info
MAANDELIJKS INFOMAGAZINE

OKTOBER 2021 / JAARGANG 48

UiTPAS Van Polder tot Kempen
Geniet vanaf 1 oktober nog meer van vrijetijdsactiviteiten
Start heraanleg Kammenstraat
Essen investeert fors in verkeersveiligheid en leefbaarheid

Essen start met ‘Rap Op Stap’
Betaalbare daguitstappen voor mensen met beperkt budget

7

26
inhoud

12

16

07
10
12
14
16
20
22
26
28
31
32
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UiT in Essen

het eerste
woord
Beste Essenaar
Onze seniorenraad bestaat vijftig jaar! Of
bekijk het anders: de huidige leden van deze
adviesraad waren prille twintigers toen hun
grootouders pioniers waren.
De tijden zijn in die vijftig jaar uiteraard helemaal
veranderd. Vroeger waren mensen die met
pensioen gingen, eigenlijk al écht ‘oud’. Koppels
die hun gouden jubileum vierden, deden dat in
het zwart gekleed… Vandaag zien we dikwijls
levendige, heel actieve en gelukkige mensen.
Sommige gouden jubilarissen kopen zelfs een
mobilhome!
En gelukkig vragen senioren uitdrukkelijk
om deel te nemen aan het beleid, op allerlei
terreinen. Omdat er bij hen vaak tijd is
vrijgekomen, zijn zij de ogen en oren van onze
samenleving. De senioren vormen een enorm
menselijk kapitaal: zij zorgen voor kinderopvang
voor hun kleinkinderen, zijn gemachtigd
opzichters aan zebrapaden, vrijwilligers in
allerlei verenigingen enzovoort.
Veel dank voor jullie inzet!
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“Na jaren van hard werken is de vernieuwde
Over d’Aa een feit. De buurtbewoners vierden
mee met een pintje, eten en muziek.”
Opening Over d’Aa, Horendonk - 12 september 2021
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Doof jij op 9 oktober de lichten?

Op zaterdag 9 oktober doet de gemeente Essen mee aan
de Nacht van de Duisternis. De klemtoonverlichting aan
de kerken, het gemeentehuis en het Heuvelplein gaat
dan uit. We doen een oproep om die avond zeker de
buitenverlichting te doven. Lichtvervuiling verstoort ons
slaapritme, verstoort de groei van sommige planten en kan
trek- en broedgedrag veranderen bij sommige dieren.

Geef je boeken een tweede leven
De boekenverkoop t.v.v. 11.11.11 tijdens Bazaar Mundial
(20 en 21/11) is ondertussen een mooie traditie. Heb je
nog boeken in goede staat waar je vanaf wil? Breng ze
dan binnen (in kartonnen dozen) bij de Vrijetijdsbalie of
de Wereldwinkel. Opgelet: geen afgevoerde bibboeken,
encyclopedieën, woordenboeken, catalogussen, computeren reisgidsen ouder dan 5 jaar.

Recyclageparken in de regio
gesloten op 1 oktober
Op vrijdag 1 oktober is het recyclagepark van Essen
uitzonderlijk gesloten. Ook alle andere recyclageparken
in de regio (Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel, Brasschaat,
Brecht, Sint-Job-in-’t Goor, Schilde, Stabroek en
Zoersel) zijn dan dicht. Wist je trouwens dat IGEAN een
gloednieuwe website heeft vol afvaltips? Eén adres:
www.igean.be.
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Mondmaskerplicht verdwijnt
op veel plekken vanaf 1 oktober
België voert vanaf 1 oktober een soepeler coronabeleid. Vanaf
die datum hoeven klanten en personeel in de horeca en winkels
geen mondmasker meer te dragen.
Dat geldt ook voor bedrijven
waar het personeel voldoende
afstand kan houden, kerken en
evenementen met minder dan
500 bezoekers binnen of 750
gasten buiten.

Mondmasker en
afstand houden
Vanaf 1 oktober blijft het
dragen van het mondmasker
voor personen ouder dan
12 jaar wel nog verplicht in
volgende omstandigheden:
• de binnenruimtes van het
openbaar vervoer, de stations
en luchthavens;
• de zorginstellingen;
• het personeel en de klanten

bij de medische en nietmedische contactberoepen;

Gebruik van het Covid
Safe Ticket

• bij evenementen, culturele
en andere voorstellingen,
sportieve wedstrijden en
trainingen, en congressen
met meer dan 500 personen
binnen (als er geen Covid Safe
Ticket verplicht is).

Het Covid Safe Ticket is
een bewijs van volledige
vaccinatie, van een recente
negatieve PCR-test of van een
herstelcertificaat.

Cafés en nachtleven
Vanaf 1 oktober is dansen
opnieuw toegelaten in cafés.
Ook discotheken, dancings en
nachtclubs kunnen opnieuw
openen op voorwaarde dat
het Covid Safe Ticket gebruikt
wordt en de luchtkwaliteit en
ventilatie verzekerd zijn.

Organisatoren van indoor
evenementen met 500 of
meer toeschouwers en voor
outdoor evenementen met
750 of meer toeschouwers,
kunnen vanaf 1 oktober al
gebruik maken van het Covid
Safe Ticket. In dat geval vallen
de verplichtingen inzake CIRM/
CERM weg.
Het mondmasker en
sociale afstand zijn bij die
evenementen ook niet langer
verplicht. De organisatoren
van dergelijke evenementen
moeten dan wel op voorhand
toelating vragen aan de
gemeente.

Reizen

i

www.info-coronavirus.be/nl/

De inreiscontroles werden de
afgelopen weken verscherpt
en opgedreven. Inmiddels
worden alle terugkerende
of aankomende reizigers in
luchthavens gecontroleerd op
het invullen van het Passagier
Localisatie Formulier (PLF).
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Derde prik voor personen met
verminderde immuniteit
Personen met een verminderde immuniteit kunnen minder
beschermd zijn na hun basisvaccinatie. Een extra dosis mRNAvaccin kan zorgen voor een betere bescherming.
Deze extra kwetsbare patiënten krijgen nu een
uitnodiging voor een extra dosis.

•

die behandeld worden tegen kanker of die
er afgelopen 3 jaar een behandeling voor
kregen

Wie komt in aanmerking?

•

stamcel- en orgaantransplantpatiënten,
ook vóór de ingreep

•

HIV-patiënten waarvan het aantal CD4cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met
verminderde immuniteit, veroorzaakt door een
bepaalde aandoening of door een behandeling.
Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op
een vaccin, en is een extra dosis aangewezen
om optimaal beschermd te worden tegen een
ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs
overlijden door COVID-19.
Het gaat meer bepaald om patiënten:
•

met aangeboren afweerstoornissen

•

die chronische nierdialyse krijgen

•

met ontstekingsziekten die medicatie
nemen om het immuunsysteem te
onderdrukken (bv. ziekte van Crohn,
reumatoïde artritis)
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Benieuwd of jij op de lijst staat?
Je kan zelf nakijken of je op de lijst van
patiënten staat via:
- www.myhealthviewer.be
- of via www.mijngezondheid.belgie.be.
In Vlaanderen gaat het voorlopig om zo’n
200.000 mensen, maar huisartsen kunnen de
lijst nog aanvullen.
Meer informatie staat op laatjevaccineren.be.

Tiendaagse van de
geestelijke gezondheid
Van 1 tot 10 oktober biedt het Lokaal GezondheidsOverleg gratis
online workshops en lezingen aan over geestelijke gezondheid.
Met een gratis online aanbod van infomomenten, lezingen en
workshops kan je je eigen mentale gezondheid de aandacht geven
die het verdient.

•

1/10: Mentaal welzijn bij jongeren (lezing)

•

4/10: Mantelzorger? Hoe zorg je ook voor jezelf? (workshop)

•

5,7,8/10: Geluk zit in een klein driehoekje (workshop)

•

5/10: Warme William in het onderwijs (infomoment)

•

6/10: Gamen, hoe ga je daar als ouder mee om? (workshop)

•

11/10: Mijn herstelboek door Katrien Jacobs (interview)

©JACQUELINE MUNGUIA - UNSPLASH

PROGRAMMA

Schrijf je snel in via www.logoantwerpen.be/gratis-online-programma

Ken jij Borstkankermandag?
Bij borstkanker denkt men meteen aan vrouwelijke patiënten.
Maar borstkanker komt ook voor bij mannen. Om hier
aandacht op te vestigen, werd 7 oktober uitgeroepen tot
Internationale Dag van de Borstkankerman.
Jaarlijks krijgen in België ongeveer 100 mannen de diagnose
borstkanker tegenover 10.000
vrouwen die deze diagnose
krijgen. Bij mannen wordt de
diagnose vaak later of te laat
vastgesteld met als gevolg een
meer ingrijpende tumorbehandeling of zelfs een fatale afloop.

