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De SPIEGEL VAN WUUSTWEZEL is een magazine dat maandelijks 
verschijnt in Wuustwezel, Loenhout en Gooreind.
Het wordt afzonderlijk bedeeld op 8400 ex.
 
De Spiegel heeft een onafhankelijke redactie, die voor BOEIENDE 
LECTUUR uit de gemeente zorgt.  Wij volgen het nieuws op de voet, 
brengen ludieke stukjes of kritische teksten en kolder.  
Kortom, wij brengen nieuws waar de Wuustwezelnaar op zit te wachten!
  
De binnenkatern 
wordt volledig 
afgehuurd door het 
Gemeentebestuur. 
Hierin vindt de lezer 
het GEMEENTELIJK 
NIEUWS.

Hierbij vindt u een 
lijst met de 
verschijningsdata 
van DE SPIEGEL 
voor 2012, zodat u 
uw akties en 
advertenties tijdig 
kunt plannen.

Voor alle inlichtingen:
bel 03 669 84 30  e-mail: wweyts@flitsgrafiek.be
      info@flitsgrafiek.be
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Januari 19 Valentijn
Februari 16 Communie/Lentefeest
Maart 15 Opendeur
April 19 Weekend van 1 mei
Mei 16 OH Hemelvaart/Pinksteren
Juni 21 Braderij/Solden
Juli ––––
Augustus 16 Terug naar school
September 20 Opendeur
Oktober 18 Allerheiligen
November 15 Sinterklaas
December 13 Kerstmis/Solden

Mevrouw, Mijnheer,

De HAND KRANT is een magazine dat maandelijks verschijnt in Brecht, 
Sint Lenaarts en Sint-Job-in-’t-Goor.
Het wordt afzonderlijk bedeeld op 12.500 ex.
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voet, brengen ludieke stukjes of kritische teksten en kolder.  
Kortom, wij brengen nieuws waar de Brechtenaar op zit te wachten!
  
Hierbij vindt u 
een lijst met 
de verschijningsdata 
van de HAND KRANT 
voor 2012, zodat u 
uw akties en 
advertenties tijdig 
kunt plannen.
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Plantenkwekerij     
Marc Raats
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Grootste assortiment zomerbloeiers
van de Grensstreek !
        

         
Bloembakken met waterreservoir !

Bergsebaan 118 - Nispen
0031 - 616380941
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Buitenspeeldag meerdere locaties

Wuustwezel
Op vijf locaties mochten de kinderen komen spelen tijdens 
de buitenspeeldag. Tussen de spelletjes door konden de 
kinderen genieten van een verfrissend ijsje.

De jeugdverenigingen zorgden voor een ruim aanbod aan 
spelletjes op vijf verschillende locaties. Er kon gespeeld 
worden in de boomgaard aan de Poort van het Platte-
land, achter Mater Dei in Gooreind,  op het speelplein van 
Sterbos, aan ’t Blokje in Loenhout en op het vernieuwde 
speelpleintje van de Wachelbergen.

Speelpleintje Wachelbergen 
is vernieuwd

Wuustwezel
De Buitenspeeldag werd afgesloten aan het vernieuwde 
speelterreintje Wachelbergen. De kinderen konden er ken-
nismaken met de opgefriste speeltuigen.
Schepen van Jeugd Kris Van Looveren verwelkomde de 
kinderen uit de buurt en hun ouders. Anna en Nina stuur-
den vorig jaar een persoonlijk geschreven brief naar de 
jeugddienst met de vraag om hun speelterreintje te ver-
nieuwen. Met de wensen van de kinderen trok de jeugd-
dienst naar drie firma’s die een offerte konden maken. Na 
de plaatsing van o.a. een nieuw duikelrek nodigde de 
jeugdraad de buurt uit voor een officiële heropening. De 
jeugddienst voorzag enkele spelletjes en trakteerde de 
kinderen en ouders op een ijsje.

 

Open Art Shop in ’t Kratje

Wuustwezel
Het mooie weer heeft veel bezoekers naar ’t Kratje gelokt. Daar werd een Open Art Shop 
georganiseerd waarbij de bezoekers de kunst van de deelnemers konden bewonderen en 
eventueel kopen. Er was veel belangstelling voor het raku bakken buiten. 18 en 19 juni is er nog 
een opendeur weekend met een creatief marktje. (foto CH)
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Geuren
Er lag een uit de kluiten gewassen mat aan de achter-
deur, de voordeur was voor vreemden en als daar werd 
aangeklopt, voorspelde dat gewoonlijk niet veel goeds. 
Zo eentje van kokosvezels, oersterke en degelijke buffer 
tegen natte en modderige voeten. Die mat lag daar niet 
als ornament, maar om gebruikt te worden. Ik veegde 
dan ook intens m’n stappers, want tante was heel proper 
en verwachtte dat ook van de bezoekers. Over de ach-
terdeur had nonkel ooit een afdak gemaakt, simpel van 
constructie maar effectief tegen regen en ander ontij. Ik 
snoof een heerlijk aroma op dat uit de keuken kwam. Een 
mengeling van diverse soorten groenten en de indringen-
de geur van versgebakken spek. Zo’n prikkelingen voor 
uw voorgevel doen onmiddellijk de smaakpapillen water-
tanden. Dan mag je nog recht van tafel zijn gekomen, 
de goesting in zo’n krokant gebakken stuk van ’t zwijn is 
overweldigend. Absoluut niet goed voor uwe cholesterol, 
maar zo nu en dan, daar kan de geleerde medicijnman 
toch geen bezwaar tegen hebben. Vroeger smeerden 
de mensen op den buiten hun boterhammen met een 
laag melkerijboter of spekvet en aten ze omzeggens da-
gelijks een pan spek met eieren. Groot verschil met toen is 
dat die mensen gewoonlijk alle opgedane calorieën met 
zware arbeid verwerkten. Tanteke stond aan de pomp-
bak de middagafwas te doen, droogde haar handen en 
gaf me een dikke warme knuffel. Bij mijn weten, was ik de 
enige persoon bij wie ze dat deed, maar het jong venteke 
lag dan ook in de bovenste schuif. Ik zegde haar dat de 
geuren van het middagmaal tot buiten te ruiken waren 
en met ietwat spijt in haar stem zegde ze dat ‘k beter wat 
vroeger was gekomen. Niet getreurd, even later schotel-
de ze mij een schotel verse, nog lauwe semoulepap met 
bruine suiker voor. Nonkel zat in zijn rieten stoel naast de 
ronkende stoof. De rosse poes lag knorrend op z’n schoot 

en hief haar koppeke even op toen ik binnenkwam om 
dan verder in poezendroomland te vertoeven. Nonkel 
lurkte vol genot aan zijn pijp om een wolkje blauwwitte 
rook met een kort poefke uit z’n mond te stuwen. De geur 
van de aromatische tabak, echte Semois, vulde met de 
al eerdergenoemde odeurs de woonkamer. Net als hun 
nederige stulp waren tante en nonkel al op respectabele 
leeftijd, maar taai en gezond. Ooit hardwerkende men-
sen geweest op hun boerderij en nu genietend van de 
welverdiende rust. Met slechts een enkele voorzet, vertel-
den zij vol passie en voldoening over hun leven. De paar-
den die ze hadden en het zware werk op de akkers waar 
destijds geen machines aan te pas kwamen. Voor dag 
en dauw opstaan om voor de twee gigantisch sterke Bra-
banders te zorgen om dan pas aan hun eigenste welzijn 
te voorzien. Als je een vergelijking mocht maken met het 
boerenleven op de dag van vandaag waren zij, ondanks 
zij toch twee paarden hadden, maar keuterboerkes. Een 
tiental koeien, een kleine kudde schapen en geiten en 
dat was het. Ik was er in de grote vakantie dikwijls gaan 
logeren. Het beeld van een zwoegende nonkel op het 
korenveld, de grote hooiwagen, de zolder volgestouwd 
met het bedwelmend verse hooi dat samen met de gro-
te bieten moest zorgen dat de hoevedieren in de win-
termaanden voldoende calorieën binnenkregen. Ik ging 
nog even met nonkel naar z’n duiventil en moest con-
stateren dat hij nog met moeite op het steile trapke 
geraakte. Tante fluisterde in m’n oor dat hij achter-
uitging en zijn benen niet meer meewilden. De 
tol van een zwaar intens leven, maar wat een 
zaligheid om in hun midden te kunnen toeven 
al was het maar voor tantes onovertroffen 
boerenkeuken.
            E. Vanmeir  

nr. 269

Erfgoeddag met tentoonstelling over onderwijs vroeger

Wuustwezel
Heemkundige kring Wesalia II vertrekt uit 
het Huis van het Kind en krijgt een defi-
nitief onderkomen in de gerenoveerde 
Tiendenschuur in Loenhout. De erfgoed-
dag werd nog in het Huis van het Kind ge-
organiseerd.

“Het Huis van het Kind was steeds een 
tijdelijke huisvesting”, zegt schepen van 
Erfgoed Mai Van Thillo (CD&V). “Wesa-
lia II had er onderdak sinds oktober 2008. 
De officiële opening van de Tiendenschuur laat nog even 
op zich wachten. De technische dienst van de gemeente 
maakt nog tafels. Dat is even stopgezet om het opvang-
centrum voor Oekraïense vluchtelingen klaar te maken. 
Maar enkele vrijwilligers hebben echter niet stil gezeten. 

Met hulp van de technisch dienst 
verliep de verhuis voorspoedig.” De 
heemkundige kring heeft ook een 
depot gekregen in de school ’t Blokje 
waar zij bepaalde materialen kunnen 
opbergen. “Het is belangrijk om mate-
rialen op een goede manier te bewa-
ren. Hiervoor wordt advies ingewon-
nen bij Erfgoedcel Voorkempen.”

De bezoekers aan de tentoonstelling 
ter gelegenheid van de erfgoeddag konden zich laten 
onderdompelen in het verleden en de lagere school in 
vroegere tijden ontdekken. Onderwerpen zoals didactisch 
materiaal en hulpmiddelen voor verschillende leervakken 
kwamen aan bod. (foto fb MVT)
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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

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
• ...

enkel op afspraak
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Intieme concerten in het bos van Wildert.

27.05 CHRISTIAN KJELLVANDER (ZWE)
28.05 JOHN BLEK (IRL)

Tickets & info: www.salmonbookings.be/sessions

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

 

GOOREIND

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

   € 895.000

Te renoveren woning op 350m² nabij het 
centrum met 3 slaapkamers, zolder en 
kelder. EPC 478. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

€ 265.000

WUUSTWEZEL

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

WUUSTWEZEL

Gezellige chalet op hoekperceel 943m², 
woongebied met bosrijk karakter, lichte 
leefruimte, 2 slk, zonnige en open tuin met 
pergola, garage, carport, pvc gevelbekl. 
EPC 495. Vg-Wg-Wg-Gvkr-Gvv € 315.000

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een extra

VASTGOEDMAKELAAR
Heb je een passie voor vastgoed, 
zit verkopen/verhuren in je bloed 

en wil je graag werken in Wuustwezel en omgeving, 
dan ben jij misschien wel de man of vrouw 

waarnaar we op zoek zijn.
 

