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het eerste

woord

Beste Essenaar

De ‘tweede golf’ van de coronacrisis kwam 

sneller dan verwacht. Dat had tot gevolg dat we 

opnieuw overschakelden naar meer frequente 

nieuwsbrieven. Maar nu zijn we er opnieuw met 

ons magazine boordevol nieuws.

 

Eerst nog over corona. Met veel aandrang doe 

ik nog eens een oproep om voorzichtig te zijn! 

Uitbraken leiden tot veel persoonlijk leed, maar ook 

tot ontwrichting op allerlei vlak: in verenigingen, bij 

bedrijven, in scholen, enzovoort. De impact is nog 

altijd enorm.

Uw gemeentebestuur werkt keihard en inventief 

opdat onze gemeente deze crisis zo goed mogelijk 

doorstaat. We zoeken daarbij nieuwe evenwichten: 

evenementen en andere samenkomsten zijn 

noodzakelijk, maar moeten ook veilig kunnen 

gebeuren. Alvast veel dank aan de verenigingen en 

groepen die met veel creativiteit en moeite vele 

inspanningen daarvoor leveren!

Maar we moeten ook vooruitkijken en de toekomst 

vormgeven. In dit magazine leest u onder meer 

over Robotland, nieuwe cultuurinfrastructuur en 

e-boeken in de bib. Voorbeelden van hoe Essen bij 

de tijd blijft, en meer nog: op sommige terreinen 

pioniert!           
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“Mét veiligheidsvoorschriften kon er rustig 

worden gewinkeld op Puur Lokaal  ” 

Heuvelplein Essen - 13 september 2020
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KORT
Maak je grond gezonder

Samen met jou wil de Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in kaart brengen 

welke gronden gezond zijn en welke niet. Via de website 

degrotegrondvraag.be kan je opzoeken hoe het gesteld is 

met de kwaliteit van de grond waarop je woont of werkt. Als 

blijkt dat je grond een risicogrond is, dan geeft de OVAM stap 

voor stap aan wat je moet doen om de grond terug gezond 

te maken. Meer info via 03 670 01 42 of milieu@essen.be.

Opkomst bloeddonoren valt 
drastisch terug

De coronacrisis en de zomervakantie zorgden voor een 

stevige terugval van het aantal bloeddonoren. Het Rode 

Kruis benadrukt dat bloedinzamelingen in een veilige 

omgeving plaatsvinden. In Essen kan je op 19 en 22 oktober 

bloed doneren. Je maakt daarvoor eerst een afspraak via 

donorportaal.rodekruis.be of bel naar 0800 777 00. 

Eerste halte van de  
infocontainer: Horendonk
De gemeente maakte een mobiel infopunt dat we voor 

allerlei gelegenheden kunnen gebruiken. De container 

met vernieuwd logo is makkelijk herkenbaar. We zetten de 

container op de parking van de kerk in Horendonk. Je kan 

er de plannen van de werken aan Over d’Aa bekijken en de 

laatste wijzigingen raadplegen. 
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Denk mee over nieuwe
culturele infrastructuur
Essen is een gemeente waar we alle mensen graag 

samenbrengen. Passende cultuurinfrastructuur is daarbij 

onontbeerlijk. Het bestuur onderzoekt de noodzaak.

Bestaande 

infrastructuur schiet 

soms te kort 
Verenigingen organiseren 

regelmatig grootschalige 

activiteiten. Daarvoor 

kunnen ze terecht bij private 

aanbieders, hun eigen lokalen 

of infrastructuur die het 

gemeentebestuur voorziet. 

Regelmatig klinkt de vraag naar 

een bijkomende grote zaal. 

De bestaande infrastructuur 

voldoet niet altijd aan de 

mogelijkheden. Soms is deze 

te klein of biedt ze te weinig 

kwaliteitsvolle omkadering. 

Onderzoek 

grootschalige 

cultuurinfrastructuur 

Het gemeentebestuur 

voorzag in het meerjarenplan 

de mogelijkheid om hierop 

een antwoord te vinden en 

ging daarvoor in zee met 

een onderzoeksbureau. In 

verschillende fases peilen 

we naar de behoefte aan 

nieuwe grootschalige 

cultuurinfrastructuur. Via een 

enquête en focusgroepen met 

betrokkenen brachten we de 

huidige situatie én noodzaken 

in kaart. 

Open gespreksavond 

op 6 oktober 
In een volgende stap willen 

we iedereen uitnodigen op 

een open gespreksavond. 

Professor Redig licht die avond 

de voorlopige resultaten toe 

en er is ruimte voor feedback. 

Wil je graag aanwezig zijn op 

dinsdag 6 oktober om 20.00 

uur in GC zaal Rex? Schrijf je 

dan vooraf in want de plaatsen 

zijn beperkt. 

i

 cultuur@essen.be

  03 670 01 41
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Op woensdag 23 september 

- ook de dag dat dit 

magazine bij jou in de bus 

valt - komt de Nationale 

Veiligheidsraad samen met 

een eventuele aanpassing 

van de maatregelen. Maar 

bovenstaande gouden regels 

blijven sowieso de beste 

manier om jezelf en anderen 

te beschermen.

Sterke stijging niet 

alleen door meer tests 
Door meer tests af te nemen 

zien we een stijging in het 

aantal besmettingen. Maar 

ook de positiviteit van het 

aantal testen is toegenomen. 

De toenamesnelheid van 

positieve gevallen zat vorige 

week aan 72 procent. Bij die 

toename is 40 procent van de 

gevallen toe te schrijven aan 

het feit dat er meer positieve 

gevallen worden gevonden 

en 60 procent aan het feit 

dat er meer wordt getest. Als 

we de maatregelen zouden 

lossen, gaan we langzaamaan 

terug naar de piek van maart. 

Daarom moeten we de zes 

regels zo goed mogelijk 

naleven.

11 miljoen redenen  
om coronamaatregelen 
vol te houden

Sinds half augustus gaan de coronabesmettingen opnieuw de 

hoogte in. Als we met zijn allen de zes gouden regels volgen, 

kunnen we de verspreiding van het virus beperken.

Vraag je Covid-19-toeslag aan
Veel gezinnen twijfelen of ze al 

dan niet in aanmerking komen 

voor de Covid-19-toeslag in 

het Groeipakket en dienen 

daarom geen aanvraag in. Het 

Agentschap Opgroeien nodigt 

daarom alle gezinnen uit om 

dat alsnog te doen. 

Sinds 15 juni kan je de 

Covid-19-toeslag aanvragen 

in het Groeipakket. Dat 

is een eenmalige toeslag 

voor gezinnen met een 

inkomensverlies van minstens 

10% in maart, april, mei of juni. 

De gedaalde gezinsinkomens 

van die maanden worden 

vergeleken met het 

gezinsinkomen van januari of 

februari 2020. Als je voldoet 

aan alle voorwaarden, heeft 

jouw gezin recht op een extra 

eenmalig bedrag van 120 

euro. Je kan dit tot en met 31 

oktober aanvragen via 

www.groeipakket.be/covid19.

Respecteer de 
hygiëneregels

Doe je activiteiten 
liefst buiten

Denk aan kwetsbare 

mensen

Hou afstand (1,5 m) Beperk je nauwe 
contacten

Volg de regels over 
bijeenkomsten
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Krijg jij voorrang voor een 
griepvaccinatie? Haal dan 
snel een griepprik!
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm 

je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Een 

vaccinatie maakt de kans dat je griep krijgt, een stuk kleiner. 

