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Ontdek nu reeds 
onze aantrekkelijke salondeals.

TikToklegende en Queen tribute op Burgemeestersfeest 
ten voordele van nieuwe jeugdlokalen
Essen
Op 7 januari mag er weer gefeest worden. Burgemeester 
Gaston Van Tichelt (CD&V) nodigt alle Essenaars uit op een 
brunch en avondfeest in de Heuvelhal. De opbrengst gaat 
naar de Essense jeugdbewegingen.

Werd de afgelopen twee jaar het Burgemeestersfeest nood-
gedwongen een afhaalbrunch, dan wordt op zaterdag 7 
januari de Heuvelhal omgetoverd tot een grote feestzaal 
waar élke Essenaar meer dan welkom is. ‘Brunchen met 
Gaston’ tussen 10 en 13.30 u is de ideale manier om het 
Burgemeestersfeest anno 2023 te starten. Het avondfeest 
belooft vanaf 20.30u een knaller van formaat te worden. 
QueenVision uit Italië brengt dan een fantastische muzikale 
tributeshow met de bekende en grootste hits van Queen. 
Denk maar We will rock you, We are the champions, Some-
body to love en I want to break free. Alle details zijn op een 
fantastische manier in de show verwerkt: de kostuums, het 
stageplan, de instrumenten, de originele tune én the looks.
Daarna mag de Essense TikTok-legende Omdat Het Kan 
Soundsystem de Heuvelhal onveilig maken. Smeer alvast 
de dansbenen in voor deze ‘shtampking’.

Zes jeugdbewegingen
Zoals de traditie het wil, gaat de opbrengst van het Burge-
meestersfeest naar verschillende goede doelen. Dit keer 
zijn de gelukkigen zes jeugdverenigingen met bouwplan-
nen: Chiro Joho & Klavertje 4, Chiro Happy-Dorp, Chiro Es-
sen-Centrum, Scouts Essen-Centrum en KSA Heidebloempje.

Brunchen kan voor 24 euro voor volwassenen, kinderen 
tussen zes en twaalf jaar betalen 15 euro. Bedrijven die de 
goede doelen van het Burgemeestersfeest wil steunen, stu-
ren best een mailtje om de mogelijkheden te bespreken.

www.burgemeestersfeestessen.be
info@burgemeestersfeestessen

Wij wensen u fijne feestdagen toe !
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VVV Essen

Schwone deurentocht

Essen
Van 1 december t/m 16 april kan je in centrum Essen op 
zoek gaan naar 50 schwone deuren. Tijdens een wandel-
tocht van 3 km zijn er talloze pareltjes te vinden. Vind je 
ze allemaal en kan je ze bovendien in de juiste volgorde 
zetten?  Kom naar De Tasberg om je deelnameformulier te 
kopen en maak kans op een leuke prijs.
                                                    

Winterfeest 

Essen
Na enkele jaren van afwezigheid is er deze maand op-
nieuw een gezellig winterfeest op zondag 18/12. Vele 
kraampjes zullen opgesteld staan op het Karel Van den 
Berghplein bij De Tasberg, bij de Kiekenhoeve en op het 
terrein van het Karrenmuseum, samen met de magische 
sfeer én een spetterende vuurshow kom je zeker en vast al 
in kerststemming. Van 13u tot 18u kan je er komen genie-
ten, beleven en proeven, inkom is gratis.

VVV Toerisme Essen vzw
Moerkantsebaan 50 – 2910 Essen

www.vvvessen.be

Geboortebos Horendonk krijgt er in één klap ruim 200 bomen bij

Essen 
Het geboortebos in Horendonk is 221 bomen rijker. Dat is 
precies het aantal kindjes dat in 2021 in Essen werd gebo-
ren. Dat is meer dan andere jaren, wellicht te danken aan 
de lockdowns tijdens corona.

In de Horendonkse bossen organiseerde de gemeente een 
boomplantactie waarmee het geboortebos op Horendonk 
flink is aangegroeid. Heel wat jonge ouders kwamen er een 
boompje planten voor hun kindje dat in 2021 werd gebo-
ren. Schepen van Jeugd Arno Aerden (Vooruit) mocht dit 
jaar ook zélf een boompje planten voor zijn zoontje. “Het 
enthousiasme rond het geboortebos was groot: er waren 

zeker evenveel aan-
wezigen als in 2021, 
toen er boompjes 
werden geplant voor 
de kindjes die in 2019 
én 2020 waren gebo-
ren”, merkt Aerden 
op.

Populaire namen
In totaal werden er 
211 Essenaren gebo-
ren in 2021. Dat zijn 
er meer dan in voor-
gaande jaren. “De 
lockdown heeft zo 
toch voor íets moois 
gezorgd”, grapt de 
schepen. De popu-
lairste jongensnaam 
was Finn en de populairste meisjesnaam was Ella, alle-
bei met vijf geboortes. Over d’Aa bewees zich als ‘meest 
vruchtbare straat’ met twaalf geboortes. De meest ‘vrucht-
bare’ familie was de familie Deckers met vier geboortes. 
“Kinderen zijn onze toekomst. Ze zijn daarnaast vooral ook 
de bron van heel veel vreugde en fierheid en vooral veel 
hoop”, besloot Arno Aerden. 
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Start vandaag nog via de Argenta-app.

Gun jezelf het 
beste pensioen.
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Pensioenspaarfondsen

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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Kurt Mertens Bv
2990 WUUSTWEZEL
tel 03 669 70 40
ON 0748 732 211 RPR ANTWERPEN

Vera Warmoeskerken bvba
2920 KALMTHOUT
tel 03 666 51 41
ON 0879 036 170 RPR ANTWERPEN

Mervo vof
2960 SINT-JOB-IN-’T-GOOR
tel 03 636 25 53
ON 0875 665 817 RPR ANTWERPEN

 

2910
 

Matheusen-Backx nv
ESSEN

tel 03 667 77 66
ON 0425 083 593 RPR ANTWERPEN

Symens en Co cvba
2960 BRECHT
tel 03 313 61 61
ON 0436 267 002 RPR ANTWERPEN

Steven De Schepper
2930 BRASSCHAAT
tel 03 633 38 47
ON 0841 319 996 RPR ANTWERPEN

v.
u

.: 
A

rg
en

ta
 S

p
aa

rb
an

k 
n

v,
 k

re
d

ie
ti

n
st

el
li

n
g 

n
aa

r 
B

el
gi

sc
h

 r
ec

h
t 

, B
el

gi
ël

ei
 4

9-
53

, 2
01

8 
A

n
tw

er
p

en
 -

 B
T

W
 B

E 
04

04
 4

53
 5

74
, R

PR
 A

n
tw

er
p

en
, a

fd
el

in
g 

A
n

tw
er

p
en

 -
 0

3 
28

5 
51

 1
1,

 in
fo

@
ar

ge
n

ta
.b

e,
 a

rg
en

ta
.b

e

BESTE VAN
DE TEST

Klanttevredenheid
09/2021

v.
u

.: 
A

rg
en

ta
 S

p
aa

rb
an

k 
n

v,
 k

re
d

ie
ti

n
st

el
li

n
g 

n
aa

r 
B

el
gi

sc
h

 r
ec

h
t 

, B
el

gi
ël

ei
 4

9-
53

, 2
01

8 
A

n
tw

er
p

en
 -

 B
T

W
 B

E 
04

04
 4

53
 5

74
, R

PR
 A

n
tw

er
p

en
, a

fd
el

in
g 

A
n

tw
er

p
en

 -
 0

3 
28

5 
51

 1
1,

 in
fo

@
ar

ge
n

ta
.b

e,
 a

rg
en

ta
.b

e
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Essen plant in december 4.249 bomen en struiken aan 

Essen
In Essen komen er in december heel wat groene longen 
bij. De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Wigo 
zullen op 8 december een nieuw landschapspark voorzien 
van bomen en struiken. En dankzij de bosrandactie van de 
Bosgroep Antwerpse Gordel haalden bewoners van bosge-
bieden dit weekend hun plantpakketten op in het magazijn 
van de gemeente.

Grote aanplant in WilderTnis
Op donderdag 8 december steken de leerlingen en leer-
krachten van gemeentelijke basisschool WIGO de handen 
uit de mouwen. In vier shiften planten zij 2.006 bomen en 
struiken aan in WilderTnis, een nieuw landschapspark dat 
aan hun eigen school grenst. Daarbovenop komen er 21 
solitaire bomen bij. Alle planten zijn gekweekt uit inheems 
boomzaad.

Het prachtig landschap werd jaren geleden – in opdracht 
van de gemeente – gekocht door intercommunale IGEAN – 
om op termijn te ontwikkelen. Met de hulp van subsidies via 
het Agentschap Natuur en Bos wordt het landschap omge-
vormd tot een park met inheemse planten. In juni werden 
er wadi’s en poelen gegraven, kwam er een uitzichtheuvel 
en gebeurden er werken aan de Kleine Aa zodat deze klei-
ne beek terug kan meanderen. Nu zijn we aanbeland in 
een tweede fase: de aanplant van bomen. Schepen van 
Milieu Helmut Jaspers kijkt uit naar de komst van extra groe-
ne longen in Essen.

“De inwoners van Wildert krijgen er een prachtig land-
schapspark bij, op wandelafstand van het centrum van 
Wildert. December is het ideale moment om bomen aan 
te planten. Vandaar dat we nu starten met de tweede fase 
van de aanleg van WilderTnis. Willen we de impact van 
de CO2-uitstoot beperken en de klimaatopwarming een 
halt toeroepen, dan zullen er nog heel wat extra bomen 
geplant moeten worden. Met dit project tonen we dat dit 
mogelijk is.” 

In het voorjaar van 2023 gaan de werken voort. WilderTnis 
wordt dan voorzien van wandelpaden, picknickbanken, 
een ingezaaide uitzichtheuvel en een buitenklas zodat de 
leerlingen van WIGO buiten les kunnen volgen. De officiële 
opening van het park plant de gemeente tijdens Buiten-
speeldag in april 2023.

De gemeente diende in 2019 een subsidievraag in voor de 
oproep Natuur in je buurt 2019 - Natuurlijk Goed. Uit de 13 
projecten die werden ingediend, koos de jury 30 laureaten, 
waaronder het project Wildertnis. Hier hangt een subsidie-
bedrag van 62.871,37 euro aan vast. 

Bosrand voor meer biodiversiteit
De Bosgroep Antwerpse Gordel vzw stimuleert sinds 2006 
de realisatie van bosranden. Dat is een strook van struik-
soorten die voor een natuurlijke overgang zorgt tussen het 
bos en het omliggende landschap. Stephanie Van Loock, 
bosgroepmedewerker Antwerpse Gordel,  benadrukt het 
belang van zo’n bosrand.

“Een bosrand biedt voedsel en beschutting voor tal van 
dieren. Het sterk inzetten op gevarieerde bossen qua soor-
tenrijkdom en structuur is belangrijk voor onze lokale fauna 
en flora. Bovendien zijn bosranden een belangrijke troef te-
gen klimaatopwarming”.

18 Essense gezinnen kwamen op zaterdag 3 december hun 
bosrandpakketten halen. Elke pakket bevat minimum vijftig 
plantjes en minimum vier verschillende struiksoorten. Hier-
door komen er via deze actie zo’n 2.222 stuks bij op Essens 
grondgebied.

De bosrandactie werd mogelijk gemaakt met financiële 
steun van de provincie Antwerpen.

Meer info?
Milieudienst - 03 670 01 42 - milieu@essen.be  
Helmut Jaspers, schepen van Leefmilieu - 0477 46 41 00 - 
helmut.jaspers@essen.be 
Karolien Devriendt, coördinator Bosgroep Antwerpse Gordel 
– 03 355 09 40 – karolien.devriendt@provincieantwerpen.be 
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Wuustwezel
Loenhout

Brecht

Sint-
Lenaarts

Hoogstraten

Essen

Kalmthout

     Vanaf 2023 bedelen wij infoblad dekijker ook in 
     Hoogstraten-Centrum en industrieterrein de kluis

uitbreiding 
bedelings
gebied
   + 
   Hoogstraten-Centrum 
   en industrieterrein de kluis

 

 

IMMO POINT LAHUIS
Bredabaan 391 - 2990 Wuustwezel

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

 

KALMTHOUT WUUSTWEZEL ESSENWUUSTWEZEL     WUUSTWEZEL

    ESSEN     ESSEN WUUSTWEZEL ESSEN

GOED GELEGEN BOUWGROND VOOR HALF-
OPEN BEBOUWING, Opp: 920m², Breedte: 
9,20m - diepte: 100m, Gvg, Gmo, Gvkr, 
Gvv, Wg.          

	 												E	299 000

CHARMANTE WONING NABIJ HET 
STATION IN ESSEN, Opp: 586 m², 
leefruimte ca. 32m², kkn, 3slpk, 
badk, veranda, garage en tuin, EPC: 
556kWh/m², Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
.                                               E 360 000

CENTRAAL GELEGEN DUPLEX, Opp: 
96m², leefruimte ca. 33m², kkn, 2 
slpk, badk, garage, EPC: 277 kWh/
m², Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg.                  
                
                E 284 000

BOUWGROND HOB, Opp: 467m², 
breedte 9m - diepte 50m, Gvg, Gmo, 
Gvkr, Gvv, Wg. 
              
                    
                    E 179 000

VRIJSTAANDE WONING, Opp: 780m² 
leefruimte ca. 41m² , kkn, 3 slk, badk, 
garage en tuin, EPC: 257kWh/m²,  Vg, 
Gmo, Gvkr, Gvv, Wg. 
           
                  E 419 000

BEN-NIEUWBOUWWONING. Opp: 
381m², leefruimte ca. 20, eetkamer 
ca. 30m², kkn, 3slk, badk, carport, Vg,  
Gmo, Gvkr, Vv, Wg. 

 E 455 000 excl btw

RUIME OPEN BEBOUWING MET 
DUBBELE GARAGE, Opp: 1.479m², 
leefruimte ca. 49m², kkn, 3 slpk, 2 
badk, dubbele garage, en tuin., EPC: 
351 kWh/m², Vg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg.												
																																								E 550 000  

HOEVE MET STAL, Opp: 7850m², 
leefruimte ca. 40m², kkn, 3 slk, badk, 
tuin, EPC: 730kWh/m², Vg, Gmo, Gvkr, 
Gvv, Ag.                         

	 												E 525 000  

NIEUWBOUW WONING, Opp: 
658m², leefruimte ca. 38m², kkn, 
4slpk, 2 badk, garage en tuin, Vg. 
Gmo, Gvkr, Gvv, Wg. 	
	 							

