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de betere mazout                oliën en vetten              mazout - diesel

MAZOUT PREMIUM

Ontdek onze 
aantrekkelijke salondeals.

Extra open op 
zondag 15- 22 & 29 januari.

HOU HET VEILIG IN 2023!
                   zie pagina 15 tot 23 

Winnaars tekenwedstrijd: ‘Minder brol bij onzen bol’ bekend

foto: gemeente Kalmthout
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Liefst 891 inzendingen voor kerstkaartenactie Denise Toebak
Kalmthout
Ook tijdens deze eindejaarsfeesten lie-
ten de inwoners van Kalmthout hun 
gouden hart zien. De oproep van de 
Kalmthoutse Denise Toebak om kerst-
kaarten in te zamelen voor wie een-
zaam is, werd bijzonder warm onthaald: 
dit jaar werden maar liefst 891 kaarten 
ingestuurd. Een recordaantal waar we 
uiteraard héél erg blij mee zijn.

Ook Denise zelf is ontzettend blij met het 
resultaat: “Wat een prachtige kerstkaar-
ten zijn er ook dit jaar weer ingeleverd, 
waarvan een deel zelfs met een per-
soonlijke boodschap. Ook de jongsten 
deden mee met hele creatieve werkjes. 
De inleverbussen zaten steeds goed vol en zelfs inwoners 
van omliggende gemeenten droegen een steentje bij. Tot 
mijn verrassing zaten er ook kaarten bij van iemand die zo’n 

vijftig kilometer verderop woont, wat ik 
heel bijzonder vind.”

“De opkomst was erg groot. Er werden 
maar liefst 891 kaarten ingeleverd. Ze 
hebben allemaal een mooie bestem-
ming gekregen. Naast de adressen van 
inwoners die ik doorgemaild kreeg, kon-
den ook oudere mensen en mensen met 
een beperking in Kalmthoutse organisa-
ties blij gemaakt worden. Ik heb hartver-
warmende en enthousiaste reacties ge-
kregen en zou de inwoners graag willen 
bedanken voor hun geweldige inzet om 
samen voor veel lichtpuntjes te zorgen.”

Bedankt aan iedereen die zijn steentje bijdroeg en hartelijk 
bedankt Denise voor dit mooie initiatief!

Kalmthout
De tekenwedstrijd ‘Minder brol bij onze (glas)bol’ daagde 
creatieve leerlingen uit om een eigen glasbol te ontwerpen. 
Er kwamen heel wat tekeningen binnen en die werden be-
oordeeld door een vakjury. Zij kozen voor iedere gemeente 
een top drie. Op die drie ontwerpen kon je stemmen. Met 
alle gemeenten samen waren er in totaal meer dan 14 000 
stemmen!

Voor Kalmthout werd het prachtige ontwerp gekozen van 
Lorena en Linde, twee leerlingen van Gemeentelijke Basis-
school Kadrie. Het komende voorjaar zal hun ontwerp ge-
drukt worden op verschillende glasbollen die gedurende 

3 jaar in het straatbeeld blijven staan. 
Van harte proficiat, Lorena en Linde!
www.igean.be/tekenwedstrijd

foto: gemeente Kalmthout
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Gemeente Kalmthout wordt uitbater cultuurcentrum O*KA

O*KA wordt ‘Club K’

Kalmthout
Vanaf 1 januari neemt de gemeente Kalmthout de huur-
overeenkomst over van de vzw O*KA voor de huur van het 
cultuurcentrum in het vroegere Volkshuis. De gemeente 
wordt daarmee de uitbater van het cultuurcentrum. ‘Club 
K’ wordt de nieuwe naam en wordt nog meer de uitvalsba-
sis voor de cultuurprogrammatie van Club Kalmthout. Het 
cultuurcafé zal vanaf het voorjaar plaats bieden aan een 
gloednieuwe sociale brasserie.

Vzw O*KA gaf in 2022 aan het beheer van het gebouw 
niet langer op zich te kunnen nemen. Zowel financieel als 
organisatorisch bleek dat voor hen niet langer haalbaar. 
Daarop ging de gemeente Kalmthout in gesprek met de 
eigenaar. Ook die wil dat het gebouw bestemd blijft voor 
culturele en gemeenschapsvormende activiteiten. Als we 
zien hoe vaak het gebouw wordt gebruikt door vele ver-
enigingen en particulieren, dan is het belangrijk dat we dat 
kunnen blijven aanbieden.

De gemeente had al een ruime samenwerking en onder-
steunde O*KA vanuit de gemeentelijke cultuurdienst. Nu 
gaan we dus een stap verder. De gemeente neemt de 
huur over en zal ook effectief de uitbater worden van het 
vernieuwde cultuurcentrum.

Een plek voor verenigingen én inwoners
Het O*KA is een gekende plek en belangrijk voor inwoners 
en verenigingen, zowel voor eenmalige evenementen als 
de werking van verenigingen. Het is een goed uitgeruste 
zaal met podium en het café is een mooie ruimte om ook 
als foyer te gebruiken. En de locatie is ideaal: midden in de 
gemeente met parkeergelegenheid.

Vanaf 1 januari zal de gemeente huurder worden van het 
cultuurcafé, de grote polyvalente zaal met toog en grote 
keuken, backstageruimte, sanitair, de vergaderzaal boven, 
de repetitieruimte, kelderruimte en de buitenomgeving.

Als je het O*KA wil gebruiken, gelden de tarieven zoals 
opgenomen in het gebruiks- en retributiereglement. Die 
komen overeen met de huidige tarieven van de andere 
gemeentelijke infrastructuur. Als gemeente zetten we onze 
programmatie in het O*KA met Club Kalmthout met veel 
ambitie verder. Zo is er op zondag 22 januari de conference 
van Bert Kruismans, op zaterdag 28 januari een platenbeurs 
en een afterparty met Discobar A Moeder. En er staat nog 
schoon volk op de kalender daar de komende maanden.

Sociale brasserie
Naast de culturele bestemming, willen we er ook een sociaal- 
maatschappelijk doel voorop stellen. Dat doen we door er 
een sociale brasserie onder te brengen in het cultuurca-
fé, in samenwerking met Monnikenheide-Spectrum. In de 
brasserie zullen mensen met een beperking en een afstand 
tot de arbeidsmarkt in de vorm van dagbesteding worden 
tewerkgesteld (van maandag tot vrijdag - overdag). Het is 
een plaats waar de nadruk ligt op ontmoeting. Daarnaast 
bieden ze dranken aan en een beperkte eetkaart.

Tijdens de avonden en in het weekend zal er geen uitba-
ting zijn van de sociale brasserie. Dat maakt dat verenigin-
gen of particulieren ’s avonds of in het weekend het café 
kunnen huren en gebruiken.

Succes Club Kalmthout
Ruim een jaar geleden lanceerde de gemeente Kalmthout 
haar vernieuwde cultuurprogrammatie onder de naam 
‘Club Kalmthout’. Het diverse aanbod en de slogan ‘cultuur 
naar ieders goesting’ valt in de smaak. In onze voorberei-
ding op de programmatie kwam de vraag naar culturele in-
frastructuur naar boven. We bieden nu onze programmatie 
met succes aan op verschillende locaties. Niet alleen in het 
O*KA, ook in de kerk van Heide, Mimuze en jeugdhuis Govio.

Als gemeente zijn we ervan overtuigd dat de overname 
van O*KA van groot belang is voor Kalmthout. Het is een 
mooie infrastructuur waar we de voorbije jaren al graag en 
veel hebben geprogrammeerd. En dat met vele positieve 
reacties zowel wat infrastructuur betreft als de bereikbaar-
heid. We zijn dan ook tevreden met deze overname zodat 
we mensen kunnen blijven samenbrengen in het nieuwe 
Club K.

vrijetijd@kalmthout.be, 03 376 49 50, www.clubkalmthout.be

foto: gemeente Kalmthout
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Openingsuren:
di tot vrij: 9u - 17u

za: 10u - 13u
ma - zo - feestdagen gesloten

Witvenstraat 200
2940 Hoevenen
Tel. 03 605 67 35

info@dreampc.be
www.dreampc.be

OPKUIS 
SESSIE 
E 30

GROOT ONDERHOUD
voor particulieren

duur: 2 tot 3 werkdagen

tijdelijke bestanden verwijderen

bureaublad opruimen

programmalijst opschonen

opstartprogramma’s nalopen

volledige virusscan

malware scan • spyware scan

drivers nalopen • windows updates

koelers proper maken

toestel proper maken

Geldigheid tot eind februari 2023  - enkel in de winkel#

SOLDENSOLDEN
BIJ DREAM PC
BIJ DREAM PC

TOT 70%TOT 70%
Kom langs de winkel voor alle solden 

(OP=OP)
o.a. muizen, toetsenborden, headsets, 

kaartlezers, … 

Bij aankoop van een DPC laptop: 
Gratis Mcafee internet Security 

1 Jaar 
ter waarde van 59 € 

(tot eind januari)

Wij doen ook:

• Websites ontwikkeling

• Gepersonaliseerde Cadeau’s

• NAS en Netwerkconfiguratie’s 
(op maat)

• Camerabewaking 
 (Zelfinstalatie’s op maat)

• Domotica 
 (Zelfinstalatie’s op maat)

Voor meer informatie 
stuur ons een vrijblijvende mail

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! 

Bekijk ons volledige aanbod op www.optiva.be

 

GOOREIND

 

SCHOTEN

Uw pand hier?

Contacteer ons
voor een gratis

schatting!

BRASSCHAATGOOREIND

WUUSTWEZEL

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.

€ 499.000

Rustig gelegen woning op 675m² met hal, 
woonkamer, veranda, ing. keuken, 
badkamer, 3 slaapkamers, zolder, 
aangelegde tuin, zonnepanelen. EPC 284. 
Vg, Wug, Gmo, Gvkr, Vv. € 435.000

Instapklaar gelijkvloers appartement nabij 
golf en domein Inslag met 2 slaapkamers, 
terras, tuin en garage. EPC 267. Vg, Wg, 
Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 285.000

              vanaf € 850/MND               € 925/MND

TE HUUR: 4 nieuwbouw appartemen-
ten in centrum met 1-2 of 3 
slaapkamers en ondergrondse 
autostaanplaats. EPB<30.

TE HUUR: Bel-etage rust. gelegen vlakbij 
centr. Garage 36m², waspl, liv 33m², kk, 2 
slk, bureau, badk. GEEN tuin/terras.          
EPC 142 - Direct vrij!

 

GOOREIND

 

DEURNE

GOOREIND

ESSEN

Ruime gerenoveerde villa met 
zwembad op 2056 m², 5 à 6 
slaapkamers, 2 badkamers, bureel, 
polyvalente ruimte. EPC 191. Vg, Wug, 
Gmo, Gvv, Gvkr. € 849.000

Villa op 2.023m² met 4 slaapkamers, 2 
badkamers, bureel, polyvalente ruimte, 
aangelegde tuin met zwembad, sauna's, 
buitenkeuken, zonnepanelen. EPC 203. 
Vg, Wug, Gmo, Gvkr, Gvv. € 925.000

Nieuwbouwwoning op 2.000m², gelegen in 
bosrijke omgeving in Essen-Wildert, met 3 
slaapkamers, bad- + douchekamer en bureel. 
Zonnepanelen, vloerverwarming. E-peil 29. 
Vg, Gvr, Gmo, Gvkr, Gvv

Appartement 4e V (met lift) met 
woonkamer, ing. keuken, badkamer, 3 
slaapkamers, balkon en garage. EPC 257. 
Vaste kosten: 120€/mnd (incl. water). Wg, 
Vg, Gmo, Gvv, Gvkr.€ 495.000               € 195.000
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Politiezone Noorderkempen richt eerste drone-team op 
in noorden van Antwerpen en De Kempen
Hoogstraten
Politiezone Noorderkempen (Hoogstraten, Rijkevorsel, 
Merksplas) richt als eerste in het noorden een drone-team 
op. De aankoop werd eerder al goedgekeurd in de politie-
begroting van 2022. De gemeenteraden van Hoogstraten 
en Merksplas zetten het licht al op groen om de drones in 
te zetten. Rijkevorsel beslist deze maand. 

Noorderkempen is de eerste lokale politiezone in het 
noorden van Antwerpen/De Kempen met een eigen dro-
ne-team. Het uitgestrekte grondgebied, met grote uitda-
gingen op vlak van openbare veiligheid en criminaliteit is 
er één van de redenen van de oprichting. Het is onmogelijk 
om als politie overal aanwezig te zijn en bij ernstige feiten 
kunnen de beschikbare middelen van de Federale Politie 
(Rago - politiehelikopter, speurhond, …) niet altijd snel in-
gezet worden. De inspecteurs staan ook voor verschillende 
uitdagingen, zoals de grenscriminaliteit, het grondgebied 
telt drie gevangenissen en het centrum voor illegalen, en 
er is de verkeersveiligheid in de omgeving van de talrijke 
scholen. Daar bovenop wordt de politie ingezet bij enkele 
grootschalige evenementen. Prioriteiten in het beleid zijn 
verder diefstallen in woning en drugsoverlast. Deze nieuwe 
technologie moet de politie  ondersteunen én helpen de 
doelstellingen sneller en efficiënter te bereiken. 

De drone wordt zeer uiteenlopend ingezet zoals bij het ne-
men van foto’s van ernstige verkeersongevallen. Dit moet 
de beoordeling van de feiten door de politie en de ver-
keersdeskundige vergemakkelijken. Ook kan er bijstand 
geleverd worden aan andere hulpdiensten bij bijvoorbeeld 
een brand, gaslek, wateroverlast, gevangenisopstand, …. 
De drone is een extra set ogen voor de recherche -en in-
terventiediensten bij het uitvoeren van huiszoekingen en 
het zoeken naar personen, bijvoorbeeld bij een woningin-
braak. Verdachten verstoppen zich wel eens in de omge-
ving tot de politie de zoekactie stopzet. Een drone scant de 
omgeving tot de speurhond ter plaatse is, die dan doelge-
richt kan ingezet worden. Ten slotte wordt de drone ingezet 
bij grote evenementen, en betekent zo een meerwaarde 
bij het monitoren van de verkeersstromen en overlastpro-

blemen. Kortom,de politie is ervan overtuigd dat ze dankzij 
de drone incidenten beter kunnen inschatten en ploegen 
op het terrein vlotter kunnen aansturen.. 

Toestemming
De politie mag de drone niet zonder reden inzetten. Deze 
moet een meerwaarde zijn om het gewenste doel te be-
reiken. Beeldopnames worden enkel gemaakt indien dit 
relevant is voor het incident. Verder heeft de politie de 
toestemming nodig van het openbaar ministerie of on-

derzoekrechter om de drone in te zetten bij gerechtelijke 
acties waarbij de privéruimte in beeld wordt gebracht. 
Opgeslagen beelden worden alleen bekeken wanneer dit 
noodzakelijk is voor een politioneel of gerechtelijk onder-
zoek en het dus wettelijk toegelaten is. Tot die toestemming 
er is organiseert de politie oefenmomenten zodat de twee 
opgeleide piloten/operatoren vertrouwd geraken met het 
toestel. Zij volgden al een opleiding bij politiezone Carma, 
die al een tijdje werkt met een drone. De piloot maakt voor 
elke vlucht een risicoanalyse. De operator intrepreteert de 
informatie verkregen via de beelden. 

Hoogstraten brengt trage wegen in kaart en maakt plan op

Hoogstraten
Tegen april moet er een nieuw Tragewegenplan klaarlig-
gen. De eerste maanden van dit jaar wordt er volop aan dit 
plan gewerkt. Hiervoor werkt de stad samen met Regionaal 
Landschap de Voorkempen.

Vlaanderen telt naar schatting meer dan 40.000 kilome-
ter trage wegen. Ook in Hoogstraten zijn er heel wat trage 
wegen terug te vinden. Deze paden of wegen zijn hoofd-
zakelijk bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het zijn 
dus ideale wegen om als wandelaar, fietser of ruiter op je 
bestemming te geraken. Of om snel in je buurt een rondje 
te lopen.
Momenteel werkt Hoogstraten aan een nieuw tragewe-

genplan, in samenwerking met vrijwilligers van Regionaal 
Landschap de Voorkempen. Maar ook de inwoners kunnen 
helpen. Wie wel eens een trage weg gebruikt en kansen of 
knelpunten ziet voor bestaande of nieuwe trage wegen in 
Hoogstraten kan dat laten weten op www.denkmee-hoog-
straten.be.