Controleer je borst

i

borstkankerman.be

De vzw BorstkankerMan roept
mannen op om af en toe de

borst te controleren op knobbeltjes. Als je iets voelt of ziet
aan je borst, raadpleeg je best
zo snel mogelijk je huisarts.

Tips en info
Op www.borstkankerman.be
leer je hoe je zelf een borstonderzoek doet, lees je getuigenissen van mannen met
borstkanker en kan je deelnemen aan activiteiten.
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Digilessen voor
senioren en anderstaligen
In oktober & november organiseert Tatteljee digilessen om
anderstaligen en senioren wegwijs te maken in de digitale wereld.
Digitale kloof
verkleinen
In het dagelijks leven beschikt
niet iedereen over een computer of smartphone. Dat
belet mensen om volwaardig deel te nemen aan onze
maatschappij. Daarom sloegen de gemeente en Tatteljee
de handen in elkaar.

Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar vrijwil-

ligers om lessen te geven. Je
krijgt een opleiding op 6 en 13
oktober, telkens van 10.00 tot
13.00 uur in de bibliotheek van
Kalmthout, Kerkeneind 23. Wil
jij helpen? Meld je dan aan bij
Tatteljee.

Gemeente helpt met
digitale aankopen
Heb je niet de financiële
middelen om een computer
te kopen, dan kan je terecht

bij de dienst Welzijn in het
gemeentehuis. Wij proberen
je verder te helpen. Heb je
vragen? Bel ons dan op
03 670 01 30.
De digilessen worden mogelijk
gemaakt met de steun van de
Koning Boudewijnstichting.

info@tatteljee.be
0472 78 69 14

i

Essen start met een
Rap Op Stap kantoor
De gemeente Essen start begin november met een aanbod van
betaalbare daguitstappen voor mensen met een beperkt budget.
Een Rap Op Stap kantoor biedt
goedkope daguitstappen aan
in eigen gemeente en heel
Vlaanderen. Heb je recht op
een verhoogde tegemoetkoming (het cijfer op je klever van
de mutualiteit eindigt op 1)?
Dan kan je terecht bij het Rap
Op Stap kantoor. Want iedereen heeft recht op vakantie!

Elke maandag
Het kantoor is in de loop van
november elke maandag van
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14.00 tot 16.00 uur geopend.
Een exacte openingsdatum is
bij het schrijven van dit artikel
nog niet gekend.

Vrijwilligers gezocht
We zoeken acht vrijwilligers die
in een team per twee, één keer
per maand het kantoor willen
bemannen. Wil jij als vrijwilliger
deel uitmaken van het Rap
Op Stap kantoor? Neem dan
contact op met het dienstencentrum.

i

gasthuis@ocmw.essen.be
03 663 69 04

Een luisterend oor voor
jongdementie
Vanaf nu is er in de Noorderkempen een familiegroep voor
jongdementie. Mantelzorgers en familieleden komen er samen
om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen.
Verbondenheid

Gedragsverandering

Een grote stap

“Soms tonen we een film of
nodigen we een spreker uit,
maar meestal introduceren we
een gespreksthema”, zeggen
vrijwilligers Brenthe en Charlotte. “Het schept een sterk
gevoel van verbondenheid
en geeft nieuwe energie. De
uiteenlopende verhalen tonen
ons dat jongdementie bij de
één anders evolueert dan bij de
ander. Deze ervaringen zijn een
verrijking. Deelnemers zijn zeer
met elkaar begaan.”

Er is sprake van jongdementie
als de eerste symptomen van
dementie vóór de leeftijd van
65 jaar optreden. Bij de meeste
mensen is dit tussen de 40 en
65 jaar. Bij deze groep is de
levenssituatie veelal anders dan
wanneer het gaat om ouderdomsdementie: de partner gaat
nog werken, soms zijn er nog
kinderen thuis. Geschat wordt
dat in Vlaanderen ruim 1.800
mensen leven met jongdementie.

De eerste stap naar een Familiegroep is niet evident. Een
mantelzorger getuigt: “Plots
moesten we onze problemen
met vreemden bespreken, onze
emoties tonen en mensen
inkijk geven in ons privéleven.
Maar die stress was direct weg
toen we onze eerste bijeenkomst binnen stapten. We kwamen terecht in een groep met
mensen met een enorm groot
hart, mensen die ons begrepen
en ons tips gaven, wat voor ons
een enorme grote stap was.
Want onze problemen bespreken met mensen die je niet
kent, zagen we dat wel zitten?
We gaven het toch een kans en
hebben tot de dag van vandaag
geen spijt van deze beslissing.”

Bijeenkomst op 16/12
De volgende familiegroep vindt
plaats in het lokaal dienstencentrum in de Nollekensstraat
van 19.30 tot 21.30 uur. Het
thema van de avond is ‘communiceren met en zonder
woorden’.

i

noorderkempen@alzheimerligavlaanderen.be

Iedereen is welkom en je kan
je op elk moment aansluiten bij
deze familiegroep via noorderkempen@alzheimerligavlaanderen.be.
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Aangepaste beheerwerken
voor een gezonder bos in park
Redemptoristen
Dit najaar staan er werken gepland in het park Redemptoristen
(Rouwmoer). Deze kaderen in het bosbeheerplan en moeten
het domein gezonder en klimaatbestendiger maken. Heel wat
Essenaren waren bezorgd. Op basis van de bemerkingen zullen
de partners de onderhoudsplannen voor het bos nog bijsturen.
In 2014 stelden specialisten, in samenwerking
met onder andere het Agentschap Natuur en
Bos (ANB) en de Bosgroep Antwerpen Noord,
een uitgebreid bosbeheerplan op voor de
publieke en verschillende private bossen. Dat
plan werd na een openbare consultatieronde
goedgekeurd door de Vlaamse overheid. De
gemeente heeft daarom ook geen bevoegdheid
meer om kapvergunningen of kapweigeringen
af te leveren. Om de impact op de natuur, het
uitzicht en de beleving van het park te spreiden

i
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milieu@essen.be
03 670 01 42

in de tijd, werd het beheerplan voor het domein
Redemptoristen in 2016 al eens bijgestuurd.

Infowandeling
De geplande werken voor de volgende fase
zorgden de afgelopen maand voor ongerustheid
bij een aantal Essenaren. Op 11 augustus
organiseerden Kempens Landschap, De
Bosgroep Antwerpen Noord en de gemeente
Essen daarom een infowandeling over het
belang van bosonderhoud. Dit om de bezoekers

van het park op de hoogte te brengen van de
plannen en de nodige duiding te geven.
Toch bleef de bezorgdheid groot. Enkele
bezoekers richtten een online petitie op tegen de
kap van bomen. De gemeente Essen bezorgde
de petitie aan de Bosgroep Antwerpen Noord en
de Stichting Kempens Landschap - de eigenaar
van het domein -, zodat zij op de hoogte zijn
van de bezorgdheden. In onderling overleg werd
afgesproken om te bekijken hoe ze de werken
anders kunnen aanpakken. Nog steeds met
het oog op een toekomstgericht beheer en de
noodzakelijke omvorming naar een gezonder,
duurzamer en klimaatbestendiger park en bos.
Soms zijn kapwerken nu eenmaal nodig en
maken ze deel uit van een weldoordachte en
noodzakelijke aanpak om het bos gezond te
houden en de biodiversiteit op lange termijn te
beschermen. Er zal en mag hier evenwel geen
vierkante meter natuur verloren gaan.

Vleermuizenpopulatie
In het bos leven verschillende soorten
vleermuizen. De vrees bestaat dat de kap
van de bomen hun leefgebied verstoort.
Om dit verder na te kijken, gebeurt er een
vleermuizenonderzoek, in samenwerking
met Natuurpunt. De mogelijke schade aan

“De beheerwerken
helpen het bos om beter
bestand te zijn tegen
de klimaatverandering.
De opbrengst van de
houtverkoop wordt
opnieuw geïnvesteerd in
het domein.”