De Covid-19-epidemie maakt 

het dit jaar extra belangrijk 

voor risicogroepen om zich 

te laten vaccineren tegen 

de griep. Omwille van een 

beperkte beschikbaarheid van 

griepvaccins krijgen zij dan 

ook voorrang. Behoor je tot 

één van volgende groepen, 

vraag dan snel een voorschrift 

aan je arts en haal je vaccin 

vóór 15 november. Vanaf 15 

november kan iederéén een 

vaccin krijgen.

Wie kan zich laten 

vaccineren vóór 15 

november?

1. Iedereen die een verhoogd 

risico loopt op complicaties 

na een griepinfectie: dat 

zijn zwangere vrouwen, 

65-plussers en mensen met 

gezondheidsproblemen zoals 

diabetes, een ziekte van hart, 

longen of nieren.

2. Iedereen die onder 

hetzelfde dak woont als deze 

risicogroepen.

3. Iedereen die onder hetzelfde 

dak woont als kinderen jonger 

dan 6 maanden.

4. Iedereen werkzaam in de 

gezondheidssector.

5. Iedereen vanaf 50 jaar.

Een vaccin biedt de beste 

bescherming tegen griep. 

De kans op griep wordt veel 

kleiner.  Krijg je toch griep, 

dan ben je minder ziek en 

zijn er minder complicaties. 

Bovendien vermindert de 

kans dat een al aanwezige 

ziekte, zoals diabetes, 

verergert. Elk jaar zijn er 

andere griepvirussen. De 

Wereldgezondheidsorganisatie 

stemt het vaccin af op het 

griepvirus dat waarschijnlijk zal 

overheersen in het najaar. 

Hoeveel kost je 

griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het 

griepvaccin voor bijna de 

helft terugbetaald. Dit jaar 

komen ook alle 50-plussers in 

aanmerking voor gedeeltelijke 

terugbetaling. Het vaccin kost 

ongeveer 7 euro. Verblijf je in 

een woonzorgcentrum dan is 

het zelfs gratis. Wil je weten of 

je tot een risicogroep behoort? 

en hoeveel je griepvaccin 

precies kost? Vraag het je 

huisarts of huisapotheek.

i
  www.griepvaccinatie.be
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“We hadden onze 
laatste werkdagen toch 
wel anders voorgesteld”

Bevraging ‘De Adviseurs’

Inwonerspanel van Essen spreekt 
zich uit over jaarlijkse ‘barometer’

Eind mei, begin juni werd het Essense inwonerspanel 

voor het eerst geconsulteerd. Onze ‘Adviseurs’ mochten 

zich uitspreken over onze prioritaire actieplannen voor 

de komende beleidsjaren.
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Vijf prioritaire doelstellingen
Als lokaal bestuur willen we de mening van 

onze burgers kennen. Een drietal keer per jaar 

onderzoeken we uiteenlopende thema’s. In de 

eerste bevraging adviseerde het inwonerspanel 

het gemeentebestuur over de strategische 

doelstellingen binnen het meerjarenplan. 

De bevraging omvatte vijf onderdelen:

1.  Nabijheid en toegankelijkheid zorg

2.  Bereikbaarheid lokale winkelkern

3.  Verkeersleefbaarheid

4.  Netheid

5.  Gemeentelijke dienstverlening

Van de 392 geselecteerde en uitgenodigde 

panelleden, namen 339 respondenten deel aan 

de bevraging, een mooie responsgraad van 87 

procent.

Eerste nulmeting
De bedoeling is om dezelfde ‘barometer’ jaarlijks 

te herhalen, om op deze manier de voortgang 

te kunnen meten. De eerste nulmeting leverde 

alvast een aantal interessante bevindingen op.

De tevredenheid over de netheid van de 

straten, voetpaden en pleinen is afhankelijk 

van de buurt. In Horendonk is men het 

meest tevreden, in Heikant het minst. Op 

Hoek toont niemand zich ‘erg tevreden’.

Sluikstort en zwerfvuil in landelijk gebied is 

een aandachtspunt.

Mensen met thuiswonende kinderen zijn 

minder tevreden over de verkeersveiligheid 

voor jongeren in Essen.

85% is tevreden over de bereikbaarheid van 

de handelskern met de fiets.

11% kent geen enkele gemeentelijke 

zorgdienst. 55-plussers zijn bekender met 

de gemeentelijke zorgdiensten. Minder 

dan de helft kent de werking van het lokaal 

dienstencentrum.

91% is tevreden over de gemeentelijke 

dienstverlening, waarvan 47% uitgesproken 

tevreden.

Over het algemeen is er tevredenheid over 

de gemeentelijke ondersteuning voor 

verenigingen.

Dit is slechts een greep uit de eerste conclusies. 

Het volledige rapport vind je terug op de 

website essen.inwonerspanel.be.

“91% is tevreden over de 
gemeentelijke dienstverlening,  
waarvan 47% uitgesproken 
tevreden.”
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Coronavirus dwarsboomt  
carnaval Essen 2021
Na uitgebreid intern overleg tussen carnavalsvereniging De 

Ossekoppen, de carnavalswijken en het gemeentebestuur, 

is beslist dat carnaval 2021 in Essen niet in zijn normale 

vorm zal doorgaan. Wel wordt er samen nagedacht over een 

alternatief feestprogramma.

Onzekere factoren 
Covid-19 maakt het onmo-

gelijk en onverantwoord om 

het grootschalig evenement 

te organiseren. Voor zowel 

CV De Ossekoppen als de 

diverse bouwclubs zijn er op 

dit moment te veel onzekere 

factoren om door te gaan met 

de voorbereidingen van dit 

evenement. Voor de bouw-

clubs is het helaas onmogelijk 

om met de huidige maatrege-

len te starten met de bouw van 

hun praalwagens.

Gezondheid voorop 
Voor velen zal dit een ontgoo-

cheling zijn na de afgelasting 

van de optocht door het 

stormweer afgelopen jaar, 

maar ook in deze situatie 

staat voor CV De Ossekoppen 

de gezondheid en veiligheid 

van de vele vrijwilligers en 

bezoekers op de eerste plaats. 

Het bestuur blijft de ontwik-

kelingen rondom Covid-19 

op de voet volgen, alsook de 

maatregelen om eventueel op 

een verantwoorde en veilige 

manier nog alternatieve activi-

teiten te organiseren.

i
 ossekoppen.essen@telenet.be
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Bericht
vandaag 15:16

Bericht
vandaag 15:18

Op 1 oktober test onze gemeente BE-
Alert.

Schrijf je in via www.be-alert.be

De veel gebruikte, oude tribune aan de atletiekpiste kon 

niet meer worden hersteld en werd onlangs vervangen 

door een meer hedendaags model. Nu staat er een 

kuipjestribune met 60 zitplaatsen zodat supporters 

comfortabel kunnen kijken naar hun favoriete team of 

atleet. De tribune is goed voor een investering van  

6.145 euro excl. btw.

Nieuwe zittribune aan  
atletiekpiste in sportpark

De Essense Marthe Van Hattum maakte het prentenboek 

‘Piens Plan’, waarin kinderen op een speelse manier leren 

over rouwverwerking en afscheid nemen. Ze maakte de 

illustraties én schreef de teksten. Marthe wil met haar boek 

kinderen doen inzien dat de dood nu eenmaal bij het leven 

hoort. Het boek is verkrijgbaar in de Standaard Boekhandel, 

bij Essen Press en dagbladhandel Brems.

Prentenboek over rouwen  
en afscheid nemen

Op 1 oktober organiseert het crisiscentrum een 

grootschalige alarmeringsstest. Ook onze gemeente doet 

mee. Inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die 

dag via sms een testbericht ontvangen. Wil jij ook meteen 

verwittigd worden bij een noodsituatie, schrijf je dan in via 

www.be-alert.be. 2.166 Essenaren hebben al een account. 

Nu jij nog!