5

T. 0479 35 34 37

Privéhuis Dreamgirls

Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom

0164-655227 - 06-82881978
www.privehuisdreamgirls.nl Bredabaan 294 • 2990 Wuustwezel • 0474 29 69 78

info@de-levensboom.be • www.de-levensboom.be

Therapie

Relaxatie

Coaching

individueel •
gezins •
relatie •

• baby
• kinderen
• volwassenen

personal •
bedrijven •

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

Steeds welkom op afspraak.

Volledig vernieuwd 
met broodjestoog

Assortiment charcuterie, frisdrank, enz.

Open 6/7 - enkel donderdag gesloten
Sint-Jozeflaan 3, 2920 Kalmthout -  bakkerij 03 666 59 41

BAKKERIJ MONIDA
TERUG OPEN !

BUTTERFLY ZI
MINDFUL IN HET LEVEN

Mindfulnesstraining & 
Deep Listening Concerten

- op een unieke locatie
- in een kleine groep
- of individueel met de trainer
- data ‘voorjaar 2023’: zie website

Geïnteresseerd ?
Neem snel een kijkje voor info over de trainer, sessies, mogelijkheden 
en de kalender op: martinaverhoeven.com/butterfly-zi-2

De Boekenwurm
Voor al uw TWEEDEHANDS 

en NIEUWE boeken

Openingstijden:
ma - di: 12 - 18 uur

di - wo - do: 10.30 - 18 uur
za: 10 - 18 uur

Molenstraat 91
4701 JP Roosendaal 

10% korting op vertoon 

van deze advertentie

info@boekenwurm.biz
www.boekenwurm.biz
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Kersttractoren

Hoogstraten
Eind vorig jaar reden versierde en verlichte tractoren in 
stoet door Hoogstraten. Hiermee brachten de jonge boe-
ren, leden van Groene Kring Hoogstraten, de vereniging 
voor jonge land- en tuinbouwers, een boodschap van ver-
bondenheid en hoop over aan alle buurtbewoners.

Deze winter organiseerden Groene Kring, Landelijke Gilden, 
Boerenbond en Radio2 samen een 30-tal verlichte tracto-
renstoeten over heel Vlaanderen. Verspreid over alle pro-
vincies nemen er meer dan 500 tractoren deel. Maarten 
Moermans, nationaal ondervoorzitter van Groene Kring: 
“We vinden het geweldig als dorpsbewoners kunnen ge-
nieten van onze tractorparades. Samen met Radio2, Lan-
delijke Gilden en Boerenbond brengen we warmte en ge-
zelligheid in de straten.”

Heel wat volk verzamelde voor de kerstrit met tractoren uit 
Hoogstraten. Heel wat mooi versierde en verlichte tractoren 
passeerden de revue. “Een positieve manier om van zich 
te laten horen en zien”, vonden omstaanders. De colonne 
zette vervolgde de weg naar het centrum van Hoogstraten 
waar die ook positief werd onthaald. De optocht van ver-
lichte tractoren vertrok aan de voetbalterreinen van KFC 
Meer (Werkhovensestraat) en eindigde bij de Coöperatie 
Hoogstraten (Loenhoutseweg).

Hoogstraten
Stad velt alle beukenbomen in Bosuil in Wortel en de zieke 
bomen in de Katelijnestraat in Hoogstraten. De stad nodig-
de eind vorig jaar een boomdeskundige uit om de bomen 
in de Bosuil in Wortel en de de Katelijnestraat in Hoogstra-
ten te onderzoeken. Ze blijken in zeer slechte gezondheid 
en moeten gekapt worden. 

Tijdens de voorbije stormen vielen liefst acht bomen om in 
de Katelijnestraat. Ze waren niet meer stabiel genoeg. De 
boomdeskundige geeft de stad advies over de staat, le-
vensverwachting en schaderisico’s van de bomen. Daar-
uit blijkt onder meer dat alle beukenbomen in de Wortelse 
Bosuil moeten geveld worden. Ze kwijnen weg of zijn al 
bijna afgestorven. Op verschillende bomen staan zwam-
men die de gezondheid van de bomen aantasten. De bo-
men hebben hierdoor een verhoogd risico op stam- en/of 
takbreuk. Het stadsbestuur heeft wel beslist dat voor élke 
gekapte of omgewaaide boom het een nieuwe boom 
plant. De planting vindt plaats op een moment dat de 
nieuwe bomen de grootste levenskans hebben. De kap-
werken gebeuren het eerst in de Bosuil en vervolgens in de             
Katelijnestraat.

Zieke bomen in Bosuil en Katelijnestraat rijp voor kapping

Wij creëren aandacht rond 
uw bedrijf op Social Media.

socialgrafix.be
by primaprint.be

NIEUW

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

Maar gebrek aan tijd en/of kennis voor social media van uw bedrijf?

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

Heel eenvoudig, maar met de juiste strategie.

Overleg. Strategie. Content creatie.

Planning. Resultaten. Controle.

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

Wij creëren aandacht rond 
uw bedrijf op Social Media.

socialgrafix.be
by primaprint.be

NIEUW

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

Maar gebrek aan tijd en/of kennis voor social media van uw bedrijf?

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

Heel eenvoudig, maar met de juiste strategie.

Overleg. Strategie. Content creatie.

Planning. Resultaten. Controle.

Meer informatie & prijzen.
Meer informatie en prijzen zijn terug te vinden via www.socialgrafix.be of via Prima-Print.
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Ramen           Deuren         Veranda’s

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

info@jefleonard.be • www.jefleonard.be

TEMPO OIL bvba

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

Vestiging Geel
014/86.60.01

info@tempo-oil.be

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

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

Nederlandse
bankkaarten

welkom!

 

Snelle levering van 

GASOLIE VERWARMING 

aan de LAAGSTE 
PRIJZEN

aan particulieren 
en bedrijven

Profiteer nu
 van onze 

bodemprijzen
Twijfel niet, 

bel ons!
Vestiging Wuustwezel

03/669.64.30
essen@tempo-oil.be

Hier tanken met bediening
aan de goedkoopste diesel prijzen!

ALSOOK GASOLIE EXTRA EN PETROLEUM

Zieke bomen in Bosuil en Katelijnestraat rijp voor kapping

Pastoor Weytslaan 28 - 2920 Kalmthout - 03 666 51 52 - info@iris-lingerie.be Bezoek onze webshop: www.iris-lingerie.be

Altijd welkom    Lingerie Iris

SOLDEN
-20% tot -50%online + in de winkel

Maandag 30/1 uitzonderlijk gesloten !
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Hoogstraten bevraagt inwoners 
over communicatie

Hoogstraten
De stad Hoogstraten bevraagt de bevolking over de ma-
nier van communiceren. Zowel online als op papier infor-
meert de stad de inwoners, maar wil nu weten of dat vol-
doende aan de behoeften voldoet. Daarom lanceert de 
stad een enquête hierover. 

Elke maand valt het stadsmagzine Infozine in de brieven-
bus. Maar de stad informeert via nog veel meer kanalen: 
gemeentelijke website, Facebook, nieuwsbrieven, het 
digitaal stadsplein, flyers, folders, brieven, informatiebro-
chures, en zo meer. “Wij willen graag weten of onze com-
municatiemiddelen beantwoorden aan jouw behoeften. 
Daarom vragen wij je medewerking voor deze enquête. 
Jouw antwoorden maken het ons mogelijk om ons toe-
komstige communicatiebeleid vorm te geven op jouw 
maat”, klinkt het bij de stad.

Je mag de enquête online en op papier invullen. De en-
quête staat in het Infozine van december, vul de vragen 
in en geef de enquête af aan de onthaalbalie van het 
stadhuis. Je kan ook online terecht op de stadssite: 
www.hoogstraten.be  

Een genietende ree 
in een winters landschap

Wuustwezel
Vorig jaar in december, tijdens een koude zonnige winter-
se wandeling had ik een prachtige ontmoeting met deze 
mooie ree. Ik zie vaak reeën tijdens mijn wandelingen. 
Soms vertrouwen ze je helemaal en kan je heerlijk van hun 
aanwezigheid genieten en soms rennen ze direct weg als 
ze nog maar horen dat er een persoon in de buurt komt.
Deze ree vertrouwde me helemaal. Ze lag heerlijk te ge-
nieten van de warme zonnestraaltjes. Nochtans was het 
ontzettend koud, maar de zonnestraaltjes deden haar 
de koude van de vorst helemaal vergeten. Ze vond het 
niet erg dat ik in haar buurt was en dat ik foto’s van haar 
maakte; ze vond het zelfs fijn om model te mogen zijn. Het 
was alsof we samen aan het genieten waren.
Toen ik de foto’s bekeek, zag ik de mooie glinsteringen 
die dankzij het zonnetje op de bevroren witte grassen ver-
schenen. Dit gaf mijn foto’s net dat tikkeltje extra, een tik-
keltje magie.
Graag wil ik jullie uitnodigen om in de winter heerlijk op 
pad te gaan en om te genieten van al het moois en van 
alle dieren die je mag ontmoeten onderweg. De positieve 
energie die je onderweg krijgt, doet je de koude snel ver-
geten.

Lieve warme winterse groetjes, Ingrid 

Weer een stoet ter gelegenheid van gouden huwelijk in Sterbos
Wuustwezel
Het lijkt er op dat gehucht Sterbos weer aanknoopt met een 
oude traditie: een stoet waarin het leven van de jubilarissen 
wordt uitgebeeld. 

Ook bij het gouden huwelijk van Frans en Jeanne Van Loove-
ren – Leenaerts zijn 50 jaar getrouwd. Eerst kwamen de bu-
ren een jubileum ark zetten. Een honderdtal buren namen 
ook deel aan een stoet met fragmenten uit het leven van 
Frans en Jeanne. Tijdens de stoet werd het dagelijks leven 
van het koppel uitgebeeld, van metselaar tot landbouwer. 
Ook de  hobby’s van het echtpaar kwamen aan bod zoals 
op de boerderij helpen of samen de grootste kerstbomen 
gaan uitzoeken om de kerk van Sterbos mee op te fleuren. 
Jeanne is ook al jarenlang reftermama in VBS Sterbos. Sa-
men zetten ze zich in voor de gemeenschap van Sterbos. 
Zowel de jubilarissen als de buren genoten van de stoet. 
Het koppel dankt het bestuur van het buurtschap en alle 
buren voor hun bijdrage aan deze mooie dag.
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PROMO
•Verhuizing v 100* per uur
 verhuiswagen + 2 verhuizers + ladderlift
•Ladderlift huren 
 vanaf v 50* per uur 
 *prijzen excl btw
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ROMMELMARKT
zondag 15 januari 2023

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

zondag 22 januari 2023

HOOGERHEIDE
Rommelmarkt - MFC Kloosterhof - Huijberseweg 3b - 4631 CG

zondag 12 februari 2023

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

w w w . k e u k e n s k o n i n g s . b e

K e u k e n s  K o n i n g s ,  e e n  f a m i l i e b e d r i j f ,  w a a r  
m a a t w e r k  e n  p e r f e c t i e  c e n t r a a l  s t a a t .

O m d a t  w i j  z e l f  p r o d u c e r e n  e n  m o n t e r e n  i s  
K e u k e n s  K o n i n g s  g e s p e c i a l i s e e r d  i n  h e t  
c r e ë r e n  v a n  h o o g w a a r d i g e  k w a l i t a t i e v e  
k e u k e n s  p e r f e c t  o p  m a a t  e n  v o l l e d i g  n a a r  
u w  w e n s .

E e n  b e z o e k  a a n  o n z e  t o o n z a a l  m a a k t  
m e t e e n  d u i d e l i j k  w a t  w e  t e  b i e d e n  
h e b b e n .  H i e r  s t a a n  t a l r i j k e  k e u k e n s  i n  v e r -
s c h i l l e n d e  s t i j l e n  e n  m a t e r i a l e n  v o o r  u  
o p g e s t e l d .

R i j k m a k e r l a a n  1 3
2 9 1 0  E s s e n ,  B e l g i ë

+ 3 2  ( 0 ) 3  6 7 7  3 1  9 8

i n f o @ k e u k e n s - k o n i n g s . b e

03 283 00 10
info@neysimmo.comwww.neysimmo.com

Ook verkoopplannen?
Contacteer ons voor

een vrijblijvende schatting.

Kalmthoutse Steenweg 107
Wuustwezel

e 399.000

Bloemstraat 3
Kalmthout
e 349.000

Stationsstraat 7 
Essen

e 449.000

Holleweg 8 
Kalmthout
e 325.000

Molenheide 29 
Essen

e 259.000

Valkendries 5
Kalmthout 

e 1.450/mnd

Gelijkvloerse woning op 
750m² in het centrum 
van Wuustwezel!          
          EPC 353

Handelshuis met woonst 
op een centrale ligging te 
Achterbroek.  
          EPC 620

Polyvalent gebouw met 
parking in het centrum van 
Essen. Projectmogelijkhe-
den!                      EPC 178

Ruime, op te frissen gezins-
woning met 4 slpk, tuin en 
garage.                
             EPC 478             

Gelijkvloers appartement 
met 2 slpk, tuin en auto-
staanplaats.                 
          EPC 172

Ruime gezinswoning met 
3 slpk, veranda en garage 
gelegen in het centrum van 
Kalmthout.              EPC 281
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In 2005 slaan mensen Sp.a/Vooruit, Groen!, Zp en Spirit in 
Wuustwezel de handen in elkaar! En ook vandaag zijn we 
overtuigd van dit progressieve verhaal. Leden en 
sympathisanten van de verschillende partijen denken, 
debatteren en werken aan een socialere, groenere en een 
hechtere gemeente.

In de gemeenteraad zijn Bruno Fiesack (Groen en voorzitter 
van Plus Wuustwezel) en Helga Hoeymans (Groen en secretaris 
van Groen en PLus Wuustwezel) de gezichten van de partij.  
Helga Hoeymans: helga@plus-wuustwezel.be
Fiesack Bruno: bruno.fiesack@gmail.com

     ZP
Wuustwezelse geboortebos

Begin 2021 keurt de gemeenteraad het voorstel van Plus goed om een 
geboortebos in te richten. Helga Hoeymans mag hiervoor mee de pluimen op 
haar hoed steken! De voltallige gemeenteraad schaart zich achter het voorstel. 

In juni 2021 werd een stuk grond aangekocht in de Akkerstraat, waar het 
college van burgemeester en schepenen een “geboortebos” of “klimaatbos” wil 
installeren. 

Een geboortebos betekent:
- meer groene ruimte en gezonde lucht! 
- inheemse bomen en planten krijgen plaats om te groeien!
- de natuur is de ideale plek om samen te komen met de trotse ouders! 

Wuustwezel: een drempelvrije gemeente

Op de gemeenteraad van augustus 2020 wordt op aangeven van Plus-Wuustwezel beslist om samen te werken met 
Inter (Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid). Mensen voelen zich beperkt als de omgeving niet is aangepast 
aan hun mogelijkheden. Dat is ook het geval voor inwoners in Wuustwezel. 

Begin dit jaar keurt gemeenteraad het convenant met het expertisecentrum goed. Ze zullen mee bekijken hoe 
Wuustwezel betreedbaar, bruikbaar en begrijpbaar wordt voor al haar inwoners. 

In 2005 slaan mensen Sp.a/Vooruit, Groen!, Zp en Spirit in 
Wuustwezel de handen in elkaar! En ook vandaag zijn we 
overtuigd van dit progressieve verhaal. Leden en 
sympathisanten van de verschillende partijen denken, 
debatteren en werken aan een socialere, groenere en een 
hechtere gemeente.