Werken aan een gezonder bos
Lang geleden werden in het domein Amerikaanse
eiken en Corsicaanse dennen aangeplant.
Ook enkele dreven bestaan uit een mix van
Amerikaanse en inlandse eiken. De Amerikaanse
eiken groeien sneller dan de inheemse eiken,
waardoor die meer en meer verdrongen raken.
Nochtans zijn het de Europese eiken die zich tot
echte veteraanbomen kunnen ontwikkelen en
honderden jaren oud worden als ze voldoende
licht krijgen.
Volgens het beheerplan moeten daarom de
Amerikaanse eiken in de dreven en, meestal
kleinere, zaailingen verwijderd worden. Zo krijgen
de zomereiken de kans om oud te worden en
kan het bos verjongen. De werken helpen het
bos bovendien om beter bestand te zijn tegen
de klimaatverandering. De opbrengst van de
houtverkoop wordt opnieuw geïnvesteerd
in het domein, voor heraanplantingen en
beheerwerken. Verder wordt een deel van het
naaldhout omgezet naar inheems loofhout en
worden de woekerende rododendrons in de
boskern ingetoomd, zodat de bodem niet te zuur
wordt.

de vleermuizenpopulatie moet zo goed als
onbestaande zijn. Daarom wordt de periode van
de werken afgestemd op de aanwezigheid van
de vleermuizen. Er blijven zeker nog voldoende
oude bomen aanwezig in en rond het domein.

Wat gaat er nu gebeuren?
De kap wordt sowieso gespreid. Zo is er minder
storing voor de natuur. Ondertussen doet een
boomchirurg onderzoek naar zieke en dode
bomen in de esdoorn- en kastanjedreef. Bomen
die een gevaar vormen voor de bezoeker, worden
gerooid en zo snel mogelijk vervangen om het
dreefkarakter te vrijwaren.
Stichting Kempens Landschap bekijkt naast de
voorziene aanplant van groepjes jonge bomen
en bosranden ook nog de aanplant van grotere,
individuele landschapsbomen. De Stichting
onderzoekt of het vervolledigen en bijplanten
van de dreven nog dit najaar kan gebeuren,
afhankelijk van de beschikbaarheid van de
bomen. Ten slotte wordt er verder gewerkt aan
de opwaardering van de hoogstamboomgaard.
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openbarewerken@essen.be
03 670 01 48
www.essen.be/kammenstraat

1.334.605 euro voor een
veilige Kammenstraat
Op 18 oktober gaan de wegenwerken van start om van de
Kammenstraat een veiligere straat te maken. Samen met
Fluvius investeert de gemeente 1.334.605 euro in dit project.
Startschot op
18 oktober
Op maandag 18 oktober is het
zover: dan gaan de échte grote
wegenwerken van start. Op het
kruispunt van de Grensstraat
en de Kammenstraat komt een
grote betonnen put waarin
heel wat rioleringsbuizen samenkomen. Daarna vorderen
de werken van de Grensstraat
richting Stationsstraat. Op
116 werkdagen wordt er 620
meter aan wegdek vernieuwd
en 1.466 meter aan riolering
aangelegd. De gemeente
investeert 969.054 euro in
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dit project. Fluvius investeert
365.550 euro. Voor de zomer
van 2022 moet alles klaar zijn.

Infomoment 7 oktober
De buurtbewoners kregen eind
september een uitnodiging in
de bus voor een infomoment
op 7 oktober. Hebben we jou
als buurtbewoner gemist in
onze communicatie? Laat het
dan weten via
openbarewerken@essen.be.

Hoe zal de Kammenstraat eruitzien?
De gemeente Essen vernieuwt

de Kammenstraat volledig om
de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid te verhogen. De
voetpaden en het openbaar
groen pakken we ook aan.
Bovendien leggen we een
gescheiden rioleringsstelsel
aan. Het uitzicht van de Kammenstraat zal gelijkaardig zijn
aan dat van de Hondsberg. In
totaal planten we 34 bomen.
Oversteekplaatsen voorzien we
van een verhoogd plateau, een
asverschuiving en contrasterende klinkers. In heel de straat
zal je na de werken niet harder
mogen rijden dan 30 km/u.

Ben jij een
dierenvriend?
Steriliseer
dan je kat
Beperk overlast en
overpopulatie door je kat
te steriliseren.
Wist je dat een kattin al vruchtbaar is vanaf
5 maanden oud? Ze kan jaarlijks drie nestjes
krijgen van telkens drie tot zes kittens. Op 5
jaar tijd kunnen zij en haar nakomelingen voor
5.000 kittens zorgen!

Vergeet niet te chippen
Door je kat te laten steriliseren help je mee de
kattenpopulatie in te perken en toon je je een
ware dierenvriend. Je kat wordt bovendien
energieker, socialer, aanhankelijker en vertoont
minder zwerfgedrag. Een kattin steriliseren kost
ongeveer 120 euro, een kater 60 euro. Sinds 1
november 2017 ben je trouwens wettelijk verplicht om je huisdier te laten chippen (50 euro)
en registreren. Contacteer je dierenarts om dit
in orde te brengen.

i

www.catid.be
www.vlaanderen.be

Minder afval?
Composteren!
Wil je de afvalberg
verkleinen en besparen
op je afvalkosten? Dan
is thuiscomposteren het
antwoord.
Op het recyclagepark van Essen kan je een
compostvat (18 euro) of compostbak (30 euro)
kopen om zo thuis te composteren. Hoe begin
je eraan? surf naar www.vlaco.be en voor je
het weet maak je eigenhandig de beste bodemverbeteraar. Je kan je ook inschrijven voor
een online compostcursus via
www.igean.be/compostcursus.

Composteren is kinderspel
Het uitgangspunt van composteren is eenvoudig: je houdt je organisch afval apart en
verwerkt het tot compost dat je in je eigen tuin
gebruikt. Zo nu en dan het afval omzetten om
het te beluchten en de natuur doet de rest. Als
je je aan een paar eenvoudige regels houdt,
kan er niets mis gaan en krijg je compost van
een goede kwaliteit.

i

www.igean.be
www.vlaco.be
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Grenspark Kalmthoutse Heide stelt
zich kandidaat als Nationaal Park
Grenspark Kalmthoutse Heide stelt zich kandidaat om een
erkenning te krijgen als Nationaal Park. Aanvankelijk bestond
er over die plannen ongerustheid, vooral bij landbouwers
en bewoners van het woonbos Wildert, maar na uitvoerig
overleg met alle betrokken partijen lijken de meeste
bezwaren uitgeklaard. “Dit plan omvat weinig risico’s”, zegt
Martin Groffen, voorzitter van Grenspark Kalmthoutse Heide.
“Wij hopen dat alles bij het oude blijft”, verwoordt Gitte
Martens, melkveehoudster en zaakvoerster van FarmFun, het
gevoel van veel landbouwers in en rond het Grenspark.
16 / Buurt
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“Dit verandert niets
voor landbouwers en
grondeigenaars”

“Weinig risico’s, veel voordelen”

Huidige contouren

Martin Groffen, voorzitter Grenspark: “Wij zijn
tevreden dat we na goed overleg met zowel
het Grenspark, alle omliggende gemeenten
zoals Essen, landbouwers en grondeigenaars
groen licht kregen om onze kandidatuur in te
dienen”, klinkt Martin Groffen tevreden. “Het
Grenspark toont begrip voor de onzekerheid
die bij sommigen bestaat, maar in deze fase
van de procedure houdt het indienen van
de kandidatuur weinig risico’s in. We krijgen
nu een jaar tijd om dit verder uit te werken.
Als blijkt dat toch niet iedereen achter onze
plannen staat, kunnen we finaal nog altijd de
stekker eruit trekken.”

Martin Groffen: “In een extra bijzondere
commissie, waarin we alle partijen rond de tafel
konden brengen, is beslist om het Grenspark
kandidaat te stellen in zijn huidige contouren.
Dat betekent dat er niets verandert voor
landbouwers of grondeigenaars. Wij hopen
dat iedereen, net als ons, inziet dat dit een
geweldige opportuniteit is om het Grenspark
Kalmthoutse Heide op te waarderen en nog
meer erkenning te geven”, besluit Martin
Groffen.

“Unieke kans voor Grenspark”
Martin Groffen: “Als Grenspark Kalmthoutse
Heide vinden we dat deze parel in Vlaanderen
die nationale erkenning verdient. Het zorgt
voor meer structurele financiële steun van
de overheid, wat ons in staat stelt om het
natuurgebied te versterken door een nog beter
beheer en onderhoud. De naamsbekendheid
zal vergroten wat het toerisme in en rond het
Grenspark ten goede komt”, schetst Martin
Groffen enkele voordelen.

“Het Grenspark
toont begrip voor de
onzekerheid die bij
sommigen bestaat. We
krijgen nu een jaar tijd om
onze kandidatuur verder
uit te werken. Als blijkt
dat toch niet iedereen
achter onze plannen staat,
kunnen we finaal nog altijd
de stekker eruit trekken.”
Martin Groffen, voorzitter Grenspark

“Nog meer regels”

Martin Groffen is voorzitter van het Grenspark.

