
Essen
Zet zondag 28 augustus alvast in je agenda en laat je overwel-
digen door een bijzondere mix aan activiteiten. Het museum 
maakt zich op voor een dag die beweegt, trappelt, rolt, maakt 
en experimenteert!

Studio Ambacht is dé cultuurmarkt met diverse workshops, 
demonstraties en een creatieve markt met lokale en zelfge-
maakte producten. Het geheel wordt gekaderd in een zomer-
se sfeer met een drankje en een streepje muziek. 
  
Het Karrenmuseum biedt met Studio Ambacht ruimte aan vak-
manschap. Het pas gerenoveerde Koetshuis wordt bezet door 
jonge zelfstandigen die jullie graag de kneepjes van hun vak 
laten zien. Ze gebruiken oude technieken om nieuwe dingen 
te maken of objecten te restaureren, technieken die ook bij 
het vervaardigen van de diverse rijtuigen aan bod komen. In 
de wagenmakerij kan je de wagenmaker en zijn beste vriend 
de smid aan het werk zien. Niet alleen wordt er hard gesmeed 
en geschaafd, ook enkele houten wielen worden van een 
nieuwe metalen wielband voorzien. 

Ook in openlucht valt er van alles te beleven. Naast een ge-
zellig marktje met handgemaakte producten, kan je genieten 
van de sfeer op het zomerterras. Vereniging ‘Het Aangespan-
nen Trekpaard’ demonstreert hoe je een kar inspant en een 
boom versleept met een ‘mallejan’. Je kan meerijden met 
paard en kar en de kleinsten kunnen kennis maken met pony’s 
en zelf in het zadel kruipen. 

Studio Ambacht is tot slot ook de dag waarop je diverse 
creatieve ateliers uit Essen en Kalmthout kan leren kennen. Zo 
organiseren Andwerk, ArtisTiki, Atelier Muns, De Vuursteen, Fonzz 
en Studio Mus enkele instapworkshops voor kinderen. Kom zelf 
een mooie aquareltekening maken en versier je kunstwerk met 
een vilten figuurtje, leer schilderen met puffy paint, kom proeven 
van het bewerken van leder, boetseer erop los of leer vuur 
maken. Voor een plekje in één van de workshops reserveer je 
ter plaatse en betaal je afhankelijk van de workshop maximaal 
5 euro/kind. Kom dus zeker op tijd, want plaatsen zijn beperkt!

Benieuwd naar het volledige programma, 
tickets en prijzen? 

kijk dan op www.karrenmuseum.be
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Hans Francken Invites Natalia en Stijn Meuris, Jonas & Van Geel en 2 Fabiola 
op podium in de Oude Baan
Essen
Producer en pianist Hans Francken nodigde opnieuw 7 secret 
guests uit op zijn podium in de Oude Baan. Organisator en 
partner in crime van HF invites, Dave Vercauteren, wist onder 
meer Natalia, Stijn Meuris en Jonas & Van Geel hiervoor te strik-
ken. Met 2 Fabiola in het voorprogramma was de Ambiance 
gegarandeerd.

Na twee stille coronajaren hebben Dave en Hans de draad 
weer opgenomen. Meer zelfs ze breidden HF Invites zelfs uit 
met een tweede festivaldag. Op de eerste dag met de zeven 
mystery guests, onder wie Natalia en Stijn Meuris, verwelkom-
den ze duizend festivalgangers. “Dat zijn vooral mensen uit Es-
sen en omgeving die het concept intussen kennen. Ze weten 
dat het altijd grote namen zijn”, benadrukt Vercauteren. Op 
de eerste editie in 2017 wisten ze Natalia al te strikken. “Zij is 
de enige die nu voor de tweede keer kwam. Met Stijn Meuris 
deelt Hans dan weer een geschiedenis. Voor hem begon het 
allemaal bij Noordkaap. Daar kreeg hij zijn eerste grote op-
dracht als toetsenist. Het was een blij weerzien.” Voor het voor-
programma tekenden Simon VC uit Brasschaat (bekend van 
de finale The Voice 2021, red.) en 2 Fabiola. Michael Schack 
sluit de eerste festivaldag af.

Tweedaags festival
Voor het eerst duurde HF Invites twee dagen. Dave Vercau-
teren brouwde er een tweede festivaldag aan met Camille, 
Metejoor en De Kreuners. “Metejoor is onze huisgast. Hans is 
namelijk zijn manager. Het was trouwens in 2017 dat Metejoor 
voor het eerst het podium besteeg in Essen.” Daarvan genoten 

2.500 bezoekers, onder wie ook personen met een beperking 
die een eigen, verhoogd podium kregen.  Het was in 2017 
een gewaagd concept om een muziekfestival te organiseren 
waarop het publiek niet op voorhand weet wie er komt op-
treden. Toch sloeg het aan. Want na de eerste editie aan de 
Heuvelhal dat meteen duizend man op de been bracht, is HF 
Invites alleen maar gegroeid. Het tweede jaar vlogen 1.500 
tickets in één week tijd de deur uit en zo maakten Dave en 
Hans in 2019 de overstap naar de festivalweide in de Oude 
Baan in Essen. “Toen hebben we beslist om er een echt festival 
van te maken. Ibe en Metejoor verzorgden het voorprogram-
ma, Belle Perez, Stan Van Samang, Guy Swinnen, Willy Sommers 
en Lou en Petra van The Voice waren de geheime gasten, en 
Regi sloot af”, vertelt Dave Vercauteren. 

Verkeershinder in Verbindingsstraat door vernieuwing en uitbreiding waternet

Essen
Nog tot en met 26 augustus werkt drinkwatermaatschap-
pij Pidpa aan het waternet in de Verbindingsstraat. Dat 
wordt vernieuwd en uitgebreid. De werken verlopen in vijf 
fasen tot 26 augustus. De straat is hierdoor opgebroken. 
Het verkeer moet al die tijd omrijden.

Het waternet in de Verbindingsstraat wordt uitgebreid en 
aangepast. Dat werk gebeurt in vijf fasen. Pidpa startte 
deze maand op het gedeelte tussen de Moerkantse-
baan en Wolfsheuvel. De werken schuiven achtereenver-
volgens op naar de Papenmoerstraat, Huybergsebaan 
en de Achterstehoevestraat. In de week van 23 tot en 
met 26 augustus komt de Huybergsebaan aan bod, in 
het gedeelte tussen de Verbindingsstraat en de College-
laan. 

Deze werken gaan gepaard met verkeershinder en er 
is in omleidingen voorzien. Het verkeer van de Huyberg-
sebaan wordt weggeleid naar de Nolsebaan, Velodreef, 
Rouwmoer, Papenmoerstraat, Verbindingsstraat om dan 
terug naar de Verbindingsstraat te geraken. Deze omlei-
ding geldt ook in de omgekeerde richting.
www.essen.be
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Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

ARGENTA VERZEKERINGEN

Kurt Mertens Bv 
BREDABAAN 495

2990 WUUSTWEZEL

tel 03 669 70 40

wuustwezel@argenta.be

ON 0748 732 211 RPR ANTWERPEN
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Essen komt op voor eekhoorns en egels met extra boombruggen en egelpoortjes

Essen
Nog te veel eekhoorns en boommarters sneuvelen in het 
Essense verkeer. Daarom installeerden de gemeente en 
Regionaal Landschap De Voorkempen extra boombrug-
gen. Met Natuurpunt werkt Essen dan weer samen rond 
egelpoortjes.

De straten Dreef en Vijverlaan hebben nu ook boombruggen. 
Dat zijn dikke touwen tussen twee bomen over de weg. Boom-
bewoners zoals eekhoorns en boommarters kunnen daarop 

gevaarlijke wegen oversteken. Vooral eekhoorntjes zijn vaak 
het slachtoffer van het verkeer als ze van het ene bos naar het 
andere lopen. Samen met het Regionaal Landschap De Voor-
kempen hing de gemeente al zes eekhoornbruggen aan de 
Horendonkse bossen en over de Kalmthoutsesteenweg. Om 
het aantal verkeersslachtoffers onder eekhoorns nog verder 
terug te dringen, kwamen er extra boombruggen.

Verkeersslachtoffers
Helmut Jaspers, schepen van Leefmilieu (Vooruit): “De locaties 
zijn geselecteerd op basis van meldingen die we ontvingen 
over ‘verkeersslachtoffers’. Het belangrijkste voor de goede 
werking van een boombrug is dat deze voldoende hoog bo-
ven het verkeer hangt en zeer goed aansluit op de kruinen van 
de bomen. Hierbij konden we rekenen op de gewaardeerde 
medewerking van enkele private eigenaars om de boom-
brug aan hun bomen te bevestigen.” Daarnaast wil Essen ook 
de padden- en egelpopulatie op peil houden. “In het kader 
van natuurverbindingsprojecten zijn er paddentunnels op de     
Huybergsebaan en loopt er nog steeds in samenwerking met 
Natuurpunt een actie rond ‘egelpoortjes’. Essenaren kunnen 
hiervoor nog steeds inschrijven. We hopen zo private tuinen 
met elkaar te verbinden zodat er egelwegels ontstaan.”

www.essen.be

KLJ Sportfeest

Essen
Zo’n duizend KLJ’ers uit Essen, Brecht, Wuustwezel, Malle, 
Zandhoven en Zoersel daagden elkaar uit op het provinciale 
KLJ Sportfeest in Wuustwezel, Achterbroek en Oostmalle. Ze 
moesten tegen elkaar vendelen, lopen, piramides bouwen 
en dansen. Dat zorgde toch wel voor spektakel.

Drie zondagen in augustus was een KLJ-afdeling uit de pro-
vincie Antwerpen gastheer voor de sportfeesten. Veertien 
afdelingen uit Brecht, Essen-Hoek, Pulderbos, Zandhoven, 
Oostmalle, Halle, Loenhout, Beerzel, Zondereigen, Reet, Ber-
laar, Minderhout en Kasterlee namen hieraan deel. De deel-
nemende leden trakteerde het publiek op spektakel met 
het piramides bouwen en vendelzwaaien. Hierop is maan-
den geoefend en dat was eraan te zien op de sportfeesten. 
Daarnaast moesten ze touwtrekken, lopen, wimpelen, maar 
ook zich de beste tonen op de tamboer of in de kring- en 
parendans. Na Wuustwezel, was het aan KLJ Oostmalle en 
KLJ Achterbroek om de sportieve KLJ’ers uit de provincie te 
ontvangen.

 

Sonnet
Verveld | 15

In een schaduwplek onder een rij eiken
bij m’n tent op een stoel voor een ver veld
drijft over mijn laptop een wolk – lang kijken,
schrijvend, benieuwd naar wat ze mij vertelt.

Grazige voetzolen, gekraai van een hen
of haan, handdoeken hangen te drogen –
m’n ver zicht is onscherp, bijziend als ik ben,
mijn inzicht echter groeit zienderogen.

Ik ben niet anders dan deze anderen
en hoef mezelf echt niet te veranderen –
verschillende ogen, stil in hun vlucht.

Hier landen en zijn en te worden gevoed,
gezien aangeraakt aanvaard – moed zonder moet;
doe maar, spring maar, adem en lees de lucht.

Sam Wauters 
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T. 0479 35 34 37

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

Diverse soorten en afmetingen 
WATERTANKS VOOR TUIN
Propere uit voedingsector afkomstige IBC S recente makelij, 
plastieken pallet, alle hulpstukken (teuten-deksels-doppen-re-
ductiekraantjes enz) verkrijgbaar  
ophoogpallets in zwarte kunststof aan 15 per stuk 
IBC s transparant 1000 liter gespoeld 75 1mB  
IBC s wit en zwart 1000 liter ondoorschijnend 
nieuwstaat 119 1mB  
IBC s 650 liter transparant nieuwstaat 119 80cmB  

Uw adres in de Noorderkempen voor IBC s. 
Heel het jaar door nieuwe aanvoer.