	 													E 515 000

WUUSTWEZEL
OPEN BEBOUWING IN WOONGE-
BIED MET BOSRIJK KARAKTER, Opp: 
1.388m², leefruimte ca. 28m², keuken, 
2 slpk, 2 badk, tuin, EPC: 488kWh/m², 
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.                     
	 											E 349 000

NIEUW NIEUW NIEUW

CENTRAAL GELEGEN KARAKTERISTIE-
KE WONING, Opp: 500m², leefruimte 
ca. 45m², kkn, 3 slpk, badk, en tuin, 
EPC: 481kWh/m²,  Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, 
Wg.                      
                                   E	369 900

 ESSEN

GEZELLIGE TUSSENWONING NABIJ 
HET STATION VAN ESSEN, Opp: perceel 
330m², leefruimte ca. 25m², 2 kkn, 2 
slpk, 2 badk en tuin, EPC: 338kWh/m²,
Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg. 
                       E 294 000

    WUUSTWEZEL
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen
107.De Zageman
Ruim een eeuw geleden telde Essen ongeveer 200 drank-
gelegenheden of cafés en een bevolking van 6000 mensen. 
Vaak was het niet meer dan een voorkamer waar men een 
glas bier, een limonade of een jenever kon drinken. De in-
richting was eenvoudig met een houten toog, en een paar 
tafels en stoelen. 

Enkele attributen mochten niet ontbreken zoals een asbak 
of een spuugbak. Roken was ook toen duur en men kauw-
de soms liever langdurig op de tabak dan er een sigaret 

van de rollen. In de Essense volksmond 
werd dat kauwen “ pruimen of sik-
ken” genoemd. Blijkbaar deed dat de 
speekselproductie toenemen die men 
dan deskundig neer spuwde. Om te 

voorkomen dat er bruine tabaksvlekken op de vloer neer-
kwamen plaatste men een spuugbak, gevuld met wit zand 
op de grond. Een voorwerp dat zeker niet mocht ontbreken 
in een café was een “zageman”. Dit houten toestel, in de 
vorm van een mannetje met een lange zaag, had onder-
aan een zware bol zodat hij heen en weer kon wiegen. Als 
een caféganger met een langdradig verhaal iedereen op 
de zenuwen begon te werken zette de patroon de zage-
man in beweging op de rand van de toog. Dit was een ma-
nier om aan te geven dat het tijd werd om het oeverloos 
verhaal af te ronden en de gast het zwijgen op te leggen. 
Ook wanneer de cafébaas het wel-
letjes  vond voor die dag en wilde 
sluiten kon hij gebruik maken van de 
zageman om zijn klanten nog de tijd 
te geven een laatste glas te bestel-
len eer de deur gesloten werd. Op 
die manier konden cafévrouwen 
ook aan hun klanten duidelijk maken 
dat ze niet gediend waren van hun 
avances of het platte taalgebruik. 
Niet voor niets wordt iemand die ein-
deloos blijft praten over eenzelfde 
onderwerp nog steeds een “zage-
man” genoemd.             M.G.

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

De hoogste tijd 

De stoel schuif ik een stukje naar achter. Mijn voeten zet ik 
stevig op de vloer. Met mijn armen leun ik op tafel en duw 
ik mezelf af. Met mijn voeten ook. Een klein stukje kom ik 
omhoog. Ik voel hoe de druk in mijn linkerknie zich opbouwt 
en de pijn toeneemt. Ik blijf in dezelfde houding staan, 
hangen. Met gebogen knieën neem ik even een pauze. 
Het lukt niet om rechtop te geraken. Niet zo, op deze ma-
nier. Op deze avond. In gedachten ga ik terug in de tijd en 
zie ik de jongere versie van mezelf staan, helpend bij een 
zorgvrager die met dezelfde uitdaging kampt. Razende, 
overheersende gedachten komen abrupt tot stilstand. Ze 
maken plaats, voor andere. Ik houd het niet meer vol. Zak 
langzaam weer in de stoel. En zit, zoals ik uren zat. Werkend 
aan de preoperatieve vragenlijst. Aan het creëren van 
overzicht wie ik nog op de hoogte dien te brengen van 
mijn afwezigheid. Aan de persoonlijke spulletjes die ik zal 
meenemen naar het ziekenhuis.

Opnieuw doe ik een poging om mijn agenda die enkele 
meters verderop ligt te halen. Een andere methode zal mo-
gelijk tot het gewenste resultaat leiden. Ik plaats mijn linker-
voet in een hoek van 90 graden op de vloer. Mijn rechter-
voet blijft recht vooruit gepositioneerd. Zoals ze is. Daarna 
schuif ik een stukje naar voor. En nog een stukje. Ik zit op 
het randje. Leun vooral op mijn rechtervoet- en been, mijn 
orthopedisch gezien goede kant inmiddels. Het is een been 
met nog weinig spierkracht, dat wel. Ik waggel. En waggel. 
Vluchtig kijk ik rond en zoek een voorwerp om mezelf aan 
op te trekken. Ik vind ze niet. De armleuningen van mijn rol-
stoel zijn nabij en lijken een goed alternatief. Deze neem ik 
stevig vast. Met beide handen. Ik trek mezelf omhoog en 
sta recht. Ik glimlach. Even neem ik rust. Enkele seconden. 
Minuten. Daarna draai ik mezelf om en ga zitten. Fier en vol-
daan. Buiten adem, dat ook. Ik kijk naar mijn linkerknie. Mijn 
operatie, ze mag komen. Volgende week. Vrijdagmiddag. 
Het is tijd om verder te reizen. Op weg naar een mobiele(re) 
toekomst. 

Winnaars Cinema Polygoon december:

Koen De Vos
Jurgen Telier

Magda Van Rompaey
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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

BUTTERFLY ZI
MINDFUL IN HET LEVEN

Mindfulnesstraining & 
Deep Listening Concerten

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

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

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

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  
Ledige IBC kooien voor houtopslag    30/st  
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.

nieuw te koop in uw regio

0497 45 94 10
info@lefevervastgoed.be
www.lefevervastgoed.be

wenst u ook uw woning te verkopen? 
Vraag dan een gratis schatting aan

Wachelbergen - Wuustwezelvelodreef -  Essen

T. 0479 35 34 37
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Jeugdraad zoekt duurzame en lokale producten voor feestpakketten Warmste Week

Heksenstein

Essen
Eindelijk was het zover, op zondag 
27 november opende de enige, 
echte toverschool Heksenstein de 
deuren. De dappere bezoekers 
werden door de Essense heksen 
op een originele, ludieke manier  
ondergedompeld in een wereld 
vol magie. 

In de prachtige heksenkeuken mochten de kinderen het 
grote toverboek inzien en lekkere troep brouwen zoals 
schetensoep, trollenbrol en hersenpaté maar ook liefdes-
drank stond op het menu. Uiterlijke kenmerken zoals uit-
gevallen tanden, beugels, blokjes en lange neuzen die 
konden wijzen op toekomstige hekserij werden grondig 
gekeurd en bejubeld !
De kinderen werden in verwondering gebracht door de  
voorspellingen, de Mond der Waarheid en de mooie ver-
tellingen van Muzarto woordkunst. Natuurlijk werd er In 
Heksenstein ook getoverd en jong en oud konden zich 
uitleven bij de Heksen zonder Vrees en het atelier van de 
drakentemmer.

 Alle durvers werden beloond met 
een echte drakentand afgestaan 
door draak Bastos die veilig in zijn 
kot zat te loeren ! Toen het donker 
werd, verdween de tijdelijk zicht-
bare toverschool Heksenstein, de 
heksen vlogen weg op hun bezem 
en de rust daalde terug neer in 
het prachtige karrenmuseum van        
Essen.
.

Essen
De jeugdraad van Essen zet zich opnieuw in om geld in te 
zamelen voor de Warmste Week. Sinds 5 december ver-
koopt die feestpakketten om Essense kansarme gezinnen 
te steunen. Om die pakketten te vullen, rekent de jeugd-
raad op de generositeit van lokale handelaars.

In 2021 zamelde de jeugdraad tijdens De Warmste Week 
zo’n 1.500 euro in. Dit jaar wil het weer een duit in het zakje 
doen door de verkoop van feestpakketten tegen 15 eu-
ro.“We denken aan het duurzame aspect en willen het 
pakket zo veel mogelijk vullen met lokale producten zoals 
zelfgemaakte koekjes en kaartjes”, verduidelijkt jeugdraad-
lid Elke Goosen. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor ge-
zinnen in armoede. “Als jeugdraad beseffen wij goed dat 
ook in Essen heel wat kinderen opgroeien in een gezin met 
beperkte financiële middelen.” Om de opbrengst te maxi-
maliseren, doet de jeugdraad graag beroep op de lokale 
handelaars om producten voor de pakketten te schenken. 
“Handelaars die producten kunnen doneren, kunnen dat 
doen tot 18 december.”

Bedoeling is natuurlijk zo veel mogelijk feestpakketten aan 
de man en vrouw te brengen. Bestellen kan nog tot 18 de-
cember. Op de Facebook- en Instagrampagina’s van de 
jeugdraad staat een QR-code om te bestellen. De pakket-
jes afhalen kan vanaf 19 december in het gemeentehuis 
gedurende de openingstijden.
jeugdraad.essen@gmail.com

VVV-‘Schwone deurentocht’ 
in het centrum van Essen

Van 1 december t/m 16 april 2023 
kan je in centrum Essen op zoek 
gaan naar 50 schwone deuren. 
Tijdens een wandeltocht van 3 km 
zijn er talloze pareltjes te vinden. Vind 
je ze allemaal en kan je ze boven-
dien in de juiste volgorde zetten?  
Kom naar De Tasberg om je deelna-
meformulier te kopen (€5) . 
Uit de ingeleverde juiste formulie-
ren trekken we 3 winnaars die een        
schwone prijs winnen. 
Weer een toffe VVV-activiteit!

Info: www.vvvessen.be – 03 677 19 91
Openingsuren dinsdag t.e.m. zaterdag van 9.30u tot 16u                                                   

Nareka 
Kalmthout
Za 07.01.2023-Grenspark: Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide- Start: 10u - parking De Vroente Putse-
steenweg 129, 2920 Kalmthout. Thema: Nieuwjaarswande-
ling.- Gids: Hilde Balbaert
Zo 08.01.2023-Grenspark: Ravenhof- Moretusbos, Start: 14u - 
Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek. Thema: More-
tusbos gescheiden door drie grenspalen.- Gids: André D’Hoine
Zo 15.01.2023°-Grenspark: Steertse Duinen- Start: 10u - par-
king manege De Wolf, Staartsestraat 55, 4635 RC Huijbergen 
NL. Thema: Van productie- naar natuurlijk productiebos.- 
Gids: Fred Severin
°  wandeling in samenwerking met IVN
Info: Vander Sypt Chris 047 667 65 41 - www.nareka.be 
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TOYOTA. THINK ABOUT IT.

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

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

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

DE NIEUWE
COROLLA CROSS HYBRIDE
OP MAAT VAN JE GEZIN
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TOYOTA. THINK ABOUT IT.

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

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

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

DE NIEUWE
COROLLA CROSS HYBRIDE
OP MAAT VAN JE GEZIN

ONTDEK HET VOLLEDIGE GAMMA
IN ONZE SHOWROOM

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

v

YARIS CROSS HYBRIDE  

TOYOTA C-HR HYBRIDE  

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

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

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

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

DA’S NORMAAL

TOYOTA. 
THINK ABOUT IT.

ONZE HYBRIDES VERBRUIKEN GEMIDDELD 
25% MINDER BENZINE.**

TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 - 2960 BRECHT
Tel.: 03 313 05 79
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11 500 vroeg bloeiende bloembollen als voedsel voor bijen in Kalmthout

Kalmthout
Uit het project met wijkbudgetten ‘Denk mee voor 
Kalmthout’ werden de voorbije jaren twee ideeën gekozen 
rond het bebloemen van openbare bermen in Kalmthout. 
De groendienst werkte samen met de bedenkers Patrick De 
Bondt en Christ Bové het idee verder uit. “Dit jaar zijn er 
op enkele plaatsen al wilde bloemen ingezaaid in bermen 
en perken”, vertelt schepen Jan Oerlemans. “Om het jaar 
rond zoveel mogelijk bloemen te laten bloeien, kwamen 
daar dit jaar nog bloembollen bij.” 

“We plantten zomaar even 11 500 bloembollen, onder 
meer op Sportpark Heikant, langs het fietspad aan het 
crossparcours en het skatepark, op verschillende begraaf-
plaatsen...”, gaat Oerlemans verder. “Het planten gebeur-
de machinaal. Door de grote hoeveelheid was het een te 
groot werk om handmatig uit te voeren.”

Groenbeheerder Kris Dictus vult aan: “De geplante bollen 
zijn biologische bloembollen. Dat wil zeggen dat er bij het 
kweken geen chemische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. 
Het mengsel bestaat uit sneeuwklokje, krokus, narcis, hya-
cint, blauw druifje, wilde tulp, sterhyacint en sneeuwroem. 
Die soorten bloeien van februari tot en met juni en zijn hier-

door vroeg in het jaar een voedselbron voor hommels en  
bijen. In mei en juni zijn de bloembollen uitgebloeid en 
neemt de bloei van de bomen, struiken en vaste planten 
de voedselvoorziening over tot in het najaar.”

In het voorjaar van 2023 lanceert de gemeente Kalmthout 
een volgende editie van Denk mee voor Kalmthout. Inwo-
ners kunnen dan opnieuw ideeën voor hun wijk indienen. 
Als het idee gekozen wordt, krijgen de bedenkers een bud-
get om het zelf uit te voeren.
milieu@kalmthout.be, 03 376 49 90

Alles binnen trapbereik: 

Kalmthout verwelkomt elektrische deelfietsen van Donkey Republic
Kalmthout
Snel van A naar B? Spring eens op een elektrische fiets! Met 
de komst van deelfietsnetwerk Donkey Republic is dat mak-
kelijker dan ooit. Want sinds begin december kan je in de 
gemeente Kalmthout een van hun kenmerkende oranje 
elektrische fietsen huren. Lantis, initiatiefnemer van het pro-
ject en bouwheer van de Oosterweelverbinding, zal in totaal 
1650 e-bikes van Donkey Republic plaatsen in de regio Ant-
werpen en in het Waasland. “Op die manier wil de beheers-
maatschappij zoveel mogelijk mensen motiveren om de fiets 
te nemen voor, tijdens en na de Oosterweelwerken”, vertelt 
Jef Van den Bergh, schepen voor mobiliteit in Kalmthout.
 