In de gemeenteraad zijn Bruno Fiesack (Groen en voorzitter 
van Plus Wuustwezel) en Helga Hoeymans (Groen en secretaris 
van Groen en PLus Wuustwezel) de gezichten van de partij.  
Helga Hoeymans: helga@plus-wuustwezel.be
Fiesack Bruno: bruno.fiesack@gmail.com

     ZP
Wuustwezelse geboortebos

Begin 2021 keurt de gemeenteraad het voorstel van Plus goed om een 
geboortebos in te richten. Helga Hoeymans mag hiervoor mee de pluimen op 
haar hoed steken! De voltallige gemeenteraad schaart zich achter het voorstel. 

In juni 2021 werd een stuk grond aangekocht in de Akkerstraat, waar het 
college van burgemeester en schepenen een “geboortebos” of “klimaatbos” wil 
installeren. 

Een geboortebos betekent:
- meer groene ruimte en gezonde lucht! 
- inheemse bomen en planten krijgen plaats om te groeien!
- de natuur is de ideale plek om samen te komen met de trotse ouders! 

Wuustwezel: een drempelvrije gemeente

Op de gemeenteraad van augustus 2020 wordt op aangeven van Plus-Wuustwezel beslist om samen te werken met 
Inter (Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid). Mensen voelen zich beperkt als de omgeving niet is aangepast 
aan hun mogelijkheden. Dat is ook het geval voor inwoners in Wuustwezel. 

Begin dit jaar keurt gemeenteraad het convenant met het expertisecentrum goed. Ze zullen mee bekijken hoe 
Wuustwezel betreedbaar, bruikbaar en begrijpbaar wordt voor al haar inwoners. 

In 2005 slaan mensen Sp.a/Vooruit, Groen!, Zp en 
Spirit in Wuustwezel de handen in elkaar! En ook 
vandaag zijn we overtuigd van dit progressieve ver-
haal. Leden en sympathisanten van de verschillende 
parti jen denken, debatt eren en werken aan een soci-
alere, groenere en een hechtere gemeente.
In de gemeenteraad zijn Bruno Fiesack (Groen en 
voorzitt er van Plus Wuustwezel) en Helga Hoeymans 
(Groen en secretaris van Groen en Plus Wuustwezel) 
de gezichten van de parti j. 

Helga Hoeymans: helgahoeymans@telenet.be
Fiesack Bruno: bruno.fi esack@gmail.com

In 2005 slaan mensen Sp.a/Vooruit, Groen!, Zp 
en Spirit in Wuustwezel de handen in elkaar! En 
ook vandaag zijn we overtuigd van dit 
progressieve verhaal. Leden en sympathisanten 
van de verschillende partijen denken, debatteren 
en werken aan een socialere, groenere en een 
hechtere gemeente.

In de gemeenteraad zijn Bruno Fiesack (Groen en 
voorzitter van Plus Wuustwezel) en Helga 
Hoeymans (Groen en secretaris van Groen en 
Plus Wuustwezel) de gezichten van de partij. 

  

ZP

Aanpassing huishoudelijk reglement op vraag van Plus

Op vraag van de fractieleider Bruno Fiesack van Groen / Plus werd het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad aangepast.
Voortaan worden de antwoorden van het college op de schriftelijke vragen van de 
gemeenteraadsleden mee opgenomen. Dit maakt het voor de inwoners van Wuustwezel en 
de gemeenteraadsleden duidelijker.

Buslijn 640 en 641 dienen behouden te blijven

Fractieleider Bruno Fiesack stelde op de gemeenteraad nogmaals de vraag of er al meer duidelijkheid 
is over het behoud van de buslijnen 640 en 641. 

Voor de fractieleider is het van groot belang dat beide buslijnen behouden blijven en zelfs uitgebreid 
worden. Zo komt de sneldienst 641 bvb. niet tot in Loenhout.

Het college is tevens overtuigd van een goed werkend busnet, maar geeft aan dat de gesprekken met 
de Lijn moeizaam verlopen.

De Groen – Plus fractie zal dit van nabij blijven opvolgen. 

In 2005 slaan mensen Sp.a/Vooruit, Groen!, Zp en Spirit in 
Wuustwezel de handen in elkaar! En ook vandaag zijn we 
overtuigd van dit progressieve verhaal. Leden en 
sympathisanten van de verschillende partijen denken, 
debatteren en werken aan een socialere, groenere en een 
hechtere gemeente.

In de gemeenteraad zijn Bruno Fiesack (Groen en voorzitter 
van Plus Wuustwezel) en Helga Hoeymans (Groen en secretaris 
van Groen en PLus Wuustwezel) de gezichten van de partij.  
Helga Hoeymans: helga@plus-wuustwezel.be
Fiesack Bruno: bruno.fiesack@gmail.com

     ZP
Wuustwezelse geboortebos

Begin 2021 keurt de gemeenteraad het voorstel van Plus goed om een 
geboortebos in te richten. Helga Hoeymans mag hiervoor mee de pluimen op 
haar hoed steken! De voltallige gemeenteraad schaart zich achter het voorstel. 

In juni 2021 werd een stuk grond aangekocht in de Akkerstraat, waar het 
college van burgemeester en schepenen een “geboortebos” of “klimaatbos” wil 
installeren. 

Een geboortebos betekent:
- meer groene ruimte en gezonde lucht! 
- inheemse bomen en planten krijgen plaats om te groeien!
- de natuur is de ideale plek om samen te komen met de trotse ouders! 

Wuustwezel: een drempelvrije gemeente

Op de gemeenteraad van augustus 2020 wordt op aangeven van Plus-Wuustwezel beslist om samen te werken met 
Inter (Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid). Mensen voelen zich beperkt als de omgeving niet is aangepast 
aan hun mogelijkheden. Dat is ook het geval voor inwoners in Wuustwezel. 

Begin dit jaar keurt gemeenteraad het convenant met het expertisecentrum goed. Ze zullen mee bekijken hoe 
Wuustwezel betreedbaar, bruikbaar en begrijpbaar wordt voor al haar inwoners. 

GELUKKIG NIEUWJAAR 
EN DE BESTE WENSEN 

VOOR 2023!

FIETSLEASING VOOR PERSONEEL GEMEENTE  
Vanaf januari 2021 is er een kader door de Vlaamse overheid opgemaakt om                 
fi etsleasing voor het gemeentepersoneel mogelijk te maken. 
De PLUS fracti e heeft  op de gemeenteraad van december 2021 gevraagd of dit al 
opgestart was in Wuustwezel. Dit was nog niet het geval want er moesten nog diverse 
stappen gezet worden op verschillende fronten.

In het W-tje van december 2022 staat te lezen dat sinds kort een voordelige fi etsleasing wordt       
aangeboden aan de gemeentelijke medewerkers.
De PLUS fracti e is zeer tevreden dat dit eindelijk is opgestart.

BUURT WIL OPLOSSINGEN 
VOOR DE OVERLAST AAN DE MARIAGROT WUUSTWEZEL
Gemeenteraadslid Plus, Helga Hoeymans gaf op de gemeenteraad en op de politi eraad van                    
december 2022 aan dat er ernsti ge overlast aan de Mariagrot in Wuustwezel is. 
Buurtbewoners geven aan dat er jongeren zijn die daar voor overlast zorgen en dat er ook sprake zou 
zijn van druggebruik en dealen. Onlangs werd een buurbewoner zijn deur ingestampt.

De buurt is vragende parti j dat er zeer snel een camera wordt geplaatst en dat er ook  zeer snel een 
oplossing voor die jongeren komt. Burgermeester Dieter Wouters gaf op de gemeenteraad te kennen
dat hij recent op de hoogte van de overlast is gebracht. De Plus fracti e wil alleszins dat er een concrete 
stappen worden gezet, opdat de buurtbewoners zich terug veilig in hun eigen buurt voelen.

HUWELIJKSJUBILARISSEN ZULLEN IN 2023 
DOOR DE GEMEENTE WUUSTWEZEL UITGENODIGD WORDEN
 Fracti eleider van Plus, Bruno Fiesack stelde op de gemeenteraad van december 2022 aan het          
college de vraag of de gemeente Wuustwezel net zoals in andere gemeenten huwelijksjubilarissen 
wil samenbrengen en ze met een recepti e of een diner wil vieren. 
Burgemeester Dieter Wouters gaf hierbij te kennen dat in 2023 men de huwelijksjubilarissen wil 
uitnodigen en een diner aanbieden.  
Voor de Plusfracti e is het zeer positi ef dat de gemeente Wuustwezel dit wil organiseren. 

Gasthuishoeve nu helemaal ingepalmd door Huis van het Kind

Wuustwezel
Na de verhuis van de heemkundige kring Wesalia II naar 
de Tiendenschuur kon het lokaal bestuur nu alle diensten 
voor het kind bijeen brengen in de historische Gasthuishoe-
ve. Het pand kreeg een moderne infrastructuur met respect 
voor het Erfgoed. Het vernieuwde Huis werd ingehuldigd.

Huis van het Kind Wuustwezel is een samenwerkingsver-
band van verschillende organisaties die zich dagelijks in-
zetten voor  aanstaande ouders, ouders, kinderen en jon-
geren. 
“Hoe kunnen we samen gezinnen zo goed als mogelijk on-
dersteunen”, vertelde Mai Van Thillo, schepen van Gezin 
(CD&V). “Dat is een enorme uitdaging die hier nu in het 
uitgebreide Huis van het Kind vele mogelijke antwoorden 
krijgt. Door het vrijkomen van lokalen konden we twee ex-
tra onthaalruimten installeren en kwam er een grote verga-
derruimte. 
Een warme thuis geven voor kinderen is een uitdaging voor 
de samenleving.” Door de ingebruikname van nieuwe lo-
kalen kan er in de toekomst nog meer aanbod ontwikkeld 
worden voor de gezinnen in Wuustwezel. Momenteel zitten 
Kind en Gezin, de Buitenschoolse Kinderopvang van Ferm 
en de Dienst Voor Onthaalgezinnen van Ferm al gehuisvest 
in het Huis. 
Er zijn ook spreekuren van de eerstelijnspsycholoog van 
1Gezin1Plan en de deskundige medewerkers van De Op-
voedingswinkel. 

Daarnaast worden er tal van activiteiten georganiseerd zo-
als babymassages, infoavonden voor aanstaande ouders 
en lezingen rond opvoeden. Door de extra ruimte kan de 
werking verder groeien.” 

Op de foto: Schepen Mai Van Thillo tijdens haar toespraak. Ze werd door de gebrui-
kers van het Huis van het Kind in de bloemetjes gezet. Iedereen loofde Mai voor haar 
onverdroten inzet voor alle organisaties die met kinderen te maken hebben. 
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Dienst toerisme - 03 690 46 43 - toerisme@wuustwezel.be

De regionale jobbeurs is gepland op donderdag 16 februari 
in sporthal Koch in Gooreind. Ondernemers en bedrijven 
die vacatures hebben en sollicitanten uit eigen regio 
willen ontmoeten, kunnen zich gratis inschrijven.

VRAAG EN AANBOD SAMENBRENGEN
De laatste maanden horen we regelmatig 
berichten over krapte op de arbeidsmarkt. 
Werkgevers moeten alles uit de kast halen 
om nieuwe medewerkers aan te werven.

Sinds corona zijn veel werknemers gaan 
nadenken over hun carrière. Ze zoeken 

een nieuwe uitdaging, liefst dichter bij 
huis. Of ze willen zich omscholen. Op de 
jobbeurs brengen we vraag en aanbod 
samen.

Heb jij openstaande vacatures voor je 
bedrijf? Flexi-jobs, tijdelijke of vaste 
tewerkstelling? Aarzel niet om je nu al aan 

te melden voor de regiojobbeurs, zodat je 
zeker bent van een plekje met je bedrijf. 
Eind januari ontvang je dan meer prakti-
sche informatie.

PRAKTISCH
Datum: donderdag 16 februari van 16 

tot 20 uur
Locatie: Sporthal Koch, Eikendreef 70 in 

Gooreind
Organisatie: Lokale besturen van Essen, 

Kalmthout, Wuustwezel en VDAB 
Doelgroep: alle bedrijven die vacatures 

hebben in de regio. 

Dienst economie - 03 690 46 13 - wuustwezel.be

Met jouw stand op de regionale jobbeurs?

VERZORGENDE THUISZORG

DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN 
EN MOBILITEIT

Interesse? Bekijk al onze jobs op
www.wuustwezel.be/vacatures

Lokaal bestuur 
werft aan

Ontdek ons rijke erfgoed
Dit voorjaar zet de toeris-
tische dienst het erfgoed 
in onze gemeente eens 
goed in de verf. 

De eerste erfgoedwandeling 
gaat door op zondag 22 januari 
in Gooreind. Om 13u30 vertrek-
ken we aan de Kerkplaats voor 
een tocht van ongeveer twee 
uur door de geschiedenis.

Op zondag 19 februari herne-
men we de erfgoedwandeling in 
het centrum van Wuustwezel. 
De gids bespreekt vooral wat er 
niet meer is. We vertrekken om 
13u30 aan de bibliotheek, waar 
we twee uur later ook weer toe-
komen. Let op, deze activiteit is 
hetzelfde als vorig jaar.

Op zondag 19 maart vertelt de 
gids je verhalen over de mooiste 
stukjes erfgoed in Loenhout. 
Vertrek is voorzien om 13u30 
aan de Tiendenschuur. De 
aankomst is gepland omstreeks 
15u30 aan het Schaliënhuis, 
waar je desgewenst nog even 
kan napraten. 

Deelnemen is gratis, maar in-
schrijven is noodzakelijk.

dekijker_jan_23.indd   1dekijker_jan_23.indd   1 20/12/2022   13:03:3820/12/2022   13:03:38
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Januari 2023
Enerzijds vind ik eerste maand van ’t jaar ietwat raar. Al bij 
het begin ervan zit ik te mijmeren en neem het afgelopen 
jaar onder de loep. We hebben zopas het nieuwe jaar al 
of niet met feestgedruis ingezet en het oude vaarwel ge-
zegd en de vraag stelt zich: was het een goed jaar? Vol-
gens mijn bescheiden opinie helemaal niet en redenen 
genoeg om 2022 in de geschiedenisboeken te zetten als 
een rampjaar, een waarlijk ‘annus horribilis’. Oorlog aan 
de voordeur van ons eigenste landje en kommer en kwel 
alom. Na 77 jaren van peis en vree, alhoewel dat relatief 
is, werden we geconfronteerd met ongezien verlies aan 
mensenlevens en enorme verwoestingen aangebracht 
door een reus die met z’n veroveringsdrang een uitbar-
sting veroorzaakte te vergelijken met de wereldbranden 
van vorige eeuw. “Nooit meer oorlog!”, blokletterden de 
gazetten in 1918 tot tweeëntwintig jaar later er opnieuw 
een  apocalyptische hel losbarstte. Nu zijn het de Oek-
raïners en tegelijk de gehele wereld het slachtoffer. Niet 
te bekostigen energie om ons stulpje te verwarmen en 
voeding wordt met de dag duurder. De gehele wereld 
ligt in de knoei met de verontrustende klimaatveranderin-
gen. Een oud-collega van me zegde vele jaren geleden: 
“Onze kinderen en kleinkinderen gaan ons nog verdoe-
men voor wat we moeder aarde hebben aangedaan!” 
Destijds filosofische woorden, maar ik moet de man al-
lang gelijk geven. Vergeet ook niet dat het rare beestje 
dat ons de vorige twee jaren zo’n ellende bezorgde niet 
is verdwenen. Wat zal het nieuwe jaar bieden? Is er soe-
laas op komst of moeten we met z’n allen de zure appel 
helemaal verorberen? Enfin, stof genoeg om over na te 
denken. Anderzijds betekende de maand januari in mijn 
jongensjaren winterpret en kassa-kassa. Ik was een heel 
grote fan van Driekoningendag en liet niets onverlet om 
met m’n maten de brave burgers hun zuurverdiende cen-
ten te ontfutselen. Moeder zorgde voor de kleding wat 
wil zeggen dat ze de voddenzak omkieperde en een 
selectie maakte uit versleten jurken, lakens en ander el-
lengoed om ons als gekloonde Oosterlingen op pad te 
sturen. Vader wist wat hem te doen stond en knutselde 
een vernuftig draaiende ster ineen en de oude stallan-

taarn moest zorgen voor sfeerlicht. De koude kon ons niet 
deren, er viel immers veel te verdienen als wij onze act su-
bliem speelden, de mensen zouden diep in hunne porte-
monnee graaien en ons spaarvarken loodzwaar maken. 
Het was amper licht of we waren op pad, er moesten 
immers zo veel mogelijk voordeuren gedaan worden. 
Ons kostuum en het aangepaste liedje dat we uit volle 
borst zongen, gaf de doorslag en ‘s avonds maakten we 
onze beurs leeg op de keukentafel waarna de buit in 
drie gelijke delen werd verdeeld. De opbrengst van het 
nieuwjaarkezoete zingen, het avondzot gaan en dit in-
komen, betekende dat er voldoende reserve was voor 
boeken en als ik extra zuinig was, misschien wel de aan-
schaf van een nieuwe vulpen. Eentje zoals de meester of 
den doktoor hanteerde van kunstzinnige makelij met een 
gouden pen waarmee schrijven een lust was. Ruim een 
halve eeuw later moet ik vaststellen dat de jongeren niet 
meer geïnteresseerd zijn in driekoningen zingen en kijk ik 
met bezorgdheid naar de nabije toekomst. Geruststel-
lend is het feit dat op m’n schrijftafel een rekje staat met 
schitterende vulpennen -waaronder een heel bijzonder 
exemplaar, maar daarover later- die ik dagelijks gebruik 
en zeker voor het neerpennen van mijn schrijfsels in uw 
vertrouwd blad. Wat een genoegdoening om terug te kij-
ken naar zo’n heerlijke tijd van onbekommerde en avon-
tuurlijke jeugd en tegelijk met deemoed beseffen dat die 
tijd nooit meer terugkomt. De Leuvense stoof met rood-
gloeiende bolle buik en warme platte rug waaronder 
onze trouwe Jenny heerlijk lag te soezen; waarop moeder 
de meest verrukkelijke wafels bakte en geurende stoof-
potjes stonden te sudderen; voor dag en dauw op pad 
met vader om te vissen  enz.: beelden die ergens diep 
verscholen in m’n bovenkamer blijven plakken en 
met veel nostalgie en voldoening terug worden 
bovengehaald. Allé vooruit, we blijven niet bij de 
pakken zitten en ik wens de trouwe lezers een 
nieuw jaar toe met veel gezondheid, warmte, 
liefde en vriendschap.   