Privéhuis Dreamgirls

Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom

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

Curieus  Wuustwezel   in GC Kadans  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 29 oktober 2022  20u15  (16 euro)   

Claptonite   Tribute to Eric Clapton  (concert) 
Eric Clapton behoeft geen introductie. 
Claptonite is niet het origineel, maar wel 
'the next best thing'. De band speelt 
magistraal de songs van de Meester.  
i.s.m. Loenhout Zomert 
Actie voor lezers van de Kijker: 10 vrijkaarten 
• Telkens 1 kaart kopen + 1 vrijkaart.  
• E-mail naar info@curieus-wuustwezel.be  

Indien geen internet, sms naar 0478 03 72 55,  
Vermelding: Claptonite/de Kijker/naam/adres/gsm/e-mail. 

Zaterdag 10 december 2022  –  20u15   (15 euro) 
Guga Baul & Jonas Van Thielen  
Badje vol met stroop  (comedy)  (tyr-out) 
Guga Baul en Jonas Van Thielen ne-
men je mee naar de beste Vlaamse fic-
tie van de jaren 80 en 90. Spilfiguur is 
de Vlaamse oppergod, Urbanus. 
 

 

Zaterdag 17 december 2022  –  20u15   (16 euro) 
Heartwash  (benefietconcert t.v.v. dorp Mwembe in Congo) 
African Reggae for Mwembe  
Heartwash met centraal zanger King 
Sillah Ishagha staat voor authentieke 
Roots-Reggae uit hartje Borgerhout, 
met een pittige Afrikaanse saus.  
 
 

 

 

Zaterdag 25 november 2022  –  20u15   (16 euro) 
Bas Birker  In blijde verachting  (comedy) 
'In blijde verachting’ gaat over de zoek-
tocht naar Bassies diepste binnenste. 
Een roadtrip om de schoonheid te vin-
den in een grote berg lelijkheid.. 
i.s.m. Sociale Kruidenier Wuustwezel 
 
 

 

Vrijdag 13 januari 2023  –  20u15   (17 euro) 
Stijn Meuris  Over de teksten van Noordkaap  (conférence) 
Stijn Meuris laveert door herinneringen 
en ergernissen aan tekstmateriaal van 
Noordkaap. Met humor en de gedachte: 
'Tiens, dat was zeker niet slecht'.. 
i.s.m. Ronde rond Essen  

Butterfly Zi - Mindful in het leven
Mindfulnesstraining &

Deep Listening Concerten
- op een unieke locatie
- in een kleine groep
- of individueel met de coach

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

BUTTERFLY ZI
MINDFUL IN HET LEVEN

Mindfulnesstraining & 
Deep Listening Concerten

- op een unieke locati e

- in een kleine groep

- of individueel met de coach

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

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen
99. Kermis 
De jaarlijkse kermis is van oorsprong een kerkelijk feest, zoals 
het woord aangeeft als ker(k)mis. In de voormiddag werd 
er in de kerk een mis opgedragen om de naamdag van 
de patroonheilige van de parochie te vieren. Na de kerk-
dienst ging de processie uit. Voorop liep de harmonie of de 

fanfare, gevolgd 
door allerlei                     
religieuze tafere-
len die werden 
uitgebeeld door 
de parochianen. 
Omringd door 
zijn kerkmeesters 
liep als laatste 
liep de pastoor in 

zijn mooiste gewaad, met de monstrans.  Intussen was de 
weg bezaaid met bloemblaadjes en gekleurde papiersnip-
pers. Langs de kant van de weg knielden de mensen eer-
biedig neer. Van achter hun raam mocht een heiligenbeeld 
meekijken. Daarna was het tijd om te feesten. Het dagelijks 
leven was vaak eentonig met lange werkdagen en weinig 
vrije tijd. Wekenlang werd er uitgekeken naar deze kermis-
dag. In de loop van de namiddag kwam de familie op be-
zoek en werd er royaal gegeten. De maaltijd bestond uit 
worsten, frikandellen en krieken, met rijstpap als nagerecht. 
Daarna kuierde men naar het centrum van het dorp waar 
de kermiskramen stonden opgesteld. De mannen dronken 
er hun pint, vaak meer dan goed voor hen was, en de vrou-
wen kochten er snoep of aten smoutebollen. ‘s Avonds was 
het aan de jonge mensen om zich uit te leven. Al waren ze 
in de kerk door de pastoor gewaarschuwd om niet in de 
spiegeltent te gaan dansen omwille van de mogelijke aan-
wezigheid van de duivel, toch was het juist daar dat men 
een lief kon vinden. Van al deze lokale kermissen is niet veel 
overgebleven.  Jaren geleden had Essen Centrum in juni de 
kleine kermis en de eerste zondag na 8 september (feest-
dag van O.L.Vrouw geboorte) de grote kermis. Elk gehucht, 
hoe klein ook had zijn eigen kermis, zoals “Diepkermis” in de 
buurt van de quarantainestallen, of Schriekse kermis. “Uilse 
kermis” is misschien nog de meest volkse en meest gevier-
de van heel Essen. Deze gezellige traditie mag niet verloren 
gaan.                      M.G.

Colofon dekijker !
week 34, 24 augustus 2022

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

Volgend nummer:
week 36 - 7 september 2022

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

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

Publiciteit en nieuws:
dekijker@primaprint.be

Zoekertjes
TE HUUR: Professionele par-
ketschuurmachines met alle 
schuurmaterialen, per dag of 
per weekend !  Tevens onder-
houds- en behandelingspro-
ducten voor parketvloeren. Te 
bevragen: GUVA PARKET, Post-
baan 72, 2910 Essen,   
tel. 03 677 10 26. www.guva.be 
+32 498 68 39 83

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

Massage-salon PON WANPHEN 
Beukendreef 32, 2990 Goor-
eind-Wuustwezel.   
Tel. +32 479 02 16 16. Thai mas-
sage - Hotstone - Aroma the-
rapie en Erotische massage. 3 
Nieuwe meisjes. 

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.

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

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

OPGELET!! September actie bij 
Gerorent! Bij elke huur van een 
knikmops of een graafkraan 
:  gratis een lekkere fles cava 
!Laat het smaken! GERORENT 
MACHINEVERHUUR TE AM-
BACHTSSTRAAT 20 WESTMALLE.
Sleuvengraver-Stronkenfrezen- 
Knikmopsen-Stellingen-Motor-
culteurs-Doorzaaier-Graafkra-
nen tot 9 ton- Hoogwerkers tot 
23m-Hakselaars-Aanhangwa-
gens enz. Zie www.gerorent.be   
Mail: info@gerorent.be   
Tel 0475/466721 en 0495/254361 
en 03/7893875.

TE HUUR: Charmante vakan-
tiewoning voor 8 personen 
te Spanje, september nog 
vrij, voor meer info: www.ren-
tal-las-abejas.com - 0495 16 01 
03 - 0486 62 92 47 

HIER HAD UW ZOEKERTJE 
KUNNEN STAAN !

dekijker@primaprint.be

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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Zoekertjes
geschiedenis
Een handvol ruiters van Wuustwezel moesten zich in de jaren ’60 en begin jaren ’70 nog aansluiten 
bij Achterbroek. De rijverenigingen bestonden toen vooral uit ongehuwde jonge mannen. 
Vrouwen werden bij het ontstaan van de verenigingen niet toegelaten en wanneer mannen      
gehuwd waren was het gebruikelijk dat men het actief rijden voor bekeken hield. Vanuit ‘de 
boerenbond’ werd scherp toegekeken op het reilen en zeilen binnen de verenigingen.

Ruiters en hun paarden gingen toen op tornooi op zaterdagavond. Er werden 2 paarden 
voor de hooiwagens gespannen en 3 paarden achteraan gebonden. De paarden werden 
‘s nachts ergens op een wei gelaten en de ruiters legden zich te slapen op een hooischelf bij 
een boer in de streek van het tornooi. Op zondag heel vroeg moest eerst naar de mis worden 
gegaan, alvorens te vertrekken. Na de mis zette men zijn tocht naar het tornooi verder, om 
dan gedurende de hele dag, aan groepsdressuur, individuele dressuur en springen deel te 
nemen. Uitslagen werden toen nog vermeld in de Gazet van Antwerpen.
Ook stoelrijden was een vast onderdeel. Men plaatste bijvoorbeeld 20 lege bakken bier in een 
cirkel en 21 ruiters te paard moesten bij het stoppen van de muziek een bak zien te pakken.

Begin de jaren 70 werd het ledenaantal in Achterbroek te groot. Er moest al vaker beroep 
gedaan worden op vervoer met camions naar de tornooien tot zelfs in Kelmis bij Duitsland. 
De kostenlast werd te groot. Het grote aantal paarden kon niet meer vervoerd worden en er 
werd aan de leden, wonende in Wuustwezel, gevraagd een eigen vereniging op te richten. 
Eind het jaar 1971 werd gezocht naar een eigen terrein en dat vond men op Akkerveken. 
Onder een zestal leden moest een voorzitter en een secretaris aangeduid worden. De hoofd-
zetel gevestigd in Oud Heverlee bij Leuven stond in voor de naleving van de statuten.

In de lente van 1972 was dan de oprichting van de Taxandria-rijvereniging van Wuustwezel 
een feit. Onder leiding van hun commandanten trokken de jonge leden naar hun eerste      
tornooi in Wezemaal. Transport De Backer uit Wilrijk vervoerde de paarden en de ruiters en 
hun commandanten reden met de bus.
De eerste centen werden verdiend aan een groot bal in zaal-disco De Kempen.

Bij een ruitervereniging of rijvereniging hoort een naam en een vlag. Om een naam en een 
vlag te ontwikkelen werd in overleg opdracht gegeven aan de trappistinnen van Brecht.
De trappistinnen ontwierpen de naam en de vlag in datzelfde voorjaar van 1972.
Kannunik André De Mey werd persoonlijk opgehaald in Leuven om samen met het bestuur en 
hun leden de naam en de vlag te wijden in de kerk van Gooreind. Na afloop van de wijding 
werd met kannunik De Mey feestelijk gegeten en gedronken in huiselijke kring.
Vanaf toen ging het allemaal zeer snel. Er sloten al snel een 30 tal leden aan bij de nieuw    
opgerichte Taxandria rijvereniging waaronder ook een aantal vrouwen.

Het eerste tornooi werd door de nog maar net opgerichte Taxandria rijvereniging ingericht op 
4 mei 1972 aan de Bredabaan te Gooreind op de gronden van de familie Van Den Buys. ‘Heel 
Gooreind’ kwam naar een ‘groot gebeuren’ kijken.

Een rist vrijwilligers maakten toen en nu nog de rijvereniging tot een groot succes.
Er werden naast tornooien ook gewestbekerwedstrijden en clubbekers ingericht. Er werden 
teerfeesten gehouden en Deureind kermis werd uitgevonden om gelden te verwerven. 
Deureind kermis werd eerst in een spiegeltent gehouden samen met de Willebrordusvrienden 
en later bij uitbreiding onder eigen naam in een feesttent. Met de eerste centen werd een 
ietwat deftige kantine gezet en er werd een transportwagen bij Van Hool aangekocht. 

Naast de in 1972 opgerichte rijvereniging werd in 1976 de ponyvereniging onder dezelfde 
naam Taxandria opgericht. Zij maken sinds 1976 deel uit van onze vereniging.

Bij de uitbreiding van het sportpark ‘kattegat’ te Wuustwezel werden gronden vrijgemaakt 
voor de ruitersport. In Juli 2014 zijn de Taxandria ruiters gestart met de bouw van een kantine, 
een parking, een professionele wedstrijdbodem met springparcours en een professionele 
inrijpiste voor warming up, dressuur en groepsdressuur. De Taxandria ruiters van Wuustwezel 
behoren tot de grootste en succesrijkste clubs van Vlaanderen. Zij danken dit succes aan 
hun enthousiasme, hun toewijding, maar bovenal, de onvoorwaardelijke ijver en inzet van 
vele vrijwilligers binnen en buiten de club. De Taxandria ruiters wil hen dan ook langs deze 
weg bedanken en willen grootmoedig beloven dat zij nog vele generaties jongeren sport en 
plezier zullen bezorgen.

 

RIJVERENIGING TAXANDRIA WUUSTWEZEL BESTAAT 50 JAAR

voorgeschiedenis

LRV of landelijke rijvereniging 
wordt opgericht in Boezinge in 
1937 door Kannunik André De 
Mey.
 