Stuur je cv en motivatiebrief naar ingrid@optiva.be 
en wie weet kom jij binnenkort ons team wel versterken !
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen
93. Naar school
Pas in 1914 kwam er in ons land een wet 
op de leerplicht waardoor alle kinde-
ren de kans kregen om naar school te 
gaan. Maar dat wil niet zeggen dat er 
in de eeuwen voordien niet aan onder-
wijs werd gedaan in onze gemeente. 
Meestal was het de pastoor en later de 
koster die de taak op zich nam om kin-
deren kennis bij te brengen. De oudste 
vermelding van een “schoolmeester” is in 1362.  In 1648 werd 
er in Essendonk, nabij de oude pastorij het eerste schooltje 
met woning voor de koster/onderwijzer gebouwd. Mogelijk 
was het eerder een woning voor de koster met een lokaal 
waarin les kon worden gegeven. Ongeveer 50 jaar later 
kwam er op het Heuvelplein een nieuwe school, eveneens 
met woning voor de onderwijzer. In 1743 was het gebouw to-
taal versleten en werd het herbouwd, maar moest uiteinde-
lijk in 1823 plaats maken voor het eerste gemeentehuis. Het 

afbraakmateriaal van 
de oude school moest 
zoveel mogelijk herge-
bruikt worden in het 
nieuwe gebouw om 
de kostprijs te drukken. 
Het toenmalige ge-
meentebestuur koos 
voor een multifunctio-

neel complex dat kon dienen als plaats om te besturen en 
te vergaderen, maar ook als gevangenis en als school. Bij 
het overlopen van de namenlijst van de Essense onderwij-
zers valt het op dat deze steeds van elders kwamen om hier 
les te geven en dat de gecombineerde functie van koster 
en onderwijzer bleef bestaan tot 1811. Veel stelde het on-
derwijs niet voor. Naast godsdienst werd er de basis geleerd 
van rekenen en taal. Er was een “ondermeester” voor de 
jongsten kinderen en een “bovenmeester” voor de iets ou-
dere. Bij de bouw van het gemeentehuis/school kocht het 
gemeentebestuur de laatste gronden van het Heuvelplein 
aan waardoor het plein de vorm kreeg van een driehoek. 
De Erfgoeddag van dit jaar staat in het teken van onder-
wijs.               M.G.

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

Mijn naam is Denise, ik ben 25 
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.

Controleraadpleging 

Een verpleegkundige verschijnt in de wachtzaal. Een be-
kend gezicht. Zij voor mij. Ik ook voor haar, zo blijkt. Ze kijkt 
mij aan, nog voordat ze mijn naam noemt, en zegt dat ik 
mag meekomen. Ik rol. En rol. De orthopedist gaat kijken 
wat nodig is voor mijn voet. Een nieuw gips. Of niet. Terwijl 
ik naar de gipskamer rol, kijk ik nog even naar mijn gips. 
De ene gedachte na de andere komt op. Zou de posi-
tie van het materiaal nog steeds juist zijn? Zijn de botjes 
goed vastgegroeid? Zou ik vanochtend voor de laatste 
keer dit jaar enkele stappen hebben gezet? 

Bij binnenkomst mag ik op de behandeltafel komen zit-
ten. Het gips wordt verwijderd met de gipszaag. Ik zie de 
evolutie, het herstel. Waar mijn voet bij de vorige gips-
wissels nog de kleuren van een halve regenboog had, 
is het nu anders. Overwegend mijn natuurlijke huidskleur. 
Met een kunstwerk van 3 paarse lijntjes en een aantal 
stipjes. Puur, ongeremd, zoals het is. En mag zijn. Er wor-
den vervolgens röntgenfoto’s gemaakt. Liggend. Zittend. 
Staand. Zonder steun en met. Als ik terugkom op de af-
deling, roept de orthopedist mij meteen binnen. 

Ze neemt plaats achter de computer. Ik ervoor. Het is 
vandaag 24 december. Een nieuw rood gips zou pas-
send zijn. Bij deze dag. Bij morgen. Ik hoop echter op een 
ander verdict. Na 3 verschillende gipsen. Na 10 weken. 
Verlossing. De orthopedist klikt enkele keren met de muis. 
Vanuit mijn ooghoeken zie ik een stukje van haar beeld-
scherm. Röntgenfoto’s schieten voorbij. Ze is stil. Ik spreek 
mijn hoop uit. Haar ogen lachen, ze knikt bevestigend. Ik 
glunder. Soms zijn woorden overbodig. Dit is het mooiste 
cadeau dat ik kan wensen. Nog net op de valreep. Een 
gipsvrije kerst.
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13de grote Wuustwezelse 
rommelmarkt
zondag 5 juni (Pinksterzondag)
parking Hubo - Bredabaan 520 - Wuustwezel

opstellen vanaf 7 uur - markt tot 16 uur

geen eet- of drankstanden

geen nieuwe producten, 
uitgezonderd zelfgemaakte hobbyspullen

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

T. 0479 35 34 37

Curieus  Wuustwezel    in GC Kadans 

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

Zaterdag 28 mei 2022  –  20u15    (16 euro)

Thomas Smith De jaren van verstand   (comedy)
Thomas Smith is de 50 gepasseerd 
en komt stilaan bij de jaren van ver-
stand. Maar hoe bereik je die? En heb 
je daar wel verstand voor nodig? Over 
deze cruciale vraag en andere vragen 
verneem je meer in GC Kadans...

Actie voor lezers van de Kijker: 10 vrijkaarten
• Telkens 1 kaart kopen + 1 vrijkaart. 
• Email naar info@curieus-wuustwezel.be 

Indien geen internet, sms naar 0478 03 72 55, 
Vermelding: Smith in Kadans/de Kijker/naam/adres/gsm/email.

Vrijdag 30 september 2022  –  20u15    (20 euro)

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

Zaterdag 17 september 2022  –  20u15   (16 euro)

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

Zaterdag 11 juni 2022  –  20u15   (16 euro)

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

Zaterdag 18 juni 2022  –  20u15   (16 euro)

The Hinge  Acoustic-Duets@Kadans   (dubbelconcert)
   Jan Geysen & Ine Aerts
Memphis Mojo Tribute to John Hiatt
   Mario Pesic & Kirri Valvekens
i.s.m.  Loenhout Zomert
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Zelfs een dubbel viergeslacht

Wuustwezel 
Vorige keer meldden wij dat dankzij Luca Roelands en 
haar mama Kim Goetstouwers, samen met haar moeder 
Kenis Karine en haar grootmoeder Bernaerts Eliza een vier-
geslacht tot stand gekomen is. Nu is Ine, de zus van Kim, 
ook bevallen van een dochtertje, Maud De Meester! Zij is 
geboren op 5 april! En dat betekent dus een dubbel vier-
geslacht in de familie. Da’s genieten natuurlijk en dat ver-
dient onze dikke proficiat.

De ooievaars zijn weer in België 
gearriveerd

Wuustwezel
Onlangs was ik op een stralende dag in het Zwin. Er wa-
ren heel veel ooievaars en het was echt supermooi om 
de koppeltjes samen in hun nest op de hoge nestpalen 
te zien zitten broeden. Je hoorde ze volop klepperen; dat 
doen ze door hun snavelhelften heel snel tegen elkaar te 
slaan om hun partner te begroeten wanneer die op het 
nest landt.

Ooievaars komen meestal half februari al terug uit het Zui-
den. Ze vliegen op het einde van de zomer die richting uit 
omdat ze hier niet voldoende voedsel vinden in de winter. 
Ooievaars eten vooral grote insecten, regenwormen en 
slakken, maar ook kleine zoogdieren (vb. muizen) en amfi-
bieën zoals kikkers en hagedissen tot zelfs slangen zijn een 
heerlijke prooi. Vroeger vlogen ze helemaal tot in Afrika, 
waar ze vooral sprinkhanen eten, maar de laatste jaren 
zouden ze ook vaak in het Zuiden van Europa overwinte-
ren. 

Ze komen tegenwoordig eerder terug naar ons land van-
wege de klimaatverandering en de evolutie in de timing 
van de seizoenen, waardoor de insecten ook hier al vroe-
ger terug rondvliegen. Dit voedsel mogen ze absoluut niet 
mislopen, zodat ze in optimale omstandigheden aan hun 
broedseizoen kunnen beginnen en voldoende voedsel 
vinden om hun jongen groot te brengen.

Zie je onverwacht een ooievaar voorbij vliegen? Dan kan 
je je verheugen op veel en een mooie start van een nieuw 
begin in je leven. 

Lieve groetjes, Ingrid

Mooie geste van Bo Van Tiggel (BMX)

Wuustwezel
Bo van Tiggel schenkt haar prijzengeld dat ze behaalde 
met haar BMX in Habay-La-Neuve aan Marc Herremans 
voor zijn revalidatieweide.

Habay-La-Neuve:  Gisteren werd in Habay-la-Neuve de 
eerst manche van de nieuwe Toyo Tires Top Competition 
BMX gehouden (regelmatigheidscriterium van 5 wedstrij-
den).  Bo Van Tiggel (Wuustwezel) werd vooraf gelauwerd 
voor haar eindoverwinning van vorig seizoen (uitgesteld 
door corona).  De BMX athlete schenkt haar cheque en 
bijhorend prijzengeld aan het mooie project van Marc 
Herremans (Athletes For Hope-weide).  Belgian Cycling en 
Toyo Tires kunnen een dergelijk initiatief enkel toejuichen.   
Een mooie opsteker na het droevige nieuws van een 
doodgeboren veulentje vorige week op de weide.

Heb je ook positief nieuws voor dekijker? 
In de colofon vind je onze contactgegevens. 

Positief nieuws is in deze barre tijden 
meer dan welkom.
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GOLD STAR
Original

Furniture

GOLDSTAR • KOOPJESHOEVE
25 jaar
Wij vieren dit met 

25% korting op alles
enkel geldig op zaterdag 7 mei!

GOLDSTAR / KOOPJESHOEVE imported by Foda
Hoogstraatseweg 259 • Loenhout • 03 314 81 82 • www.gold-star.be • www.koopjeshoeve.be

INDOOR FURNITURE

OUTDOOR FURNITURE

BINNEN- & 
BUITENMEUBELEN

DESIGN & 
DECORATIE

Méér 
dan 3000 m2

Trampolines
in alle

maten en
prijsklasses!

Met een
hapje en 

een 
drankje!

classic natural
recycled teak

recycled antique
vintage/retro

modern industrial

SPECIALITEIT

BETAALBAAR MAATWERK

Op deze dag voor 
elke bezoeker

een mooie attentie!
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Sonnet
Klauw | 9

Water gemorst bij het koffie zetten,
de keukenhanddoek maakte een naar gepiep.
Wie o wie kon dra de bonen fretten?
Correct: bibi, ik die geenszins om hulp riep.

Achter mij blies Klavdia: ‘Ten aanval!’
Zij dacht precies een spook te hebben gehoord.
Voor ik het goed en wel besefte: knal,
de huid van mijn linkerarm driewerf doorboord!

Door zich over het fantoom te ontfermen
wou de Klauw enkel haar redder beschermen –
in feite werd ik hevig geliefkoosd.