Gitte Martens, melkveehoudster: “Als
landbouwers moeten wij vandaag de dag al
aan veel regels voldoen. Onze eerste reactie op
de plannen voor een Nationaal Park was dan
ook: moet dit echt? Welke regels gaan er nog
allemaal bij komen”, legt Gitte Martens uit. Zij
runt samen met haar man Gert Godrie en hun
zoon Mats een melkveebedrijf met meer dan
300 koeien. Daarnaast stellen ze hun boerderij
als FarmFun open voor teambuildings van
bedrijven en schoolbezoeken.
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Gitte Martens en Gert Godrie hebben een melkveebedrijf met meer dan 300 koeien.

“Ongerust over toekomst”
Gitte Martens: “Ons bedrijf ligt dicht tegen het
Grenspark waardoor we bijvoorbeeld moeten
voldoen aan strenge normen rond stikstof. Stel
dat ze het Grenspark als Nationaal Park ooit
volledig inkleuren als natuurgebied, zullen ze
onze vergunning voor landbouwactiviteiten
dan nog verlengen? Onze zoon staat op het
punt om mee in het bedrijf te stappen, maar we
maken ons wel zorgen over de toekomst. We
hopen dat de gemeente en het Grenspark hun
beloftes blijven nakomen, namelijk dat er niets
verandert voor landbouwers.”

“Minister mag komen kijken”
Gitte Martens: “Als FarmFun zetten wij met
veel plezier onze deuren wagenwijd open.
Al spelenderwijs willen we zoveel mogelijk
mensen laten kennismaken met onze stiel
en laten zien van waar hun voedsel komt.
Verschillende Essense landbouwers nodigden
al meermaals de minister uit, maar ze is
nog niet gekomen. Misschien dat ze na een
bedrijfsbezoek onze bezorgdheden beter
begrijpt. Wij zijn absoluut niet tegen het
Grenspark. Groepen die een dagvullend
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programma wensen, stellen wij altijd voor om
te wandelen of fietsen in de prachtige natuur
rond ons bedrijf”, besluit Gitte Martens van
FarmFun Essen.

“We hopen dat de gemeente
en het Grenspark hun beloftes
blijven nakomen, namelijk
dat er niets verandert voor
landbouwers. Stel dat ze
het Grenspark als Nationaal
Park ooit volledig inkleuren
als natuurgebied, zullen
ze onze vergunning voor
landbouwactiviteiten dan
nog verlengen?”
Gitte Martens, melkveehoudster in Essen
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Wonen in wijk Schildershof?
Schrijf je in!
In de wijk Schildershof komen er terug 16 percelen voor
woningbouw vrij. Wil jij hier wonen, schrijf je dan zeker in.
In totaal zeven fasen
Op 23 december 2009 verleende het gemeentebestuur een verkavelingsvergunning in de wijk Schildershof
(omgeving Veldweg-Kerkhofweg-Heikantstraat) voor 108
percelen voor woningbouw en
dat in 7 fasen.
Er werden drie fasen bebouwd
en het merendeel van deze
woningen is ondertussen
verkocht. De projectontwikkelaar start daarom met de vierde

i

fase voor het bouwen van 16
woningen.

Hoe inschrijven?
Om in aanmerking te komen,
moet je je inschrijven in het
kandidatenregister. Hiervoor
moet je een inschrijvingsformulier invullen, waarbij
een aantal gegevens worden
opgevraagd. Deze bijkomende gegevens zijn nodig om
je plaats in de rangorde van
kandidaat-kopers te bepalen.
De opening van het inschrij-

vingsregister fase vier loopt
van 1 tot en met 31 oktober
2021. Je kan je inschrijven
tijdens de openingsuren van de
Omgevingsbalie (maandag tot
zaterdag van 09.00 tot 12.00
uur, woensdag tussen 14.00 en
16.00 uur en maandag tussen
17.00 en 19.00 uur) of via het
online formulier op
www.essen.be.
Meer informatie over de wijk
schildershof vind je op
www.matexi.be.

kathleen.vanagtmael@essen.be
03 670 01 47
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“Wij geven senioren een stem”
De gemeentelijke seniorenraad bestaat 50 jaar. “We
behartigen de belangen van alle senioren in Essen. We zoeken
mee naar oplossingen en kaarten pijnpunten aan bij het
gemeentebestuur”, zegt gepassioneerd voorzitter Louis Fret.
Op 23 september vierde de
seniorenraad - in aanwezigheid van het gemeentebestuur
en seniorenverenigingen haar 50-jarig bestaan. Voorzitter Louis Fret hield een warm
betoog voor meer sociaal
contact, meer buurtzorg en
een blijvende samenwerking
met het gemeentebestuur.

Pijnpunten
blootleggen
Waar de focus vroeger vooral
op feesten en activiteiten lag,
verschoof de aandacht - sinds
de erkenning van de seniorenraad als gemeentelijke
adviesraad in 2001 - naar het

verdedigen van de belangen
van senioren.
“Sinds de erkenning tot
adviesraad werden verschillende zaken gerealiseerd,
terwijl anderen nog altijd
actueel zijn. Zo ijveren we
steeds voor veilige fietspaden.
Vroeger deden we dat met
een jaarlijkse fietstocht door
de gemeente. We zien dat er
belangrijke verbeteringen zijn
gebeurd aan de spoorovergang van de Middenstraat en
de Cardijnstraat in Wildert.
Maar we blijven er ook op
hameren dat de voetpaden
in Essen beter kunnen. Dit

verdient een groter aandeel in
de gemeentelijke begroting. Er
moet mij ook van het hart dat
niet elke seniorenvereniging
beschikt over een betaalbaar
lokaal voor hun werking. We
blijven ons inzetten om een
goede thuis te vinden voor
elke seniorenclub”, weet Louis
te vertellen.

Dalend ledenaantal
Het dalend aantal leden
bij verenigingen baart de
seniorenraad zorgen.
“In 1994 zaten 44,6% van
alle 60-plussers in een
seniorenvereniging. In 2021
is dat nog maar 23%. Steeds
minder mensen vinden hun
weg naar zo’n vereniging. Deel
uitmaken van een club zorgt
voor minder eenzaamheid
en isolement. We gaan ons
best doen om het ledenaantal
terug omhoog te krijgen.”

Welkom op de
vergadering

i

louis.fret@skynet.be
03 667 58 66
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Op donderdag 21 oktober
ben je van harte welkom op
de open seniorenraad. Wil
je weten hoe en waarover
er wordt gediscussieerd,
dan mag je steeds komen
luisteren! Afspraak in LDC ‘t
Gasthuis (Nollekensstraat 5)
van 10.00 tot 12.00 uur.

KORT

N262 Essen-Roosendaal
afgesloten van 15 tot 18 oktober
Van vrijdag 15 oktober 19.00 uur tot maandag 18 oktober
05.00 uur zijn er werkzaamheden aan de N262 tussen
Essen en Roosendaal. De weg is dan volledig afgesloten
voor alle verkeer. De twee ronde punten zullen voor
overstekend verkeer toegankelijk zijn van 06.00 tot en
met 18.00 uur. Hou dus rekening met de werken als je een
dagje Roosendaal hebt gepland.

Papierophaling op donderdag
in plaats van zaterdag
Tot het einde van het jaar verhuizen alle
papierinzamelingen van zaterdag naar donderdag. Voor de
maand oktober betekent dit dat de ophaling van zaterdag
2 oktober verhuist naar donderdag 7 oktober. Voor de
inzamelingen op vrijdag verandert er niets. Download de
Recycle! app voor alle updates over afvalinzameling.

Test BE-Alert op 7 oktober:
schrijf je nog snel in!

EN
METE TIGD
IT
VERW EEN
BIJ
ATIE
DSITU
NOO

Op donderdag 7 oktober test onze gemeente BE-Alert.
Dat is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou
kan verwittigen bij een noodsituatie. Een grote brand,
een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een
noodsituatie willen we jou graag snel verwittigen. Ben je
nog niet geregistreerd, doe dat dan nu via www.be-alert.be.