BE-Alert test op 1 oktober
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7 vragen en antwoorden over 
de wegen in de weekendzone 
en het woonbos
De boswegen verharden of niet? Zit er asbest in het 

betonpuin? Komt er riolering? We geven jullie een zo duidelijk 

mogelijk antwoord. 

1. Kunnen de wegen 

verhard worden? 
Het antwoord hierop is heel 

duidelijk: neen. Het Provinciaal 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(PRUP) verbiedt het verharden 

van wegen in het woonbos 

of de weekendzone. Het 

water moet in de grond 

dringen en bos moet bos 

blijven. Om wegen in het 

woonbos te kunnen verharden, 

dient de gemeente eerst 

het Provinciaal Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (PRUP) aan 

te passen. Nadien moet 

ook de provincie zich nog 

buigen over dit aangepaste 

PRUP. De gemeente zal de 

mogelijkheden aftoetsen om 

te zien welke aanpassingen 

van het PRUP haalbaar zijn.

2. Waarom worden 

de wegen niet vaker 

onderhouden? 
Twee keer per jaar stuurt de 

gemeente een aannemer 

op pad om de putten 

te dichten en de weg te 

egaliseren. Dat kan enkel 

tijdens droge periodes. We 

doen dit meestal in het 

voorjaar (maart-april) zodat 

de wegen tot einde zomer 

berijdbaar zijn. In september-

oktober is er een tweede 

onderhoudsbeurt zodat de 

wegen zo lang mogelijk 

goed blijven in de winter. 

De grootste stoorzender is 

het weer. Zolang het regent 

en er waterplassen liggen, 

heeft werken uitvoeren geen 

zin. Werken uitvoeren in 

nat weer zou de toestand 

van de onverharde weg 

nog erger maken. Helaas is 

het weer in ons land zeer 

onvoorspelbaar waardoor 

we onderhoudsbeurten 

soms maandenlang moeten 

uitstellen. 

3. Wat kost het 

onderhoud van de 

wegen? 

Elk jaar gaat er 50.000 

euro naar onderhoud. In 

2018 kwam er een extra 

investering van 150.000 euro 

in de Bosbessenlaan, de 

Boterpotlaan, de Vogelkerslaan 

en de Zonnedauwlaan. 

Daar legden we betonnen 

kantstroken en verharde 

drempels aan. De drempels 

zijn conform het Provinciaal 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(PRUP), omdat ze als 

verkeersremmende maatregel 

zijn aangebracht.

Deze legislatuur voorziet 

de gemeente 300.000 euro 

extra om te investeren in het 

wegdek van de weekendzone 

en het woonbos. De gemeente 

riep de hulp in van het 

14 / Buurt



15Buurt / 15

Opzoekingscentrum voor de 

Wegenbouw (OCW) om te 

bekijken hoe we die 300.000 

euro het best investeren. 

Het OCW is een private 

onderzoeksinstelling van 

openbaar nut met als doel 

de technische vooruitgang 

in de wegenbouw te 

bevorderen door onderzoek 

te organiseren, innovatie te 

stimuleren en nieuwe kennis te 

verspreiden.

4. Waarom zit er 

bouwafval in de weg? 
Omdat structurele 

verhardingen in het woonbos 

vanuit stedenbouwkundig 

oogpunt niet zijn toegestaan, 

maakt de gemeente gebruik 

van gerecycleerd betonpuin. De 

granulaten bevatten maximaal 

1 à 2 procent ‘restpuin’ zoals 

glas, ijzer of stukjes plastic. 

Het gebruik van zo’n puin, dat 

vooraf door de zeef gaat en 

vervolgens in stukjes uiteenvalt, 

is streng gereglementeerd. Het 

COPRO-keuringscertificaat 

waaraan het puin voldoet, 

is nog strenger dan de 

Belgische normeringen. Bij elke 

opknapbeurt in het woonbos 

stort de aannemer al gauw 

700 ton opvulpuin. Bij zo’n 

volume blijven er onvermijdelijk 

ongewenst fracties achter. 

We krijgen heel wat meldingen 

van stuk gereden banden. 

Het bestuur beseft dat dit 

geen perfecte oplossing is. De 

gemeente zet extra personeel 

in om deze vreemde materialen 

zo veel mogelijk handmatig 

weg te nemen.

5. Waarom geen ander 

materiaal gebruiken? 
De gemeente onderzoekt met 

het Opzoekingscentrum voor 

de Wegenbouw (OCW) of 

we ander, betaalbaar en even 

degelijk materiaal zonder afval 

kunnen toepassen. In 2020 

gebruiken we voorlopig nog 

betonpuin om de putten te 

vullen.

6. Zit er asbest in  

de wegen? 
Het betonpuin, dat gekeurd 

wordt voor we het in gebruik 

nemen, bevat geen asbest. 

Daar staat een nultolerantie op.

7. Komt er riolering  

in het bos? 
Ja, maar enkel in het woonbos 

Wildert. De werken gebeuren 

in twee fasen. In fase 1 zitten 

de wegen ten oosten van de 

Eekhoornlaan. Deze werken 

gaan vermoedelijk van start 

in 2021 en zullen enkele jaren 

duren. In fase 2 is het de beurt 

aan de wegen ten westen 

van de Eekhoornlaan. In het 

huidige ontwerp is er enkel een 

vuilwaterrioolstelsel voorzien 

en moet het regenwater (zoals 

nu al het geval is) hergebruikt 

worden of in de grond dringen. 

De gemeente heeft aan Fluvius, 

onze rioolbeheerder, gevraagd 

om ook een oplossing te 

zoeken voor het hemelwater 

dat op de wegen blijft staan. 

Fluvius bekijkt of dit kan onder 

de vorm van grachten of een 

apart rioleringsstelsel.i
 openbarewerken@essen.be

  03 670 01 48



Doe mee aan Operatie Proper
Een propere buurt is een mooie buurt. Schrijf je daarom 

als school, vereniging of buurt in voor Operatie Proper. De 

gemeente ondersteunt jouw intitatief!

Via de website mooimakers.be/

operatie-proper schrijf 

je je in en maak je een 

actieplan op.  De gemeente 

ondersteunt je met opruim- en 

promotiemariaal en een mooie 

financiële beloning op het 

einde van de rit.

Handhavingsweek
Essen doet ook mee aan de 

week van de handhaving. 

Van 5 tot 11 oktober doen 

we een extra inspanning om 

overtreders op het juiste spoor 

te zetten. Dat doen we vooral 

door hen aan te spreken, 

alternatieven voor te stellen en 

positieve acties van burgers te 

waarderen.

Waarom doen we dit?
Zwerfvuil en sluikstort kost de 

lokale en andere overheden 

handenvol geld dat beter 

nuttig besteed kan worden. 

Bovendien heeft afval een grote 

impact op het milieu en komt 

zwerfvuil en sluikstort niet in 

aanmerking voor recyclage.

Trage wegen: Essen in beweging
Essen maakt samen met Regionaal Landschap de Voorkempen een 

wenselijkheidskaart op voor de trage wegen in de gemeente.  

Jij kan ons helpen de tragewegeninventaris te actualiseren! 

Met dit project willen 

we ervoor zorgen dat je 

onbezorgd kan fietsen en 

wandelen langs gezonde, 

veilige en aangename plekken. 

Om dit netwerk van trage 

wegen verder uit te bouwen, 

zoeken wij enthousiaste 

inwoners die al wandelend of 

fietsend deze wegen mee op 

de kaart willen zetten.

Op pad met een app
Eind november 2020 voorzien 

we een startmoment op het 

terrein. We laten je op één van 

de trage wegen kennismaken 

met de trage wegen-app 

waarmee je trage wegen op 

kaart kan beoordelen of er zelf 

nieuwe kan intekenen. 