Daarenboven, dat eng geluid bisseren
was de attaque zoeken, het zal me leren,
en dat allemaal voor een bakje troost.

Sam Wauters 

ALLE KLEINERE DAKWERKEN: 
achterdak, garage, tuinhuis, 
enz. + kleine karweien, gunstige 
prijs. 0474 20 46 07.

TE HUUR STAANPLAATS voor 
campers, caravan, oldtimer, in-
rij 3,80m H x 4,00 m B. Plaatsen 
4m B x 9m D, Wuustwezel-Goor-
eind, 0475 21 09 93.

DELUXE CLUB NICOLE in Roosen-
daal, vrije ingang. Meisjes uit ver-
schillende landen; Brazilië, Co-
lombia, Dominicaans, etc. 24/24 
open, bel ons voor meer info 0031 
165 85 77 37. 

TE KOOP: Harley Davidson 
883cc, veel opties, bj 2018, als 
nieuw, 7.750 euro, 03 666 68 92, 
0495 79 33 97.

POOLS SCHILDERBEDRIJF, alle 
binnenwerk.                                             
www.poolsschilderbedrijf.be 
roman@poolsschilderbedrijf.be, 
Tel. 0032 485 64 19 65

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

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

VAKANTIEWONINGEN TE HUUR 
in Umbrië : het groene hart van 
Italië. Casa l’Arcobaleno: 3 va-
kantiewoningen voor telkens 
max. 4 pers. gelegen in mooie 
tuin tussen de olijfbomen, groot 
zwembad. Villa del Rio : geheel 
huis voor max. 10 pers. gelegen 
in grote tuin, groot zwembad, 
pizza-oven. Beiden met adem-
benemend panorama.   
www.greenheartvacation.com 
gaby.henseler@canada-nv.be 
+32 498 68 39 83

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 HUUR: GARAGES en STAND-
PLAATSEN te Essen Centrum:  
Tel. 03 667 21 74 na 19 uur.

HIER HAD 
UW ZOEKERTJE 

KUNNEN STAAN !

dekijker@primaprint.be

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

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

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

Colofon dekijker !
week 18, 4 mei 2022

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

Volgend nummer:
week 20 - 18 mei 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
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zondag 8 mei 2022
HUIJBERGEN
Vennenplein - postcode  4635 BW

zondag 22 mei 2022
HOOGERHEIDE
MFC Kloosterhof - Huijbergseweg 3b - postcode 4631 CG

zondag 29 mei 2022
OUDENBOSCH
grasveld de Brink - Beukenlaan - postcode 4731 BR

zaterdag 4 juni 2022
YERSEKE
Centrum  Yerseke - postcode 4401 ED

0475 25 95 45 - 0472 23 30 44
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Voor al uw tuinwerken
ontwerp, aanleg, onderhoud

Zoekertjes
Massage-salon PON WANPHEN 
Beukendreef 32, 2990 Goor-
eind-Wuustwezel.   
Tel. +32 479 02 16 16. Thai mas-
sage - Hot Stone massage 
-  Aroma therapie - Erotische 
massage. 2 Nieuwe meisjes.  
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uw school
IN DE KIJKER

Samen ontdekken, samen groeien
Meer info?  hhartkalmthout.be

Algemeen Secundair Onderwijs

Opendeurdag
Zaterdag 7 mei 2022

Kapellensteenweg 190
2920 Kalmthout

14 tot 17 uur

Zoekertjes
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Drie galgpalen om zebrapaden op 
Bredabaan te verlichten

Wuustwezel 
Na de paasvakantie start 
een aannemer met het 
plaatsen van drie galg-
palen aan zebrapaden 
op de Bredabaan.

Bij een galgpaal hangt 
de lichtbron boven het midden van het zebrapad wat de 
voetganger veel meer zichtbaar maakt voor het aanko-
mend verkeer. De palen hebben de vorm van een galg, 
vandaar de naam. “De verlichte voetgangersoversteek-
plaats maakt het zebrapad een stuk veiliger voor de voet-
gangers”, zegt schepen van Mobiliteit Rit Luyckx (CD&V). 
De galgpalen worden geplaatst aan de oversteekplaat-
sen aan de Post, het Kattegat en de school van Braken. 
“Aan de Post zal dit een verbetering zijn voor vele school-
kinderen en hun ouders. Aan het sportpark Kattegat biedt 
dit meer veiligheid voor sporters en supporters en aan de 
school ’t Kantoor in Braken voor de schoolkinderen en de 
gebruikers van de kapel. 
(foto: er komt ook een galgpaal aan de school in Braken)

Bar Woest terug open tijdens de zomer

“Een zwaluw maakt de zomer niet, Bar Woest wel.” Met die 
slogan kondigen de organisatoren aan dat Bar Woest ook 
dit jaar gepland is op de evenementenweide in de Gast-
huisdreef.

“Bar Woest editie Zomer 2022 gaat door van 10 juni tot en 
met 21 augustus. Zet het alvast in ‘t vet in jullie agenda! 
De komende weken tellen we samen verder af. Bar Woest 
opende voor het eerst de deuren in de zomer van 2021. 
Zomerbar gelegen in ‘t groen in het hartje van Wuustwe-
zel. Wij zorgen voor zomerse deuntjes, lekkere drankjes en 
lokale hapjes, met jou erbij maken we er een zalige zomer 
van! “

Zilveren medaille voor Arboretum Gin van Sterkstokers uit Sint-Lenaarts

Sint-Lenaarts
De Arboretum Gin van het Arboretum Kalmthout behaalde 
op de vijfde editie van de London Spirits Competition 2022 
een zilveren medaille. De sterke drank met hamamelis is 
gestookt in Sint-Lenaarts bij Sterkstokers. Tachtig landen 
zonden 2.500 dranken voor de competitie in.

Provinciaal groendomein Arbore-
tum Kalmthout lanceerde de gin 
in 2021 om een nieuwe tuinuitbrei-
ding te financieren. In het najaar 
van 2020 kreeg het de kans om een 
naburige en waardevolle privétuin 
te vrijwaren van verkaveling en zo 
het arboretum met een hectare uit 
te breiden. Het arboretum zocht 
meters en peters voor die nieuwe 
vierkante meters te zoeken en gaf 
de fondsenwerving in 2021 een ex-

tra boost door een eigen Arboretum Gin met ingrediënten 
uit de arboretumtuin te lanceren.

Hamamelis
De botanische gin heeft een uitgesproken floraal karakter. 
Dat is te danken aan de bloemen van de toverhazelaar 
of Hamamelis, één van de plantencollecties waarvoor Ar-
boretum Kalmthout wereldwijd bekend staat. Op de Lon-
don Spirits Competition 2022 kreeg het Arboretum nog 
extra faam met de gin die meteen een zilveren medaille 
wegkaapte. “De London Spirits Competition is één van de 
belangrijkste uit de drankensector. Die internationale wed-

strijd vergelijkt elk jaar spirits, of sterke dranken, van over 
de hele wereld met elkaar. In de jury zetelen professione-
le bartenders, auteurs en experten”, legt Thomas Cuyvers 
van Sterkstokers uit. De jury let op drie criteria. De kwaliteit 
van de drank zelf is belangrijk waarbij smaak, nasmaak, 
body en aroma meespelen. Daarnaast kijkt de jury naar de 
prijs-kwaliteitverhouding en tot slot de verpakking. “Wed-
strijden als deze, en de bijhorende medailles, zijn een goe-
de leidraad voor de consument in het grote aanbod van 
drank waaruit hij kan kiezen”, meent Cuyvers. Dit jaar wa-
ren er bijzonder veel inzendingen. 2.500 dranken uit meer 
dan 80 landen dongen mee naar een medaille.
 https://webshop.arboretumkalmthout.be/Product
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Vrijdag 20 mei 2022 
T.v.v. Koninklijke Scheidsrechtersvereniging  

NOORDERGOUW 

PRIJZENPOT VAN 4500 € 
Hoofdprijs: LED-TV 124 cm 

En andere waardevolle prijzen

Gratis tombola voor iedere 
deelnemer 

Deuren open om 18:00  

start om 20:00 

Zaal: ’t Schoolhuis 
 

Theo Verellenlaan 88 
2990 Gooreind (Wuustwezel) 
 

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

voordelen:  
• doelgericht kunnen werken
• gewenste resultaten behalen en behouden

We werken met zeer hoogwaardige producten van        
Germaine de Capuccini die je huid als het ware trainen 
om in de optimale conditie te komen.  

Boek nu een afspraak ! 

Bredabaan 291
2990 Wuustwezel

Bel ons
03 434 69 89

E-mail ons
info@beautycalumma.be

Bistro Nottebohm

Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46 
bistro-nottebohm.metro.rest

Bistro Nottebohm

Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46 
bistro-nottebohm.metro.rest

Op 8 mei vieren weMoederdag 
en 1 jaar open zonder lockdown

en dit doen we met een ALL-IN PROEVERIJ MENU
U heeft keuze uit verschillende gerechtjes die in een kleinere vorm 

worden gebracht zodat u niet meer hoeft te kiezen, 
maar van alles eens kan proeven. Menu is steeds per gezelschap 

te nemen. Een bruisend apritief, wijn, water en frisdranken 
zijn inbegrepen eveneens de koffie na de maaltijd.

Menu wordt geserveerd tussen 12 en 14.30 uur.
Ook 17 en 19 uur en dit voor de prijs van 55 euro per persoon.

Duo van kaas en
garnaal kroket

Carpaccio van 
rund, truffel en

asperge sla

Asperges op 
Vlaamse wijze

Kreeften
roomsoepje

Ravioli 
van scampi curry

Asperges met 
gerookte zalm en 
mousselinesaus

Lamskroon met
aspergegratin

Asperge
roomsoepje

Kogelbiefstuk
met kruidenboter

Thaise 
scampi

Rogvleugel met 
aspergerol

Slibtong
Meunière

Cuberdon ijsje Savoyard
(kaasbereiding)

Crème brûlée
Aardbei
pavlova
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Sint-Jobse Onthaalmoeder Femke : 

“Acht kinderen opvangen, is bandwerk. 
Elk kind heeft ook recht op een knuffel”

Sint-Job
De Sint-Jobse onthaalmoeder Femke de Feyter (35)  vangt 
vijf kinderen op.  Vroeger acht, maar dan kan ze hen niet 
de zorg geven die ze verdienen. Ze krijgt sinds begin dit 
jaar steun van pedagogisch coach Karin Smout, een van 
de zeven coaches van Ferm Kinderopvang in de provincie 
Antwerpen.

“Acht kinderen alleen opvangen betekent inleveren op 
kwaliteit. Je hebt niet meer de tijd om een kindje een knuf-
fel te geven waarop het recht heeft, er mee te spelen, ver-
haaltjes voor te lezen, te troosten en zo meer”, legt Femke 
de Feyter uit. Door de negatieve berichtgeving zijn ouders 
ook ongerust. “Ouders vragen me nu wel hoeveel kindjes 
ik hier opvang. Dat was tot voor het drama in de kinderop-
vang in Mariakerke nooit een issue”, merkt Femke op. “Toch 
is acht kinderen opvangen vandaag de enige manier om 
financieel rond te komen. Heel wat onthaalouders staan 
in tweestrijd, maar hebben vaak niet de keuze. Ik stond op 
het punt om ermee te stoppen. Gelukkig was ik een van de 
negentig onthaalmoeders die nu in een werknemersstatuut 
kan stappen bij Ferm Kinderopvang. Dat laat me toe om 
vijf kindjes op te vangen en ze nu de zorgen te geven die ze 
verdienen. Daarnaast geniet ik bij ziekte een gewaarborgd 
loon en vakantiegeld.”