E. Vanmeir

nr. 276

Warme actie ‘Moeders voor moeders’

Wuustwezel
Begin december startte de Wuustwezelse winkel van Zeeman, in samenwer-
king met de plaatselijke vereniging ‘Creark’, een inzamelactie onder het 
motto “De warmste maand”.

Iedere klant van de winkel kon een muts, sjaal, handschoenen of andere 
warme attributen kopen en die in een grote doos deponeren. Het resultaat 
was verbluffend en tegelijk hartverwarmend: vier volle zakken warme spullen 
ter waarde van 603 €. De ijverige hobbydames van ‘Creark’ die eerder al 
zorgenvriendjes maakten voor kinderen in ziekenhuizen en andere zorginstel-
lingen, schonken de kleding aan ‘Moeders voor moeders’. 
Een dikke proficiat aan de milde schenkers en de initiatiefnemers.
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BruPetro, Starrenhoflaan 36, 2950 Kapellen
T. 03/665 25 30 - E. info@brupetro.be - www.brupetro.be

alle brandstoffe
n snel B

IJ U THUI
S geleverd

 tegen d
e laagste prij

zen

heldere bouwstudies en -metingen

Energie

Veiligheid

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

Luchtdichtheid

Ventilatie

heldere bouwstudies en -metingen

Energie

Veiligheid

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

Luchtdichtheid

Ventilatie

WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS WORDEN BUITEN 
VOOR UW RAMEN GEMONTEERD 
■ Screens zĳ n kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳ k lichtdoorlatende doeken 

 ■
 
Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.

 Een erg groot verschil met gordĳ nen.
■

 
Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳ k dag -en zonlicht

     in uw woning zonder hinderlĳ k te zĳ n.
■

 
Screens bieden het ganse jaar voordelen, 
zowel voor de hitte in de zomer als voor een laagstaande zon in de winter. 

 

Screens zorgen voor minder refl ectie op uw schermen  met  thuiswerken of televisie.

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

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

RENO SOLAR SCREENS
Nĳ verheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be

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

EXTRA
VOORDELEN

VAN ONZE
SOLAR SCREENS

Screens
op zonne-energie

 zodat bĳ  plaatsing geen 
kap- en breekwerken of 
elektrische bedrading 

vereist zĳ n. Ideaal voor 
bestaande woningen

SOLAR 
SCREENS

7 jaar 
garantie

ZOMERACTIES T/M 31 JULI 2022BESTEL NU AAN WINTERPRIJZEN 
EN GENIET AL TIJDENS DE LENTEF F

met doorkĳ k naar buiten. Door de revolutionaire doekspanning zĳ n deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.

■
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Boekenbeurs toont rijkdom aan auteurs van eigen bodem

Wuustwezel
Elf auteurs van Wuustwezel stelden tijdens een plaatselijke 
boekenbeurs in de bibliotheek hun eigen werk voor. Hun 
pennenvruchten brachten verschillende genres zoals hu-
mor, spanning, romantiek, kunst, lokale geschiedenis en 
poëzie. 

Voor de Wuustwe-
zelenaren was het 
de kans om met 
deze plaatselijke 
schrijvers kennis 
te maken en een 
praatje te slaan 
om meer te we-
ten te komen over 
de auteurs en hun 
boeken. En meer-

dere bezoekers vonden er hun speciale geschenk voor on-
der de kerstboom.  De deelnemers waren Annemie Mar-
nef met ‘Niet gegund’, Frank Kenis met ‘When the day is 
done’, Hanne Van Gils met ‘Schaai’, Iris Scheys met ‘2084’. 
‘Een tijdreis’ van George Orwells 1984; Jan Aertsen met  ‘’t 
Is ook maar doodgaan”, een Vlaamse familiesage in de 
lange twintigste eeuw; Jan Bastiaenssens met ‘Het pad van 
de olifanten’, Louis Bogaerts met ‘Denken, durven, doen’ 
over 50 jaar gehandicaptenzorg in de Noorderkempen, 
Ruben Cools  met ‘Blanco’, Sandra Ossenblok met ‘Whate-
ver’, Mieke Augustyns met ‘Aan mijn verre kind’ en Lien Van 
Hoydonck met ‘(on)zichtbare autisme’. De meeste auteurs 
werden al ruim voorgesteld in de pers. Wie nog niet een 
bod kwam, geven we hier een plaatsje.

Ruben Cools schrijft in ‘Blanco’ neer dat zich binnen in 
hem allemaal afspeelde in de omgeving van Barcelona. 
“Tijdens ettelijke schrijfsessies graaf ik naar mijn diepere 
ik”, zegt Ruben. “Tussendoor vertel ik honderduit over mijn 
avonturen, belevenissen en uitspattingen in de wonderlijke 
stad Barcelona. Het uitbrengen van dit boek is de ultieme 
bekroning en bevestiging van de persoonlijke groei die ik 
tijdens dit avontuur heb kunnen doormaken. Barcelona en 
dit avontuur leven voor eeuwig in mij verder. En nu ook op 
papier.”  Frank Kenis pakt uit met een kunstboek waarin de 
foto’s staan van zijn schilderijen uit de laatste jaren. 

Bekende kunstjournalisten geven commentaar bij zijn 
werk. Lien Van Hoeydonck won met haar boek ‘(on)zicht-
baar autisme’ een prijs in Nederland. Ze studeerde Sociale 
Readaptatie-wetenschappen. Het boekje is een samen-
vatting van haar eindwerk en helpt jonge mensen vooruit in 
het ontdekken en herkennen van autisme. Het boek ‘aan 
mijn verre kind’ van Mieke Augustijns. Het is het verhaal van 
zoveel mensen die haar leven mee inkleurden in Wuustwe-
zel maar ook tijdens haar reizen doorheen de hele wereld. 
Het zijn foto’s, impressies, dagboekfragmenten en poëzie 
over wat haar bezielt en beweegt.

“Het is opvallend wat een rijkdom aan auteurs onze ge-
meente telt”, zegt bibliothecaris Jan De Meester. “Wij wil-
den hen hier een forum geven om hun werk voor te stellen 
aan het eigen publiek.” Alle boeken kan je ontlenen in de 
bibliotheek van Wuustwezel.

(foto: Schepen van Cultuur Katrin Kempenaers 
in gesprek Lien Van Hoydonk)

Pieter Roelands wint Groene Pluim 2022

Wuustwezel
Tijdens een gezellige plechtigheid reikte Groen Wuustwezel 
de Groene Pluim uit aan Pieter Roelands voor zijn bijdrage 
voor de biodiversiteit in de gemeente.

De Groene Pluim is een initiatief van de partij Groen om 
lokale initiatieven, personen of bedrijven uit de buurt in de 
kijker te zetten die op een sociale, duurzame, ecologische 
manier bijdragen aan het verbeteren van de samenleving.  
“De lokale afdeling van Groen Wuustwezel wil hen zo be-
danken voor en aanmoedigen in hun werking”; zegt Helga 
Hoeymans, raadslid voor Groen.  Pieter Roelands ontving 
een kunstwerk gemaakt door Griet Stes als beloning voor 
zijn inzet.  Pieter Roelands komt al 40 jaar op voor het milieu 
en biodiversiteit door biologische honing te maken en an-
deren op te leiden tot imker, door zijn stem te laten horen 
hoe belangrijk bescherming van het milieu is. De twee an-
dere kandidaten waren de Vlegels en ’t Wilaardenhof. De 
Vlegels is een  Welzijnsschakel. Ze vormen ‘schakels’ tussen 
mensen die het moeilijker hebben in onze maatschappij, 
met sociale contacten, door tegenslag, ziekte of armoede. 
‘t Wilaardenhof te Loenhout is een biologisch tuinbouwbe-
drijf met hoevewinkel. Als zorgboeren geven ze kansen aan 

mensen die het nodig hebben. “Beide initiatieven behaal-
den een ex- aequo en hebben zeker hun verdiensten bin-
nen Wuustwezel. Ze kregen dan ook terecht ook een ca-
deau.”
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Autosalon

1,1 - 1,6 l/100 km (WLTP) • 16,6 - 21,6 kWh/100 km (WLTP) • 0 - 38 g CO2/km (WLTP) 

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. * 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar). ** Foto ter illustratie.
V.U.: 

Hét moment is daar om even stil te staan. En een nieuwe weg in te slaan. Die van Kia. Zo rijd je niet op het 
platgereden pad, maar comfortabel en stijlvol weg van de massa. Op je eigen inspirerende route, met je 
gloednieuwe Kia Sportage, XCeed of de nieuwe 100% elektrische Niro EV, en niet te vergeten de iconische EV6.

Ontdek nu al de Saloncondities op al onze modellen, waaronder hybride tot volledig elektrisch,  
bij je Kia-dealer of op kia-salon.be

Dealership 
Logo

Durf een nieuwe weg inslaan.
Vermijd het platgereden pad.

Ontdek onze 
Saloncondities

Dealership Name
123 Any Street , Any City, 
Any State, 12345
Tel : 012 - 3456 7890 
www.dealership.com
Opening hours:
M-F: 9-18h - Sat. 9-19h
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OFFICIEEL HONDA 
ROAD AND OFF-ROAD 

DEALER
ANTWERPEN & NOORDERKEMPEN

-
OFFICIEEL VERDELER

SYM SCOOTERS

Alois Blommaertstraat 12 - 2990 Wuustwezel - T. 03 669 69 49
www.motorhandelvermeeren.be

Broeksriem hoogte

BEDRUKKING VOORZIJDE   LENGTE 29 X HOOGTE 29 CM

Broeksriem hoogte

WUUSTWEZEL

Vermeeren 

Racing 

MOTORHANDEL VERMEEREN BV

u kan een online 
een afspraak maken 

voor een bezoek aan onze showroom

100STE AUTOSALON
14-22 januari 2023
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Vrouw&Maatschappij Wuustwezel strijdt tegen seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in het uitgaansleven

Wuustwezel
Vrouw&Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van 
CD&V trok ten strijde tegen grensoverschrijdend gedrag in 
het uitgaansleven. En dat deden ze op originele wijze, want 
met een kroegentocht wil Vrouw&Maatschappij Wuustwe-
zel het barpersoneel in uitgaanslocaties sensibiliseren om 
adequaat op te treden bij grensoverschrijdend gedrag. 

Een flirtige klant aan de bar die geen nee kan aanvaarden, 
iemand die al een glaasje teveel op heeft en geen grenzen 
meer kan inschatten of een luidruchtige klant die de an-
dere aanwezigen intimideert. We hebben het allemaal wel 
eens gezien op café. Voor horecapersoneel is het echter 
niet eenvoudig om adequaat op te treden bij grensover-
schrijdend gedrag. Daarom ontwikkelde V&M  een poster 
waar stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je te allen tijde de 

sfeer goed kan houden in je etablissement. Met de poster 
wil de vrouwenbeweging in de eerste plaats handelingsver-
legenheid bij horecapersoneel tegengaan en hen onder-
steunen om adequaat op te treden bij grensoverschrijdend 
gedrag. En dat is nodig, want vrouwen voelen zich nog 
vaak te onveilig in het uitgaansleven. Zo´n jaar geleden 
werd de omvang van het probleem pijnlijk duidelijk met de 
virtuele beweging rond #balancetonbar. Het regende ge-
tuigenissen, onder andere van vrouwen die slachtoffer wer-
den van aanranding en verkrachting na spiering. Ook dat 
fenomeen, waarbij de dader ongemerkt drugs toevoegt 
aan het drankje van het slachtoffer om deze te verdoven, 
is in opmars. 

Daarom is barpersoneel vaak het eerste aanspreekpunt bij 
grensoverschrijdend gedrag. Daadkrachtig en geënga-
geerd personeel kan dus een groot verschil betekenen voor 
het veiligheidsgevoel van het cliënteel. Om het engage-
ment in de kijker te zetten, kwam V&M bovendien met een 
engagementsverklaring voor de horeca die klanten duide-
lijk maakt dat er werk wordt gemaakt van het probleem.  
Op die manier hoopt Vrouw&Maatschappij ook om cafés 
en bars een duwtje in de rug te geven bij het uitstippelen 
van een aangepast beleid. De actie kadertje binnen de 
jaarlijkse Wittelintjesactie, waarmee Vrouw&Maatschappij 
ieder jaar geweld op vrouwen onder de aandacht brengt. 
(Petra Beyers)

Kerstmarkt in Klim Op met kerstbaldoolhof

Wuustwezel
Op de speelplaats van gemeenteschool Klim Op 
organiseerden ouders en leerkrachten een kerst-
markt.

Het was een heerlijke koude bibberdag om een 
kerstmarkt te organiseren op de speelplaats van 
de school. Met de helpende handen van flink wat 
ouders werden tenten opgesteld en geïnstalleerd 
en versiermama Laura zorgde voor een extra gro-
te snuif kerstsfeer. Manusje-van-alles-Bart legde de 
kabels, zodat elke klas zijn spelletjeskraam feeëriek 
kon verlichten en zodat hapjes en drankjes warm 
konden gehouden worden.’s Avonds konden de 
kinderen met ‘sneeuwballen’ gooien, de kerst-
man ontmoeten, een heuse fotoshoot beleven, 
met de bibberspiraal werken, ijsschuivertje spelen, 
een kerstbaldoolhof oplossen en nog veel meer. 
Voor een hongertje kon je terecht bij de poffertjes-
kraam, of smikkelen van een warme hotdog. De 
tomatensoep en de frikadellen-op-een-stokje wer-
den met smaak verorberd. Glühwein en warme 
chocomelk, koffie en thee verwarmden de bezoe-
kers vanbinnen. En voor de echte kerstmarktbe-
zoekers was er jenever, een kerstbiertje of gewoon 
een pils of cava.
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Hyunday Tucson.
Verwacht meer.

Ontdek nu uitzonderlijke condities op 
de Tucson en het hele gamma.

Autorijden zonder 
autorijbewijs.

De Ligier SJ60, sportief en boordevol
snufjes voor jong en oud.