Praktisch
Ga jij mee op verkenning?  

Stuur vóór 1 november 

2020 een mail naar de 

milieudienst met vermelding 

van je naam, e-mailadres en 

telefoonnummer. We spreken 

samen een datum en plaats af. i
 milieu@essen.be

  03 670 01 42

i
  mooimakers.be

  03 670 01 42
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Doe de deur 
dicht en red 
levens bij brand

Door alle binnendeuren in 

huis dicht te doen, kan je 

levens redden.

Door de deuren dicht te doen als er brand 

uitbreekt, blijft het vuur en de verstikkende 

rook  - de grootste bedreiging - langer 

opgesloten. Zo is er meer tijd om jezelf en 

je gezin in veiligheid te brengen als een 

rookmelder alarm slaat.

Voldoende rookmelders 
De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van 

levensbelang. Want als er brand uitbreekt, 

houdt zelfs een gewone, niet-brandwerende 

binnendeur de rook tot 20 minuten tegen. Tijd 

die levens kan redden. Voldoende rookmelders 

en een ingeoefend vluchtplan zorgen ervoor 

dat jij en je gezin tijdig je woning kunnen 

verlaten bij brand. Trek ook de deuren achter je 

dicht op weg naar buiten, zo sluit je de brand 

op en beperk je de schade.

DOE DE DEUR DICHT

i
 www.doededeurdicht.be
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Concessiehouder
cafétaria sporthal Hemelrijk

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Essen 

is op zoek naar een (m/v/x)

Moerkantsebaan 32-34, 2910 Essen
Sporthal Hemelrijk staat sinds 2012 in het mooie 

sportpark Hemelrijk en is omgeven door groen en 

verschillende sportinfrastructuur (tennisvelden, 

atletiekpiste, Finse piste, voetbalveld) en toeristische 

trekpleisters zoals het Karrenmuseum, VVV De Tasberg 

en De Kiekenhoeve. 

Concessie van negen jaar
Als concessionaris baat je de cafetaria uit, beschik 

je over een conciërgewoning met twee bergingen 

en een garage. Je handelt voor eigen rekening als 

zelfstandige. De duurtijd van de concessie is negen 

jaar. Je mag de overeenkomst elke drie jaar beëindigen 

onder bepaalde voorwaarden. De termijn neemt een 

aanvang op 1 januari 2021. 

Gunningscriteria
De offertes worden beoordeeld en vergeleken op 

basis van drie gunningscriteria en op een totaal van 

100 punten. De kandidaat met de hoogste totaalscore, 

wordt concessiehouder van de cafetaria.

De drie criteria zijn:

• Voorgestelde concessievergoedingen (40 punten)

• Visie van uitbating (30 punten)

• Geschikte ervaring in de sector (30 punten)

Dien je offerte in vóór 20 oktober 2020 om 12.00 

uur in tweevoud (één origineel en één kopie) bij AGB 

Essen. Bezorg ook een kopie op een usb-stick.

De volledige concessievoorwaarden en het 

inschrijvingsbiljet vind je online terug op

www.essen.be/vacature of zijn te bekomen 

bij het directiecomité van het

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Essen.

Heuvelplein 23, 2910 Essen | tel. 03 670 01 35

financien@essen.be

i
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“Robotland maakt  
jong en oud warm  
voor techniek.”

Essense ondernemer Luc Van Thillo 
opent interactief doe-park in en 
rond gerenoveerde douaneloods

Wil jij zelf een keer een trein of een vliegtuig besturen? 

Spreekt het je aan om met een kraan te werken, met een 

drone te vliegen of uit te zoeken hoe een flitscamera werkt? 

Vind jij het cool om een robot een auto te laten monteren of 

een drankje serveren? Dan moet je na 31 oktober Robotland 

bezoeken. Ondernemer Luc Van Thillo bouwde in en rond 

de voormalige douaneloods een interactief doe-park. 

“Techniek is fun! We willen mensen warm maken voor 

technische opleidingen en beroepen”, vertelt Luc Van Thillo.

18 / Bijzonder
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Hoe is het idee van Robotland ontstaan? 

Luc: “Zoals de meeste mensen in Essen wel 

weten, was ik vele jaren wereldwijd actief met 

mijn bedrijf AVT (Automatiseringen Van Thillo). 

Internationaal werkten wij voor grote klanten, 

voornamelijk in de luchtvaart- en andere 

transportsectoren. Het werd steeds moeilijker 

om technisch geschoolde en goed opgeleide 

mensen te vinden. Toen de gemeente Essen 

enkele jaren geleden een oproep lanceerde 

in de zoektocht naar een bestemming van de 

gerenoveerde douaneloods (zie kaderstukje) 

kwamen mijn plannen om zelf iets rond 

technologie en technische opleidingen te doen 

in een stroomversnelling.”

U vindt dat de industrie meer ‘slimme koppen’ 

nodig heeft?

Luc: “Ja, absoluut. Als je vroeger goede 

resultaten haalde op school, loodsten ze je 

vaak naar richtingen met Latijn. Pas wanneer 

een algemene secundaire richting te zwaar 

bleek, kwam het technisch onderwijs in beeld. 

Daar leerde je hout en metaal bewerken, maar 

vandaag de dag heeft de industrie nood aan 

hoogopgeleide technici. Jongens en meisjes 

die uitblinken in wiskunde en wetenschappen, 

die begrijpen hoe ze machines met computers 

en robots kunnen aansturen. Naar mijn 

gevoel is ons onderwijs daarin te weinig mee 

geëvolueerd. Met Robotland willen we daar 

een belangrijk steentje aan bijdragen. Hier 

kan iedereen al spelenderwijs de nieuwste 

technieken leren kennen, maar ook allerhande 

opleidingen volgen. Onze welvaart zal er wel 

bij varen als er meer technisch geschoolde 

mensen op de arbeidsmarkt komen.”

Zonder veel prijs te geven wat er te beleven is, 

volgen we u graag voor een rondleiding. 

Luc: “Alle bezoekers bekijken eerst een film 

en vullen enkele vragen in rond veiligheid. Die 

zullen niet te moeilijk zijn, want iedereen is 

welkom! (lacht). Bij Robotland gaan we heel 

ver in de beleving, maar alles moet natuurlijk 

veilig verlopen. Na het onthaal stap je in een 

grote lift die je naar een ‘hoger niveau’ tilt waar 

je in de wereld van technologie en robots 

stapt. Je maakt kennis met onze robots die 

voor jou een mocktail shaken, waarmee je een 

babbeltje kan doen of die jij kan aansturen om 

camera-inspecties uit te voeren. Verderop hijs 

je zelf met een kraan containers op een schip 

of ontdek je andere haventechnieken. Je kan 

onze robots uitdagen in een wedstrijdje vissen 

of andere spelletjes.”

We zien dat er buiten ook iets valt te beleven?

Luc: “Buiten staat onze trein – een echte 

wagon die we pimpten met ‘Robotlandgraffiti’. 

Hierin leer je een trein besturen. Nog rond 

de douaneloods stellen we minigravers ter 

beschikking om mee te werken. Er komt een 

menselijke drone, waar mensen letterlijk in 

kunnen zitten om te vliegen én er komen 

hovercrafts, waarmee je over ons terrein 

en een aangelegde waterpartij zweeft. 

Achteraan richten we een verkeerspark in. Hier 

organiseren we ook opleidingen rond werken 

met heftrucks en hoogtewerkers. Bijna te veel 

om allemaal op te noemen, dus we doen een 

warme oproep aan alle mensen om zeker eens 

te komen kijken.”

Wie verwachten jullie allemaal? 

