
Zondag 30 juni 
van 14 tot 20 uur
Het Frans Masereelcentrum no-
digt nu zondag 30 juni iedereen 
uit in het nieuwe, stervormige 
paviljoen aan de Masereeldijk 5 
in Kasterlee. Dat paviljoen werd 
opgetrokken naast de opval-
lende koepel, ook bekend als de 
‘zwette tet’.  Het FMC, het inter-
nationaal gerenommeerde cen-
trum voor print en grafi sch de-
sign, opent het nieuwe gebouw 
voor het grote publiek. Letterlijk 
iedereen is er dan ook zondag 
van 14 tot 20 uur welkom voor 
de opening van een tentoonstel-
ling, muziek, hapjes en drankjes, 
workshops en veel meer.

vervolg op pagina 5

Sofi e Dederen koos voor de expo in het Frans Masereelcentrum voor een 
eerder surrealistische toets… (Foto de Postiljon - pk)
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Leerlingen 
beloond voor 
’propere acties’

Slagerij Vande-
cruys volledig
vernieuwd

Fotoboek over 
’Ronde van
Rielen’

26
Deze week:

 3 Hout- & vertrouwmarkt 
  VAN BOUWEL

 3 Wachtdiensten

 4 Gemeentelijke info

 4 Ten strijde tegen de  
  processierupsen

 5 Opening nieuw paviljoen 
  Frans Masereel Centrum

 6 Grootrees Kermis

 7 Inschrijvingen Kogeka

 8 Werkaanbiedingen

 9 SOLDEN bij  
  DER KINDEREN
 11 Sportnieuws

 12 Keeses molen verhuisde 
  naar Nederland

Iedereen welkom in Frans Masereelcentrum!

Dorp 25, Poederlee
www.marie-therese.be
tel. 014 88 28 24
0473 24 21 51

Openingsuren: 
di-vrij 9-12u en 13-18u, 
zat 9-17u doorlopend,
zon- en maandag gesloten

Marie Thereselingerielingerie
WIJ GEVEN OOK

GEZINSZEGELS !

Korting op de getekende
soldenprijzen bij aankoop

vanaf 2 stuks.

Bezoek onze outlet-
winkel, je vind er

een zeer ruime
keuze !

Start van de
solden in de winkel:

dinsdag 2 juli !

Grote kortingen
in beha’s met en

zonder beugel, ook
prothesebeha’s, slipjes,
body’s, badpakken en

bikini’s, strandkleedjes…

Vanaf nu
koppelverkoop

in de winkel !Het nieuwe multimerken netwerk uit de PSA groep (Citroën, Peugeot en DS) voor uw regio!

Koop via ons uw nieuwe wagen
met extra voordelen (Citroën, Peugeot en DS)

Rob en Bart Aerts
Uw Citroën, Peugeot en DS specialisten

Biezenveld 10 - 2460 Kasterlee
Tel. 014/85.15.91 - Email : info@citroen-aerts.be

Wij zijn alle weekdagen open van: 6u tot 12u en van 13u tot 18u
op zaterdag van 6u tot 12u

Garage Aerts

Voor deze merken EN tevens ook ALLE ANDERE MERKEN kan u bij ons terecht voor : 
- Klein en groot onderhoud - Nazicht keuring
- Banden en batterijen - Remmen testbank en lichten afstellen
- Testkast elektriciteit -  Depannage en vervangwagen
- Carrosseriewerkzaamheden met eigen spuitcabine
- Airco vullen en lekdetectie voor R134A en het nieuwe 1234YF gas

- Tweedehandswagens met garantie

Volgende tweedehandswagen hebben we momenteel voorradig:
- Citroën C3  – Bj 2018 - 20 km     : € 12750
- Renault Captur – Bj 2015 - 51000 km    : € 12500
- Alfa Guilietta – Bj 2016 - 71000 km      : € 16000
- Citroën C Crosser – Bj 2012 - 99000 km   : € 10500

Drukkerij Baudoin ■ De Postiljon ■ Grafische vormgeving

Poederleesteenweg 108 - B-2460 Lichtaart - Tel. 014 55 55 55 - e-mail: info@drukkerijbaudoin.be - www.drukkerijbaudoin.be

van zaterdag 6 juli 
tot en met zondag 28 juli

Volgende week de laatste 

Postiljon voor de vakantie!
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TE KOOP/TE HUURKantoor van notaris Herbert STYNEN
te Kasterlee – Pastorijstraat 13

tel 014/85.47.80 – fax 014/85.47.78
anse@notariskasterlee.be

■ TE KOOP
NIEUWE AARDAPPELEN - POLDERAARDAPPELEN 
(Bintjes en vastkokende), DAGVERSE GROENTEN, 
VOEDERWORTELEN, AJUIN. Wekelijks op de Markt te 
Kasterlee (woe. 13-17 u.) Bevr.: Noyens-De Doncker, 
Zaardenstr. 32, K’lee, 01485 11 77 - 0496 875 800.

■ COMPUTERPROBLEMEN? JST WEET RAAD!
Herstelling en verkoop van pc’s en laptops. Asus laptops 
aan scherpe prijzen. SERVICE AAN HUIS. Jan Spaepen, 
Akkerstraat 73, Kasterlee, tel. 0495 16 94 58.

■ TE KOOP/TE HUUR
Bent u van plan om uw eigendom te verkopen of te 
verhuren? Bel voor gratis schatting 014 70 51 58  
www.heylenvastgoed.be

■ TE KOOP
AARDAPPELEN en SEIZOENSGROENTEN.  
Bevr.: Van Bedts, Zielestraat 20 Poederlee,  
014 88 18 73.

■ TE KOOP GEVRAAGD
LEEGMAKEN VAN INBOEDELS van zolder tot kelder. 
Tel. 0476 41 57 21.

■ TUINAANLEG EN ONDERHOUD
AANLEG GAZON: zaaien en grasmatten. Scheren van 
alle hagen en struiken. Frezen, egaliseren en werken 
met minigraver, hakselen van snoeihout, uitfrezen
boomstronken. Aanleg van volledige tuinen en klinker-
werken. Bevr.: 0497 400 221.

■ GEVRAAGD
TEGEN CASH GELD, OUD GOUD, GOUDEN MUNTEN en 
ALLE GOUDEN JUWELEN-HORLOGES Cardi, Herentals, 
Grote Markt 27, 014 237 416

■ TE KOOP 
HOOI en STRO, klein en grote pakken.   
Bevr.: Blokstraat 21, Geel, tel. 0475 71 53 56.

■ TE KOOP 
ELEKTRISCHE SCOOTMOBIEL, 4w in perfecte staat, 
gr. lev. aan huis, nwprijs 4500 euro, nu weg voor 1500 
euro. Bel 0479 594 557.

■ TE KOOP 
MODERNE, INSTAPKLARE WONING HERENTALS: 
Halfopen beb., omheind tuintje, terras, oprit; glvl.: living,
open keuken, berging, toilet; verd.: 2 slpk., dressing, 
badkamer, traphal nr zolder. EPC: 159; vraagprijs: 
€329.000; info 0496 26 21 14.

■ TE KOOP GEVRAAGD
TRACTOR (groot & klein), alles aanbieden, alsook toe-
behoren. MINIGRAVER, KNIKLADER.   
Aanb.: 0479 212 145.

■ TE KOOP 
NIEUWE AARDAPPELEN.    
Bevr.: Baeyens, Kluis 2 Kasterlee.

■ AANKOOP ALLE WAGENS
Aankoop alle wagens - ook bestelwagens en camions, 
campers, moto’s, jong en oud - ook met schade en 
veel km’s. Kom aan huis 7/7, snelle afhandeling. 
Bel 0473 31 85 58.

■ DAKWERKEN DANIELS
Algemene dak- & zinkwerken, bekleden van dakover-
steken in pvc, enz. Bekleden van gevels met leien enz. 
Isoleren van zolders. Gratis en vrijblijvende prijsofferte. 
Gsm 0473 54 87 04.

■ BLOEMBAKKEN VULLEN
Laat uw bloembakken vullen,.ophalen en terugbren-
gen, gevuld met uw voorkeur. Koen 0484 89 88 99.

■ BOMEN GEERTS Patrick
snoeien en vellen van hagen en bomen, uitfrezen
van stronken hakselen, alg. tuinwerken. Bevr.: 0495 
22 38 63 - www.bomen-patrickgeerts.be

■ KLUSJES/RENOVATIEWERKEN
Tuin opruimen, containerpark rijden, kleine en grote 
klussen, chauffeur, schuttingen, afspanningen plaatsen. 
Tel. 0484/898 899 (Koen).

■ BOMEN VERCAMMEN BERT 
Snoeien en vellen van bomen en hagen, uitfrezen boom-
stronken. Alg. tuin- en grondwerken. Bevr.: 0474 89 50 
28 - www.bomenvercammen.be.

UIT DE HAND TE KOOP
1. Woonhuis met achterliggend perceel grond 
op 2.390m2 gelegen te Kasterlee, Isschot 2, 
gekad. Sie C, nrs. 0187AP0000, 0238FP0000, 
inkm, living, kkn, eetk, bdk, 3slk, veranda, aparte 
garage, EPC: 791 kWh/m2 jaar (wh: Gvkr, Wglk, 
Vg, Gmo, Gvv) (grond: Gvkr, Ag, Wglk, Gvg, 
Gmo, Gvv) nt overstromingsgev.
PRIJS: € 350.000,00
2. Perceel bouwland gelegen te Kasterlee, 
ter plaatse “Meeregoor”, gekad. Sie G, nr 
0079AP0000, groot vlgs kadaster 6.220m2 
(Gvkr, Wg, Lwag, Gvv, Gvg, Gmo, nt overstro-
mingsgev.)
PRIJS: € 47.000,00
3. Perceel bouwland gelegen te Kasterlee, ter 
plaatse “Groot Rees Goor”, gekad. Sie H, nr. 
0778CP0000, groot vlgs kadaster 4.589m2 (Vkr, 
Lwag, Gvg, Gvv, Gmo, nt overstromingsgev., 
Verp.)
PRIJS: € 36.000,00
4. Perceel weiland gelegen te Geel, ter plaatse 
“Bosch Heide”, gekad. Sie A, nrs. 0058AP0000, 
0059AP0000, groot vlgs kadaster 8.901m2 (Vkr, 
Lwag, Gvg, Gvv, Gmo, nt overstromingsgev. 
Verp.)
PRIJS: € 80.000,00
5. Perceel bouwland gelegen te Retie, gekad. 
Sie H, 0590AP0000, groot volgens kadaster 
9.282m2 (Vkr, Ag, Gvg, Gvv, Gmo, mogelijk 
overstromingsgev. Verp.)
PRIJS: € 65.000,00
Alle inlichtingen ten kantore.

