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Jos Meeusen
In dienst van het verenigingsleven

Jos Meeusen werd geboren te Essen – 22 februari 1948. Jos heeft het beroep
van timmerman geleerd en uitgeoefend tot na zijn legerdienst. In zijn jeugd
was Jos bij de KLJ en een van de oprichters van de Oogstfeesten. Bij een
werkongeval bij afbraak van een oud pand is Jos zijn heup zwaar beschadigd
en door slechte operatie is de heup wederom “hersteld”. Het uitoefenen van
timmerman staakte Jos om van zijn hobby – beroepschauffeur – zijn werk te
maken. Jos werd 1ste vrachtwagenchauffeur bij Beckers Snacks.

Naast zijn beroep is Jos jarenlang voorzitter geweest van
een bloeiende personeelsvereniging, tot het einde van
Beckers Essen, door herlocatie te Bochelt. Zo kon Jos met
pre-pensioen met zijn 57 jaar (2005). Tussentijds was Jos
actief als bestuurslid van fanfare Vlijt & Volharding.

Het pre-pensioen leverde Jos veel “vrije tijd” ten dienste
van het verenigingsleven:
Jos werd voorzitter van KWB Wildert in navolging van Jos
Van Loon, in 2000. Hij bouwde de plaatselijke KWB uit tot
een hechtte vereniging, later als gezinsvereniging. Hij
richtte diverse werkgroepen op om alle taken te
verdelen: paaseieren zoektocht – bos & heide fietsroute –
bowling & carting – jenevertocht – jaarfeest – kookploeg
- pompoenen kweken vanaf 2000. Jos had voor de
maandelijkse vergaderingen een agenda opgesteld en
motiveerde alle wijkmeesters (23). Jos collecteerde heel
wat fondsen voor het verenigingsleven en KWB kreeg
van de sponsors diverse malen T-shirts, bodywarmers,
trainingsvesten,...alles met KWB in gezinsverband. Hij
dacht ook aan de toekomst en ruimde plaats voor een
jongere voorzitter, nam zelf plaats als co-voorzitter, en
dit bezorgde een passende vernieuwing van het
ledenaantal. Jos was ook KWB-afgevaardigde in het
gewest, en maakte verschillende afdelingen “jaloers”
rondom de vernieuwende KWB-afdeling Wildert.

De pompoenenkweek KWB was een werk van heel het
jaar: contacten onderhouden – sponsorgelden collecteren
– sponsors bedanken met Nieuwjaar met een passende
pompoenjenever. 19 jaar pompoenenkweek & stoet
bracht heel wat volk op de been. Een mooie traditie, die
jammer genoeg begint met Jos en eindigt met Jos – 30
november 2019. Jos ijverde voor een
pompoenenstandbeeld op het St. Jansplein, een stil
aandenken aan betere tijden en aan een sociaal
medewerker steeds in het belang van het
verenigingsleven.

-Als bestuurslid werkte Jos:
• “Buurtschap De Middel”
• “Pompoenenwagenbouw De Middelmaten”
• ACW-afdeling Essen – beweging.net
• Inrichting van het jaarlijkse Burgemeester-bal
• Jubilarissen: 50-55-60-65-70-jarigen

De Wildertse gemeenschap en omgeving zullen Jos nog
missen, als leidend voorbeeld voor de opbouw en
continuïteit van het verenigingsleven.

Piet

Driemaandelijks tijdschrift van beweging.net, een netwerk van sociale en christelijke
organisaties. Jaargang 5, nr. 1 • maart-mei 2020 • P106314 • VU: Beweging vzw
Antwerpen, beweging.net Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.
www.beweging.net/antwerpen

Band



Meerjarenplan 2020-2025

2

De gemeenteraad heeft op 18 december zijn goedkeuring gegeven aan het meerjarenplan van het
gemeentebestuur. Dit plan is in feite de vertaling van het beleid voor de volgende jaren.

Dankzij het strikte financiële beleid van de
voorgaande jaren, heeft onze gemeente veel minder
leningen uitstaan dan voorheen. De
gemeentebesturen betalen de pensioenen van hun
gepensioneerde personeelsleden zelf. Maar ook
daarvoor heeft Essen, in tegenstelling tot vele
andere gemeente, reserves opgebouwd.
Om de plannen van het gemeentebestuur te
kunnen uitvoeren, zullen de belastingen niet
moeten verhogen. Dat is dus goed nieuws voor
onze inwoners en bedrijven!