Eerste duizend dagen
Dat de norm op acht kinderen per onthaalouder ligt, is vol-
gens pedagogische coach Karin Smout het gevolg van 
een historisch scheefgegroeide situatie. “Het was destijds 
de makkelijkste en goedkoopste manier om meer op-
vangplaatsen te creëren. In het verleden lag de nadruk 
vooral op het economische aspect van kinderopvang en 
veel minder op de kwaliteit ervan. Dat is vandaag wel an-
ders”, benadrukt ze. De Sint-Jobse onthaalmama pleit voor 
een aangepaste structurele organisatie van de kinderop-
vang in Vlaanderen. “We moeten nadenken over het ou-
derschapsverlof of de startleeftijd waarop kinderen naar 
school gaan. Ouders geven hun schatten uit handen terwijl 
ze gaan werken. Nochtans bepaalt de zorg tijdens deze 
eerste levensjaren de verdere ontwikkeling van het kind.” 
De pedagogische coach uit Brecht beaamt dit:“De eer-
ste duizend dagen zijn cruciaal. Dit is al meermaals onder-
zocht. Hoe beter je in deze periode voor de kindjes zorgt, 
ze een veilig en geborgen gevoel geeft, hoe vlotter de op-
stap naar de kleuterschool en zelfs het verdere leven. 

Onthaalouders spelen hierin dus een erg belangrijke rol. 
Echter, ze moeten de middelen krijgen om deze rol terde-
ge in te vullen.”

Pedagogische coaches
“Het is goed dat er nu meer aandacht gaat naar de kin-
deropvang, maar het mag geen heksenjacht worden. Het 
actieplan focust nu te veel op handhaving, terwijl we al 
jaren vragen naar meer financiële ondersteuning vanuit de 
overheid. We moeten onthaalouders opleiden. Zij krijgen 
ook kinderen met speciale zorgen en kinderen uit kwets-
bare gezinnen in huis. We weten dat kwetsbare gezinnen 
zeer veel baat hebben bij degelijke kinderopvang.” Ferm 
Kinderopvang in de provincie Antwerpen stelde begin dit 
jaar zeven pedagogische coaches aan. Zo biedt het een 
stevig kader om kinderbegeleiders en onthaalouders te on-
dersteunen. Karin Smout is een van hen. “Onze taak gaat 
heel breed: van het organiseren van een speelvriendelijke, 
veilige en hygiënische opvangruimte en materiaal, het be-
vorderen van welbevinden en betrokkenheid van de kin-
deren, tot educatieve ondersteuning bij spel en taalontwik-
keling en psychologie. Kinderopvang is zoveel meer dan 
pampers verversen en kinderen eten geven.” 

Zeven actiepunten
Jaarlijks zorgt Ferm Kinderopvang voor 60.000 kinderen bij 
1.800 onthaalouders en in veertien kinderdagverblijven. Het 
schaart zich mee achter een consortium omdat er op be-
leidsniveau te weinig beweegt om de fundamentele no-
den in de kinderopvang aan te pakken. Het is een brede 
samenwerking van koepelorganisaties (Vlaams Welzijnsver-
bond en SOM), vakbonden (ACV Puls, BBTK, ACLVB, ACV 
Openbare Diensten, ACOD LRB en VSOA LRB), experten en 
gebruikersorganisaties (Gezinsbond). Zij stelden een nota 
op met zeven concrete actiepunten. 
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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 !

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

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

Geldig tot 30 juni 2022#
Bij aankoop van 

een door ons samengestelde (DPC) laptop, 

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

t.w.v. 133 euro in de maand mei.

 Nu ook verse aardbeien, 
asperges en rabarber 

in de verkoopkar.
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Oud consultatiekantoor Kind&Gezin ruimt plaats voor noodwoningen 

Brecht
Tegen voorjaar 2023 verrijzen er drie nieuwe noodwonin-
gen in de Gasthuisstraat 32. Dat betekent een investering 
van ruim 800.000 euro waarvan de helft gesubsidieerd. 
Al in december 2020 kende Wonen Vlaanderen hiervoor 
435.000 euro toe.

De sloop van het oude gebouw in 
de Gasthuisstraat 32 is gestart. In het 
gebouw waren jarenlang Kind&Gezin 
en Gezinszorg Villers gevestigd. Die 
verhuisden in februari 2020 al naar de 
overkant, in het voormalige ACV-kan-
toor in de Gasthuisstraat. “Het ge-
bouw is versleten en wordt gesloopt. 
Er komt een nieuwbouw met drie nieu-
we woonsten: een gelijkvloers appar-
tement dat toegankelijk is voor min-
dervaliden. Op de eerste verdieping 
komt een appartement met twee 
slaapkamers en daarboven nog een 
duplex met drie slaapkamers. Alle ap-
partementen hebben een terras en 
berging”, lichtte schepen van Wonen 

en Patrimonium Daan De Veuster (CD&V) eerder al toe. De 
noodwoningen krijgen zo een stek over de welzijnscampus 
en zijn dus kort bij de sociale assistente gevestigd. Die voor-
ziet in de nodige begeleiding bij de zoektocht naar een 

oplossing op lange termijn. De wonin-
gen vangen acute woonnoden op 
in de brede zin van het woord: een 
psychosociale crisissituatie, relatione-
le problemen, uithuiszetting, geweld-
dreiging, huisbrand en dakloosheid 
omwille van financiële problemen. 
“Nog interessant aan dit project is de 
nieuwe verbinding tussen de Gasthuis-
straat en het Gemeentepark”, stelt de 
schepen. 
Brecht beschikt momenteel over twee 
noodwoningen in de Dorpsstraat in 
Sint-Lenaarts, boven de oude biblio-
theek. Deze zijn echter afgeleefd en 
voldoen niet meer aan de normen 
van een moderne woning. Ze zijn ook 
niet toegankelijk voor mindervaliden.

Leerlingen BuSo Kristus Koning in Sint-Job maken vredesboom 
tegen oorlog in Oekraïne 

Sint-Job
Voor de school van BuSo Kristus Koning in de Bethaniëlei 
staat de magnolia sinds kort symbool voor vrede. De leer-
lingen van deze overigens eerste vredesschool van de pro-
vincie Antwerpen creëerden houten duiven, slingers en sil-
houetten om de boom te tooien tot vredesboom. Met een 
gedicht en lied huldigden ze de boom in.

“De oorlog in Oekraïne beroert ook onze school. Een col-
lega vangt een Oekraïens gezin bij hem thuis op en in de 
lessen Algemene Sociale Vorming en godsdienst bespre-
ken we die oorlog”, legt directeur Tom Laforce uit. “We 
wilden gevolg geven aan de oproep van de Oekraïense 
president Zelensky en tonen dat we als één blok achter de 
vredesgedachte staan. Alle afdelingen zetten al hun kennis 
en vaardigheden in om dat ook uit te dragen.” De vredes-
boom kleurt geel, blauw, groen, rood en zwart. “Dat zijn 
de kleuren van de vijf werelddelen en uiteraard ook het 
geel-blauwe van Oekraïne”, verduidelijkt preventieadvi-
seur Kris Geysen. 

“Iedereen is gelijk”
Alle afdelingen van de school werkten eraan mee. “De 
leerlingen van het eerste jaar Observatie creëerden plastic 
silhouetten, het tweede jaar hout maakten houten vredes-
duiven. De leerlingen van de afdeling schilder-decoratie 
schilderden die. De Afdeling confectie en Textielnijverheid 
maakten dan weer de mooie vredesvlag in de kleuren van 
Oekraïne. De afdeling hoeklassen zorgden voor een gepast 

kader hiervoor. De afdeling tuinbouw leverde de vredes-
vlam voor de vredesboom.” Juf Kell Van Eycke van Alge-
mene Sociale Vorming besteedde in de lessen heel wat 
aandacht aan de oorlog: “De verschillende silhouetten zijn 
voorzien van boodschappen als - iedereen is gelijk - en - ie-
dereen moet er zijn-. De leerlingen vulden zelf in hoe zij dit 
zagen.” 
De opgetuigde boom werd ingewijd met een vredesge-
dicht dat juf Mieke voorlas. Zij geeft godsdienst. “Sowieso 
werken we elk jaar met de Vastenactie van Broeders voor 
Liefde en steunen we de meisjesschool in Tanzania. We 
hebben die thema’s doorgetrokken naar de oorlog in Oe-
kraïne. Armoede is eigenlijk een leven lang oorlog”, bena-
drukt de juf. Als apotheose nam de preventieadviseur zelf 
de gitaar ter hand om samen met de leerlingen het vrede-
slied te zingen: “Laat alles wat ademt in vrede bestaan”.
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SPORTPROMOTOR

SCHRIJNWERKER

VERZORGENDE THUISZORG

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

REGIOJOBBEURS 
2022
Vind de job van je leven dicht bij huis

DINSDAG
17 MEI 16.00 - 20.00 UUR

HEUVELHAL 
ESSEN

KAPELSTRAAT 7, 2910 ESSEN

Lelijke nutskasten 
veranderen in kunstwerk
Met het project Tour 
Elentrik, werden 15 
nutskasten voorzien 
van enkele prachtige 
kunstwerken.
FIETSROUTE
Vanaf 10 mei kan je geniet-
en van een uitgestippelde 
fietsroute om al deze kasten 
te bezichtigen. Deze folder 
is verkrijgbaar via de Dienst 
Toerisme of raadpleegbaar op 
www.treepack.net/tour-
elentrik.

Extra werken van de be-
trokken kunstenaars worden 
in de maanden mei en juni 
tentoongesteld in het ge-
meentehuis. Hier kan je 
meteen ook een UiTpas-puntje 
sparen.

Treepack werkte dit kunst- 
project uit met kunstenaars 
uit eigen gemeente en profes-
sionele straatartiesten. 

Ben je op zoek naar een (andere) job? Dan hebben we 
goed nieuws voor jou! Op dinsdag 17 mei kan je in de 
Heuvelhal van Essen terecht voor een regionale jobbeurs.
Van 16 tot 20 uur tekenen meer dan 70 
standhouders present om hun vacatures 
kenbaar te maken. Dit toont aan dat er in 
de ruime regio wel degelijk voldoende 
werkgelegenheid is.

TIPS VOOR SUCCES OP DE BEURS
Als werkzoekende kan je er info inwinnen, 
je CV afgeven of een sollicitatiegesprek 
voeren. Ook VDAB is aanwezig om tips en 
tricks voor sollicitaties te geven.

Breng verschillende exemplaren van je CV 
mee. Neem de tijd om jezelf voor te stellen 
aan werkgevers die je interesseren. Stel zelf 
vragen en focus op wat jij kan betekenen. 
Laat je CV achter bij elk bedrijf waar je mee 
praat en zorg ervoor dat je zelf een busi-
nesskaartje meeneemt van iedereen die jij 
spreekt. Zo kan je deze persoon achteraf 
nog telefonisch contacteren. 