Als de boerenzonen op zondag 
niet veel te ‘beleven’ hebben, 
wil de stichter van de landelijke 
rijverenigingen een ‘nuttig en 
gezond tijdverdrijf’ voorzien.

De boerenpaarden die in de 
week als werkpaard worden     
ingezet gaan op zondag mee 
als ‘sportpaard’.

In 1947 telde de LRV 44 vereni-
gingen met in totaal 320 ruiters. 
Op hun hoogtepunt waren dat 
13.000 leden.

Sinds 1965 mogen, naast jongens 
en mannen, ook meisjes en 
vrouwen aansluiten.

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022 

PONYTORNOOI 
GEORGANISEERD DOOR 
DE TAXANDRIA RUITERS 

STOFZANDSTRAAT KALMTHOUT 

23, 24 EN 25 SEPTEMBER

 DEUREIND 
KERMIS 

SINT WILLEBRORDUSSTRAAT 
WUUSTWEZEL

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !!
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September - Nareka wandelingen
Kalmthout
Za 03.09.2022-Grenspark: Kortenhoeff- Start: 10u - parking 
Familyland, Groene Papegaai 19, 4631 RX Hoogerheide NL
Thema: Op zoek naar paddenstoelen.-Gids: Marike de 
Haan
Zo 04.09.2022-Mastenbos- Start: 13u30 parking overzijde 
pand 61, Kalmthoutsesteenweg, 2950 Kapellen
Gids: André D’Hoine
Za 10.09.2022-Grenspark: Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide- Start: 14u - infobord Korte Heuvelstraat, 
2920 Kalmthout. Thema: Boeiende biotopen rond de uitkijk-
toren.-Gids: Dirk Verbist

Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, du-
ren 2 à 3 uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis.
Info: Vander Sypt Chris 047 667 65 41 - chrisvandersypt@skynet.be 

Roodborstjs - symbolie
Kalmthout
Roodborstjes met uw borstje als “bloed”!
Zo “tik-ke-tik-ke-tikt uw groet. 

Ik noem je Robin: Engels in toon:
dat vind ik ook heel schoon !

Als je zit op het groen lover:
wat een vinnig - lief getover !

Zelfs in de “koude winterlucht”:
klinkt uw “liedje”ijl en hoog:
daarvoor ben je niet “beducht”!

Roodborstje met uw veertjes rood:
zo teer en met je oogjes groot:
mijn vogel-vriendje “mijn tuin-genoot”!

Maria Van Loon
7 juli 2022

the song of the ‘Redbreast’

Polderse Cultuurkring vzw. stelt tentoon
 
Regio
Het bestuur en de le-
den van de Polderse 
Cultuurkring vzw no-
digen u vriendelijk uit 
op hun groepsten-
toonstelling.

Wij zijn een vereni-
ging die amateur-
kunstenaars en 
kunst– en cultuur-
liefhebbers samen-
brengt.

Onze kunstenaars 
brengen een ge-
varieerde selectie 
aan werken samen. 
Gaande van schilderijen, tekeningen, beelden, foto’s, ke-
ramiek, art quilts en glaskunst.
Eén werk per kunstenaar werd dit jaar gemaakt naar het 
thema “ Voedsel / Voeding ”.  Hoe onze kunstenaars dit 
thema in een kunstwerk vertalen kunt u ontdekken in één 
ruimte waar we deze werken samenbrengen.
 
Stellen tentoon: 
Fransien Baetens, Agnes Carpentier, Monique de Caluwé, 
Julien De Crom, Agnes Minnebach, Hubert Roosen, Beatrijs 
Tavernier, Trui Tavernier, François Vannietvelt, Marcel Veldeman, 
Elvira Vercaigne, Eddy Vermeulen en Weymans Annie.
 
Sint Jozefskapel - Augustijnslei 76 - 2930 Brasschaat
• zaterdag en zondag  27-28 augustus van 10:30 tot 18 uur
 
Inkom gratis.
Contact:  polderse.cultuurkring@gmail.com

Heikantstraat nog tot eind augustus 
afgesloten voor autoverkeer

Kalmthout
Nog tot eind augustus 
is de Heikantstraat, ter 
hoogte van de Foxe-
maatstraat, afgesloten 
voor autoverkeer. Mo-
menteel worden aanpassingswerken aan de straat en het 
fietspad uitgevoerd. Bedoeling is om de oversteek van fiet-
sers tussen de Heikantstraat en de Driehoekstraat veiliger 
te maken. Met de fiets kan je er nog passeren, maar voor 
autoverkeer is er een omleiding voorzien via de Foxemaat- 
straat en de Gomarus Van Geelstraat.

De straat en het fietspad gaan normaal gezien vanaf 26/8 
terug open voor het verkeer.

Op maandag 29/8 en dinsdag 30/8 wordt de belijning uit-
gevoerd. Hiervoor zal de straat en het fietspad weer voor 
korte tijd worden afgesloten, maar in principe kunnen fiet-
sers en voetgangers ook dan nog door.
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LEUKE BOEKENTASSEN EN RUGZAKKEN VAN:LEUKE BOEKENTASSEN EN RUGZAKKEN VAN:
JEUNE PREMIER • STONES & BONES • EASTPAK

ARTHUR & ASTON • SAMMIES • ZEBRA…

Schoenen - Lederwaren - Sport

VAN DIJCK
Dorpsstraat 4 - 2990 Wuustwezel

www.vandijckschoenen.beCODA VZW ZOEKT VRIJWILLIGERS!
Wij zoeken voor onze werking gemotiveerde vrijwilligers. Concreet zoeken we 
vrijwilligers voor ons Lokaal Dienstencentrum, Coda Dagcentrum en Coda Hospice 
maar ook voor de ondersteuning van onze administratie en het onderhoud van onze 
tuin zoeken we gemotiveerde vrijwilligers.
Coda vzw biedt palliatieve zorg en ondersteuning aan in de breedste zin van het woord.
Van zorg en ondersteuning van personen met een ongeneeslijke aandoening bij het 
begin van hun ziekte tot rouwzorginitiatieven voor nabestaanden en alles wat hier 
tussen zit. 
We doen dit via Lokaal Dienstencentrum Café Coda, Coda Dagcentrum, Coda Thuiszorg, 
Netwerk Palliatieve Zorg, Coda Hospice en Coda Rouwzorg. waarin we onze gasten 
(patiënten) én hun naaste/mantelzorgers ondersteunen. Er voor hen zijn en hen een 
houvast bieden tijdens deze woelige periode in hun leven. 

Als jij  graag op vrijwillige basis onze werking wil ondersteunen, aarzel dan niet om je 
kandidaat te stellen en kom naar onze infoavond op 22 september 2022 om 19.30 uur!

Schrijf je voor 21/09 in via email info@coda.care of telefonisch via 03 432 78 44 
Meer info kan je vinden op onze website www.coda.care

CODA VZW ZOEKT VRIJWILLIGERS!

Wij zoeken voor onze werking gemotiveerde vrijwilligers. Concreet zoeken we vrijwilligers 
voor ons Lokaal Dienstencentrum, Coda Dagcentrum en Coda Hospice maar ook voor 
de ondersteuning van onze administratie en het onderhoud van onze tuin zoeken we          
gemotiveerde vrijwilligers.

Coda vzw biedt palliatieve zorg en ondersteuning aan in de breedste zin van het woord. Van zorg en ondersteuning 
van personen met een ongeneeslijke aandoening bij het begin van hun ziekte tot rouwzorginitiatieven voor nabe-
staanden en alles wat hier tussen zit.

We doen dit via Lokaal Dienstencentrum Café Coda, Coda Dagcentrum, Coda Thuiszorg, Netwerk Palliatieve Zorg, 
Coda Hospice en Coda Rouwzorg, waarin we onze gasten (patiënten) én hun naaste/mantelzorgers ondersteunen. 
Er voor hen zijn en hen een houvast bieden tijdens deze woelige periode in hun leven.

Als jij graag op vrijwillige basis onze werking wil ondersteunen, aarzel dan niet om je kandidaat te stellen en kom naar 
onze infoavond op 22 september 2022 om 19.30 uur!
Schrijf je voor 21/09 in via email info@coda.care of telefonisch via 03 432 78 44
Meer info kan je vinden op onze website www.coda.care

CODA VZW ZOEKT VRIJWILLIGERS!
Wij zoeken voor onze werking gemotiveerde vrijwilligers. Concreet zoeken we 
vrijwilligers voor ons Lokaal Dienstencentrum, Coda Dagcentrum en Coda Hospice 
maar ook voor de ondersteuning van onze administratie en het onderhoud van onze 
tuin zoeken we gemotiveerde vrijwilligers.
Coda vzw biedt palliatieve zorg en ondersteuning aan in de breedste zin van het woord.
Van zorg en ondersteuning van personen met een ongeneeslijke aandoening bij het 
begin van hun ziekte tot rouwzorginitiatieven voor nabestaanden en alles wat hier 
tussen zit. 
We doen dit via Lokaal Dienstencentrum Café Coda, Coda Dagcentrum, Coda Thuiszorg, 
Netwerk Palliatieve Zorg, Coda Hospice en Coda Rouwzorg. waarin we onze gasten 
(patiënten) én hun naaste/mantelzorgers ondersteunen. Er voor hen zijn en hen een 
houvast bieden tijdens deze woelige periode in hun leven. 

Als jij  graag op vrijwillige basis onze werking wil ondersteunen, aarzel dan niet om je 
kandidaat te stellen en kom naar onze infoavond op 22 september 2022 om 19.30 uur!

Schrijf je voor 21/09 in via email info@coda.care of telefonisch via 03 432 78 44 
Meer info kan je vinden op onze website www.coda.care
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ONLINE
WEBSHOP

PRIMAPRINT.BE
Bestel vanaf nu ook je producten online via www.primaprint.be.

Goedkoop, snel en top kwaliteit.
Uitgebreid assortiment. 

NIEUW
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Zaterdag 3 en Zondaagg 44 SSeepptteemmbbeerr 22002222

TTrruucckkddoouucchhee -- EEsssseennsstteeeennwweegg -- BB--22992200 NNiieeuuwwmmooeerr ((KKaallmmtthhoouutt))

Ten Voordele Van Jeugdacademie FC Nieuwmoer & Sloebar vzw

Truckshow - Nieuwe truckmodellen - Kinderanimatie - Truckersmarkt 
Special Trucks & Accessoires - Food & Drinks - Code 95 - Wasstraat 
Showtrucks uit 10 Europese Landen - Trailerparking - Inschrijven verplicht

Z d 3 Z d

NIEUWMOERNIEUWMOERNIEUWMOER
DIESEL MEETINGDIESEL MEETTINGDDIIEESSEELL MMEEEETTIINNGG

PPoowweerreedd bbyy

wwwwww..ssuuppeerrbbrruutt..bbee

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

zaterdag 10u tot 17u
ma, zon-en feestdagen gesloten

www.verdokeukens.be
 Info@verdokeukens.be

  +32(0)3 321 87 69

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

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

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

VOOR DE ACTUELE OPENINGSTIJDEN KAN U EEN KIJKJE NEMEN OP ONZE FB PAGINA MATTHEEUSEN EN ZN BV.
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Het Revalidatiecentrum Noorderkempen bestaat 50 jaar

Het Revalidatiecentrum Noorderkempen bestaat 50 jaar.

Op 6 oktober 2022 verschijnt een boek “Denken, durven, doen“.

In dit boek beschrijft Louis Bogaerts, medestichter en 40 jaar directeur, 50 jaar werking van het 
revalidatiecentrum.

Het is een boeiend verhaal geworden waarin de auteur een gedetailleerde beschrijving geeft van 
het ontstaan en de groei en de impact van het centrum onder meer geschetst in het kader van de 
voortdurende veranderende wetgeving en gestaafd met originele documenten en illustraties.

Het is een aanrader voor iedereen die begaan is met hulpverleningsaanbod in de Noorderkempen.