Luc: “Iedereen is welkom! We schatten dat een 

gemiddeld bezoek aan Robotland ongeveer 

vier uur duurt. We gaan programma’s op 

maat uitwerken voor scholen, met bijzondere 

aandacht voor de Essense scholen. We vinden 

het belangrijk dat kinderen vanop jonge 

leeftijd kennismaken met technologie en we 

hopen dat de middelbare scholen uit de buurt 

Robotland een stuk zien als hun praktijkruimte.” 

“Vandaag heeft de industrie 
nood aan jongens en 
meisjes die begrijpen hoe ze 
machines met computers en 
robots kunnen aansturen. 
Met Robotland willen we 
daar een belangrijk steentje 

aan bijdragen.
Luc Van Thillo
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“Op woensdagnamiddag en tijdens de weekends 

mikken we op gezinnen, waarbij zowel de 

kinderen als de (groot)ouders zich amuseren. 

We voorzien een cafetaria, waar je iets kan eten 

en die ook toegankelijk is voor niet-bezoekers. 

Fietsers of wandelaars die passeren mogen altijd 

iets komen eten of drinken, mét uitzicht op 

Robotland.”

Dit is ook de site van de jaarlijkse cyclocross in 

Essen.

Luc: “Ik wil alle veldritliefhebbers geruststellen: 

de cyclocross blijft op dit terrein plaatsvinden. 

Robotland is sinds de vorige editie trouwens 

nauw betrokken bij de organisatie van dat 

evenement. Als corona het toelaat, vindt de 

cross plaats op 22 december. Bij de inrichting 

van ons buitenterrein hebben we er al rekening 

mee gehouden dat de renners rond en zelfs 

door Robotland kunnen rijden.”

Veel mensen kennen u als een drukbezet 

zakenman. Robotland is niet uw enige project.

Luc: “Neen, zeker niet (lacht). De dagelijkse 

leiding van Robotland vertrouw ik toe aan 

Seppe Vandekeybus en Dave Vercauteren, 

beiden ook uit Essen. Enkele jaren geleden heb 

ik AVT volledig verkocht, maar ik ben nog wel 

actief in de bedrijfswereld. Na enkele jaren in 

het bestuur van voetbalclub Antwerp ben ik 

intussen eigenaar en voorzitter van voetbalclub 

Lierse (Kempenzonen). Ik kocht het stadion en 

het jeugdcomplex in Kessel. Daarnaast heb ik 

concrete plannen voor de bouw van een nieuw 

stadion op het Lisp, een complex waar mensen 

naar het voetbal komen kijken, maar ook komen 

shoppen of evenementen bijwonen. Hopelijk is 

dat complex binnen twee à drie jaar klaar.”

 

U vertoeft vaak in Lier, maar uw hart klopt voor 

Essen?

Luc: “Ik groeide op in Essen en begon hier 

mijn carrière met een konijnenkwekerij in de 

Bergenvenstraat, vlakbij de Wildertse duintjes. 

Als prille twintiger ontwikkelde ik helemaal 

zelf een machine om konijnenmest te 

verwerken tot mestkorrels. Ik patenteerde die 

geautomatiseerde machine en kon later het 

volledige concept verkopen. Dat leidde eigenlijk 

tot de oprichting van AVT met later ook een 

eigen fabriek in China. Wij waren een van de 

eersten die in China zwaar investeerden zonder 

inmenging van Chinezen. AVT groeide uit tot 

een belangrijke speler op de wereldmarkt. Zo’n 

vier jaar geleden kocht de Franse groep Vinci 

het volledige bedrijf over. Zo kreeg ik de tijd en 

de middelen om onder meer te investeren in 

Robotland. We starten hier iets op waar Essen 

ook nog veel plezier aan gaat beleven.”

De officiële opening is voorzien op zaterdag 31 

oktober. Meer informatie op robotland.tv.
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Help jij Lutje met zwerfkatten?
Onze vrijwilliger Lutje kan best een helpende hand gebruiken 

om het aantal zwerfkatten onder controle te houden. 

Er lopen helaas heel wat katten 

rond zonder baasje. De beest-

jes kweken snel en daar willen 

we iets aan doen. De gemeen-

te werkte een zwerfkattenbe-

leid uit dat rekening houdt met 

het welzijn van de dieren. 

Castreren & steriliseren
Zodra iemand een zwerfkat 

meldt aan de gemeente, bren-

gen wij Lutje op de hoogte. 

Zij brengt de dieren naar de 

dierenarts voor castratie of 

sterilisatie en vangt de kat thuis 

op tot die hersteld is. Daar-

na wordt de kat op dezelfde 

plaats teruggezet. De poes 

krijgt een knipje in het rechter-

oor zodat ze herkenbaar is als 

behandelde zwerfkat.

Jouw hulp
Om van het zwerfkattenbeleid 

een blijvend succes te maken, 

zoeken we nóg een vrijwilliger 

die Lutje wil helpen. Voel je je 

geroepen, neem dan contact 

op met de milieudienst. Ook 

door een zwerfkat te melden 

help je ons enorm. Surf naar  

www.essen.be/meldingen

en duid bij soort melding 

zwerfkat aan.

 milieu@essen.be

  03 670 01 42

Beschermde douaneloods

De douaneloods achter het station van 

Essen dateert uit 1902. Sinds 2003 is het een 

beschermd monument. Toen de gemeente 

de site van zo’n 22 hectare aankocht, wist 

ze dat ze de loods, die ongeveer 30 jaar 

leegstond, moest restaureren. Ondanks bijna 

4 miljoen euro aan subsidies van Vlaanderen, 

de provincie en via het Europese project 

Demi More, gaat het over een serieuze 

investering door de gemeente. Bij de 

restauratie springt ook de indrukwekkende 

lichtstraat in het oog. Voor de allereerste 

keer werden transparante zonnepanelen 

geïntegreerd in het dak van een beschermd 

monument. De gemeente stond in voor 

de restauratie en lanceerde een oproep 

voor wie een erfpachtovereenkomst wou 

afsluiten. Onder meer een brouwerij van 

biologisch bier stelde zich kandidaat, maar 

de gemeente koos voor Robotland. 
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NOAH dagopvang verlicht de 
taak van mantelzorgers
Bij NOAH kunnen thuiswonende zorgbehoevenden zich een dag  

zorgeloos ontspannen. Familiehulp heeft speciaal hiervoor een 

van de serviceflats van residentie Mastbos ingericht.

NOAH staat voor nabijheid, 

ontmoeting, aandacht en 

huiselijkheid. In deze vorm van 

dagopvang kan je als zorgbe-

hoevende in kleine groepjes 

genieten van een zinvolle 

dagbesteding en van elkaars 

gezelschap. Je kan er terecht 

voor persoonsverzorging 

(douche of bad, nagelverzor-

ging, handmassage) of een 

ruim assortiment aan activitei-

ten (gezelschapsspel, film, een 

cake bakken). Bij NOAH nemen 

we even de taken van de man-

telzorgers over zodat ook zij 

een dag rust hebben. 

Dagindeling 
De dag begint om halfnegen 

met een tasje koffie of thee, 

een babbel en een activiteit. 

‘s middags eten we en rusten 

we uit of doen we nog een 

activiteit. Om halfvijf zit de dag 

er op.  

Samenzijn
De leukste momenten voor 

de bezoekers is het samen-

zijn. Veel van onze cliënten 

komen bijna niet meer buiten. 

Ze kijken er echt naar uit om 

samen te komen. Ook tijdens 

de coronacrisis blijven we dit 

doen met een maximum van 

4 personen en met een veilige 

afstand. 

De kostprijs?
Je betaalt 4,00 euro per uur. 