Nu vanaf

Netto promoprijs  
inclusief Ecobon(3) 

€ 25.680*** 

The all-new  
Hyundai TUCSON
Beschikbaar in Hybrid, Plug-in Hybrid,  
Diesel en Benzine.

BATTERIJ
G A R A N T I E

J
A
A
R

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

*De 5 Jaar Waarborg Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van 
het garantieboekje. ** De Hyundai garanties gelden enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.  
8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. *** All New Tucson 1.6 T-GDi Inspire (Benzine 150pk). Aanbevolen catalogusprijs(1) 
€ 29.349 - € 2.169 korting (2) = € 27.180 netto promoprijs(2) – € 1.500 Ecobon(3) = € 25.680 netto promoprijs inclusief Ecobon(3). (1) Door invoerder aanbevolen verkoopsprijs, (2) BTWi, aanbod geldig voor particulieren van 1/3/2021 t.e.m. 
31/3/2021, tenzij eerdere uitputting van voorraad (3) Ecobon: u kunt alleen van een Ecobon genieten bij inlevering van eenvolledige wagen van meer dan 10 jaar oud, waarvan u eigenaar bent en die sinds meer dan 6 maanden ingeschreven 
is op uw naam. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de eigenaar van het ingeruilde voertuig. Het nieuwe voertuig dient bovendien ingeschreven te zijn op dezelfde naam als die van het 
ingeruilde voertuig. Adverteerder: Korean Motor Company n.v., invoerder, Pierstraat 229 te 2550 Kontich. BTW BE 0404.273.333 - RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE35 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-
informatie: (K.B. 19/3/2004). Hyundai.be

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

5,3 - 7,2 L/100KM • 126 - 163 G/KM CO2 (WLTP)

Ontdek hem bij je Hyundai verdeler.

Garage Verheyden Mitch
Bredabaan 690 • 2990 Wuustwezel • Tel. 03 663 07 75 • https://verheyden.hyundai.be

uitzonderlijke condities op het hele gamma
Ontdek meer op hyundai.be

OPENDEURDAGEN
van 10/9 tot en met 18/9

Garage Verheyden Mitch
Bredabaan 690 • 2990 Wuustwezel • Tel. 03 663 07 75

https://verheyden.hyundai.be • https://brommobielverheyden.be • 

Hyundai TUCSON. 
Garantie op gerustheid.

Ontdek de saloncondities bij je 
Hyundai verdeler en op hyundai.com

Vanaf € 269/maand**, looptijd van 60 maand 
met een voorschot van € 6.850 + een laatste 

verhoogde maandelijkse aflossing van € 8.563,70.

*De 5 Jaar Waarborg Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundaiverdeler 
aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. ** TUCSON 1.6 T-GDi 6MT Inspire (Benzine 150pk). Aanbevolen 
catalogusprijs: € 31.949 - Promoprijs: € 27.649 inclusief alle voorwaardelijke (Ecobon tbv € 1.500) en onvoorwaardelijke kortingen tbv € 2.800. 

Representatief voorbeeld: Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandelijkse aflossing. Kredietbedrag: 
€ 26.584,41. Voorschot (facultatief): € 4.161,68. Contante prijs : €30.746,09. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) 
van 4,99 %, vaste jaarlijkse debetrentevoet: 4,99 %. Looptijd van het krediet: 60 maanden. Terug te betalen in 
59 maandelijkse aflossingen van € 364,16. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing: € 9.587,96. Totaal terug 
te betalen bedrag: € 31.073,48. Actie geldig van 01/01/2023 tot 31/01/2023.
Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door Alpha Credit n.v., kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3, 1210 Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel. Adverteerder: Korean 
Motor Company n.v. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - Marketing@hyundai.be - KBO 0404.273.333 RPR Antwerpen - Belfius IBAN BE 35 5503 3947 0081 – BIC GKCCBEBB

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofi scaliteit.
6,7 L/100KM • 151 G/KM CO2 (WLTP)

J
A

A
R Waarborg Zonder
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In een wereld van minder, gaan we koppig tegen de stroom in.
Ontdek hoe onze saloncondities jou ‘gewoon meer’ bieden.
Maak een afspraak in één van onze showrooms.

Omdat we vinden dat jij meer verdient!

Meer voordeel I Meer keuze I Meer gemak

Antwerpen I Bornem I Kalmthout I Kapellen I Kontich I Loenhout I Mechelen I Puurs I Waasland I Wilrijk I Wommelgem

autonatiegroup.be/autosalon

HEEL JANUARI
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Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen breidt uit 
Sint-Job
Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen in Sint-
Job heeft extra kantoorruimte in gebruik genomen. Het 
werkingsgebied wordt beduidend groter met 15 gemeen-
ten, door de vorming van de nieuwe woonmaatschappij in 
het Midden en het Noorden van De Antwerpse Rand.

Het gebouw waarin vroeger steenhouwerij Van Wouwe 
was gevestigd op industriezone Kloosterveld werd onlangs 
verkocht. S.H.M. De Voorkempen Helpt Elkander huurt nu 

een deel van het gebouw, want zit om ruimte verlegen. De 
sociale huisvestingsmaatschappij neemt immers de leiding 
in de vorming van de nieuwe woonmaatschappij in het 
Midden en het Noorden van De Antwerpse Rand. Hierdoor 
verdrievoudigd het werkingsgebied van vijf naar vijftien ge-
meenten.
Het huidige werkingsgebied omvat de gemeenten Brecht, 
Brasschaat, Wuustwezel, Zoersel en Schilde. Daar komen 
Essen, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek, Wij-
negem, Wommelgem, Zandhoven en Ranst bij. Daarmee 
groeit het personeelsbestand ook tot zestig medewerkers.

Uitbreiding
“Het bestaande gebouw werd te klein en daarom huurt 
de maatschappij voor vier jaar een deel van het pand in 
de Nijverheidsstraat, gelegen naast de bestaande kanto-
ren van De Voorkempen. De huur is jaarlijks verlengbaar”, 
legt Brechts schepen en ondervoorzitter Daan De Veuster 
(CD&V) uit. “Het is de bedoeling om het bestaande ge-
bouw uit te breiden om in de toekomst opnieuw alle dien-
sten te centraliseren. Dit wordt gekoppeld aan extra par-
keerplaatsen en groenvoorzieningen. Die plannen worden 
opgemaakt in samenspraak met het gemeentebestuur 
van Brecht.” 
S.H.M. De Voorkempen H.E. bestaat in 2023 trouwens 100  
jaar.

Santa Run tijdens kerstmarkt in Gooreind

Wuustwezel
Atletiekclub GAV organiseerde tijdens de kerstmarkt in Gooreind een 
Santa Run, een loop die puur om plezier draait. Tijdens de kerstmarkt 
kon je in de Sint-Jozefkerk ook genieten van muziekoptredens en een 
kunsttentoonstelling. Het werd een heerlijk evenement met veel sfeer 
in de Gooreindse straten. De foto is van wezelopdefoto. Voor een 
knap fotoverslag bezoek je www.wezelopdefoto.be

Jeugdbewegingen 
ondersteunen traditie 
van nieuwjaarke zoete

Wuustwezel
Op oudejaarsdag trokken de kinderen van 
Wuustwezel weer door de straten voor het tra-
ditionele nieuwjaar zingen. De jeugdverenigin-
gen hielpen mee het evenement organiseren.
Ondanks regenvlagen en wind trokken weer 
h o n d e r d e n 
kinderen al 
zingend door 
de straten. 
Ze werden 
beloond met 
snoep, koek-
jes, centjes of 
fruit. Elk kind 
uit het eerste leerjaar kreeg van de Wuustwe-
zelse jeugdraad een mooie ‘zingzak’ waarmee 
ze op pad konden. En ook de jeugdbewegin-
gen engageerden zich. Ze bewaakten de ze-
brapaden en zorgden zo mee voor een veilig 
verloop van het nieuwjaar zingen. Speelplein 
Wuustwezel trakteerde met pannenkoeken en 
Chiro Wuustwezel met chocomelk. En in de bib 
lag ook al wat lekkers klaar voor de kinderen. 
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WELKE NIEUWE FORD MAG HET VOOR U ZIJN?

WAAR KAN IK TERECHT MET MIJN VRAGEN? WELKE WAGEN MATCHT MET MIJN MOBILITEITSBEHOEFTE EN MIJN BUDGET?
KOM LANGS EN PRAAT EROVER. WIJ HELPEN U GRAAG VERDER MET ADVIES OP MAAT! 

Raadpleeg onze individuele dealersites voor openingsuren en meer informatie.

ONTDEK NU ONZE SALONCONDITIES.
Vanaf 09/01 ALLE DAGEN GEOPEND tijdens de maand januari.

GARAGE F. GEUDENS
HOOGSTRATEN

sales@geudens.be
Tel. +32 3 315 71 76

geudens.be

GARAGE ORIS-WUYTS GARAGE VAN HASSELT

RIJKEVORSEL
info@oris-wuyts.be

Tel. +32 3 312 03 75
oris-wuyts.be

LOENHOUT
garage@vanhasselt.be

Tel. +32 3 669 87 30
vanhasselt.be
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enkel zondag op afspraak

Wij zijn op zoek naar 
ERVAREN 

AUTOMECANIEKERS EN CARROSSIER !

DEALERSHIP 2
DEALER NAME

Address address address address address address
address address address address address

DEALERSHIP 1
DEALER NAME

Address address address address address address
address address address address address

Citroën verkiest TotalEnergies. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : citroen.be. Contacteer uw verkooppunt 
voor alle informatie over de fiscaliteitvan uw voertuig. * De uitrustingen zijn standaard of in optie naargelang 
versie. (1) Maximum voordeel tot 7.500 € incl BTW. Voorbeeld voor een Citroën ë-SpaceTourer Electric Feel 
Maat M 75 kWh. Aanbiedingen onder voorwaarden geldig van 01/01/2023 tot 31/01/2023 in de deelnemende 
CITROËN verkooppunten zolang de voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. Meer info bij ons.

citroen.be

Y F Y

NEW C5 AIRCROSS 
PLUG-IN HYBRID

C3C3 AIRCROSS SUV C3

UITZONDERLIJKE 
SALONVOORWAARDEN

op het hele gamma

Advanced Comfort-ophanging en -zetels*
Parkeerhulp voor- en achteraan met Top Rear Vision 
achteruitrijcamera*

SALONVOORDELEN
TOT

7.500€(1)

C3 :  4,5 - 6,0 L/100 KM   117 - 136 G CO2/KM (WLTP)

C3 AIRCROSS SUV : 
 4,8 - 6,3 L/100 KM   127 - 144 G CO2/KM (WLTP)

NEW C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID : 
 1,3 - 1,6 L/100 KM   28 - 35 G CO2/KM  
 15,9 - 16,7 KWH/100KM (WLTP)

2022  2023, we gaan ervoor! 
Het autosalon komt naar je toe, 

bij garage Loos natuurlijk!

DEALERSHIP 2
DEALER NAME

Address address address address address address
address address address address address

DEALERSHIP 1
DEALER NAME

Address address address address address address
address address address address address

Citroën verkiest TotalEnergies. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : citroen.be. Contacteer uw verkooppunt 
voor alle informatie over de fiscaliteitvan uw voertuig. * De uitrustingen zijn standaard of in optie naargelang 
versie. (1) Maximum voordeel tot 7.500 € incl BTW. Voorbeeld voor een Citroën ë-SpaceTourer Electric Feel 
Maat M 75 kWh. Aanbiedingen onder voorwaarden geldig van 01/01/2023 tot 31/01/2023 in de deelnemende 
CITROËN verkooppunten zolang de voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. Meer info bij ons.

citroen.be

Y F Y

NEW C5 AIRCROSS 
PLUG-IN HYBRID

C3C3 AIRCROSS SUV C3

UITZONDERLIJKE 
SALONVOORWAARDEN

op het hele gamma

Advanced Comfort-ophanging en -zetels*
Parkeerhulp voor- en achteraan met Top Rear Vision 
achteruitrijcamera*

SALONVOORDELEN
TOT

7.500€(1)

C3 :  4,5 - 6,0 L/100 KM   117 - 136 G CO2/KM (WLTP)

C3 AIRCROSS SUV : 
 4,8 - 6,3 L/100 KM   127 - 144 G CO2/KM (WLTP)

NEW C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID : 
 1,3 - 1,6 L/100 KM   28 - 35 G CO2/KM  
 15,9 - 16,7 KWH/100KM (WLTP)

SUPERSALONCONDITIES op heel ons gamma
Bijzonder interessante OVERNAMEPRIJZEN

INTERESSANTE FINANCIERINGS- EN LEASINGMOGELIJKHEDEN 
En… Kom zeker ook ons elektrische gamma ontdekken !

Garage Jan Loos bvba - Kapelstraat 81 - 2910 Essen - Tel. 03 667 38 00 - info@citroenloos.be - www.citroenessen.be

openingsuren weekends januari zaterdag 9 -17u / zondag 10-16u
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Bal burgemeester brengt ruim 3.000 euro op voor MS Liga

Brecht
De organisatie van het Bal van de burgemeester heeft ruim 
3.000 euro aan de MS Liga overhandigd. Dat is de opbrengst 
van het bal dat eind vorig jaar plaatsvond in ’t Goorhof in 
Sint-Job. Elke Saron van MS Liga Vlaanderen was erg blij 
met de schenking en kwam de cheque zelf in ontvangst 
nemen.

Na corona kon het Bal van de burgemeester op 5 no-
vember opnieuw plaatsvinden, dit keer in deelgemeente 
Sint-Job. De eerste editie in 2019 vond plaats in Brecht. Het 
moest een jaarlijkse traditie worden, maar de pandemie 
stak daar een stokje voor. Dit jaar kon dan toch het tweede 
bal doorgaan. Voor de derde editie trekt het Bal naar deel-
gemeente Sint-Lenaarts.
Voor het eerste bal werd de vzw Groot Brecht met een Hart 
als goed doel gekozen. De opbrengst van 3.115 euro van 
deze tweede editie werd aan de MS Liga geschonken. 
“We zoeken steeds naar een doel met een lokale link. Ook 
Brecht telt inwoners die kampen met multiple sclerose en 
die kunnen onze steun en stem best gebruiken”, meent bur-
gemeester Sven Deckers (N-VA). “MS is een ernstige aan-
doening die nog steeds ongeneeslijk is, maar blijft vaak on-
zichtbaar voor de buitenwereld. We hopen op deze manier 

zowel de ziekte als de MS Liga onder de aandacht te bren-
gen. De steun die de liga aan MS-patiënten biedt is ook 
een belangrijke meerwaarde voor een gemeente. Zij heb-
ben de expertise in huis en kunnen die taken veel beter op 
zich nemen dan onze medewerkers op de sociale dienst 
die zelf al overbevraagd is.”

Sneller diagnose
Fondsenwerver voor MS Liga Vlaanderen Elke Saron kwam 
naar Brecht om de cheque in ontvangst te nemen. “Derge-
lijke activiteiten zijn heel erg welkom. De MS Liga is voor 85 
procent afhankelijk van fondsen. We genieten daarnaast 
minder dan vijftien procent overheidssteun”, benadrukt 
ze. “Door corona en de energiecrisis hebben we veel min-
der inkomsten. De nood is dan ook erg hoog.” Nochtans 
is de MS Liga een onmisbare steun voor wie de diagnose 
MS krijgt. “Vroeger leefde het stereotiepe beeld van een 
oudere patiënt in een rolstoel. Vandaag wordt de diagno-
se steeds jonger gesteld. Dat is helemaal niet eenvoudig, 
omdat het een ziekte met duizend gezichten is. Maar hoe 
sneller. de diagnose er is, hoe sneller de patiënt ook de ge-
paste behandeling krijgt en de ziekte het lichaam minder 
snel beschadigd.”

Toegepast onderzoek
De MS Liga heeft negen medewerkers die zich in elke 
Vlaamse provincie inzetten voor MS-patiënten. “Ze maken 
hen wegwijs in de administratieve mallemolen, maar zor-
gen ook voor psychosociale ondersteuning. In alle regio’s 
houden ze ook zitdagen om MS-patiënten te begeleiden”, 
somt Saron op. De liga zelf steunt ook toegepast weten-
schappelijk onderzoek. “Opzet is voornamelijk om het le-
ven van de patiënten te vergemakkelijken. Dat is een blij-
vende zorg gezien de ziekte ongeneeslijk is. Gelukkig is de 
medische wereld er op vooruitgegaan, maar het blijft een 
harde klap als je de diagnose krijgt.”