Bel voor een werfbezoek! 014/71.89.79

TE KOOP - RESIDENTIE MOLENSPOOR - LICHTAART

Schitterende residentiële ligging in het centrum. 

Duplexen met 1 of 2 slpks. Bereikbaar met lift. 

Terras op zuiden. Inclusief ondergrondse par-

king en kelderberging. 

Nog slechts
2 appartementen

■ TE HUUR
VAKANTIEAPPARTEMENT op zeedijk te Middelkerke,
2 slpk., 5 pers. Weekend-midweek-week. Geen huis-
dieren. Bevr.: tel. 0492 82 55 15.

■ TE HUUR
Tielen, Kerkstraat 62: APP. gelijkvloers - 425€/mnd. 
Keuken-living-berging-slaapk.-badkamer. Beschikbaar 
1 juli. Ideaal voor alleenstaande. Bevr.: 0473 35 34 13.

■ TE HUUR
Kasterlee: INPANDIG APPARTEMENT gelegen
in een rustige residentële straat vlakbij het
Biekebusseltje. 
Als huurders komen enkel in aanmerking: - hoogstens 
2 personen waarvan minstens 1 partner 65 jaar is of 
ouder; - hoogstens 2 personen waarvan 1 persoon 
hulpbehoevend is. Dit appartement heeft een gezellige 
leefruimte met een aparte eethoek en zithoek. Het hoge 
plafond en de grote raampartij zorgen voor een gevoel 
van openheid en ruimte.    
De kleine keuken is comfortabel ingericht. Verder is er 
een gastentoilet, badkamer met douche, berging en 2 
slaapkamers. Schitterende, rustige ligging op wandel-
afstand van de markt, winkels en openbaar vervoer. Het 
appartement werd recent volledig geschilderd. Onmid-
dellijk beschikbaar. Meer info: Domestic 014 71 89 79.

–––––
Leerlingen van de
3Master beloond voor
‘propere acties’
De leerlingen van de3Master in de Tielense 
Schaarstraat kregen het bezoek van sche-
penen Gert Storms en Walter Van Baelen, 
die een cheque van de “Mooimakers” bij 
hadden. 
De leerlingen hebben er dit schooljaar immers 
voor gezorgd dat alle klassen en de speel-
plaats van hun school proper bleven. Boven-
dien hielden ze ook het plein rond jeugdclub 
JeTi netjes. Tijdens de ‘dag van de leerlin-
gen’ overhandigden de schepen daarom een 
Mooimakers-cheque van 360 euro aan de leer-
lingen van de3Master, en die waren daarmee 
heel duidelijk in hun nopjes! 
(Foto de Postiljon - pk)

■ BUXUS VERWIJDEREN/SPUITEN
Profesioneel buxus verwijderen en inplanten. Biolo-
gisch effectief spuiten buxusmot. Koen 0484 89 88 99.

Drukwerk
voor elk mooi moment

Poederleesteenweg 108
B-2460 Lichtaart

Tel. 014 55 55 55 
e-mail: info@drukkerijbaudoin.be 

www.drukkerijbaudoin.be H
U

W
EL

IJ
K

SK
A

A
R

TE
N

 - 
G

EB
O

O
R

TE
 - 

FA
M

IL
IE

D
R

U
K

W
ER

K



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   DE POSTILJON • DONDERDAG 27 JUNI 2019 • 3

Overbrenging van de overledene dag en nacht. Verzorgde begeleiding. 
Wij zorgen voor alle formaliteiten.

Steeds bereikbaar.

Telefoon 014  51 16 96 en 014  50 25 00
Riemenstraat 1-3 - VORSELAAR

Telefoon 014  23 10 67
Nederrij 15 - HERENTALS

DOKTERS
HERENTALS-KASTERLEE, 

LICHTAART, TIELEN, LILLE,

POEDERLEE
De dokter van wacht is 
steeds bereikbaar op het 014 22 22 00, u wordt 
rechtstreeks verbonden met de huisartsen-
wachtpost regio Herentals, Nederrij 99.
De wachtpost is open van vrijdag 19u tot 
maandag 08.00 uur. En op feestdagen alsook 
de avond voor de feestdag vanaf 19u tot de 
dag na de feestdag tot 08.00 uur.
Meer info www.wachtpostzuiderkempen.be

NOORDERWIJK-MORKHOVEN
De wachtdienst verloopt via de wachtpost 
op feestdagen en van vrijdagavond 19u tot 
maandagochtend 8u. Voor de dokter van 
wacht moet men steeds 014 22 22 00 bellen.

Meer info www.wachtpostzuiderkempen.be

WECHELDERZANDE-GIERLE
Voor een weekend of feestdagen

Wachtdienst Huisartsen Turnhout, Kazerne
Blairon, vrijdagavond 20u tot maandag-

morgen 8u. Oproepnummer: 014 410 410.

APOTHEKEN
WACHTDIENSTEN APOTHEKEN : 

Vind een apotheek van wacht:
- op de website www.geowacht.be
- via telefoon naar 0903/WACHT

(0903/99000) (€1.5/minuut)
- via de geowacht app op uw smartphone

- op de wachtaffi che bij uw vertrouwde
apotheek

TANDARTSEN
Wachtdienst der tandartsen Regio Kempen

UITSLUITEND ZATERDAGEN, ZONDAGEN
EN FEESTDAGEN

Telefoonnummer 090 339 969

(schrijfgerief voorzien want € 0,50 per oproep)

THUISVERPLEGING Sofi e BOONEN 24/24
Regio : Kasterlee-Lichtaart-Tielen-Zevendonk
Merellaan 7, Kasterlee tel. 014 85 20 66

gsm 0478 265 397, tel. Isabelle 0476 24 59 17

THUISVERPLEGING :
Leen VAN BEEK, Melkstraat 24

Kasterlee, tel. 014 85 00 94

THUISVERPLEGING : 
LICHTAART-TIELEN-KASTERLEE
Christel DE CEUSTER, Koningshof 2
Kasterlee, tel. 014 85 20 52
  0478 45 26 23

VAN LOY THUISVERPLEGING :
Herentals - Olen tel. 014 22 50 90
www.vanloythuisverpleging.be

THUISVERPLEGING :
Rita NUYTS 24u./24u.
GIERLE - LILLE - WECHELDERZANDE
Lozijde 71, Gierle, tel. 014 55 56 97

THUISVERPLEGING : 24u/24u
regio Tielen, Lichtaart en omgeving
Katrien FRANKEN, Brouwerijstraat 33, Tielen
tel. 014 55 44 10, gsm 0495 52 02 56
www.thuisverplegingtielen.be

THUISVERPLEGING : 
regio groot-Lille
Tiny ROES & Marjan VAN DEN PUTTE
Molenpad 38, Gierle - tel. 0473 61 24 81

THUISVERPLEGING :
Regio Tielen en omstreken
Tine LAUWERS,
Haverland 1, Tielen, tel. 014 73 54 28
Carina DE BLANGER, tel. 0475 78 03 74

THUISVERPLEGING Ingrid BORGHS
tel. 0477 97 65 36
www.thuisverpleging-ingridborghs.be

THUISVERPLEGING :
Monique MEEUWSSEN, Retiesebaan 62
Kasterlee, tel. 0473 22 61 35 - 014 85 01 90

THUISVERPLEGING :
Regio : Lichtaart-Tielen-Kasterlee
Ellen HAEST, De Leykens 3 Lichtaart
0496 83 07 74
Ils CAERS, Dijkstraat 51 Kasterlee
0495 99 27 69 of 014 85 09 54
Hilde MAERTENS, Bushagen 4 Kasterlee
0495 77 43 25 of 014 85 11 45

THUISVERPLEGING :
Regio : Kasterlee-Turnhout
Nathalie EYSKENS
referentie verpleegkundige, palliatieve zorg
Grootreesdijk 2, Kasterlee
tel. 014 41 83 80, gsm 0475 78 04 73

THUISVERPLEGING Marc VAN KERCKHOVEN
Regio : Herentals - Herenthout
www.thuisverpleging-herenthout.be
gsm 0478 395 664

Kim THIJS
DIETISTE/SPORTvoedingsdeskundige
KASTERLEE, GSM 0494 45 50 43

De VoorZorg Thuisverpleging:
24/24u en 7/7d, gratis nummer 0800 97 520

WIT-GELE KRUIS - THUISVERPLEGING
Geel : 014 58 14 75 
Herentals : 014 21 22 36
Rijkevorsel : 014 61 48 02 
Turnhout : 014 41 46 91

WIT-GELE KRUIS (Prov. secretariaat)
tel. 014 24 24 24

RODE KRUIS VLAANDEREN :
Ziekenvervoer alle afdelingen : tel. 105
Kasterlee / Lichtaart / Tielen : 
 hulpdienst  0474 58 08 04
 Uitleendienst
 Kasterlee 0474 88 00 69 0472 56 50 61
 Lichtaart 0479 56 12 04 
 Tielen 0479 56 05 74 0479 56 02 45
Geel Ten Aard, uitleendienst  0472 96 92 28

Ambucare ziekenwagendienst Herentals
24u op 24u, 7 op 7  0498 115 114
   014 215 214

ELEKTRICITEITSPANNE :
defecten : 24u op 24u 078 35 35 00
gasgeur : 24u op 24u 0800 65 0 65
INFO over gas, elektriciteit : 
van 8u tot 20u :  078 35 35 35
defect kabel-tv:  015/666 666
Waterleiding PIDPA-Turnh.: 0800 90 300

POLITIE : dringend 101
Herentals : 014 24 42 00
Kasterlee :  014 85 11 01
Lille : 014 88 20 70

BRANDWEER :
dringende oproepen bel 100 of 112

Hulpverleningszone Taxandria
Gebruik ons e-loket op www.hvztaxandria.be 
voor het melden van:  stormschade, wateroverlast 
of wespenverdelging

Voor niet dringende oproepen: 014 42 22 22
Administratie: 014 47 09 20

ANTIGIFCENTRUM : 070 245 245
S.O.S. JONGEREN :  02 512 90 20
Anonieme alkoholisten : 03 239 14 15
Zelfmoordpreventie :  02 649 95 55

Thuisbegeleiding palliatieve patiënten
Ispahan arrondissement Turnhout
Stationsstraat 60-62, Turnhout  014 42 66 02