Bericht
vandaag 15:16

Op 1 oktober test onze gemeente BEAlert.
Bericht
vandaag 15:18

Schrijf je in via www.be-alert.be
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“We printen voorwerpen
van ontwerp tot
eindproduct”
Essenaar Gianni Scoponi stampte
eigenhandig 3D-printingbedrijf
GS Technology uit de grond
“Zodra ik afstudeerde begon ik als zelfstandige en gooide
ik me volop op 3D-printing. Ik was ervan overtuigd
dat dit dé manier is om in de toekomst producten te
ontwikkelen”, vertelt de nog maar 24-jarige Gianni
Scoponi. “Het begon als een hobby met één printer thuis.
Ondertussen groeide het aantal printers en medewerkers
en zit ons bedrijf op een nieuwe locatie”.
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Wat moeten we voorstellen bij 3D-printing?
“3D-printing wordt gebruikt voor kleinschalige
producties zoals bijvoorbeeld prototypes en
gadgets. Nu zijn we jetons aan het printen
voor het muziekevenement Rock ’n Rex. Het
3D-printen op een industrieel niveau heet
Additive Manufacturing. Op deze tak van de
industrie focussen we ons. 3D-printen is het
proces van het maken van voorwerpen uit
3D-modelgegevens. Zo kunnen wel allerlei
voorwerpen op maat maken, van ontwerp tot
eindproduct. Buiten het printen zelf geven
we ook opleidingen en zijn we verdeler van
3D-printers.”
Waar komt die passie voor 3D-printers
vandaan?
“Ik studeerde ontwerp- en
productietechnologie en had als student al één
3D printer in huis waarmee ik begon te spelen.
Die éne printer werden er vier en algauw werd
het ouderlijk huis te klein. In november 2020
verhuisde ik naar een grotere locatie aan het
industrieterrein Rijkmaker. Er zijn maar een
handvol 3D-printbedrijven in België. Hoe
meer marktonderzoek ik deed, hoe meer het
bleek dat er echt wel een vraag is naar deze
technologie.”
Is het vooral de industriële sector die bij jullie
komt aankloppen?
“We hebben industriële klanten zoals ACD
en AVT die hier op de Rijkmaker zitten. Maar

evengoed mensen die een oplossing zoeken
voor een klein probleem kunnen bij ons
terecht. Zo hielpen we iemand die op zoek
was naar 50.000 dopjes voor parfumflesjes.
Die hebben we hier allemaal geprint. De laatste
evolutie is een samenwerking met ziekenhuizen
die een alternatief zoeken om scans te nemen
van levende muizen. Na sommige scans
moeten ze de muizen opensnijden. Wij printen
een muis uit verschillende materialen. Die
materialen hebben een verschillende dichtheid
en bootsen botten, organen en spieren na.
De ziekenhuizen kunnen nu deze 3D-muizen
gebruiken in plaats van levende dieren.
3D-printing kan dus levens redden (lacht).”
Heb je nog concrete voorbeelden van
producten die jullie hebben geprint?
“Dat kunnen eenvoudige dingen zijn zoals
jetons, sleutelhouders, schaakstukken, een
remhendel van een fiets of motor tot meer
ingewikkelde producten zoals onderdelen voor
industriële machines, telegeleide voertuigen,
drones… In het magazine van september stond
een interview met cameraman Lieven Hermans.
Wij maakten voor hem een beugel waarop hij
zijn camera kon monteren. Alles kan!”
Op zondag 3 oktober kan je tijdens Open
Bedrijvendag van 13.00 tot 17.00 uur kijken hoe
3D-printing werkt. Je wordt hartelijk ontvangen
met een hapje en drankje (Postbaan 72J).

Van links naar rechts: Nick Le Bruyn (student), Gianni Scoponi (CEO) en Sam Vermaelen (Marketing)
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Bredere fietssuggestiestrook
voor de Oude Baan
De Oude Baan maakt deel uit van de schoolroute
tussen Essen en Kalmthout. De gemeente gaat de
fietssuggestiestroken breder maken om de veiligheid voor
fietsers te vergroten. Dankzij een Vlaamse subsidie trekt
Essen 50% van de kosten terug. De stroken krijgen dezelfde
okergele kleur als die in het centrum van Horendonk.

Perron-Geluk heeft nog één
plekje vrij
In de Stationsstraat 202 staat Perron-Geluk. Het is een
plek waar mensen met een mentale beperking zelfstandig
kunnen wonen, maar toch niet alleen zijn. Er is momenteel
nog één plekje vrij voor een nieuwe bewoner. Heb
je interesse, bel dan naar 03 664 51 03 of mail naar
perrongeluk202@gmail.com. Meer info via villakapella.be.

In oktober nieuwe calisthenics
toestellen in het sportpark
In de loop van oktober komen er een heleboel nieuwe
sporttoestellen te staan in sportpark Hemelrijk.
Calisthenics is het trainen van de spieren met je eigen
lichaamsgewicht. De huidige toestellen verhuizen dan
van het sportpark naar buurtplein De Steenoven in
Wildert.
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Zoek naar het puzzelstuk en
maak kans op een prijs!
Van 6 tot 16 oktober is het de Week van de Fairtrade. Een week
waarin we lokaal, bio en Fair Trade in de kijker zetten. Hou je
klaar voor een portie puzzelplezier!
Een puzzelstuk voor
een goodiebag
Dat puzzelplezier mag je
trouwens letterlijk nemen!
In elke wijk verstoppen we
namelijk een puzzelstuk. Vanaf
6 oktober lossen we elke
dag om 18.30 uur stipt via
Facebook een tip over waar je
dit puzzelstuk kan vinden. Wie
het puzzelstuk vindt, mag dit
in het gemeentehuis komen
omruilen voor een goodiebag

gevuld met gezonde, lekkere
en verantwoorde producten.

Iedereen fairtrader
Veertien jaar lang al draagt
Essen trots de titel van
FairTradeGemeente. Hiermee
engageren wij ons om eerlijke
handel te ondersteunen.
Handel met oog voor mens
en planeet. Tijdens deze
editie van de Week van de
Fairtrade leggen we de focus

op sociale rechtvaardigheid.
Dat zit in ieder van ons. Daar
zijn we zeker van. Ook jij wil
ongetwijfeld liever in een
goede dan in een slechte
wereld leven.
Laat ons dus hier met z’n
allen aan werken. Net zoals
alle puzzelstukken samen één
geheel vormen, zijn wij immers
een schakel in het grote
geheel. Laat ons dus allemaal
fairtrader worden!

Fair Trade, samen voor een betere wereld
i

Puzzelstukken week van de fairtrade.indd 1

Bovenstaande foto wordt op een groot paneel gedrukt en verdeeld in puzzelstukken.
internationaal@essen.be
14/09/2021 8:02:37
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De UiTPAS komt eraan!
Jóuw spaar- en kortingskaart
voor vrijetijdsactiviteiten in
de regio Van Polder tot Kempen
De gemeenten Essen, Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Schilde,
Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuustwezel bundelen de
krachten en lanceren op vrijdag 1 oktober 2021 de UiTPAS. Met
de vrijetijdspas kun je punten sparen en inruilen wanneer je
deelneemt aan sport-, cultuur-, of jeugdactiviteiten. Méér mensen
méér laten beleven, dat is het doel van de UiTPAS.
Punten sparen en
omruilen
De UiTPAS is een spaarkaart
voor iedereen die in Vlaanderen
en Brussel wil genieten van vrije
tijd. Wanneer je deelneemt aan
een UiTPAS-activiteit, verdien
je punten. Verzamelde punten
kan je inruilen voor voordelen.
Denk aan een gadget, een gratis
ticket voor een voorstelling,
een korting op een boek, een
drankje na een concert en
zoveel meer!
Je hoeft gewoon je UiTPAS te
scannen aan de spaarzuil, of de
QR-code in te scannen met je
smartphone als

je deelneemt aan een activiteit.
Bijvoorbeeld als je naar een
concert of tentoonstelling gaat,
of als je deelneemt aan een
sportactiviteit. Je gespaarde
punten kan je daarna omruilen
voor leuke voordelen. In
alle UiTPAS-gemeenten in
Vlaanderen en Brussel kan je
op zoek gaan naar een korting,
gadget of cadeau of een unieke
beleving. En dat bij meer dan
2.000 organisatoren.

Waar kan je UiTPAS
kopen en gebruiken?
Je kan kiezen voor activiteiten

“Iedereen heeft
recht op vrije tijd.
Ook als je het
financieel moeilijk
hebt. Voor jou is
er de UiTPAS aan
kansentarief.”
dichtbij huis, in de deelnemende
gemeenten. Maar jouw
voordelen gelden ook in alle
90 gemeenten in Vlaanderen
die deelnemen aan UiTPAS.
Op de website www.
vanpoldertotkempen.be of op
www.essen.be/uitpas vind

UiTPAS,
ALTIJD IETS
OM NAAR UiT
TE KIJKEN
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je een overzicht van alle UiTPASactiviteiten. Je ontdekt er
eveneens wat de ruilvoordelen
in onze regio zijn.
Vanaf 1 oktober kan je jouw
UiTPAS aankopen bij één van
de vele verkooppunten in de
regio. In Essen kan je hiervoor
terecht in het gemeentehuis
(onthaalbalie en Vrijetijdsbalie),
de bib, LDC ‘t Gasthuis en VVV
De Tasberg.
De UiTPAS is persoonlijk en
levenslang geldig. Je betaalt
5 euro voor je UiTPAS. Ben je
jonger dan 18 jaar? Dan betaal
je 2 euro.