Feeërieke fluoboom schittert op Vaartdijk aan politiecommissariaat

Brecht
Wie bij de Lokale Politiezone Voorkempen moet zijn of langs 
het jaagpad wandelt of fietst kan de feeërieke boom niet 
missen. Kunstenaar Jan Franssen werd door projectontwik-
kelaar Bolckmans aangezocht om een uniek spektakel te 
creëren.

“Als projectontwikkelaar zijn we meer en meer bezig met 
duurzaamheid. Zo ontstond de idee om de boom langs de 
vaart in Brecht dit jaar eens anders aan te kleden”, klinkt het 
bij Groep Bolckmans. De Brechtse kunstenaar Jan Franssen 
bedacht een unieke manier om de boom op te lichten, 
op een betekenisvolle manier. “Tijdens vorige donkere win-
terseizoenen realiseerde ik al verschillende lichtinstallaties 
in de gemeente. Binnen Groep Bolckmans werden ze er 
spontaan vrolijk van en zochten me op”, legt de kunste-
naar uit. De boom aan de Vaartdijk is dit jaar aangekleed 
met handgemaakte sterlichtjes. “Deze maakte ik uit gere-
cycleerde materialen. s ’Avonds, door spaarzame ledver-

lichting, lichten ze fluorescerend op. De leuke kleuren en 
vormen van de sterretjes, maken van de boom een echte 
kerstboom.” Zo kan iedereen genieten van een mooie en 
unieke sfeer aan de Vaartdijk. De boom prijkt vlak over de 
kantoren van Groep Bolckmans op Vaartdijk 15 en is nog 
tot 12 januari te bezichtigen.
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TOYOTA. THINK ABOUT IT.

5,1-5,4 L / 100 KM  |  114-122 G / KM (WLTP)
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder voor alle informatie over het aanbod, de voorwaarden, 
de gemeten waarden/het verbruik of de � scaliteit van je voertuig.

Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het o�  ciële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt je wagen automatisch 
gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie, tot je wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden.

DE NIEUWE
COROLLA CROSS HYBRIDE
OP MAAT VAN JE GEZIN
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5,1-5,4 L / 100 KM  |  114-122 G / KM (WLTP)
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder voor alle informatie over het aanbod, de voorwaarden, 
de gemeten waarden/het verbruik of de � scaliteit van je voertuig.
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DE NIEUWE
COROLLA CROSS HYBRIDE
OP MAAT VAN JE GEZIN

ONTDEK HET VOLLEDIGE GAMMA
IN ONZE SHOWROOM

Maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur
Zaterdag  van 09.00 tot 16.30 uur

v

YARIS CROSS HYBRIDE  

TOYOTA C-HR HYBRIDE  

5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde 
dekking van de Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder 
voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België.

  4,4-5,3 L / 100 KM  |  100-120 G / KM (WLTP)
Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder voor alle informatie over het aanbod, de voorwaarden, de 
gemeten waarden/het verbruik of de � scaliteit van je voertuig. *Aanbieding geldig op bepaalde modellen van 01.06.2022 tot en met 30.06.2022 zolang de voorraad 
strekt. Yaris Cross – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt overeen met een korting van € 1.250 op de hybride versies van de Yaris Cross; dit 
bedrag van € 1.250 stemt overeen met het prijsverschil tussen de Hybride versie (referentiemodel: Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Plus, € 31.660 BTWin) en de 
vergelijkbare benzine versie (Yaris Cross 1.5 Petrol Dynamic Plus CVT, € 30.410 BTWin). Toyota C-HR – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt 
overeen met een korting van € 2.990 op de hybride versies van de Toyota C-HR (referentiemodel – vergelijkbaar in termen van prijs, grootte, uitrusting en motor – 
gebruikt om het prijsverschil tussen hybride versie en benzine versie te schatten: Corolla TS 1.8 Hybrid Dynamic (€ 31.750 BTWin) en de vergelijkbare benzine versie 
Corolla TS 1.2 Dynamic (€ 28.760 BTWin). **Een vergelijking van het benzineverbruik (WLTP) van hybride en corresponderende niet-hybride voertuigen binnen het 
Toyota-gamma toont een gemiddeld positief verschil van 25% in het voordeel van hybride. Positief verschil per voertuig: RAV4 - 20%, Yaris, Yaris Cross, Toyota C-HR 
- 25%, Corolla - 27%.

EEN HYBRIDE VOOR 
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*
EEN HYBRIDE VOOR 
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*

DA’S NORMAAL

TOYOTA. 
THINK ABOUT IT.

ONZE HYBRIDES VERBRUIKEN GEMIDDELD 
25% MINDER BENZINE.**

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

100ste Autosalon 
van 14/01/2023 tot 22/01/2023
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Welzijnsschakel De Kar centraliseert hele werking vlakbij welzijnscampus

Brecht
Welzijnsschakel De Kar heropende officieel de deuren in 
een nieuwe, ruimere locatie op de hoek van de Venus-
straat. Geen dag te vroeg als je weet dat vorig jaar het 
aantal gezinnen voor voedselbedeling bijna verdubbeld is. 
De vzw Groot Brecht met een Hart maakte van de gelegen-
heid gebruik om een cheque van duizend euro te overhan-
digen.

De welzijnsschakel heeft van de gemeente het voormali-
ge politiekantoor op de hoek van de Venusstraat en Mo-
lenstraat ter beschikking gekregen. Het oude pand in de 
Nollekensweg werd immers te klein en is volledig afgeleefd. 
Wellicht is het rijp voor de sloop. “We zijn de gemeente 
enorm dankbaar dat we dit pand ter beschikking krijgen. 
Uitbreiding dringt zich ook op, want in een jaar tijd steeg 
het aantal gezinnen tijdens de voedselbedeling van veer-
tig naar zeventig. En het ziet er naar uit dat die stijging zich 
nog doorzet. Daarnaast zijn we veel makkelijker bereikbaar. 
We zijn vlakbij de welzijnscampus gevestigd en hebben een 
bushalte voor de deur. Op deze nieuwe locatie kunnen we 
nu al onze diensten centraliseren: de voedselbedeling, de 
kledingboetiek en de winkel van Goods to Give op de eer-
ste verdieping”, maakt voorzitter Ria Van Ostaeyen meteen 
duidelijk. In de boetiek is nu ook meer ruimte om kleding 
overzichtelijk te tonen in rekken voor heren, dames en kin-
deren. “We zijn heel blij met de kleding die we van mensen 
krijgen. We vragen wel om dit gewassen en gestreken in 
dozen of manden binnen te brengen. Wat niet meer ver-

koopbaar is, schenken we aan Missiehulp. Zo gaat er echt 
niets verloren.” Op termijn start De Kar ook met groepswer-
king. “Hier werken we rond thema’s als wonen in Brecht en 
nodigen we onder meer een tandarts en diëtiste uit om 
onze cliënten te informeren.”

Financiële steun
Schepen van Sociale Zaken Luc Aerts ( CD&V) hoopt dat 
het een warme plek wordt. “Voor mij is dit pand nog steeds 
‘den Tosca’, zo heette de elektrozaak die hier voor de lo-
kale politie was gevestigd. Ik hoop dat het een thuis mag 
worden, waar de cliënten graag komen, waar ze warmte, 
geborgenheid en een luisterend oor vinden.” De schepen 
had ook goed nieuws bij: “De gemeente blijft de welzijns-
schakels ook in 2023 financieel steunen bij de aankoop van 
groente en fruit.” Dat is nodig, want door de duurdere ener-
gieprijzen sluiten veel telers hun serres en valt er weinig te 
rapen bij de veilingen.
Van de vzw Groot Brecht met een Hart kreeg De Kar ook 
nog eens 1.000 euro, goed voor twee diepvriezers en koffie-
zetten. “Vandaag overhandigen we de twaalfde en laat-
ste cheque. Het afgelopen jaar mochten we al elf organi-
saties blij maken met een deel van de opbrengst van de 
benefietacties in 2019”, legt voorzitter Gust Joosen uit. “We 
waren een warme vereniging, maar hebben zelf zoveel 
warmte gezien en teruggekregen. Stuk voor stuk worden er 
door verschillende mensen mooie inspanningen geleverd.”

Overbroek zamelt zo’n 7.000 euro in voor Music 4 life en KLJ

Brecht
O’broek for Life is een gigantisch succes geworden. Over-
broek verzamelde massaal op het plein voor de Sint-Wil-
librorduskerk. Het gezellige samenzijn leverde een mooi 
bedrag op voor de twee goede doelen.  

“We verkochten dit jaar veel soep en chocolademelk, 
maar ook de boterhammen met spek en hotdogs waren 
erg in trek. Daarnaast verkochten we ook tapasplanken”, 
schetst Lieve Van Looveren van O’broek for Life. “Van een 
aantal verenigingen en sponsors kregen we ook een mooie 
enveloppe met geld.” Niet alleen de volwassenen, maar 
ook de kinderen uit Overbroek hebben zich ingespannen 
voor O’broek for Life. “Vooraf trokken onze kinderen met de 

kar van deur tot deur om onder meer handgemaakte pan-
nenlappen en houten lepels te verkopen. Dit alles tezamen 

heeft ervoor gezorgd 
dat we uiteindelijk 
meer dan zevendui-
zend euro kunnen 
schenken aan onze 
twee goede doelen: 
Music 4 Life en KLJ 
Overbroek die een 
nieuw lokaal nodig 
hebben.” 
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Kalmthout
  Essensteenweg 82, 2920 Kalmthout
  03 677 03 33

Ontdek onze spectaculaire saloncondities op al onze merken.

ASTRA SPORTS TOURER: 1,1 - 5,7 L/100 KM. 25 - 130 G/KM   |   NIEUWE DS7: 1.2 L/100 KM - 28 G/KM CO2
(1) Gratis 5 jaar Opel Flex Care garantie is een verlenging van de standaard fabrieksgarantie met 3 jaar, op basis van 15.000 km per jaar. Informeer naar de gedetailleerde voorwaarden op opel.be. Aanbod voor Particulieren bij aankoop van een nieuwe Opel personenwagen, geldig 
van 20/12/2022 t.e.m. 31/01/2023. VU: Garage Frijters, Essensteenweg 82, 2920 Kalmthout. BE0450.789.781

Kapellen
  Kapelsestraat 128, 2950 Kapellen
  03 317 11 80

garagefrijters.be

NIEUWE DS 7
De reis naar verfijning

OPEL ASTRA
NIEUWE

LANG VERWACHT, EINDELIJK DAAR     

STRAFFE SALONCONDITIES & 5 JAAR(1) GARANTIE.
Ontdek onze voorraad nieuwe, directie- en jonge tweedehandswagens.

HELEMAAL FRIJTERS

SPORTS TOURER
De beste auto van Duitsland spreekt voor zich. Ontdek 
hem in onze showroom of ervaar zijn rijdynamiek tijdens 
een overtuigende proefrit.

    

    

Frijters_OPEL-DS_Advertentie_A4.indd   1Frijters_OPEL-DS_Advertentie_A4.indd   1 6/01/2023   15:406/01/2023   15:40
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WIJ ZIJN VERHUISD!
NAAR ARGON 33

ROOSENDAAL / OUD GASTEL

Industrieterrein Borchwerf (2) aan de A17

Afrit 20 en 21

Van Rucphen naar Roosendaal/Oud Gastel, Argon 33, naar het nieuw te bouwen 
pand naast camper specialist Mobiledrôme. Tot de nieuwbouw klaar is “wonen 
we in” bij ons zusterbedrijf Mobiledrôme waar u VAN HARTE WELKOM bent.

Meer informatie: www.vossenhoek.nl en volg ons op sociale media

TECHNOCENTER
BLIJFT OP OUDE ADRES 
Korte Hei 37 - Rucphen
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DAKWERKEN

D KF
04/ 96.02.46.86
INFO@DAKWERKEN-DFK.COM

Nieuwbouw - Renovatie
platte daken

Roofing
Resitrix

Isolatiewerken
Zinkwerken

FRANK KERSTENS

Meer dan 20 jaar ervaring!

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

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

VOOR DE ACTUELE OPENINGSTIJDEN 
KAN U EEN KIJKJE NEMEN OP ONZE FB PAGINA 

MATTHEEUSEN EN ZN BV.

RAMEN & DEUREN

ROLLUIKEN

POORTEN

ZONWERING

TERRAS OVERKAPPINGEN

*Info in je winkel of op ixina.be 

SINT-JOB 
Handelslei, 36/38 - 2960 Brecht

oui
à  vo s
rêve s

Van 02 t.e.m. 31 januari 2023

OP JE MEUBELS*

CADEAU
21% BTW

06-IXINA-ST-JOB-Encart press-99x138-JANVIER23-V01.indd   106-IXINA-ST-JOB-Encart press-99x138-JANVIER23-V01.indd   1 20/12/22   15:5620/12/22   15:56
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Zoekertjes
Mooie blondine komt naar je 
toe… 0474 56 52 37 

TE HUUR: Prosionele parket-
schuurmachines met alle 
schuurmaterialen, per dag of 
per weekend !  Tevens onder-
houds- en behandelingsproduc-
ten voor parketvloeren. Te be-
vragen: GUVA PARKET, Postbaan 
72, 2910 Essen, tel. 03 677 10 26. 
www.guva.be 

Hier had uw zoekertje 
kunnen staan !

GITAARBOUW, HERSTELLINGEN EN 
AFSTELLEN: van electrische, akoes-
tische en klassieke gitaren. Af-
spraak maken via 0485 67 30 92.

Massage-salon PON WANPHEN 
Beukendreef 32, 2990 Goor-
eind-Wuustwezel.   
Tel. +32 479 02 16 16. Thai massa-
ge - Hotstone - Aroma therapie 
en Erotische massage. ENKEL OP 
AFSPRAAK. 2 Nieuwe meisjes.

HERSTELLINGSATELIER KLOKKEN: 
(afhalen en terugbrengen) en 
uurwerken. GSM 0476 63 54 38  
Van Engeland J., Hendrik Cons-
ciencelaan 4, Essen, jvanenge-
land@skynet.be

GERORENT MACHINEVERHUUR 
TE AMBACHTSSTRAAT 20 WEST-
MALLE.Sleuvengraver - Stron-
kenfrezen - Knikmopsen - Trac-
toren - Stellingen - Motorculteurs 
- Doorzaaier - Graafkranen tot 9 
ton - Hoogwerkers tot 23m - Hak-
selaars - Aanhangwagens, enz.  
Zie www.gerorent.be, info@ge-
rorent.be, Tel 0475/466721 en 
0495/254361 en 03/7893875.

ADEMYOGA TE ESSEN: Ten alle 
tijden ontspannen, energiek én 
je stress te baas. Reeksen voor 
volwassenen en tieners.   
Meer info: www.levens-kracht.
com of info@levens-kracht.com

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

POOLS SCHILDERSBEDRIJF: voor 
al uw kwaliteitsvol binnenschil-
derwerk aan scherpe prijzen. 
Poolsschildersbedrijf.be - tel. 
0032 485 64 19 65

Prima-Print bv | Spijker 29 | 2910 Essen | België
 +32 (0)3 667 57 65 | Info@primaprint.be | www.primaprint.be

Hier had uw zoekertje 
kunnen staan !