DRANKPROBLEMEN
’ANONIEME ALKOHOLISTEN’
AA - kan helpen. AA-hulp Kasterlee :
André 014 72 37 69 - Jan 014 86 71 83
Patricia 014 58 59 18
e-mail: aa.kempen@telenet.be
AA GROEP HERENTALS ’81
vergaderingen: ma, di en vrij 20-22u., zon 10-12u., 
CAW De Kempen, Hofkwartier 23 Herentals
Contacttelefoon:  03 239 14 15

Project Jongeren Kempen
Voor jongeren met alcohol en aanverwante 
problemen bel of sms : 0493 07 27 49
Mail: project.jongerenkempen@telenet.be

AA Herleven Turnhout
donderdag : Bruno 0496 79 70 23
vrijdag :  Jef 0472 29 13 45
  René 0494 13 12 02

AA Samen Sterk Turnhout
Jos 014 88 04 05 - 0477 84 46 46
Bart 0497 30 94 00
Harry 0478 56 01 57

VZW De Dorpel Vereniging voor mensen in 
armoede 014 21 40 73

Verantw. uitgever : UITGEVERIJ DE POSTILJON NV
Redactie:  Poederleesteenweg 108, B-2460 Lichtaart
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VERKOOP en HERSTELLINGEN

BEL…  PROOST HARRY
gsm 0486 84 38 77

Poederlee

Kasterlee
Tielen

Lille

Herentals

Lichtaart

Poederleesteenweg 114,
2460 Lichtaar w.vanbouwel.be

Ook voor
de vakman!OoOoOoOokkk vvvvooooooooorrrr

De doe-het-beterzaak is zowel voor particulieren als 
voor zelfstandigen. Kom gerust eens langs in onze win-
kel voor advies of prijsofferte. In ons assortiment: vb. 
parket, wand- & plafondbekleding op maat. Kan ook met 
plaatsing.

Voor uw verbouwingen …
moet u bij Van Bouwel zijn !

Mark Janssens opent nieuw seizoen
van ‘De Preekstoel’ in Herentals

Voor het elfde jaar staat de preekstoel van de 
Sint-Waldetrudiskerk elke dinsdagavond tij-
dens de maanden juli en augustus centraal. 
Na de succesvolle jubileumeditie van vorig 
jaar, met wekelijks honderden bezoekers, zal 
er vanaf 2 juli iemand op de preekstoel komen 
vertellen wat het voor hem of haar betekent 
om christelijk gelovig te zijn. Dat leverde in 
al die jaren heel uitzonderlijke getuigenissen 
op. Ook voor de gasten is het een speciale 
avond: voor de meesten is het immers de 
eerste keer dat ze op een preekstoel staan. Het 
bewijs dat het enorm veel mensen aanspreekt, 
onderstreept de populariteit dan deze heel 
eenvoudige formule.

MARK JANSSENS
De mensen van de ‘Heilige Huisjes’ die de 
avond organiseren, hebben opnieuw negen 
gasten uitgenodigd. Het is Mark Janssens van 

Radio Klara, die volgende week de spits zal af-
bijten. Mark Janssens gelooft dat schoonheid 
en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. ’Een biddende moeder verrijkt ons geloof 
veel meer dan een kijvende ideoloog’, is één 
van zijn standpunten.

INFO
De avonden beginnen om 19.30 uur met een 
orgelconcert. De spreker begint om 20 uur, 
en krijgt een half uur. Na afl oop is iedereen 
welkom om in de tuin van de dekenij, naast 
de kerk, met de gast(e) van de avond bij een 
drankje te komen napraten. De toegang is 
gratis. - J.T.

De preekstoel van de Sint-Waldetrudiskerk in 
Herentals, waar de komende maanden negen 

gasten hun verhaal komen doen. -J.T.

–––––
Musica Meridiana vzw
APERITIEFCONCERTEN  
TUINZAAL seizoen 2019-2020 cultuurhuis 
de Warande TURNHOUT m.m.v. 
Davidsfonds Kasterlee -Lichtaart
Zondag 6 oktober 2019 start het nieuwe sei-
zoen aperitiefconcerten van  Musica Meridia-
na vzw  in de TUINZAAL van het Cultuurhuis 
de Warande te TURNHOUT.
Hierbij de data van de concerten: 6 oktober 
2019; 3 november 2019; 15 december 2019;
9 februari 2020;  22 maart 2020; 19 april 2020; 
10 mei 2020. Elk aperitiefconcert  begint om 
11u tot 12u en de inkomprijs bedraagt 15€.
Zoals afgelopen seizoen zal er een verschei-
denheid van ensembles aanwezig zijn, alsook 

talentvolle musici uit de regio, gaande van 
strijkers tot blazers en piano. U kunt zich nu 
reeds inschrijven voor het nieuwe seizoen 
2019-2020. Lid-Abonnement: u betaalt 80€ 
per persoon voor de 7 concerten en de fl yer 
wordt in september opgestuurd.
Mecenaat-Abonnement: u betaalt 100€ per 
persoon voor de 7 concerten: de fl yer wordt 
in september opgestuurd en u wordt opge-
nomen op de mecenaatslijst in het program-
maboekje. 
Indien u nog niet bent opgenomen in het 
adressenbestand van vzw Musica Meridiana 
of uw mail- of postadres is gewijzigd dan 
kunt u dit via dirk.noyen@skynet.be of op on-
derstaand adres doorgeven. De nieuwe fl yer 
aperitiefconcerten seizoen 2019-2020 wordt 
u in de maand september opgestuurd ook als 
u geen abonnement neemt. U kunt tevens 
adressen van vrienden, familie en muzieklief-
hebbers doorgeven die graag de nieuwe fl yer 
wensen te ontvangen. Bekijk ook onze web-
site http://www.musicameridiana.be
Je kan voor info ook terecht bij Louis Hermans,  
Turnhoutsebaan 75/4, Kasterlee
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GEMEENTELIJKE INFO
Markt 1 - Tel. 014 85 00 01

www.kasterlee.be

Herstellingen, aan- en
verkoop tuinmachines

SevereynsPaulNaam   2 20/05/16   10:12

Severeyns Paul
Kattenberg 151 - Kasterlee

0495 24 22 35 (Paul) 0498 49 40 43 (Jeff)

SevereynsPaulNaam   2 20/05/16   10:12

Gratis afhalen en terugbrengenGratis afhalen en terugbrengen

PLAATSEN VAN OPRITTEN EN TERRAS-
SEN in klinkers en kasseien - gratis offerte. 
Bestratingswerken Geert 0475 62 66 64

Zomerregeling aanvragen verwarmingstoelage      
Laat je in de zomermaanden stookolie leveren? Dan kan je enkel op maandag 
1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus en 26 augustus van 13 tot 16 uur terecht 
in het Sociaal Huis voor je aanvraag voor verwarmingstoelage (mazoutpre-
mie). Let wel: Je moet je aanvraag binnen 60 dagen na levering doen. Vanaf 
september kan je terug elke week langskomen voor de verwarmingstoelage.

Meer info: Sociale dienst – Tel. 014 55 60 04 – ocmw@kasterlee.be

Is meedenken over het beleid iets voor jou?       
Lokale adviesraden spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van het 
beleid, maar ook bij de uitvoering en bijsturing ervan. In Kasterlee zijn er elf 
adviesraden. Kijk op www.kasterlee.be, ontdek de raden waarvoor we vers 
bloed zoeken en stel jezelf kandidaat.

Meer info: 
communicatiedienst – Tel. 014 85 99 85 – communicatie@kasterlee.be 
 

0498/23 87 55
www.jefboonen.be

TE KOOP/TE HUUR
■ TE HUUR
Kasterlee: keurig APPARTEMENT met groot terras. 
Ideaal voor klein gezin. Kortelings beschikbaar. 
Bevr.: tel. 014 85 08 58.

■ TE HUUR
Tielen, Kerkstraat 30 bus 2: verd. 1 , APPARTEMENT, 
2 slpk, badk, wc , leefruimte, aparte keuken, berging, 
garage. Vrij vanaf 1 juli 2019. €500/mnd.   
Bevr.: tel.: 0486 23 02 66.

■ OUDE INBOEDEL GEZOCHT
Sterfgeval? Verhuis rusthuis? Ik ruim huis leeg van
zolder tot kelder, neem alles mee. 0470 292 234

■ BUXUSMOT/ENGERLINGEN/BLADLUIS
Spuiten tegen alle soorten ongedierte/onkruid enz.
Nationaal gecertifi ceerd lycentiehouder. Wij komen bij
u langs, maken en analyse en oplossing mogelijkheid 
tot biologisch bestrijden. Koen 0484 89 88 99.

■ TE HUUR
Lichtaart-centrum: APPARTEMENT 1e verd. in stijl-
vol, rustig gebouw. Living, keuken, badkamer met 
lig-bad-douche, berging, terras en garage. Ideaal voor 
60-plussers! EPC: 189. Inlicht.: 0486 24 69 92.

■ TE HUUR
Lichtaart centrum: GELIJKVLOERS APPARTEMENT
in stijlvol, rustig gebouw. Living met geïntegreerde 
keuken, badk. met ligbad-douche, berging, terras en 
garage. EPC: 290. Ideaal voor 60-plussers! Inlichtingen: 
0486 24 69 92.

■ NAAIATELIER/RETOUCHES/NAAICAFE
’DETALLE’ maandag naaicafé - retouche/herstel-
ling kledij, privé les - persoonlijk maatwerk, lingerie, 
trouwjurken. OOK HERSTELLING SPORTKLEDIJ.  
0496 464 262 Chantal Kasterlee.

■ SPIEGELTJE, SPIEGELTJE...
Wie als kleine partij de grote Vlaamse partijen  durft 
terechtwijzen of blijft negeren, en anderzijds 200.000 
illegalen pampert mag nog 1 keer voor de spiegel gaan 
staan. Daarna “verdampen” ze. Info: 0493 82 39 94.

■ HANDIGE HULP GEZOCHT
Om af en toe in te springen, iemand die graag werkt. 
Van alles wat? Van zolder tot de kelder en tuin. Loon 
naar werken. Koen 0484 89 88 99.

■ HEREXAMEN of VAKANTIETAAK
Frans of Engels in het middelbaar of hoger onderwijs? 
Leerstof opfrissen? Bekwame leraar helpt. Ook advies 
dyslectische leerlingen. Gsm 0475 79 65 12. 