Een maaltijd kost 9,00 á 9,50 

euro. Er is een tussenkomst 

van jouw mutualiteit. Via de 

Handicar of de Minder Mobie-

len Centrale geraak je tot aan 

de dagopvang. Reserveren doe 

je per mail of telefoon.

i
  kelly.dewitte@familiehulp.be

  03 220 12 40
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KORT
Rouwen met PlantTroost

Mensen die tijdens de coronacrisis geconfronteerd werden 

met een overlijden hebben vaak moeilijkheden gehad om 

op een gepaste manier te kunnen rouwen. De Vlaamse 

regering heeft met PlantTroost een digitaal platform dat 

mensen de mogelijkheid biedt om troost te vinden. De 

website biedt ook kapstokken aan om troost te geven. 

Je vindt er expertenvideo’s, getuigenissen en links naar 

professionals: www.samenferm.be/netwerk/planttroost.

Werft aan:

40 
vrijwilligersSolliciteer via:

brandweerzonerand.be/
vrijwilligerworden

Ga jij voor ons door het vuur?

De Brandweer Zone Rand, waar ook Essen deel 

van uitmaakt, kampt met een tekort aan vrijwillige 

brandweerlui. Door het coronavirus heeft de 

brandweerzone minder opendeur- en informatiedagen 

kunnen houden en dat is merkbaar aan het aantal 

inschrijvingen. Je kan nog tot en met 25 oktober 

solliciteren via brandweerzonerand.be.

Jaarlijkse Kinder- en Jeugdjury 
(KJV) gaat weer van start!
De Kinder- en Jeugdjury (KJV), de grootste jonge lezersjury 

van Vlaanderen, is er weer! Elk kind (4-12 jaar) leest en 

beoordeelt acht boeken. We komen 4 keer samen, telkens 

op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Ook de jongerenjury 

(12-14 jaar) gaat opnieuw van start. Hun bijeenkomsten 

vinden plaats op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur. Meer info: 

03 667 26 98, bib@essen.be of essen.bibliotheek.be.
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Hoe werkt het?
De rolstoel wordt vastgemaakt 

aan de elektrisch aangedreven 

fiets. Geen gedoe dus met 

in en uit de rolstoel gaan. De 

gebruiker blijft gewoon lekker 

zitten. Je betaalt een borg van 

100 euro die je bij terugkomst 

onmiddellijk terugkrijgt. Met 

een volle batterij geraak je 70 

kilometer ver. Er zijn mensen 

die er mee naar Berendrecht 

en terug rijden!

Alles is voorzien
Maak je geen zorgen voor 

pech onderweg. Bij vertrek 

krijg je het nummer van de 

hersteldienst die je dag en 

nacht kan bellen. Is het koud 

onderweg? In de fietstas ligt 

er een warm deken. Is het een 

donkere dag, dan vind je ook 

een fluohesje in de fietstas. 

Weet je niet goed waar je 

heen moet rijden, dan krijg 

je een korte route mee die 

perfect is om te verkennen 

met de brede rolstoelfiets. 

Kortom, alles is voorzien!

i

  info@vvvessen.be

  www.vvvessen.be

  03 677 19 91

Elektrische rolstoelfiets 
deze zomer al 48 keer op pad

Sinds juli kan je bij het toeristisch kantoor van Essen gratis 

een rolstoelfiets ontlenen. In de maanden juli, augustus en 

september werd er 48 keer genoten van een ritje in en rondom 

onze mooie gemeente.
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Ingetogen herdenking  
Bevrijding WO II
Zondag 25 oktober staan we stil bij een belangrijk moment in 

onze geschiedenis: de Bevrijding na de Tweede Wereldoorlog.

De klassieke herdenking wordt vervangen door 

een meer bescheiden versie in openlucht. Iedereen 

is vrij om aan te sluiten voor een moment van 

bezinning.

Programma
Om 9.30 uur aan monument der  

gesneuvelden (Heuvelplein).

Om 10.00 uur is er een eucharistieviering 

in de kerk van Horendonk. 

Om 11.00 uur aan graven van Britse 

soldaten (Horendonk).

Om 11.45 uur aan herdenkings-

monument ’75 jaar vrijheid’ in Hemelrijk.

i
 cultuur@essen.be

  03 670 01 56
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Leen een e-boek  
op je eigen toestel
Voortaan kan je als lid van bib Essen e-boeken lenen op 

je eigen toestel. De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, 

smartphone, computer en e-readers zoals Kobo en Tolino. 

Je kan kiezen uit zo’n 3.000 

titels van fictie, non-fictie 

en Engelstalige werken voor 

volwassenen, met een mix van 

recente én oudere werken. 

De meerderheid van Vlaamse 

uitgevers zet haar schouders 

onder het platform. 

Geen boetes mogelijk
Je kan twee e-boeken lenen 

voor zes weken. Als de uit-

leentermijn afloopt, verdwijnen 

de e-boeken vanzelf van je 

toestel, over een boete hoef je 

je dus geen zorgen te maken. 

Je kan ook twee e-boeken 

reserveren die je nog graag wil 

lezen.

Gebruiksvriendelijk
Je bibliotheek biedt deze 

dienst aan in samenwerking 

met Cultuurconnect, Standaard 

Boekhandel en Bibliotheca. Het 

platform is gebruiksvriendelijk, 

iedereen kan ermee aan de 

slag. Kijk voor meer praktische 

info op de website van de bib. 

i

  bib@essen.be

  essen.bibliotheek.be

  03 667 26 98

Bib Essen
Stationsstraat 23
2910 Essen
03 667 26 98

bib@essen.be

Tover je tuin om tot een verfrissende 

oase, zelfs tijdens een hittegolf. 

Met schaduwbomen, een sterke 

grasmat, hagen of tuinschermen, een 

vijverpartij of een ander waterelement 

stuur je de temperatuur in je tuin en 

is het er zelfs op de heetste dagen 

heerlijk vertoeven. Hoe meer van dit 

soort tuinen, hoe beter het klimaat in 

onze steden!

Zakboek voor de 

klimaattuin

Koele oases voor 

hete zomers 
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Met Bieblo in de bib  
weet elk kind wat gelezen!
Voor kinderen is het vaak moeilijk om een tof boek te vinden 

in de rekken: al die keuze! Bib Essen helpt onze jonge lezers 

een handje bij hun zoektocht. Bieblo laat 6- tot 11-jarigen 

spelenderwijs boeken vinden die aansluiten bij hun 

interesses en leeftijd. 

Leesinspiratie 

Bieblo is een intuïtief spel 

boordevol leesinspiratie. 

Kinderen zien op een scherm 

een afbeelding die een thema 

uitbeeldt, zoals fantasie, dieren, 

noem maar op. Swipen ze 

naar rechts, dan is het hun 

ding. Swipen ze naar links, dan 

niet. Op het einde krijgen ze 8 

boekentips die op dat moment 

beschikbaar zijn in de bib en 

die aansluiten bij hun interesses 

en leeftijd.

Digitale etalage
“Voor kinderen is het vaak lastig 

kiezen uit de rekken. Bieblo 

geeft hen een ‘smalle’ etalage: 

hun keuzes leiden tot 8 covers, 

8 gevarieerde suggesties. 

Staat er tussen de leestips 

geen enkel boek dat hen 

aanspreekt? Dan kunnen ze de 

pagina onbeperkt vernieuwen 

en andere boekentips laten 

verschijnen. Of gewoon 

opnieuw beginnen”, 

verduidelijkt bibliothecaris Eddy 

Van Laerhoven.

Meteen resultaat
Voor kinderen is het een 

voordeel dat ze al na enkele 

kliks (of na wat swipen) 

meteen resultaat zien. 