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

MOTO TE KOOP GEVRAAGD ? 
(Dieter) 0485/874687
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RAMEN • DEUREN • VLIEGENRAMEN • GARAGEPOORTEN • ROLLUIKEN • ZONWERING

OVERKAPPINGEN • CARPORTS • AUTOMATISATIE • HERSTELLINGEN 

Verema BV
Biest 24
2990 Wuustwezel

+32 478 72 99 82
info@verema.be
www.verema.be

GARAGE 
   OOSTVOGELS
GARAGE 
   OOSTVOGELS

SPECIALITEIT
MERCEDES

VOOR ACTUELE STOCKWAGENS 
WWW.OOSTVOGELS.BE

 • Specialist in uw buurt 
       voor jonge Mercedes wagens

 • Herstellingen alle Mercedes 
      personenwagens en lichte vracht

Openingsuren:
Ma-vr 8.00 tot 19.00 - Za 8.00 tot 17.00

Zo op afspraak

Wuustwezelseweg 41 - 2990 Loenhout
Tel. 03 669 70 61

info@oostvogels.be
www.oostvogels.be

Colofon dekijker !
week 2, 11 januari 2023

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

Volgend nummer:
week 4 - 25 januari 2023

Wordt bedeeld in Essen, Wildert,  
Essen-Hoek, Horendonk, Kalmthout, 
Achterbroek, Nieuwmoer, Heide, 
Wuustwezel, Gooreind, Loenhout, 
Brecht, Overbroek, St. Lenaarts,     
Hoogstraten, op 33.000 ex.

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

Publiciteit en nieuws:
dekijker@primaprint.be

Vraag geheel vrijblijvend uw offerte op maat.
info@ribarent.be of kijk op onze vernieuwde website www.ribarent.be

FILIAAL BRECHT: INDUSTRIELAAN 6

VERLICHTING
VEILIGHEIDSMATERIAAL  EN SIGNALISATIE 

TE HUUR

Berkenbeek - Nieuwmoersesteenweg 113C - 2990 Wuustwezel
03 669 67 73 - secundaireschool@berkenbeek.be

OPEN SCHOOLDAGOPEN SCHOOLDAG
voor ouders & leerlingen

Buitengewoon Secundair Onderwijs

Woensdag 8 februari ‘23Woensdag 8 februari ‘23
tussen 13.00 uur en 16.00 uur

Wij geven een individuele rondleiding per groep 
in de verschillende doelgroepen:

•OV1 type 9 (OVA)
•OV1 type 2
•OV2 type 2
•OV3 type 9
•OV3 type basisaanbod

Graag inschrijven 
vóór 23 januari 2023 

via het inschrijfformulier 
op onze website:

www.berkenbeek.be

Een paar dagen na het afsluiten van de 
inschrijvingen ontvangt u het exacte uur 

waarop we u verwachten. 
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CinemaTheater

WIN INKOMTICKETS ! 
STUUR JE NAAM, TELEFOONNUMMER EN MAIL

EVEN NAAR DEKIJKER@PRIMAPRINT.BE
(+ VERMELDING WELKE VOORSTELLING)

EEN ONSCHULDIGE HAND 
DUIDT DE WINNAARS AAN !

ACTIE GELDIG TIJDENS DEZE LOPENDE VOORSTELLINGEN

WIN INKOMTICKETS !
20 DUOTICKETS20 DUOTICKETS

VOOR DE VOORSTELLING 
VAN DONDERDAG 

9 FEBRUARI 2023 OM 20U 
STUUR JE NAAM, TELEFOONNUMMER EN MAIL

EVEN NAAR DEKIJKER@PRIMAPRINT.BE
(VÓÓR 26 JANUARI 2023)

EEN ONSCHULDIGE HAND 
DUIDT DE WINNAARS AAN !

F A K K E L T H E A T E R  Z W A R T E  Z A A L
R E Y N D E R S S T R A A T  7  -  A N T W E R P E N

T I C K E T S  E N  I N F O : W W W . T H E A T E R Z E E M A N S H U I S . B E

van 9 tot en met 
25 februari 2023

AUTEUR & REGIE: STIJN VAN HAECKE  

Een Antwerpse crimi-komedie
 geÏnspireerd door waargebeurde feiten

WIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN

WIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN
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Ook in 2023 maken wij 
uw huis winddicht!

Groot Veerle 21a - Brecht I 03/313.57.77 I info@jlauryssen.be

DAKTIMMER I RAMEN & DEUREN I PVC-HOUT-ALU

www.jlauryssen.be

Fijne feesten en een gezond 2023
J. LAURYSSEN BV

Wij wensen iedereen een warm en een gezond 2023

Cinema
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

108. Winterse koude 
In deze 21e eeuw worden mensen er zich meer bewust van 
dat het klimaat aan het veranderen is. Zou het dan toch 
waar zijn wat ouderen vaak zeggen, dat de winters vroe-
ger veel strenger waren?  Onze oudere generatie herinnert 
zich ongetwijfeld nog de winter van 1956 en zeker die van 
1963. De temperatuur daalde gedurende 81 nachten onder 
het vriespunt , waarvan 24 keer onder de -10°.  In sommi-
ge Essense straten werd de gevallen sneeuw metershoog 
bijeengeveegd. Men noemt de periode tussen de 14e en 
19e eeuw soms “de kleine ijstijd”.  In de geschiedenisboeken 
springt er één winter uit, namelijk die van 1708/1709. Tussen 
december en mei kreeg men in totaal 130 dagen vorst te 
verdragen. Vanaf half januari 1709 waren alle grachten, wa-
terlopen en rivieren dichtgevroren. Einde januari en begin 
februari sneeuwde het 12 dagen aan één stuk. Heel Europa 
leefde in de greep van de ongeziene koude. Die strenge 
winter had ook voor de Essenaren gevolgen.  Meer dan ooit 
probeerde de bevolking te overleven met wat men vond, 
of met bedelen of  plunderen.  Zowel de boeren als de turf-
stekers werden werkloos.  De kerk deed een toegeving en 
schafte in de vastentijd het zuivel – en vleesverbod af. Door 
ziekte en honger stierven er die winter in onze parochie 74 
mensen tegenover 29 in andere winters.  Maar het bevol-
kingsaantal verminderde niet omwille van een geboorte-
piek in het najaar van 1709. Het waren donkere tijden in de 
Essense geschiedenis, niet alleen door de strenge winter 
maar ook door de gevolgen van Spaanse successieoor-
log.  Meermaals werden er soldaten ingekwartierd bij de 
inwoners.  Ze eisten eten en onderdak voor zichzelf en hun 
paarden, en gingen regelmatig plunderen om vervolgens 
de huizen in brand te steken. Op 6 december 1708, nog net 
voor de strengste winter ooit be-
gon, trok koning  Frederik August II 
van Polen met zijn gevolg door Es-
sen. Ze aten en dronken in de her-
berg “De Ouwen Uil”, op kosten 
van de verarmde dorpsgemeen-
schap. De winters waren vroeger 
dus echt strenger dan nu.  
           
         M.G

Mijn naam is Denise, ik ben 26 
jaar en woon in Kalmthout. Ik 
heb een passie voor woord-
kunst en verbinden met an-
deren en mezelf. Deze twee 
komen in mijn schrijfsels sa-
men. Ik neem jullie mee op 
mijn weg naar een mobielere 
toekomst en de uitdagingen 
en geluksmomenten die hier-
bij op mijn pad komen.

Mijn derde sprong 

Ik lig op mijn rechterzij in het ziekenhuisbed met mijn opera-
tiehemd aan, mijn haren in een vlecht. Op de vroege och-
tend zat ik al klaar, wetende dat het nog uren duren zou. 
Dit moment. Er zorgen vier artsen voor mij. Samen doen ze 
de voorbereidingen voor de operatie. En leiden ze mij af, 
dat ook. Ik mag dan al orthopedische operaties achter de 
rug hebben, het blijft spannend. Intens. En meer. Ik benoem 
het niet. Geen woorden kunnen beschrijven wat ik in mijn 
hart voel. Dus blijf ik stil, naar buiten toe. Toch is ze naast mij 
komen zitten, een van de chirurgen. Iemand die naar je 
luistert in stilte is goud waard. Ik ben dankbaar. Voor haar. 
Voor dit. Er wordt een kathetertje in de kniekuil bij de zenuw 
geplaatst, zodat er na de operatie via een pomp enkele 
dagen medicatie gegeven kan worden om plaatselijk te 
verdoven. Daarnaast zal ik een morfinepomp krijgen. Zo-
als het eerder ook ging. De chirurg en ik praten over de 
operatie. “Straks ben ik over de helft”, zeg ik. Haar ogen 
glimlachen en haar lippen, die verborgen zijn achter haar 
mondmasker, vast ook. Ze vertelt dat het inderdaad zo is en 
dat dit de juiste instelling is. Daar houd ik mezelf aan vast. 
Mezelf focussen op het goede geeft een geluksgevoel. 

Een tijdje later rijden we door de gangen. Ik kijk en luister 
zonder dat ik verwacht. Aan het plafond hangt een elek-
tronisch bord. 13:25 uur zie ik staan. Het is bijna tijd voor een 
fase in mijn traject waarvan ik al jaren weet dat ze komen 
zou. Wanneer we in de operatiekamer arriveren, wordt mijn 
bed naast de operatietafel gezet. Ik ril en klim erop. Nu kan 
ik het nog. En op een dag weer. Opnieuw. Misschien zelfs 
beter. 

Nog even kijk ik naar mijn linkerbeen en neem afscheid. Fi-
guurlijk. Ik leg mezelf plat op de operatietafel, met op elk 
steuntje naast mij een arm. Het is fijn dat ik mijn bril mocht 
meenemen. Ik werp een blik op alle artsen en besef dat dit 
team de komende uren met mij aan het werk zal gaan. De 
chirurg praat tegen mij. Ze stelt mij gerust. Lieve pijn, gaat 
door mijn hoofd, zonder jou is beter maar met jou leerde ik 
luisteren. Naar mijn lichaam. Het narcosemiddel wordt in-
gespoten. Daar ga ik… onderweg naar operatie drie.
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Vacatures

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

PLAATSEN / OPHALEN
diverse afvalcontainers

Boden BV
Duiventorenstraat 16
B-2910 Essen

GRONDWERK
WEGENWERK
CONTAINERS

Jan Eyking
  t u i n a a n n e m e r

Postbaan 56
2910  Essen

AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD - TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 0475 32 07 78
info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

gevraagd ARBEIDER  ook mogelijkheid tot deeltijds

Jan Eyking
  t u i n a a n n e m e r

Postbaan 56
2910  Essen

AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD - TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 03 568 97 50
info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

Jan Eyking
  t u i n a a n n e m e r

Postbaan 56
2910  Essen

AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD - TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

T. 0475 32 07 78
info@tuinen-eyking.be
www.tuinen-eyking.be

Sooi Noldus
Oorkonde gemaakt door Vincent Lecoq

Essen
Dit jaar werd dan ook unaniem beslist om de Solidariteit-
sprijs Sooi Noldus 2022 toe te kennen aan de Essense gast-
gezinnen van Oekraïnse vluchtelingen.

De Solidariteitsprijs werd dit jaar ontworpen door Essenaar 
Vincent Lecoq.  Vincent is bewoner en zoon van de initia-
tiefnemers van Perron Geluk. Dat is een co-housingproject 
voor begeleid wonen van volwassenen met een beper-
king in Essen. 
Gastgezinnen die dat wensen kunnen alsnog een afdruk 
ontvangen door een mailtje te zenden aan: 
essen@vooruit.org.  
Ze krijgen de oorkonde dan thuisbezorgd.
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Meer geld voor cultuur, verenigingen en speelpleintjes in nieuw meerjarenplan

Essen
De jongste gemeenteraad 
heeft groen licht gegeven voor 
het aangepaste meerjaren-
plan van de gemeente. Daarin 
springt de nieuwe polyvalente 
cultuurzaal eruit, maar ook de 
verenigingen en de speelplein-
tjes gaan erop vooruit. Verder werkt de gemeente aan een 
nieuwe website.

“Op vele vlakken is Essen bij de beste leerlingen van de 
klas: de professionele manier van opvang van Oekraïen-
se vluchtelingen, de aanpak van de energiecrisis, het Be-
leidsplan Ruimte, de aanleg van de begraafparken en 
de aanpak van het huisartsentekort zijn daar maar enkele 
voorbeelden van”, klinkt het bij de meerderheid. Ook de 
aanleg van de Kammenstraat, van landschapspark Wil-
derTnis en de invoering van de gele papiercontainer wor-
den aangehaald als voorbeelden. Burgemeester Gaston 
Van Tichelt (CD&V): “We leven in een wereld vol crisissen. 
Als gemeente ondervinden we natuurlijk ook de gevol-
gen ervan, maar tegelijkertijd pakken we die uitdagingen 
graag aan. Gelukkig investeerden we vroeger al, meer 
dan andere gemeenten, in openbare ledverlichting. Daar 
dragen we nu vruchten van. Maar evengoed ben ik fier op 
onze slagkracht tijdens corona, op de warme opvang van 
Oekraïners en op de geslaagde wijkgesprekken. En op tal 
van andere projecten die werden afgerond.”

Cultuurcentrum
Speerpunt in het meerjarenplan is de nieuwe cultuurzaal. 
“Ik ben blij met de voortgang voor ons nieuw polyvalent 
cultuurcentrum. We hebben de grond in erfpacht geno-
men waar we het centrum gaan bouwen. In 2023 wer-
ken we het bouwplan verder uit en in 2024 gaat de eerste 
schop in de grond. In 2023 verhogen we ook de subsidies 
voor verenigingen met maar liefst 15 %!”, licht schepen van 
Leefmilieu en Cultuur Helmut Jaspers (Vooruit) er uit. 

Andere uitschieters voor 2023 zijn onder meer de heraanleg 
van de Sint-Jansstraat en een nieuw plein aan het station 
van Wildert, goed voor een budget van 733.000 euro. De 
Kalmthoutsesteenweg en het centrum worden voorzien van 
nieuwe voetpaden. Hierin investeert Essen 700.000 euro. Het 
park Oude Pastorij wordt verder opgewaardeerd en hiervoor 
heeft de gemeente 122.500 euro veil. Ten slotte trekt de ge-
meente meer geld uit voor de buurtspeelpleintjes, 150.000 
euro. De aanleg van een inclusief multimove pad is geraamd 
op 70.000 euro. De gemeente werkt ook aan een nieuwe 
website www.essen.be en trekt hiervoor 85.000 euro uit.

Begraafpark Wildert genomineerd als 
‘inspirerend groenproject’ en ‘pesticidenvrije groenrealisatie’
Essen
Jaarlijks organiseert de Vereniging voor Openbaar Groen 
de wedstrijd ‘Groene gemeente’. Daarbij nomineert ze ge-
meentelijke groenrealisaties.

De voorbije jaren werden al vier van de zes gemeentelijke 
begraafplaatsen omgevormd naar begraafparken. 
Ook de begraafplaats Wildert werd de voorbije twee jaar 
ontruimd en heringericht.

De gemeente Essen gebruikt geen pesticiden meer.  Naast 
het vergroenen en aantrekkelijker maken van de begraaf-
plaatsen werden deze elk ook voorzien van een modern 
afscheidspaviljoen en tevens onderhoudsvriendelijker in-
gericht zodat het gebruik van pesticiden intussen volledig 
verbannen is.

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu en begraafparken 
(Vooruit): “De herinrichting van het begraafpark Wildert is 
één van de winnaars in de categorie ‘begraafplaatsen - 
inspirerende groenprojecten’.  Bovendien kreeg het een 
label als ‘Beste pesticidenvrije groenrealisatie’.  

De herinrichting van begraafplaatsen ligt sowieso bij heel 
veel mensen gevoelig.  Dat beseffen we maar al te goed.  
Er is door de medewerkers van onze milieu- en groendienst 
hard gewerkt om deze herinrichting op een serene, maar 
ook doeltreffende manier aan te pakken.  Zo voorzag het 
inrichtingsplan niet alleen een vergroening van het terrein, 
maar werd er ook aandacht besteed aan het toegankelij-
ker maken van de site. De aanplant gebeurde met bij- en 
vlindervriendelijke beplanting.