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

Wij werven aan

Vind werk dichtbij huis op de Regio jobbeurs

Dienst cultuur - 03 690 46 26 - cultuur@wuustwezel.be

dekijker_mei.indd   1dekijker_mei.indd   1 26/04/2022   9:00:4626/04/2022   9:00:46
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Privéhuis Dreamgirls

Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom

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

Theater

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

Locatie: De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat Maria-ter-Heide

CINEMA

www.depolygoon.com
 

Brasschaat

Tickets 8 euro, online reserveren
https://tickets.depolygoon.com/

Ook te koop aan de kassa.
Foyer open 1 uur voor vertoning.

Vervolg programma vanaf 1 augustus 
wordt eind juni bekend gemaakt.

Di 10/05/2022
Di 17/05/2022
Zo 22/05/2022
Di 24/05/2022
Vr 27/05/2022
Di 31/05/2022
Di 07/06/2022
Vr 10/06/2022

Zo 12/06/2022
Di 14/06/2022
Di 21/06/2022
Zo 26/06/2022
Di 28/06/2022

 
 Kom hier dat ik u kus (2020) – 20u 

 West Side Story (2021) – 14u & 20u

 Kirkou en de Heks (1998) – 11u, ontbijt 10u

 Nomadland (2020) – 20u 

 Dealer (2021) – 20u

 Un Monde (2021) – 20u

 Hollywood aan de Schelde (2018) – 20u

 Dune (2021) – 20u

 Frida (2002) – 11u, ontbijt 10u

 Spencer (2021) – 14u & 20u

 Becoming Astrid (2018) – 20u

 Ainbo, heldin van de Amazone (2021) (11u, ontbijt 10u)

 Queenpins (2021) – 20u

v.u.: Lutgard Heyvaerts, Kapellei 15, 2930 Brasschaat

Boerinnen uit de Noorderkempen 
delen appels uit in Wildert 

Essen
Deelnemers aan de Sneukeltocht van BuSO Berkenbeek in 
Wuustwezel werden op hun weg met de neus op de feiten 
gedrukt: ‘Zonder boeren, geen eten’. Dat stond te lezen 
op spandoeken her en der opgesteld in het landschap. 
Een actie van de boerinnen uit Brecht, Essen, Kalmthout en 
Wuustwezel. 

De boerinnen hadden 
zich opgesteld in Wil-
dert, ter hoogte van ba-
sisschool Wigo. Langs 
daar liep onder meer de 
Sneukeltocht. De tuin- en 
landbouwvrouwen uit 
vier gemeenten in de 
Noorderkempen vroe-
gen op een positieve 

manier de aandacht voor de negatieve gevolgen van 
het stikstofdecreet; Dat deden ze door zeshonderd appels 
uit te delen. “Deze appels hebben we zelf geteeld. Ech-
ter, verdwijnen de lokale landbouwgronden voor natuur, 
dan kunnen we niet lang meer genieten van lokale pro-
ducten”, benadrukt Sabina Vandewijer. “Het lijkt erop dat 
het contact met de landbouwers volledig verloren is. De 
land- en tuinbouw zorgt nochtans voor overheerlijke zuivel, 
vlees, groenten en fruit.”

“Beseffen mensen nog wel dat landbouwers het landschap 
onderhouden? Worden de landbouwgronden omgezet 
naar natuur, waar komen dan nog de producten van-
daan? Producten van ver weg, geteeld en geproduceerd 
onder minder goede omstandigheden, is dit dan de oplos-
sing voor het klimaat?”, vragen de boerinnen zich luidop 

af. “Land- en 
tuinbouw is de 
basis voor de 
hele agrovoe-
dingsindustrie. 
Met het nieu-
we stikstofak-
koord gaat 1 
op 3 jobs in de 
landbouw ver-
loren”, menen 
ze.
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Als kleinschalige, familiale begrafenisondernemer
geloven we dat een menselijke aanpak
de beste weg is naar een waardig afscheid
met zorg en aandacht voor de overledene en de nabestaanden.

Wij verzorgen ook uitvaarten te Sint-Lenaarts en Brecht.
Zo kunnen we voor plechtigheden onder andere terecht 
in zaal ‘t Centrum te Sint-Lenaarts.  
Ook het crematorium te Turnhout (Merksplas), 
de parochiekerken of andere locaties zijn mogelijk. 

Handelslei 194  -  2980 Sint-Antonius (Zoersel)
Dorpsstraat 120  -  2960 Sint-Lenaarts (Brecht)

03 384 11 34
www.valentijncrynen.be

Wij verzorgen uitvaarten, ongeacht waar u woont.

      
  

VLOER - EN MUURTEGELS EN NATUURSTEEN
St. Lenaartsesteenweg 86/b - 2310 Rijkevorsel - Tel.: 03 314 94 48 Open ma-vr: 13.30 - 18u. za-zo: 10-16u doorlopend 

woensdag en feestdagen gesloten 

www.tegelhoeve.be

meimaand koopjesmaand
BTW
in mei !

ELKE
ZONDAG
OPEN !

0%
+
+
+
+

Tal van superpromo’s

Extra korting zelfplaatsers

Gratis advies

Gratis gebruik tegelsnijder
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VLOER - EN MUURTEGELS EN NATUURSTEEN
St. Lenaartsesteenweg 86/b - 2310 Rijkevorsel - Tel.: 03 314 94 48 Open ma-vr: 13.30 - 18u. za-zo: 10-16u doorlopend 

woensdag en feestdagen gesloten 

www.tegelhoeve.be

meimaand koopjesmaand
BTW
in mei !

ELKE
ZONDAG
OPEN !

0%
+
+
+
+

Tal van superpromo’s

Extra korting zelfplaatsers

Gratis advies

Gratis gebruik tegelsnijder

St. Lenaartsesteenweg 86/b 
2310 Rijkevorsel
03 314 94 48

open ma-vrij: 13.30-18u. 
za-zo 10-14u doorlopend
woensdag en feestdagen gesloten

Theater

Algemeen Schrijnwerk 

      Keukens en kasten  op maat 

JJVVDDKK--IINNTTEERRIIEEUURR  

www.jvdk-interieur.be    Brekelen 4 unit 12  Wuustwezel   

Nu ook in bouwpakket voor de handige zelfplaatser. 

04/25/2022 JVDK-INTERIEUR 1

         De familie Nelen-Dictus dankt U voor uw medeleven.

       Onze bijzondere dank aan Dr. G. Francken, directie, 
       personeel en medewerkers van het WZC De Bijster,
       voor hun inzet en goede zorgen bij het overlijden
       van ons moeke Andréa Dictus.

REIZEN VERPALEN b.v.

Autocars “De Vlinder”

OPENINGSUREN REISBUREAU: 
ma tot vrij van 10 - 12.30 en van 13.30 -18 uur 

op woe van 13.30 - 18 uur en
zat van 10 tot 15 uur

zondag en woensdagvoormiddag gesloten

Spijker 59 - 2910 Essen
tel. 03 667 21 31

reizen@verpalen.be - www.verpalen.be
reisbureau erkenningsnummer A 5145

VOORJAAR 
• di 24 mei  Marcienne + Aspergeboerderij Hensgens   € 57,00
• di 7 juni  Verrassingsreis   € 77,00
• woe 22 juni  Floriade Expo 2022 “Growing Green Cities”   € 69,00
ZOMER
• za 2 juli  Boottocht: “Rondje Land van Heusden en Altena”  € 70,00
• woe 13 juli  De Ardennen “In geuren en kleuren“   € 74,00
• di 19 juli  Pairi Daiza  
 Volwassenen € 64,00 - Senioren € 62,00 - Kinderen (3 t/m 11 j.)  € 52,00
• do 28 juli  Verrassingsreis   € 77,00
• di 23 aug.  Floriade Expo 2022 “Growing Green Cities”   € 69,00
• woe 31 aug. Verrassingsreis   € 77,00
NAJAAR
• di 13 sept.  Lekkerbekkendag   € 78,00
• do 13 okt.  Mosseltrip Zuid-Beveland   € 76,00
 schnitzel ipv mosselen      € 69,00
BEURZEN 
• ma 17 okt.  Voedingssalon Brussel   € 25,00
• woe 26 okt.  Krea-Doe Beurs in Utrecht   € 47,00
BEDEVAART 
• woe 17 aug.  Kevelaer   € 30,00
• zo 06 nov.  Scherpenheuvel (Kaarskensprocessie)   € 25,00

Voor Info, folders en inschrijvingen kan u terecht op ons reisbureau

VLINDERTRIPS 2022 in de kijker ! 
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Oud en Nieuw
Essen

St. Jozefinstituut     foto’s: Winny Verhulst uit Essen

Eerste schooldag voor 45 Oekraïense leerlingen in Essen

Essen
45 Oekraïense leerlingen trokken na de paasvakantie voor 
het eerst naar verschillende Essense scholen. Vier vijftien-
jarigen namen plaats in het derde jaar in het Sint-Jozefin-
stituut. “Zij zijn per leeftijdsgroep aan een school toege-
wezen”, verduidelijkt directrice Nancy Lenaert. Vladyslav 
is een jongen die al langer in Essen woont en deze drie 
bijstaat als ervaringsdeskundige.

Voor 45 kinderen van ge-
vluchte Oekraïners was 
het de eerste schooldag 
in Essen. In totaal zijn er 21 
jongeren tussen de twaalf 
en achttien jaar in het secundair onderwijs opgevangen. 
Directrice Nancy Lenaert: “In overleg met de gemeente 
en de andere secundaire scholen in Essen is beslist om de 
leerlingen per leeftijdsgroep op te vangen. In onze school 
vangen we zo vier vijftienjarigen op”, legt de directrice van 
het Sint-Jozefinstituut uit. “Op deze manier vinden ze steun 

en hulp bij elkaar. Ook al komen ze uit verschillende regio’s 
in Oekraïne. Ze zitten allemaal in dezelfde, geen al te grote 
klas.” De leerlingen volgen er niet alle vakken.“Ze volgen 
wiskunde, een symbooltaal, maar waarmee ze goed mee 
zijn. Het Engels zijn ze ook al machtig en we zetten in op het 
Nederlands. Op woensdagnamiddag organiseren we een 
extra basiscursus. Ten slotte volgen de leerlingen ook de les-
sen lichamelijke opvoeding.” Daarnaast richtte de school 
een lokaal in waar de leerlingen afstandsonderwijs volgen 
vanuit Oekraïne.