Kansentarief
Iedereen heeft recht op vrije
tijd. Ook als je het financieel
moeilijk hebt. Voor jou is er de
UiTPAS aan kansentarief. Die
ziet er helemaal hetzelfde uit als
een gewone UiTPAS, en je kan
er ook punten mee sparen en
ruilen.

een fietslamp en nog veel meer!
Wie in Essen een UiTPAS
koopt, kan kiezen uit volgende
welkomstgeschenken, elk met
een leuke Essense slogan:
•
een drinkmok
•
een paraplu
•
een duurzame draagtas

Breng zeker je identiteitskaart of
Kids-ID van je gezinsleden mee
naar het UiTPAS-verkooppunt.
Kom je in aanmerking voor
het kansentarief? Neem dan
ook je attest van verhoogde
tegemoetkoming of
schuldbemiddeling mee.
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Een UiTPAS kost jou 1 euro.
Daarmee krijg je automatisch
80% korting bij deelname aan
een activiteit van een UiTPASpartner die is aangesloten bij
UiTPAS Van Polder tot Kempen.
Bvb. 80% korting als je naar een
theatervoorstelling gaat.

Welkomstvoordelen
Bij de aankoop van je UiTPAS
geniet je onmiddellijk van de
welkomstvoordelen. Een greep
uit het gratis assortiment in de
regio Van Polder tot Kempen:
lokale lekkernijen (chocolade,
Wezelse Weelde ...), gratis
toegang tot een museum, een
drinkbeker, een wandelkaart,
geschenk- en waardebonnen,
een cinematicket, een rugzakje,

i

www.essen.be/uitpas
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Bib Essen
Stationsstraat 23
2910 Essen
03 667 26 98
bib@essen.be

De bib sluit even
de deuren

De bib krijgt gloednieuwe software. Daarom gaan de deuren
dicht tussen 6 en 17 oktober. Op maandag 18 oktober is de bib
terug open met nog betere dienstverlening!
Achter de schermen
Tijdens de sluiting krijgt het
bibteam een opleiding om met
de nieuwe software aan de
slag te gaan. De bib verbetert
de werkprocessen en ‘verhuist’
nauwlettend de gegevens van
zo’n 3.500 klanten en 50.000
bibmaterialen. Het hele systeem wordt tot in de puntjes
getest, tot de zelfuitleen- en
betaalautomaat toe.

Lees wat langer
Tijdens de sluiting mag je het
uitgeleende materiaal langer

bijhouden. Alle uitleentermijnen worden automatisch
verlengd. Je kan helaas geen
gebruik maken van de inleverschuif. Via de bibwebsite kan
je geen boeken reserveren of
een wisselcollectie aanvragen,
wél kan je het krantenarchief
raadplegen en e-boeken lenen. Na de ingebruikname van
de nieuwe software zal de bib
van Essen deel uitmaken van
één groot netwerk, het Eengemaakt Bibliotheeksysteem
Vlaanderen, met meer dan 300
aangesloten bibliotheken.

eft een
De bib ge
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Aftellen
naar Bazaar
Mundial

Update:
afvalproject
Witzenberg

Op 20 en 21 november
brengen we de wereld
weer bijeen in Essen.
Dan verzamelen Essense
ontwikkelingsorganisaties
in de Heuvelhal om hun
projecten kenbaar te maken.

Het afvalproject in onze ZuidAfrikaanse partnergemeente
Witzenberg loopt ten einde.
Wat hebben we bereikt?

Het moet gezegd: Bazaar Mundial is een feest
voor groot en klein. Voor de 26ste keer staat dit
weekend garant voor multiculturele optredens,
een (h)eerlijke bar met hapjes, kinderworkshops
en een aanbod van supertoffe cadeautjes voor
de feestdagen.

Standhouders gezocht!

Bewustmakingscampagne
Het sorteerpark wordt nu gebouwd en is klaar
in juni 2022. Deze werken hebben echter weinig zin als de bevolking niet geïnformeerd en
geïnteresseerd is. Daarom zetten tal van campagnes het belang van sorteren en recycleren
in de kijker.

Verlenging van de samenwerking
Tijdens een nieuw vijfjarenprogramma (20222026) zet onze stedenband dit werk verder.
Daarvoor krijgen we steun van de Belgische
overheid. In een volgende Essen Info gaan we
hier dieper op in.

©JFOTOGRAFILLE - MARIJKE BOSMANS

Veel inwoners uit onze gemeente zetten zich in
voor ontwikkelingsprojecten over heel de wereld.
Zo kunnen inwoners uit o.a. Zambia, Uganda,
Bolivia, Tanzania, Gambia, Haïti maar ook uit
België rekenen op Essenaren die begaan zijn met
hun lot. Mogelijk zet jij je ook in voor een project
in het Zuiden? Meld je dan voor deelname aan
de beurs. Je kan er je project bekend maken en
leuke geschenkartikelen verkopen.

Duurzaam afvalbeheer is onmogelijk zonder
de nodige infrastructuur. Daarom ondersteunde dit programma de constructie van een
containerpark en sorteerpark. Dat eerste werd
officieel geopend in juli en heeft al veel succes.

i

internationaal@essen.be
03 670 01 56

De feestelijke opening van het
containerpark in Witzenberg.
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Laat je betoveren
door Essense heksen
Vanaf november kom je tijdens een mysterieuze
wandeling alles te weten over heksen. Waren ze echt zó
slecht of juist het slachtoffer van onbegrip en angst?
Heksen hebben sinds
mensenheugenis een slechte
naam, omdat mensen bang
voor ze waren. Ze konden
immers toveren en betoveren,
vloeken uitspreken en iemand
beheksen. Maar waren ze écht
zo slecht of juist het slachtoffer
van onbegrip en angst?

Mysterieuze wandeling
Tijdens een mysterieuze
wandeling van 6 km, die
vertrekt aan toeristisch kantoor
De Tasberg (Moerkantsebaan
50) vertelt de gids je allerlei

i
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info@vvvessen.be
03 677 19 91

heksenverhalen en -mythes.
Onderweg word je enkele
keren geconfronteerd met
de laatste heksen van Essen
en hun geheimzinnige
bijeenkomsten.
Nadien bekom je nog even van
die griezelige ervaring bij het
nuttigen van een heksendrank
op de graanzolder van de
Kiekenhoeve.

Programma
Je kan de komende maanden
de wandeling telkens maken op
vrijdag om 19.30 uur:

•
•
•
•
•

5 november 2021
3 december 2021
14 januari 2022
4 februari 2022
4 maart 2022

Hoe deelnemen?
Schrijf je in via
info@vvvessen.be, bel naar
03 677 19 91 of spring even
binnen in De Tasberg.
Vermeld steeds welke vrijdag je
wil meestappen. Een ticket kost
7 euro, inclusief consumptie.

Ontleen materiaal via de
digitale uitleendienst
De gemeentelijke uitleendienst maakt een digitale
sprong. Nu kan je al ons materiaal ontlenen via het
uitleenloket op onze website.
Wie voortaan materialen wil
reserveren bij de uitleendienst surft daarvoor naar de
website
reservaties.essen.be. Na het
aanmaken van een account
kunnen verenigingen en
organisaties heel eenvoudig
materialen vastleggen. Met
een paar klikken controleer je

i

vrijetijd@essen.be

de beschikbaarheid én kan je
de goederen reserveren.

leveren we op de locatie van
je activiteit.

Grote stukken leveren
we ‘aan huis’

Wie kan ontlenen?

Het ophalen van de beamers,
voetballen, brandblussers…
doe je nog gewoon aan de
Vrijetijdsbalie. Stoelen, tafels,
podiumstukken enzovoort

www.essen.be/uitleenloket

Enkel Essense verenigingen,
bedrijven en scholen kunnen
beroep doen op ons ruim en
gevarieerd aanbod aan materialen. Anderen kunnen zich
wenden tot de privémarkt.

03 670 01 56
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Meet & greet
met alpaca’s
elke wo, za en zo
10.00 - 17.00 uur
Huybergsebaan 259
€

30 euro

Stand’art:
Mederick De
Scheerder

Bank-contact
vr 1 tot zo 10 oktober
Essense gevelbanken

tot zaterdag 31 oktober
tijdens de openingsuren
inkomhal gemeentehuis

www.expeditiealpaca.be

vrijetijd@essen.be

0499 29 46 32

03 670 01 56

Vele bankeigenaars zullen in
de buurt van hun bank een
spreuk op het raam schrijven.
Misschien geeft dit aanleiding
tot een spontane babbel?
Een unieke beleving voor jong
en oud. Leer meer over hoe
alpaca’s communiceren en ontmoet Lewis en Billy in de weide.