Slim onderweg, van Beveren tot Wuustwezel
Elektrisch fietsen is een slimme zet. Het gaat vlot vooruit, 
parkeren is geen probleem en je geniet van extra bewe-
ging. De komst van het elektrisch deelfietsnetwerk van 
Donkey Republic is dus goed nieuws voor wie vaker de fiets 
wil nemen. Jef Van den Bergh is alvast enthousiast: “Met 
een elektrische fiets geraak je zonder veel moeite en tijd-
verlies op je bestemming. Geen overbodige luxe voor wie 
elke dag van en naar het werk pendelt. Maar ook na de 
uren zijn de e-bikes van Donkey ideaal voor een ontspan-
nende fietstocht in de streek.” 
 
Tussen Beveren en Wuustwezel plaatst Lantis 1650 fietsen 
in de 32 gemeentes van de Antwerpse vervoerregio. Dat 
uitgebreide netwerk verbindt de belangrijkste mobiliteits-
knooppunten, zoals park-and-rides en treinstations, met el-
kaar. In Kalmthout verschijnen er 35 e-bikes op 5 locaties: 
het station van Heide en het station van Kalmthout, de 
parking van ontmoetingscentrum Zonnedauw, aan de pa-
rochiezaal in Achterbroek en op de parking in de Prelaat 
Deckersstraat in Nieuwmoer.

 
Vlotte verplaatsingen voor iedereen
De 1650 fietsen zijn nog maar het begin. “Afhankelijk van de 
interesse verwachten we dit basisnetwerk verder uit te brei-
den, met gewone of elektrische deelfietsen”, vertelt Candide 
De Bruyn van Lantis. Het is de eerste keer dat er in Vlaande-
ren zo’n groot elektrisch deelfietsensysteem wordt opgezet. 
Daar is een goede reden voor. “Je vlot verplaatsen binnen 
de regio lukt niet altijd met de auto. De e-bike is in dat geval 
een volwaardig, flexibel alternatief. Met dit netwerk maken 
we elektrisch fietsen voor iedereen toegankelijk.”
 
E-bikes loodsen je niet alleen sneller door het verkeer, maar 
zijn ook stukken milieuvriendelijker dan de auto. “Én voor-
deliger, want minder autorijden betekent ook minder tan-
ken”, voegt schepen Van den Bergh toe. “Voor een paar 
euro kan je al van de vele voordelen genieten.”
 
Hoe werkt een deelfietssysteem?
Een Donkey-fiets huren is eenvoudig. Je gaat naar een 
van de drop-offlocaties, ontgrendelt daar een fiets met de 
Donkey Republic-app en gaat op weg. Na de rit laat je je 
fiets achter op één van de andere drop-offlocaties. 

Dat deelfietsen werken, bewijzen de succesvolle Velo-stads-
fietsen in Stad Antwerpen. Donkey Republic is met dit net-
werk trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Het Deense be-
drijf is wereldwijd actief in 71 steden. In België circuleren er 
al zo’n 800 fietsen in Gent en Kortrijk. “Mét succes. We zijn 
dan ook trots om met onze gemeente deel uit te maken 
van een van de grootste elektrische deelfietsnetwerken ter 
wereld”, besluit Jef Van den Bergh.
www.donkey.bike/nl
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Scooterverhuur
Noorderkempen.be

Kies uit de mooiste modellen!
Wij verhuren 5 modellen:

3 modellen scooters - 1 model Fatbike 
& 1 model step

Fatbikes en steps kan je gewoon trappen 
alsook met een hendeltje vanzelf laten rijden.

Scooterverhuur zonder zorgen

Hofstraat 55
2910 Essen, België

+32 (0)492 37 99 77
info@scooterverhuurnoorderkempen.be

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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WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

VOOR DE ACTUELE OPENINGSTIJDEN KAN U EEN KIJKJE NEMEN OP ONZE FB PAGINA MATTHEEUSEN EN ZN BV.

Droom  groot groot 
en geniet van 
de kleine dingen
 in 2023 !2023 !
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Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 
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Kom langs in onze showroom en stap 
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WIJ ZIJN GESLOTEN EN GENIETEN VAN RUST VAN 24/12/2022 T.E.M. 8/1/2023.

Openingsuren:
di tot vrij: 9u - 17u

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

Eindejaarsperiode
normale openingsuren
3 en 4 januari 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 tot 30 januari 2023  - enkel in de winkel#

Bekijk zeker 
onze dubbeldikke folder 
op de site met ideale cadeau’s.

www.dreampc.be
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Nieuwe grasmaaier en tuinbank voor inclusieve Jobtuin 
dankzij benefietacties Groot Brecht met een Hart   
Sint-Job
Met een nieuwe grasmaaier, kruiwagen, snoeischaar en 
picknickbank kunnen de tuiniers opnieuw aan de slag in 
de Jobtuin in Sint-Job. Oprichters KWB Sint-Job, O.C. Clara 
Fey en De Schakel kregen deze van de vzw Groot Brecht 
met een Hart. Die organiseerde verschillende benefiet-             
acties om ruim tien goede doelen in de gemeente te steu-
nen. 

De Jobtuin is een van de sociale goede doelen waaraan 
de vzw Groot Brecht met een Hart een deel van de be-
nefietopbrengsten wilde besteden. Op een werkdag in de 
samentuin op de terreinen van O.C. Clara Fey in Sint-Job 
overhandigden trekkers Gust Joosen en Maria Struyven 
een cheque van 1.500 euro. Op zaterdag 17 juni 2016 is de 
Jobtuin officieel geopend. Het kwam er met projectsubsi-
dies van de Vlaamse gemeenschap om volkstuinen in te 
richten. “We zijn met verschillende partijen gaan samen-
zitten en zijn zo tot het project: Jobtuin gekomen”, weet 
Magda Hoofmans van O.C. Clara Fey. Zij staat mee in voor 
het werven van fondsen. “In het voorjaar van 2016 zijn we 
gestart met de aanleg van de basisinfrastructuur. De jaren 
daarna werkten we daar steeds verder aan en breidden 
de werking uit. Zowel KWB St.Job, welzijnsschakel De Scha-
kel als O.C. Clara Fey, de drie hoofdpartners, investeerden 
vanuit hun eigen organisatie middelen om de Jobtuin te 
realiseren.” 

Cheque
De afgelopen jaren is er steeds verder geïnvesteerd in de 
omheining, grondverbetering, bestrating, nutsvoorzienin-
gen en een atelier. Maar de werking van de Jobtuin vraagt 
steeds nieuwe investeringen, aanpassingen, vernieuwingen 
en onderhoud. Om onze werking kwalitatief verder te kun-
nen zetten zijn er extra financiële middelen nodig. Daarom 
deden wij een aanvraag voor financiële steun vanuit ‘Groot 
Brecht met een hart’. Waarop wij gelukkig een positief 

antwoord hebben gekregen en 1.500 euro mochten be-
steden.” Hiervan kocht de organisatie van de Jobtuin een 
grasmaaier, extra kruiwagen van 160 liter, een gieter, em-
mer, tuinafvalzak en snoeischaar. Daarnaast was er nog 
voldoende budget om materiaal aan te kopen waarmee 
het personeel van O.C. Clara Fey een houten tuinbank/
picknickbank heeft gemaakt. “De chequeoverhandiging 
op een gezamenlijke werkdag was een heel aangename 
ontmoeting en kennismaking met alle betrokken partijen”, 
meent Magda Hoofmans. 

Inclusie 
De hoofdpartners van de Jobtuin ontwikkelden de visie, 
maar betrekken intussen verschillende andere partners 
met specifieke vaardigheden in het project. Allemaal met 
één doel: een volkstuin ontwikkelen die beantwoordt aan 
volgende specifieke karakteristieken: Samentuin Inclusief 
duurzaam bewegingsuitbouw. De Jobtuin is duidelijk een 
verhaal van inclusie. “Onze Jobtuin is uniek door de zeer 
expliciete samenstelling van personen met een beperking, 
personen in armoede en buurtbewoners. Deze sociale mix 
was het vertrekpunt van onze organisatie.”

Vijftig kilo zware wijzerplaat op toren van Sint-Leonarduskerk gehesen

Sint-Lenaarts
Op de toren van de Sint-Leonarduskerk blinkt opnieuw een 
volwaardig uurwerk. Met een hoogtewerker werd een nieuwe 
wijzerplaat gemonteerd. Die was beschadigd geraakt door de 
voorjaarsstorm van afgelopen maart.

De storm bracht heel wat schade toe aan verschillende ge-
bouwen en huizen in Brecht. Ook de Sint-Leonarduskerk bleef 
daarbij niet gespaard. Meer bepaald de wijzerplaat van het 
torenuurwerk werd vernield. Voor de kerkfabriek zat er niets 
anders op dan een nieuwe wijzerplaat te bestellen. De firma 
Clock-o-matic uit Holsbeek kwam deze week met een hoog-
tewerker naar Sint-Lenaarts. Op een hoogte van meer dan 
twintig meter werd de wijzerplaat omhoog gehesen en op het 
uurwerk gemonteerd. De fonkelnieuwe wijzerplaat weegt meer 
dan vijftig kilo en torent nu hoog boven Sint-Lenaarts, op wat 
ook wel de kathedraal van de heide wordt genoemd.
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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

Ramen           Deuren         Veranda’s

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

info@jefleonard.be • www.jefleonard.be

Studio Evelien
Gediplomeerde Schoonheidsspecialiste

Tel: 04 76 08 38 82  _StudioEvelien_

Burg. Kenisstraat 10 - 2910 Essen 

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

PLAATSEN / OPHALEN
diverse afvalcontainers

Boden BV
Duiventorenstraat 16
B-2910 Essen

GRONDWERK
WEGENWERK
CONTAINERS

De Boekenwurm
Voor al uw TWEEDEHANDS 

en NIEUWE boeken

Openingstijden:
ma - di: 12 - 18 uur

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

Molenstraat 91
4701 JP Roosendaal 

10% korting op vertoon 

van deze advertentie

info@boekenwurm.biz
www.boekenwurm.biz

Privéhuis Dreamgirls

Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom

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

Vrolijk Kerstfeest

& Gelukkig Nieuwjaar !
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Gekkoo sluit na 60 jaar jeugdverblijf: 
geen bosklassen meer voor stadskinderen
Sint-Job
Het doek is definitief gevallen over het jeugdverblijf Spelen 
van de jeugdwerkorganisatie Gekkoo in de Staf Laroche-
laan in Sint-Job. Ook het verblijf in Weert sluit de deuren. 
Honderden kinderen beleefden er sinds begin jaren zestig 
een leuke vakantie. Het gebouw staat nu te koop voor ruim 
2,3 miljoen euro.

Gekkoo was tot voor 20 no-
vember 2017 bekend als 
Kindervreugd, en verander-
de toen na tachtig jaar van 

naam en evolueerde zo ook mee met de tijd en de nieu-
we noden van kinderen en gezinnen. Via de Antwerpse 
jeugdwerkorganisatie Kindervreugd bood het Antwerpse 
stadsbestuur sinds 1904 bosklassen aan aan de leerlingen 
uit het stedelijk onderwijs. De eerste infrastructuur was do-
mein Diesterweg in Kalmthout. In 1962 volgden de stedelij-
ke zeeklassen in Sint-Idesbald (Koksijde). Ook in het Peerds-
bos in Brasschaat en Het Veen in Brecht konden leerlingen 
uit het lager onderwijs terecht. In 2013 kwam daar, onder fel 
protest, een einde aan. “We beslisten toen nog als Kinder-
vreugd om de verblijven in Brecht en Weert over te nemen. 
In Brecht ging het om ruim honderd bedden, in Weert een 
dertigtal”, schetst Victor Cools, voorzitter van de raad van 
bestuur.

Geen beheerder
“Twee jaar geleden, in volle coronatijd, maakten we de 
oefening welke strategie Gekkoo in de toekomst uit moest. 
We willen alle jonge kinderen, tussen drie en twaalf jaar, in 
de stad bereiken met een kwalitatief aanbod. Het uitbaten 
van een eigen jeugdverblijf draagt daar nog weinig toe 
bij. We waren daar vooral beheerder van een gebouw. We 
blijven nog wel vakantiekampen organiseren, maar niet 
meer in eigen gebouwen. In Brecht kwamen ook vooral 
scholen en jeugdbewegingen, de tweede lijn, terwijl we 
vooral inzetten op de eerste lijn. In mei vorig jaar is die be-
slissing genomen en alles welbeschouwd, met de huidige 
energiecrisis indachtig, is dit een terechte stap.” Gekkoo 
stopt daarom met de uitbating van de verblijven. “In de 
wintermaanden waren we sowieso gesloten. Maar dit keer 
heropenen we niet meer zoals gewoonlijk in de krokusva-
kantie”, merkt Cools op.

Jeugdwerk
Gekkoo slaat dus een nieuwe weg in. “We focussen ons 
in de toekomst op het uitbouwen van een nog straffer 
aanbod, waarin alle kinderen in de stad hun talenten, in-
teresses en identiteit kunnen ontdekken”, verduidelijkt al-
gemeen coördinator Eva Claes. “Daarnaast zetten we in 
op gedeelde infrastructuur, waarvan verschillende organi-
saties gebruikmaken. De middelen die hierdoor vrijkomen 
investeren we in speelgelegenheden voor kinderen in de 
stad. Zo bieden we mee een antwoord op de grote noden 
die er hier zijn en spelen we flexibeler in op maatschappe-
lijke tendensen. Het jeugdwerk evolueert voortdurend en 
vraagt vandaag een directer contact met de jongeren.”

Te koop
Het verblijf van Gekkoo in de Staf Larochelaan 47 in Sint-
Job staat op Immoweb te koop voor 2.340.000 euro en 
beschreven als ‘Groot jeugdverblijf in de bossen van Sint-
Job-in-‘t-Goor, gelegen in een groene omgeving op een 
perceel van 2,54 hectaren. Het bestaat uit een oud ge-
deelte voor 46 personen en een nieuw gedeelte voor 96 
personen. Beide gedeelten zijn verbonden met een gang.’
www.gekkoo.be
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FFiijjnnee ffeeeessttddaaggeenn eenn  
ddee bbeessttee wweennsseenn vvoooorr 22002233 

Www..Boerenijsje.Bee > bestel oonnlliinnee 

Het Boerenijsje Het Boerenijsje 
IIJJSSSSTTrroonnkkeenn 

KLASSIEK ROOD SNEEUWMAN

11 ppeerrssoooonnss--iijjssttaaaarrttjjeess 

> bbbbbbbbbbessssssssstel

 
 

Alle dagen open vanaf 13 u.  

