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HOU HET VEILIG IN 2023!
   zie pagina 9-17

Ontdek onze 
aantrekkelijke salondeals.

Extra open op 
zondag 29 januari.

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 50tel 0475 45 87 50

de betere mazout                oliën en vetten              mazout - diesel

MAZOUT PREMIUM

Bredabaan 497a - Wuustwezel
03 361 04 05     www.optiva.be

Uw lokale makelaar die garant 
staat voor een correcte service 

en persoonlijke begeleiding
van uw dossier! 

 
 

 

AZ Turnhout opent consultaties in ‘t Gastenhuys in Hoogstraten

Hoogstraten
Inwoners uit Hoogstraten die 
kampen met problemen aan 
de knie, hand of pols vinden 
voortaan een arts-specialist 
dicht bij huis. Sinds dit jaar 
houden twee orthopedisten 
van het AZ Turnhout raadple-
gingen in ‘t Gastenhuys, op 
zorgcampus Stede Akkers.

Eind 2022 opende AZ Turn-
hout een dialysecentrum in 
Hoogstraten. Aan deze lo-
catie zijn een paar consulta-
tieruimtes gekoppeld. Artsen 
van verschillende disciplines 
houden er wekelijks raad-
pleging. Zo kunnen inwoners 
van en rond Hoogstraten voor bepaalde zaken dichtbij huis 
terecht bij een medisch specialist. Het gaat om cardiologie 
(hartziekten), orthopedie (knie-, hand- en polsproblemen) 
en nefrologie (nierziekten). 

Op maandag- en vrijdagvoormiddag kan je in Hoogstraten 
op consultatie komen bij cardioloog Philippe Nuyens. Sinds 
11 januari is ook de dienst orthopedie in Hoogstraten ge-
start op woensdagvoormiddag. Patiënten met knieproble-
men kunnen terecht bij dr. William Colyn, voor de hand en 
pols is dat bij dr. Anton Borgers. In april 2023 volgt de dienst 
nefrologie (nierziekten) met consultaties op woensdagvoor-
middag. Wie een cardioloog of orthopedist wil raadplegen 
in ’t Gastenhuys moet hiervoor eerst een afspraak maken. 

Voor medische beeldvorming blijft een rit naar AZ 
Turnhout nodig.

’t Gastenhuys, 
Heilig Bloedlaan 250, 2320 Hoogstraten 
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Piuskoor

Hoogstraten
Het Piuskoor uit Hoogstraten gaf in juni het matineeconcert 
The Pius Proms. De Begijnhofkerk liep goed vol. Het koor 
schenkt de opbrengst van 1.500 euro nu aan welzijnsscha-
kel ‘t Ver-Zet-je. Die wil hiermee Oekraïense gezinnen in 
Hoogstraten steunen.

Het Piuskoor staat de opbrengst van het matineeconcert 
integraal af aan het goede doel. Het concert in het teken 
van de Brexit stond al eerder gepland, maar werd door 
corona uitgesteld naar juni 2022. Onder de leiding van di-
rigente Kaat Vissenberg en met pianist Olivier Thienpont, 
stonden onder andere de nummers ‘Jerusalem’, ‘Auld 
Lang Syne’, ‘Fantasia on British Sea Songs’ op het pro-
gramma. ‘Rule, Britania!’ werd zelfs uit volle borst door het                                  
publiek meegezongen. 

Een heerlijk concert waaraan nu ook een hartverwarmend 
gevolg wordt gebreid. Twee leden van het Hoogstraatse 

Piuskoor overhandigden Jan Leemans van ‘t Ver-Zet-je een 
cheque van 1.500 euro. De welzijnsschakel ontfermt zich 
over Oekraïense gezinnen in Hoogstraten. Het geld zal hier-
aan worden besteed. Ook al zond de vzw kleding naar  
grens van Polen met Oekraïne. Dat transport kost ook veel 
geld. De cheque komt hier ook ten goede. 

‘t Ver-Zet-je Welzijnsschakel Hoogstraten vzw is een lokale 
groep van zo’n 45 enthousiaste vrijwilligers, mensen met 
en  zonder armoede-ervaring. Ze zorgen voor een verzetje 
voor mensen die omwille van een tegenslag, werkloosheid, 
ziekte, financiële of familiale problemen, … uit de boot val-
len. Zo proberen zij hen het gevoel van uitgesloten-zijn wat 
te verkleinen en hen meer kansen te bieden. Wie wil kan 
speelgoed en kledij binnenbrengen tijdens de openingsu-
ren van Het Atelier.

Mark treedt uit oevers door aanhoudende regen
Minderhout
Tijdens de hevige regenval onlangs is de rivier de Mark in 
Minderhout uit haar oevers getreden. Dat hinderde her en der 
fietsers op ondergelopen fietspaden. Door klimaatverande-
ring krijgen we vaker te maken met hevige regenval.

Op de website waterinfo.be kan je de waterstanden van 
verschillende waterlopen in de Kempen live opvolgen. In het 
meetstation was het waakpeil van de Mark overschreden. 
De grond is er verzadigd en daardoor trad de rivier op en-
kele plaatsen uit haar oevers. Sommige fietsenpaden waren 
daardoor moeilijk bereikbaar. 

De Vlaamse Milieumaatschappij houdt het peil in de wa-
terlopen nauwgezet in de gaten. Bij overvloedige regenval, 
verhogen de waterpeilen in de verschillende onbevaarba-
re waterlopen in Vlaanderen en ook in de Kempense regio. 
De VMM was waakzaam, maar verwachtte geen serieuze 
overstromingen. Door de verandering van het klimaat kun-
nen we ons meer aan hevige regenval en dergelijke situaties 
verwachten.
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Kom langs voor meer informatie.

  

 
 
 

argenta.be

Overstappen naar Argenta 
is kinderspel.

Gemakkelijk, gratis en snel.

Advertentie-A4-Bankoverstap.indd   1 19/11/18   14:32

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
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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
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8 gratis tickets (max 2 per persoon) voor concert ‘Kweethetnie’ van Augustijn
11 februari 2023 – GC Kadans Wuustwezel – org. Curieus Wuustwezel

WIN 2 kaarten en kom met uw partner, vriend, gezinslid, collega... naar het optreden!  

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stuur dit naar dekijker@primaprint.be of steek het in de brievenbus - Spijker 29 te Essen

Een op de zeven fietsers is slecht zichtbaar in het verkeer

Trainingspakken XXL is terug!
Hoogstraten
Liefhebbers van Trainingspakken XXL mogen alvast een 
gepaste outfit uitzoeken, liefst zo marginaal mogelijk, want 
na een coronabreak komt het event helemaal terug op 25 
maart. Dit keer niet in Highstreet, maar wel in Le Cirq.

‘TRAININGSPAKKEN XXL PRESENTS VEIGEN!’ De eerste drie 
edities in Highstreet in 2018, 2019 en 2020 waren regelrech-
te voltreffers. Maar toen kwam corona en was het even 
langer wachten op de vierde editie. De line-up is intussen 
bekend. Feestgangers kunnen zich alvast opmaken voor  
DJ PAT B (Reverze, Highstreet, Sunrise), Voltrack (Local Hero, 
Sunrise, Sunset, Kokomo), ‘Marginalen’ MATHY (DOW, TML, 
Sunrise, Oktoberfestival) en DOUBLE-U (Tomorrowland, Trai-
ningspakken XXL Resident, Oktoberfestival, Sunrise). Ook dit 
keer zal een surprise act niet ontbreken. 

Le Cirq, Gravin Elisabethlaan 1, 2320 Hoogstraten

Regio - Noorderkempen
De politie van de zone Noorderkem-
pen controleerde de voorbije weken 
al vijf keer op de fietsverlichting. Die 
hapert in een op de zeven gevallen. 
Nochtans is zichtbaar zijn in het ver-
keer cruciaal in deze donkere tijden.

In de periode van 9, 10 en 16 januari 
werden 340 fietsers gecontroleerd en 
daarvan waren er zeventig waarvan 
de verlichting niet werkte. Samen met 
de twee voorgaande controles komt 
dat aantal op 118 fietsers die in over-
treding waren. Tijdens deze controles 
is ook een elektrische step geïmmobi-
liseerd. De bestuurder was 14 jaar, ter-
wijl het besturen van een elektrische 
step pas vanaf 16 jaar is toegestaan. 
Ook werd een vrachtwagenchauffeur 
geverbaliseerd, de chauffeur had het 
tonnage verbod genegeerd. 
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Curieus  Wuustwezel  in GC Kadans 
Programma 2023 

 
     Zat. 11 feb 2023 Augustijn 
 Kweethetnie    concert t.v.v Coda Wuustwezel 
 
     Zat. 25 feb 2023 Filip Jordens 
 Hommage à Brel   concert 
 
     Vrij. 31 ma 2023 Ierse Avond   dubbelconcert  
  The True Gods of Sound & Stone 
  Songs from the Emerald Isle 
  Brian Brody 
  Irish Ballads for the World  
 
     Zat. 22 apr 2023 LeNoise 
 Celebrating Neil Young    concert 
 
     Vrij. 12 mei 2023 Jan Geysen & Band 
 The Silver Lining   concert  CD-voorstelling 
 
     Zat. 27 mei 2023 Jasper Posson 
 Vastbenoemd    comedy 
 
     Zat. 17 juni 2023 Rock-it (voor 50-plussers) (20 jaar Curieus)   
  Robert Van Yper 
  Race met de duivel    muzikale lezing 
  Three Cool Cats 
  Rock ‘n Roll is good for your soul   concert 
  After-party met Radio Saffier 
 
     Don. 14 sep 2023 Alex Agnew  
 Wake Me Up When It's Over   comedy 

     Vrij. 15 sep 2023 Alex Agnew  
 Wake Me Up When It's Over   comedy 
 
     Zat. 30 sep 2023 Dubbelconcert 
 Mullerthal    
 Repentant Blues 
 Paris Texas     
 When You’re Gone   
 
     Vrij. 27 okt 2023 Nigel Williams  
 De weg kwijt     comedy 
 
     Vrij. 17 nov 2023 Murder in Mississippi      
 An Exciting Trip Along The Mississippi    concert 
 
     Vrij. 22 dec 2023 The BluesBones    
 Live on Stage    concert 
 

Info en tickets: www.curieus-wuustwezel.be / geen internet: sms 0478 03 72 55 
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    DIETER  WOUTERS  
10   JAAR  BURGEMEESTER

VAN  WUUSTWEZEL

Beste Burgemeester Wouters Dieter,

wij zijn allen zo fier op U als een gieter.
Want, echt waar,

U oefent uw ambt als burgemeester al uit,
gedurende 10 jaar !

2 Januari 2013 was uw eerste dag.
Als U hieraan terug denkt,

verschijnt er op uw gelaat, vast wel, een glimlach.
Die eerste dag hebt U al heel ijverig gewerkt.

De dag is zomaar voorbij gevlogen,
U hebt het amper gemerkt.

En zo was de spits eraf.
U was onze nieuwe burgemeester, met een serieuze draf.
U hebt van in het begin al, het beste van uzelf gegeven.

U was, dan ook, heel gemotiveerd en gedreven.
Uw leermeester, voormalig burgemeester Jos Ansoms,

heeft U hartstikke goed opgeleid.
Al 10 jaren lang, 

hebt U onze gemeente fantastisch goed geleid.
U wist het volk te bekoren.

U voerde uw ambt als burgemeester uit,
meer dan naar behoren.

Hoeveel dossiers hebt U wel niet, 
behandeld en bekrachtigd.

U hebt, steeds opnieuw, onze belangen behartigd.
Hoeveel jubileums en feesten hebt U wel niet ingehuldigd.

Wij zijn U allen veel verschuldigd.
Net zoals Jos Ansoms, wist U van Wuustwezel, 

Loenhout, Gooreind,
Sterbos en Braken,

bloeiende dorpen te maken.
Al 10 jaren lang, 

vaart U met ons op de stroom van het leven.
En dat heeft vonkjes gegeven.

Wij konden ons geen betere kapitein wensen.
U bent, dan ook, heel populair 
bij al de Wuustwezelse mensen.

U bent het gezicht van onze gemeente.
U bent, als het ware, been van ons gebeente.

Weet, dat alle mensen uit onze gemeente,
inclusief mijzelf, U ontzettend dankbaar zijn.

Een ode te mogen schrijven, 
voor uw 10-jarig burgemeesterschap 

van onze gemeente,
vond ik, dan ook, reuze fijn.
Doe er nog vele jaren bij.

Dan verschijnt er, binnen 10 jaar,
weer een mooi ode gedicht van mij. 

Beste burgemeester Wouters,
van harte gefeliciteerd 

met uw 10-jarig burgemeesterschap 
van onze gemeente, Wuustwezel  !  

           Van Peggy Verboven

Athletes for Hope 
verdienen met goede resultaten 
punten voor een staprobot

Wuustwezel
Marc Herremans heeft zijn team Athletes for Hope voor 
2023 voorgesteld. 17 jonge sporters kunnen met goede 
resultaten punten verdienen die de sponsors omzetten in 
bijdragen voor een staprobot voor kinderen.