U kan voorafgaand intekenen tot uiterlijk 30 september 2022 voor het boek “Denken, durven, doen“ door € 20,- te storten 
op de rekening van VZW Revalidatiecentrum, BE73 7331 2600 6060 met vermelding: 'Boek 2022 + uw naam en adres.

Vanaf 6 oktober is het boek ter beschikking.

Wuustwezel
Het revalidatiecentrum werd opgericht in 1972. In het centrum 
kunnen kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen te-
recht voor gespecialiseerde diagnose en multidisciplinaire re-
validatie. De VZW Revalidatiecentrum Noorderkempen heeft 
ter beschikking een professioneel team, dat bestaat uit artsen, 
psychologen, maatschappelijk assistenten, logopedisten, ki-
nesitherapeuten, ergotherapeuten en ondersteunend perso-
neel.

Op 6 oktober 2022 verschijnt een boek “Denken, durven, 
doen”. In dit boek beschrijft Louis Bogaerts, medestichter en 40 
jaar directeur, 50 jaar werking van het revalidatiecentrum. Het 
is een boeiend verhaal geworden waarin de auteur een ge-
detailleerde beschrijving geeft van het ontstaan en de groei 
en de impact van het centrum onder meer geschetst in het 
kader van de voortdurende veranderende wetgeving en ge-
staafd met originele documenten en illustraties.

Het is een aanrader voor iedereen die begaan is met het hulp-
verleningsaanbod in de Noorderkempen.

Voorafgaand kan men intekenen (uiterlijk tot 30/09/2022) voor 
het boek “Denken, durven, doen “ door 20.00€ te storten op 
de rekening van VZW Revalidatiecentrum BE73 7331 2600 6060 

met vermelding: 
‘Boek 2022 + naam en adres 
(vanaf 6 oktober is het boek ter 
beschikking)

Zonnebloem

Wuustwezel
Zaai eens zonnebloemen in je eigen tuin. Ik kan het iedereen 
aanraden. Het is een prachtig proces om de plantjes te zien 
evolueren van dat kleine pitje tot een prachtige grote gele 
bloem. Je kan er intens van genieten, de hele zomer lang. 
Ook de bijtjes zullen je ontzettend dankbaar zijn; het is zo 
mooi om ze te observeren met hun haartjes en pootjes vol 
stuifmeel. Je kan er uren naar kijken en gewoon heerlijk ge-
nieten van al dit moois. Als je een tasje thee maakt met een 
heerlijke schep verse honing in, denk dan weer aan deze bijt-
jes, aan het wonder der natuur, want zonder de bijtjes zou er 
geen honing zijn.
 
De zonnebloem heeft voor mij ook een speciale betekenis. 
17 Jaar geleden heb ik een zwaar gevecht geleverd tegen 
kanker. Een lieve vriendin stuurde me toen een mooie foto 
van een zonnebloem met een prachtige bijpassende spreuk. 
Misschien heeft u, die dit nu leest op dit ogenblik, een moei-
lijke dag en kan deze spreuk u een glimlach op uw gezicht 
toveren of de hoop geven die u nodig heeft. 

Kijk altijd naar de zonnebloem, die keert zich naar het licht
en heeft van alle bloemen het zonnigste gezicht.
Als het nu eens donker is, zo’n grijze grauwe nacht,
kijk dan weer naar die zonnebloem,
die geeft je nieuwe kracht.

Lieve hoopgevende groetjes, Ingrid

Bericht aan iedereen van Groot 
Wuustwezel geboren in 1952 !
Wuustwezel
Op zondag 9 oktober 2022 vieren wij allemaal samen onze 
70ste verjaardag tijdens een groot Familiebuffet van 13.00 tot 
17.00 uur in Hotel Dennenhof te Brasschaat voor een all-in prijs 
van 49,50 Euro/ Pers. (frisdrank, wijn en tapbier zijn hier inbe-
grepen) en de partners zijn uiteraard mee uitgenodigd !

De 70-jarigen geboren in Groot Wuustwezel ontvangen ook 
een persoonlijke uitnodiging. Alle andere 70-jarigen wonend 
in Groot Wuustwezel waarvan wij geen gegevens bezitten wil-
len wij met dit artikel ook heel hartelijk uitnodigen op dit gran-
dioze feest. Een ideale gelegenheid om vele leeftijdgenoten 
te ontmoeten.

Iedereen die interesse heeft gelieve ons te contacteren via 
e-mail of telefoon om uw deelname te bevestigen.
(gelieve eventuele allergieën ook te vermelden bij uw beves-
tiging a.u.b. !!)

• ritvandenkieboom@telenet.be     
 tel : 03/ 236 74 07  of gsm :  0477/ 56 15 71
• ivoschoofs@skynet.be          
 tel : 03/ 669 77 03  of gsm : 0494 / 71 69 90
• aernouts.rita@telenet.be     
 tel : 0476 / 41 82 93

Let op ! uw deelname is pas definitief bevestigd na de beta-
ling van 49,50 Euro/Pers. op rekeningnummer 70 jarigen : BE84 
0838 1875 3559 vóór 1 september 2022.   
(als referentie de naam + geboortedatum van de 70-jarige 
vermelden a.u.b.)
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Vrijheid 150 • 2320 Hoogstraten
03 314 51 86

info@fietsenverschueren.be

www.fietsenverschueren.be

Fietsen

Bromfietsen

Onderhoud

Herstellingen

Maak snel een afspraak voor 
het onderhoud van je fiets

En 
start je 

schooljaar 
veilig

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

Kunstgebit stuk?
Snelle herstelling binnen het uur!

Bel 0471/74 85 03
Gebit thuis afhalen en brengen mogelijk!

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

www.Tandlabovdb.be
Valkstraat 35 - 2910 Essen

H O M E
PROJECTS
T +32 (0) 496/54.68.48

INFO@HOME-PROJECTS.BE

INTERIEURAFWERKING/RENOVATIE OP MAAT

Follow us 

SCHILDERWERKEN

GYPROCWERK

SCHRIJNWERK

RAAMDECORATIE
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Komen jullie ook zwaaien langs het parcours van de Zandbergrun?
Wuustwezel
Juich op zaterdag 3 september de deelnemers van de Zand-
bergrun toe en zorg mee voor sfeer, versieringen en ambiance 
langs het parcours.

Dit jaar vertrekt de Zandbergrun op de evenementenweide in 
Wuustwezel (Korte Gasthuisdreef) en zal in het eerste deel van 
de rondrit door Wuustwezel, Brecht, Rijkevorsel, Hoogstraten 
en Loenhout rijden. In het tweede deel zal er door Wuustwezel, 
Kalmthout, Essen en Gooreind gereden worden.

Nick: “We hopen dat er ook dit jaar veel mensen en verenigin-
gen langs het parcours zullen staan om alle deelnemers aan 
te moedigen. Hoe kleurrijker, hoe liever dat we het hebben.”
An: “We hebben ook via de verschillende gemeentebesturen 
een oproep laten doen aan hun inwoners om te komen 
supporteren voor de deelnemers. We zijn benieuwd in welke 

gemeente de Zandbergrun het luidst onthaald zal worden    
(lachend)”.

Timing:
- 12u30: start deel 1 rondrit
-  rond 14u: aankomst terug op evenementenweide
-  15u30: start deel 2 rondrit
- rond 16u45: aankomst op evenementenweide 
 en einde rondrit
-  19u30: start avondprogramma met optredens van 
 The Clayroad Company, Sticky Notes en Audioshakers

Meer info over de Zandbergrun en het gedetailleerde plan 
van de rondrit is terug te vinden op de website www.zand-
bergrun.be en op de Instagram- en Facebookpagina van de 
Zandbergrun.

Meer info: www.zandbergrun.be

3 september 2022

Evenementenweide Wuustwezel 
(Korte Gasthuisdreef)

12u30: 

start rondrit 

met zijspanmotoren, 

trikes en oldtimers 

voor personen 

met een handicap

19u30: 

start avondprogramma 

met optredens van 

The Clayroad Company, 

Sticky Notes en 

Audioshakers
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ONZE ZILVEREN SPONSORS

ONZE GOUDEN SPONSORS

Industrielaan 3-Bus 009
2950 Kapellen
info@raster.be
www.raster.be

BVBA

Brekelen 9a
2990 Wuustwezel

 

03 669 72 47
  

info@vanlooverenramen.be
www.vanlooverenramen.be

 

Garage Ribbens 
Bredabaan 347 

2990 Wuustwezel 
www.garageribbens.be 

Tel: 03/669.60.58 

Garage Ribbens

route deel 1: start 12u30

route deel 2: start 15u30
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Komen jullie ook zwaaien langs het parcours? 
Juich onze deelnemers toe en zorg mee voor sfeer, versieringen en               
ambiance langs het parcours! Volg ons zeker op Instagram en Facebook 
voor alle updates.
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GARAGE 
   OOSTVOGELS
GARAGE 
   OOSTVOGELS

SPECIALITEIT
MERCEDES

VOOR ACTUELE STOCKWAGENS 
WWW.OOSTVOGELS.BE

 • Specialist in uw buurt 
       voor jonge Mercedes wagens

 • Herstellingen alle Mercedes 
      personenwagens en lichte vracht

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

Zo op afspraak

Wuustwezelseweg 41 - 2990 Loenhout
Tel. 03 669 70 61

info@oostvogels.be
www.oostvogels.be

Wie droomt er niet van? Een eigen huis bouwen! 
En dan het liefst op een mooie plek in de natuur… . 

Het lijkt onbereikbaar. Toch kan het wel degelijk te realiseren zijn.

Laat Look’nFeel je begeleiden in deze  belangrijke stap in je leven. 
we adviseren je om intelligent te bouwen, 

en maken de combinatie van budget, kwaliteit en stijl.

Bouwadvies met duidelijke afspraken.
0492 17 55 55 - www.looknfeel.be

intelligent bouwen 
met een beperkt budget

Openingsuren:
di tot vrij: 9u - 17u

za: 10u - 13u

Ma - zon - feestdagen 
gesloten

Witvenstraat 200
2940 Hoevenen
Tel. 03 605 67 35

info@dreampc.be
www.dreampc.be

www.dreampc.be

OPKUIS 
SESSIE
€ 30

GROOT ONDERHOUD
voor particulieren

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 zie voorwaarden winkel#
Bij aankoop van 

een door ons samengestelde (DPC) laptop, 

all in one of PC, 
Microsoft Offi ce Home & Student ESD & Mcafee 

Internet Security (1Jaar)
GRATIS

t.w.v. 199 euro in de maand augustus.
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Wuustwezel
De 71ste Sint-Jozef scouts van Gooreind sloten het scoutsjaar 
af met een plechtigheid waarbij de eerste steen werd gesloopt 
van de oude lokalen. Oud-scouts Jefkes&Wiskes overhandig-
de een cheque om de nieuwbouw te steunen.

De oudste lokalen in de Rode Dreef zijn 55 jaar oud en aan 
vervanging toe. Daarom werd een ceremonie gehouden om 
de aanzet te geven voor het slopen van het gebouw. Dat 
gebeurde door met een touw een eerste steen uit het oude 
lokaal te trekken. De werkelijke afbraak is voorzien in augus-
tus. De nieuwbouwwerken starten in september of oktober 
zodat de scouts in september 2023 over nieuwe en moderne 
accommodatie kunnen beschikken. Kobe Van Loock van de 
groepsleiding lichtte toe waarom deze ceremonie werd ge-
houden. Het verleden werd in beeld ge-
bracht door een montage van beelden 
en film. Dat zorgde bij de Jefkes&Wiskes 
voor een dubbel gevoel. Sommigen wa-
ren emotioneel want ze hadden zoveel 
energie gestoken in die lokalen. In de ja-
ren ’60 hebben we vele stenen gekuist om 
er de lokalen mee op te bouwen. “In 1965 
werd een huis afgebroken”, weet Ludo De 
Clerck, ondervoorzitter van de oud-scouts. 
“Met de hergebruiksteen is een lokaal ge-
bouwd voor de jongverkenners. Bernard 
Van Gastel en Adriaan Schrijvers waren de 
stuwende krachten. In 1968 werd nog een 
lokaal gebouwd. Wegens plaatsgebrek 
werden twee houten werfketen afgebro-
ken en heropgebouwd. 