24/12 afhalen vanaf 10u tot 16u      
25/12 gesloten          

3311//1122 aaffhhaalleenn vvaannaaff 1100uu ttoott 1166uu 
1/01 Gesloten 

Of tel. 03 31133 8811 6161  

St-Lenaartseweg 190  ●  2990 Loenhout   ●   info@boerenijsje.be 

Www..Boerenijs

Alle dagen open vanaf 13 u. 

24/12 afhalen

bbeesstteelllen
esst

Alle dagen open vanaf 13 u. 

t 16

. 03

je.Bee bbbb

Alle dagen open vanaf 13 u. 

vanaf 10u tot

Of telenn 

BBooxx mmiinnii ddeesssseerrttjjeess  

RAMEN • DEUREN • VLIEGENRAMEN • GARAGEPOORTEN • ROLLUIKEN • ZONWERING

OVERKAPPINGEN • CARPORTS • AUTOMATISATIE • HERSTELLINGEN 

Verema BV
Biest 24
2990 Wuustwezel

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

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

alle brandstoffe
n snel B

IJ U THUI
S geleverd

 tegen d
e laagste prij

zen

CODA VZW ZOEKT 
VRIJWILLIGERS 
IN DE ROUWZORG !

Coda Rouwzorg biedt een uitgebreide waaier aan rouwzorg- 
initiatieven aan voor nabestaanden. Via deze initiatieven wil-
len we nabestaanden ondersteunen, er voor hen zijn en hen 
een houvast bieden tijdens deze woelige periode in hun leven.

Wij zoeken hiervoor gemotiveerde vrijwilligers die een deel 
van hun tijd willen besteden aan het ondersteunen en bege-
leiden van nabestaanden. Dit kan via individuele gesprekken, 
als begeleider van een vaste gespreksgroep, als begeleider 
van onze open lotgenoteninitiatieven of als buddy van een 
rouwende. 

Ben jij iemand met een bijzondere affi niteit voor het thema 
“rouw en verlies”? Wil je je op vrijwillige basis engageren om 
nabestaanden die een normaal rouwproces doormaken na 
het overlijden van hun dierbare te ondersteunen ?

Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen en kom naar 
onze info-avond op 12 januari 2023 om 19.30 uur. 

Schrijf je telefonisch in via 03 432 78 43 
of e-mail je inschrijving naar rouwzorg@coda.care

Meer info over Coda vzw en Coda Rouwzorg kan je vinden op 
onze website. Neem gerust al een kijkje op www.coda.care om 

meer te weten te komen over onze werking. 
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Deelnemende winkel(h)iers:

contactpunt: Slagerij-Bakkerij Tobac - Nieuwstraat 108 - 2910 Essen
info@unizoessen.be

Winnaars in Infoblad ‘de kijker’ van 25 januari 2023.

CENTRUM
- Winkel vol winkels
- Tobac, slagerij/bakkerij
- Juwelier Aerden
- Esthetiq, schoonheidsinstituut
- Keuppens, roomijs
- Pand 95
- Step 2
- E-travel
- Frituur ’t Chaleke
- NXT Gear fietsen
- Den Bompa
- Sense optiek

MOLENHEIKE
- Mattheeusen en zoon, Winsol
- Schilderwerken Van Hees
- Electro Vorsselmans
- AU3 Fashion
- Electro Javado
- Roma

STATIE
- Pleysier In the Kitchen
- Optiek Michiels
- Café Rex
- Trapke Op

WILDERT
- Bloemen Matheusen
- Kempengoud
- Schoonheidsinstituut Maété
- Natuurlijk mooi by Claudia
- Frituur Wildert
- Lemon Fish
- ‘t Graan

HORENDONK
- ‘t Romanneke
- Haarsalon Myriam Raymakers
- TheShirtfactory

HEIKANT
- Drankenhandel Van Oevelen
- Kapsalon Capelli
- Naaikantje

HOEK
- Tuincentrum Moerkant
- Delicatessen Tobac

SPIJKER EN RIJKMAKER
- Schot’s Vishandel
- Drankenhandel De Caigny
- Reizen Verpalen  
- Fietsen Saman
- De Rakker
- Tom Nollekens

Veranda’s - ramen &  deuren
zonwering - rolluiken - garagepoorten

Spijker 57
2910 Essen - België

Kapelstraat 8 - 2910 Essen
 tel. 03 667 60 80

www.adviesgroepdries.be

Verzekeringsmakelaar
Bankagent

vbw-accountants.be

DRANKENHANDEL VAN OEVELEN
Moerkantsebaan 47a - 2910 Essen

tel. 03 235 61 32
www.vanoevelen.be

GARAGE JAN LOOS bvba
Kapelstraat 81, 2910 Essen – TEL.+32 (0) 3 667 38 00 – FAX +32 (0) 3 667 31 85 – info@citroenloos.be – www.citroenloos.be
Ondernemingsnummer BTW BE 0435 271 068 – Bank Centea 860-0073701-60 – IBAN BE 73 8600 0737 0160 – BIC SPAABE22

GARAGE JAN LOOS bvba
Kapelstraat 81, 2910 Essen – TEL.+32 (0) 3 667 38 00 – FAX +32 (0) 3 667 31 85 – info@citroenloos.be – www.citroenloos.be
Ondernemingsnummer BTW BE 0435 271 068 – Bank Centea 860-0073701-60 – IBAN BE 73 8600 0737 0160 – BIC SPAABE22

garage Jan LOOS

schadeherstellingen 

             alle merken

Gyproc en binnenschrijnwerk
Kasten op maat
www.gyselinckbv.be

-

BAKKERIJ VAN THILLO
Nieuwstraat 56  - 2910 Essen 

Tel. +32 3 677 06 37

Hensen
Grafzerken 

Begrafenissen

Begrafenissen - Grafzerken
Moerkantsebaan 54

2910 Essen

Nieuwstraat 57
2910 Essen

_s

Mattheeusen & Zn bv
Stationsstraat 120

2910 Essen
0477 35 23 71

RAMEN • VERANDA • ZONWERING • POORTEN

Essen
Sint-Lenaarts
Wuustwezel

Mattheeusen & Zn bv
Stationsstraat 120

2910 Essen
0477 35 23 71

RAMEN • VERANDA • ZONWERING • POORTEN

Mattheeusen & Zn bv
Stationsstraat 120

2910 Essen
0477 35 23 71

RAMEN • VERANDA • ZONWERING • POORTEN

CRYOLIPOLYSE

HUIDADVIES  GELAATSVERZORGINGEN  HUIDVERBETERING  MANICURE/ GELNAGELS/ GELLAK  PEDICURE
BROWS  ONTHARINGEN  MAKE UP  PERMANENTE MAKE UP  DEFINITIEVE ONTHARING

Annie Witjes Kerkeneind 3a, 2910 Essen - 03 663 09 72 of 0468 30 95 68

Opendeurdag
ZATERDAG 1 OKT 

Wij verwelkomen iedereen DEMO’S MET
met een hapje en een drankje MODELLEN

GRATIS INTAKES: HUIDVERBETERING, DEFINITIEVE ONTHARING, CRYOLIPOLYSE

op alle producten vanaf €125*.
op 01/10/22

1 2
bij een 

behandeling van 
vetbevriezing van 
2 zones (€220).

op een TREATMENT BY 
ESTHETIQ behandeling*

€102 > €91,80
ACTIE GELDIG T/M 15/11/22ACTIE GELDIG T/M 01/10/22

GRATIS CASBEAU 
SLIMMING SERUM
bij het afrekenen van een 
kuur vetbevriezing bestaande 
uit 3 behandelingen.

GELDIG MITS AFGIFTE VAN DEZE BON   I   NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES

* ALLE BEHANDELINGEN WORDEN AFGESTEMD OP DE PERSOONLIJKHEID VAN DE HUID

Kerkeneind 3a
2910 Essen

Scooterverhuur
Noorderkempen.be
Hofstraat 55
2910 Essen, België

+32 (0)492 37 99 77
info@scooterverhuurnoorderkempen.be

BTW BE 0627 431 830

Scooterverhuur
Noorderkempen.be
Hofstraat 55
2910 Essen, België

+32 (0)492 37 99 77
info@scooterverhuurnoorderkempen.be

BTW BE 0627 431 830

Scooterverhuur
Noorderkempen.be
Hofstraat 55
2910 Essen, België

+32 (0)492 37 99 77
info@scooterverhuurnoorderkempen.be

BTW BE 0627 431 830

Scooterverhuur
Noorderkempen.be
Hofstraat 55
2910 Essen, België

+32 (0)492 37 99 77
info@scooterverhuurnoorderkempen.be

BTW BE 0627 431 830

Scooterverhuur
Noorderkempen.be
Hofstraat 55
2910 Essen, België

+32 (0)492 37 99 77
info@scooterverhuurnoorderkempen.be

BTW BE 0627 431 830

Scooterverhuur
Noorderkempen.be
Hofstraat 55
2910 Essen, België

+32 (0)492 37 99 77
info@scooterverhuurnoorderkempen.be

BTW BE 0627 431 830

Postbaan 72J

2910 Essen | België

+32 (0)3 535 46 07

Meer dan 65 jaar ervaring

Gespecialiseerd in verf, verfaccessoires, behang, raamdecoratie, vloerbekleding,…

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad.

Spijker 34, 2910 Essen - Tel. 03/361.71.00 - E-mail: csc.essen@tomnollekens.be
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u30 en zaterdag van 9u00 tot 16u00

ONZE VESTIGINGEN: LIER, HOVE, WILRIJK, SINT-LENAARTS EN ESSEN

WWW.TOMNOLLEKENS.BE

uw ervaren partner in verf en onderhoud

In onze deco-afdeling vind je alles 
om van jouw huis een thuis te maken!

Met onze ruime keuze aan behang, raamdecoratie, 
vloerbekleding en sierlijsten maak je jouw interieur helemaal af. 

Ook in deze assortimenten staan we jou graag bij met onze gekende 
technische kennis en advies op maat.

Meer dan 65 jaar ervaring

Gespecialiseerd in verf, verfaccessoires, behang, raamdecoratie, vloerbekleding,…

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad.

Spijker 34, 2910 Essen - Tel. 03/361.71.00 - E-mail: csc.essen@tomnollekens.be
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u30 en zaterdag van 9u00 tot 16u00
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In onze deco-afdeling vind je alles 
om van jouw huis een thuis te maken!

Met onze ruime keuze aan behang, raamdecoratie, 
vloerbekleding en sierlijsten maak je jouw interieur helemaal af. 

Ook in deze assortimenten staan we jou graag bij met onze gekende 
technische kennis en advies op maat.

Meer dan 65 jaar ervaring

Gespecialiseerd in verf, verfaccessoires, behang, raamdecoratie, vloerbekleding,…

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad.

Spijker 34, 2910 Essen - Tel. 03/361.71.00 - E-mail: csc.essen@tomnollekens.be
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u30 en zaterdag van 9u00 tot 16u00

ONZE VESTIGINGEN: LIER, HOVE, WILRIJK, SINT-LENAARTS EN ESSEN
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uw ervaren partner in verf en onderhoud

In onze deco-afdeling vind je alles 
om van jouw huis een thuis te maken!

Met onze ruime keuze aan behang, raamdecoratie, 
vloerbekleding en sierlijsten maak je jouw interieur helemaal af. 

Ook in deze assortimenten staan we jou graag bij met onze gekende 
technische kennis en advies op maat.

Meer dan 65 jaar ervaring

Gespecialiseerd in verf, verfaccessoires, behang, raamdecoratie, vloerbekleding,…

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad.

Spijker 34, 2910 Essen - Tel. 03/361.71.00 - E-mail: csc.essen@tomnollekens.be
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u30 en zaterdag van 9u00 tot 16u00

ONZE VESTIGINGEN: LIER, HOVE, WILRIJK, SINT-LENAARTS EN ESSEN

WWW.TOMNOLLEKENS.BE

uw ervaren partner in verf en onderhoud

In onze deco-afdeling vind je alles 
om van jouw huis een thuis te maken!

Met onze ruime keuze aan behang, raamdecoratie, 
vloerbekleding en sierlijsten maak je jouw interieur helemaal af. 

Ook in deze assortimenten staan we jou graag bij met onze gekende 
technische kennis en advies op maat.

Spijker 34
Essen

03 361 71 00

Kammenstraat 96
2910 Essen
+32 (0)468 13 61 79

Certis
verzekeringen

Mensen beschermen

De deelnemers gaan akkoord met het reglement
wat terug te vinden is op de website.
www.unizoessen.be

www.kachelservice.be

Veranda’s - ramen &  deuren
zonwering - rolluiken - garagepoorten

Spijker 57
2910 Essen - België

Kapelstraat 8 - 2910 Essen
 tel. 03 667 60 80

www.adviesgroepdries.be

Verzekeringsmakelaar
Bankagent

vbw-accountants.be

DRANKENHANDEL VAN OEVELEN
Moerkantsebaan 47a - 2910 Essen

tel. 03 235 61 32
www.vanoevelen.be

GARAGE JAN LOOS bvba
Kapelstraat 81, 2910 Essen – TEL.+32 (0) 3 667 38 00 – FAX +32 (0) 3 667 31 85 – info@citroenloos.be – www.citroenloos.be
Ondernemingsnummer BTW BE 0435 271 068 – Bank Centea 860-0073701-60 – IBAN BE 73 8600 0737 0160 – BIC SPAABE22

GARAGE JAN LOOS bvba
Kapelstraat 81, 2910 Essen – TEL.+32 (0) 3 667 38 00 – FAX +32 (0) 3 667 31 85 – info@citroenloos.be – www.citroenloos.be
Ondernemingsnummer BTW BE 0435 271 068 – Bank Centea 860-0073701-60 – IBAN BE 73 8600 0737 0160 – BIC SPAABE22
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Opendeurdag
ZATERDAG 1 OKT 

Wij verwelkomen iedereen DEMO’S MET
met een hapje en een drankje MODELLEN

GRATIS INTAKES: HUIDVERBETERING, DEFINITIEVE ONTHARING, CRYOLIPOLYSE

op alle producten vanaf €125*.
op 01/10/22

1 2
bij een 

behandeling van 
vetbevriezing van 
2 zones (€220).

op een TREATMENT BY 
ESTHETIQ behandeling*

€102 > €91,80
ACTIE GELDIG T/M 15/11/22ACTIE GELDIG T/M 01/10/22

GRATIS CASBEAU 
SLIMMING SERUM
bij het afrekenen van een 
kuur vetbevriezing bestaande 
uit 3 behandelingen.