16 jonge talenten uit drie verschillende sportdisciplines 
zullen er alles aan doen om mooie resultaten te behalen. 
Dankzij hun sportprestaties schenken de partners van het 
project een speciale bonus. Die bonus wordt gebruikt om 
een staprobot voor kinderen met een ruggenmergletsel 
of spierziekte aan te kopen. De begeleiding en coaching 
van deze beloftevolle atleten in combinatie met de onder-
steuning van kinderen met een beperking geeft dit project 
de juiste normen en waarden. De atleten zijn tussen 11 en 
31 jaar. De drie disciplines zijn triatlon, veldrijden en BMX. 
“Triatlon is een sportdiscipline die wereldwijd aanzien ge-
niet”, vertelt Marc Herremans. “Het is ook de sport die in 
België meerdere keren de sportman en sportpersoonlijk-
heid van het Jaar voortbracht. Veldrijden is de sport die 
tijdens de winter in Vlaanderen de hoogste kijkcijfers lokt. 
Onze veldrijders gaan na het seizoen ook meestal de weg 
op. BMX is een snelle en coole olympische discipline die 
veel aandacht krijgt van de jongere generatie.”

“Met dit project willen we positieve klanken brengen voor 
het nieuwe jaar”, vult Herremans aan. “We doen onze 
sporters beseffen dat ze bevoorrecht zijn als ze hun gelief-
koosde sport kunnen beoefenen. Maar we leren ook dat 
er jongeren zijn die door hun beperking minder kansen krij-
gen. Als atleet kunnen ze voor die mensen een meerwaar-
de bieden. Het puntensysteem stimuleert hen om voor ei-
gen goede prestaties te gaan maar ook om een bijdrage 
te leveren opdat minder-validen ook hun situatie kunnen 
verbeteren. Het is een soort kruisbestuiving. Met hun goe-
de prestaties leveren ze hun bijdragen tot de revalidatie 
van kinderen met een beperking. De staprobot die zij kun-
nen verdienen wordt ingezet op de revalidatieweide.” 

Meer info op www.athletesforhope.be
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Ramen           Deuren         Veranda’s

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

info@jefleonard.be • www.jefleonard.be

T. 0479 35 34 37

SCHOUWEN - HAARDEN - KACHELS
- Vernieuw uw oude schouw en kies een
 moderne haard of kachel voor sfeer
 en warmte met een laag verbruik.
- Houthaarden en kachels:
   Heatconnect - Becafire - Dovre
- Faber Hybride of elektrisch.

Erik Bogaerts - Lege Mereyt 12 - 2960 Brecht - Overbroek - Tel. 03/313 67 91
www.elegantdesign.be Maak een afspraak op ons bureel of bij u thuis.
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Colofon dekijker !
week 4, 25 januari 2023

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

Volgend nummer:
week 6 - 8 februari 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

De lokale dienstencentra zien je 
graag komen. Actie tot 31 maart

Wuustwezel
“Wij zien u graag komen!” Zo luidt de slogan van de actie 
van de lokale dienstencentra. Ook dit jaar willen ze weer 
bewust de aandacht vestigen op de zichtbaarheid van 
voetgangers en fietsers tijdens deze donkere wintermaan-
den.

“Waarom is dit zo belangrijk”, vraagt Liesbet Luyten, me-
dewerker van de dienstencentra van Wuustwezel.” In het 
donker zorgen de reflecterende gedeeltes ervoor dat je al 
zichtbaar bent vanop 150 meter als er licht op weerkaatst 
en het fluo-gedeelte zorgt ervoor dat je ook overdag veel 
zichtbaarder bent. Deze ideale combinatie zorgt voor een 
opvallende aanwezigheid in het straatbeeld.”

Daarom starten de dienstencentra terug met de stempel- 
actie.” Kom tot en met 31 maart met een fluohesje naar 
één van onze dienstencentra en verdien een stempel. 
Een volle spaarkaart kan je inruilen voor een kop koffie 
of thee.” Enkele reacties van de bezoekers: “Als zwakke 
weggebruiker in het verkeer vind ik het extra belangrijk om 
goed zichtbaar te zijn! Zelf draag ik dagelijks mijn fluohes-
je, maar in het straatbeeld zie ik toch nog veel mensen 
zonder. Ik ben daarom blij dat een dienstencentrum, waar 
ikzelf wekelijks langs kom, met zo een actie start! Op de 
school van mijn kleinkinderen zijn ze ook met stickeracties 
bezig en nu kan ik zeggen dat ik ook iets heb om voor te 
sparen.”

Heemkundige kring Wesalia II 
vindt veilig onderkomen 
in Tiendenschuur van Loenhout

Wuustwezel
De Tiendenschuur van Loenhout werd prachtig gerestau-
reerd en uitgebreid met enkele lokalen. De heemkundige 
kring verhuisde van de Gasthuishoeve naar de Tienden-
schuur. Het gebouw werd feestelijk ingehuldigd.

Mathias Van Aken, beheerder van de website van de ge-
schiedenis van Loenhout, zette uiteen waarvoor de tien-
denschuren destijds werden gebruikt. “De eerste vermel-
ding over tienden in Loenhout in de archieven dateert van 
1277”, vertelde hij. “Toen verkochten Arnold van Leuven 
en Elisabeth, erfvrouw van Breda, het patronaatrecht en 
de tienden van Loenhout en Wouw aan de abdij van Sint 
Bernaarts aan de Schelde. Een tiendenschuur diende om 
de opbrengst van de belastingen in op te slaan. Dat was 
letterlijk een tiende van de oogst op de velden of de op-
brengst van een boerderij.” Etienne Kerremans gaf een 
overzicht van de plaatsen waar de tiendenschuren van 
Loenhout konden gestaan hebben. Ere-burgemeester Jos 
Ansoms bracht de recente geschiedenis van de Tienden-
schuur. In 1974 werd de Raad voor Gemeenschapsontwik-
keling opgericht in Loenhout. Het lokaal bestuur ijverde 
ervoor dat de Tiendenschuur een gemeenschapslokaal 
werd waarin tal van activiteiten werden georganiseerd. 
Een brok historisch erfgoed werd zo beschermd.

Jan De Meester, voorzitter van heemkundige kring Wesalia 
II, was gelukkig dat de kring nu een definitief onderkomen 
heeft, dit na een verblijf in het oud-gemeentehuis en in de 
Gasthuishoeve Annie. Het was Stan Dirven die de heem-
kundige kring opnieuw oprichtte. “Een heemkundige kring 
is een organisatie die zich bezighoudt met het vergroten 
van de kennis van de eigen leefomgeving”, zei De Mees-
ter. “Maar heemkundeverenigingen organiseren ook acti-
viteiten rond culturele, geografische en natuurhistorische 
aspecten. Ook genealogie is een belangrijke activiteit.” 
In de Tiendenschuur huist nu heel veel bronnenmateriaal 
om de lokale geschiedenis aan een grondig onderzoek 
te onderwerpen. Voor het stamboomonderzoek huist er 
ook een schat aan documentatie. Jan De Meester bracht 
een warme hulde aan afscheidnemende schepen van 
Erfgoed Mai Van Thillo. “Zij heeft zich ontzettend ingezet 
voor de lokale geschiedenis en het culturele erfgoed.” 
Naast de heemkundige kring herbergt de Tiendenschuur 
ook het archief van de parochie van Loenhout, het lokaal 
voor de kerkfabriek en de opslagplaats voor de kleding 
van de processie.
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Autosalon

Hyunday Tucson.
Verwacht meer.

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

Autorijden zonder 
autorijbewijs.

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

Nu vanaf

Netto promoprijs  
inclusief Ecobon(3) 

€ 25.680*** 

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

BATTERIJ
G A R A N T I E

J
A
A
R

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

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

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

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

Ontdek hem bij je Hyundai verdeler.

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

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

OPENDEURDAGEN
van 10/9 tot en met 18/9

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

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

Hyundai TUCSON. 
Garantie op gerustheid.

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

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

verhoogde maandelijkse aflossing van € 8.563,70.

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

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

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

J
A

A
R Waarborg Zonder

Kilometerbeperking

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

Hyundai TUCSON. 
Garantie op gerustheid.

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

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

verhoogde maandelijkse aflossing van € 8.563,70.

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

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

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

J
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R Waarborg Zonder

Kilometerbeperking

Hyunday Tucson.
Verwacht meer.

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

Autorijden zonder 
autorijbewijs.

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

Nu vanaf

Netto promoprijs  
inclusief Ecobon(3) 

€ 25.680*** 

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

BATTERIJ
G A R A N T I E

J
A
A
R

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

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

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

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

Ontdek hem bij je Hyundai verdeler.

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

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

OPENDEURDAGEN
van 10/9 tot en met 18/9

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

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

OFFICIEEL HONDA 
ROAD AND OFF-ROAD 

DEALER
ANTWERPEN & NOORDERKEMPEN

-
OFFICIEEL VERDELER

SYM SCOOTERS

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

Broeksriem hoogte

BEDRUKKING VOORZIJDE   LENGTE 29 X HOOGTE 29 CM

Broeksriem hoogte

WUUSTWEZEL

Vermeeren 

Racing 

MOTORHANDEL VERMEEREN BV

u kan een online 
een afspraak maken 

voor een bezoek aan onze showroom

Vzw Kittycat 

OPEN INFODAG
Zaterdag 11 februari 2023 om 14 uur

Wuustwezel
Opvang zwerfpoezen regio Brecht en omstreken.

info@vzwkittycat.com
Popendonkseweg 27
2990 Loenhout
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Poetsvrouw Marijke op pensioen

Wuustwezel
Gemeenteschool Klim Op uit Gooreind nam afscheid 
van Marijke Broeks. Zij was er poetsvrouw en gaat met               
pensioen.

“De klassen in de school van Klim Op 
liggen er altijd propertjes bij, dankzij 
het poetsteam”, zegt juf Anick Jacobs. 
“Maar, Marijke Broeks, bijna 29 jaar poets-
vrouw van dienst, gaat op pensioen. Ze 
werd door het ganse schoolteam en de 
klimoppers eens flink in de bloemetjes 
gezet. Haar echtgenoot Rudy, dochter 
Sofie en kleinzoon Jules moesten de lip-
pen stijf op elkaar houden, want zij wer-
den betrokken in het complot.”

Marijke mocht die dag immers niet komen werken en moest 
thuis netjes wachten tot ze door directeur meester Jan Pee-
ters en een hele stoet van kinderen thuis werd opgehaald. 
Alle kinderen scandeerden ‘Marijke, op pensioen!’ en toen 
ze de rode loper betrad, wist ze dat er meer dan dit in het 
geheim bedisseld werd. Met een heerlijk ontbijt werd het 
verrassingsfeest gestart. Er werd voor haar immers een heu-
se Marijke-show in elkaar gebokst in de turnzaal. Marijke 
werd uitgedaagd om zoveel mogelijk quizvragen juist te be-
antwoorden of om weetjes over het schoolteam te raden. 
De kinderen zorgden voor hilarische sketches en liedjes en 

de nodige toejuichingen. “Marijke en haar gezin genoten 
zichtbaar van dit prachtige, dik verdiende feest. Marijke, 

die alles weet staan en liggen in onze school, die vaak 
een luisterend oor is voor kinderen en leerkrachten, die het 
schoolteam regelmatig trakteerde op een verse cake of 
wafeltjes. Zij is er eentje uit de duizend. Haar kuchje, haar 
helpende hand, haar bezorgdheid om groot en klein, haar 
kennis van de kleinste hoekjes in onze school, wat gaan we 
dat allemaal missen!” Het schoolteam wenst Marijke een 
heerlijke, ontspannende tijd toe met een nieuw tijdperk vol 
nieuwe hobby’s, uitstapjes, reisjes, uitdagingen. Kom zeker 
nog eens een kopje koffie drinken in Klim Op,” klinkt het uit-
nodigend.

Antoniusviering lokt weer veel belangstellenden
Wuustwezel
De Sint-Antoniusparochie van Sterbos vierde haar patroon-
heilige met een dieren- en tractorwijding en de verkoop 
van offergaven.

De viering begon in de kerk met een dienst opgeluisterd 
door de Jachthoornblazers. De wijding van de dieren en 
tractoren lokte veel belangstelling. “Het is dan ook al ge-
leden van 2020 dat we deze viering konden organiseren”, 
vertelt Marcel Palinckx. “Door corona konden vorige wijdin-
gen niet plaats vinden.” Marcel vertolkt al 30 jaar de rol van 
Antonius. Alle deelnemers werden gezegend met wijwater 
en kregen een herinneringsmedaille. Er waren veel eige-
naars van honden en paarden. De boerenpaarden trokken 
koetsen en huifkarren. Achter hen volgde een lange stoet 
van tractoren. In het wijkhuis werd de offergaven als wor-
sten, een varkenskop en boerenhesp verkocht via een tom-
bola. De opbrengst gaat naar Jeugdster.