De eerste lokalen, zo’n 55 jaar oud, worden nu afgebroken.” 
De Jefkes&Wiskes overhandigden een cheque van 1800 euro 
als steun voor de nieuwbouw.

Namens het bouwcomité gaf Paul Vermeiren uitleg bij het ont-
werp en het financiële luik van de werken. De ruwbouw wordt 
een leerlingenproject van Vito Hoogstraten. Het lokaal bestuur 
steunt de buitenaanleg en de grondwerken. 

“Dit gebouw heeft een bijzondere geschiedenis met diver-
se verhalen”, weet burgemeester Dieter Wouters. “Als muren 
konden praten zou je verhalen over kletsnatte tochten en 
dampende kleren aan de open haard, over prille liefdes en 
eeuwige vriendschappen.” 

Vier juffen van ’t Blokje op pensioen

Wuustwezel
Het nieuwe schooljaar begint in ’t Blokje zonder vier beken-
de leerkrachten. De juffen Nicole Dufraing, Leen Kenis, Agnes   
Michielsen en Mai Van Dijck verlaten samen gemeenteschool 
’t Blokje. Ze gaan op pensioen. Wat uniek is dat ze bijna he-
lemaal dezelfde schoolloopbaan hebben. Samen zaten ze in 
dezelfde kleuterklas.

De vier leerkrachten zijn nu 61 jaar. In 1964 zaten Nicole, Leen, 
Agnes en Mai al in dezelfde kleuterklas in de Stoffezandstraat 
bij zuster Theresia. “Die had een leestelevisie waarmee ze ons 
de letters leerde lezen. Dat maakte toen een grote indruk.” 
Ook tijdens de hele lagere school zaten ze in dezelfde klas, 
het eerste en tweede leerjaar in de Stoffezandstraat, van het 
derde tot het zesde leerjaar in de Kapelstraat. In het middel-
baar scheidden hun wegen maar drie van vier volgden dan 
weer samen de lerarenopleiding in Vorselaar. Alleen Leen Kenis 
deed dat in Berlaar. Toen ze hun diploma hadden kwamen 
Nicole, Leen en Mai in de vrije school Baloen terecht. Agnes 
Michielsen gaf van 1981 tot 1998 les in gemeenteschool De 
Wissel. Daarna trok ze naar ’t Blokje in Loenhout. In 2011, toen 
ze alle vier 50 jaar werden, fusioneerden Baloen en ’t Blokje. 

De vier meisjes uit de kleuterschool werden zo samen leer-
kracht van gemeenteschool ’t Blokje. Daar maakten ze het 
bouwen van een gloednieuwe campus mee. Ze kregen een 
prachtig afscheidsfeest. En nu genieten maar van een mooie 
pensioentijd.

Scouts slopen eerste steen van oude lokalen om plaats te maken 
voor nieuwe infrastructuur
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CULTUURPAGINA

Lokaal Bestuur Wuustwezel werft aan technicus theater en eve-
nementen. We zoeken een halftijds (19/38e) all-round technieker 
die verantwoordelijk is voor de technische ondersteuning van 
onze culturele infrastructuur en diverse activiteiten. Je staat in 
voor een correct gebruik van de infrastructuur, je voert kleine 
herstellingen uit en je hebt oog voor duurzaamheid. Tevens geef 
je technische en logistieke ondersteuning bij allerhande evene-
menten op locatie
Ben jij een handige Harry met technische interesse en vaardig-
heden? Kan jij zelfstandig werken en je fl exibel opstellen? Dan 
is deze job helemaal iets voor jou! Scan de QR-code voor een 
gedetailleerde infobundel. Om deel te kunnen nemen, dien je 
te beschikken over een diploma van hoger secundair onderwijs 
of gelijkwaardig en een rijbewijs B. Interesse in deze boeiende 
uitdaging? Solliciteren kan door je sollicitatiebrief, cv, een uittrek-
sel uit het strafregister, 
een kopie van je rijbe-
wijs én een kopie van 
je diploma te bezor-
gen aan personeel@
wuustwezel.be of per 
brief aan de perso-
neelsdienst, Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel en dit uiterlijk 20 
september 2022. De selectieproef vindt plaats op maandag 26 
september 2022 in GC Kadans. 
Meer info: personeel@wuustwezel.be

Vacature technicus theater en evenementen

Het najaar programma van Curieus belooft een mooie 
mix van comedy en muziek.

Op vrijdag 30 september brengt Steven Goegebeur met 
‘Mankracht’ een verhaal van 
struikelen, vallen en weer op-
staan. Een verhaal van hoop, 
geloof en liefde. Goegebeur 
brengt sterke taal van iemand 
die de klappen die hij kreeg 
verwerkt in een evenwichtige 
show. De comedian komt uit 
een moeilijke periode, maar 
dat geeft zijn show net extra 
komische (man)kracht. 
Aanvangsuur is 20u15.

Met Claptonite verwelkomt Curieus op zaterdag 29        
oktober de enige echte Eric Clapton tribute band in     
België. Claptonite is niet het origineel, maar wel ‘the next 
big thing’ met veel eerbied voor de meester. Dompel 
jezelf met ‘Tribute to Eric Clapton’ onder in een intense 
Clapton-ervaring die puur en doorleefd is. 
Aanvangsuur is 20u15.

Bas Birker is best sympathiek. Voor een Hollander. Maar 
schijn bedriegt. Diep van 
binnen zit een dik dram-
merig Duitsertje met een 
voorliefde voor orde, 
stiptheid en bovenal zich-
zelf. Birker’s nieuwe zaal-
show ‘In blijde verach-
ting’ is een reisverslag van 
de zoektocht naar Bassies 
diepste binnenste. Een 

roadtrip of eerder een rollercoaster? Kom het zelf ont-
dekken op vrijdag 25 november. Aanvangsuur is 20u15.

Tickets en info:
www.curieus-wuustwezel.be of via 0477 60 79 81.

Het najaar van Curieus in GC Kadans

Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in Wuustwezel kan je terug-
vinden via UiT in Wuustwezel: www.wuustwezel.be/agenda.

Er gaat geen Kruiswegkermis voor-
bij zonder onze jaarlijkse groepsten-
toonstelling met kunsttalent van 
eigen bodem: Kruiswegkermisten-
toonstelling! Elke deelnemende kun-
stenaar laat zijn favoriete werk zien. 
Elk jaar slagen zij erin onze bezoekers 
te verrassen, ontroeren, boeien en/
of verbazen. Het belooft dit jaar ook weer veel 
goeds! Iedereen is van harte 
welkom in GC Blommaert op zondag 28 augustus
van 13u tot 21u en maandag 29 augustus van 15u tot 21u.
Kom het werk ontdekken van onder meer Anouk Baelen, 
Marc Beeckmans, Ria Broothaers, Patrick Bruyninckx, Chris 
Cornelissens, Josien De Brandt, Lucienne De Koninck, Bert 
De Meyer, Sus De Meyer, Ingrid Delcroix, Lut Donkers, Nico 
Hoogewijs, Ingrid Huybrechts, Bert Illegems, Hanne Joosen, 
Wendy Joosen, Jessica-Lynn Lens, Nynke Paepen, Nicole 
Plasmans, Luc Poppelaars, Erik Proost, Rita Slootmans, Griet 
Stes, Dominique Thomas, Magda Van De Keybus, Ingrid Van 
De Locht, Leen Van Gils, Peter Van Gils, Stakke Van Hees, 
Nicole Van Looveren, Daniëlle Van Rompaey, Pascale Van-
tieghem, Eric Verhelst, Benjamin Vleugels en Zuhair Zahroon!
Welk kunstwerk spreekt jou het meeste aan? Is het fotogra-
fi e, patchwork, schilderkunst, beeldend werk,…? Kom het 
beleven en breng je stem uit! Op maandag 29 augustus om 
20u45 maken we de winnaar van de publieksprijs bekend. 
De winnende werken zullen in september en oktober te  be-
zichtigen zijn in het Gemeentehuis. Bij een bezoekje aan de 
tentoonstelling verdienen onze jonge speurneuzen van Zo-
mervlieg een stempeltje en voor personen met een UiTPAS 
kan er een punt gespaard worden. Initiatief van        Cultuur-
raad Wuustwezel i.s.m. Lokaal Bestuur. 
Meer info: cultuur@wuustwezel.be of 03 690 46 26.

Lokale kunstenaars stellen tentoon



18

Buurtschap Terbeek geniet weer 
van zijn jaarlijkse barbeque

Jeugd boven op Sterke Peer triatlon

Wuustwezel
De Sterke Peer triatlon maakte Wuustwezel weer tot mekka 
van de triatlonsport. Wie er niet bij was kan alles nog eens 
meemaken op de website www.wezelopdefoto.be. Daar zie 
je een schitterend fotoverslag. Wil je weten hoe het er aan 
toe ging surf dan naar https://www.3athlon.be/2022/08/14/
jonge-triatleten-troeven-gevestigde-waarden-af-in-ster-
ke-peer-triatlon-wuustwezel/

Wuustwezel
Buurtschap Terbeek uit Loenhout organiseerde, naar jaarlijkse 
traditie, een zomerbarbecue voor jong- en oud. 116 perso-
nen kwamen genieten van het fijne gezelschap en het lekke-
re eten van Slagerij Luc. De kids konden buiten ravotten op 
het springkasteel, terwijl de ouders konden bijpraten met een 
drankje. Het bestuur bedankt alvast Gemeente Wuustwezel 
voor het ter beschikking stellen van de zaal Dahlia in ’t Blokje. 

Buurtschap uit Sterbos herneemt traditie van het stoeten bij een gouden huwelijk
Wuustwezel
De tijd dat in Wuustwezel het leven van gouden jubilarissen in een 
stoet door de buren werd uitgebeeld ligt al een tijdje achter ons. 
Een buurtschap uit de wijk Sterbos knoopte opnieuw aan met de 
traditie.

Willy Loos en Zeva Van Looveren zijn vijftig jaar getrouwd.  Ze vier-
den dus hun gouden huwelijk. Het buurtschap van de Sint-Gode-
lievestraat en Nieuwendijk beeldden het leven van de jubilarissen 
uit in een stoet. Zo kwamen de kookkunsten van Zeva aan bod als 
lesgeefster en als vrijwilligster in tal van organisaties. Ook het bloem-
schikken had Zeva vlot onder de knie. Willy maakte zich dan weer 
verdienstelijk als brandweerman. Omdat Wuustwezel momenteel 
geen oude brandweerwagen heeft, kwam de brandweer van 
Kalmthout met twee wagens. Daarop enkele kinderen en kleinkin-
deren van het koppel en vier ex-collega’s van de brandweer van 
Antwerpen. Na de stoet volgde een gezellig geburenfeest.

Rob en Bieke trouwen en dan mag de Landelijke Rijvereniging niet ontbreken

Wuustwezel
Rob Van Dyck en Bieke Michielsen zijn gehuwd in het gemeentehuis. 
Ze werden op hun tocht begeleid door ruiters van de Landelijke Rij-
vereniging.

Rob is lid van de Landelijke Rijvereniging Wuustwezel. Zijn collega-rui-
ters zorgden voor een mooie stoet naar het gemeentehuis met paar-
den en een koets. Daar traden Rob en Bieke in het huwelijk. De ruiters, 
familie en vele vrienden mochten deelnemen aan de plechtigheid.
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Briljanten huwelijk
Wuustwezel
65 jaar geleden, op 7 augustus 1957, 
traden Gust Gysbrechts en Anna Van 
Looveren in het huwelijksbootje in de 
kerk van Westmalle. Gust, toen 23, was 
geboren in Sint Job in 1934 in een land-
bouwersgezin als middelste kind van 
10, 3 zonen en 7 dochters. Anna, een jaartje ouder, was ge-
boren in Gooreind in 1933 in een grote landbouwers familie 
van 6 zonen en 3 dochters.  Als klein meisje verhuisde Anna 
met haar familie naar Westmalle. 
Ze leerden elkaar kennen op Pasen kermis in Brecht. Gust 
had zijn verplichte legerdienst volbracht en had een vaste 
job in de huizenbouw. Anna stond in voor het huishouden. 
Een jaar na hun huwelijk bouwden ze een eigen huis in de 
Grotstraat in Gooreind. Samen kregen ze 4 kinderen, 1 zoon 
en 3 dochters. 