Binnen de minuut hebben 

ze enkele goede boekentips 

te pakken. Bieblo is een 

fijne ondersteuning voor 

kinderen (en hun leerkrachten) 

in de zoektocht naar een 

geschikt boek. Ook tijdens 

een klasbezoek kunnen ze 

nu gericht boeken vinden 

die ze ook graag lezen. Het 

spel staat standaard open 

op de catalogus-pc bij de 

kinderafdeling in onze bib. Het 

design valt op en trekt kinderen 

aan. Het spel wijst zichzelf uit.

i

  bib@essen.be

  essen.bibliotheek.be

  03 667 26 98
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BOEKVOORSTELLING
•  ‘Des duivels’ van Maarten Schuermans
• ‘Abc van circulaire economie’ van Isabelle Van-

houtte

MUZIEK
• Zangcursus voor iedereen
• Vertel/luisteravonden  

‘Roots van de muziek’

LEZINGEN 
• Levenskunst van oost tot west
• Opvoeden vanuit vertrouwen in onzekere  

(corona)tijden 
• Adem- en klankrelaxatie
• Sleutels tot geluk 
• Praktische psychologie  
• In het oog van de orkaan… rustig blijven
• Blik op de toekomst
• Schaduwverdriet

NATUUR
• Bijenwasdoek en lippenbalsem
• Aromatherapie
• Kruidenshampoo en conditioner
• Borstbalsem en slaapzachtspray
• Kruidenkennis en-bereidingen 

STERRENKUNDE
• Sterrenkunde met bezoek aan Tivoli

BELEGGEN
• Hoe beleggen

WIJN
• WijnenChampagne,basiscursus
• ChâteauLascombes,masterclass
• NatuurwijnenuitPortugal,masterclass
• WonderlijkewijnwereldvanZuid-Afrika, 

masterclass

TALEN
• Uitdevoetenmet
 DUITS-ENGELS-FRANS-ITALIAANS-SPAANS
• ENGELS:instap - basis 

• FRANS:instap - basis - gevorderden - taalatelier  

• ITALIAANS:instap - basis 

• SPAANS:instap – basis – gevorderden – taalatelier  

• IERSETAALencultuur

Dankzij vele gepassioneerde docenten 

kan Tatteljee komend cursusjaar weer een 

boeiend,leerrijk,gevarieerdencreatief

programma aanbieden! Door de huidige opgelegde 

maatregelenivmCovid-19isdewerking

grotendeels aangepast en veilig gemaakt. 

Op de website www.tatteljee.be vind je alle concrete 

infoendeveiligheidsmaatregelen.Ditiseenbeknopt

overzicht van ons cursusaanbod!

AANBOD 

2020-2021

ALGEMENE 
VORMING

TALEN
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• WijnenChampagne,basiscursus
• ChâteauLascombes,masterclass
• NatuurwijnenuitPortugal,masterclass
• WonderlijkewijnwereldvanZuid-Afrika,

• Uitdevoetenmet
 DUITS-ENGELS-FRANS-ITALIAANS-SPAANS
• ENGELS:
• FRANS:
• ITALIAANS:
• SPAANS:
• IERSETAALencultuur

boeiend,leerrijk,gevarieerdencreatief

maatregelenivmCovid-19isdewerking

infoendeveiligheidsmaatregelen.Ditiseenbeknopt

BEELDEND ATELIER

TEKENLESSEN 

NAAILESSEN 

WORKSHOPS

• Blauwdruk
• Handletteren
• Druktechnieken
• Pottendraaien
• Kindermindfulness
• Ademyoga 

 

G-ATELIER

• Beeld
• Muziek

GRIME

• Halloween
• Wondenmaken
• Carnaval

DIGITALE FOTOGRAFIE 

DRUKTECHNIEKEN

HANDLETTEREN

• Hand-enbrushletteren

NAALD EN DRAAD 

• Naailessen
• Kantklossen
• Tassenmaken
• Leerbewerken
• Spinnen

BLOEMSCHIKKEN 

  

VRIJ ATELIER

TEKENEN

• Tekenles
• Modeltekenen

SCHILDEREN

• Acryl
• Olieverf
• Portret
• Zondagsschilders

BEELDHOUWEN

• Houtbewerking
 

KERAMIEK

• Handvormen
• Pottendraaien

REPAIR CAFE 

   

JEUGD

CREATIEF

ARTISTIEK

Op de website vul je je gegevens in bij de gekozen 
activiteit. Je ontvangt een betaalopdracht per mail.

Ookinschrijvenkanviatelefonischeafspraakop 
036673190maandag-,dinsdag-en 

donderdagvoormiddag.

HOE INSCHRIJVEN:

SINT-ANTONIUSPLEIN 1 - B-2910 ESSEN

WWW.TATTELJEE.BE - 0485 74 41 41

INFO@TATTELJEE.BE
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Stand’art:  
Jeannine Douws
1 tot 31 oktober

Tijdens de openingsuren

 Gemeentehuis Essen

 cultuur@essen.be

 03 670 01 56 

Elke maand komt een cre-

atieve Essenaar met één werk 

naar buiten. In de maand 

oktober presenteert Jeannine 

Douws haar werk.

GR5 stapdagen 
za 3, zo 11 en za 17 okt

verschillende starturen

 verschillende startplaatsen

€ gratis, inschrijven verplicht

 rldevoorkempen.be/agenda

 

Grote Routepaden zijn wan-

delwegen over lange afstand. 

Schoonheid en rust troef, met 

gids. Goede stapschoenen, 

water en lunch vereist. 

Zomer van de 
korte keten
elke zaterdag

10.00 - 14.00 uur

 Rietendakschuur aan het  

Karrenmuseum

 www.coopsaam.be

 info@coopsaam.be

Korte keten, bio, fairtrade en 

verpakkingsarm zijn de sleu-

telwoorden. Bewuster en mi-

lieuvriendelijker consumeren 

het doel. Iedereen welkom!

EnergieK loket 
maandag 12 oktober

9.00 - 12.00 uur

 Gemeentehuis Essen, zaal 

Vorster eerste verdieping

€ Gratis

 energie@igean.be

 03 350 08 08 

Krijg advies over energie 

besparen en duurzaam (ver)

bouwen. Een afspraak maken 

is niet nodig. 

Het insectenlabo 
tot en met 31 oktober

tijdens de openingsuren

 Karrenmuseum

€ gratis

 www.karrenmuseum.be

 03 667 11 42

In ‘Het Insectenlabo’ kom je 

een verhaal rond insecten te 

weten. Niet zomaar insecten, 

maar deze die je vaak in een 

museumcollectie terugvindt. 

Deze beestjes worden op 

een originele en interactieve 

manier aan je voorgesteld. 

Denk hierbij aan handge-

maakte illustraties, kijkven-

sters en vergrootglazen. Alle 

middelen worden ingezet om 

jou in deze vaak verborgen 

wereld onder te dompelen.  

Strijd tussen insecten
Wanneer je door één van de 

kijkvensterst tuurt zie je di-

verse collectiestukken van het 

karrenmuseum staan. Maar 

wat je op het eerste zicht 

niet ziet, is dat er onder het 

houtoppervlak van deze voer-

tuigen lange gangen worden 

gegraven door de houtworm. 

De natuurlijke vijand van 

deze worm is de sluipwesp. 

Hoe deze veldslag gestreden 

wordt, kom je te weten in  

‘Het Insectenlabo’.
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Activiteiten van en voor Essenaren

De natuurlijke 
weerstand van 
de honingbij 
dinsdag 13 oktober

19.30 - 21.30 uur

 GC de Oude Pastorij

€ gratis

 leo.francken@telenet.be

 03 677 13 85 

Voordracht door Marja Bas-

tiaansen.