Mentaal welzijn
bij jongeren
vr 1 oktober
18.00 - 19.30 uur
online
€

gratis
www.logoantwerpen.be/

gratis-online-programma

Lezing door Ingrid De
Jonghe, die 11 jaar geleden
TEJO (Therapeuten voor
jongeren) opstartte.
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Elke maand komt een creatieve Essenaar met één werk
naar buiten. In de maand
oktober presenteert Mederick
De Scheerder zijn werk.

Vers Geperst
boekenshow
zondag 3 oktober
11.00 - 16.00 uur
Hof ter Weyden, Greefstraat 1
€

Mantelzorger?
Hoe zorg je ook
voor jezelf?
maandag 4 oktober
18.30 - 20.00 uur
online
€

gratis
www.logoantwerpen.be/

gratis-online-programma

gratis
0497 73 47 45 - 03 667 51 72

Kom je leeshartje ophalen
met een hapje en een drankje.
Inkijkexemplaren uit de nieuwe Davidsfonds Cultuurgids.
Muzikale omkadering.

Zorgen voor iemand kan
veel van je vragen. In deze
vorming staan we stil bij de
draagkracht en draaglast van
mantelzorgers.

Activiteiten van en voor Essenaren

Warme William
in het onderwijs

Gamen: hoe ga
je daar mee om?

Bridgecursus
voor beginners

dinsdag 5 oktober
09.00 - 10.00 uur (LO)
16.30 - 17.30 uur (SO)

woensdag 6 oktober
20.00 - 21.30 uur

donderdag 7 oktober
19.30 tot 22.00 uur

online
€

gratis
www.logoantwerpen.be/

online
€

gratis

Tatteljee
€

www.logoantwerpen.be/

85 euro
goossens.miriam@gmail.com

gratis-online-programma

0468 488 940

gratis-online-programma

Wil jij meer weten over hoe
je met Warme William aan de
slag kan in je klas? Sluit dan
aan op het infomoment.

Lustige
Musikanten
zaterdag 9 oktober
19.00 - 23.55 uur
Parochiecentrum, Kerkstraat 62
€

Tijdens deze webinar geven
we tips over het maken van
afspraken en het praten over
gamen met je kind. Voor
ouders van kinderen van 10
tot 15 jaar.

Rose
Gronontocht
zondag 10 oktober
9.00 - 17.00 uur

gratis

Parochiecentrum,

0488 467 977

Sit-Jansstraat 146
www.sintjansstappers.be
0479 73 65 98

Eindelijk weer eens een
gezellige avond vol Schlagers,
Apreski en Bohmische
volksmuziek.

Van 6 tot 34 kilometer door
de Wildertse duintjes, bossen
en landelijke wegen.

Gedurende 12 avonden leer
je de basiskennis van het
kaartspel bridge. Na afloop
van de cursus kan je starten in
de Essense Bridge Club.

Tweedehands
baby- en
kinderkledij
zondag 10 oktober
13.00 - 15.30 uur
Parochiecentrum, Kerkstraat 60
€

gratis
gezinsbondessen@gmail.com

Reserveer een tafel voor 12
euro (leden 6 euro).
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EnergieK loket
maandag 11 oktober
09.00 - 12.00 uur
Heuvelplein 23
energie@igean.be
03 350 08 08

Mijn
herstelboek

De Mens
Late Night

maandag 11 oktober
20.00 - 21.00 uur

zaterdag 16 oktober
20.30 - 22.30 uur

online
€

gratis
www.logoantwerpen.be/

gratis-online-programma

Info en advies over energie
besparen en duurzaam (ver)
bouwen. Een afspraak maken
is niet nodig.

Weetjes over
bomen en
struiken
dinsdag 12 oktober
19.30 - 22.00 uur
LDC, Nollekensstraat 5
€

gratis
info@bib.be

Katrien Jacobs heeft sinds
haar 17de te maken met angst
en paniekaanvallen. Ze vertelt
over haar herstel.

Fiesta Social
zaterdag 16 oktober
14.00 - 23.59 uur
Parochiecentrum, Kerkstraat 62
€

5 euro
essen@pvda.be

GC zaal Rex
€

18 euro (adk: 21 euro)
www.essen.be/tickets
03 670 01 56

De Mens, al meer dan vijfentwintig jaar leveranciers van
Doorvoeld Entertainment
(c), en nu populairder en
geliefder dan ooit, zakken om
de vijf-zes jaar graag af naar
de talrijke mooie theaters en
cultuurzalen die ons land rijk
is. In GC zaal Rex doen ze dat
in maatpak en in het decor
van een sfeervolle laatavond-talkshow.

0471 502 732

Swingende songs

03 667 26 98

Met stemmige belichting, een
comfortabele zetel en sterke
verhalen rond de nu eens
intiem, dan weer swingend
gebrachte songs uit het eigen,
rijke repertoire.

Lezing van Hans Vermeulen over de oorsprong van
verdwenen en nog bestaande
tradities rond bomen en
struiken.
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Infostands, activiteiten en
exposities rondom solidariteit.
Sprekers: Peter Mertens, Jos
D’haese en Rudy Sohier. Heel
de dag door muziek.

De Mens is sowieso een band
met een dwingend verhaal,
dat ook het verhaal van zijn
publiek is. Dat wordt in De
Mens Late Night op een geheel nieuwe, stijlvolle manier
verteld.

Activiteiten van en voor Essenaren

Fototentoonstelling
over De Bijster

Poëziemiddag:
Goud in de
wonde

za 16 tot vr 29 oktober
13.00 - 17.00 uur

zondag 17 oktober
14.00 - 16.30 uur

gratis

€

© CINDY VAN OEVELEN

Een andere kant van
het verhaal
Deze foto’s tonen hoe het
leven er aan toe gaat in een
woonzorgcentrum. De ziekte
dementie en het verblijven
in een woonzorgcentrum
wordt nog te vaak gelinkt
aan eenzaamheid, verlieservaringen en ontzettend veel
confrontatie. De fotografen
tonen jullie tijdens deze voorstelling een heel andere kant
van het verhaal en werpen de
schijnwerpers op de prachtige
authentieke kanten van de
bewoners. Kom jij kijken?

Heuvelplein
0475 68 02 14

12 euro (vvk 10 euro)
03 667 30 37

03 667 21 44

Woonzorgcentrum De Bijster
organiseert een fototentoonstelling met prachtig
vastgelegde momenten door
fotografen Björn Mertens en
Cindy van Oevelen.

zondag 17 oktober
08.00 - 14.00 uur

GC de Oude Pastorij

Polikliniek, Nieuwstraat 86
€

Herdenking
bevrijding

Een intieme voorstelling rond
trauma, verwerking en de reis
terug naar huis. Teksten: Lieve
Fimmers. Muzikale omkadering: Lief Wuyts.

Bezoek Gerard
Meeusenmuseum
zondag 17 oktober
14.00 - 17.00 uur

We herdenken de 77ste verjaardag van de bevrijding met
een programma gevuld met
ingetogen momenten.

Programma
•
•

•

Zolder gemeentehuis
€

gratis
0473 73 52 46

•

•

•

Op de zolder van het gemeentehuis ga je terug in
de tijd en ontdek je hoe er
vroeger werd geleefd.

8.00 uur: verzamelen
aan Heuvelplein
8.30 uur: bloemenhulde
Monument der Gesneuvelden aan het Heuvelplein
9.30 uur: eucharistieviering kerk Horendonk of
rondrit door de gemeente
10.15 uur: plechtigheid
aan graven Britse piloten
op begraafplaats Horendonk
10.30 uur: receptie
aangeboden door het
gemeenbestuur in zaal
De Arabieren
12.00 uur: herdenking
aan het vredesmonument

Wil je graag bloemen neerleggen? Geef dan voor 12/10
een seintje via 0475 68 02 14.
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Wandeling
Maria-ter-Heide
zondag 17 oktober
14.45 - 18.30 uur
Vertrek Heuvelplein
€

1,50 euro (leden 1 euro)
pasar.essen@skynet.be

De Leesjury
Vanaf dinsdag 19 oktober
20.30 - 22.30 uur
Bib Essen, Stationsstraat 23
essen.bibliotheek.be

Voorlezen
in de bib
woensdag 20 oktober
14.30 - 15.00 uur
Bib Essen

bib@essen.be

essen.bibliotheek.be

03 667 26 98

03 667 26 98

0478 59 49 25

We trekken naar natuurgebied
De Inslag. Dit domein was
oorspronkelijk heidegebied,
later akker- en weideland
maar werd in de 19de eeuw
weelderig bebost.