Brugfiguur
Sinds drie jaar loopt ook Vladyslav Zadvornyi (17) school in 
het Sint-Jozefinstituut. Hij vluchtte acht jaar geleden al uit 
de Krim naar het Oosten van Oekraïne en later Kiev. Drie 
jaar geleden verhuisde hij met zijn moeder naar Essen waar 
zij een partner vond. Vlad kreeg eerst in Kapellen onder-
wijs in een Okan-school. Na minder dan een jaar stapte hij 
al over naar Sint-Jozef. “In Oekraïne hebben we onderwijs 
van het eerste tot het elfde jaar. Niet eerst zes jaar lagere 
school en dan zes jaar secundair. Normaal moest ik naar 
het negende jaar gaan, wat hier het derde middelbaar is. 
Dat is me ook gelukt”, vertelt hij. Vlad zit nu in het vijfde jaar 
Moderne Talen-Wetenschappen en fungeert als brugfiguur 
voor de vier leerlingen die les volgen in het derde jaar Mo-
derne Talen. “Zij worden beter opgevangen dan ik drie jaar 
geleden, maar het is ook nodig. Ik weet hoe eenzaam het 
is om in een vreemd land en een vreemde taal naar school 
te gaan.” Hij kent de vier leerlingen goed, want hij gaf er al 
Nederlandse les aan in ’t Ateljee tijdens de paasvakantie. 
“Ik help graag en vind het leuk om te doen. We zien elkaar 
ook op vrijdag in het Oekraïnecafé in LDC ’t Gasthuis. Ik 
heb nu ook meer vrienden.”

Essense kinderen spelen samen buiten 
op drie speelpleintjes en een speelstraat

Essen
Op vier locaties in de gemeente organiseerde de ge-
meente een Buitenspeeldag voor de Essense kinderen. 

Het mooie weer lokte heel wat kinderen naar buiten. De 
Hendrik Consciencelaan was voor de gelegenheid omge-
toverd tot speelstraat met tal van spelletjes. Tussen 13 en 
17 uur organiseerde de jeugddienst van de gemeente al-
lerlei leuke activiteiten voor kinderen op vier locaties: het 
buurtspeelpleintje Smeyerspad in het centrum, het buurt-
speelpleintje ‘t Middelpunt in Wildert, het buurtspeelplein-
tje ‘Den Uil’ in 
H o r e n d o n k 
en een heu-
se speelstraat 
in de Hendrik 
Conscience-
laan.
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Oud en Nieuw

Meer dan 65 jaar ervaring

Wist je dat wij naast verf, decoratie en onderhoudsproducten
ook een ruim assortiment aan producten hebben specifiek voor gevels? 

Denk dan aan gevelverven, kaleien, gevelreiniging en het waterafstotend maken van gevels.

Onze vestigingen: 
Lier, Hove, Wilrijk, Sint-Lenaarts en Essen.

www.tomnollekens.be

Spijker 34 • 2910 Essen • T 03 361 71 00
csc.essen@tomnollekens.be

Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u30 en zaterdag van 9u00 tot 16u00
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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

Reünie Brechtse zeventigers in 
Kempuseum en Sint-Jorisgilde 

Brecht
Veertig zeventigjarigen van Brecht hielden met wat ver-
traging een reünie. Eigenlijk was deze samenkomst al ge-
pland voor november vorig jaar. Nu kwam het er dan toch 
van. Al moesten enkelen nog afhaken vanwege een co-
ronabesmetting. 

“We deelden ons op in twee groepen. Zo brachten we afwis-
selend een bezoek aan het Kempuseum en de Sint-Jorisgil-
de”, legt zeventiger Jef Van Dyck uit. “In het museum kregen 
we een boeiende gegidste rondleiding. Bij de Sint-Jorisgilde 
vernamen we meer over de geschiedenis van deze oudste 
Brechtse vereniging en werden we ingewijd in de gebrui-
ken en geplogenheden van deze vereniging. We mochten 
de handgeschreven his-
torische gildeboeken in-
kijken en een demo van 
de voetbogen bijwonen. 
Met een drankje sloten 
we het bezoek af.” De 
zeventigers bezegelden 
hun reünie met een lek-
kere maaltijd in Brasserie 
De Schandpaal en ble-
ven er nog lang gezellig 
napraten.

Bel Canto, down Memory-Lane, een 
ode aan wat is geweest!

Essen 
Het zijn 2 bewogen jaren geweest.... er is heel wat gebeurd. 
We hebben gewikt en gewogen maar aangezien we eigen-
lijk zo goed als klaar waren voor onze concerten in januari 
hebben we nu besloten om onze slotconcerten door te laten 
gaan in mei!

Ruilen van kaarten en voorverkoop kan nog. Zondag is bijna 
uitverkocht maar zaterdag is er nog voldoende plaats. Er zal 
een gepast eerbetoon zijn aan onze artistiek leider van de 
laatste 10 jaar, Renaat Deckers.

Allen welkom, wij hebben ons alvast weer helemaal klaarge-
stoomd!

Concertdata:
Zaterdag 21 mei 19.30u (nog plaatsen vrij)
Zondag 22 mei om 11u (Matinee) (bijna volzet)

Muzikale groeten namens 
Eline, Petrian, Magd, Anita, Erik, Dries, Nadia 
magd.theuns@gmail.com

info@belcanto-ensemble.be
Tel: Magd +32(0)476565992
Tel: Erik +31(0)644800675
Kaartverkoop via Groep SDS Heuvelplein 1 of via de leden. 
VVK 12 eur aan de kassa 15 eur

Prima-Print bv | Spijker 29 | 2910 Essen | België
 +32 (0)3 667 57 65 | Info@primaprint.be | www.primaprint.be
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Rijkmakerlaan 24 D | 2910 Essen
03 236 01 56 | info@kovoconstruct.be

Om ons team te versterken zijn wij opzoek naar volgende vacatures

functie:
Je zorgt voor een tijdige en correcte uitvoering van de projecten.
Je communiceert met onderaannemers, architecten, ingenieurs,…
Bijwonen van werfvergaderingen.
Je controleert ook vorderingsstaten en facturen van de aannemers.

Profiel:
Vlot en doordacht communiceren zit in jouw bloed. Je bent zowel 
communicatief als assertief.
Je kan prioriteiten stellen en denkt proactief na over geschikte
oplossingen.
Ervaring of diploma bouwkunde zijn een pluspunt.

Aanbod:
Naast een interessant loon, gsm, maaltijdcheques,… biedt 
Kovo Construct je graag een warme plek binnen een groeiend bedrijf. 
Onder het motto: “Wat je graag doet, doe je goed”. 
Een prettige werksfeer en fijne collega’s staan je alvast op te wachten.

PROJECTLEIDER PLOEGBAAS

METSERS

DIENDERS

Solliciteren via
email met CV naar email met CV naar email met CV naar info@kovoconstruct.beinfo@kovoconstruct.beinfo@kovoconstruct.beinfo@kovoconstruct.beinfo@kovoconstruct.be

of telefonisch op het nummer of telefonisch op het nummer of telefonisch op het nummer 0478 74 69 440478 74 69 440478 74 69 44of telefonisch op het nummer 
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PROJECTLEIDER

Rijkmakerlaan 24 D | 2910 EssenRijkmakerlaan 24 D | 2910 Essen
03 236 01 56 | info@kovoconstruct.be

Om ons team te versterken zijn wij opzoek naar volgende vacatures

functie:
Je zorgt voor een tijdige en correcte uitvoering van de projecten.
Je communiceert met onderaannemers, architecten, ingenieurs,…
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Vlot en doordacht communiceren zit in jouw bloed. Je bent zowel 
communicatief als assertief.
Je kan prioriteiten stellen en denkt proactief na over geschikte
oplossingen.
Ervaring of diploma bouwkunde zijn een pluspunt.

Aanbod:
Naast een interessant loon, gsm, maaltijdcheques,… biedt 
Kovo Construct je graag een warme plek binnen een groeiend bedrijf. 
Onder het motto: “Wat je graag doet, doe je goed”. 
Een prettige werksfeer en fijne collega’s staan je alvast op te wachten.

PROJECTLEIDER PLOEGBAAS

METSERS

DIENDERS

Solliciteren via
email met CV naar info@kovoconstruct.be

of telefonisch op het nummer 0478 74 69 44

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

 

   

Oxfam Wereldwinkel  

Bredabaan 405  2990 
Wuustwezel 
woensdag t/m vrijdag:  
9.30-12.30 en 13.30 – 16.30 
zaterdag doorlopend  
9.30 – 16.30 
 

Spoorwegstraat 8 
2910 Essen 
woensdag: 9.30-12 en 13.30 – 17  
vrijdag: 9.30-12 
zaterdag doorlopend  
9.30 – 16 
 

 

World Fair Trade Day, 14 mei 2022 
#Verwenmei met het beste van de wereld 

 

Fair trade, dat is meer dan een 
eerlijke prijs. Oxfam zet al meer 
dan 50 jaar in op eerlijke handel. 
Handel die ten dienste staat van 
mens en milieu, niet omgekeerd. 
Met de tientallen producenten-
partners wereldwijd 
onderhouden we hartelijke en 
duurzame relaties. En producten 
met een hart voor iedereen, 
smaken gewoon beter! 

 

Kom op 14 mei naar je lokale Oxfam-Wereldwinkel 
Verwen jezelf of je geliefden met het beste van de wereld.  

Stel een geschenkpakket op maat samen, en laat je  
in de watten leggen op World Fair Trade Day en  

win een cadeaubon t.w.v. € 500! 
 

In de winkel van Essen en Wuustwezel krijg  
je alvast DUBBELE STEMPELS op je 

klantenkaart 
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BOEKHOUDER / DOSSIERBEHEERDER (M/V)
VOLTIJDS 38U / DEELTIJDS 32U SENIOR / JUNIOR

FUNCTIE
Je behartigt een portefeuille dossiers van onze KMO-klanten onder
de supervisie van een vennoot. Je hebt een uitgebreid 
takenpakket:

• verwerken van alle boekhoudkundige stukken
• btw-aangiftes
• tussentijdse resultaten en definitieve afsluitingen
• aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting
• opmaak van jaarrekeningen en kantooradministratie

PROFIEL
Idealiter heb je een bacheloropleiding in accountancy en
fiscaliteit met enkele jaren werkervaring. Goede kennis van MS 
Office en ervaring met Adsolut, Basecone, Silverfin is een 
pluspunt.
Bovenal ben je een aangename, accurate en stressbestendige
werkkracht.
Een stevige portie leergierigheid en teamspirit is belangrijk, maar je
houdt er net zo goed van om zelfstandig te werken. Met je
nauwgezette aanpak en vakkennis ontpop je jezelf tot 
boekhoudspecialist.

AANBOD
Ons kantoor heeft de trein naar de accountant 2.0 niet gemist:
• we hebben oog voor je work/life balance: fruitmanden,

wandelpauze, zit- staan office, rustige werkomgeving
• we werken al volop in de digitale omgeving
• we zijn goed bereikbaar (station Noorderkempen en oprit E19 zijn

vlakbij)
• we bieden een voltijds/deeltijds regime (minimaal 32 uur/week)
• je kan rekenen op een mooi salarispakket met extra-legale

voordelen : kostenvergoeding, maaltijdcheques, 
mogelijkheid tot fiets, firmawagen op termijn

• je krijgt een permanente vorming en kansen om door te groeien

INTERESSE?
In ons moderne nieuwbouwkantoor in hartje Brecht wacht een 
uitdagende functie vol afwisseling waarbij je flink wat 
verantwoordelijkheid kan opnemen.

Ben jij de persoon die wij zoeken en woonachtig in de regio?
Stuur dan meteen je sollicitatiebrief met uitgebreide cv.