“We beseffen maar al te goed dat het bannen van het 
gebruik van pesticiden zowel financieel als qua werklast en 
onderhoud geen evidentie was voor onze medewerkers. 
Maar gezondheid primeert nu éénmaal. Een duidelijke en 
meer dan verantwoorde beleidskeuze dus...   
Deze nominatie is dan ook een mooie aanmoediging en 
vooral ook een welverdiende pluim voor de medewerkers 
van onze milieu- en groendienst en het ontwerpteam van 
de intercommunale Igean”, aldus nog Helmut Jaspers. 
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VERANDA’S • RAMEN EN DEUREN
ZONWERING • ROLLUIKEN

VAN DEN BERGH VERANDA’S
Spijker 38 - 2910 Essen
03 667 70 00 

 

ADVISEUR/VERKOPER  

 

 

 

WWW.VANDENBERGHVERANDAS.BE

Van Den Bergh veranda’s uit Essen is 
reeds meer dan 40 jaar gespecialiseerd 
in het plaatsen van veranda’s, ramen 
en deuren, carports, zonwering, 
rolluiken, …

Ga je graag in gesprek met mensen en hou je ervan om hen advies te 
geven? Heb je geen 9-to-5 mentaliteit en heb je technisch inzicht en 
uitstekende communicatieve vaardigheden? 
Dan ben jij de persoon waarop we zitten te wachten! 

In deze zeer afwisselende job krijg je de kans om mensen van A tot Z 
te begeleiden bij de keuze van hun veranda, ramen & deuren, garage-
poort of zonwering.
Met respect voor de wensen en budgetten van de klant werk je met 
onze kwalitatieve producten op maat steeds een degelijk en 
hoogwaardig voorstel uit.
Door gebruik te maken van extra-isolerende materialen werken we 
mee aan beter geïsoleerde woningen en dus aan een ecologisch 
betere wereld.
Zowel in onze ruime toonzaal als tijdens een plaatsbezoek bij de klant 
kom je tot  een ontwerp en offerte om uiteindelijk af te sluiten met 
een succesvolle verkoop.
We garanderen een uitgebreide opleiding en inwerkperiode. 
Jij kan bij ons zowel starten met een bediendencontract met gepast 
salaris, maaltijdcheques, bedrijfsauto,… of als zelfstandige. 

Interesse ?  
Mail dan je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar:     
gert@vandenberghverandas.be 
We kijken uit naar een eerste kennismakingsgesprek! 
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Om ons team te versterken, zoeken wij een voltijdse

ROBUUST • EFFICIENT • BETROUWBAAR

KOM JIJ ONS
TEAM

VERSTERKEN?
BEN JIJ EEN ECHTE DENKER EN/OF DOENER EN BEN
JE GEK OP TECHNIEK? DAN BEN JE BIJ ELCO
MACHINEBOUW AAN HET JUISTE ADRES!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR LASSERS, MONTEURS EN
ENGINEERS.

SOLLICITEER VIA
WWW.ELCO-MACHINEBOUW.NL/VACATURES
ELCO MACHINEBOUW | KRAAIHEUVELSTRAAT 1D | ACHTMAAL

076 598 5713

MAGAZIJNIER

Wegens onze groeiende activiteiten zijn we op zoek naar versterking in ons magazijn 
en ben je verantwoordelijk voor:

Functieomschrijving

• Opvolgen en klaarzetten van bestellingen, waarbij ook kortstondige periodes in 
diepvriestemperatuur

• Laden en lossen van vrachtwagens en containers
• Productie zoals o.a. het afvullen en omzakken van bulkverpakkingen in kleinere 
verpakkingen, etiketten printen, labellen

• Onderhoud, orde en netheid verzorgen van magazijn, werkomgeving en 
apparatuur

Pro�el
• Je steekt graag de handen uit de mouwen, ziet werk en denkt oplossingsgericht
• Je bent �exibel, proactief en betrouwbaar
• Je kan zelfstandig taken opvolgen en afwerken, maar je functioneert ook goed in

teamverband
• Je bent stressbestendig, verantwoordelijk en werkt nauwkeurig
• Je hebt een goede fysieke conditie

Aanbod
• Een aangename, collegiale werkomgeving
• Een afwisselende en boeiende job in een klein team
• Dagwerk
• Een salarispakket in overeenstemming met je ervaring en potentieel

Interesse?
Stuur je cv met motivatiebrief naar greet@oceannutrion.eu

Ocean Nutrition Europe, t.a.v. Greet Van Aert
Rijkmakerlaan 15, 2910 Essen - Belgium

Tel. +32 3 677 02 10
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Warme actie van de Essense 
heksen levert €1550 op voor 
de sociale kruidenier ‘t Kabaske

Essen
Eindelijk was het zover, op zondag 27 november opende 
de enige, echte toverschool Heksenstein de deuren. De 
dappere be-
zoekers werden 
door de Essen-
se heksen op 
een originele, 
ludieke manier  
ondergedom-
peld in een we-
reld vol magie 
met maffe en 
spannende op-
drachten. Deze activiteit kwam tot stand dankzij de fijne 
samenwerking van de Essense heksen, met het Karrenmu-
seum en VVV Toerisme essen.
De Essense heksen zijn erg blij dat ze €1550 bij elkaar to-
verden voor de plaatselijke Essense kruidenier ’t Kabaske.
Op hun bezem kwamen opperheks Pita half 11 en haar 
medeheksen naar het Karel Van den Berghplein om dit 
mooie bedrag te overhandigen aan de tevreden voorzit-
ter Marc Hense.

Oekraïense kerstliederen 
weerklinken op kerstconcert 
in Essen-Hoek 

Essen
De Sint-Pieterskerk stroomde eind vorig jaar goed vol voor 
Essen zingt Kerst van de parochie in Essen-Hoek. Het koor 
Ericantat kreeg versterking van Oekraïense dames en kin-
deren die hun liederen zongen.

Essen telt heel wat Oekraïense gezinnen die er zich intussen 
al wat thuis voelen. De gemeente en de inwoners hebben 
ze dan ook met open armen opgevangen. De Oekraïeners 
worden ook zo veel mogelijk bij activiteiten betrokken. Een 
mooi voorbeeld daarvan is Essen zingt kerst vandaag in 
de Sint-Pieterskerk. Het kerstconcert kreeg een Oekraïense 
twist. Een kinderkoor zong er hemelse liederen en ook enke-
le Oekraïense dames lieten het publiek kennismaken met 
hun kersttradi-
ties. Zo werden 
er hapjes uit-
gedeeld aan 
de aanwezige 
toeschouwers.

Landschapspark WilderTnis 2.000 bomen en struiken rijker: 
80 leerlingen van basisschool Wigo houden plantdag

Essen
Een tachtigtal leerlingen van 
de gemeentelijke basis-
school Wigo hebben meer 
dan 2.000 bomen en struiken 
geplant in het nieuwe land-
schapspark WilderTnis. Dat 
grenst aan de school. Vol-
gend voorjaar komen er nog 
wandelpaden, picknickban-

ken en een buitenklas bij. 

Met veel enthousiasme ging een veertigtal leerlingen in 
de voormiddag en nog eens zoveel in de namiddag aan 
het planten. Ze werden daarbij begeleid door medewer-
kers van de Bosgroep Antwerpse Gordel. “Vooraf kregen 
de leerlingen nog een uitgebreide toelichting over de in-
richtingswerken, het belang van bomen en struiken en hoe 
er moest worden aangeplant”, vertelt schepen van Milieu 
Helmut Jaspers (Vooruit). In totaal staken ze 2.006 boom-
pjes en struiken in de grond. Het ging vooral om een twin-
tigtal soorten inheems plantgoed zoals sleedoorn, zwarte 
els, zwarte bes, aalbes, hazelaar, meidoorn, kruisbes, haag-
beuk, zomereik en kruipwilg. “In juni werden er al wadi’s en 
poelen gegraven, kwam er een uitzichtheuvel en gebeur-
den er werken aan de Kleine Aa zodat deze kleine beek te-
rug kan meanderen. Nu zijn we aanbeland in een tweede 
fase: de aanplant van bomen.”

Buitenklas en wandelpaden
“De inwoners van Wildert krijgen er zo een prachtig land-
schapspark bij, op wandelafstand van het centrum. De-
cember is het ideale moment om bomen aan te planten. 
Vandaar dat we nu starten met de tweede fase van de 
aanleg van WilderTnis. Zo werken we mee aan het beper-
ken van de CO2-uitstoot en aan het remmen van de kli-
maatopwarming. Er moeten daarvoor nog heel wat extra 
bomen geplant worden.” In het voorjaar van 2023 gaan de 
werken voort. “WilderTnis wordt dan voorzien van wandel-
paden, picknickbanken, een ingezaaide uitzichtheuvel en 
een buitenklas zodat de leerlingen van Wigo ook buiten les 
kunnen volgen.”

Het prachtige landschap werd jaren geleden – in opdracht 
van de gemeente – gekocht door intercommunale IGEAN. 
Het is altijd de bedoeling geweest om dit te ontwikkelen. 
Met subsidies via het Agentschap Natuur en Bos wordt het 
nu omgevormd in een park met inheemse planten.
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VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Kwaliteitsgarantie, constructie en plaatsing 

Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Van A tot Z geregeld: ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming

telkens van 10u - 17u
Speciale v� rwa� den

17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd   1 8/10/17   17:18

Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan 
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor 

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

 PLAATSERS
 
•   Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
 op onze particuliere werven.
•   Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
•   Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom.
•   Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en
 nauwkeurig werk.
•   Je werkt professioneel en communiceert vlot.

 TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
•   Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en 

onze offerte.
•   Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
•   Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
•   Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.

Aanbod
•   Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
•   Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief op 
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren op 03/666.57.86  

voor verdere vragen of aanbiedingen.
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PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

PRODUCTIEMEDEWERKER ATELIER

•  Je plaatst ramen, deuren of veranda’s in zowel PVC als aluminium op   
 onze particuliere werven
• Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
• Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
• Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en    
 nauwkeurig werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot
• Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

•  Je wordt ingeschakeld in de montageafdeling van onze eigen   
 productievestiging in Kalmthout. 
•  Je werkt hier mee aan de assemblage van het aluminium    
 buitenschrijnwerk  
• Afhankelijk van je capaciteiten word je een taak binnen deze productie
  toevertrouwd. 
•  Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
•  On the job opleiding door onze ervaren techniekers
•  Je werkt professioneel en communiceert vlot 

Aanbod 
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de
  werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat en u geen
  nummer bent maar een teamlid.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
• Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie

CALCULATOR BUITENSCHRIJNWERK M/V

Voor ons externe calculatieafdeling zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 
calculator.
•  Je bent actief in het domein van alu en pvc buitenschrijnwerk.
•  Je bestudeert en analyseert de offerteaanvragen, latenboeken ,   
 meetstaten, …
•  Je staat in voor de opmaak van een passende offerte met bijhorende   
 detaillering in overleg met onze commercieel verantwoordelijke
 projectbouw.
•  Technische opleiding hout/bouw of gelijkwaardig door ervaring.
•  Kennis Ramasoft of Reynapro is een pluspunt doch geen vereiste.
•  Technisch inzicht en goed plan kunnen lezen is een vereiste.
Een flexibele uurregeling en eventueel mogelijkheid tot thuiswerk na je 
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m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren op 03/666.57.86  

voor verdere vragen of aanbiedingen.

PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

PRODUCTIEMEDEWERKER ATELIER

•  Je plaatst ramen, deuren of veranda’s in zowel PVC als aluminium op   
 onze particuliere werven
• Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
• Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
• Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en    
 nauwkeurig werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot
• Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

•  Je wordt ingeschakeld in de montageafdeling van onze eigen   
 productievestiging in Kalmthout. 
•  Je werkt hier mee aan de assemblage van het aluminium    
 buitenschrijnwerk  
• Afhankelijk van je capaciteiten word je een taak binnen deze productie
  toevertrouwd. 
•  Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
•  On the job opleiding door onze ervaren techniekers
•  Je werkt professioneel en communiceert vlot 

Aanbod 
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de
  werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat en u geen
  nummer bent maar een teamlid.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
• Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie

CALCULATOR BUITENSCHRIJNWERK M/V

Voor ons externe calculatieafdeling zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 
calculator.
•  Je bent actief in het domein van alu en pvc buitenschrijnwerk.
•  Je bestudeert en analyseert de offerteaanvragen, latenboeken ,   
 meetstaten, …
•  Je staat in voor de opmaak van een passende offerte met bijhorende   
 detaillering in overleg met onze commercieel verantwoordelijke
 projectbouw.
•  Technische opleiding hout/bouw of gelijkwaardig door ervaring.
•  Kennis Ramasoft of Reynapro is een pluspunt doch geen vereiste.
•  Technisch inzicht en goed plan kunnen lezen is een vereiste.
Een flexibele uurregeling en eventueel mogelijkheid tot thuiswerk na je 

Bruynseels-Vochten is op de dag van vandaag één van de grootste raamconstruc-
teurs in België. Dit zowel op de particuliere , de projectmarkt als op de veranda-
markt. Wij sturen elke dag onze 60 plaatsingsploegen de baan op, op weg naar 
een volgende tevreden klant. Door de constante investering in onze firma en onze     
medewerkers zijn we gekend om onze tevreden klanten. Dit alles is uiteraard dankzij 
de dagelijkse inzet van onze meer dan 150 medewerkers die elke dag hun uiterste 
best doen om al deze projecten tot een prachtig einde te brengen.
Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur afwerken van 
begin tot einde! Dat is onze sterkte.
Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen voldoen en de 
vele projecten tot een goed einde te brengen, zijn wij op zoek naar gemotiveerde 
medewerkers.

Functieomschrijving 
•  Je plaatst ramen, deuren of veranda’s in zowel PVC als aluminium  
	 op	onze	particuliere	werven.

•  Je	hebt	bij	voorkeur	ervaring	als	plaatser	van	buitenschrijnwerk.
•  Je	kan	zelfstandig	werken,	echter	zijn	gemotiveerde	starters	ook			
	 welkom.

•  Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en   
	 nauwkeurig	werk.

•  Je	werkt	professioneel	en	communiceert	vlot.
•  Je	word	ingeschreven	volgens	het	regime	van	de	bouw.

PLAATSERS
BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

TECHNISCH MEDEWERKER

Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief op 
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren 

op 03/666.57.86
voor verdere vragen of aanbiedingen. 

Aanbod 
•  Je	komt	terecht	in	een	familiebedrijf	op	mensenmaat	waar	de		
	 werknemer	en	een	positieve	groepssfeer	centraal	staat	en	u	

		 	 geen	nummer	bent,	maar	een	teamlid.
•  Een	aantrekkelijk	salarispakket	aangevuld	met	maaltijdcheques.
•  Wij	bieden	je	doorgroeimogelijkheden	naar	competentie.

Functieomschrijving 
•  Je	stelt	constructiedetails	op,	maakt	detailtekeningen
		 	 voor	bouwvergunningen	en	voorbereidende	ruwbouwwerken.
•  Je	bestelt	de	nodige	materialen	voor	de	uitvoering	van	het	project.
•  Je	werkt	de	technische	plannen	uit	voor	onze	productieafdeling
		 	 en	plaatsingsdienst.
•  Binnen	deze	functie	werk	je	in	teamverband	met	ervaren	collega’s.
•  Je	rapporteert	aan	het	Diensthoofd	of	zijn	assistent.

                                 gezocht

CHEFKOK
fulltime

Taken
Creatieve inbreng in nieuwe gerechten en suggesties
Bestellingen doen en leveringen controleren
Organiseren van de werkzaamheden in de keuken

Profiel
Alleenwerkende chef
Dynamisch en creatief persoon
Collegiaal en sociaal
Flexibel en stressbestendig
Zeer goede kennis van het Nederlands

Aanbod
Voltijds contract
Goede verloning
Gezellige werksfeer
Zowel zomer als winterzaak

Taverne - Restaurant

  De Heihoeve
Heibloemlaan 90 - 2920 Kalmthout  - Tel. 03 666 52 97

Solliciteren
De Heihoeve 
t.a.v. Bram Gilens
info@deheihoeve.be

Sprundelseweg 39
4715 RB Rucphen

T. +31 (0)165-343489

GEZOCHT:

HANDIGE
MAN of VROUW
voor in onze werkplaats
Werkzaamheden o.a.:

• Bovag onderhoud aan caravan.
• Herstelling aan caravan
•  Monteren van o.a. 

caravanmover, airco’s, zonnepanelen, fi etsendragers
• Aansluitingen voor water en gas, levelsystemen
• En veel meer...

Wij vragen:
• Handige collega
• Technisch ingesteld
• Juiste motivatie en positieve teamspirit.

Wij bieden:
• Opleiding intern (werkend leren)

Interesse ?
Mail naar shop@tak-caravans.nl

www.tak-caravans.nl
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