■ GEZOCHT
MAN 68 jaar zoekt LIEF VROUWKE van ongeveer de-
zelfde leeftijd, voor samen fi jne dingen te doen: fi etsen, 
wandelen, terrasje en meer. Tel. 0467 027 190.

■ AANKOOP TWEEDEHANDSVOERTUIGEN
Staan jullie op het punt van uw wagen te verkopen? Dan 
kunnen jullie mij ook contacteren. Zowel zeer recente 
wagens als oudere wagens. Eventueel zonder geldig 
keuringsbewijs of met schade. Inl.: 0479 09 15 04. 

–––––
De Vlieger is
kinderrechten-
school
Gemeentelijke basisschool De 
Vlieger in Kasterlee werkte de 
afgelopen drie jaar onder be-
geleiding van Plan Internatio-
nal hard rond kinderrechten. 
Tijdens het schoolfeest over-
handigden afgevaardigden 
van Plan International én de 
Kastelse burgemeester Ward 
Kennes dan ook met veel 
plezier het label van kinder-
rechtenschool aan directeur 
Viviane Wouters. Uiteraard 
mochten ook heel wat kinde-
ren bij op de foto!

Al in het voorjaar bleek dat de provincie Ant-
werpen veel overlast zou ervaren van de eiken-
processierups op haar grondgebied. Intussen 
zijn de rupsen talrijk aanwezig en kunnen aan-
nemers, verantwoordelijk voor de bestrijding, 
de vraag niet meer volgen. Sinds vorige week 
dragen de rupsen irriterende brandharen die 
jeuk, irritatie van de ogen en luchtwegen kun-
nen veroorzaken. De provincie roept daarom 
de hulp van de civiele bescherming in voor de 
bestrijding van de rupsen.  
“De provincie brengt de verspreiding van de 
rupsen in kaart en coördineert de bestrijding in 
samenwerking met de gemeenten”, licht Jan 
De Haes, gedeputeerde van milieu en natuur, 
toe. “Als bovenlokale speler en partner van 
gemeenten hebben we 25 jaar ervaring met 
deze taken. Bovendien waken we over een zo 
ecologisch mogelijke bestrijding, met respect 
voor de biodiversiteit.”

Kathleen Verstraete, expert eikenprocessierup-
sen bij de provincie Antwerpen, legt uit: “In de 
zomermaanden zien we jaarlijks een piek in de 
overlast die de rupsen veroorzaken. Maar door 
de mooie zomer van vorig jaar zijn er nu veel 
meer rupsen aanwezig. Aannemers, verant-
woordelijk voor de bestrijding, kunnen de vraag 
niet meer volgen. De provincie heeft daarom 
een oproep gedaan bij de civiele bescherming 
om gemeenten bij te staan bij de bestrijding 
van rupsen op openbare domeinen, mits er een 
directe bedreiging is voor burgers. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over bomen in de buurt van een 
schoolpoort of speelplaats.”

Intussen raadt de provincie aan zoveel mogelijk 
bij de rupsen uit de buurt te blijven. Wie toch 

last ondervindt, kan de huid of ogen uitspoelen 
met water of de huid ‘strippen’ met plakband 
om de brandhaartjes te verwijderen. Bij ern-
stige klachten moet de huisarts geraadpleegd 
worden. Bezorgde burgers vinden meer tips en 
informatie op www.eikenprocessierups.be
De provincie roept ook op om nesten te melden 
wanneer je er tegenkomt. Dit kan via de website 
van de provincie Antwerpen (zoekterm ‘eiken-
processierups’), burgers kunnen er rupsen mel-
den op een kaart of via een app. De rupsen keren 
jaarlijks terug naar hun nest dus de meldingen 
zijn een handig instrument om de verspreiding 
goed in kaart te brengen.

Natuurlijke bestrijding
De provincie streeft naar de meest ecologische 
manier van bestrijding, waarbij de impact tot 
een minimum beperkt wordt en de biodiver-
siteit behouden blijft. “De eikenprocessierups 
is een inheemse soort, het is dus zeker niet de 
bedoeling de rups uit te roeien. We willen ze 
vooral beheersen op plaatsen waar ze overlast 
veroorzaakt voor burgers” legt Kathleen Ver-
straete uit. “Daarom zetten we in op natuur-
lijke bestrijdingstechnieken en starten we een 
proefproject om de natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups in te schakelen. Zo bestaat 
er een kever die de poppen van de rupsen eet, 
en ook mezen vinden de jonge rupsen een lek-
kernij. Sommige sluipwespen en sluipvliegen 
hebben de rupsennesten nodig om zich voor te 
planten. Hun eitjes komen tot ontwikkeling in 
de eikenprocessierups.”

De eikenprocessierupsen zijn weer erg actief…
Vervelend! (Copyright provincie Antwerpen)

Civiele bescherming ten
strijde tegen processierupsen

–––––
Kapotte boiler legde even 
Kastels gemeentehuis lam
Een kapotte boiler in de sanitaire cel bij 
de Kastelse politie legde verleden week 
een dag lang het gemeentehuis zo goed 
als helemaal lam. Het lekkende water uit 
de boiler zocht vanop de eerste verdieping 
een weg naar beneden. Daarbij kwam er 
nattigheid terecht in de dienst onthaal, 
de sportdienst, milieudienst…. Nog lager 
veroorzaakte het water een panne in de 
centrale server, zodat onder andere het 
e-mailverkeer ook al was uitgevallen. Een 
hele donderdagvoormiddag was het voor 
het gemeentepersoneel en burgemeester 
Kennes behelpen geblazen. Gelukkig was 
het gemeentehuis donderdagnamiddag 
gesloten, én vrijdagochtend opnieuw open 
voor alle bezoekers. (pk)

Burgemeester Kennes stelde de waterscha-
de vast, onder andere in de dienst onthaal. 

(Foto de Postiljon - pk)
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Masereeldijk 5 
2460 Kasterlee 
fransmasereelcentrum.be

30.06.2019 14:00–20:00 FEESTELIJKE OPENING NIEUW PAVILJOEN + PRINT ART FAIR: 
PUBLICATIES, MULTIPLES & EDITIES + OPENING TENTOONSTELLING ‘WMDYWTL?’
30.06–15.09.2019 MA-VR 10:00–17:00 ‘WMDYWTL?’ INTERNATIONALE GROEPSTEN-
TOON STELLING WAARIN ALLES WAT ECHT IS FICTIEF IS EN VICE VERSA. MET MARCEL 
BROODTHAERS, JOS DE GRUYTER & HARALD THYS, ADRIEN TIRTIAUX, LEEN VOET,...

Foto © Lucid

† Dankbetuiging
De kinderen GOOSSENS- VANDEWEYER 
danken u allen voor de vele blijken van 
meeleven en troost hen betoond bij het 
overlijden van hun moe ;

mevrouw

Elisabeth Vandeweyer     
Weduwe van de heer August Goossens

Geboren te Geel op 11 september 1931
en thuis te Geel overleden op 12 juni 2019

Lid van Samana

Wij verontschuldigen ons bij diegenen die om-
wille van de omstandigheden geen overlijdens-
bericht ontvangen hebben.

Oprechte dank aan de thuisverpleging Greet 
Theys, Ispahan en dr. Van Hoof voor hun goede 
zorgen.

Rouwadres: Borgeleien 97 - 2440 Geel
VERSTAPPEN uitvaartzorg Lichtaart

Tim Wuyts, tel. 014 55 74 78

–––––
Iedereen welkom in
Frans Masereelcentrum!
vervolg van pagina 1
De namiddag start met de opening van de 
expo WMDYWTL? Dat is een internationale 
groepstentoonstelling die gaat over spiege-
ling en ontdubbeling, balanceert tussen fi ctie 
en realiteit. Sofi e Dederen, directeur van FMC, 
licht toe: “De letters staan voor Which Mirror 
Do You Want To Lick?... De deelnemende 
kunstenaars onderzoeken de wisselwerking 
tussen de werkelijkheid en de verbeelding. 
Herinner je je niet de foto die in 2012 op de 
voorpagina van de Postiljon verscheen, met 
die ‘graancirkels’ die de hele week tot heel 
wat commentaar en conclusies leidden? De 
expo zit dan ook vol dubbele bodems, verras-
singen en humor”. 

Magritte
De tentoonstelling ‘WMDYWTL?’ was eerder 
al te zien in Brno (Tsjechië) en Nice (Frank-
rijk). Nu komt ze dus ook aan bod in Kasterlee.  
De curatoren van de expo in de verschillende 
landen leggen telkens hun eigen accenten.  
Sofi e Dederen is curator van de expo in het 

FMC, en koos niet helemaal onverwacht voor 
een surrealistische toets in het land van Ma-
gritte en anderen…. Wie er zondag niet bij 
kan zijn, kan de tentoonstelling nog tot half 
september bezoeken, van maandag tot en met 
vrijdag van 10 tot 17 uur.

26 kunstenaars
Naast de opening van de tentoonstelling kun 
je zondag ook genieten van de kunstmarkt 
‘Print Art Fair’ met deelname van 26 kunste-
naars, zeefdrukdemonstraties door “Troebel 
Neyntje”, muziek van een brassband én een 
dj, streekgebonden hapjes en drankjes… voor 
de kinderen zijn er workshops voorzien.  (pk)
–––––
Beiaardconcerten in Herentals
Tijdens de vier donderdagen in de maand 
juli worden in Herentals traditioneel beiaard-
concerten georganiseerd. Koen Van Assche, 
Geert D’hollander en Tom Van Peer bespe-
len de beiaard van de Lakenhal op de Grote 
Markt. Ze brengen een mengeling van licht 
klassieke muziek en jazz. Er kan van de con-
certen, die wekelijks om 20 uur van start 
gaan, genoten worden op het buitenplein 
van ‘t Schaliken of op een terras op de Grote 
Markt. -J.T.

Het was zaaaaaaaalig in ’t Biekenbusseltje!
Het Biekenbusseltje in Kasterlee bood zondag een schitterend decor om van het mooie weer te 
genieten in de verkoelende schaduw van de beukenbomen. Onze fotograaf ging er een kijkje 
nemen en mee genieten… Meer foto’s vind je op www.drukkerijbaudoin.be en dan doorklikken 
naar de Postiljon online - extra foto’s. (Foto de Postiljon - pk)

Het was uitzonderlijk dat onze kinderen 3 jaar bij jou in kleuterschool doorbrachten.
Maar dat verveelde nooit door jouw leuke ideeën en originele opdrachten.
Daarom wilden we jou bedanken met deze verschijning in de krant.
Dat deed jij ook graag en dat vonden wij telkens superplezant!
Dankjewel voor de fi jne jaren vanwege je poezen en hun familie!