Wij creëren aandacht rond 
uw bedrijf op Social Media.

socialgrafix.be
by primaprint.be

NIEUW

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

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

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

Heel eenvoudig, maar met de juiste strategie.

Overleg. Strategie. Content creatie.

Planning. Resultaten. Controle.

Meer informatie & prijzen.
Meer informatie en prijzen zijn terug te vinden via www.socialgrafix.be of via Prima-Print.
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socialgrafix.be
by primaprint.be
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Meer informatie en prijzen zijn terug te vinden via www.socialgrafix.be of via Prima-Print.
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Kalmthout
  Essensteenweg 82, 2920 Kalmthout
  03 677 03 33

Ontdek onze spectaculaire saloncondities op al onze merken.

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

Kapellen
  Kapelsestraat 128, 2950 Kapellen
  03 317 11 80

garagefrijters.be

NIEUWE DS 7
De reis naar verfijning

OPEL ASTRA
NIEUWE

LANG VERWACHT, EINDELIJK DAAR     

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

HELEMAAL FRIJTERS

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

    

    

Frijters_OPEL-DS_Advertentie_A4.indd   1Frijters_OPEL-DS_Advertentie_A4.indd   1 6/01/2023   15:406/01/2023   15:40
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Overlast feestzaal Ontspanningslaan Brecht

Start2Run start nieuwe loopcursus in maart
Brecht
Heb je genoeg van al die kroketten en kerststronken en 
maakte je goede voornemens voor 2023?  Misschien wil 
je wel meer bewegen? Vanaf 7 maart kan je op dinsdag-
avond mee aansluiten voor een nieuwe sessie Start2Run van 
jogclub Runnin’ Brecht. 

De Start2Run-lessenreeks is de ideale training om in topvorm 
aan de start te komen van enkele loopevenementen zoals 
de stratenloop ‘Recht door Brecht’ of het Brechts jogcriteri-
um.  Dit jaar zijn daarin drie loopevenementen opgenomen:    
Kleipikkerstrail, Recht door Brecht en Bosloop. Op de eerste 
criteriumloop krijgen alle deelnemers een criteriumkaart. Die 
laat  je bij elke deelname aan een criteriumloop afstempe-
len. Drie stempels zijn goed voor een volle kaart die je kan 
inruilen voor een uniek jogcriteriumgeschenk.

Gewoon in groep bewegen onder professionele begelei-
ding, kan ook. Ga samen met familie en vrienden de uitda-
ging aan. Iedereen is welkom bij Runnin’ Brecht.

Organisator Runnin’ Brecht is een recreatieve sportclub voor 
alle sportievelingen in Brecht en omstreken. De club is ont-
staan uit Start to Run en staat open voor verschillende dis-
ciplines: joggen, lopen (recreatief en competitief) en wan-
delen om beter uit blessures te komen en om het sociaal 
contact niet te verliezen. 

Start2Run start opnieuw op vanaf 7 maart, op dinsdag-
avond om 20u aan de Oranjerie in het Gemeentepark. Voor 
10 lessen, inclusief testles en receptie betaal je 30 euro. 
www.brecht.be

Brecht
De gemeente Brecht krijgt al een tijd meldingen van buurt-
bewoners over overlast in de omgeving van feestzaal         
Pirlanta (Ontspanningslaan) in Brecht. De buurtbewoners 
kijken naar het gemeentebestuur voor het vinden van een 
oplossing. Het gemeentebestuur nam een raadsman on-
der de arm want erkent dat er een ernstige overlastproble-
matiek bestaat. Burgemeester Sven Deckers nam eerder 
een beslissing tot tijdelijke sluiting van de uitbating van de 
feestzaal voor de maand januari. De uitbater heeft, onder 
begeleiding van zijn raadsman, een procedure ingesteld 
bij de Raad van State. Zij wensten de beslissing van de 
burgemeester zo snel mogelijk geschorst te zien nu in de 
maand januari nog twee trouwfeesten gepland staan. 

Het gemeentebestuur kreeg deze week de beslissing van 
de Raad van State dat de tijdelijke sluiting van de feestzaal 
niet volledig blijft behouden. De geplande trouwfeesten 
op 14 januari 2023 en 22 januari 2023 mochten wel plaats-
vinden. Het argument van de rechter was daarbij dat de 
organisator van de trouwfeesten te weinig tijd heeft om de 

genodigden te informeren en voor een alternatieve loca-
tie te zorgen. Weliswaar legt de Raad van State wel beper-
kingen op. Zo mochten de twee trouwfeesten maar plaats-
vinden tussen 18 uur en 24 uur in de ene week en tussen 17 
uur en 24 uur in de andere week. 

Het gemeentebestuur erkent dat de uitspraak van de Raad 
van State niet het verhoopte resultaat heeft opgeleverd. Zij 
zag liever dat de twee trouwfeesten niet konden plaatsvin-
den. Het is jammer dat de Raad van State de beslissing van 
de burgemeester niet volledig heeft gesteund. Toch bena-
drukt Burgemeester Sven Deckers dat de beperkingen in 
tijd een duidelijk signaal betekenen voor de uitbater van 
de feestzaal. 

De gemeente Brecht blijft het dossier verder opvolgen en 
wenst een oplossing die aanvaardbaar is voor alle partij-
en. Het is onze betrachting om een leefgemeenschap te       
creëren die gestoeld is op wederzijds respect. Uiteraard 
past feesten daar zeker bij, maar overlast niet. 
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Contacteer je verkooppunt voor alle informatie over de fiscaliteit van je wagen. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.peugeot.be

*�Salonvoordeel van €�1.000 geldig bij aankoop van een 208, van €�1.500 geldig bij aankoop van een e-208, 2008, 308 PLUG-IN HYBRID of 308 SW PLUG-IN HYBRID, van €�2.000 geldig bij aankoop van een e-2008, 308 (behalve 
STYLE), 308 SW (behalve STYLE), van €�2.500 geldig bij aankoop van een 308 STYLE, 308 SW STYLE, 408, 508, 508 SW of e-Rifter, van €�3.000 geldig bij aankoop van een 408 PLUG-IN HYBRID of 5008, van €�3.500 geldig bij 
aankoop van een 3008, van €�4.000 geldig bij aankoop van een 3008 PLUG-IN HYBRID, 508 PLUG-IN HYBRID,  508 SW PLUG-IN HYBRID, 508 Peugeot Sport Engineered of 508 SW Peugeot Sport Engineered en €�4.500 geldig 
bij aankoop van een e- Traveller of e-Expert Combi. Aanbieding geldig voor particulieren van 01/01/2023 tot 31/01/2023 in het deelnemende Belgische Peugeot dealernet.

V.U.�:

   KWH�/100 KM G/KM�: e-2008: 15,7�-�16 • 0�- 0
 L�/100 KM G/KM�: 308 PLUG-IN HYBRID�: 1,0 - 1,2 • 23 - 28 I 3008 PLUG-IN HYBRID�: 1,2�- 1,8 • 27 - 36 (WLTP)

GEPERSALONISEERDE CONDITIES

KIES TOT €�4.000* EXTRA  KORTINGEN, 
OPTIES EN SERVICES
Stel zelf je Saloncondities samen

Leugenberg 105

2180 Ekeren

T. 03 660 29 40

Open op zondag 15-22-29 januariNoorderlaan 85

2030 Antwerpen

T. 03 660 55 10
info@garagevangansen.be

garagevangansen.be

WELKE NIEUWE FORD MAG HET VOOR U ZIJN?

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

Raadpleeg onze individuele dealersites voor openingsuren en meer informatie.

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

GARAGE F. GEUDENS
HOOGSTRATEN

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

geudens.be

GARAGE ORIS-WUYTS GARAGE VAN HASSELT

RIJKEVORSEL
info@oris-wuyts.be

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

LOENHOUT
garage@vanhasselt.be

Tel. +32 3 669 87 30
vanhasselt.be
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HOOGSTRATEN

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

geudens.be

GARAGE ORIS-WUYTS GARAGE VAN HASSELT

RIJKEVORSEL
info@oris-wuyts.be

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

LOENHOUT
garage@vanhasselt.be

Tel. +32 3 669 87 30
vanhasselt.be

WELKE NIEUWE FORD MAG HET VOOR U ZIJN?

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

Raadpleeg onze individuele dealersites voor openingsuren en meer informatie.

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

GARAGE F. GEUDENS
HOOGSTRATEN

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

geudens.be

GARAGE ORIS-WUYTS GARAGE VAN HASSELT

RIJKEVORSEL
info@oris-wuyts.be

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

LOENHOUT
garage@vanhasselt.be

Tel. +32 3 669 87 30
vanhasselt.be

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

enkel zondag op afspraak

Wij zijn op zoek naar 
ERVAREN 

AUTOMECANIEKERS EN CARROSSIER !
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Dagcentrum ’t Punt opent inclusief Atelier Clara onder de kerktoren

Brecht
Dagcentrum’t Punt van O.C. Clara Fey heeft een winkel 
geopend: Atelier Clara. Achter de Sint-Michielskerk op 
de Schooldries verkopen de cliënten zelfgemaakte kunst-
werkjes en andere producten. Er loopt ook een tijdelijke 
expo met kunstwerkjes van de cliënten.

Atelier Clara is het resultaat van een samenwerking tussen 
de verschillende ateliers van OC Clara Fey in dagcentrum 
’t Punt in Brecht en de dagbestedingscentra Campus Kris-
tus Koning in Sint-Job en De Troon in Vorselaar. “De produc-
ten die tijdens deze ateliers worden gemaakt, brengen we 
op deze manier naar buiten. Ze worden vervaardigd uit ge-
recycleerd, duurzaam en natuurlijk materiaal”, verduidelijkt 
algemeen directeur Kathleen Perneel van OC Clara Fey. 
“Met Atelier Clara zetten we de deuren open en laten de 
samenleving toetreden tot onze werking. Mensen met een 
beperking horen erbij en doen mee. In de toekomst willen 
we zelfs samenwerken met lokale handelaars en externe 
partners.” De cliënten van de dagcentra maken hiervoor 
een heel proces door. “Het gaat van zelf voorwerpen ma-
ken, ze etaleren in de winkel, er reclame voor maken, de 
klanten in de winkel ontvangen tot de producten verko-
pen”, legt teamcoach Maggy Van de Vondel uit.

Kunstexpo
Ter gelegenheid van de opening loopt er ook een kunstex-
po in het dagcentrum. “Het is het sluitstuk van een driejarig 
project. Hieraan werkten cliënten van de drie dagbeste-
dingscentra en welzijnsschakel De Schakel in Sint-Job. Kun-
stenaar Toon Saerens begeleidde de workshops. Hij bracht 
kunst tot bij onze cliënten”, stelt de directeur dankbaar vast. 

Voor het kunstproject genoot OC Clara Fey Vlaamse steun. 
“Opzet was om gezamenlijke workshops te organiseren, 
maar door corona moest het noodgedwongen in elk cen-
trum apart gebeuren”, legt de Kalmthoutse kunstenaar uit. 
“We zijn er net op de valreep nog in geslaagd om samen 
het MAS in Antwerpen en de tentoonstelling van Panama-
renko te bezoeken. Maar het resultaat mag er zijn”, meent 
Saerens. “Sowieso werk je op individuele basis en proces-
gericht in de workshops. De beginsituatie is voor iedereen 
anders. Sommigen gaan helemaal op in de creatie en ver-
geten zelfs hun handicap, anderen hebben wat meer be-
geleiding nodig. Het mooie is dat je al deze mensen hun 
grenzen ziet verleggen en ze meer zelfvertrouwen krijgen. 
Je ziet het ook in de werkjes, sommigen zijn gedurfd. Heel 
bijzonder is ook dat dankzij het project de interesse voor 
beeldende kunst is ontstaan. Een aantal onder hen volgt in-
tussen kunstonderwijs. Het was heel leuk om te doen, zowel 
voor mij als voor de cliënten zelf. Ze mogen heel trots zijn op 
wat ze gecreëerd hebben”, benadrukt Toon Saerens.

Burgemeester Sven Deckers (N-VA) was alleszins onder de 
indruk: “De creativiteit en het handwerk zijn bewonderens-
waardig. Het is prachtig om te zien hoe dit gecombineerd 
wordt met een pedagogische toets. Dergelijke initiatieven 
kunnen we alleen maar toejuichen. Alleen zo ontdekken 
we talenten, zelfs op plaatsen waar je het niet meteen zou 
verwachten. Met Atelier Clara hebben we een mooie in-
clusieve winkel, onder de kerktoren.”

Atelier Clara, Schooldries 11, 2960 Brecht, 
open op maandag, woensdag en donderdag: 
Atelier Clara > OC Clara Fey



15

TOYOTA. THINK ABOUT IT.