Gust besliste al redelijk snel om zelfstan-
dig te gaan werken en dat is hij heel 
zijn verdere beroepsleven blijven doen 
tot aan zijn welverdiende pensioen. 
Samen hebben ze hard gewerkt maar 
ook genoten van het leven. Ze gingen 
al redelijk snel jaarlijks op reis, zelfs naar 

het verre Amerika. Jarenlang gingen ze overwinteren in het 
zonnige Spanje, in de zomer vertoefden ze liever aan de 
Belgische kust. 
De 4 kinderen zorgden voor 8 kleinkinderen. Die waren allen 
kind aan huis bij hun grootouders. Deze 8 kleinkinderen heb-
ben ondertussen ook alweer gezorgd voor een nageslacht, 
11 achterkleinkinderen zijn er ondertussen. 
Sinds enkele jaren wonen Gust en Anna in het WZC            
Amandina in Gooreind, waar zij van een rustige oude dag 
kunnen genieten.

RECHTZETTING

De Heer Gust Gysbrechts is op zaterdag 6 augustus helaas overleden, 1 dag voor de 

Briljanten bruiloft. Hij werd vrijdag 12 augustus begraven.

Sportpark De Dorens in Loenhout heeft nu ook beachvelden

Wuustwezel 
De nieuwe beachvelden van het sportpark De Dorens werden 
in gebruik genomen.  Er kunnen meerdere sporten beoefend 
worden zoals beachvolleybal, beachkorfbal en beachvoet-
bal.

In het verleden telde Loenhout één beachvolleybalveldje. 
Dat verhuisde naar de omgeving van de sportschuur, maar 
verdween met de bouw van de nieuwe school ’t Blokje.  De 
vraag naar beachvolley bleef echter, alleen was het moeilijk 
om een locatie te vinden. “Wij waren dan ook heel blij met 
het voorstel van korfbalclub Limes om op een gedeelte van 
hun terreinen een beachveld aan te leggen”, vertelt schepen 
van Sport, Rit Luyckx (CD&V).  “Oorspronkelijk kon er enkel vol-
leybal gespeeld worden op het kleine veldje. Met de nieuwe 
aanleg van de velden, wilden we toch een beetje breder 
gaan en meer sporten kunnen combineren.  We hebben ons 
goed laten informeren door de mensen van sport Vlaanderen. 
We hebben dan ook heel bewust gekozen voor een systeem 
waarbij er onder het zand wel degelijk een systeem zit waarop 
de palen van volleybal kunnen worden vastgeklikt. Die kunnen 
op een gemakkelijke manier terug los geklikt worden.” 

De ruimte kan dit multifunctioneel gebruikt worden zodat er 
plaats is voor korfbalpalen of voor goaltjes voor een wedstrijdje 
beachvoetbal.  De netten kunnen ook zodanig laag hangen 
dat een partijtje voetvolley ook kan. Er wordt al veel gebruik 
van gemaakt. Schepen Luyckx dankte het bestuur van korf-
balclub Limes  voor het ter beschikking stellen van de terreinen 
en de mensen van de technische dienst die deze velden op 
een mooie manier hebben aangelegd.

gemotiveerde

CHAUFFEUR 
(Flexijob / voor een paar dagen, ook zaterdag)

liefst rijbewijs C  - rijbewijs B ook mogelijk

F R l T E S

Contacteren per mail: 
info@decosterbvba.be of per telefoon 03 666 91 85

Kalmthoutsesteenweg 259
2990 WuustwezelBALIEMEDEWERKER M/V

-  
  werkzaamheden

-  
-  Je kan omgaan met stress en de kwaliteit van je werk bewaren
- 

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

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

Kennis hebben van machines voor tuin en bouwwerken ( electro- benzine – dieselmotoren )
Meegeven van machines aan klanten
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ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

REYNAERS PROFIELEN

Aluminiumwerken
Van Looveren Juul bvba

Brekelen 9a - 2990 Wuustwezel
Tel: 03 669 72 47

info@vanlooverenramen.be
www.vanlooverenramen.be

gezocht:

ERVAREN 
PLAATSER

aluminium 
ramen en deuren

Functie:
• Verkoop van Proximus Telecom diensten.
• Verkoop van GSM & IT producten.

Profiel:               
• Je bent vlot en een geboren verkoper.
• In het bezit van een ASO of TSO diploma 
 of gelijkwaardig door ervaring.
• Kennis van computer hardware en smartphones.
• Werken op zaterdag is geen probleem.
• Zelfstandig kunnen werken.

Aanbod:
• Een stabiele werkomgeving.
• Een voltijdse betrekking.
• Onmiddellijke indiensttreding.
• Correcte verloning.
                                        
               Interesse?

Mail uw CV  naar bart@pcscomputers.be

Verkoper IT/Telecom (M/V) 
  PCS Computers (Selexion Wuustwezel)  is een gevestigde waarde 

 in de IT/telecom retail markt in de regio Noorderkempen. 

VLASSAK - VERHULST WERFT AAN:

METSERS, METSERDIENDER
EN MEESTERGAST RENOVATIE
Functie: 
Wij zoeken ervaren metsers/metserdiender voor onze nieuw-
bouwprojecten in België en Nederland en een meestergast 
voor onze renovatieprojecten in België. Idealiter komt u uit 
regio Rijkevorsel/Hoogstraten/Merksplas/Malle & Brecht/
Wuustwezel/Schilde/Schoten. 

Aanbod: 
U werkt in vast dienstverband in een mooi villabouwbedrijf 
aan zowel hedendaagse als klassiekere woningen. Elke project 
wordt door eigen vaklui gerealiseerd en is ontworpen op 
maat van de bouwheer, waardoor in elk project een nieuwe 
uitdaging schuilt. 

• Een goed salaris in overeenstemming met uw ervaring
• Afwisselend werk
• Aandacht voor veiligheid en welzijn
• Vast team van collega’s
• Rijvergoeding
• Degelijke werkkleding

Interesse? 
Contacteer Patrick Michiels
gsm: 0478/62.96.83 (ook ’s avonds bereikbaar)
of mail uw cv door naar jobs@vlassakverhulst.com
Wij kijken uit naar uw sollicitatie!

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

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

Centralist betoncentrale/
recycling medewerker

Ploegbaas & arbeiders
wegenbouw

bent u de geschikte persoon die wij zoeken ? 
Neem gerust contact met ons op voor extra informatie 

op 03 677 05 05 of mail uw CV naar karin@boden.be

Boden BV
Duiventorenstraat 16
B-2910 Essen

GRONDWERK
WEGENWERK
CONTAINERS
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Allerlaatste retrokoers is gereden en gewonnen door Philippe Gijsbrechts 

Sint-Lenaarts
Nog één keer de sfeer en de heroïek van de koers van weleer 
opsnuiven, het kon deze zomer dankzij WTC ’t Verzopen Talent. 
Die organiseerde voor de allerlaatste keer de Retrokoers. De 
hoop bestaat echter op opvolging. Philippe Gijsbrechts (37) uit 
Sint-Lenaarts reed als eerste over de laatste meet. 

De Sint-Jacobskermis duurde drie dagen met de Retrokoers 
op zondag als hoogtepunt. Dat is al sinds 2012 zo, met dank 
aan WTC ’t Verzopen Talent. Na twee jaar corona, was het 
opnieuw zover, voor de allerlaatste keer. “We hebben na twee 
jaar oponthoud wel getwijfeld om de retrokoers opnieuw te 
organiseren, maar we wilden toch eindigen in schoonheid”, 
geeft Bert Kenis van het bestuur toe. Bert, zijn broer Jan en 
achterneef Kris Kenis, de broers Jim en Bart Van Boxel en Ward 
Braspenning vormen de harde kern van WTC ’t Verzopen        
Talent. 

“Specialleke”
Zeventig deelnemers bekampten elkaar  in twintig ronden. 
Vijf vrouwen waagden zich aan het sportieve avontuur. Maar 
voor de overgrote meerderheid (65) blijft het toch een man-
nelijke aangelegenheid. Philippe Gijsbrechts toonde zich de 
snelste. Hij won de Retrokoers als tweemaal, maar de derde 
keer smaakte toch bijzonder. “Dit is toch een specialleke. Het 
is de enige koers die ik driemaal kan winnen, want het is de 
laatste keer dat deze hier wordt georganiseerd door dorps-
genoten. Ik ben geboren en getogen in Sint-Lenaarts en ken 
ze allemaal.” Hij vindt het trouwens jammer dat de wielerclub 
de Retrokoers voor bekeken houdt. ‘Deze moet eigenlijk blij-
ven bestaan. Deze kermiskoers houdt de Sint-Jacobskermis in 
ere”, meent de drievoudige winnaar van de Retrokoers. Dat 
vindt ook Ronny Kempenaers (70). “De Sint-Jacobskermis zon-
der koers? Dan is er helemaal niets meer. De avondmarkt viel 
al weg, op zaterdag valt er ook niet veel te beleven en nu 
wordt het ook op zondag stil”, 
schetst hij de situatie. “Ik kom 
hier al van de eerste Retro-
koers in 2012 kijken. Het is heel 
tof, want er rijden veel dorps-
genoten mee. Het zou tof zijn 
als er een overnemer wordt 
gevonden zodat de koers kan 
blijven bestaan op zondag.”

De idee om een retrokoers te 
organiseren kwam van Jim 
Van Boxel. “Ik had zo’n vijftien 

jaar geleden deelgenomen aan de Blauwvelokeskoers in 
Zwijndrecht. De sfeer was geweldig en ik wilde dit ook naar 
hier brengen”, bekent hij. Het duurde echter een paar jaar 
vooraleer hij zijn vrienden van ’t Verzopen Talent kon overtui-
gen om een soortgelijke koers in eigen dorp te lanceren. Dat 
lukte in 2012 en was meteen een schot in de roos. 

“Het was een leuke manier om mensen samen te brengen en 
de Sint-Jacobskermis op zondag nieuw leven in te blazen”, 
verduidelijkt Bart Van Boxel. Tot en met 2019 lokte de retrokoers 
tussen de 80 en 140 deelnemers. “De toeschouwers stonden 
altijd drie rijen dik te supporteren”, weet hij.

Goede doelen
In totaal worden er 25 ronden van twee kilometer afgelegd. 
Na twintig ronden stoppen alle renners die zijn gedubbeld. 
Dan volgen er nog vijf ronden om de winnaar te bepalen. 
“Ook dit jaar reikten we weer talrijke smakelijke premies uit, 
niet alleen voor de snelste renner”, vult Bert Kenis aan. Maar 
dat is niet het enige. In totaal schonk WTC ’t Verzopen Talent 
ook al 17.000 euro aan goede doelen zoals Kom Op Tegen 
Kanker, U-Turn, welzijnsschakel De kar, Kontiki en De Koef. “Er is 
altijd een lokale link. Dat maakt het persoonlijker en motiveert 
ook om zo’n retrokoers op poten te zetten.” Toch zetten de 
wielervrienden er na tien jaar een punt achter, net als hun gro-
te voorbeeld de Blauwvelokes in 2017 al deed. “We hebben 
nu allemaal een gezin. We fietsen nog wel, maar niet meer op 
regelmatige basis”, geeft Kris Kenis toe.