Aan juf Elsje van de Klimtoren!

–––––
Bedevaart Beauraing
Op woensdag 3 juli 2019 zullen weer velen 
uit de Kempen en de wijde omgeving van Ant-
werpen aansluiten bij die traditie. Elke bede-
vaarder heeft hiervoor vaak wel een bijzondere 
reden; om bijvoorbeeld genezing af te smeken; 
uit dankbaarheid: uit traditie; om al dan niet ge-
loofsredenen. Ook heeft Maria een persoonlijke 
boodschap. Maria heeft aan ieder van ons wat te 
zeggen. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, 
zal deze bedevaartsdag voorgaan. Het is onder-
tussen de 87ste bedevaart naar BEAURAING.
De prijs is voor volwassenen: 23 euro
Voor jongeren -18 jaar: 15 euro 
Een warme maaltijd indien gewenst kost 22 
euro. U kan ook op deze rekeningnummer uw 
storting doen BE7310 3095 8028 van de kem-
pense beauraingbedevaart.
Contactpersoon Daniëls Maria, 
tel. 014/85 03 36, maria.daniels@skynet.be
Contactpersoon voor Lille en Wechelderzande is 
Maria Herijgers, tel 03/311 57 41,
maria.herijgers@skynet.be
Opstapplaatsen voor Lille en Wechelderzande 
is aan de kerk van Wechelderzande aan de Kerk 
om 7uur.
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CARROSSERIE HERSTELLINGEN
VOOR ALLE WAGENS 

Gratis prijsbestek 
CARROSSERIE  ROES

Poederleesteenweg 116 - Lichtaart 
0495/20 17 67

Tuinbouwmachines
Bosbouwmachines

    Grasmaaiers
           in alle prijsklassen

Van de Perre-Janssens W.
Veldenstraat 24 RETIE - Tel. 014 37 99 59

–––––
De “C” van Commentaar
Voor wie voer je een sociaal 
beleid in een gemeente?
Voor iedereen, maar de men-
sen hebben vandaag het ge-
voel  dat het beleid rond zorg, 
welzijn en gezondheid alleen 
maar voor een “kwetsbare” 
doelgroep een voordeel op-
levert en niet voor “hen”. Ik 
begrijp dat ze zo denken, maar 
toch vergissen zij zich. Rik Torfs verwoordt het als 
volgt: “De sterken van vandaag beseffen niet dat er 
een moment komt waarop ze oud, ziek of uitgeran-
geerd zijn, zelf de zwakkeren zullen zijn.”  
Voor iedereen, jong of oud, stelt zich op een bepaald 
moment in hun leven een zorgvraag. Als lokaal be-
stuur moeten we dan ook proactief op dat toekomstig 
verwachtingspatroon inzetten. Het zou van grote 
nalatigheid getuigen wanneer we geen activiteiten 
en initiatieven ontwikkelen naar aanleiding van 
toekomstige behoeften. 
Weinigen liggen er nu wakker van, maar wat als 
het moment daar is, de grote zorgvraag zich stelt  
en de (lokale) overheid niet in staat is om daarop 
een antwoord te bieden. Dan zal men de vinger op-
steken en zal het bestuur nalatigheid of gebrek aan 
visie verweten worden. Terecht volgens mij, maar 
dat betekent ook dat we vandaag in die zorgsector 
moeten investeren niet alleen voor die kwetsbare 
doelgroep, maar ook voor zij die in deze  steeds meer 
polariserende samenleving net buiten alle sociale 
voorzieningen vallen en op termijn voor ieder van 
ons die in een zorgsituatie terecht komt. Daarom 
denk ik dat de hogere overheden ook voor de uit-
breiding van de doelgroep oog moeten hebben en 
dat we als lokaal bestuur daar waar mogelijk onze 
sociale dienstverlening ook naar hen moeten richten. 
Er kunnen uit de verkiezingen veel lessen getrokken 
worden, maar één daarvan is zeker dat de teleurstel-
ling en ontgoocheling bij die mensen die net overal 
naast vallen zich in een extreem stemgedrag uit. Het 
is in mijn ogen een terechte roep waarvoor het beleid 
aandacht moet hebben. 
De dualiteit in de samenleving tussen zij die alles 
hebben, een steeds meer armer wordende midden-
groep en een grotere groep van sociaal zwakkeren 
vergroot alleen maar het subjectieve  onrechtvaar-
digheidsgevoel  waardoor de zuurtegraad in de 
samenleving  helaas alleen maar toeneemt. Voor de 
overheid is iedereen belangrijk zonder onderscheid 
van ras, geslacht of opleiding. 
Peter Bellens, schepen in Herentals
Provincieraadslid

–––––
KLJ Lichtaart
Oud KLJ Lichtaart presenteert van 1 juni tem 4 
augustus een fotozoektocht. Deelnameboekjes 
te koop in het VVV te Kasterlee, Den Perenboom 
te Lichtaart, IJssloeberke en In den Drietip te 
Tielen aan €5 per stuk. Onderweg is 1 foto niet 
meer zichtbaar, daarom geven we deze cadeau. 
Foto nummer 35 zal je als 25e op het parcours 
tegenkomen. Veel fi etsplezier!

–––––
Chiromeisjes Kasterlee
Algemeen: Deze week is het geen Chiro, want 
de leidsters zijn bezig met de voorbereidingen 
van het kamp! Wie o wie mag zich binnenkort 
de king of kubb noemen? Wij zijn alvast be-
nieuwd! De plaatsen zijn snel volzet, dus wees 
er snel bij! Inschrijven kan via mail: 
kubb.chirofeestenkasterlee@gmail.com
–––––
KLJ Kasterlee
De zomer is gestart. De wekelijkse activiteiten 
zitten erop. Wel staan er nog 5 geweldige acti-
viteiten op het programma deze zomer. 
Zaterdag 6 juli: Kinderfuif + Sex on the beach: 
Onze jaarlijkse openluchtfuif staat op het pro-
gramma. Om 19u start onze kinderfuif en om 
21u gaan we verder met onze geweldige editie 
van sex on the beach.  
11 juli tot 21 juli: KLJ Kamp: Tijd voor ons 
jaarlijks geweldig kamp! Dit jaar trekken we 
naar Herselt. Al de leden die zijn ingeschreven 
vinden alle info in het kampboekje.
Zondag 4 augustus: -9, +9, +12, +16, +20: Sport-
feest! We vertrekken om 7u45 aan het lokaal om 
te laten zien dat KLJ Kasterlee het beste is! Zorg 
dat je er allemaal bij bent! 
Vrijdag 9 augustus: +16 en +20: BBQ: Binnen-
kort krijg je van je leiding een SMS met alle in-
formatie. Blokkeer alvast de datum in je agenda 
en vergeet niet om in te schrijven. 
Zondag 11 augustus: -9, +9 en +12: Slotreis: 
We gaan met z’n allen naar Toverland! Alle 
informatie volgt binnenkort in een brief waar je 
ook de inschrijvingsstrook vindt.

KVLV Lichtaart: Fietstocht naar Scherpenheuvel
Vijftien dames verzamelden jl. maandag-
morgen 17 juni om 9 uur aan het beeld van 
de Wannes voor de jaarlijkse fi etstocht naar 
Scherpenheuvel. 
De eerste stop in Trienenkant met onze foto 
voor het kapelleke. Via het gemeentehuis van 
Westerlo fi etsen we verder tot aan Mie Maan. 
Hier trakteerden we ons zelf op een hapje 
en drankje, we hadden immers toch al hard 
gefi etst! Rond 12 uur en enkele heuveltje in 
de benen kwamen we aan in Scherpenheu-
vel. Ons stalen ros parkeren in onze privé 
parking van restaurant “de ram” om dan te 
smullen van een lekkere koude schotel. Even 

een kaars laten branden (voor onze studenten, 
zieken, persoonlijke intentie, ….). De mop-
pen konden niet ontbreken en enkele kochten 
zelfs een waaiertje. Rond half 4 en nog altijd 
warme temperaturen begon onze terugreis. 
Men moest niet hard duwen en bolden gelijk 
niks tot Zichem. Aan de lekdreef in Averbode 
konden we niet weerstaan aan een lekker 
“lekijsje” want plastieken potjes mogen hier 
niet meer verkocht worden. Via Westerlo nog 
een laatste stop in Olen bij Den Hertog. Fijn 
dat jullie erbij waren. Geniet van de vakantie 
en tot binnenkort. 
Meer foto’s op fb van KVLV Lichtaart.

–––––
‘Tielen zomert’ blaast
nieuwe wind door dorpsfeest
Volgende zondag 30 juni staat de eerste 
editie van “Tielen Zomert” op de agenda. 
Fanfare de Kempenzonen zet de tenten nog 
steeds op aan het OC maar wijzigt het pro-
gramma…Er zat sleet op de formule van de 
fanfarefeesten. Een nieuwe werkgroep ging 
aan de slag en kwam met deze zomerse fa-
miliedag op de proppen. “Starten doen we 
met een dorps-barbecue. Wat er op het bord 
komt, konden bezoekers volgens eigen smaak 
en eetlust bestellen via onze website” vertelt 
initiatiefnemer Bart Wouters. 
Het namiddagprogramma is op maat van 
kinderen met om 14u een optreden van de 
jeugdbrassband en om 14u30 een workshop 
muziekinitiatie. Vanaf 15u klimt lokaal Tie-
lens talent op het podium. De aftrap is voor 
“Ragtime Adventure Club”, gevolgd door 
“Midlife Youth” en “Le Sud”. Tielen Zomert 
vindt plaats op de parking van het ontmoe-
tingscentrum, Kasteeldreef 34 in Tielen. De 
toegang is gratis. 
Info: www.kempenzonen.be

–––––
KLT op bedevaart naar Banneux
Mensen uit Tielen, Lichtaart en Kasterlee die 
mee op bedevaart naar Banneux willen, kun-
nen zich nog tot en met 20 juli inschrijven. 
De bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Ban-
neux (onder Luik) heeft plaats op maandag 5 
augustus. Het vertrek is om 7.30 uur aan de kerk 
van Tielen. De bus stopt eveneens aan de kerk 
van Lichtaart en de kerk van Kasterlee. De thuis-
komst is voorzien omstreeks 18.30 uur. Deelne-
men kost 19 euro. Je inschrijven en betalen kan 
ten laatste op 20 juli bij Vermeulen-De Doncker, 
Tielendorp 36 in Tielen, tel. 014-55.45.37. Ieder-
een is welkom!