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

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

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

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

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

Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het o�  ciële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt je wagen automatisch 
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DE NIEUWE
COROLLA CROSS HYBRIDE
OP MAAT VAN JE GEZIN

ONTDEK HET VOLLEDIGE GAMMA
IN ONZE SHOWROOM

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

v

YARIS CROSS HYBRIDE  

TOYOTA C-HR HYBRIDE  

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

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

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

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

DA’S NORMAAL

TOYOTA. 
THINK ABOUT IT.

ONZE HYBRIDES VERBRUIKEN GEMIDDELD 
25% MINDER BENZINE.**

TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 - 2960 BRECHT
Tel.: 03 313 05 79
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Vijftig kinderen en tieners van Kisi Vlaanderen 
hemelen kerk Klein Veerle op met musical

Sint-Lenaarts
Het koor van Kisi Gods singing-Kids vulde samen met de 
communicanten uit Brecht en Sint-Lenaarts de kerk van 
Klein Veerle met hemels engelengezang. Samen zetten ze 
met zang en dans ‘de Hemel op Stelten’. 

Heel wat trotse ouders en grootouders zakten af naar de 
kerk in Klein Veerle. Ze hadden daar een goede reden voor, 
want hun dochtertjes en zoontjes hadden elk een rol toebe-
deeld gekregen in de Kisi-musical ‘de hemel op Stelten’. De 
engel Gabriël en de nieuwsgierige engel Angela werden 
geflankeerd door een groot engelenkoor, en verder gaven 
herders, schattige schaapjes en natuurlijk de drie koningen 
die Jozef en Marie met kindje Jezus bezochten, het beken-
de kerstverhaal vorm. Zelfs een reuzegrote kameel ontbrak 
niet. “In amper drie dagen tijd hebben jullie kinderen dit 
gerealiseerd. Wat een ongelooflijk mooie prestatie”, bena-
drukte Dorris Schräder van Kisi Brecht. Zowel de vijftig kinde-
ren en tieners op het podium als de ouders, grootouders en 
andere familieleden genoten van de musical.

CD&V, Open Vld en Vooruit trekken in Brecht samen naar stembus

Brecht 
Meerderheidspartij CD&V Brecht bundelt 
krachten met oppositiepartij Open Vld en 
met Vooruit. De drie Brechtse partijen trek-
ken met een nieuw, gezamenlijk project 
naar de kiezer in 2024. Hiermee komt Voor-
uit, die in Brecht geen zetel meer had be-
haald, opnieuw op de radar.

Eerste schepen Daan De Veuster (CD&V) 
die eerder verkozen was tot lijsttrekker 

van CD&V, gaat nu de lijst van de nieuwe politieke forma-
tie trekken. “Op lokaal niveau is er veel meer dat ons bindt 
dan scheidt. Vanuit die overeenkomsten willen we met meer 
onafhankelijk een nieuw lokaal verhaal schrijven, gericht op 
iedere Brechtenaar en met een nieuwe naam. Ook onaf-
hankelijken zijn daarbij welkom”, doet hij alvast een warme 
oproep. “We zien er alvast naar uit om met een vernieuwd 
team naar de kiezer te trekken.” De nieuwe politieke formatie 
streeft ernaar dat Brecht een sterke 
gemeenschap is waarbij mensen ver-
antwoordelijkheid nemen voor elkaar 
en de gemoedelijkheid wordt versterkt. 
“Onze gemeente moet een plaats zijn 
waar mensen zich altijd en overal veilig 
voelen en daarvoor geen hoge poort 
nodig hebben. Een gezond financieel 
beleid staat voorop, waarbij we kwets-
baren niet in de steek laten.”

“Programma voor alle burgers”
“Samenwerken met echte oplossingen 
voor ogen, weg van de extremen, en 
onze gemeente financieel gezond hou-

den dat is voor ons de echte meerwaarde”, vindt voorzit-
ter Ludwig Anthonissen van Open Vld. “Een sterk, op maat 
gemaakt programma voor al onze burgers is wat we nú no-
dig hebben”, voegt fractieleider Ilse Van den Heuvel (Open 
Vld) toe. “Wat we nu meemaken, is ongezien. De armoede 
neemt alsmaar toe. Ik ben blij dat we nu samen met an-
deren die grote, maar vaak onzichtbare problemen kunnen 
aanpakken”, stelt Walter Van Puymbroeck, voorzitter van 
Vooruit. Hij spreekt uit ervaring, want is actief bij welzijnsscha-
kel De Schakel in Sint-Job. Hij had eerder afscheid genomen 
van de politiek, maar neemt de handdoek opnieuw op in 
deze uitzonderlijke tijden.

Gezamenlijke lijst
Ook schepen Frans Van Looveren (CD&V) is enthousiast 
over het nieuwe project. “Ik ben ervan overtuigd dat we 
hier veel mensen warm voor krijgen. Deze formatie biedt in-
woners namelijk de kans om mee te werken aan een lokaal 

verhaal, zonder een stempel met een 
kleur te moeten dragen”, verduidelijkt 
hij. De drie traditionele partijen blijven 
bestaan, maar dienen dus geen eigen 
aparte lijst in voor de verkiezingen van 
2024. Ze gaan gezamenlijk naar de 
stembus. “De nieuwe politieke formatie 
treedt pas in werking bij het begin van 
de volgende legislatuur en wijzigt niets 
aan de huidige bestuursploeg waaraan 
CD&V volop wil blijven meewerken. 
Open Vld blijft uiteraard het beleid van-
uit de oppositie kritisch volgen”, aldus 
de lijsttrekker.
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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

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

Omdat we vinden dat jij meer verdient!

Meer voordeel I Meer keuze I Meer gemak

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

autonatiegroup.be/autosalon

HEEL JANUARI

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
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Lijst winnaars van een waardebon van 25 euro.

EINDEJAARSACTIE  2022
Aarts J. – Steenovenstraat 60
Andriessen Nel – Heiblok 69
Anthonissen/Van Loock – Nolsebaan 16
Antonissen Brigitte – Hendrik Consciencelaan 16
Arnouts/Scheer – Kalmthoutsesteenweg 250
Baetens Nick – Beliestraat 119
Baevegems – Stationsstraat 205
Balemans Piet – Nolsebaan 116
Beckx Nicolas – Kraaienberg 69
Besters – Goris - Sint-Antoniusstraat 8
Block Liesbeth – Kapellensteenweg 399 – Kalmthout
Boden Hilda – Acnhterstehoevestraat 3
Boden Hilda – Gommarus Van Geelstraat 65 – Kalmthout
Boeren Patrick – Sint-Jansstraat 79
Bohets Imelda – Nieuwe Baan 79 G – Werchter
Bolders L – Burgemeester van Gilshof - Ossendrecht
Broos Johan – Handsberg 22
Broos Marleen – Essendonk 35
Brosens Carla – Hemelrijk 77 J2
Brosens Rita – Sint-Jansstraat 218
Brouwers – Heuvelplein 14
Brughmans – Zonnedauwlaan 27
Buyens Josée – Vijverlaan 8
Buys Angelique – Het Dreefje 3 
Cherpion Ph – Jachthoornlaan 32
Claessens Guido – Deckerslaan 37
Claessens Linda – Handsberg 23
Claessens Marleen – Rouwmoer 1
Cools Anouk – Dennenlaan 10
Cools Lyndsy – Over d’Aa 100
Cools Monique – Lonkaplein 4 B1
Costermans An – Antwerpsesteenweg 1
Damen – Over d’Aa 183
De Backer Mayke – Oudebaan 14
De Bakker Adrienne – Rinkvenstraat 10
De Beuckelaer – Vaartstraat 18
De Bock Kenny – Korte Leemstraat 12
De Cock Jana – Tichelrei 7
De Keuleneer Karin – Den Dijk 18 – Kalmthout
De Moor Patrick – Kammenstraat 20
De Rooy R. – Halsterseweg 72 – Halsteren
Deckers Lene – Nollekensstraat 74
Deckers Suzanne – Kalmthoutsesteenweg 26
Denissen Liesbeth – Sint-Jansstraat 182
Dictus Lien – Albert Yssackersstraat 6
Early – Kievitstraat 3
Flies Kayleigh – Zwanenblok 5
Francken Leo – Spijker 30
Franken Lia – Grensstraat 2 – Nispen
Gabriëls Patricia – Nolsebaan 60
Garcia Francisco – Deckerslaan 20
Geens Nancy – Stationsstraat 131/1
Geets Matthias – Binnenweg 17 – Kapellen
Goedstouwers Marie – Moerkantsebaan 312
Goedstouwers Roger – Velodreef 34
Goormachtig Kai – Velodreef 83
Greefs – Horendonk 341
Haeseldonckx Jules – Velodreef 123
Haneveir Elise – Spoorwegstraat 22
Hectors Jacqueline – Heikantstraat 151
Heirbaut – Dreef 27
Hekker – Roggebos 17 – Kalmthout
Heymans Luc – Hemelrijklaan 75
Hontelé Lieve – Heikantvenstraat 62
Huygen Marianne – Hraditskostraat 56
Jacobs JP – Bredabaan 967 – 2930 Brasschaat
Jacobs Marleen – Steenovenstraat 10
Jaspers – Nieuwmoerdorp 13/4 – Kalmthout
Jordaens Nele – Achterstraat 36
Kerstens Constant – Watermolenstraat 10
Konings – Heikantvenstraat 67
Konings – Over d’Aa 191
Konings Fleur – Vaartstraat 70

Konings Jeannine – Kraaienberg 65
Koreman Sandra – Cardijnstraat 19
Koremans Raf – Melkerijstraat 28
Koster Jeanie – Rozenhof 13 – Wouwse Plantage
Kurrels Liesbeth – Violetlaan 24
Kwasnik Melanie – Maststraat 65 
Lambrechts Gunther – Kalmthoutsesteenweg 123
Lammens Benjamin – Kammenstraat 23
Luijcks Wilfried – Nieuwe Hoef 9
Luyts Patrick – Etting 41
Maas – Deken Verbiststraat 20
Maas Anita – Landeweel 19 - Wouw
Maas René – Heikantvenstraat 9
Maes Lorenz – Beekstraat 8
Maeyaert – Baertshoek 12
Magielse Corné – Rinkvenstraat 29
Mathysen Carina – elf Novemberstraat 44
Mattheeusen Leslie – Guido Gezellelaan 9
Mattheeusen Monique – Leemstraat 24
Matthijssen Michel – Nieuwmoersesteenweg 78
Matthysen Ilja – Moerkantsebaan 191
Meeusen – Kalmthoutsesteenweg 48
Meeusen M. – Stationsstraat 90
Mennes Bice – Magerbeek 14
Michielsen Robert – Beliestraat 53
Mous Helga – Deken Verbiststraat 10
Musters P. – Diamantdijk 221 – Roosendaal
Nagels Rita – Lazaret 10
Naulaerts – Beliestraat 166
Naulaerts Rik – Essendonk 25
Neefs Pascale – Zilverhoeksteenweg 99 – Kalmthout
Neelen Herman – Over d’Aa 222
Nelen Eddy – Kloosterstraat 42/1
Nelen Jarne – Kammenstraat 73
Nelen Jozef – Moerkantsebaan 240
Nouws – Prelaat Deckersstraat 18
Ntim Rolf – Stationsstraat 165 B1
Nuytemans Benny – Gemeentebos 16 – Wuustwezel
Ooms – Heikantvenstraat 25
Ooms Leo – Nieuwstraat 70 bus 1
Ooye Kevin – Over d’Aa 255
Peeters Agnes – Schanker 12
Peeters Louis – Over d’Aa 5
Peeters Sille -Beliestraat 25
Pyl Katleen – Grensstraat 43
Raats Marleen – Sint-Antoniusplein 9
Raeves – Steenpaal 54
Raymakers Johan – Kerkstraat 1D
Raymakers Vicky – Witzenbergstraat 25
Ribbens Katty – Kortestraat 11
Robbrecht Peggy – Watermolenstraat 30
Rombaut Ann – Antwerpsesteenweg 54
Sanders Gitte – Sint-Jansstraat 51
Scheinig / Bombart – Rijsvennenstraat 57 – Wuustwezel
Schellekens Joanna – Kapelstraat 33/-1
Schenk – Langeveld 31 – Roosendaal
Schenk – Visserij 20
Schot Henk – Handelsstraat 10 bus 2
Schrauwen Anita – Heiblok 22
Schrauwen Gonda – Kerkstraat 49
Slegers Elien – Nieuwe Heikant 32
Somers Jos – Verbindingsstraat 19
Spiessen Evi – Meeuwenven 12
Stevens Annemie – Zandstraat 23 – Kalmthout
Suykerbuyk – Gabriëls – Moerkantsebaan 12
Suykerbuyk Cindy – Noordeind 18A – Kalmthout
Suykerbuyk Jan – Dr. J. Goossenaertsstraat 3
Suykerbuyk Viviane – Hofstraat 69/1
Sweers Tamara – Schepen Veraartstraat 3
Theuns – Kraaienberg 44A
Thill Marc – Vijverlaan 9
Tilborghs Ida – Middenstraat 32
Totte Monique – Boterpotlaan 55
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Vervolg lijst winnaars van een waardebon van 25 euro.