Laatste kermiskoers
Toch bestaat er de stille hoop dat de retrokoers niet verdwijnt. 
“Het zou mooi zijn moest een andere vereniging de organi-
satie op zich nemen zodat de koers op de zondag van de 
Sint-Jacobkermis niet verdwijnt. De Retrokoers is nog een van 
de laatste echte kermiskoersen.” WTC ’t Verzopen Talent mag 
dan stoppen met de Retrokoers, de wielerclub opgericht door 
een aantal vrienden die dachten over behoorlijk wat wieler-
talent te beschikken, blijft bestaan. “Helaas zijn die talenten 
nooit helemaal boven water gekomen. Topwielrenners wor-
den we wellicht nooit, maar een retrokoers organiseren leek 
ons destijds een leuk alternatief.” Tot nu dus. “Het was heel leuk 
om alle leden nog eens samen te brengen voor de negende 
editie. Nadat de kleuters om 14.30u hun wielertalent hebben 
getoond, was het aan de zestienplussers om op de oude velo 
te kruipen. De koers startte aan de gemeentelijke basisschool 
De Schakel in de Kerkstraat. 
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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

WIJ WERVEN AAN:

PLAATSERS

JOOSEN & Zn. Metaal- en
Recyclagetechnieken BV

METAALARBEIDER (M/V)
Wat ga je doen?
Voor ons bedrijf, gelegen te Brecht, zijn wij op zoek naar 
een metaalarbeider. Je zal instaan voor het versnijden en 
recycleren van grote stukken metaal (buizen, poutrels, …) 
door middel van een snijbrander. Dit zal steeds op verplaat-
sing zijn in de omgeving van Antwerpen.

Wie ben jij?
• Je respecteert de veiligheid op de werkvloer.
• Je hebt een opleiding en/of ervaring in de metaalsector 

achter de rug.
• Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en stelt je 

loyaal en betrouwbaar op.

Wat bieden wij jou?
• Een goede verloning en eigen bedrijfswagen voor gemo-

tiveerde personen.
• Inschrijving onder: PC 142.01/Terugwinning van metalen.
• Diverse opleidingen binnen het bedrijf (VCA, autogeen 

snijbranden, opleiding kraanmachinist, …).

SOLLICITEER

Stuur uw cv naar: bart.joosen@joosen.be of bel 03 636 02 64 
voor meer informatie.

www.fabriziofriends.com
SDS Food bv - Riyadhstraat 16 -  2321 Meer

Kwade Weide 6 - 2920 Kalmthout  - Tel. 03 685 21 11

info@venm.be

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

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

Gezocht voor onmiddellijke indiensttreding:

METSERS
PLOEGBAAS

METSERSPLOEG

Neem een kijkje op onze vernieuwde website: 

www.venm.be
Misschien staat jouw realisatie er binnenkort ook op !

WIJ ZOEKEN:

Je komt terecht in een familiaal en vooruitstrevend KMO.

Een competitief loon en aantrekkelijke extralegale voordelen 

zijn uiteraard voorzien, net als de mogelijkheid om door te groeien.

Als administratief bediende kan je vlot met computer werken, 

outlook, word en excel zijn u wel bekend. Je houdt van variatie en 

neemt snel nieuwe zaken op. Als teamplayer werk je vlot en com-

municatief. Basiskennis of toch enige ervaring met inboeken van 

facturen of verwerken van loongegevens zijn een pluspunt. Daar we 

een bouwbedrijf zijn is enige interesse in de bouwwereld uiteraard 

meegenomen.              VDAB-vacaturenummer: 65147123

Solliciteren via e-mail met cv naar info@venm.be

of telefonisch op het nummer 03 685 21 11

Kwade Weide 6 • 2920 Kalmthout

 info@venm.be • www.venm.be

METSERS 

ü  Goede verloning
ü  Extra legale voordelen
ü  Schoolverlaters welkom
ü  Onze werven bevinden zich in de provincie Antwerpen

METSERSPLOEG

ADMINISTRATIEF BEDIENDE
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Kajakken op Brechtse vaart lokt zelfs toeristen uit Nieuw-Zeeland
Brecht
Eric De Keuster van de 
vzw Zeevissport ver-
huurt aan de Brechtse 
Yacht Club aan brug 
11  recreatieve kajaks. 
Vanuit heel Vlaanderen en zelfs daarbuiten komen ze deze zo-
mer naar Brecht graag peddelen op het Kempisch Kanaal. 

Na twee jaar voorbereiding startte De Keuster met de kajak-
verhuur in juli 2020. Toen woedde corona nog volop. “Het was 
meteen razend druk. Mensen mochten niet reizen en bleven 
thuis, maar zochten wel recreatie. De kajaks waren continu 
verhuurd. Het was zelfs zo dat mensen geregeld terugbelden 
om te horen of er al kajaks vrij waren”, schetst De Keuster. Ook 
de zomer van 2021 was kajakken op de vaart in Brecht erg 
gegeerd. De toeristen kwamen niet alleen uit Brecht en om-
geving, maar zelfs uit Nieuw-Zeeland. “Een vader kwam met 
zijn drie zonen naar hier. Hij logeerde bij één zoon die in Essen 
woont. Ze hebben hier enorm veel plezier beleefd.” Heel veel 
anekdotes kan Eric De Keuster intussen vertellen. 

Pionier
Deze zomer verhuurde hij al kajaks aan jeugdbewegingen uit 
onder meer Roeselare, Hasselt en Diepenbeek, maar even-
goed aan de overburen, Politiezone Voorkempen. “Via onze 
werkgroep Gezondheid die inzet op meer bewegen, kregen 

we het aanbod om hier te kajakken. We zien het vaak vanuit 
ons kantoor en waren dan ook meteen enthousiast om zelf te 
komen peddelen. Het is zeker voor herhaling vatbaar”, beken-
nen enkele medewerkers van de politie op de vaartdijk. “Het is 
heel leuk om zoveel verschillende mensen te ontmoeten. Het 
geeft veel voldoening als je mensen plezier ziet beleven op 
het water”, bekent de initiatiefnemer. De Keuster die eigenlijk 
machinebouwer is van beroep, is met zijn vzw Europees pionier 
in het organiseren van viswedstrijden op Hobie Kayaks. Dat zijn 
professionele kajaks uit Canada. 

Sit-on-top
De Keuster bouwde de afgelopen twee jaar zijn kajakverhuur 
uit. De vloot Hobie Kayak is stevig aangevuld met tal van ped-
delkajaks. “Ik heb intussen 43 sit-on-top kajaks. Ze zijn erg sta-
biel, hebben een platte romp en je zit er als het ware op. Er is 
een ingebouwd zitje met een dubbele peddel per persoon. Er 
zijn kajaks voor één, twee en drie personen en zelfs een kleine 
uitvoering voor kinderen. Vanaf ze kunnen zwemmen, kunnen 
ze ook kajakken. Speciaal voor scholen kocht ik een reeks kin-
derzwemvesten. Voor beginners is er een route richting Sint-Le-
naarts. Die duurt een tweetal uurtjes. De meer gevorderden 
kunnen richting Sint-Job gaan, goed voor vier à vijf uurtjes 
peddelplezier. Kajakken is echter niet moeilijk, ik leg het graag 
uit aan wie er een wil huren”, benadrukt De Keuster.
Www.igokayaking.be 

Indische topchef Gaggan Anand logeert in het geheim in Gasterij Het Marum
Brecht
Tomorrowland duurde drie weken, en in Chef’s Table kon je 
daar culinair genieten dankzij Gaggan Anand. Drie weken lang 
verbleef hij met zijn team in het geheim in Gasterij Het Marum. 
Hij nodigde er, ook al in het grootste geheim, zijn goede vriend 
en zanger Ed Sheeran uit op een diner.

Voor de zestiende editie strikte Tomorrowland topchef Gaggan 
Anand die, met zicht op de mainstage, gastronomie verzorgde 
in zijn eigen Chef’s Table. Ook voor het Tomorrowland Restau-
rant stelde hij een uniek menu samen. Anands keuken werd vier 
jaar na elkaar bekroond als ‘Beste Aziatische Restaurant’ in de 
prestigieuze ranglijst World’s 50 best. En deze topchef genoot 
samen met zijn team drie weken lang van de rust en de natuur 
in de Brechtse Gasterij Het Marum. 
Het was via talentenmanager Cyrus Saidi uit Los Angeles dat 
de gerenommeerde chef in Brecht belandde. Hij legt uit: “Ik 
werk al sinds de tweede editie met Tomorrowland samen. Ik 
boek normaal deejays voor het festival. Dit jaar had ik een zeer 
bijzondere klant, meesterchef Gaggan Anand, die met zijn in-
ternationaal bekroonde keuken magie creëerde op het fes-
tival. Ik moest voor hem en zijn team een verblijf zoeken.” Hij 
zocht wekenlang online naar een geschikte accommodatie en 
kwam uiteindelijk bij Gasterij Het Marum in Brecht uit. De mana-
ger heeft niets dan lovende woorden over zijn verblijf hier. “Het 
zag er fantastisch uit online, maar natuurlijk weet je pas zeker 
hoe goed het is als je incheckt. Wij werden meteen verliefd op 
deze geweldige plek waar we drie weken mochten verblijven. 
We houden van de natuurlijke omgeving en ook de gasterij is 
prachtig. It was amazing.”

Ed Sheeran
Dat gevoel was wederzijds, bekennen eigenares Joziena          
Slegers en haar dochter Lieke Bennenbroek. “Het was een hele 
ervaring. Het koksteam bestond uit verschillende nationalitei-
ten. Iedereen was heel vriendelijk en tevreden. Dit geldt ook 
voor de meesterchef Gaggan en zijn vriendin. Die hebben we 
bijna elke dag ontmoet. Het zijn mooie mensen. Ze mogen dan 
erg beroemd zijn, tegelijkertijd gedragen ze zich heel gewoon. 
Dat was zalig om mee te maken.” “Ze waren overweldigd door 
onze villa en service en hadden zich geen betere plek kunnen 
voorstellen om te verblijven. Als kers op de taart vernamen we 
vorige week donderdag het ongelooflijke nieuws dat de Brit-
se zanger Ed Sheeran op bezoek is geweest in onze Gaste-
rij. Hij is een goede vriend van Gaggan. Dat vonden wij dus 
weer ‘amazing’”, lacht Joziena. Gaggan heeft Sheeran in Het                    
Marum uitgenodigd voor een diner. “Ze bereidden een Thaise 
curry voor de zanger en dineerden allemaal samen aan de lan-
ge tafel in onze villa. ‘He loved the house’, kregen we te horen. 
Jammer genoeg mochten wij hier op voorhand natuurlijk niets 
van weten en hebben we hier dus helaas ook geen foto van.” 
Het team bedankte Joziena en Lieke zeer hartelijk: Bedankt dat 
je ons thuis hebt laten voelen en ons de beste herinneringen 
hebt gegeven om te koesteren. We kunnen niet wachten om 
terug te komen en weer bij u te verblijven!’, schreven ze voor 
hun vertrek nog in het gastenboek.
De schoonheid van de Brechtse B&B was vorig jaar ook al opge-
vallen bij de makers van het vtm-programma Blind Getrouwd. 
Een deel van de opnames gebeurden in Gasterij Het Marum.
www.bbhetmarum.be
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KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

wij zoeken een 

PLAATSER
Vereisten: 

goed kunnen samenwerken
basiskennis elektriciteit bezitten

probleemoplossend kunnen denken
ervaring is een pluspunt

Stuur uw cv naar 
gittewinsolessen@gmail.com of bel 03 272 59 00

i Personeelsdienst | Gemeentebestuur Essen |
Heuvelplein 23, 2910 Essen |
sollicitatie@essen.be | tel. 03 670 01 33

Voor deze functies kan je solliciteren tot en met  
14 september 2022. De aanwervingsvoorwaarden 
vind je op www.essen.be/vacature.

Deskundige werving en selectie
weddeschaal B1-B3
onbepaalde duur

Het lokale bestuur van Essen zoekt:

Voorwaarden
• Bachelordiploma bij voorkeur in een mensgerichte 

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

Wij bieden
• Maaltijdcheques (8 euro/werkdag), ecocheques (250 euro/

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

Wegens uitbreiding van onze ‘familiale’ 
uitvaartonderneming zijn wij op zoek naar

FLEXIBELE ALLROUND MEDEWERKER
Functieomschrijving:
- Overbrenging en verzorging van overledene.
-  Begeleiden van familie 
 tijdens begroetingsmomenten en plechtigheden.
-  Het kunnen ‘schouderen’ van een kist.
-  Organiseren en begeleiden van zowel plechtigheden 
	 als	koffietafels.
- Ondersteuning van administratie.
-	Kennis	van	Microsoft	Office	(tekstverwerking en fotobewerking).