–––––
Blue Heathens
Jazz in
Houtum Street
Jazzclub Houtum Street in Den Eyck, Hou-
tum 39 in Kasterlee, presenteert op maan-
dag 1 juli om 20.30 uur Blue Heathens Jazz. 
Spanjaard Angel Calvo Pérez richtte de band 
in 2013 op, oorspronkelijk uit liefde voor de 
bruisende hot jazz en swing uit New Orleans 
en Chicago. Blue Heathens blaast je warm in 
de hals en dropt je in ‘t midden van de nacht 
op een broeierige Congo Square. Zowel covers 

als eigen werk zijn aanstekelijk, opzwepend 
maar soms ook ingetogen of swingend. De 
kern van de groep: Hanne Peetermans, zang; 
Angel Calvo Pérez, trompet; Manten Van Gils, 
trombone; Ruben Verbruggen, altsax; Ben 
Van Bortel, gitaar; Jasper de Roeck, contra-
bass; Til Piryns, drums.
Toegangsprijs: 10 €, studenten 5 €
www.houtumstreet.be
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INSCHRĲVINGEN
2019-2020
info: www.kogeka.be

Mgr. Heylenstraat 37
2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 46

Schuttershof 2B
2440 Geel
Tel. 014 56 26 50

Laar 1-3
2440 Geel
Tel. 014 58 91 30

Gasthuisstraat 2
2440 Geel
Tel. 014 58 02 04

Technische Schoolstraat 52
2440 Geel
Tel. 014 57 85 50

Pas 110
2440 Geel
Tel. 014 58 86 72

V.U. Hilde Van de Vliet, Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel

Het pompoenengenootschap van Kasterlee en Juul Kabas kregen verleden week eerder toevallig 
nieuwe inspiratie aangereikt voor de hit ‘Wa groeit er in mijnen hof?’… 
Maar wat rijmt er op ‘nen helicopter’ en ‘Royal Air Force’? Suggesties mogen gemaild worden aan 
paul@weekbladdepostiljon.be  (Foto de Postiljon - pk)

Wa groeit er in mijnen hof?

Op 28, 29 en 30 juni 2019 viert Grootrees, hopelijk samen met veel bewoners 
en samen met u z’n jaarlijkse kermis. Binnen enkele weken rijst de tent aan de 
Hese te Kasterlee weer op (nabij Autobanden Sooi), worden planché en togen 
geïnstalleerd om vervolgens aan een stevig feestweekend te beginnen. 
Op vrijdag 28 juni hopen we op een goede opkomst voor de zettersprijskamp. 
Om 19.30u start de inschrijving, om 20u begint de strijd voor ‘t schoonste stuk 
vlees, met als eerste prijs een groot en ferm gebraad van de rug. Ook niet-kaarters 
zijn welkom voor een pintje en een babbeltje aan de toog, een lekkere boterham 
met kaas of kip-kap wordt u gratis aangeboden! 
Ook op zaterdag komen de kaarters aan hun trekken: na de eucharistieviering 
om 13u, opgeluisterd door Canteclaer, start de inschrijving voor het slagen halen, 
weerom met mooie prijzen. 
‘s Avonds gaan alle remmen los op onze vermaarde Ambiancefuif met DJ Skippy, 
en DJ Toeti & Wiwi. Om 21u gaan hiervoor de zeilen open. Ook tijdens de fuif 
gaan we prat op onze glazen pintjes, gezellige toog en uiteraard goeie muziek! 
Even goed staat zondag bol van de plezante activiteiten in en om de tent; vanaf 
14u is groot en klein welkom voor het ringsteektornooi, hetwelk vorig jaar erg 
gesmaakt werd! Tegelijk is er het sjotterbaktornooi, waarvoor je kan inschrijven 
per twee personen via grootrees.comite@gmail.com met vermelding van ploeg-
naam en spelers. 
Meer info vind je op de facebookpagina. Dit alles wordt overgoten met toffe kinder-
animatie, een springkasteel, en de gezellige sfeer die eigen is aan Grootrees Kermis. 
Want… ‘t is niet de grootste, maar wel de plezantste! 

Grootrees maakt zich op voor z’n kermis! 

–––––
Gezinsbond Kasterlee
GARAGEVERKOOP op zaterdag 29 juni 
2019 en zondag 30 juni 2019 van 10u tot 
18u kan u in de garage of voortuin allerlei at-
tributen, kledij, speelgoed… terugvinden bij 
volgende deelnemers:
Fam.Ramina-Santelia, Acacialaan 45 
Fam.Torfs, Amberlaan 1  
Fam.Geysbrechts, Amberlaan 8  
Fam.Leen Wuyts, Baron Vd Grachtlaan 28 
Fam.De Peuter, Berkenlaan 3  
Fam.Pauwels, Bremstraat 73 
Fam.Druyts Nadia, Dijkstraat 20
Fam.Van Gorp, Doornboom 28  
Fam.Gabriella, Elzenlaan 5   
Fam Begga, Elzenlaan 6   
Fam.Bogaerts-Sels, Elzenlaan 7  
Fam.Gyesbrechts-Van Gorp, Boshof 7 Goor 
Fam.Devaere-Verhoeven, Goorkens 2 
Fam.Leysen-Meulders, Heesakkers 15 
Fam.De Wit, Heiblok 9 bus 1
Fam.Stessens-Schenck, Hinnekensbergen 16 
Fam.Vervecken Paula, Hofstraat 51  
Fam.Van der Jonckheid, Hofstraat 67 
Fam.Verkennis, Hofstraat 75  
Fam.Droogbakker, Houtum 96  
Fam.Haesevoets-Deckx, Hulst 20  
Fam.Van Gorp, Kapelstraat 12  

Fam.Gijbels, Karekietstraat 3  
Fam.Snyers, Kattenberg 76   
Fam.Peeters, Lichtaartsebaan 13  
Fam.Safa, Lindelaan 16   
Fam.Cuypers-Wuyts, Looiven 12  
Fam.Deschauwer, Mgr Heylenstraat 3 b1 
Fam.Veraghtert-Meeuwssen, Mgr Heylenstr. 18
Fam.Wuyts Sandra, Mgr Miertsstraat 45 
Fam.Noyens, Mgr Miertsstraat 109  
Fam.Geudens Magdalena, Netestraat 1 
Fam.Druyts, Oostbergen 53   
Fam.Nuydens, Pater Damiaanstraat 22 
Fam.Meeuwssen-Janssens, P.Damiaanstr. 37 
Fam.Verheyen-Maerien, Pellemanstraat 5 
Fam.Van Nuffel, Pellemanstraat 55  
Fam.Belmans, Pellemanstraat 57  
Fam.Geukens, Retiesebaan 49  
Fam.Van Gorp Rita, Retiesebaan 93  
Fam.Coeckelbergs, Retiesebaan 99  
Fam.Van de Put, Retiesebaan 129  
Fam.Van Loco, Retiesebaan 144  
Fam.Janssen, Retiesebaan 190  
Fam.Huybrechts, Retiesebaan 198  
Fam.Van Gelder, Sleedoornlaan 8  
Fam.Bosmans-Meerts, Steendrukstraat 7 
Fam.Mertens, Terlo 3
Fam. Van der Eycken, Turnhoutsebaan 201 
Fam.Mertens, Turnhoutsebaan 214
Fam. Baretels, Vijverstraat 29  
 

BOUWMATERIALEN

P A U W E L S

MOSSELGOREN 117 - GEEL
✆ 014 21 50 41

ALLE BOUWMATERIALEN

CHAPE-STABILISÉ en DROGE BETON

BETONAFSLUITINGEN

–––––
Femma Kasterlee
Op onze nieuwe website vind je al heel wat 
foto’s van de activiteiten van dit voorjaar.
Benieuwd? Neem dan even een kijkje op 
www.femmakasterlee.be
Je vind er ook elke week een leuke tip uit ons 
najaarsprogramma of je kan ons natuurlijk ook 
volgen op facebook of via Postiljon om zeker 
geen enkele plezante, interessante, sportieve, 
creatieve...activiteit te moeten missen dit na-
jaar. Wens je via mail op de hoogte gehouden 
te worden van onze activiteiten? Stuur dan 
even een bericht naar boonen-vanballaer@
telenet.be en we sturen je  met veel plezier 
onze maandelijkse nieuwsbrief toe. 
Hier alvast een tweede tip:
Bloemschiklessen 2019-2020
Ben je graag creatief bezig met bloemen, groen, 
natuurlijke materialen….? Dan kan je helemaal 
uitleven tijdens onze bloemschiklessen. Elke les 
werken we rond een ander thema. Na wat tips 
van Veerle kan je aan de slag met je zelf uitge-
kozen materialen om weer een uniek bloemstuk 
te creëren.
En of je nu van modern, romantisch, wit of pim-
pelpaars.... houdt, vermits je zelf je materialen 
uitkiest kan je een bloemstuk maken dat perfect 
past bij uw smaak en  interieur. En omdat beel-
den vaak veel meer zeggen dan woorden, in het 
fotoboek van onze gloednieuwe website (www.
femmakasterlee.be) vind je enkele pareltjes die 
het afgelopen seizoen gemaakt werden door 
onze bloemschiksters. Wedden dat je groene 
vingers daarna beginnen kriebelen?
Waar en wanneer: OC Kasterlee, Binnenpad 2 
op woensdag 18/9-16/10-20/11-11/12-29/1-19/2-
25/3 en 29/4 vanaf 19u30.
Prijs: 40€ voor 8 lessen voor Femma-leden- 80 € 
voor niet-leden (nog geen lid- je kan 1 jaar lang 
lid worden voor de prijs van 30 €).
Meer info en inschrijven: Kris Van Ballaer, 
boonen-vanballaer@telenet.be, 014/85 17 78

–––––
KVLV Kasterlee
Voor de fi etstweedaagse vertrekken we op 
zaterdag 29 juni om 8.30u aan De Pit. Als de 
weergoden ons goedgezind zijn, en met onze 
altijd geweldige aanwezige fi etssfeer, kan dit 
weekend niet meer stuk!