GELDIG MITS AFGIFTE VAN DEZE BON   I   NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES

* ALLE BEHANDELINGEN WORDEN AFGESTEMD OP DE PERSOONLIJKHEID VAN DE HUID
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2910 Essen | België
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Meer dan 65 jaar ervaring

Gespecialiseerd in verf, verfaccessoires, behang, raamdecoratie, vloerbekleding,…

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad.

Spijker 34, 2910 Essen - Tel. 03/361.71.00 - E-mail: csc.essen@tomnollekens.be
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u30 en zaterdag van 9u00 tot 16u00

ONZE VESTIGINGEN: LIER, HOVE, WILRIJK, SINT-LENAARTS EN ESSEN

WWW.TOMNOLLEKENS.BE

uw ervaren partner in verf en onderhoud

In onze deco-afdeling vind je alles 
om van jouw huis een thuis te maken!

Met onze ruime keuze aan behang, raamdecoratie, 
vloerbekleding en sierlijsten maak je jouw interieur helemaal af. 

Ook in deze assortimenten staan we jou graag bij met onze gekende 
technische kennis en advies op maat.
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Spijker 34
Essen

03 361 71 00

Kammenstraat 96
2910 Essen
+32 (0)468 13 61 79

Certis
verzekeringen

Mensen beschermen

De deelnemers gaan akkoord met het reglement
wat terug te vinden is op de website.
www.unizoessen.be

www.kachelservice.be

EINDEJAARSACTIE 2022
Met dank aan onze sponsors:

    

PRIJZENPOT 9.000 euro 
1e prijs: 2500 euro in bonnen van 10 en 5 euro
2e prijs: 1000 euro in bonnen van 10 en 5 euro
3e prijs: 500 euro in bonnen van 10 en 5 euro
200 waardebonnen van 25 euro

Koop in Essen…

koop lokaal !

- Het Portret
- Soner’s Grill restaurant
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Deelnemende winkel(h)iers:

contactpunt: Slagerij-Bakkerij Tobac - Nieuwstraat 108 - 2910 Essen
info@unizoessen.be

Winnaars in Infoblad ‘de kijker’ van 25 januari 2023.

CENTRUM
- Winkel vol winkels
- Tobac, slagerij/bakkerij
- Juwelier Aerden
- Esthetiq, schoonheidsinstituut
- Keuppens, roomijs
- Pand 95
- Step 2
- E-travel
- Frituur ’t Chaleke
- NXT Gear fietsen
- Den Bompa
- Sense optiek

MOLENHEIKE
- Mattheeusen en zoon, Winsol
- Schilderwerken Van Hees
- Electro Vorsselmans
- AU3 Fashion
- Electro Javado
- Roma

STATIE
- Pleysier In the Kitchen
- Optiek Michiels
- Café Rex
- Trapke Op

WILDERT
- Bloemen Matheusen
- Kempengoud
- Schoonheidsinstituut Maété
- Natuurlijk mooi by Claudia
- Frituur Wildert
- Lemon Fish
- ‘t Graan

HORENDONK
- ‘t Romanneke
- Haarsalon Myriam Raymakers
- TheShirtfactory

HEIKANT
- Drankenhandel Van Oevelen
- Kapsalon Capelli
- Naaikantje

HOEK
- Tuincentrum Moerkant
- Delicatessen Tobac

SPIJKER EN RIJKMAKER
- Schot’s Vishandel
- Drankenhandel De Caigny
- Reizen Verpalen  
- Fietsen Saman
- De Rakker
- Tom Nollekens

Veranda’s - ramen &  deuren
zonwering - rolluiken - garagepoorten

Spijker 57
2910 Essen - België

Kapelstraat 8 - 2910 Essen
 tel. 03 667 60 80

www.adviesgroepdries.be

Verzekeringsmakelaar
Bankagent

vbw-accountants.be

DRANKENHANDEL VAN OEVELEN
Moerkantsebaan 47a - 2910 Essen

tel. 03 235 61 32
www.vanoevelen.be

GARAGE JAN LOOS bvba
Kapelstraat 81, 2910 Essen – TEL.+32 (0) 3 667 38 00 – FAX +32 (0) 3 667 31 85 – info@citroenloos.be – www.citroenloos.be
Ondernemingsnummer BTW BE 0435 271 068 – Bank Centea 860-0073701-60 – IBAN BE 73 8600 0737 0160 – BIC SPAABE22

GARAGE JAN LOOS bvba
Kapelstraat 81, 2910 Essen – TEL.+32 (0) 3 667 38 00 – FAX +32 (0) 3 667 31 85 – info@citroenloos.be – www.citroenloos.be
Ondernemingsnummer BTW BE 0435 271 068 – Bank Centea 860-0073701-60 – IBAN BE 73 8600 0737 0160 – BIC SPAABE22

garage Jan LOOS

schadeherstellingen 

             alle merken

Gyproc en binnenschrijnwerk
Kasten op maat
www.gyselinckbv.be

-

BAKKERIJ VAN THILLO
Nieuwstraat 56  - 2910 Essen 

Tel. +32 3 677 06 37

Hensen
Grafzerken 

Begrafenissen

Begrafenissen - Grafzerken
Moerkantsebaan 54

2910 Essen

Nieuwstraat 57
2910 Essen

_s

Mattheeusen & Zn bv
Stationsstraat 120

2910 Essen
0477 35 23 71

RAMEN • VERANDA • ZONWERING • POORTEN

Essen
Sint-Lenaarts
Wuustwezel

Mattheeusen & Zn bv
Stationsstraat 120

2910 Essen
0477 35 23 71

RAMEN • VERANDA • ZONWERING • POORTEN

Mattheeusen & Zn bv
Stationsstraat 120

2910 Essen
0477 35 23 71

RAMEN • VERANDA • ZONWERING • POORTEN

CRYOLIPOLYSE

HUIDADVIES  GELAATSVERZORGINGEN  HUIDVERBETERING  MANICURE/ GELNAGELS/ GELLAK  PEDICURE
BROWS  ONTHARINGEN  MAKE UP  PERMANENTE MAKE UP  DEFINITIEVE ONTHARING

Annie Witjes Kerkeneind 3a, 2910 Essen - 03 663 09 72 of 0468 30 95 68

Opendeurdag
ZATERDAG 1 OKT 

Wij verwelkomen iedereen DEMO’S MET
met een hapje en een drankje MODELLEN

GRATIS INTAKES: HUIDVERBETERING, DEFINITIEVE ONTHARING, CRYOLIPOLYSE

op alle producten vanaf €125*.
op 01/10/22

1 2
bij een 

behandeling van 
vetbevriezing van 
2 zones (€220).

op een TREATMENT BY 
ESTHETIQ behandeling*

€102 > €91,80
ACTIE GELDIG T/M 15/11/22ACTIE GELDIG T/M 01/10/22

GRATIS CASBEAU 
SLIMMING SERUM
bij het afrekenen van een 
kuur vetbevriezing bestaande 
uit 3 behandelingen.

GELDIG MITS AFGIFTE VAN DEZE BON   I   NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES

* ALLE BEHANDELINGEN WORDEN AFGESTEMD OP DE PERSOONLIJKHEID VAN DE HUID
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Meer dan 65 jaar ervaring

Gespecialiseerd in verf, verfaccessoires, behang, raamdecoratie, vloerbekleding,…

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad.

Spijker 34, 2910 Essen - Tel. 03/361.71.00 - E-mail: csc.essen@tomnollekens.be
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u30 en zaterdag van 9u00 tot 16u00

ONZE VESTIGINGEN: LIER, HOVE, WILRIJK, SINT-LENAARTS EN ESSEN

WWW.TOMNOLLEKENS.BE

uw ervaren partner in verf en onderhoud

In onze deco-afdeling vind je alles 
om van jouw huis een thuis te maken!

Met onze ruime keuze aan behang, raamdecoratie, 
vloerbekleding en sierlijsten maak je jouw interieur helemaal af. 

Ook in deze assortimenten staan we jou graag bij met onze gekende 
technische kennis en advies op maat.
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technische kennis en advies op maat.

Meer dan 65 jaar ervaring

Gespecialiseerd in verf, verfaccessoires, behang, raamdecoratie, vloerbekleding,…

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad.

Spijker 34, 2910 Essen - Tel. 03/361.71.00 - E-mail: csc.essen@tomnollekens.be
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u30 en zaterdag van 9u00 tot 16u00

ONZE VESTIGINGEN: LIER, HOVE, WILRIJK, SINT-LENAARTS EN ESSEN

WWW.TOMNOLLEKENS.BE

uw ervaren partner in verf en onderhoud

In onze deco-afdeling vind je alles 
om van jouw huis een thuis te maken!

Met onze ruime keuze aan behang, raamdecoratie, 
vloerbekleding en sierlijsten maak je jouw interieur helemaal af. 

Ook in deze assortimenten staan we jou graag bij met onze gekende 
technische kennis en advies op maat.

Spijker 34
Essen

03 361 71 00

Kammenstraat 96
2910 Essen
+32 (0)468 13 61 79

Certis
verzekeringen

Mensen beschermen

De deelnemers gaan akkoord met het reglement
wat terug te vinden is op de website.
www.unizoessen.be

www.kachelservice.be

EINDEJAARSACTIE 2022
Met dank aan onze sponsors:

    

PRIJZENPOT 9.000 euro 
1e prijs: 2500 euro in bonnen van 10 en 5 euro
2e prijs: 1000 euro in bonnen van 10 en 5 euro
3e prijs: 500 euro in bonnen van 10 en 5 euro
200 waardebonnen van 25 euro

Koop in Essen…

koop lokaal !

- Het Portret
- Soner’s Grill restaurant
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Twee foto’s van Brechtse fotograaf Sven Van Roy uitverkoren voor 
World Photographic Cup 2023

Brecht
De Brechtse fotograaf Sven Van Roy is er opnieuw in ge-
slaagd om met twee foto’s geselecteerd te zijn voor de 
World Photographic Cup 2023. Vorig jaar werd zijn foto Vor-
tex niet alleen gelauwerd als beste Belgische inzending, 
maar ook vierde beste ter wereld. Doet hij in 2023 beter?

Dit jaar stuurde Van Roy opnieuw enkele foto’s in voor de 
Belgische selectie van de World Photographic Cup 2023, 
de Olympische Spelen voor fotografen zeg maar. Twee 
exemplaren werden weerhouden en mogen nu meedin-
gen op wereldniveau. Dit keer werden zijn foto Basement 
Treasure geselecteerd in de categorie Commercial en zijn 
Kiss my Car in de categorie Illustrative/Digital Art. Opnieuw 
spelen auto’s hierin de hoofdrol, in een filmisch decor. “Al-
les begint bij de foto. Daarvan hangt af hoe je ermee aan 
de slag kunt gaan. Het moeilijkste is de juiste locatie vinden, 
waarin de auto past. Het hele plaatje moet kloppen.”
De technieken die Sven Van Roy gebruikt, zijn door hem 
zelf ontwikkeld en dus heel nieuw. Het resultaat wordt door 
professionele fotografen uit de hele wereld gesmaakt. “Het 
is iets totaal nieuw, zeker voor ons land. Het is wel fijn om 

te merken dat de foto’s ook door anderen gewaardeerd 
worden”, bekent de fotograaf.
Elke fotograaf mag negen foto’s insturen, drie voor drie ca-
tegorieën. Elk land mag met in totaal achttien foto’s deel-
nemen aan de World Photographic Cup. Een internationa-
le jury bepaalt per categorie wat de tien beste foto’s zijn. 
Het land met de meeste medailles, foto’s in de top drie, 
wint.

Brandweer brengt recordaantal kolonels, sergeanten en pompiers aan de man
Brecht, Sint-Job
Maar liefst 1.400 ontbijtmanden mochten de brandweer 
van Brecht en Sint-Job uitdelen. Dat is een recordaantal 
sinds de actie in 2020 het levenslicht zag. Een weekend 
lang organiseerden ze een drive-in in de kazernes van 
Brecht en Sint-Job waar inwoners de kolonels, sergeanten 
en pompiers konden ophalen.

Het mag duidelijk zijn dat de inwoners van Groot-Brecht de 
brandweer een warm hart toedragen. De brandweer zelf 
zet zich naar eigen zeggen graag in vuur en vlam om de 
ontbijt(br)(m)anden klaar te maken.”Dit jaar waren er 1.400 
kolonels, sergeanten en pompiers verkocht, dat is 30% 
meer dan vorig jaar”, stelde adjudant Jan Van Hooydonck 
tevreden vast. “Dit is het resultaat van sterk teamwerk. Voor 
corona verkochten we elk jaar een brandweerkalender. 

Maar dan zijn de pompiers elk apart op pad. Met de ont-
bijtmanden zijn verschillende teams samen aan de slag. 
Dat is gezelliger en versterkt ook de onderlinge band.” 
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Drukkerij Prima-Print
Tel. 03 667 57 65
info@primaprint.be

Drukkerij - Uitgeverij Werner Weyts - Wuustwezel

Egidius Vanmeir

’t Klein Verschil

23/11/20   20:19

Wuustwezel
in de

Tweede
Wereldoorlog

    Guido Van Wassenhove

W
uustw

ezel in de Tw
eede W

ereldoorlog      Guido Van W
assenhove

Guido Van Wassenhove (°1951) publiceerde in 1985 het boek ‘Wuustwezel en Loenhout in de Tweede Wereldoorlog’.Deze uitgave is gebaseerd op het originele werk, maar werd door hem volledig herschreven en aangevuld met info die hij sedertdien verzamelde.Sedert 1977 interesseert hij zich in de geschiedenis van de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
op plaatselijk vlak.
In 1996 werd hij voorzitter van de 2nd Branch 
The Polar Bear Association, een Belgische afdeling 
van de Britse
moedervereniging.

De oorlogsgebeurtenissen in Wuustwezel-Loenhout-Gooreind 1940 - 1945

WOII-Boek_Cover.indd   1

4/09/13   08:49

Prachtig boek, 340 pagina’s met meer
dan 400 foto’s in kleur en zwart-wit.

Nog steeds te koop voor :
 
z ,-

De Groote Oorlog 
in woord en beeld 
in dit 256 pagina’s

 tellende boek

Te koop voor :
 

z 42,-

Een prachtig 256 pagina’s
tellend boek 
vol schrijfsels die voor 
vele mensen dat 
’klein verschil’ 
kunnen maken.