En dan zijn er vele plannen voor de komende jaren,
op allerlei vlak. Een greep daaruit: de
dienstverlening voor de inwoners moet op een
hoog niveau blijven en zelfs versterken. Er zal veel
meer geïnvesteerd worden in de voetpaden.
Voetpaden in Essen moeten er netjes en heel goed
begaanbaar bijliggen. Uiteraard blijven we sterk
inzetten op verkeersveiligheid.
De netheid in het algemeen, en de aanpak van het
zwerfvuil en sluikstort, gaat naar boven! De

aankoop van een eigen veegmachine en allerlei
andere maatregelen, zullen daartoe bijdragen.
Essen moet een landelijke, groene en gezonde
gemeente zijn. Zodoende wapenen we ons tegen de
klimaatverandering, en zorgen we ervoor dat de
Essenaren in onze gemeente goed kunnen
ontspannen en recreëren. In de hectische tijden van
vandaag is dat geen luxe!

We investeren, samen met Klina, in een modern
“Zorgpunt”. Dat zorgt ervoor dat Essenaren minder
naar Brasschaat (Klina) moeten, maar meer in eigen
gemeente de nodige zorgen kunnen toegediend
krijgen. Een modern en toekomstgericht project
waarbij onze gemeente de pionier is voor heel
Vlaanderen!

Voorgaande jaren hebben we terecht veel
geïnvesteerd in sportinfrastructuur. Momenteel
bevragen we de behoeften bij ons socio-culturele
verenigingsleven, op vlak van infrastructuurnoden.
Op basis van dat resultaat zullen we een mooi

cultuurproject realiseren dat tegemoet komt aan de
noden van vele Essense verenigingen.
En Rijkmaker breidt uit. Zo kunnen nieuwe bedrijven
investeren en zorgen we voor nog meer jobs in
eigen gemeente!
Dit is een kleine maar belangrijke greep uit het
programma.

Gaston Van Tichelt
burgemeester

Pasar Essen
Bedrijfsbezoek met rondleiding aan Kofie Verheyen in Deurne

We waren met 17 personen op dinsdag 18 februari die kennis maakte met het koffiegebeuren binnen een artisanale en familiale
koffiebrander. We volgden het koffieboontje door de geschiedenis heen, we bestudeerde de ruwe koffie, we zagen het volledige
proces van branden tot verpakken en we proefden ook de koffie, begeleid van de nodige versnaperingen. Kortom een leerrijke
namiddag.

Geschiedenis van Koffie Verheyen.
Rik Verheyen had reeds enkele jaren een
kruidenierszaak in de Huikstraat 30 te
Antwerpen, toen één van zijn leveranciers
hem voorstelde om zijn koffiebranderij
over te nemen. Na wat familiaal over-en-
weer gepraat werd in 1923 besloten te
verhuizen naar de Sint-Hubertusstraat te
Berchem om de groenten te vervangen
door koffie: het heuglijke begin van Koffie
Verheyen.
Enkele jaren later, in 1932, kreeg Albert
Verheyen, toen 17 jaar, de liefde voor het
koffiebranden te pakken. Na WO II
verhuisde de familie Verheyen haar
koffiezaak naar de Korte St.-Annastraat 6
te Antwerpen.

In 1957 werd de firma overgebracht naar
de August Van de Wielelei 15 te Deurne.
Het winkeliercliënteel van vroeger werd
geleidelijk aan vervangen door

rechtstreekse levering aan particulieren,
die de koffie leerden kennen via
handelsbeurzen in gemeenten, wijken en
parochies van de Antwerpse agglomeratie.
Reeds in het begin van de jaren ’60
kochten ook kwaliteitsbewuste
horecazaken de koffie van Verheyen.

Sinds 1979 wordt het ouderlijk huis van
1957 volledig in beslag genomen door
branderij, pakkerij en burelen. Terwijl het
branden een ambachtelijke stiel bleef,
werden de verpakking en de administratie
aangepast aan de noden van deze tijd.
Overtuigd van de mogelijkheid tot
rechtvaardige handel en
medeverantwoordelijkheid voor het milieu
wordt deelgenomen aan het Max-
Havelaar initiatief en gekozen voor eco-
verpakking.

Corry Verhulst.

Weetjes over koffie

Wist je dat koffie …
de geest scherpt.
je hoofdpijn wegneemt.
de vermoeidheid doet verdwijnen als sneeuw voor de zon.
je spijsvertering vergemakkelijkt.
je helpt fit te blijven.
rijk is aan magnesium, een kostbaar mineraal.
ons dagelijkse behoefte aan vloeistof vult.

Wist je dat koffiedrinkers …
minder last hebben van astma.
minder kans hebben op darmkanker.
minder last hebben van levercirrose.
minder risico lopen om de ziekte van Parkinson of Alzheimer te
krijgen.