–––––
Muzikaal zomertalent in 
Hoge Rielen’s Zomerbar
Zaterdag 29 juni gaat de “Zomerbar” van ver-
blijfsdomein De Hoge Rielen opnieuw van start. 
Voor het vijfde jaar op rij transformeert De Hoge 
Rielen het terras van het café in een gezellige 
zomerbar. Op maandag- en woensdagavond kun-
nen gasten en bezoekers er genieten van live 
muziek.
Verblijfsdomein De Hoge Rielen ontvangt tijdens 
de zomer heel wat groepen voor hun jaarlijkse 
kamp of zomerse activiteit. Daarnaast is het do-
mein ook toegankelijk voor bezoekers. De zomer-
bar van De Hoge Rielen is de ideale plaats waar 
gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. 
Ze kunnen er even uitblazen, bijbabbelen bij 
een fris drankje of genieten van het zonnetje op 
het terras.

Cozy Mondays en Funky Wednesdays
Op maandag- en woensdagavond staat vanaf 
20.30 uur muzikaal talent op het podium van 
de zomerbar. Tijdens de Cozy Mondays kan je 
genieten van intieme, gezellige, semi-akoestische 
concertjes. Voor wie het wat meer mag swingen, 
zijn er de optredens op de Funky Wednesdays. 
Heel wat verschillende genres passeren dit jaar 
de revue: van a capella over rockabilly en coun-
tryrock tot diverse singer-songwriters en cover-
bands. De volledige programmatie is te vinden 
op de website van De Hoge Rielen.

Zomerbar-tappers gezocht
Nog op zoek naar leuk vrijwilligerswerk tijdens 
de zomer? Kom dan de zomerbar mee bemannen!  
De Hoge Rielen zoekt zowel vrijwilligers die in de 
namiddag willen helpen als enthousiastelingen 
die de drukkere concertavonden mee tot een 
goed einde willen brengen. Een toffe sfeer, aan-
gename babbels met bezoekers en gasten, fi jne 
muziek én je houdt er een mooie vergoeding aan 
over.  Iets voor jou? Neem contact op via vrijwil-
liger@dehogerielen.be of 014 55 84 10.
De zomerbar van De Hoge Rielen is van 29 juni 
t.e.m. 1 september elke dag open van 14 tot 00 
uur. De concerten op maandag- en woensdag-
avond starten om 20.30 uur.
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WERKAANBIEDINGEN

zoekt wegens uitbreiding :

gemotiveerde
LEERJONGEN/VLOERDER

Steven Gils
vloer- en

tegelwerken
tel. 014 71 55 36

gsm 0497 28 11 71
info@gilsvloeren.be
www.gilsvloeren.be

Gevraagd:
voor bediening op weekendavonden

- Student (m/v) 
±3 uur - vanaf 17 jaar

- Student of fl exijob (m/v) 
voor afwas - min. 18 jaar

Aanb.: GRILL CARRÉ 
tel. 014 55 27 74 - LICHTAART

VOOR  ONMIDDELLIJKE  INDIENSTTREDING

Gemotiveerde chauff eurs gezocht
met rijbewijs B, C, CE

Voltijdse tewerkstelling, binnen- en buitenland, dagwerk

Aanbieden tijdens de kantooruren:

NV Taxi Marcel Transport & Zoon 

Noordervaart 41/1  (nabij jachthaven) - 2200 Herentals 

Het IJssloeberke - Tielen zoekt:

POLYVALENT
MEDEWERKER / MEDEWERKSTER

(voltijds of deeltijds) 
Neem contact op via:

ijssloeberke@gmail.com
of 0497 54 90 58

Gevraagd:

Poetsvrouw/man
Uren te bespreken

INDIENSTTREDING BEGIN SEPTEMBER 2019

Restaurant ’De Pastorie’
Lichtaart-Kasterlee

Aanbieden na tel. afspraak
014 557 786 (Carl Wens)

info@restaurantdepastorie.be

Vestiging in Kasterlee onderging metamorfose
Slagerij Vandecruys volledig vernieuwd!

Slagerij Vandecruys aan de Turnhoutsebaan 
in Kasterlee onderging een complete reno-
vatie. Het was immers, dertien jaar na de 
opening van haar tweede vestiging in 2006, 
tijd om de winkel in Kasterlee in een nieuw 
kleedje te steken! 
De voorbije dagen kwamen heel wat klanten 
de vernieuwde zaak bewonderen. Ook onze 
fotograaf ging er een kijkje nemen. 
Voor meer foto’s kun je terecht op www.druk-
kerijbaudoin.be en dan doorklikken naar de Pos-
tiljon online - extra foto’s.

Kaas en wijn
Zaakvoerders Patrick Haesendonckx en Lies-
beth Mertens en het hele team van slage-
rij Vandecruys kozen zeer bewust voor een 
energievriendelijk concept. Dakisolatie, de 
nieuwste koeltechnieken en energiezuinige 
verlichting waren prioriteit voor dit concept. 
Ze werken ondermeer samen met kaasmees-
ter Martens die hen begeleidt in het aanbie-
den van een compleet nieuw gamma héérlijke 
zachte en harde kwalitatieve kazen. Misschien 
minder gekend maar beter van smaak! Naast 
de kazen vind je bij slagerij Vandecruys voort-
aan ook een ruim aanbod  geselecteerde wij-
nen. Huisleverancier Eric Menten van “Me 
Gusta Vino” koos hier samen met de zaak-
voerders een aanbod om “U” tegen te zeggen. 

Sapjes en ham
Bij slagerij Vandecruys in Kasterlee ontdek 
je nu ook de verrassende smaken van Jucy, 
de dagelijks vers geperste en gebottelde sap-
jes om je dag een boost te geven… Zonder 
toegevoegde suikers of bewaarmiddelen en 
boordevol vitamines worden deze sapjes koud 
en onder hoge druk geperst op Belgische bo-
dem. Judy is gepassioneerd door haar vak en 
schenkt u graag een energiesapje om elke dag 
met een glimlach tegemoet te gaan.

Met de zomer in het vooruitzicht haalde slage-
rij Vandecruys ook een beetje Spanje en Italië 
in huis. Een echte Spaanse cortador toonde de 
bezoekers vrijdag en zaterdag zijn vaardighe-
den door met de hand geselecteerde topham-
men te versnijden. De bezoekers konden zijn 
kunsten én de ham zelf uiteraard met veel 
smaak degusteren! Zulke lekkernijen vormen 
de perfecte aanvulling voor uw tapa-avond of 
bij een aperitiefje.

Streekproducten
Naast al dit nieuws biedt slagerij Vandecruys 
haar vertrouwde assortiment ambachtelijke 
producten aan, mét enkele toppers. Vande-
cruys heeft immers drie erkende streekpro-
ducten: zwarte pensen, witte pensen en Kem-
pisch gezouten spek! Een ruim aanbod met 
huisbereide gerechten, charcuterie en salades 
maakt het plaatje compleet.

Webshop
Naast de vestiging in Kasterlee opende Sla-
gerij Vandecruys in de zomer van 2018 een 
gloednieuwe winkel in het historisch pand van 
de grootouders in Geel-Larum. De hoofdvesti-
ging van de slagerij is de winkel in Geel-Ten 
Aard waar nog steeds de productie is van 
de bekende ”Pensen Vandecruys”. Ook in 
Mol-Achterbos vernieuwde de slagerij 3 jaar 
geleden. Voor wie graag lekker van thuis uit 
zijn héérlijk assortiment samenstelt is er de 
webshop die reeds zijn 5de jaar ingaat en ook 
dit jaar zijn facelift kreeg waardoor online be-
stellen nog aangenamer en makkelijker wordt! 
Check www.slagerijvandecruys.be
Want, slagerij Vandecruys: da’s pure am-
bacht én dat proef je!

Ook de pensen en andere streekproducten 
vallen enorm in de smaak bij de klanten van 

Vandecruys! (Foto de Postiljon - pk)

Drukkerij Baudoin ■ De Postiljon ■ Grafische vormgeving

Poederleesteenweg 108 - B-2460 Lichtaart - Tel. 014 55 55 55 - e-mail: info@drukkerijbaudoin.be - www.drukkerijbaudoin.be

van zaterdag 6 juli 
tot en met zondag 28 juli

Volgende week de laatste 

Postiljon voor de vakantie!

Jeroen Janssens, Ellen Van de 
Velde, Ziggy Adriaensens, Char-

lotte Baert en Lieve De Saedeleer. 
(Foto Kempens Karakter).

Kempens karakter verhuist
naar kasteel Le Paige

Vanaf volgende week maandag, 
1 juli, zijn de kantoren van Kem-
pens Karakter terug te vinden op 
de eerste verdieping van kasteel 
Le Paige, Nederrij in Herentals. 

Uit het beheersplan bleek dat het 
domein op dit moment te weinig 
benut werd. Vanuit die stelling 
besliste de stad Herentals in april 
reeds om het Kempisch Karakter, 
op basis van een huurcontract, 
vanuit deze nieuwe locatie te 
laten fungeren. De tuin en het 
gelijkvloer van het kasteel blijven 
verhuurd via ‘t Schaliken. -J.T.

–––––
Zaterdag 29 juni in Tielen

Jobdag bij 3Para
Van de meer dan 250 vacatures bij ‘Defensie’ 
die in 2019 bestemd waren voor de provincie 
Antwerpen blijven er nog 116 vacatures open. 
De volgende jobdagen staan in het kader van 
de 88 vacatures para-commando, artillerie 
en gevechtsgenie. Die soldaten worden in 
oktober ingelijfd. Er zijn ook nog 28 gevechts-
ondersteunende vacatures voor constructie-
genie, techniek en logistiek. De jobdag bij 
3Para in Tielen heeft plaats op zaterdag 29 
juni vanaf 12.30 uur. Geïnteresseerden zijn 
welkom in het Kwartier P. Gailly aan de Ka-
liebaan 30 in Tielen. Het volledige programma 
ziet er als volgt uit:
12u30 Ontvangst van de geïnteresseerde  
 jongeren
13u00 – 14u10  Infobriefi ngs
14u10 – 15u45  Demonstraties
16u00 Einde jobdag
Meer info: https://www.mil.be/nl/evenementen

––––– 
Landelijke Gilde Kasterlee
ORGANISEERT 29ste HOEVEFEESTEN 
Van zaterdag 13 tot maandag 15 juli 2019 orga-
niseert de Landelijke Gilde van Kasterlee weer 
een feestweekend op een landelijke locatie. De 
jaarlijkse hoevefeesten zijn dit jaar al aan de 
29ste editie toe.
Traditiegetrouw slaan we onze tenten weer op in 
een van de gehuchten van Kasterlee. 
Dit jaar zijn we te gast in het gehucht Vorsel. Het 
programma omvat een zeer ruim aanbod aan acti-
viteiten waar eenieder van u wel iets kan vinden 
dat de moeite loont.  