De winnaars kunnen hun waardebon afhalen
bij het contactpunt en dit tot en met 28/02/2023. 

Uytdewilligen Jasper – Etting 3
Uytdewilligen Karine – Guido Gezellelaan 47
Van Aert Hugo – Beliestraat 54
Van Bedaf Ludwig – Schelpheuvelstraat 75
Van Delft Bianca – Pastoor Schoetersstraat 8
Van den Bergh – Magerbaak 34
Van den Bergh Maria – Schelpheuvelstraat 9
Van den Buijs Jozef – Over d’Aa 234
Van Doren Flip – Etting 7
Van Doren José -  Den Uil 9
Van Dorst Cindy – Moerkantsebaan 153
Van Dorst Karen – Eikendreef 23
Van Droogbroeck Tom – Achterstraat 69
Van Eekelen Jeanne – Over d’Aa 76
Van Gaal – Kreukel 19 – Bergen-op-Zoom
Van Ginderen José – Maststraat 2 bus 6
Van Ginderen Magda – Spillebeekweg 22
Van Gink – Rodenbachlaan 11
Van Ginneken – Moerkantsebaan 165
Van Ginneken – Schanker 17 
Van Herwegen Iwan – Hemelrijkweg 16 B1
Van Heuckelom Marc – Kijkuitstraat 32 – Kalmthout
Van Loon Hanne – Over d’Aa 17
Van Loon Jan – Nollekensstraat 35
Van Loon Linda – Heikantlaan 54
Van Looveren Sofie – Donkweg 63

Van Meel – Kloosterstraat 35
Van Minsel Margriet – Elzendreef 11
Van Mol Fabienne – Spillebeekweg 
Van Nassau – Kammenstraat 8
Van Opstal Rob – Spoorwegstraat 11
Van Riet Lenny – Kraaienberg 54 
Van Tichelen Hugo – Donkweg 3
Van Wezel Tine – Molenakkerstraat 25
Vandersanden Lucas – Hemelrijklaan 27
Vd Bergh Lieselot – Sint-Jansstraat 189
Veraart Benjamin – Beliestraat 83
Veraart Diana – Steenovenstraat 102
Veraart J. – Over d’Aa 199
Verheyde Hans – Heuvel 46 – Kalmthout
Verhoeven Erna – Veldweg 56
Verhulst Wendy – Stationsstraat 72 bus 1
Verloop Peter – Hinkelenoord 10
Vermaelen – Middenstraat 55
Vermeiren Edger – Petrus Janssenstraat 7 – Kalmthout
Vermeiren Ines – Leemstraat 35
Vissers Corine – Mertensstraat 46 – Kapellen
Voeten Carla – Antwerpsesteenweg 57 A4
Voeten Ria – Essenseweg 96 – Nispen
Warmoeskerken Jessie – Moerkantsebaan 300
Wintein Vanessa – Boonsstraat 16 – Kalmthout

WINNAARS EINDEJAARSACTIE Gemeente en UNIZO Essen BEKEND:  
“EN DE WINNAARS ZIJN ... “  

ESSEN – De gemeente Essen en Unizo Essen steunden ook dit jaar weer 
de plaatselijke handelaars tijdens eindejaarsperiode. Ze stimuleerden de Es-
senaren om tijdens de eindejaarsactie lokaal te shoppen. Met steun van de 
gemeente was er een prijzenpot van 9000 euro te winnen in de vorm van 
waardebonnen. 
 
Wie bij een deelnemende handelaar een aankoop deed, kon stempels verza-
melen. Bij een volle spaarkaart maakte je kans op een mooie prijs. Dit jaar 
werden er maar liefst meer dan 10.000 formulieren ingeleverd. Ondertussen 
zijn de winnaars van de eindejaarsactie 2022 bekend. 
Waardebonnen te besteden bij zowel de deelnemende handelaars als de 
sponsors.
 
Ook zo benieuwd wie de 3de, 2de  en 1ste  prijs van respectievelijk 500, 1000 
en 2500 euro in waardebonnen hebben gewonnen?  
 

Bent u bij de gelukkige winnaars van de eindejaarsactie? 
De 3de prijs gaat naar Harold Blankers. Hij wint 500 euro aan waardebonnen 
te besteden bij de plaatselijke handelaars. 

De 2de prijs gaat naar Benjamin Nelen. Hij wint 1000 euro aan waardebonnen 
te besteden bij de plaatselijke handelaars. 

De hoofdprijs gaat naar Fam. Aarts-Jansen. Zij winnen maar liefst 2500 euro 
aan waardebonnen te besteden bij de plaatselijke handelaars. 
De overige winnaars krijgen een bon van 25 euro. Kijk goed in de lijst, want 
misschien staat uw naam er wel tussen. 
 
De waardebon is een lokale handelaarsbon, het resultaat van de nauwe sa-
menwerking tussen de Gemeente en UNIZO Essen.  Af te halen bij het contact-
punt van de actie; Bakkerij-Slagerij Tobac, Nieuwstraat 108 Essen.

PROFICIAT !
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Gemeente Brecht bepaalt haar DNA

Brecht
De vorige missie en visie van gemeente en OCMW Brecht 
dateerden van 2004. Onze organisatie is intussen geëvo-
lueerd, hoog tijd dus om eens in de spiegel te kijken, te 
bepalen waarvoor onze organisatie nu staat. De voorbije 
maanden gingen we samen met onze medewerkers van 
gemeente en OCMW op zoek naar ons DNA. Op de nieuw-
jaarsreceptie voor personeel (namiddag) en externen 
(avond) werden gisteren onze waarden onthuld. Met veel 
zin, een nieuwe missie en visie en onze kernwaarden vatten 
we het nieuwe jaar en de toekomst aan! 

Missie en visie 
De missie van een lokaal bestuur staat omschreven in het 
decreet lokaal bestuur en geldt dus ook voor Brecht (zie on-
deraan). Om die missie in de toekomst waar te kunnen ma-
ken, schreven we specifiek voor onze gemeente een visie 
uit (volledige tekst onderaan).  

Gemeentepersoneel bepaalt mee het DNA van 
de organisatie
Nadat de missie en visie onder de loep werden genomen 
gingen we op zoek naar onze identiteit, onze kernwaar-
den. We deden hiervoor beroep op onze medewerkers 
van gemeente en OCMW. In een eerste fase kregen ze 
een vragenlijst waarbij ze uit 52 waarden diegene konden 
aanduiden die belangrijk zijn voor hen. Daaruit kwamen 13 
mogelijke waarden.

In verdere focusgroepen kozen de collega’s samen de uit-
eindelijke 5 waarden voor onze organisatie. Dat zijn:

  - Kwalitatief
  - Respectvol 
  - Flexibel
  - Samen 
  - Verantwoordelijk
 

Met deze waarden gaan wij verder aan de slag. Ze zijn een 
spiegel om onze dienstverlening aan af te toetsen en te op-
timaliseren. Het is ons DNA en ze zullen dus in de toekomst 
regelmatig in onze interne en externe communicatie aan 
bod komen.

Missie gemeente Brecht
De gemeente en het openbare centrum voor maat-
schappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau 
duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de bur-
gers en verzekeren een burgernabije, democrati-
sche, transparante en doelmatige uitoefening van 
hun bevoegdheden. 

Visie gemeente Brecht
Brecht wil een mooie, groene en landelijke gemeen-
te zijn waar iedereen, of je hier woont of op bezoek 
bent zich thuis voelt. De Brechtenaar is partner van de 
gemeente en de gemeente is partner van de burger, 
de provincie, Vlaanderen, België en Europa. Er wordt 
geluisterd en geholpen, op de meest klantvriendelijke 
en laagdrempelige wijze en binnen de grenzen van 
het wettelijke, materiële en financieel mogelijke. We 
laten ruimte voor inspraak en participatie. Het welzijn 
van de burger en de leefbaarheid van de gemeen-
te staan steeds voorop. We willen dat geen enkele 
burger uit de boot valt. Gepaste, integrale dienst- en 
hulpverlening wordt aangeboden, waarbij elk dossier 
individueel wordt beoordeeld, zonder discriminerend 
te zijn. Gelijke dossiers worden gelijk behandeld. Ex-
terne partners worden uitgenodigd om mee vorm te 
geven aan het welzijn van de  burgers. Brecht onder-
neemt acties om zich als sociale gemeente op de 
kaart te zetten.

Brecht wil een vooruitstrevende gemeente zijn, klaar 
voor de toekomst, maar met aandacht en respect 
voor haar verleden en identiteit. We ondersteunen 
bruisende initiatieven van verenigingen en onder-
nemende burgers. Het aanbieden van kwalitatief 
onderwijs betekent investeren in onze toekomst. Om 
iedereen voortreffelijk  te kunnen behandelen, wordt 
een motiverend en aantrekkelijk personeelsbeleid 
gevoerd. Elke medewerker is ambassadeur voor de 
gemeente en straalt motivatie en gedrevenheid uit.

Wie werkt voor Brecht, of dat is als werknemer of vrij-
williger, engageert zich om deel uit te maken van 
#teambrecht. Dat doen we door respect voor elkaar 
te tonen, ongeacht welke plaats je in de organisatie 
inneemt. We delen kennis en ervaring en zetten dit in 
voor het bereiken van ons gemeenschappelijk doel, 
een kwalitatieve dienstverlening.  We gaan daarbij 
ook steeds op zoek naar verbeteringsmogelijkheden 
en vormen een lerende organisatie. Een sterke inter-
ne communicatie, een open blik bij het vinden van 
oplossingen en samenhorigheid zijn kenmerken van 
onze interne organisatie.
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Open jij de deuren van je atelier?

Atelier in beeld zoekt kunstenaars! Open jij graag op 6 
en 7 mei de deuren van je atelier? Schrijf je dan nog tot 
6 februari in via www.aterlierinbeeld.be.

Het is een laagdrempelige manier om je werk en 
werkruimte aan een (nieuw) publiek te laten zien. 
Iedereen vanaf 18 
jaar met een werk-
plek kan deelnemen, 
of je nu in een grote 
loods, een leegstaand 
pand of gewoon aan 
de keukentafel werkt.     

       03 690 46 26 - cultuur@wuustwezel.be

Tanja Schoutens stelt tentoon

Tanja Schoutens wandelt met een blik op oneindig, of 
toch niet... waarnemend met de camera want overal 
kan je wel iets opmerkelijks of gewoon moois zien. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om haar foto’s te 
komen bezichtigen op de tentoonstelling ‘Hier’. 

Zaterdag 11 februari 
en zondag 12 februari, 
telkens van 11u tot 17u
te Vormingscentrum,
Gasthuisstraat 7, 
2990 Gooreind. 
De inkom is gratis. 

Tentoonstelling i.s.m. Volwassenatelier ‘t Kratje.       

       0476 81 61 53 - h�ps://tieketan.wordpress.com
     

Poëzieweek 2023

Van 26 januari t.e.m. 1 februari viert Poëzieweek de 
vriendschap in al zijn face�en.  Deel jij ook graag je 
poëtische schrijfsels? Stuur dan een haiku met thema 
‘vriendschap’ naar bibactiviteiten@wuustwezel.be
en verover een plekje aan de raam van de bib of op 
sociale media. Wie weet wordt het zelfs de haiku van 
de dag!

Hou ook zeker de facebook- en instagrampagina van 
Cultuurdienst Wuustwezel in de gaten om je dagelijks 
te laten verwennen met poëzie!

CULTUURPAGINA

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

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

Curieus in GC Kadans

Een nieuw jaar betekent weer een rijkelijk gevuld 
cultureel programma in GC Kadans door Curieus. 

Zaterdag 11 februari speelt 
Augustijn (Vermandere) 
het concert ‘Kweethetnie’. 
Hij brengt sfeervolle liedjes 
in het West-Vlaams. Dit is 
een benefietconcert ten 
voordele van vzw Coda.

Zaterdag 25 februari kan je genieten van een Hommage 
à Brel van Filip Jordens. Met liefde en respect voor Brels 
woorden en compositites, laten zij het publiek proeven 
van ‘l’artiste sur scène’ die Brel destijds was. 

Later in het voorjaar kan je onder andere nog komen 
kijken naar optredens van The True Gods of Sound and 
Stone & Brian Brody, LeNoise, Jan Geysen & Band en 
Jasper Posson. Reserveren kan via de website, waar je 
ook het gehele programma van het voorjaar én 
het najaar kan bekijken.   
       
       0477 60 79 81 - www.curieus-wuustwezel.be

Erfgoedwandelingen

Dit voorjaar zet de toeristische dienst het erfgoed van 
de gemeente extra in de kijker met boeiende erfgoed-
wandelingen. 