Profiel:
-  Ben je nederlandstalig en meevoelend naar nabestaanden toe?
-  Heb je een verzorgd uiterlijk en ben je bereid om te werken 
	 met	flexibele	werkuren?
-  Beschik je over rijbewijs B?
-  Verkeer je in goede gezondheid en kan je zonder problemen  

lasten tillen?
-  Ben je op zoek naar een 4/5 of voltijdse loopbaan?

Onze medewerkers gaan je begeleiden / opleiden en ervoor        
zorgen dat je snel alle technieken onder de knie hebt. Denk je dat 
je de geschikte persoon bent om ons team te versterken, aarzel dat 
niet ons te contacteren. 

Uw sollicitatiebrief en CV mag je alvast mailen naar eva@jochums.be. 
Een reactie kan je ten laatste in september verwachten.

Dorpsweg 13 - Malle
03 312 22 09

info@jochums.be

Enthousiast ? Klantvriendelijk ? Hulpvaardig ?
Creatief?

Dan moet jij ons dringend contacteren ! 
Jij kan ons helpen onze klanten 

een aangename winkelervaring te bieden. 
Elke week opnieuw van dinsdag tot en met zaterdag.

Geinteresseerd ? 
Stuur snel een berichtje aan info@drankenservice-vdm.be, 

met vermelding van je ervaringen. 

SAMEN MET JOU BOUWEN WE GRAAG AAN EEN TOF TEAM !

WOENSDAG - VRIJDAG
17 uur per week zoeken wij een 

POLYVALENTE KRACHT
(fl exi/part-time)

om ons team te versterken. 

Geinteresseerd ? 
Stuur snel een berichtje aan info@drankenservice-vdm.be

www.drankenservice-vdm.be
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Oud en NieuwKoben Hoek

Sint-Job
Deze foto stelt de meest 
bekende bewoners van de 
oude Vraaghoeve voor.
- Jacobus Bresseleers, gebo-

ren te St.- Job-in-’t-Goor op 
10 april 1834 en overleden te Brecht (Vraaghoeve) op 24 ja-
nuari 1914.

- Anna Cornelia Braspenningx, zijn echtgenote, geboren te 
Brecht op 23 april 1840 en overleden te St.- Job-in-’t-Goor op 
1 april 1931

- Rosalia Clothildis Bresseleers, hun jongste dochter, gehuwd 
met Jozef Laureyssens, geboren te Brecht (Vraaghoeve) op 
18 juni 1880 en overleden te Wijnegem op 27 juni 1974.

- Maria Laureyssens en Gabriëlla Laureyssens, de oudste kinde-
ren van Rosalia Clothildis Bresseleers. Zij zijn nu (in 1974) beiden 
rond de 70 jaar oud. In 1915 werd dan nog haar zoon Alfons 

Laureyssens geboren. Hij werd priester en is op het ogenblik 
prefect aan een Antwerps college.

Jacobus was in de hele Voorkempen bekend en berucht als 
“Koben Hoek” Berucht vooral. Want het was iedereen geraden 
beter met hem koffie te drinken dan “tegen zijn kar te rijden“. 
Wat dat koffiedrinken betreft, voor enkele potten per dag ging 
hij niet opzij en zijn nazaten leveren allemaal het bewijs, niet ver 
van de oude boom gevallen te zijn. Hij was kerkzanger van de 
parochiekerk St.-Job en ook lid van “de guld“ (was dit mogelijk 
de oude St.-Jorisgilde?). Volgens de overlevering van onze ou-
ders en grootouders waren hij en zijn vrouw prachtig uitgedost 
en grote feestvierders wanneer “de guld” teerde.
met dank aan Bert Verbeke van Heemkring het Goor in sint-Job

Bewoners De Korf hebben gezellig stekje dankzij Groot Brecht met een Hart
Brecht
De 16 jongvolwassen bewoners met een beperking van de 
DIO-woningen (Diensten Inclusieve Ondersteuning) De Korf 
hebben er een gezellig plekje bij. Met steun van de vzw Groot 
Brecht met een Hart kunnen ze barbecueën en op een bankje 
genieten van de natuur in een gloednieuwe plantenbak.

Met een cheque van 1.200 euro op zak bezochten Maria 
Struyven, Patrick Anthonissen en Marie-Paul Van Nunen van 
de vzw de bewoners van De Korf. Het geld is bestemd voor 
een houten zitbank, plantenbak en elektrische barbecue. “De 
bank en plantenbak lieten we maken door de Houtafdeling 
van campus Kristus Koning”, vertelt begeleidster Riet Van den 
Bergh van OC Clara Fey. “We kozen voor een elektrische bar-
becue omdat dit veiliger is dan gas of houtskool voor de be-
woners.” Bewoners Jef Jacobs, Koen Vermeiren en Elke Kimpe 
genieten alvast van de aanwinsten. “Dit is echt een plaats 
waar we gezellig samen kunnen zijn”, bevestigt Koen. “Zo’n 
hoekje is wel belangrijk. De bank brengt mensen samen”, 
meent Jef Jacobs die na corona zijn praatgroep Gewoon Bij-
zonder opnieuw opstart.

Grote steun Brechtenaren
Vlak voor corona, in december 2019, konden de bewoners 
hun intrek nemen in de gloednieuwe DIO-woningen op de wel-
zijnscampus. “Dit is een uniek project, de mensen wonen hier 
graag. De onderlinge band is ook goed. Door de lockdowns

tijdens corona is de groep snel hecht geworden. De dagbe-
stedingen van de bewoners vielen weg en we waren op el-
kaar aangewezen. De ouders moesten hun kinderen ook snel-
ler loslaten en aan onze begeleiders overlaten. Dat is allemaal 
heel goed verlopen.” Van den Bergh is ook aangenaam ver-
rast over de steun en het onthaal van de Brechtenaren. “Ze 
staan erg open voor onze bewoners, helpen waar het kan. We 
werken goed samen met het woonzorgcentrum hier op de site 
en de minder mobielen centrale. De vrouwen van Ferm Brecht 
komen hier elke avond koken voor de bewoners die er nood 
aan hebben. Dat is toch fantastisch allemaal.”

Te weinig persoonlijk budget
Ondanks de lovende woorden, kaart ze toch nog een groot 
aandachtspunt aan. Riet Van den Bergh begeleidt samen 
met vier collega’s de zestien bewoners van de DIO-woningen. 
“Wij staan in voor de basiszorg. Met hun persoonsgebonden 
budget kiezen de bewoners zelf van welke diensten ze ge-
bruikmaken. Naarmate er meer budget is, kunnen we meer 
begeleiders inschakelen.” Maar daar schort nog steeds een 
stevige schoen. Want nog steeds beschikken niet alle bewo-
ners over dat persoonlijke budget. “Het betert met mondjes-
maat. Dit betekent dat ouders nog steeds financieel moeten 
bijspringen om hun kinderen hier te laten wonen. Dat gebeurt 
via de vzw Kune Forte die geregeld benefieten organiseert om 
fondsen hiervoor te werven.

Gewoon bijzonder
Naast de 1.200 euro voor de bank, plantenbak en barbecue, 
had de vzw Groot Brecht met een Hart nog een cheque van 
500 euro bij voor de praatgroep Gewoon bijzonder van bewo-
ner Jef Jacobs. “Hiermee kunnen we spellen aankopen om 
ons samenzijn nog gezelliger te maken”, verduidelijkt hij. “Door 
corona moest de praatgroep stoppen, maar in september 
start ik opnieuw op. We praten dan onder begeleiding over 
verschillende thema’s. Het lucht op om een luisterend oor te 
vinden en evengoed om zelf je hart te luchten over bepaalde 
zaken.” De spelletjes zorgen voor de nodige ontspanning.
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Oud en Nieuw

WE'RE HIRING
FIETSTECHNIEKER

Stuur ons je CV via:
info@nxtgear.be

INTERESSE?

Compleet gek van fietsen,
Flexibel,
Klantvriendelijk,
Ervaren in de fietssector,
Stipt en ordelijk,
Iemand die zelfstandig en in
team kan werken.

Ben jij ...

... dan zijn we misschien wel op
zoek naar jou!

bvba

quality pool
en je verlangt alweer 

naar de zomer

Binnen- & buitenzwembaden
whirlpools • stoombaden • sauna’s

mostheuvellaan 14, malle
0494 19 00 00

info@qualitypool.be
www. qualitypool.be
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Riemstraat 42, 2970 Schilde
0494 19 00 00

info@qualitypool.be
www.qualitypool.be

quality pool
en je verlangt alweer naar de zomer

LEKKERE VERKOELING BIJ DIT WARME WEER !

gespecialiseerd in het bouwen van binnen- en buitenzwembaden, whirlpools, 
stoombaden en sauna’s is op zoek naar

2 TECHNIEKERS + 1 HELPER VLOERDER
Uw profi el:
- U werkt nauwkeurig en bent fl exibel
- Een technische opleiding met enige kennis van elektriciteit
 (eventueel door werkervaring) is een pluspunt
- Technisch inzicht
- Indien bovenstaande niet in aanmerking komt maar U er toch zin in heeft 
 is de motivatie het belangrijkste.
-  Opleiding te krijgen op de werkvloer

Wij bieden:
-  Goed salaris conform CAO bouw (PC124)
-  Afwisselende job heel het jaar door, zowel binnen- als buitenwerk

info en sollicitatie: Dhr. Frank Goossens - Kwikaard 98A - 2980 Zoersel - 0494 19 00 00 - E-mail: info@qualitypool.be

CHAUFFEUR 
GEVRAAGD

NATIONAAL & 
INTERNATIONAAL 

CONTAINERTRANSPORTEN

Ervaring in containers is een vereiste 

in orde zijn met CODE 95

ADR-attest niet nodig

TEL. KOEN 0496.12.70.04
vandenkeybus.koen@skynet.be
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+32 (0)477 66 39 58
+32 (0)476 24 94 02

VERWARMING • SANITAIR
VENTILATIE • AIRCO

nieuwbouw en renovatie

INSTALLATIES BV

info@hvsinstallaties.be
www.hvsinstallaties.be

 

 

IMMO POINT LAHUIS
Bredabaan 391 - 2990 Wuustwezel

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

 

ESSEN BRECHT     WUUSTWEZEL

    WUUSTWEZEL

ESSEN

BRECHT ESSEN

BRECHT

BRECHT

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

VRIJSTAANDE WONING OP RIANT 
PERCEEL, Opp. 2.000m², leefruimte 
op parket, kkn, 3 slpks, badk, dubb.. 
garage, zolder. Tuin met sauna en 
zwembad. EPC: 523 kWh/m² Vg, 
Wg, Gmo, Gvkr, Vv                   E 629 000

GOED ONDERHOUDEN APPARTE-
MENT Opp 91m²: leefruimte ca. 
33m², kkn, 2 slpks, 1 badk, 2 terras 
ca. 3 en 5m² en ondergrondse auto-
staanplaats. EPC: 237 KWh/m², Vg, 
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv                   E 294 000

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

OPEN BEBOUWING IN ESSEN-WILDERT 
Opp 941m²: leefruimte ca. 42m², bu-
reau ca. 16m², kkn, berging, veranda, 
4slpks, badk , garage en tuin. EPC: 593 
KWh/m², Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv                      
                   E 549 000  

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

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

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

PERCEEL BOUWGROND MET 
BOUWVERGUNNING EN ONTWERP 
Vg. Gmo Gvkr. Vv. Wg                    
 

              E 199 000

WUUSTWEZEL

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

NIEUW NIEUW NIEUW

WUUSTWEZEL

GOED ONDERHOUDEN APPARTEMENT 
Opp 87m²: leefruimte ca. 31m², kkn, 
2 slpks, 1 badk, terras ca. 9m² en on-
dergrondse autostaanplaats.  EPC: 176 
KWh/m², Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv,                     
                       E 310 000

NIEUW

BRECHT

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

NIEUW

BRANDSTOFFEN
Konings - Van Hofstraeten NV

Herentalsebaan 53 - Zoersel - Tel. 03 312 03 01

Snelle en stipte leveringen !

huisbrandolie - diesel - gasolie extra
petroleum - kolen & houtpellets

BESTEL VANDAAG NOG !