Nu te koop voor :
 
z 22,-

42

MERRY
C H R I S T M A S
& HAPPY NEW YEAR 2021APPY NEW YEAR 2021

schoenen & lederwaren & sport
VAN DIJCK

www.vandijckschoenen.be

VAN DIJCK Dorpsstraat 4 - 2990 Wuustwezel - T. 03 669 96 63 - Ruime parking achter de winkel

Onze openingsuren: maandag: 13.00 - 18.30 • dinsdag t.e.m. vrijdag 9.00 - 18.30 • zaterdag 9.00 - 17.30 • zondag 9.00 - 12.00

www.vandijckschoenen.bewww.vandijckschoenen.be

Leuke cadeautjes om te geven:
portefeuille, portemonnee, Secrid kaartenetui, handtas, 

boekentas, paraplu, sjaals, handschoenen, pantoffels, reiskoffer, …

Kom langs 

en 

ontdek onze 

KOPPEL

VERKOOPACTIE !

Shepherd Rohde Rohde

Maverick

Secrid RFID
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Leerlingen GBS De Sleutelbloem 
brengen Oekraïense poëzie op 
jaarlijkse boekenbeurs

Brecht
De jaarlijkse boekenbeurs van de gemeentelijke basis-
school De Sleutelbloem, in samenwerking met Jeukiboek, 
werd druk bezocht. De school zette alles in het werk om van 
lezen een aangename ontdekking te maken. De leerlingen 
vertolkten boekentoneeltjes, dit keer ook een Oekraïens 
prentenboek. Het oudercomité opende een gezellig café.

Tussen 13 en 18u glimde de turnzaal van mooie boeken 
voor jong en oud. Onder leiding van meester Jef, die ei-
genlijk met pensioen is, stelden de vijfde- en zesdejaars 
enkele boeken voor in de vorm van een toneeltje. Heel 
bijzonder was dat er dit keer ook een Oekraïens boek aan 
bod kwam. “De dag dat Oorlog naar Rondo kwam is een 
prentenboek dat al in 2015 verscheen, maar nu naar het 
Nederlands is vertaald. Lezers en kijkers vanaf negen jaar 
kunnen ontdekken hoe bloemen, muziek en het mooie op 
oorlog overwinnen”, legt hij uit. “We hebben aan de voor-
stelling enkele nieuwe Oekraïense gedichten toegevoegd. 
Uniek was dat Matviy, die vorig jaar hier in het zesde leer-
jaar school liep, het gedicht in zijn moedertaal voorlas.” Een 
heel bijzondere ervaring voor het publiek. Ik win nooit iets 
en Bureau SPEURNEUS waren de twee andere boeken die 
werden voorgebracht. Van de voorgestelde boeken werd 
telkens een exemplaar onder de toeschouwers verloot.

MIJN  10-JARIG   JUBILEUM

10 Jaar terug in de tijd,
was ik voor de eerste keer bezig,

met heel veel vlijt.
Toen was er iets speciaals te doen.

De toenmalige burgemeester van Wuustwezel, 
Jos Ansoms, ging toen met pensioen.

Zo wist ik, in december 2012,
voor de eerste keer in De Spiegel Van Wuustwezel 

te schrijven.
Onwetend, dat het zo wel 10 jaar lang zou blijven.

Want, 1 maand later,
vroeg mijn contactpersoon van Het Spiegelblaadje,

of ik nog andere gedichtjes had, in mijn laadje.

En zo is het allemaal begonnen.
En heb ik een vast rubriekje in De Spiegel gewonnen.

Naarmate de jaren verstreken, 
werden mijn seizoensgebonden gedichtjes 

ook heel diepzinnig.
Ik koesterde ze heel innig.

Blijkbaar hebben mijn gedichtjes vele lezers geraakt.
Want, doorheen de jaren, 

heb ik wel enkele fans gemaakt.
Door deze lieve mensen, 

werd ik meer en meer gemotiveerd.
En voor ik het goed en wel wist, 

zijn er 10 jaren gepasseerd !

Sinds 1 januari 2022, is De Spiegel Van Wuustwezel,
samen met nog 2 andere blaadjes, 

vervangen door dekijker.
Maar ook dit blaadje, maakt de lezers zoveel rijker.

Ik kan het zelf amper geloven.
Ik mag vandaag 10 brandende kaarsjes 

op een jubileumtaart uitdoven.

Het zijn mijn trouwe lezers, 
die mij de moed en de inspiratie gaven,

 om door te blijven gaan.
En hopelijk zullen mijn gedichtjes nog heel lang 

in dekijker blijven staan.

Beste lezers en fans,
ik zeg jullie allen veel dank, 

en ik heb dit gedichtje geschreven 
met een brede glimlach.

Want, dit was voor mij, echt waar, 
een heel bijzondere dag !

Hartelijk dank aan alle medewerkers van de Kijker,
en aan al mijn trouwe lezers.

Van Peggy Verboven.
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Steunactie t.v.v. dorpje Mwembe

Met de verkoop van kunstfoto's van Mwembe en 
zijn inwoners als posters en postkaarten, willen de 
initiatiefnemers de nodige fondsen verzamelen voor 

De foto’s werden ter 
plaatse gemaakt door 
Bert en Frank Sacré. Ze 
brengen de inwoners 
van Mwembe en hun 
dagelijks leven in beeld. 

        www.curieus-wuustwezel.be of bij Frank Sacré 
+32 497 81 03 26 of franksacre@scarlet.be
www.curieus-wuustwezel.be/verkoop-kunstfotos

Curieus zet zich met de steun van Wereldwinkel 
Wuustwezel en  het lokaal bestuur in voor het geïso-
leerde dorpje Mwembe in het centrum van Congo. 
Het doel van de actie is voldoende financiële midde-
len te werven voor de aankoop en het vervoer van de 
materialen vanuit België naar Mwembe. 

Familiefilm in GC Kadans

Laat je op woensdag 4 januari volledig onderdompelen 
in de wintersfeer met de leuke familiefilm 'Smallfoot'.  
De vertoning start om 15u00. Iedereen is welkom!

De filmvoorstelling inclusief wat 
winter lekkers kost €5. Met UiTPAS 
aan kansentarief betaal je €1. 

Bestel je tickets online via 
www.uitinvaanderen.be (zoekterm:

‘Familiefilm Smallfoot’), scan de QR-code
of kom langs op de vrijetijdsdienst.

       03 690 46 79 - vrijetijd @wuustwezel.be

Thomas van Heck (1910 - 2006) is een zeer gekende 
Nederlandse kunstschilder. Hij was de laatste Dortse 

talloze werken nagelaten, welke te zien zijn in diverse 
Nederlandse musea. 

De rest van zijn werk  
werd door zijn dochter 
Maria ondergebracht 
in een klein museum 
in Brasschaat, waar 
het vele bezoekers 

Wuustwezel, zijn de werken verplaatst naar een atelier 

werk komen bezichtigen.   

        Atelier Thomas van Heck is open op afspraak.  
Beheer: Mieke en Paul Van Berkel. +32 484 99 11 12
www.thomasvanheck.com

Wie reeds van te voren een indruk wil krijgen van de 
schilderijen kan alvast een aantal van zijn werken 
bewonderen in de inkomhal van het Gemeentehuis. 
Deze expositie loopt tot eind februari en is toegankelijk 
tijdens de openingsuren van het Gemeentehuis.

        03 690 46 26 - cultuur @wuustwezel.be

CULTUURPAGINA

Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in Wuustwezel
kan je terugvinden op www.wuustwezel.be/uit-wuustwezel.

Expositie Thomas van Heck

Ontdek de spaar- en omruilvoordelen & tal van
activiteiten via www.vanpoldertotkempen.be.

Opendeurdag Tiendenschuur

Op zaterdag 17 december opent Tiendenschuur de 
deuren. De opening van de herbestemming is voor het 
ruime publiek toegankelijk tussen 14 en 17 uur. Allen 
welkom in de Kerkblokstraat 4 te Loenhout.

Initiatief door Lokaal Bestuur Wuustwezel i.s.m. 
Heemkring Wesalia II en Parochie Loenhout.  

        03 690 46 26 - cultuur @wuustwezel.be
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Bijzondere kaartavond 
met buurtschap Hofakker

Wuustwezel
Het is al van 2019 geleden, 
mede door corona, dat 
buurtschap Hofakker nog 
eens uitpakte met zijn kerst-
kaartavond. Maar dit jaar 
zijn ze er weer. Een must 
voor iedere kaarter want 
kaartavonden worden 
steeds zeldzamer. 

BUURTSCHAP HOFAKKER organiseert haar grote kaartavond 
Boomke Whisy op maandag 26 december (tweede kerst-
dag) in cultuurcentrum Blommaert, Gemeentepark 22 (dat 
is op 50 m van het gemeentehuis). 
Er zijn voor 200 euro prijzen. Bekers voor de winnaars. 
Inschrijven kan vanaf 19.30 u. 
Iedereen is van harte welkom.

Knappe Durvers op zoek naar 
materiaal uit het 50-jarig bestaan

Wuustwezel 
De vzw De Knappe Durvers bestaat 50 jaar en dat gaat na-
tuurlijk gevierd worden met een wervelende show. Daar-
om is men op zoek naar materiaal uit die periode.

Het bestuur zoekt oude foto’s, oude filmpjes, oude logo’s, 
club-shirts, mailots en truien. Ook attributen waar het logo 
of naam van KDW op staat zijn welkom. En wie heeft er 
nog oude programmaboekjes of liedjes die lang geleden 
gebruikt zijn. Alles mag gemaild worden naar 50jaarKDW@
gmail.com voor 1 januari 2023. Er zijn 3x duotickets te win-
nen voor de shows op 13 & 14 mei 2023 in ruil voor interes-
sante info. Dit sportjaar gaan de shows door op zaterdag 
13 mei (18.30  u zonder kleuters en kids uit 1+2(3)de leer-
jaar) en zondag 14 mei (10 u en 14 u) in sporthal Koch te 
Gooreind. Ticketverkoop start online vanaf 1 maart 2023. 
De vzw bestaat volgens de statuten 50 jaar, maar Knappe 
Durvers bestaat als vereniging langer. Helaas vinden de or-
ganisatoren daar weinig van terug. 

Inzamelactie na diefstal voor 
Lichtstoet Wuustwezel!

Wuustwezel
In Wuustwezel is de Lichtstoet een waardevolle en warme 
traditie die al jaren de aankomst van Sinterklaas aankon-
digt. Na een succesvolle editie op 12 november, werd het 
bestuur van de Lichtstoet dit jaar wakker in een nachtmer-
rie… De kluis, inclusief volledige inkomsten, werd gesto-
len uit feestzaal De Ark. De organisatie was geschokt! Al 
laat het bestuur het hoofd niet hangen. Intussen is er een 
crowdfunding live gegaan om deze warmtevolle traditie 
ook in 2023 te kunnen voortzetten.
 
De organisatoren van Lichtstoet Wuustwezel hopen te 
kunnen rekenen op de solidariteit van alle mensen die de 
Lichtstoet een warm hart toedragen. Wie de organisatie 
volgt op sociale media weet intussen dat er zopas een 
crowdfunding is gestart via de volgende website: 
https://gofund.me/c83be2fc (LET OP: stortingen enkel 
mogelijk via kredietkaart), maar uiteraard zijn ook stortin-
gen via overschrijving op het nieuwe rekeningnummer                   
BE76 1030 8229 7595 van harte welkom. 

Iedere bijdrage groot én klein kan hen helpen om het ultie-
me doel te verwezenlijken. Namelijk zoveel mogelijk geld 
inzamelen om een jarenlange traditie voort te zetten. Help 
jij ook een handje mee? Met z’n allen kunnen we deze strijd 
aan!! En vergeet niet:

 
Ieder jaar.

Vliegt er magie door de straten.
Ieder jaar.

Duizenden lichtjes die ieders hart raken.
Ieder jaar.

Is hier bloed, zweet, tranen én passie mee gemoeid.
Dit jaar werd plots alle succes verknoeid.

Al zal het licht nooit doven.
Daarvoor moeten ze een ander beroven.

© Nu Of Nooit
 

 Vele warme groeten en alvast veel dank namens 
Organisatie en wagenbouwers Lichtstoet Wuustwezel

Kaartavond Sint Jorisgilde
Loenhout “ Boomke Whist ”

Wuustwezel
Zaterdag 17 december 2022
Waar: Lokaal “De Guld”  te Loenhout (Brechtseweg)
Inschrijven 19.30u - Begin 20.00u

Worstenbrood voor de verliezers.
Iedereen van harte welkom.

 
 
 
Inzamelactie na diefstal voor Lichtstoet Wuustwezel! 
  
In Wuustwezel is de Lichtstoet een waardevolle en warme traditie die al jaren de aankomst van Sinterklaas 
aankondigt. Na een succesvolle editie op 12 november, werd het bestuur van de Lichtstoet dit jaar wakker in 
een nachtmerrie… De kluis, inclusief volledige inkomsten, werd gestolen uit feestzaal De Ark. De organisatie 
was geschokt! Al laat het bestuur het hoofd niet hangen. Intussen is er een crowdfunding live gegaan om deze 
warmtevolle traditie ook in 2023 te kunnen voortzetten. 
  
De organisatoren van Lichtstoet Wuustwezel hopen te kunnen rekenen op de solidariteit van alle mensen die 
de Lichtstoet een warm hart toedragen. Wie de organisatie volgt op sociale media weet intussen dat er zopas 
een crowdfunding is gestart via de volgende website: https://gofund.me/c83be2fc (LET OP: stortingen enkel 
mogelijk via kredietkaart), maar uiteraard zijn ook stortingen via overschrijving op het nieuwe 
rekeningnummer BE76 1030 8229 7595 van harte welkom.  
 
Iedere bijdrage groot én klein kan hen helpen om het ultieme doel te verwezenlijken. Namelijk zoveel 
mogelijk geld inzamelen om een jarenlange traditie voort te zetten. Help jij ook een handje mee? Met z’n 
allen kunnen we deze strijd aan!! En vergeet niet: 
  

Ieder jaar. 
Vliegt er magie door de straten. 

Ieder jaar. 
Duizenden lichtjes die ieders hart raken. 

Ieder jaar. 
Is hier bloed, zweet, tranen én passie mee gemoeid. 

Dit jaar werd plots alle succes verknoeid. 
Al zal het licht nooit doven. 

Daarvoor moeten ze een ander beroven. 
© Nu Of Nooit 

  
  
Vele warme groeten en alvast veel dank namens  
Organisatie en wagenbouwers Lichtstoet Wuustwezel 
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Zeeslag | I

Ooit treinde ik naar Oostende om te dineren,
m’n vezels schreeuwden: ‘Zo relatief is tijd nu
ook weer niet!’, ging toch zitten, staarde er
naar fritten, tomaat-garnaal en de zee.