Zegt het kasteel van 
Hens & het oeuvre 
van Aloïs Blommaert
je niets? Schrijf je 
dan zeker in voor de 
wandeling van 
zondag 19 februari. Daar zal de gids je meenemen door 
het centrum van Wuustwezel en bespreekt onder meer 
wat er niet meer is.
Op zondag 19 maart vertelt de gids je de verhalen die 
schuilgaan achter de mooiste stukjes onroerend 
erfgoed in Loenhout.  Beide wandelingen zijn gratis, 
maar vooraf inschrijven is wel verplicht.

        03 690 46 43 - toerisme@wuustwezel.be
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Heraanleg pad tussen Smeyerspad en Nieuwstraat: 
hinder tot eind januari
 
Essen
Het verbindingspad tussen de Nieuwstraat en het Smeyer-
spad wordt sinds woensdag 11 januari heraangelegd. De 
werken nemen drie weken in beslag en duren dus normaal 
tot eind januari als het weer meezit. Er is in een omleiding 
voorzien.

Tijdens de heraanleg worden alle bestaande tegels opge-
broken. In de plaats daarvan komen nieuwe betonklinkers. 
De gemeente vernieuwt ook de onderliggende fundering 
en plaatst enkele extra straatkolken. De heraanleg kadert 
in het globale voetpadenplan waarvoor de gemeente 
335.000 euro uittrekt. Het moet de Essense straten veiliger 
en toegankelijk maken.
 
Omrijden 
Fietsers en voetgangers moeten tijdelijk omrijden via de 
Rietstraat, Nollekensstraat en Dreef. De werken nemen 
een drietal weken in beslag, maar slechte weersomstan-
digheden kunnen de planning opschuiven.

Nieuwe inwoners klinken op 
nieuwe jaar aan Essen On Ice

Essen

Op het Heuvelplein aan de schaatspiste klonken inwo-
ners en het gemeentebestuur op het nieuwe jaar. Ook de 
nieuwe inwoners kregen de kans om de gemeente op 
een aangename manier te leren kennen.

Naast de schaatsbaan, die op 8 januari voor de laatste 
dag geopend was, konden inwoners genieten van lek-
kere drankjes en hapjes. Om 14u werden de nieuwe in-
woners feestelijk verwelkomd in de tent van Essen on Ice. 
Naast een welkomstwoordje van burgemeester Gaston 
Van Tichelt (CD&V) en een introductievideo over de ge-
meente kregen de nieuwe Essenaren een stoomcursus 
Essens dialect. Het Heuvelplein zelf stroomde goed vol. 
De inwoners werden er niet alleen verwarmd met een 
drankje en hapje, maar met mooie kerstgezangen en 
straattheater.

N-VA Brecht geschokt over politiek project coalitiepartner CD&V Brecht

Brecht
N-VA Brecht reageert erg verbaasd op het feit dat coalitie-
partner CD&V in een gezamenlijke lijst met oppositiepartij 
Open Vld, aangevuld met Vooruit, in 2024 naar de Brechtse 
kiezer wil trekken. “Hopen dat dit goede werking in college 
niet hypothekeert”, klinkt het.

“Het is verbazend dat partijen die ideologisch niet meteen 
op dezelfde lijn zitten, samen naar de kiezer trekken”, stelt 
burgemeester Sven Deckers (N-VA) vast. “Het is des te op-
merkelijker omdat de samenwerking in het Brechtse college 
momenteel zeer goed loopt.” Voorzitter Kris Janssens vult 
aan: “We werken prima samen in het college. Wij dachten 
dat we in volle vertrouwen konden samenwerken om onze 
gemeente goed te besturen. Dit nieuws komt voor ons als 
een donderslag bij heldere hemel. Wij hopen dat deze dé-
marche van onze coalitiepartner de goede samenwerking 
die we momenteel hebben, niet zal hypothekeren.”

N-VA solo
De partij maakt meteen de plannen voor 2024 bekend. N-VA 
Brecht gaat onder eigen naam en zonder partners naar de 
verkiezingen. “N-VA Brecht werkt sinds het begin van de le-

gislatuur constructief aan een beter Brecht. Nu, twee jaar 
voor de verkiezingen, gaat onze aandacht volledig naar 
het besturen van de gemeente. Wij zijn nog niet bezig met 
lijstvorming en politieke strategie. Het initiatief van onze     
coalitiepartner om onder een andere naam en met andere 
partijen een gezamenlijke lijst in te dienen, verandert niets 
aan ons huidig engagement”, benadrukt de voorzitter.



23

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

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

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

MATTHEEUSEN EN ZN BV.

RAMEN & DEUREN

ROLLUIKEN

POORTEN

ZONWERING

TERRAS OVERKAPPINGEN

Openingsuren:
di tot vrij: 9u - 17u

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

Witvenstraat 200
2940 Hoevenen
Tel. 03 605 67 35

info@dreampc.be
www.dreampc.be

OPKUIS 
SESSIE
€ 30

GROOT ONDERHOUD
voor particulieren

duur: 2 tot 3 werkdagen

tijdelijke bestanden verwijderen

bureaublad opruimen

programmalijst opschonen

opstartprogramma’s nalopen

volledige virusscan

malware scan • spyware scan

drivers nalopen • windows updates

koelers proper maken

toestel proper maken

Geldigheid tot eind maart 2023  - enkel in de winkel#

Wij doen ook:

• Websites ontwikkeling

• Gepersonaliseerde Cadeau’s

• NAS en Netwerkconfi guratie’s 
(op maat)

• Camerabewaking 
 (Zelfi nstalatie’s op maat)

• Domotica 
 (Zelfi nstalatie’s op maat)

Voor meer informatie 
stuur ons een vrijblijvende mail

MINI PC MET INTEL PROCESSOR

8 GB RAM
256 GB M.2 SSD
Wifi  AC
Bluetooth
MS Windows 11 Home
Mcafee Internet Security 1 Jaar
MS Offi ce 2021 Lifetime                               

TOTAAL:

€ 299
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Essense gastgezinnen Oekraïense vluchtelingen bedacht met 
‘Solidariteitsprijs Sooi Noldus 2022’ 

Essen
Ruim 130 Oekraïense vluchtelingen vonden een thuis in Essen. 
Van bij de start van de crisis stelden inwoners immers hun 
huis voor hen open. Vooruit Essen drukt zich dankbaar uit 
door de ‘Solidariteitsprijs Sooi Noldus’ uit te reiken aan de 
gastgezinnen.

Bij het begin van het jaar is het de gewoonte dat Vooruit 
Essen de solidariteitsprijs uitreikt aan solidaire verenigingen 
of groepen mensen die door hun inzet of actie een bete-
kenisvolle steun betekenden voor de medemens. Dit keer 
gebeurde dat al voor de zevende keer. “Na de Covid-cri-
sis hoopten we op een terugkeer naar ons normale leven. 
Maar toen barstte het conflict in Oekraïne los, een wrede en 
zinloze oorlog. Dit conflict leidt tot een enorme vluchtelin-
genstroom. Vandaag zijn er in België meer dan 60.000 Oek-
raïners, voornamelijk vrouwen en kinderen”, weet schepen 
van Cultuur helmut Jaspers (Vooruit). “Vanaf het eerste mo-
ment was de solidariteit bij onze inwoners bijzonder groot. 
Velen zetten zowel humanitaire acties op als hielpen de 
hier gestrande ontheemden, gaven hen een warme op-
vang en thuis. Het inzamelen van kleding en meubilair, hen 
moreel bijstaan, wandelingen organiseren, ontspannings-
activiteiten, de basis van onze taal bijbrengen, animatie 
voor de kinderen,… Een heel aantal inwoners ging in op 
de oproep #plekvrij en stelde hun deur én hart open. Een 
moedige keuze, een stap in het onzekere, maar solidariteit 
en menselijkheid primeerden”, looft de schepen de inzet.

Symbolische prijs
Een delegatie van de gastgezinnen nam deze symbolische 
prijs in ontvangst uit handen van schepen van Cultuur Helmut 
Jaspers (Vooruit) en Yoke Noldus, kleindochter van Sooi 
Noldus naar wie de prijs is vernoemd. Hij was zelf vluchteling 
en gaf lotgenoten onderdak. Tijdens de Eerste Wereldoor-
log vluchtte hij met zijn familie naar Gouda in Nederland. 

Daarna scheepte hij via Rotterdam naar Engeland en 
vocht als achttienjarige aan het front in de IJzervlakte. 

Deze ervaring maakte van Sooi levenslang een overtuigd 
antimilitarist. In de Tweede Wereldoorlog II sloot hij aan 
bij een verzetsgroep die Joodse vluchtelingen opving en 
doorstuurde. Sooi zorgde ervoor dat mensen kregen waar 
ze recht op hadden, regelde pensioenaanvragen en kin-
dergelden. Zijn niet aflatende strijd tegen onrechtvaardig-
heid was en is een voorbeeld voor velen.

Essense oorkonde
Essenaar Vincent Lecoq ontwierp de solidariteitsprijs 2022. 
Hij is de zoon van de initiatiefnemers van Perron Geluk, een 
co-housingproject van begeleid wonen voor volwassenen 
met een beperking. Voorgaande jaren waren de laurea-
ten: Scouts en gidsen Essen-Heikant, de vrijwillige chauffeurs 
van de Handicar, de deelnemers aan ‘Niemandsland’, de 
sociale toer van carnavalsvereniging de Ossekoppen, het 
zorgpersoneel (Covid-crisis) en aan de vrijwilligers van het 
vaccinatiecentrum. Gastgezinnen die dat wensen kunnen 
een afdruk aanvragen en krijgen de oorkonde dan thuis-
bezorgd.
essen@vooruit.org

Geslaagde make-over van ‘Tunnelleke’ in Spoorwegstraat
Essen
Het zogenaamde‘tunnelle-
ke’ in de Spoorwegstraat is 
helemaal opgesmukt. Kun-
stenaar Han Coussement 
van het platform Wallin’ uit 
Gent bracht er op eigenzin-
nige wijze Essense gebou-
wen in beeld. Ook de ver-
lichting is hersteld.

Voor heel wat Essenaars was het ‘tunnelleke’ een doorn in 
het oog. Het was slecht verlicht, de muren stonden vol graf-
fiti en de goten waren stuk. “Deze voetgangers- en fietsver-
binding moest mooier, properder en veiliger worden”, zegt 
Helmut Jaspers, schepen van Cultuur (Vooruit). “We knap-
ten het op en deden daarvoor beroep op het kunstplat-
form Wallin’, gespecialiseerd in street-art.” Kunstenaar Han     
Coussement uit Gent haalde inspiratie uit verhalen, gebouwen 

en activiteiten uit de omgeving. “Ze hebben allemaal te 
maken met transport: de stationsomgeving, Robotland, het 
Karrenmuseum. Ze vormen de leidraad in dit tekenverhaal.”

De tekening is beschermd 
met een antigraffiticoa-
ting. Ook de verlichting 
werd vernieuwd. “Om het 
veiligheidsgevoel en de 
zichtbaarheid in de tun-
nel te verbeteren bracht                
Fluvius aangepaste en van-
dalismebestendige LED-ver-

lichtingsarmaturen aan.” Helmut Jaspers: “De komende ja-
ren brengen we nog meer kunst in het straatbeeld. Zo krijgt 
de wijk Wildert alvast dit najaar een nieuw beeld op het 
Sint-Jansplein. Ook een reeks vuile nutskasten worden ge-
pimpt met historische foto’s uit de omgeving”.
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Proeven van 20 jaar stedenband met Witzenberg, in 7 Essense horecazaken
Essen
Twintig jaar al onderhoudt 
Essen een stedenband met 
het Zuid-Afrikaanse Witzen-
berg. De gemeente viert dat 
op een heerlijke manier. Alle 
inwoners krijgen 3 maanden 
de kans om de Afrikaanse 
keuken te proeven in 7 lokale horecazaken. Er hangt ook 
een wedstrijd aan vast.

Witzenberg ligt zo’n 120 kilometer boven Kaapstad in 
Zuid-Afrika. Het stadsbestuur was in oktober vorig jaar een 
hele week te gast in Essen. Zo kregen de kleuters en leerlin-
gen van de gemeentelijke basisschool Wigo het gemeen-
tebestuur en enkele leerkrachten van de Witzenbergse 
basisschool Mooi-Uitsig op bezoek. Verder stonden er nog 
heel wat bezoekjes en overlegmomenten op de agenda. 

“De thema’s lokale economie, jeugd en milieu blijven prio-
riteit voor het Witzenbergse gemeentebestuur”, stelde toen 
Boudewijn Vandenbossche, medewerker internationale sa-
menwerking van de gemeente.

Zuid-Afrikaanse lotto
Speciaal voor de twintigste verjaardag van de stedenband 
met Witzenberg serveren zeven Essense horecazaken ge-
rechten uit de heerlijke Zuid-Afrikaanse keuken. Van januari 
tot en met maart kan iedereen er in Den Bompa, Brut, De 
Kleine Nelen, De Linden, De Roma, Step 2 en De Vélo ge-
nieten van onder meer een broodje tot shakalaka met een 
lekker rood wijntje. Elk gerecht geeft recht op een lot. Dat 
is goed om een Zuid-Afrikaans wijnpakket te winnen. Hoe 
meer deelnemende horecazaken Essenaren aandoen, 
hoe meer kans ze hebben op een winnend lot. 