CEBO – VELDSTRAAT 55 – 2960 BRECHT – 03 636 15 84 – INFO@CEBO.BE

Wij zoeken een 

BEDIENDE 
om ons team te versterken.

Taakomschrijving:
• Klanten bijstaan bij technische vragen
• Klantencontact via telefoon en mail
• Administratieve taken: aanmaken van facturen, bestellingen, orders, enz
• Ontvangen van klanten en leveranciers
• Klanten assisteren bij afhalingen

Vereisten:
• Perfecte kennis Nederlands (gesproken en geschreven)
• Noties Frans en Engels
• Vriendelijk en sociaal in omgang
• Kunnen werken met Word, Excel en Outlook
• Bereid om full time te werken (40u/week) (deeltijds niet mogelijk)
• Ervaring in de glas/bouwsector is een pluspunt

Aanbod:
• Werken in een familiebedrijf met een collegiale sfeer. 

 

 

 

 

Wij zoeken een bediende om ons team te versterken. 
 
Taakomschrijving: 
Klanten bijstaan bij technische vragen. 
Klantencontact via telefoon en mail. 
Administratieve taken: aanmaken van facturen, bestellingen, orders enz. 
Ontvangen van klanten en leveranciers. 
Klanten assisteren bij afhalingen. 
 
Vereisten: 
Perfecte kennis Nederlands (gesproken en geschreven) 
Noties Frans en Engels. 
Vriendelijk en sociaal in omgang. 
Kunnen werken met Word, Excel en Outlook. 
Bereid om full time te werken (40u/week) (deeltijds niet mogelijk) 
Ervaring in de glas/bouwsector is een pluspunt. 
 
Aanbod: 
Werken in een familiebedrijf met een collegiale sfeer.  
 
Is deze vacature iets voor jou, stuur dan je CV naar inge@nuyens.be 
 Is deze vacature iets voor jou, stuur dan je CV naar inge@nuyens.be

Heb je een passie voor dierenzorg en landbouw? Dan vind je vast je ideale job bij ons! 

Als medewerker landbouw sta je in voor het onderhoud van de planten en de 
verzorging van de dieren. Je zorgt dat de agrarische infrastructuur steeds in orde is. 
Solliciteer tot en met 8 mei.

Als medewerker melkvee sta je in voor de verzorging en opvolging van de melkkoeien, 
en voer je werken uit op de boerderij met een tractor en andere machines. Solliciteer 
tot en met 15 mei.

Bij PITO Stabroek kom je terecht in een warme omgeving. Je kan onmiddellijk starten in 
een vast contact, aangevuld met tal van interessante voordelen.  

Interesse? 
Surf naar www.provincieantwerpen.be
en ga naar vacatures 
of scan de QR-code.

PITO Stabroek zoekt een 
medewerker landbouw en 
een medewerker melkvee
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Karin Van Hove is nieuwe directeur van Kalmthouts woonzorgcentrum

“Beukenhof verder uitbouwen tot een warm huis”

Kalmthout
Beukenhof, het Kalmthoutse woonzorgcen-
trum dat tot de Vulpia-groep behoort, heeft 
met Karin Van Hove een nieuwe directeur. 
“Ik wil van Beukenhof een parel maken, 
waar zowel bewoners en medewerkers zich 
gelukkig voelen. Nu de nieuwbouw klaar 
is, willen we ons woonzorgcentrum verder 
uitbouwen tot een echt warm huis, waar ie-
dereen zich goed voelt”, vertelt Karin Van 
Hove.

Nieuwbouw klaar
De nieuwe vleugel van Beukenhof is klaar. 
Zo is er straks in het woonzorgcentrum aan 
de Heidestatiestraat 32 in Kalmthout plaats 
voor 160 bewoners. “Momenteel verzorgen 
we hier 119 mensen. Het optimaal benutten 
van onze capaciteit hangt samen met de 
beschikbaarheid van personeel. Stap voor 
stap hopen we extra medewerkers aan te 
trekken, zodat we over voldoende mensen 
beschikken om onze bewoners de beste 
zorg te geven. Dat komt steeds op de eerste plaats”, geeft 
Karin Van Hove aan.

Warm onthaal
“Ik werd warm onthaald, zowel door medewerkers als door 
bewoners. Er hangt een goede sfeer en de mensen wer-
ken hard. De uitdaging is om van Beukenhof nog meer één 
warm huis te maken, waar bewoners, hun families en per-
soneel zich gelukkig voelen. En die uitdaging ga ik met veel 
plezier aan”, klinkt Karin Van Hove ambitieus. “Natuurlijk kan 
ik dat niet alleen waarmaken en ook niet van vandaag op 
morgen, maar vanuit mijn ervaring weet ik dat je door goed 
samen te werken ver kan raken.”

Werken met mensen
“Van opleiding ben ik psychiatrisch-verpleegkundige. Ik 
werkte zeventien jaar in een school in Aarschot met meer 
dan 2000 leerlingen, waarvoor ik een eigen medische dienst 

opstartte en uitbouwde. 
Een leerrijke ervaring, maar 
ik wou graag meer met 
mensen werken in een func-
tie die nauwer aansloot bij 
mijn opleiding”, blikt Karin 
Van Hove terug. “Zo werd 
ik hoofdverpleegkundige 
in een Joods rusthuis in Ant-
werpen. De laatste vijf jaar 
was ik al in dienst bij Vulpia. 
In woonzorgcentrum De 
Veldekens in Berchem, qua 
omvang vergelijkbaar met 
Beukenhof, was ik hoofd 
bewonerszorg. 

Ik volgde nog extra oplei-
dingen bedrijfs- en crisisma-
nagement, waardoor ik nu 
helemaal klaar ben voor de 
functie van directeur.”

Mee op de vloer
“Uiteraard heb ik als directeur zowel intern als buiten het 
woonzorgcentrum veel overlegmomenten en uitgebrei-
de administratieve taken, maar zeker in de beginperiode 
probeer ik links en rechts bij te springen op de werkvloer”, 
legt Karin Van Hove uit. “Personeelsleden reageren aange-
naam verrast en ik zie het als een ideale manier om mede-
werkers en bewoners te leren kennen.”

Geen sluitingsuur
“De zorg voor onze bewoners stopt natuurlijk niet op vrijdag-
avond, maar draait zeven dagen op zeven dag en nacht 
door. Ik ben een vroege vogel en heb geen moeite met 
lange werkdagen. De vrije tijd die er rest buiten Beukenhof 
vul ik met koken, shoppen en reizen of als vurige supporter 
van mijn twee voetballende tienerzonen”, lacht Karin Van 
Hove.         
                   (Tekst en foto: Stijn By Me)

Afdeling Kempen - Zaterdag 21 Mei 2022

Wandeling met picknick in de Kalmthoutse Heide
Kalmthout

Graag nodigen wij u uit voor 
een ontspannende wande-
ling in de heide. Misschien 
het moment voor diegenen 
die iets meer willen weten 
over het pelgrimeren. Er zul-
len voldoende ervaren pel-
grims aanwezig zijn om u te 
woord te zijn.

praktisch:
- 12.00u samenkomst op de parking aan de Vroente waar 

 we onze picknick zullen houden. De Vroente Kalmthout, 
Putsesteenweg 129, Kalmthout

- 13.00u start met onze wandeling door de heide, 8,5km.
- Na de wandeling tijd om de dorst te lessen in de Heide-

hoeve.
-  Einde activiteit 17.00u.
- Breng je eigen picknick mee en goede wandelschoenen.
- Inschrijven tot en met 19 mei via 
 Activiteiten Vlaams Compostelagenootschap of 
 https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wande-

ling-met-picknick-in-dekalmthoutse-heide/




Afdeling Kempen 

Zaterdag 21 Mei 2022 

Wandeling met picknick  in de Kalmthoutse Heide 

Graag nodigen wij u uit voor een ontspannende wandeling in de heide. Misschien het 
moment voor diegenen die iets meer willen weten over het pelgrimeren. Er zullen 
voldoende ervaren pelgrims aanwezig zijn om u te woord te zijn. 


praktisch:


- 12.00u samenkomst op de parking aan de Vroente waar we onze picknick zullen 
houden.  De Vroente Kalmthout


                   Putsesteenweg 129, Kalmthout


- 13.00u start met onze wandeling door de heide, 8,5km.


-  Na de wandeling tijd om de dorst te lessen in de Heidehoeve.


-  Einde activiteit 17.00u.


-  Breng je eigen picknick mee en goede wandelschoenen.


-  Inschrijven tot en met 19 mei via Activiteiten — Vlaams Compostelagenootschap of 
klik hier: https://compostelagenootschap.be/activiteiten/wandeling-met-picknick-in-de-
kalmthoutse-heide/
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Peepolderlaan 11 - 2910 Essen

GSM 0478 20 05 62

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding:

GEMOTIVEERDE
METSER/METSER-DIENDER

 
Ocean Nutrition Europe is een KMO, gevestigd in 
Essen en gespecialiseerd in de productie en 
verkoop van siervisvoeders en nutritionele 
aquacultuurproducten.  

 

ORDER ADMINISTRATION & LOGISTICS 

Ter ondersteuning van ons team orderadministratie zijn wij op zoek naar een flexibele 
duizendpoot.  

Je takenpakket bestaat o.a. uit:  

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

opmaken van offertes, statistieken, klassement … 

Profiel 

• Je behaalde minimum een diploma secundair onderwijs in een administratieve 
richting of kan ervaring in een soortgelijke job voorleggen.  

• Een gemotiveerde, nauwkeurige en hulpvaardige collega die de lat hoog legt 
op het vlak van klantenservice en communicatie 

• Iemand met een echte hands-on mentaliteit die geen problemen, maar 
oplossingen ziet 

• Je bent gedreven, leergierig en bereid jezelf verder te ontwikkelen. Je kan 
zelfstandig werken, maar bent tegelijk een echte team-player 

• Een goede kennis van het Nederlands en Engels. Kennis van Frans is een pluspunt 
• Verder kan je ook vlot overweg met Outlook, Excel, Word. Ervaring met Exact 

(ERP) is een pluspunt 

Aanbod 

• Een boeiende en afwisselende voltijdse job 
• Je komt terecht in een hecht, gedreven team in een groeiende, internationale 

KMO 
• Doorgroeimogelijkheden in functie van je interesse en expertise 
• Een salarispakket in overeenstemming met je ervaring en potentieel 

 

Interesse? 
 