Rommel- en 
antiekveiling
zondag 18 oktober

13.30 - 18.00 uur

 Parochiecentrum, Kerkstraat 62

 deverenigdestatievrienden.be

 harmonie@ 

deverenigdestatievrienden.be

Wij zijn blij met alle spullen 

die nog in goede staat zijn en 

die je aan ons wil schenken. 

Ze worden per opbod ver-

kocht. De opbrengst is voor 

de harmonie.

Puur Lokaal 
zondag 11 oktober 2020

10.00 - 14.00 uur

 Heuvelplein 23

 www.essen.be

 vrijetijd@essen.be

 03 670 01 56 

Lokaal, duurzaam en biologisch kopen? 

Dat doe je op onze markt Puur Lokaal 

op het Heuvelplein

Het gemeentebestuur van Essen organiseert deze markt en 

wil dat in alle veiligheid doen. We vragen om - net als de 

vorige markt in september - om de veiligheidsvoorschriften te 

volgen.  

Veiligheidsvoorschriften
Er geldt éénrichtingsverkeer op het Heuvelplein tijdens 

Puur Lokaal. We vragen om dit strikt op te volgen.

Ter hoogte van de in- en uitgang wordt de capaciteit 

van het maximale aantal bezoekers gecontroleerd, het 

maximum is bepaald op 40. Het gemeentebestuur houdt 

hierop toezicht.

De ingang van Puur Lokaal is langs de parking Heuvelhal 

achter het gemeentehuis (wandel- en fietspad). De uit-

gang is langs de straatzijde vooraan het gemeentehuis.

Marktbezoekers kunnen de handen desinfecteren aan de 

in- en uitgang. De marktkramers en bezoekers moeten 

een mondmasker dragen. Hou 1,5 meter afstand.



Wandelen in  
De Inslag
zondag 18 oktober

13.00 - 16.30 uur

 Vertrek Heuvelplein

 1,50 euro (leden: 1 euro)

 pasar.essen@skynet.be

 0478 59 49 25 

Dit gebied heeft erg te lijden 

gehad tijdens twee wereld-

oorlogen, maar werd later 

herbebost. Wandeling van 

Pasar Essen & Sint-Lenaarts.

Bloed geven 
(op afspraak)
donderdag 22 oktober

17.30 - 20.30 uur

 Parochiecentrum,  

Sint-Jansstraat 146

 www.rodekruis.be

 0800 777 00

Met jouw bloed kan je 

iemands leven redden. Dus 

waar wacht je nog op? Opge-

let, maak eerst een afspraak.

Bloed geven 
(op afspraak)
maandag 19 oktober

17.30 - 20.30 uur

 Parochiecentrum, Dreveneind 2

 www.rodekruis.be

 0800 777 00

Met jouw bloed kan je 

iemands leven redden. Dus 

waar wacht je nog op? Opge-

let, maak eerst een afspraak 

via 0800 777 00 of online.

Turfje in het 
fluisterbos
zondag 25 oktober

14.00 - 15.30 uur

 Wildertse Duintjes

€ 8,00 euro (volw. 4 euro)

 www.elfjefien.com

 0486 70 21 86  

Ga samen met elfje Fien op 

zoek naar Turfjes toverkracht 

en beleef een spannend 

avontuur!

Voorlezen  
in de bib
woensdag 21 oktober

14.30 - 15.00 uur

 Bib, Stationsstraat 23

€ gratis

 essen.bibliotheek.be

 bib@essen.be

 03 667 26 98 

Kom luisteren naar de 

heerlijkste, spannendste en 

grappigste verhalen! Mama, 

opa, iedereen is welkom. 

Inschrijven is niet nodig.

EnergieK Loket 
maandag 9 november

9.00 - 12.00 uur

 Gemeentehuis Essen, zaal 

Vorster eerste verdieping

€ Gratis

 energie@igean.be

 03 350 08 08 

Krijg advies over energie 

besparen en duurzaam (ver)

bouwen. Een afspraak maken 

is niet nodig. 
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In deze lezersrubriek 

geven we graag een 

antwoord op veelgestelde 

vragen van Essenaren.

Essen voerde in een aantal centrumstraten 

zones met beperkte parkeertijd in, net om 

inwoners de kans te bieden om makkelijker 

in eigen gemeente te winkelen. Een 

blauwe zone is dan ook geen privéparking. 

In de blauwe zone is het gebruik van 

de parkeerschijf verplicht van 9.00 tot 

18.00 uur, alle dagen behalve op zon- en 

feestdagen, tenzij er andere voorwaarden 

zijn aangebracht op de signalisatie. Buiten de 

periode waarin de parkeerschijf verplicht is, 

mag je er wel permanent parkeren.

#kanda? Essen Info

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: 

jotwur@inwoner.essendonderdag 24 september 2020info@essen.be
BewonerskaartBeste redactie

IIk woon in een winkelstraat waar de blauwe zone geldt. 

Ik zou als bewoner toch graag kunnen parkeren dicht bij 

mijn huis. Kan ik een bewonerskaart krijgen, zodat ik kan 

parkeren in de blauwe zone?

Station Wildert
Vanaf 1885 was er een stationsgebouw in Wildert, dat later werd 

afgebroken. Nu staan er handelsruimtes en nieuwe woningen.

Vroeger & Nu
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Station wildert

dakanni!



En dan nog dit...

1

3

2

4

De Uilse kermis was de eerste kermis in onze gemeente sinds de uitbraak van het virus.

Essenaar Johan-Jozef Van Hees, een fervent liefhebber van miniatuurtreinen, knutselde 

een mooie replica van de historische douaneloods in elkaar.

Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente (18 tot 25 september) zetten we op 

verschillende locaties in Essen onze coronahelden in het licht. Deze helden zetten alles 

op alles om onze gemeente draaiende te houden!

Begin oktober zijn de werken aan het kruispunt Ringweg/Kapelstraat afgewerkt, 

waardoor er geen conflicten meer zijn tussen zwakke weggebruikers en 

automobilisten. 

1

3

2

4
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NUTTIGE ADRESSEN

GEMEENTE ESSEN

Gemeentehuis
Heuvelplein 23, 2910 Essen

03 670 01 30 | info@essen.be | www.essen.be

Maandag  09.00 - 12.00 uur  18.00 - 20.00 uur *

Dinsdag  09.00 - 12.00 uur

Woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur

Donderdag  09.00 - 12.00 uur

Vrijdag  09.00 - 12.00 uur

Zaterdag  09.00 - 12.00 uur *

* Op maandagavond en zaterdagvoormiddag zijn enkel het Onthaal,  
de dienst Burgerzaken en de Omgevingsbalie geopend.

Recyclagepark Essen
Rijkmakerlaan 53 | 03 350 08 14 | milieu@igean.be

Dinsdag  09.00 - 12.00 uur  13.00 - 17.00 uur

Woensdag  09.00 - 12.00 uur  13.00 - 17.00 uur

Donderdag 13.00 - 19.00 uur

Vrijdag  09.00 - 12.00 uur  13.00 - 17.00 uur

Zaterdag  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)

Melding of klacht
essen.be/meldingen | 03 670 01 30

Vragen/klachten over huisvuilophaling:

gratis infolijn Igean 0800 146 46

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

omgeving@essen.be

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

essen.bibliotheek.be

Sociale dienst (OCMW)
Kerkeneind 1 | 03 690 05 50 | ocmw@essen.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 

NOODNUMMERS

•  Brandweer/ambulance | 100 of 112

•  Politiezone Grens | 101 in dringende gevallen 

03 620 29 29 | info@pzgrens.be | www.pzgrens.be

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.fl uvius.be

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

• Pidpa (water) | 0800 903 00

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)

AED-TOESTELLEN

Op volgende locaties hangen er AED-toestellen 

(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 voetbalclubs.
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