Overzicht gerechten op www.essen.be

Buurtcomité Koninglaan trakteert 
Oekraïners op pannenkoeken

Kalmthout
Op zaterdag 14 januari wilde het buurtcomité van de Ko-
ninglaan een nieuwjaarsreceptie organiseren. Door het 
slechte weer viel dit jammer genoeg in het water. Het 
buurtcomité besloot daarop de reeds gebakken pannen-
koeken te doneren aan de Oekraïense families die op do-
mein Diesterweg gehuisvest worden.

“Zaterdag hadden wij de intentie om een nieuwjaarsre-
ceptie te organiseren met het buurtcomité van de Ko-
ninglaan. Alles was goed voorbereid en dit met de steun 
van de dienst evenementen en de politie van onze ge-
meente. De bedoeling was om samen gezellig een hap-
je en een drankje te nuttigen met de inwoners van onze 
straat. Er zijn nogal wat nieuwe mensen komen wonen 
sinds onze laatste buurtactiviteit. Onze activiteit is echter 
letter in het water gevallen door de slechte weersomstan-
digheden. We hadden reeds een hele stapel pannenkoe-
ken gebakken voor onze jongste deelnemers.”

“Daarom hebben we het idee gehad om onze pannen-
koeken weg te schenken aan onze naaste Oekraïense 
vrienden die in de lokalen van Diesterweg door onze ge-
meente worden opgevangen. Dat werd door hen letterlijk 
maar ook figuurlijk zeer gesmaakt.”

Copyright foto’s: Gemeente Kalmthout

Nareka

Kalmthout
Februari
Zo 05.02.2023* - Grenspark: Vlaams natuurreservaat de 
Kalmthoutse Heide- Start: 10u - parking De Vroente Putse-
steenweg 129, 2920 Kalmthout. Thema: Winterstapwande-
ling. - Gids: Chris Vander Sypt

Zo 19.02.2023° - Grenspark: Kortenhoeff- Start 14u - parking 
Familyland, Groene Papegaai 19, 4631 RX Hoogerheide NL
Thema: Bomen in de winter. - Gids: Marike de Haan

Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, du-
ren 2 à 3 uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en 
iedereen is welkom!

°  wandeling in samenwerking met IVN
* wandeling in samenwerking met Natuurpunt Noorderkempen

Organisatie: “Natuurgidsen regio Kalmthout”
Info: Vander Sypt Chris - 047 667 65 41 
chrisvandersypt@skynet.be
www.nareka.be 
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BruPetro, Starrenhoflaan 36, 2950 Kapellen
T. 03/665 25 30 - E. info@brupetro.be - www.brupetro.be

alle brandstoffe
n snel B

IJ U THUI
S geleverd

 tegen d
e laagste prij

zen

WELKOM 
IN BRASSERIE DE BOSRUST

EEN FEEST
IN HET VOORUITZICHT ? 

Voor al uw familiefeesten, communies, kinderfeestjes...

In een oase van groen en rust
maken wij van elke gelegenheid een uniek en origineel succes.

Laat ons weten wat u graag wil en wat uw keuzes zijn, 
zodat we alles tot in de puntjes kunnen plannen.

U kan steeds met al uw vragen terecht bij een verantwoordelijke 
of via mail: reservatie@debosrust.be.

www.debosrust.be

De Bosrust
Klein Horendonk 8 - 2910 Essen - Tel: +32 (0)3 677 01 24Klein Horendonk 8 - 2910 Essen - Tel: +32 (0)3 677 01 24

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

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

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

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

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

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

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

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
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen
109.Bakerpraatjes
Een kind krijgen was een eeuw geleden niet altijd zonder 
risico. Aanstaande moeders deden er alles aan om een ge-
boorte goed te laten verlopen. Bijgeloof werd daarbij niet 
geschuwd. Niemand wist zoveel over bevallingen als een er-
varen baker. Naar haar raad werd steeds geluisterd, al zou 
men nu de wenkbrauwen fronsen. Zo werd er geadviseerd 
om niet te schrikken of naar lelijke dingen te kijken tijdens de 
zwangerschap, en dit om geen lelijk kind te krijgen.  Naast 
het dragen van amuletten met afbeeldingen van bepaalde 
heiligen gaf men de moeder wijwater en zoete siropen te 
drinken opdat het kind veilig naar buiten zou glijden. Ook 

de dag waarop een kind ter wereld 
kwam was belangrijk, zo zou een 
zondagskind een gelukskind zijn en 
een vrijdagskind meer ongeluk krij-
gen. Gesloten vuistjes wezen op de 
geboorte van een gierig persoon, 
open handjes toonden dan weer 
een royaal karakter. Wanneer er nog 
een stukje van het geboortevlies aan 

het hoofdje kleefde werd er gezegd dat het kind “met de 
helm geboren” was.  Dit werd als zeer bijzonder gezien en 
zou  kunnen wijzen op bijzondere gaven, zoals “het kunnen 
kijken in de toekomst”. De persoon zou niet gewelddadig 
omkomen, niet of verdrinken of sneuvelen en zou zich steeds 
tijdig in veiligheid kunnen brengen. 
Het vlies werd gedroogd en later in 
het leven gebruikt als amulet. Pas-
geboren kinderen werden strak in 
doeken gewikkeld, of “gebakerd” 
omdat men meende op die ma-
nier te voorkomen dat de beentjes 
zouden krom groeien. Nog tot de 
jaren 60 van de 20e eeuw werd er 
aan aanstaande moeders het ad-
vies gegeven om vóor het moment van de geboorte niets 
voor het kind in huis te halen om het ongeluk niet op te roe-
pen. De kinderwagen, de wieg en alle andere voorwerpen 
werden besteld bij een gespecialiseerde zaak, maar pas na 
de bevalling in huis opgesteld. Bijgeloof kan hardnekkig zijn 
maar wordt door verstand en ervaring ingehaald.          M.G.

AMATOGO zet de maskers op…

Wuustwezel
We zijn allemaal nog wat aan het ontwaken uit onze 
coronadip. Twee jaar ons trouw publiek geen voorstel-
ling kunnen geven. Niet samen kunnen genieten van 
een lach en een traan…

Amatogo had jullie graag verrast met een nieuwe Re-
vue maar omwille van een aantal redenen moeten we 
deze uitstellen tot 2024. Maar wij willen jullie wel verras-
sen op een andere wijze….

We nodigen jullie graag uit om de beentje te komen 
losgooien op Amatogo’s Masquerade Party. Een ge-
maskerd bal waar je zo ver in kan gaan als je zelf wil. 
Gewoon komen dansen met of zonder masker op of all 
the way in een leuk verkleed kostuum. De keuze is ligt 
helemaal bij jullie…

Wij zorgen alvast voor een aangepast decor en dans-
bare muziek van DJ  Jurgen en wie weet wat nog 
meer….

Onze Masquerade Party gaat door op 25 februari 
vanaf 20.00 in GC ’t Schoolhuis te Gooreind.

Kaarten in voorverkoop via amatogo@skynet.be 
kosten slecht €5 – aan de kassa €7

Wij hopen jullie met vele te ontvangen !
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Vacatures

Zoekertjes
QUIZ: Vijfde algemene Quiz 
MB, zaterdag 18 maart 2023, 
deuren 20u, Zaal D’Ouwe Kerk, 
Lage Kaart 244, 2930 Bras-
schaat, deelname 24 euro 
(max 6 pers./ploeg). Inschrijven 
enkel via mail naar martin.be-
vers@telenet.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

GERORENT MACHINEVER-
HUUR TE AMBACHTSSTRAAT 20 
WESTMALLE.Sleuvengraver 
- Stronkenfrezen - Knikmop-
sen - Tractoren - Stellingen 
- Motorculteurs - Doorzaai-
er - Graafkranen tot 9 ton - 
Hoogwerkers tot 23m - Hak-
selaars - Aanhangwagens, 
enz.  Zie www.gerorent.
be, info@gerorent.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 Consciencelaan 4, Essen,  
jvanengeland@skynet.be

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

MOTO TE KOOP GEVRAAGD ? 
(Dieter) 0485/874687

Hier had uw zoekertje 
kunnen staan !

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.

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

POOLS SCHILDERSBEDRIJF: voor al 
uw kwaliteitsvol binnenschilder-
werk aan scherpe prijzen. Pools-
schildersbedrijf.be - tel. 0032 485 
64 19 65

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

Mooie blondine komt naar je 
toe… 0474 56 52 37 

TE HUUR: Garagebox in cen-
trum Wuustwezel. 75 euro  
Tel. 0475 55 42 02

Hier had uw zoekertje 
kunnen staan !

Privéhuis Dreamgirls

Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom

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

Kunstgebit stuk?
Snelle herstelling binnen het uur!

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

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

www.Tandlabovdb.be
Valkstraat 35 - 2910 Essen

Wegens verdere uitbreiding van ons bedrijf, 
zijn we dringend op zoek naar een gemotiveerde:

ARBEIDER/ SPUITER
MET OOG VOOR DETAIL

Stuur dan je CV naar kolo@kolo.be of 
neem contact op met Jef Van Geel op 03 666 14 15
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Wie wordt de Beste Kalmthoutse Starter van 2022?

Kalmthout
Open Vld Kalmthout organiseert 
voor de derde keer de wedstrijd 
‘Beste Kalmthoutse Starter’. Het be-
gon daar mee om lokale starters 
meer in de kijker te zetten. Vorig 
jaar won Sofie Verhoeven, zaak-
voerder van Ferme Fie. Ook dit jaar 
zal een onafhankelijke jury een lau-
reaat selecteren die een prijs ter 
waarde van 200 euro zal winnen.

Startte je in 2022 met een onder-
neming in Kalmthout of startte je 
ergens anders een onderneming, 
maar ben je woonachtig in onze 
mooie heidegemeente? Dan maak 
je kans. Je kan jezelf inschrijven 
door een mail te sturen naar startervankalmthout@open-
vldkalmthout.be met ten minste volgende informatie: be-
drijfsnaam, ondernemingsnummer, omschrijving bedrijfsac-
tiviteit, motivatie om deel te nemen en contactgegevens. 
Je kan ook volgend formulier invullen: https://forms.gle/
t5A7xyY45Teo2u9E9. Doe dit voor 13 februari 2023.

Onafhankelijke jury verdeelt 
mooie hoofdprijs
Een onafhankelijke jury bestaan-
de uit Caroline Donnet, voorzitter 
van de winkelvereniging van Hei-
de, Nico De Prest, zaakvoerder bij 
feestzaal De Schuur en Marij Cools, 
erkend bemiddelaar en loopbaan-
coach, zal dan een verdict vellen. 
Op basis van een eerste screening 
zullen er drie of meer kandidaten 
geselecteerd worden die een korte 
pitch zullen houden. Op basis daar-
van wordt een winnaar gekozen. 
De winnaar krijgt een cheque ter 
waarde van 200 euro om te inves-
teren in zijn jonge onderneming.

Achteraf volgt er ook nog een netwerkmoment met de 
deelnemers en de vorige winnaar, Sofie Verhoeven werd 
ook uitgenodigd op het ondernemersevent met onderne-
ming van het jaar, Aertssen Group, om een woordje te ko-
men vertellen.

VIP-ontvangst voor klas 4A Andromeda Deurne bij Suske en Wiske Museum

Kalmthout
Op woensdag 23 november brachten Suske en Wiske een 
bezoek aan de leerlingen van klas 4A van basisschool 
Andromeda in Deurne. Als winnaars van de scholenwed-
strijd ontvingen ze van hen niet alleen de volledige Suske 
en Wiske-collectie, ze wonnen ook een gratis klasbezoek 
en een ontmoeting met de tekenaar en scenarist van de 
stripreeks.

Jaarlijks bezoeken duizenden schoolkinderen tussen 8 en 
12 jaar de interactieve striptoer. Ze leren wat de ingrediën-
ten zijn voor de creatie van een boeiend stripverhaal. Naar 
aanleiding van het 25-jarig bestaan van het museum kre-
gen klassen uit het lager onderwijs de kans deel te nemen 
aan een wedstrijd. De opdracht bestond erin om aan de 
slag te gaan rond het thema ‘Het Suske en Wiske Museum 
over 25 jaar’.
 
De jury duidde de leerlingen van klas 4A van Andromeda 
Deurne als winnaar aan. Zij maakten een maquette met 
een rollercoaster die je van de ene museumruimte naar 
de andere brengt. Via een videoboodschap lichtten en-
kele leerlingen nog toe dat je in 2048 een stripverhaal kan 
maken in de ontwerpkamer, waarin je achteraf in een 10D 
ervaring met een treintje het verhaal zelf kan beleven. Hun 
originele idee en creatieve uitvoering sloot het best aan bij 
de opdracht en de visie van het museum. Het werk is nog 
tot aan de krokusvakantie te bewonderen in de inkomzone 
van het museum.