Mail je CV naar greet@oceannutrition.eu 
Ocean Nutrition Europe, t.a.v. Greet Van Aert 

Rijkmakerlaan 15, 2910 Essen – Belgium 
Tel. +32 3 677 02 10 

 
 

Interesse?
Mail je CV naar greet@oceannutrition.eu

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

Tel. +32 3 677 02 10

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

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

MATTHEEUSEN & ZN
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Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.
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Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 
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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

GROOTHANDEL - LOGISTIEK PLATFORM IN KLEIN-ELECTRO
wil haar team versterken en is op zoek naar:

1 MAGAZIJNIER
1 MAGAZIJNIER/RESERVE-CHAUFFEUR*

wat houdt de job in?
- het receptioneren van inkomende goederen, lossen van vrachtwagens
- de organisatie van een correcte opslag/overslag van goederen
- order picking met handscanner, zendingen aan de klant klaarmaken
 algemeen voorraadbeheer en -administratie
- onderhoud van materialen, netjes houden van de werkomgeving

wat verwachten we?
- je bent gemotiveerd, gedreven en flexibel
- je kan zelfstandig werken, maar functioneert goed in (kleine) groep
- je werkt zorgvuldig en nauwkeurig

* voor de vacature magazijnier/reserve-chauffeur wordt als extra gevraagd:
  occasioneel uitleveren tvv vaste chauffeur (15% van het takenpakket)
  nationaal, klein transport met vaste ritten

wat mag jij verwachten?
* stabiele functie in een gezonde KMO met familiale sfeer
* bediende-contract, dagfunctie

lijkt dit iets voor jou? Stuur dan sollicitatiebrief en CV naar:
Elektron - t.a.v. Gitte Van Tichelen
Peepolderlaan 3 - 2910 Essen
gitte.vantichelen@elektron.be

GROOTHANDEL - LOGISTIEK PLATFORM IN KLEIN-ELECTRO
wil haar team versterken en is op zoek naar:

1 MAGAZIJNIER &
1 MAGAZIJNIER/RESERVE-CHAUFFEUR*

wat houdt de job in?
- het receptioneren van inkomende goederen, lossen van vrachtwagens
- de organisatie van een correcte opslag/overslag van goederen
- order picking met handscanner, zendingen aan de klant klaarmaken
- algemeen voorraadbeheer en -administratie
- onderhoud van materialen, netjes houden van de werkomgeving

wat verwachten we?
- je bent gemotiveerd, gedreven en flexibel
- je kan zelfstandig werken, maar functioneert goed in (kleine) groep
- je werkt zorgvuldig en nauwkeurig

* voor de vacature magazijnier/reserve-chauffeur wordt als extra ge-
vraagd: occasioneel uitleveren tvv vaste chauffeur (15% van het taken-
pakket) nationaal, klein transport met vaste ritten

wat mag jij verwachten?
* stabiele functie in een gezonde KMO met familiale sfeer
* bediende-contract, dagfunctie

Lijkt dit iets voor jou? 
Stuur dan sollicitatiebrief en CV naar: Elektron - t.a.v. Gitte Van Tichelen 

Peepolderlaan 3 - 2910 Essen - gitte.vantichelen@elektron.be

                 

Putsesteenweg 52
2920 Kalmthout

03 644 14 15
Sauna Espace
uw plaats om te relaxen …

www.sauna-espace.be

OPEN: ma-do-vrij 11-22u 
za 12-22u • zo 12-21u

di-woe gesloten

Wij zoeken 
HORECAPERSONEEL

DEELTIJDS
afwas en bediening in de zaal 

op vrijdag en/of zaterdag (dag en avondwerkuren)  
ervaring is niet noodzakelijk

Interesse?  
kom langs voor een gesprek op maandag, 

donderdag of zaterdag tussen 17u en 21 uur.
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Jobbeurs in PITO Stabroek brengt leerlingen in contact met 66 werkgevers 

Regio
Meer dan 400 leerlingen van PITO Stabroek konden op 21 
april kennis maken met bedrijven en organisaties uit ver-
schillende sectoren. De scholieren uit het vijfde leerjaar 
zochten vooral informatie over stageplaatsen terwijl de 
laatstejaars al uitkeken naar interessante vacatures. Ook 
Rik Frans, burgemeester van Stabroek en Luk Lemmens, 
gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs brachten een be-
zoek aan de beurs.

De jobbeurs in PITO Stabroek was weken geleden al volzet. 
De interesse van bedrijven en organisaties uit de omgeving 
is dan ook groot. Niet minder dan 66 potentiele werkge-
vers tekenden present en namen uitgebreid de tijd om de 
leerlingen te informeren. Pedagogisch directeur Raf Van 
Bergen is blij met de opkomst: “Door corona hebben we 
de beurs twee keer moeten overslaan dus we zijn heel te-
vreden dat we de bedrijven vandaag weer mogen ont-
vangen. De meeste standhouders kennen we goed omdat 
ze bijvoorbeeld stageplaatsen aanbieden aan onze leerlin-
gen of in een jury hebben gezeteld voor een geïntegreer-
de proef. De beurs is een ideale gelegenheid om onze con-
tacten met de bedrijfswereld te onderhouden.”
 
De bezoekers van de jobbeurs kregen een waaier aan sta-
ge- en  jobaanbiedingen uit verschillende sectoren aange-
boden: tuinbouwbedrijven, groenbedrijven, bedrijven uit 
de haven en de chemie, de NMBS maar ook de gemeen-
tebesturen van Stabroek en Brasschaat en de stad Antwer-
pen waren aanwezig.
 
Samenwerken loont voor onderwijs 
én bedrijfswereld
Door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven blijft 
PITO Stabroek goed op de hoogte van wat er leeft binnen 
de bedrijven. “Met de steun van de provincie Antwerpen in-
vesteert de school voortdurend in moderne infrastructuur en 
leermiddelen. Daardoor kunnen ze de leerlingen de laatste 
technieken bijbrengen die rechtstreeks aansluiten bij wat er 
momenteel gebruikt wordt op de arbeidsmarkt”, vertelt ge-
deputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Onderwijs. 

Recent nog kocht PITO een kraansimulator aan in overleg 
met Aertssen Kranen. Het bedrijf heeft vandaag wel 100 
vacatures en kan de technisch geschoolde vakmensen 
van PITO dan ook goed gebruiken.
 
Ook met chemiereus BASF onderhoudt PITO al jaren goede 
relaties. Samen met sectororganisatie SIRA steunde het be-
drijf de aankoop van een chemische destillatietoren voor 
de opleiding Chemische Procestechnieken. BASF stapte 
begin dit schooljaar ook in een proefproject waarbij een 
werknemer enkele uren per week les geeft aan leerlingen 
van het middelbaar onderwijs.

Aan de slag bij stagebedrijf 
Oud-leerling Cedric Jansen studeerde vier jaar geleden af 
in de richting Elektrische Installatietechnieken. In zijn laatste 
jaar liep hij stage bij Actemium, een Vinci-bedrijf gespeciali-
seerd in het optimaliseren van industriële bedrijfsprocessen. 
Dat hij vier jaar later zijn werkgever mag vertegenwoordi-
gen op de PITO-jobbeurs vindt hij een leuke ervaring: “Ik 
had in mijn laatste jaar middelbaar onderwijs nog geen 
flauw idee van welk beroep ik zou kiezen. Door mijn stage 
heb ik de industrie echt leren kennen en is mijn interesse 
voor technologie alleen nog maar toegenomen. Vanuit die 
ervaring kan ik de leerlingen vandaag heel wat nuttige tips 
geven.”
 
Carole Cammaert van de HR-afdeling van Vinci vult nog 
aan dat succesvolle stages heel vaak leiden tot een jo-
baanbieding: “Het vinden van goed geschoold technisch 
personeel is vandaag een grote uitdaging voor heel wat 
bedrijven. Voor gemotiveerde stagiaires hebben wij heel 
wat toekomstmogelijkheden in uiteenlopende sectoren.” 
Carole haalt als voorbeeld Planckendael aan waar tech-
nici van Vinci de verluchtings- en koelingsinstallaties be-
heren die ervoor zorgen 
dat de dieren in optimale 
omstandigheden kunnen 
worden verzorgd.
 
Oud-leerling Cedric Jansen kon 
na zijn stage onmiddellijk aan de 
slag bij zijn stagebedrijf - 
Copyright: provincie Antwerpen

Gedeputeerde Luk Lemmens kijkt tevreden terug op de job-
beurs: “De synergie tussen het provinciaal onderwijs en de 
bedrijfswereld is een echt succesverhaal. Met initiatieven 
zoals deze jobbeurs willen we ouders en jongeren overtui-
gen om een positieve keuze te maken voor technisch en be-
roepsonderwijs. Door goed te luisteren naar de noden van 
de industrie kunnen we ons onderwijs voortdurend innoveren 
en zo dragen we bij aan een oplossing voor knelpuntberoe-
pen. Dat bedrijven hier massaal aanwezig zijn om onze leer-
lingen te ontmoeten, bewijst dat deze aanpak werkt.”

PITO Stabroek, Laageind 19, 2940 Stabroek,  T 03 561 05 00
https://www.pitostabroek.be

Schepen Sarah Demartelaere en burgemeester Rik Frans van de gemeen-
te Stabroek en gedeputeerde Luk Lemmens bezoeken de infostand van 
de firma Vaillant  - Copyright: provincie Antwerpen
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Vacatures

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

Chauffeur CE
Ploegbaas & arbeiders

wegenbouw
Bent u de geschikte persoon die wij zoeken ?

Mail uw CV naar karin@boden.be
of maak een afspraak op 03 677 05 05.

BODEN.BE

        

 

Frans Boden bvba 

 

  Grond- afbraak en rioleringswerken 
 

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding  

Administratief bediende 

Arbeiders voor wegenbouw  ( Rijbewijs C ) 

Machinist grondzuigwagen ( Rijbewijs C )  
  Opleiding binnen het bedrijf  

   

Bij interesse gelieve contact op te nemen met  
0032(0)3/677.10.99 of tom@fransboden.be    

     www.fransboden.be 

 

FRANS BODEN BVBA
grond- afbraak en rioleringswerken

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding

ADMINISTRATIEF BEDIENDE

ARBEIDERS 
VOOR WEGENBOUW 

( Rijbewijs C )

MACHINIST GRONDZUIGWAGEN 
( Rijbewijs C )

Opleiding binnen het bedrijf

Bij interesse gelieve contact op te nemen met
0032(0)3/677.10.99 of tom@fransboden.be

WWW.FRANSBODEN.BE

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

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 Wuustwezel

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

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

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

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

3500

600

1000

500

1500

110
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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

DENK TIJDIG AAN UW AIRCO !

bedtime-dekijker-205x138-RAST.indd   1bedtime-dekijker-205x138-RAST.indd   1 28/02/2022   20:4828/02/2022   20:48

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

Ook verkoopplannen?
Contacteer ons voor

een vrijblijvende schatting.

Hemelrijkweg 25 
Essen 

e 459.000

Spoorwegstraat 30
Essen

e 269.000

Nollekensstraat 14
Essen

e 399.000

Stationsstraat 89
Essen

e 399.000

Stationsstraat 188 B2
 Essen

e 1.250/mnd

Kerkeneind 11 bus 2
Essen 

e 900/mnd

Degelijk landhuis op 
815m2 met 3 ruime slaap-
kamers. 
           EPC 368

Gerenoveerde rijwoning 
met 4 slpk en achter-
ingang.        
           EPC150

Ruime gezinswoning (4/5 
slpk) met garage en mooie 
zuid tuin op 762m².
           EPC 383

Huis ingericht als opbreng-
steigendom. Gelijkvloers 
app. met tuin en garage en 
duplexapp.           EPC 558

Luxe duplexapp. met 3 slpk, 
4 terrassen, autostaanplaats 
buiten en autostaanplaats met 
berging ondergonds.    EPC 109

Duplexapp. met 3 slpk, 2 
badk, 2 terrassen, 2 par-
keerplaatsen en onder-
grondse berging.     EPC100