Uren gesleten om daar retour te geraken
waarvan vele seconden vaarwelwaarts; wij
twee, het buurtplein toen, onverdraaglijk droef
weggedreven uit ons naar mezelf en de zee.

Laatst zei ik tegen mijn buurmeisje – pas
uiteen, de spullenkluwenfase, twee levens
vervlochten, haar ex nu skimonitor in Oostenrijk –
‘Het komt goed, hoe dan ook.’ En de zee,

als een volgehouden aarzeling tussen klank en
betekenis, zichtbaar in haar scharlaken ogen
roder dan vermiljoen, golfsloeg naar sneeuwval.
Hier rest mijmerruimte, klassiekers en altijd de zee.

Sam Wauters 

Gedicht

 

 

CADEAUDAGEN IN 
DE WERELDWINKEL 

vANAF  
ZAT. 17dec t/m 31dec  

ELKE DAG OPEN * 
van 9.30 - 16.30u 

Bredabaan 405 Wuustwezel     *uitgez 25&26 dec 
 

 

Decembermaand

tijd van Kerstmis,
van dennen en hulst,

versierd met glinsterende bollen
en wel honderd lichtpuntjes.

Het stalleke,
eenvoudig door vader getimmerd,

met os en ezel,
het kribbeke met het kindje Jezus,

Maria en Jozef,
de herders met hun schaapjes

zijn ook present.

Tijd van gezellige avonden
bij roodgloeiende stoof,

hete chocolademelk met koekjes,
het flikkerend licht van kaarsjes,
de kerstroos pronkend op tafel.

Gedekt voor vrienden,
samen rond dampende schotels,

de bubbels ontbreken niet.

Buiten giert de wind
met spookachtige geluiden rond ’t huis.

Rolluiken gesloten,
het vriest dat het kraakt,
sneeuw wordt verwacht.

Decembermaand,
visite van Sinterklaas en Kerstman
tot groot jolijt van ’t kleine volkje

dat al zingend rond gaat
voor wat snoep of een centje.

Ongestoord, lekker warm,
boek op de schoot,

in de grote zetel, gadeslaand
hoe het gevederd grut

zich tegoed doet aan zonnebloempitten,
pinda’s en zaadjes op de voedertafel.

Hun gekwetter: honderdmaal dank!

Decembermaand,
verrassend elk jaar opnieuw.

        EV
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Afrikaanse reggae en unieke postkaarten voor Congolees dorpje

Team uit Wuustwezel en Kalmthout trekt er naartoe
Wuustwezel/Kalmthout
Frank Sacré, medewerker van Curieus Wuustwezel trekt in 
januari 2023 opnieuw naar Congo voor een ontwikkelings-
project. Curieus steunt met een aantal boeiende activiteiten.

Het prachtige ontwikkelingsproject ‘Dorpje Mwembe, Con-
go’ werd door Frank Sacré in 1983 opgestart. “Met het pro-
ject wordt zonder omwegen steun geboden aan het da-
gelijks leven van de inwoners van het afgelegen dorpje 
Mwembe”, deelt Curieus mee. In januari 2023 plant Frank 
met een team uit Wuustwezel en Kalmthout een vijfde 
werkbezoek aan Mwembe. Het vorige werkbezoek dateert 
van januari 2015. Om voldoende middelen te werven is 
weer een steunactie op touw gezet in Wuustwezel en de 
buurgemeenten. Je kan kunstfoto’s kopen over het leven in 
Mwembe (posters of postkaarten) en je kan op 17 decem-
ber naar het benefietconcert van Heartwash komen in GC 
Kadans. 

Dorpje Mwembe
Het dorpje Mwembe ligt in de regio West-Kasai, in het cen-
trum van Congo, 1000 km van de hoofdstad Kinshasa en 
300 km van de regionale stad Kikwit. Mwembe is zeer geïso-
leerd van de buitenwereld. De overzetboten zijn defect en 
de wegen onberijdbaar. Dus geen eenvoudige klus om het 
dorp te bezoeken. In 1983 startte onze medewerker Frank 
Sacré een eenvoudig project om de lokale gemeenschap 
rechtstreeks te ondersteunen in hun dagelijks leven. De con-
tactman in Mwembe is Pater Leon De Visscher die al sedert 
1976 in West-Kasai verblijft. Tijdens een eerste werkbezoek in 
1983 werd een nieuw dak gelegd op de school in Ndomay, 
werden poorten gemaakt en het schrijnwerk in Mapangu 
hersteld. Het laatste werkbezoek was in 2015, gericht op 
het maken van meubelen, opleiding van leerlingen van de 
technische school, herstellen van deuren, ramen en wa-
terputten, en de installatie van zonnepanelen. De voorbije 
jaren was het zeer moeilijk om Mwembe te bereiken. Toch 
vindt Frank het nodig het project voort te zetten. In januari 
2023 is het vijfde werkbezoek aan Mwembe gepland. 

Frank wil met zijn team in januari 2023 een aantal praktische 
zaken realiseren. Hij plant de renovatie van de bestaande 
huisjes, ondersteuning van technische scholen, leveren van 

basisgereedschap voor de leerlingen, hout voor meubilair 
en ramen en deuren en klein medisch materiaal en medi-
catie voor het ziekenhuisje, de aankoop van zonnepane-
len en batterijen en het onderhoud van de waterputten. 
Het doel van de actie in 2022-2023 is voldoende financiële 
middelen te werven voor de aankoop en het vervoer van 
de materialen vanuit België naar Mwembe. De actie om-
vat de verkoop van kunstfoto’s en een benefietconcert van 
de reggaeband Heartwash op 17 december 2022. De ac-
tie wordt gesteund door Curieus Wuustwezel, Wereldwinkel 
Wuustwezel en de gemeente Wuustwezel. De foto’s werden 
ter plaatse gemaakt door Bert en Frank Sacré. Ze brengen 
de inwoners van Mwembe en hun dagelijks leven in beeld. 
Bestellen en betalen kan online via www.curieus-wuustwe-
zel.be. 

Heartwash - African Reggae for Mwembe 
Het concert wordt georganiseerd in GC Kadans - zaterdag 
17 december 2022  vanaf 20.15 u. De toegangsprijs bedraagt 
16 euro. Heartwash staat voor authentieke roots-reggae uit 
hartje Borgerhout, overgoten met een pittige Afrikaanse 
saus!  Heartwash is de band rond songschrijver en zanger 
King Sillah Ishagha, die persoonlijke indrukken uit Afrika en 
België kneedt tot geëngageerde songs in het Mandingo en 
het Engels. De sound wordt gedragen door gedreven muzi-
kanten die hun strepen hebben verdiend op uiteenlopende 
muzikale fronten. Heartwash wil vooral een positieve bood-
schap van hoop, vriendschap en verzoening brengen.

Voor reserveren ga naar website Curieus Wuutwezel
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Zoekertjes
LIEVE DAME van 50 geeft mas-
sage, 0493 14 62 01.

TE HUUR: Prosionele parket-
schuurmachines 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

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.

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

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

TE KOOP GEVRAAGD: Schil-
derijen, strips, LP’s, oude post-
kaarten, tin, beelden, klokken, 
oud speelgoed, spullen van 
zolder, curiosa, enz. 03 663 65 70

MOTO TE KOOP GEVRAAGD ? 
(Dieter) 0485/874687

IK ZOEK EEN LIEVE VROUW tus-
sen 50 & 60 jaar, om samen 
iets leuks mee te kunnen doen. 
Graag voor vaste relatie. Je 
kan me bellen op het nr 0473 30 
22 92 om verder af te spreken.  

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

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

Ben man, 80 jaar, zacht en lief, 
zoek een lief vrouwke. Reactie 
via dekijker@primaprint.be met 
vermelding van uw tel. nr. 

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

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

Mooie blondine komt naar je 
toe… 0474 56 52 37. Ook tijdens 

de feestdagen!

Viergeslacht

Nispen/Essen/Brasschaat
Met de geboorte van kleine Nora op zondag 4 december 
is er nu een écht viergeslacht in onze familie: vier genera-
ties op rij, een meisje als eerstgeborene in het gezin!

Overgrootmoeder Mien 
Pellis (83 jr) woont in Nis-
pen.
Omi Petra UijtdeHaag 
(58 jr) woont in Essen en 
mama Kim Tetteroo (27 jr) 
en Nora wonen met de 
papa in Brasschaat.

Proficiat !

VOORSTELLINGEN                              LOCATIE                              TICKETS
 

  Zaterdag  24 december 2022– 20u          “Den Baptist”                            Inkom: € 10   
 

 Vrijdag 06 januari 2023– 20u                   PC Wildert                    65+ op zondag: € 6
 

         Zaterdag 07 januari 2023– 20u               St-Jansstraat 146         Reservaties gewenst: 
 

                Zondag 08 januari 2023– 14u                  2910 essen                03/677 29 22  - www.eww.be
    

Martha & Mathilda

KONINKLIJKE TONEELGILD vzw
Elck Wat Wils 

Een komedie van POL ANRYS

 

Regie: Werner Janssens

Volledig vernieuwd 
met broodjestoog

Assortiment charcuterie, frisdrank, enz.

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

BAKKERIJ MONIDA
TERUG OPEN !
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Oud-scouts Gooreind verkopen scoutsbier om bouw nieuwe lokalen te steunen.

Kennismaking met de sociale site ’t Kattegat

Wuustwezel
De zaal van sportpark ‘t Kattegat is sinds kort het sociale 
middelpunt van Wuustwezel. SAAMO, de sociale kruidenier, 
CAW, de FietsBieb en De Vlegels gebruiken het als uitvalsba-
sis voor hun werkingen. Hun kijkdag lokte vele toeschouwers. 

De sociale partners namen het afgelopen jaar hun intrek in 
de voormalige feestzaal van het sportpark ‘t Kattegat aan 
de Bredabaan. Nu zij er helemaal hun draai hebben gevon-
den, nodigden ze graag de buurt en de bewoners uit voor 
een feestelijke opendeurdag. 

SAAMO bouwt op de nieuwe locatie verder de STEK uit. 
Dat is een laagdrempelige plek voor mensen in een kwets-
bare situatie waar ontmoeting, vorming, doorverwijzing en 
ijveren voor structurele verandering centraal staan. De sa-
menkomst van de sociale kruidenier, CAW met Koffie & For-
mulieren, de FietsBieb en welzijnsschakel De Vlegels maakt              
’t Kattegat dan ook de uitgelezen plek voor een STEK. Bin-
nenkort zal er ook een Rap op Stap-kantoor bijkomen. Via 
hen kunnen mensen met een beperkt budget ook van va-
kanties en daguitstappen genieten.

“Armoede en kwetsbaarheid op het platteland, zoals in 
Wuustwezel, valt nog te vaak onder de radar. Met de hulp 
van LEADER Provincie Antwerpen doen we aan outrea-
chend werk en bouwen we aan een sterker sociaal vang-
net voor de meest kwetsbaren”, zegt opbouwwerker Mika 

Roppe van SAAMO.  “Binnen de wereld van maatschap-
pelijk kwetsbare mensen bouwen we hier een netwerk op”, 
vult schepen voor Sociale Zaken Katrin Kempenaers aan. 
“De bezoekers kunnen nu gemakkelijker van de ene sociale 
voorziening naar de andere stappen.” 
Voor gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen 
bewijzen initiatieven als ’t Kattegat de kracht van samen-
werking en de impact daarvan op een lokale gemeen-
schap. “Een goede samenwerking over verschillende secto-
ren heen zorgt voor een stevig draagvlak en een duurzaam 
effect.”

Oud-scouts Gooreind verkopen scoutsbier om bouw nieuwe lokalen te steunen. 

De scouts 71 Sint-Jozef Gooreind hadden dringend nood aan nieuwe lokalen. Het bouwen vordert 
goed. Om hen financieel te steunen verkopen de oud-scouts feestpakketten met hun eigen bier 
‘Jefke en Wiske’. 

 Het eerste lokaal in de Rode Dreef was in verval geraakt.  Maar het gaat goed met ‘den 71’. De 
scouts van Gooreind telt ongeveer 220 leden. De groep dreigde 
slachtoffer te worden van het eigen succes want er was dringend 
nood aan ruimte voor de werking. “We hebben te weinig plaats om 
al onze takken onderdak te bieden. Daarnaast zit ons materiaal, 
zoals tenten en sjorbalken, in containers die we ook geregeld 
moeten oplappen”, vertelt Dries Vermeiren van de groepsleiding. 
Het bouwen van nieuwe lokalen vlot. Maar er is nog geld nodig. De 
oud-scouts van Gooreind, de Jefkes en de Wiskes, lieten enige tijd 
geleden daar om eigen bier brouwen. Dat bier was een succes en 
wordt nu ter gelegenheid van de komende feestdagen te koop 
aangeboden in een geschenkverpakking. In de geschenkdoos zitten 
drie flesjes Jefkes en drie flesjes Wiskes, donker en blond bier. Zo 

willen de oud-scouts het bouwen van het nieuwe lokaal mee helpen financieren. Een geschenkdoos 
kost 12 euro. Wie wil bestellen stuurt een mail naar  rudi.van.loon@telenet.be. Na betaling op het 
nummer BE65 7512 0699 3996 op naam van Oud-Scouts Gooreind met  vermelding van naam, adres 
en tel. nr. wordt het feestpakket thuis bezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

Stilaan gaan wij naar het eindejaar toe, de zomer is gepasseerd. De bouw van het nieuwe lokaal is 
gestart . 

Er komt licht aan het einde van de tunnel, maar er zal financieel nog heel wat nodig zijn om het 
nieuwe lokaal af te werken.  

Maar er mankeert nog iets. 

Met het eindejaar in zicht en de cadeau’ s die wij schenken aan vrienden en kennissen. 

Missen jullie nog,  het “Jefkes en Wiskes” bier.  

Daar zullen wij dan voor zorgen !! 

Vanaf nu bieden wij aan,  

Een geschenkverpakking  van zes flesjes Jefkes en/of Wiskes voor de prijs van € 12. 

Wuustwezel
De scouts 71 Sint-Jozef Gooreind hadden dringend nood 
aan nieuwe lokalen. Het bouwen vordert goed. Om hen fi-
nancieel te steunen verkopen de oud-scouts feestpakket-
ten met hun eigen bier ‘Jefke en Wiske’.