Als beloning kregen zij de volledige Suske en Wiske-collec-
tie in de klas al overhandigd. Op donderdag 12 januari 
kwamen de 27 leerlingen als VIP te gast in het Suske en Wis-
ke Museum. Na de interactieve striptoer kregen ze de eer 
tekenaar Luc Morjaeu en scenarist Peter Van Gucht te ont-
moeten. Die vertelden hoe een Suske en Wiske-strip wordt 
gemaakt aan de hand van voorbeelden en tekeningen. 
De kinderen waren erg enthousiast en stelden honderduit 
vragen. Tenslotte was er ook nog tijd voor wat handteke-
ningen en een groepsfoto. Ook de tekenaars waren en-
thousiast over de ontmoeting. “Ik ben blij om te merken dat 
er nog zoveel kinderen Suske en Wiske’s lezen!”, aldus Peter 
van Gucht.
Meer info: www.suskeenwiskemuseum.be

Klas 4A van Andromeda met Luc Morjaeu en Peter Van G.
Copyright: Provincie Antwerpen
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                                 gezocht

CHEFKOK
fulltime

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

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

Aanbod
Voltijds contract
Goede verloning
Gezellige werksfeer
Zowel zomer als winterzaak

Taverne - Restaurant

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

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

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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Functie
 -  Dagelijks bijwerken van boekhoudingen van onze klanten
 -  Opmaken van btw-aangiften, voorbereiden van jaar-
  rekeningen en andere rapporteringen
 -  Voorbereiden van aangifte personenbelasting en vennoot- 
  schapsbelasting
 - Verwerken en beheren van dossiers onder begeleiding
 
Profiel
 - Diploma bachelor Accountancy/Fiscaliteit of ervaring in  
  soortgelijke functie
 -  Vlot kunnen werken met het MS office pakket
 -  Zelfstandig kunnen werken, discreet en punctueel
 -  Voltijds of 4/5e bespreekbaar
 
Aanbod
 -  Contract van onbepaalde duur
 -  Marktconform loon icm extralegale voordelen
 -  Een job in de buurt en collega’s die samenwerken in een  
  familiale sfeer
 
Solliciteren per brief of per email: fdb@fin-plan.be
 
ADVIESBUREAU DE BEUCKELAER
Jagersweg 51 - 2390 Malle - 03/291.66.75

GEVRAAGD

BOEKHOUDER/DOSSIERBEHEERDER 
FULL TIME OF 4/5e 

  

  

 

 

Innovad® is een modern en dynamisch bedrijf in Essen, ter 

noorden van Antwerpen.  

Wij produceren premixen, aanvullende diervoeders  

en specialiteitsproducten voor gebruik in de veevoeding.  

Bij Innovad® combineren we jarenlange ervaring op het  

gebied van diervoeders en wateradditieven met een  

innovatieve aanpak en toewijding aan dierenwelzijn en  

een gezond milieu. Wij hebben een bedrijf opgebouwd dat 

openheid omarmt, ideeën deelt en openstaat voor innovatie 

op een duurzame en winstgevende manier.  

 

 

In Essen zijn wij op zoek naar volgende profielen: 

• 

• 

• 
• 

Klusjesman  
 Supervisor productie 
 Meewerkend operator productie
Customer Service medewerker (Berchem)

 
 

 
Wil je spontaan solliciteren, neem dan contact op met onze HR Officer Ellen Baeyens  

telefonisch via 03/502.18.82 of via e-mail: e.baeyens@innovad-global.com  
 

Wil je meer weten over onze vacatures? Surf dan snel naar onze website:  
www.innovad-global.com/career 
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Veel volk voor afvalarme nieuwjaarsreceptie

Kalmthout
Op zondag 8 januari nodigde de gemeente 
Kalmthout haar inwoners uit om samen te klinken 
op het nieuwe jaar. De voorbije twee jaren kon 
het evenement Kalmthout viert Nieuwjaar niet 
doorgaan door de coronamaatregelen. Dat de 
Kalmthoutenaar het heeft gemist, bleek uit de gro-
te opkomst.

Heel wat inwoners kwamen tussen 16 en 20 uur op-
dagen op het sfeervolle Kerkeneind. Vier vereni-
gingen zorgden voor lekkere hapjes en drankjes, 
de gemeente Kalmthout trakteerde de Kalmthou-
tenaar op gratis friet en soep. In totaal deelde de 
gemeente 400 liter soep uit en zo’n 2000 porties 
frietjes.

De gemeente Kalmthout zette ook maximaal in op 
een afvalarm evenement. Daarvoor serveerden 
ze alles in herbruikbare materialen, zowel drank als 
eten. Het resultaat mag er zijn: twee restafvalzak-
ken bleken te volstaan om het evenemententer-
rein proper te maken.
Copyright foto’s: Myriam Luyckx/Gemeente Kalmthout

INFO: info@kalmthout.be, 03 376 49 00
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Vacatures

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

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

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

Centralist betoncentrale/
recycling medewerker

Ploegbaas & arbeiders
wegenbouw

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

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

Boden BV
Duiventorenstraat 16
B-2910 Essen

GRONDWERK
WEGENWERK
CONTAINERS

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

Postbaan 56
2910  Essen

AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD - TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

gevraagd ARBEIDER  ook mogelijkheid tot deeltijds

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

Postbaan 56
2910  Essen

AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD - TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

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

Postbaan 56
2910  Essen

AANLEG - VERHARDINGEN - ONDERHOUD - TUINVERLICHTING - AFSLUITINGEN

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

Machinist Machinist 
mobiele mobiele 

graafkraangraafkraan

Financieel Financieel 
ManagerManager Werfleider/Werfleider/

uitvoerderuitvoerder

Asfalt Asfalt 
walsmachinistwalsmachinist

Wie weet ...
IS ATF IN 2023 
DE JUISTE WEG

Naar een nieuwe uitdaging!

En nog veel En nog veel 
meer ...meer ...

www.atf.be/vacatureswww.atf.be/vacatures

Sfeertje opsnuiven?
Sfeertje opsnuiven?

Oogkliniek Brasschaat zoekt een 

DEELTIJDS 
VERPLEEGKUNDIGE

Voor assistentie bij oftalmologische ingrepen in het 
operatiekwartier, zowel in het AZ Klina als in 

de Oogkliniek Brasschaat, 
en ondersteuning tijdens de consultaties.

Mail je motivatiebrief en CV + foto naar 
ann.haustermans@oogkliniekbrasschaat.be
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Als Assistent Boormeester Geothermie:

Assisteren bij het uitvoeren van grondboringen voor geo-

thermie en water.

Vertrekken vanuit brecht naar diverse werf-locaties in gans 

vlaanderen.

Voltijdse tewerkstelling in een ploeg van 2 à 3 personen

Graag werken in de buitenlucht

Zelfstandig kunnen werken in een kleine ploeg

Flexibel kunnen omgaan met gewijzigde situaties

In het bezit van rijbewijs 

Ervaring in de bouwsector

Interne en externe opleidingen

Doorgroeimogelijkheden

Een familiaal bedrijf

Contract onbepaalde duur (na proefperiode)

Gevarieerd werk 

Goed loon
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Assistent Boormeester Geothermie

Aansluiter sondes/grondwerker

__ Functie omschrijving

Assisteren bij het uitvoeren van grondboringen voor geothermie en water.
Vertrekken vanuit brecht naar diverse werf-locaties in gans vlaanderen.
Voltijdse tewerkstelling in een ploeg van 2 à 3 personen

__ Profiel

• Graag werken in de buitenlucht
• Zelfstandig kunnen werken in een kleine ploeg 
• Flexibel kunnen omgaan met gewijzigde situaties In het bezit van rijbewijs 
• Ervaring in de bouwsector

__ Profiel

• Graag werken in de buitenlucht
• Zelfstandig kunnen werken in een kleine ploeg 
• Flexibel kunnen omgaan met gewijzigde situaties 
• In het bezit van rijbewijs B / C (C-rijbewijs kan eventueel gehaald worden binnen de firma) 
• Ervaring in de bouwsector

__ Aanbod

• Interne en externe opleidingen 
• Doorgroeimogelijkheden
• Een familiaal bedrijf
• Contract onbepaalde duur (na proefperiode) Gevarieerd werk 
• Goede verloning

__ Functieomschrijving

In een ploeg van 2 (meestal) zorgt u voor de aansluiting van de geothermische 
boringen buiten tot in de woning.
• Zelfstandig en in kleine ploeg kunnen werken
• Flexibel kunnen omgaan met gewijzigde situaties
• In het bezit van rijbewijs B of (BE/C willen halen)
• Graag werken in de buitenlucht
• Zin voor nauwkeurigheid
• Kunnen werken met minigraver
• Beheersing nederlandsetaal

__ Jobgerelateerde competenties 

• De werf en de werfomgeving beveiligen (signalisatie, ...)
• Moffen, kousen, afdichtingen, kleppen, afsluiters, ... assembleren, stutten en beschermen
• De werf bevoorraden met werktuigen en materiaal of de bevoorrading controleren
• Leidingen onderhouden of herstellen
• Graafwerken uitvoeren (geulen, werkputten, ...) en de bodem effenen door de aanleg van een bedding
• De inplanting van de werf afbakenen met merktekens (jalons, markeringen, ...) 

op basis van een plan
• Defecten aan de leiding lokaliseren en de aard ervan identificeren

__ Persoonsgebonden competenties 
• Communiceren
• Verantwoordelijkheid
• Resultaatgerichtheid
• Zelfstandigheid
• Samenwerken
• Klantgerichtheid

__ Aanbod
• Opleiding on the job
• U komt terecht in een aangenaam team in een familiale sfeer
• Contract onbepaalde duur (na proefperiode)
• Goede verloning

Als Assistent Boormeester Geothermie:

Assisteren bij het uitvoeren van grondboringen voor geo-

thermie en water.

Vertrekken vanuit brecht naar diverse werf-locaties in gans 

vlaanderen.

Voltijdse tewerkstelling in een ploeg van 2 à 3 personen

Graag werken in de buitenlucht

Zelfstandig kunnen werken in een kleine ploeg

Flexibel kunnen omgaan met gewijzigde situaties

In het bezit van rijbewijs 

Ervaring in de bouwsector

Interne en externe opleidingen

Doorgroeimogelijkheden

Een familiaal bedrijf

Contract onbepaalde duur (na proefperiode)

Gevarieerd werk 

Goed loon

WIJ WERVEN AAN
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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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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
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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.
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  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   
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 projectbouw.
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•  Technisch inzicht en goed plan kunnen lezen is een vereiste.
Een flexibele uurregeling en eventueel mogelijkheid tot thuiswerk na je 

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

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

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

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

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

PLAATSERS
BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

TECHNISCH MEDEWERKER

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

op 03/666.57.86
voor verdere vragen of aanbiedingen. 

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

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

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

Diensthoofd Zorg en 
Gezondheid
weddeschaal B4-B5, voltijds

Het lokale bestuur van Essen zoekt:

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

Voor beide functies kan je solliciteren 
tot en met 27 januari 2023. Alle 
aanwervingsvoorwaarden vind je terug op 
www.essen.be/vacature.

Voorwaarden
• In het bezit zijn van een bachelordiploma of 

gelijkwaardig, bij voorkeur in een studierichting 
waaruit je interesse voor de zorg en welzijn blijkt.

• Slagen in de bekwaamheidsproeven die in de 
loop van februari 2023 worden georganiseerd.

Dienstencentrumleider
weddeschaal B1-B3, voltijds

Wij zoeken
Een gemotiveerde leidinggevende die zijn of haar 
enthousiasme kan overbrengen op het team van lokaal 
dienstencentrum ‘t Gasthuis. Samen met je team zorg 
je elke dag voor een goede dienstverlening en zorg je 
voor het dagelijks beheer van het dienstencentrum. 
Bovendien ben je een pro op het vlak van planning en 
organisatie. 

Voor deze functies bieden wij
• Maaltijd-, eco-, consumptie- en cadeaucheques.
• Gratis hospitalisatieverzekering.
• Ecovergoeding voor verplaatsing woon-werk.
• 35 verlofdagen per jaar.
• Mogelijkheid tot fietsleasing.

Wij zoeken
Een betrokken, enthousiaste leidinggevende die een 
team kan sturen, motiveren en coachen en zin heeft 
om zich vast te bijten in deze nieuwe uitdaging. Je 
doet beleidsvoorbereidend werk rond de thema’s 
zorg, gezondheid en G-beleid. Bovendien ben je 
een pro op het vlak van planning en organisatie en 
breng je een goede structuur aan voor je team.

Voorwaarden
• In het bezit zijn van een bachelordiploma waaruit 

een duidelijke interesse blijkt voor de zorg en 
welzijn.

• Slagen in de bekwaamheidsproeven die in de loop 
van februari 2023 worden georganiseerd.
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