Wist je dat cafeïne …
de nieren lichtjes stimuleert en daardoor urine-afdrijvend werkt.
het centrale zenuwstelsel stimuleert waardoor de hartslag lichtjes
toeneemt en de bloedvaten verwijden.
tijdelijk uw cholesterolgehalte verhoogt.
het risico op de ziekte van Parkinson vermindert.
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AGENDA Er valt altijd iets te beleven in ESSEN

Zondag 29 maart 2020, Pasar
Wandeling te Lille
Bosbeek en slagmolen , afstand 9 km
Vertrek Heuvelplein-Essen om 12.45u
(carpooling)
Meer info: Andre Jacobs 047/594925 of
www.pasar.be/essen

Zondag 19 april 2020, Pasar
Bosrijke lentewandeling in de omgeving
van Rucphen, afstand 8,7 km
Vertrek Heuvelplein- Essen om 13u
(carpooling)
Meer info: Andre Jacobs 0478/594925 of
www.pasar.be/essen

Zondag 10 mei 2020, Pasar
Wandeling in Klundert (NL)
afstand 9 km
Vertrek Heuvelplein- Essen om 12.30u
(carpooling)
Meer info :Andre Jacobs 0478/594925 of
www.pasar.be/essen

Dinsdag 19 mei 2020
Bronzen Pagadder, deSingel Antwerpen

Zaterdag 19 september 2020
Sociale Fietstocht Beweging.net Essen

100 jaar Femma
* TAI CHI: elke maandag 10 tot 11 uur,
Oude Pastorij Essen
* BADMINTON: elke maandag en
donderdag, Sporthal Hemelrijk,
telkens 14 tot 15.30 uur
* HOBBY: elke dinsdag om 13.30 u
Oude Pastorij
* NIA: elke dinsdag van 20.30u tot
21.30u Muzarto ,Kerkstraat 3, Essen
* WANDELEN: elke dinsdag om 13.30u ,
vertrek Heuvelplein Essen
* BOWLING: maandelijks op maandag –
info bij Jaqueline Wiericx, 03 667 40 78

Essen For Life
heeft haar tweede editie met glans afgewerkt

Make-A-Wish en Serafien, die vzw Boks en Kites steunen, de organisaties die ditmaal op onze steun
konden rekenen.

Op 12 december 2018 werd de aftrap gegeven voor
de actie ‘Essen for Life’ met een liedje van songwriter
Jan De Campenaere. De opnames gebeurden in Essen
in de PopVilla van producer Hans Francken. Het is de
start van een campagne die tot 22 december 2019 zal
lopen. Het geld dat wordt ingezameld via allerlei
acties gaat naar ‘Make a Wish Vlaanderen’, dat kleine
en grote wensen van ernstig zieke kinderen vervult,
en ‘Serafien’, een vzw die palliatieve thuisbegeleiding
van kinderen geregulariseerd heeft gekregen en de
verzorging gebeurt door KITE, een onderdeel van het
UZ in Leuven.

We zijn ongelooflijk trots en blij dat we de videoclip
van De Grote Wensband aan het grote publiek
kunnen voorstellen”, zegt Chris Van Hees van de
organisatie van Essen for Life. “Maar liefst 25
artiesten met een een hart van goud zingen samen
voor het goede doel het lied ‘Je Bent Niet Alleen’. Het
is een hart onder de riem voor alle kinderen die het
soms heel moeilijk hebben, een boodschap van troost
én hoop!”.

De vijfentwintig artiesten zijn Sam en Gert Bettens,
Kris Wauters van Clouseau, Dana Winner, Helmut
Lotti, Sharon Den Adel van Within Temptation, Raf
Walschaerts van Kommil Foo, Barbara Dex, Coco Jr,

Pieter Peirsman van Hooverphonic, Geert Verdickt van
Buurman, Klaas Delrue van Yevgueni, Eva De
Roovere, David Vandyck, Hannelore Bedert, Riet
Muylaert alias Jackobond, Sam Valkenborgh van de
Fixkes, Stef Willems van Frimout, Jan De Campenaere
van Venus In Flames, Tom Kestens van Lalalover,
Amaryllis Temmerman, Ilse Goovaerts van Neeka en
Boogie Boy. De Essense toets werd gegeven door
Ditte Jaspers uit Thuis, Magd Theuns van Sint-Cecilia
en een speciaal voor deze clip samengesteld
kinderkoortje.

Op 24-05-2019 werd de vlam voor Essen for Life
aangestoken op het Heuvelplein, onder de organisatie
Heuvelplein autovrij. Crelan – SDS 30 jaar … after
work party. Het was prachtig weer en heel het
Heuvelplein was vol van vrolijke mensen die aan een
ontspannen weekeind konden beginnen.

Essen for Life heeft gedurende het hele jaar acties
georganiseerd zoals:

• Op Moederdag 15 augustus een ontbijt in
zaal Heikant. We kregen een 220 hongerige
mensen over de vloer en moesten in twee
shiften werken.