Het eerste lokaal in de Rode 
Dreef was in verval geraakt.  
Maar het gaat goed met 
‘den 71’. De scouts van 
Gooreind telt ongeveer 220 
leden. De groep dreigde 
slachtoffer te worden van 
het eigen succes want er 
was dringend nood aan 
ruimte voor de werking. “We 
hebben te weinig plaats om 

al onze takken onderdak te bieden. Daarnaast zit ons ma-
teriaal, zoals tenten en sjorbalken, in containers die we ook 
geregeld moeten oplappen”, vertelt Dries Vermeiren van 
de groepsleiding. Het bouwen van nieuwe lokalen vlot. 
Maar er is nog geld nodig. 
De oud-scouts van Gooreind, de Jefkes en de Wiskes, lieten 
enige tijd geleden daar om eigen bier brouwen. Dat bier 
was een succes en wordt nu ter gelegenheid van de ko-
mende feestdagen te koop aangeboden in een geschenk-
verpakking. In de geschenkdoos zitten drie flesjes Jefkes en 

drie flesjes Wiskes, donker en blond bier. Zo willen de oud-
scouts het bouwen van het nieuwe lokaal mee helpen fi-
nancieren. Een geschenkdoos kost 12 euro. 

Stilaan gaan wij naar het eindejaar toe, de zomer is 
gepasseerd. De bouw van het nieuwe lokaal is gestart. 
Er komt licht aan het einde van de tunnel, maar er zal 
financieel nog heel wat nodig zijn om het nieuwe lo-
kaal af te werken.  Maar er mankeert nog iets.

Met het eindejaar in zicht en de cadeau’s die wij 
schenken aan vrienden en kennissen. Missen jullie 
nog,  het “Jefkes en Wiskes” bier.  Daar zullen wij dan 
voor zorgen !!

Vanaf nu bieden wij aan, een geschenkverpakking 
van zes flesjes Jefkes en/of Wiskes voor de prijs van € 12.
Dat wordt pas genieten.

Wie wil bestellen stuurt een mail naar  rudi.van.loon@
telenet.be. Na betaling op het nummer BE65 7512 0699 
3996 op naam van Oud-Scouts Gooreind met vermel-
ding van naam, adres en tel. nr. wordt het feestpakket 
thuis bezorgd.
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Vraag geheel vrijblijvend uw offerte op maat.
info@ribarent.be of kijk op onze vernieuwde website www.ribarent.be

FILIAAL BRECHT: INDUSTRIELAAN 6

VERLICHTING
VEILIGHEIDSMATERIAAL  EN SIGNALISATIE 

TE HUUR
 

 
 

VERANDA’S • RAMEN EN DEUREN
ZONWERING • ROLLUIKEN

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

 

ADVISEUR/VERKOPER  

 

 

 

WWW.VANDENBERGHVERANDAS.BE

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

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

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

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

Colofon dekijker !
week 50, 14 december 2022

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

Volgend nummer:
week 2 - 11 januari 2023

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

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

Publiciteit en nieuws:
dekijker@primaprint.be

ROBUUST • EFFICIENT • BETROUWBAAR

KOM JIJ ONS
TEAM

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

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR LASSERS, MONTEURS EN
ENGINEERS.

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

076 598 5713
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Zes vriendjes maken Loenhout weer warm voor Warme Kaartjes-actie

Wuustwezel - Loenhout
Voor het derde jaar op rij pakken zes Loenhoutse vriend-
jes uit met een Warme Kaartjes-actie voor het goede doel. 
Met potloden, viltstiften en verf knutselden ze opnieuw 
mooie wenskaarten in het thema Feestdagen en Verjaar-
dag. Die kaartjes verkopen ze om hun zieke supervrienden 
Lou (9) en Sete (11) te steunen. De kaartjes zijn te koop op                 
www.warmekaartjes.be. 

Bent, Fonne, Rein, Cisse, Margo en Nelles lieten de voorbije 
maanden hun creativiteit weer de vrije loop. Met succes, 
want het leverde weer een heleboel mooie en vooral war-
me wenskaartjes op. Het resultaat is te bewonderen op 
www.warmekaartjes.be. Daar kan je ook meteen de kaart-
jes bestellen. “Je kan dit jaar kiezen uit twee pakketjes in het 
thema Feestdagen en een pakket Verjaardag”, zeggen 
Fonne en Cisse. “En stiekem vinden we onze zelfgemaakte 
kaartjes van dit jaar nog mooier dan die van vorig jaar”, 
lacht Nelles. 

Vorig jaar bracht de Warme Kaartjes-actie een recordbe-
drag van maar liefst 5.230 euro op voor het goede doel. 
“Dat bedrag evenaren, wordt heel moeilijk”, beseffen de 
broers Bent en Rein Stes en hun zus Margo. “Maar we gaan 
sowieso ons best doen om weer zo veel mogelijk kaartjes te 
verkopen voor Lou en Sete, onze twee vriendjes die kam-
pen met een zeldzame ziekte.” 

Lou Kenis is 9 jaar en heeft Duchenne spierdystrofie. Dit is 
een ernstige erfelijke spierziekte die de spieren aantast en 
verzwakt. Hoewel Lou een ziekte heeft aan zijn spiertjes pro-
beert hij mee te doen met alles wat zijn vrienden ook doen. 
Lou gaat regelmatig naar de kiné, logo en zwemles om de 
spieren goed in beweging te houden.

Sete Braspenning is 11 jaar en lijdt aan de ziekte van Gor-
ham, een zeer zeldzame ziekte. Een afwijking in het lymfe-
vatenstelsel zorgt ervoor dat de lymfevaten gaan uitzetten 
en woekeren. Deze toename in massa blijft behouden eens 
gevormd. De lymfevaten zetten zich in en op botten waar-

door ze het proces van botafbraak en botaanmaak versto-
ren. Het verdwenen bot wordt vervangen door angiomen 
en/of fibrose. Dit maakt dat ze verdwijnen. 

Ondanks hun ziekte proberen Lou en Sete zoveel mogelijk 
plezier te maken met hun vriendjes. “En dat willen we in de 
toekomst natuurlijk graag zoveel mogelijk blijven doen”, 
zeggen de zes Loenhoutse kaartjeskunstenaars. “Met onze 
Warme Kaartjes willen we Lou en Sete een hart onder de 
riem steken in de strijd tegen hun ziekte.” 

De opbrengst van de kaartjesactie gaat integraal naar het 
Duchenne Parents Project (voor Lou) en LGD Alliance Bel-
gium (voor Sete), twee organisaties die het geld gebruiken 
voor wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling 
van deze zeldzame aandoeningen.  

Een pakketje Warme Kaartjes telt 6 kaartjes en kost 10 
euro. Bestellen kan heel makkelijk online via de website               
www.warmekaartjes.be. 

(Op de foto achteraan van links naar rechts: Bent en Fonne, vooraan van 

links naar rechts: Sete, Rein, Lou, Cisse, Nelles en Margo)

Wij wensen u fijne feestdagen toe !

het ganse dekijker-team gaat even genieten 

van welverdiende rust… 

maar op maandag 2 januari 

staan we terug klaar voor U !
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TECHNIEKER - MECHANIEKER

BETONMIXER CHAUFFEUR

-  Je staat in voor het onderhoud en nazicht van onze machines en vrachtwagens

-  Je genoot van een technische- of beroepsopleiding of je hebt een gelijkwaardige ervaring
-  Ervaring soortgelijke job is een pluspunt
-  Zelfstandig kunnen werken en zin voor verantwoordelijkheid

BALIEMEDEWERKER 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

- Je geeft machines mee aan de klanten

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

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

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

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

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

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

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

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

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

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

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

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

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

PRODUCTIEMEDEWERKER ATELIER

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

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

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

CALCULATOR BUITENSCHRIJNWERK M/V

Voor ons externe calculatieafdeling zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 
calculator.
•  Je bent actief in het domein van alu en pvc buitenschrijnwerk.
•  Je bestudeert en analyseert de offerteaanvragen, latenboeken ,   
 meetstaten, …
•  Je staat in voor de opmaak van een passende offerte met bijhorende   
 detaillering in overleg met onze commercieel verantwoordelijke
 projectbouw.
•  Technische opleiding hout/bouw of gelijkwaardig door ervaring.
•  Kennis Ramasoft of Reynapro is een pluspunt doch geen vereiste.
•  Technisch inzicht en goed plan kunnen lezen is een vereiste.
Een flexibele uurregeling en eventueel mogelijkheid tot thuiswerk na je 
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Bruynseels-Vochten is op de dag van vandaag één van de grootste raamconstruc-
teurs in België. Dit zowel op de particuliere , de projectmarkt als op de veranda-
markt. Wij sturen elke dag onze 60 plaatsingsploegen de baan op, op weg naar 
een volgende tevreden klant. Door de constante investering in onze firma en onze     
medewerkers zijn we gekend om onze tevreden klanten. Dit alles is uiteraard dankzij 
de dagelijkse inzet van onze meer dan 150 medewerkers die elke dag hun uiterste 
best doen om al deze projecten tot een prachtig einde te brengen.
Een sterk team van gemotiveerde vakmensen die elk project secuur afwerken van 
begin tot einde! Dat is onze sterkte.
Om aan de permanente stijging in de orderportefeuille te kunnen voldoen en de 
vele projecten tot een goed einde te brengen, zijn wij op zoek naar gemotiveerde 
medewerkers.

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

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

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

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

PLAATSERS
BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

TECHNISCH MEDEWERKER

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

op 03/666.57.86
voor verdere vragen of aanbiedingen. 

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

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

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

We zoeken een ERVAREN SCHRIJNWERKER 
voor het plaatsen van trappen 

 

CP-TRAPPENBVBA 

DRINGEND GEZOCHT SCHRIJNWERKER VOOR HET PLAATSEN 
VAN TRAPPEN 
info@cp-trappen.be 

03 313 01 10 

www.cp-trappen.be 

 

Kom jij 
het team van 
CP-TRAPPEN
versterken?

Meer info: 
03 313 01 10 of info@cp-trappen.be
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Stichting Cultureel Nispen organiseert een Advent-ramen-route 

          ADVENT-RAMEN-ROUTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgorde opening ramen 

1  dec.  Dorpsstraat 8 

2  dec.  Bergsebaan 40 

3  dec.  Oostmoer 3 

4  dec.  Dorpsstraat 44 

5  dec.  Bergsebaan 81 

6  dec.  Past. v Spaandonklaan 35 

7  dec.  Bergsebaan 60 

8  dec.  Dorpsstraat 74 

9  dec.  Bergsebaan 7 

10 dec.  Flamingostraat 3 

11 dec.  Dorpsstraat 64 

12 dec.  Heijbeeksestraat 2 

13 dec.  Flamingostraat 5 

14 dec.  Oostmoer 26 

15 dec.  Kerkplein, De Pastorie 

16 dec.  Past. v Spaandonklaan 45 

17 dec.  Heijbeeksestraat 1 

18 dec.  Dorpsstraat 67 

19 dec.  Oostmoer 64 

20 dec.  Past. v Spaandonklaan 27 

21 dec.  Dorpsstraat 51 

22 dec.  Bergsebaan 55 

23 dec.  Dorpsstraat 48 

24 dec.  De Lind 4a 

Nispen 

Tijdens de advent-ramen-route wordt er in Nispen van 1 t/m 24 december elke avond rond het invallen van 
de duisternis een versierd raam geopend. De ramen zijn verlicht van ±17:00u tot ± 22:00u. 

Zo ontstaat er een alternatieve adventkalender en een leuke wandelroute langs verlichte versierde ramen 
tijdens de donkere dagen voor kerst.  

Vanaf kerstavond zijn alle 24 ramen zichtbaar en kun je ze bewonderen tot en met 1 januari 2023. WWW.CULTUREELNISPEN.NL 
 

Regio
Wegens groot succes vorig jaar, vindt er ook dit jaar weer 
een advent-ramen-route plaats in Nispen. Zoals bij een ad-
vent kalender elke dag een vakje wordt opengemaakt, 
wordt bij de advent-ramen-route elke dag een nieuw ver-
sierd en verlicht raam geopend. Zo ontstaat er een alterna-
tieve advent kalender, en een leuke wandelroute langs ver-
lichte versierde ramen tijdens de donkere dagen voor kerst. 
We kennen wel de kerststallen route, maar een Advent-ra-
men-route is wel bijzonder in deze regio van Brabant.

Wanneer                                                                                                                                         
In de periode van 1 december  tot en met 24 december 
(kerstavond) zal er elke avond rond het invallen van de 
duisternis een nieuw versierd en verlicht raam te zien zijn. 
Vanaf kerstavond zijn alle 28 ramen zichtbaar en kun je ze 
bewonderen tot en met 1 januari 2023.
Zodra de deelnemende adressen bekend zijn, maken we 
een overzicht wanneer welk raam wordt geopend. Hou de 
website en facebook pagina van Stichting Cultureel Nispen 
in de gaten. Er worden ook flyers met de route huis aan huis 
verspreid in Nispen. En op diverse plaatsen in Nispen kan je 
de flyer met de route  ophalen, zie ook de website voor de 
adressen 
www.cultureelnispen.nl 

Meer weten over de Advent-ramen-route-Nispen 
neem contact op met de werkgroep Advent-ramen-route  
Leonie  Uijtdehaag   06-36226531  e-mail leonie@uijdehaag.com 
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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

MAGAZIJNIER

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

Functieomschrijving

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. +32 3 677 02 10
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E S S E NLuc Van Aert bvba

www.vanaertbrandstoffen.be

“Elke dag

een warm

gevoel”

Steenpaal 11 - bus 2 • 2910 EssenSteenpaal 11 - bus 2 • 2910 Essen

tel 0475 45 87 50

www.vanaertbrandstoffen.be

tel 0475 45 87 50tel 0475 45 87 50

de betere mazout           oliën en vetten      mazout - diesel

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

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

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

Ook verkoopplannen?
Contacteer ons voor

een vrijblijvende schatting.

Het Geleeg 54
Wuustwezel

e 419.000

Kalmthoutse Steenweg 107
Wuustwezel

e 399.000

Handelsstraat 51 
Essen

e 239.000

Schelpheuvelstraat 103 
Essen

e 369.000

Roosendaalsebaan 6 bus 3 
Kalmthout
e 269.000

Zilverenhoeksteenweg 51
Kalmthout 
e 890/mnd

Fantastisch gelegen ge-
lijkvloerse woning op 
600m² te Gooreind!          
          EPC 327

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

Woonhuis op 251m², op he-
den opgedeeld in drie ver-
huurde appartementen!         
          EPC 433

Gelijkvloerse woning met 2 
slaapkamers op 1.000m² te 
Essen-Heikant!                 
             EPC 434             

Lichtrijk appartement met 
2 slpk in centrum Achter-
broek.                 
              EPC 93

Gezinswoning met 3 slpk, 
tuin en carport te Nieuw-
moer.  
             EPC 447