Bloed geven
maandag 18 oktober
17.30 - 20.30 uur
Parochiecentrum, Dreveneind 2
www.rodekruis.be
0800 777 00

In 2021 bestaat de Kinder- en
Jeugdjury Vlaanderen 40
jaar. Dat is hét moment voor
een volledige make-over! De
nieuwe naam is rechttoe-rechtaan en zegt duidelijk
waar het in de Leesjury om
draait: boeken lezen én beoordelen.
Als jurylid lees je de acht
boeken van je leeftijdscategorie.Elk jurylid stelt een top
acht samen. We tellen alle
stemmen van jouw groep
en van heel Vlaanderen. Het
boek met de meeste stemmen, wint de Leesjury-prijs.

Kom luisteren naar de
heerlijkste, spannendste en
grappigste verhalen! Mama,
opa, iedereen is welkom.
Inschrijven is niet nodig.

Turfje in het
Fluisterbos
zondag 24 oktober
14.00 - 15.30 uur
Wildertse Duintjes
€

8 euro (volw. 4 euro)
www.elfjefien.com
0486 70 21 86

Zin om mee te doen?

Met jouw bloed kan je
iemands leven redden. Dus
waar wacht je nog op? Opgelet, maak eerst een afspraak
via 0800 777 00.
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Zet dan volgende data alvast
in je agenda: 19 oktober,
23 november, 18 januari en
8 maart, telkens van 19.00
tot 20.00 uur in de bib. Je
kan inschrijven tot en met
12 oktober door een mail te
sturen naar bib@essen.be
met vermelding van je naam,
leeftijd en leerjaar.

Ga samen met elfje Fien op
zoek naar Turfjes toverkracht
en beleef een spannend
avontuur!

Activiteiten van en voor Essenaren

Bloed geven
donderdag 28 oktober
17.30 - 20.30 uur
Parochiecentrum Sint-Jansstraat
www.rodekruis.be
0800 777 000

Lezing: gebruik
van waterstof
zaterdag 30 oktober
14.00 - 17.00 uur
Zaal Heikant, Heikantstraat 139
€

8 euro (volw. 4 euro)
essen@davidsfonds.net

Halloween
griezeltocht:
‘The trees
have Eyes’
zondag 31 oktober
19.00 - 22.30 uur

03 667 46 46

Zorgboederij Rommeshoef
Rouwmoer 6
€

3 euro
www.xitings.be
0485 04 10 55

Met jouw bloed kan je
iemands leven redden. Dus
waar wacht je nog op? Maak
een afspraak via 0800 777 00.

The most scary
Afterparty
zondag 31 oktober
22.30 - 03.00 uur

Na de bespreking van Adwin
Marten ben je helemaal mee
met de basiskennis over
waterstof. Je komt te weten
wat de stand van zaken is in
Vlaanderen en de evolutie in
de industrie.

Zorgboerderij Rommeshoef
Rouwmoer 6
€

3 euro
www.xitings.be
0485 04 10 55

Essense heksen
vrijdag 5 november
19.30 - 23.00 uur
De Tasberg, Moerkantsebaan
www.vvvessen.be
03 677 19 91

We zijn in het jaar 1593 in
Essen tijdens de 80-jarige
oorlog tussen de Spanjaarden
en de Staatse. Een gezin
van 6 probeert een bestaan
op te bouwen tussen de
woeste bossen en de ruige
heide. Pas op het einde van
haar 90-jarige leven durft de
jongste dochter haar verhaal
te vertellen van hoe zij die
vreselijke nacht van 26 juni
1593 overleefden.

Vergeet je certificaat niet

Griezelfuif met DJ Jan
Deckers. Je moet een
vaccincatiecertificaat, een
herstelcertificaat of een
negatieve PCR-test hebben.

Mysterieuze wandeling van 6
km waarbij een gids je allerlei
heksenverhalen vertelt.

Als je wil deelnemen, moet
je een vaccincatiecertificaat,
een herstelcertificaat, een
negatieve PCR-test (minder
dan 2 dagen oud) of een
negatieve snelle antigeentest
hebben die minder dan 1 dag
oud is.
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En dan nog dit...

1

3

1

Het Karrenmuseum opende 26 augustus de belangrijkste tentoonstellingsruimte van het
museum: Het Koetshuis. De collectie karren komt nu nog beter tot zijn recht!

2

De Cardijnstraat en een deel van de Middenstraat zijn nu fietsstraten. De schoolverbinding
tussen Essen en Kalmthout is nu nog veiliger geworden.

3

Op zondag 29 augustus vond het koningschieten van de Sint-Andriesgilde plaats. Na 10
beurten was de koning gekend. Eric Schrooyen werd op zijn verjaardag voor de derde keer
koning! Na drie keer winnen mag (of moet!) Eric nu worden aangesproken met keizer.

4

Het gemeentebestuur opende in aanwezigheid van vrienden en familie officieel het
Willy Gommerenplein. Dat ligt aan het kruispunt Over d’Aa en de Postbaan. Willy had een
succesvolle volleybalcarrière en was een op-en-top Uilenaar.
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2

4

NUTTIGE ADRESSEN
GEMEENTE ESSEN

NOODNUMMERS

Gemeentehuis en sociale dienst (OCMW)

• Brandweer/ambulance | 100 of 112
• Politiezone Grens | 101 in dringende gevallen
03 620 29 29 | info@pzgrens.be | www.pzgrens.be

Heuvelplein 23, 2910 Essen
03 670 01 30 | info@essen.be | www.essen.be
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 - 12.00 uur 17.00 - 19.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Recyclagepark Essen
Rijkmakerlaan 53 | 03 350 08 14 | milieu@igean.be
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur
13.00 - 19.00 uur
09.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
09.00 - 16.00 uur

Maandag en zondag gesloten (surf naar www.igean.be voor andere
recyclageparken in de buurt waarop je ook terecht kan)

HULPLIJNEN
• Tele-Onthaal | Bel 106 | Chat www.tele-onthaal.be
• Zelfmoordlijn | 1813 | www.zelfmoordlijn.be
• Jongeren Advies Centrum (JAC) | 03 658 52 56 |
info@jacpunt.be
• Antigifcentrum | 070 245 245
• Anonieme Alcoholisten | 03 239 14 15

NUTSVOORZIENINGEN
• Fluvius (infolijn gas / elektriciteit / riolering) |
078 35 35 34
• Gasgeur | 0800 65 0 65
• Onderbreking en defecten | 078 35 35 00
• Defecte straatlamp | www.fluvius.be| 0800 63 535

Melding of klacht

• Telenet - Integan (kabeltelevisie) | 015 66 66 66

essen.be/meldingen | 03 670 01 30
Vragen/klachten over huisvuilophaling:
gratis infolijn Igean 0800 146 46

• Pidpa (water) | 0800 903 00

Omgevingsbalie (plan een afspraak)
www.essen.be/omgeving | 03 670 01 47
omgeving@essen.be

Bibliotheek
Stationsstraat 23 | 03 667 26 98 | bib@essen.be |
essen.bibliotheek.be

Lokaal Dienstencentrum (LDC) ‘t Gasthuis
Nollekensstraat 5 | 03 663 69 04 |
gasthuis@ocmw.essen.be

Handicar / Minder Mobielen Centrale
Nollekensstraat 5 | 03 636 06 98 |
handicar@essen.be

WACHTDIENSTEN
• Dokter | 03 650 52 53 | www.hwpnoordrand.be
• Tandarts | 0903 39 969
• Apotheek | www.apotheek.be (9.00-22.00 uur)
0903 99 000 - 1,50 euro/minuut (22.00-9.00 uur)
• Polikliniek Essen | 03 667 44 00
• Zelfstandige verpleegkundigen | lijst te bekomen
via LDC ‘t Gasthuis | 03 663 69 04 | gasthuis@
ocmw.essen.be
• Wit-Gele Kruis Essen | 03 666 70 84 (24u/24u)
• In Essen hangen er op volgende locaties AEDtoestellen (Automatische Externe Defibrillators):
sporthal Heuvelhal, sporthal Hemelrijk,
LDC ‘t Gasthuis, station Essen, parochiezaal Hoek,
kerk Wildert, kerk Horendonk, Bistro Tutti di Roma,
Natuurvriendenhuis De Berk, Tandartsenpraktijk
Dentius, Tenniscentrum Rozenhof en bij alle
Essense voetbalclubs.

De Mens Late Night
GC ZAAL REX

©Guy Kokken

18,00 euro VVK
21,00 euro ADK

www.essen.be/kobie
03 670 01 56 - vrijetijd@essen.be
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