• Op 7 september de 24 uur van Essen. De
organiserende dames hebben 24 uur een

koersfiets met een mannen zadel al rollend
gehouden, Esak heeft 24u rondje gelopen op
de statie en op zondag was er een hap x
trap met 100 inschrijvingen.

• Op 6 oktober organiseerden we een
restaurantdag in de parochiezaal van de
Horendonk, gezien de grote belangstelling
weer in twee shiften, 330 inschrijvingen

• Op 30 november ons groot Benefietconcert
met tal van artiesten uit de grote wensband
en locale artiesten van Essen in de
Heuvelhal.

• Vanaf 6 december hebben we de rospotten
opgehaald en met man x macht “lees
machientjes” geteld.

• Op 22 december brachten we onze Cheque
naar Antwerpen, radio 2, en we bezochten
de loopmarathon onder het enthousiasme
van Peter Van De Veire.

Verder danken we al onze sponsor, zelfstandigen en
sympathisanten die een actie hebben ondernomen en
hun opbrengst aan ons hebben doorgestort.

Het uiteindelijk resultaat?
De mooie ronde som van 40.000 euro!

Nieuwjaarsreceptie beweging.net Essen op vrijdag 31 januari

Op vrijdag 31 januari hadden wij onze jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie , in de zaal van St.Michaël rusthuis,
Essen.
De zaal was goed gevuld met leden van alle deeltakken
van Essen (Femma, KWB, okra, KVG, ziekenzorg,
ACV,beweging.net). en de vrijwilligers die helpen met de
sociale fietstocht. Na een kort woordje van onze
nieuwe regio stafmedewerker Peter Mees was het
woord aan onze Mandataris en schepen van Essen
Brigitte Van Aert .

Brigitte Van Aert gaf wat uitleg van zaken in de
gemeente Essen.

-Sociale leven in Essen, wat er al verwezelijkt is en wat
de plannen van de toekomst zijn.
-De warme William die op de scholen rond gaat werd
even toegelicht aan ons. Wat de bedoeling is voor de
kinderen (pest gedrag verminderen, hart even luchten
,…).
- zalen die door verenigingen kunnen gebruikt worden
(vernieuwen, bereikbaar maken voor mindervalide,
betaalbare huren,…)
Met de hapjes en drankjes werd de avond gezellig
afgesloten.

Monique Versmissen
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Colofon
Info over beweging.net Essen:
Monique Versmissen, Moerkantsebaan 252, 2910 Essen
Jan Konings, Sint-Antoniusplein 15, 2910 Essen

Zondag 19 januari 2020
Nieuwjaarswandeling Pasar

Voor onze Nieuwjaarswandeling vertrokken we volgens traditie
op Hof ter Weyden in Essen-Wildert. Na verwelkoming van de 57
deelnemers vertrokken we om 13.15 uur voor een korte
wandeling (5,5 km). We hadden het getroffen met het weer, een
fris
briesje en een winterzonnetje, meer moest dat niet zijn!
Bij terugkomst werd er getoost op het nieuwe jaar en kreeg
iedereen een nieuwjaarsborrel aangeboden naar keuze.

Nadien volgde er een gezellig samenzijn en de middag werd
verder opgeluisterd met een optreden van onze plaatselijke
Country en charmezanger Jack Woods. Hij bracht een heel
gevarieerd programma met afwisselend vlotte Country songs en
ook meer tragere en gevoelige nummers, dit werd zeer
gesmaakt door het aanwezige publiek.

Tijdens de pauze deden we ons tegoed aan verse soep met
stokbrood en ovenvers worstenbrood en appelbollen. Nadien
volgde het 2e deel van het optreden en werd er ook nog door
sommigen een dansje gedaan en verder wat bij gepraat.
Omstreeks 18 uur werd deze gezellige namiddag afgesloten en
konden we weer terugkijken op een geslaagde activiteit.

André Jacobs
Pasar Essen

Waardig werk en sociale bescherming zijn geen privileges, het zijn mensenrechten. Het
verdedigen en opkomen voor deze basis mensenrechten is de opdracht van WSM. Werken
aan langdurige veranderingen vereist een globale aanpak, een mondiaal engagement en
gaat zelfs verder dan solidariteit. We verbinden onze partners met elkaar in een netwerk in
de landen zelf maar ook internationaal, zodat we samen luider klinken wanneer we onze
fundamentele rechten opeisen.

We werken samen met 97 organisaties in België en 23 landen in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en
ouderenorganisaties.
Allemaal sociale bewegingen - Social Movements.
Samen eisen we dat politiek en economie de mens opnieuw centraal stellen en daarbij de
grenzen van onze planeet respecteren. Met jouw stem en steun erbij klinken we nog luider!

Make Change Happen! We Social Movements!
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