Zaterdagnamiddag vanaf 12h00 is het de beurt 
aan de sportievelingen uit onze gemeente. In sa-
menwerking met de Kastelse Durvers gaan we 
weer op zoek naar de sterkste, slimste en snelste 
wielertoerist van Groot-Kasterlee. 
Iedereen die niet over een licentie als wielrenner 
beschikt en in Groot-Kasterlee woont , mag zich 
hiervoor inschrijven.  Inschrijvingen kunnen indivi-
dueel maar ook per ploeg aan € 10,00 per persoon. 
Hierin is een verzekering inbegrepen en een con-
sumptie.  Als ploeg van minimum 3 en maximum 
5 personen kan je proberen de wisselbeker te be-
machtigen, en natuurlijk is er voor de 1ste die over 
de streep komt weer een kampioenentrui voorzien.  
Meer info en reglementeringen hieromtrent zijn steeds 
te bekomen via mail op volgend adres : auto.clean@
pandora.be
Inschrijven kan op dit adres of door gewoon te storten 
op de rekening van Landelijke Gilde Kasterlee  (BE83 
7333 2100 0615) met als vermelding de naam van de 
deelnemers.  Er wordt een opsplitsing gemaakt in een 
leeftijdscategorie onder de 45 jaar en erboven. 
De strijd barst los om 14h30 en wordt beslecht over 10 
ronden van 5,7 km.

We gaan ook weer proberen om een kampioen on-
der de vrouwen te vinden. Bij voldoende interesse/

inschrijvingen rijden zij een aparte reeks. Om aan 
voldoende deelnemers te geraken, zijn in deze 
reeks zelfs vrouwen die niet in Groot–Kasterlee 
wonen welkom om mee te starten om er zo een 
spannende rit van te maken. Zij starten al om 12h00 
aan hun wedstrijd van 6 ronden van 5,7 km.
Na de vrouwen krijgen de G-sporters de kans om op 
ons parcours hun gangen te gaan in hun mache van 
het Pidpa G-wegcriterium. Hun vertrek is voorzien 
om 13h30.  Zij geven gedurende 45 minuten op een 
verkort parcours van 3,4 km het beste van zichzelf.

Zondag 14 juli wordt om 12h00 de eucharistie 
opgedragen. Aansluitend op deze viering gaat 
de jaarlijkse fi etszoektocht van start. We rekenen 
alvast op de weergoden om de moedige fi etsers en 
‘zoekers’ in aangename omstandigheden te laten 
deelnemen. Deelname aan deze zoektocht kost u 
5,00 EUR en met een beetje geluk en handigheid bij 
de praktische proeven, levert u dit nog een prach-
tige prijs op. Handig om weten is wel dat iedereen 
prijs heeft, ook degene die minder succes heeft 
bij het zoeken naar de juiste oplossingen. Terwijl 
de fi etsers langs landelijke wegen hun ding doen, 
wordt u op en rond het feestterrein vergast op heel 
wat animatie. 

Zo is er voor de liefhebbers in samenwerking met 
de familie Hermans ook de kans om in de nieuwe 
kalverstallen op verkenning te gaan. Zo kan je 
eventueel een demo bijwonen van de houtsnipper-
verwarming. Voor animatie in en om de tent wordt 
ook weer gezorgd. Zo kan je dit jaar onder meer 
een demonstratie line-dance bekijken en wordt er 
ook gezorgd door een stel oerdegelijke Vlaamse 
boerenpaarden die hun kunnen komen tonen.  
Voor de kleinsten onder ons is er de ganse middag 
een springkasteel met randanimatie opgesteld. 
Om 18h00 is er een gratis kindertombola voor hen.
Om 20h00 is er dan de prijsuitreiking van de fi ets-
zoektocht en de gelegenheid om nog een babbeltje 
te slaan als uitloper van het weekend. 
Gelegenheidsadres van dit gebeuren: feesttent 
op de weide in Straaleind in het gehucht Vorsel.

Maandagavond sluiten we de festiviteiten af met 
een grootse zettersprijskamp waar prachtige vlees-
prijzen te winnen zijn. Inschrijven kan vanaf 19h30.
Allen alvast hartelijk welkom. 
Landelijke Gilde Kasterlee
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Der Kinderen BVBA
WECHELSEBAAN 11- 2275 LILLE 
Tel. 014/88 16 56

elly@derkinderenbvba.be
www.derkinderenbvba.be 
www.webshopderkinderen.be

OPEN:
doorlopend  maandag - vrijdag van 9 tot 18 uur. 
zaterdag van 9 tot 17 uur  -  zondag gesloten.

NACHTKLEDING

BEDLINNEN

ONDERGOED

BADLINNEN

LINGERIE

PARADIES DEKBEDDEN

TAFELLINNEN

RAAMDECORATIE

NACHTKLEDIJ
voor dames, heren en kinderen

KORTING
op zwemkledij 

voor heren 
op geselecteerde items

KORTING
op de 

doorlopende 
collectie 

ondergoed en 
nachtkledij

-20%  -50%*

-20%* -10%*

*Geldig tot zat 13 juli 2019
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Pittig drukwerk, 
ook in kleine oplages

 Wechelderzande

Dankbetuiging
De familie WENS

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

de heer

Frans Wens
Begraf.-Fun. Van den Broeck Vorselaar 014 51 16 96, Herentals 014 23 10 67

 Olen Sint-Jozef

Dankbetuiging
De familie VERMEULEN-DE BECKER

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

de heer

Guido ’Guyke’ Vermeulen
Begraf.-Fun. Van den Broeck Vorselaar 014 51 16 96, Herentals 014 23 10 67

 Herentals

Dankbetuiging
De familie VLEUGELS-VAN DE VEN

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

de heer

Jos Vleugels
Begraf.-Fun. Van den Broeck Vorselaar 014 51 16 96, Herentals 014 23 10 67

 Herentals

Dankbetuiging
De familie BAUWERAERTS-

ROODHOOFT dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

de heer

Jan Bauweraerts
Begraf.-Fun. Van den Broeck Vorselaar 014 51 16 96, Herentals 014 23 10 67

 Herentals

Dankbetuiging
De familie LACHI-VAN BYLEN

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de 

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

mevrouw

Irma Van Bylen
Begraf.-Fun. Van den Broeck Vorselaar 014 51 16 96, Herentals 014 23 10 67

 Herentals

Dankbetuiging
De familie SALAETS

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de 

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

de heer

Lambert ’Berreke’ Salaets
Begraf.-Fun. Van den Broeck Vorselaar 014 51 16 96, Herentals 014 23 10 67

 Herentals

Dankbetuiging
De familie PIEPERS-VAN DE STAEY

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

de heer

Geert Piepers
Begraf.-Fun. Van den Broeck Vorselaar 014 51 16 96, Herentals 014 23 10 67

 Herentals

Dankbetuiging
De familie VAN AELST-DETIÈGE

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

mevrouw

Francine Detiège
Begraf.-Fun. Van den Broeck Vorselaar 014 51 16 96, Herentals 014 23 10 67

De wondere wereld van Gill
Meneer Gill, we gaan mekaar enkele weken 

moeten wissen, zei mijne professor van 
culinaire zaken. Toen ik antwoordde dat we 

goed voor mekaar hadden gezorgd en dat we 
elkaar aan de andere kant van zomer weder 

zullen zien, begon hij te vertellen over
zijn vakantiedromen. Weet je waar ik zo van 

kan genieten, zei hij?
Nadat ik mijn hoofd van 

links naar rechts had 
gedraaid, had hij het over 

zijn gelukzalig gevoel. Een 
klontje boter zien wegsmel-

ten in een hete pan.
Veel gelukkiger kan een 

mens niet worden, lachte 
hij tevreden en blij.

Tot volgende week en nog vele groeten van Gill

Oeps, verkeerde straat kapotgebeukt….
Een onderaannemer die in jeugdcentrum 
de Hoge Rielen betonnen wegverharding 
moest aanpakken met het oog op vernieu-
wing van het wegdek, heeft per ongeluk 
met zijn beukmachine zo’n kleine 600 meter 
beton in Ossengoor toegetakeld.  
Eén dezer dagen worden die ‘bewerkte’ en 

andere betonnen wegpanelen vervangen door 
nieuw beton. Dat moet enkele weken drogen 
en uitharden, en daarom wordt Ossengoor de 
komende weken een drukke werfzone… en 
dat net op het moment dat de speelpleinwer-
king op domein de Rulheyde begint. Normaal 
gezien kunnen ouders met hun kinderen hun 
auto parkeren op de parking van de Hoge 
Rielen, om van daaruit naar de Rulheyde te 
wandelen. Dat is nu niet mogelijk. 
Het gemeentebestuur en de jeugddienst 
zoeken alternatieven om iedereen toch op 
een veilige manier op de speelpleinwerking 
te brengen. Schepen van openbare werken 
Guy Van De Perre dacht eraan eventueel een 
pendeltreintje in te zetten. Dat zou de kinde-
ren -normaal gezien tussen 100 en 150 per 
dag- vanaf de Beukendreef en langs de zand-
weg naast de Kastelse ring naar de Rulheyde 
brengen. Hopelijk komt alles tegen volgende 
week in orde. 
Voor meer info kun je terecht op de website van 
de gemeente, de facebookpagina van de jeugd-
dienst, jeugd@kasterlee.be en tel. 014-85.99.23. 
(pk)

Een hele strook van het Ossengoor werd per 
vergissing kapotgebeukt. (Foto de Postiljon - pk)

Naar jaarlijkse gewoonte vond op zondag 16 juni het 8° ontbijt Liberale Vrouwen Herentals 
plaats. Ook voor deze editie was iedereen welkom in hotel Karmel, Herentals. Het werd alweer 
een overdonderend succes. Meer dan 100 gasten kwamen opdagen voor het evenement! Alle 
aanwezigen konden genieten van een glaasje cava en een uitgebreid, lekker vers buffet. Voorzit-
ter Anitta Maes mag terugblikken op een zeer geslaagde editie en hoopt volgend jaar zo mogelijk 
nog beter te doen. Welgemeende dank aan alle deelnemers.

Ontbijt Liberale Vrouwen Herentals

–––––
Wijk De Molekens slaat 
handen in elkaar met
twee buurtscholen 

Wie vandaag bij buurtschool De Leertuin aan-
komt, kan een straatschildering bewonderen 
die dit weekend gemaakt werd door enkele 
kinderen uit de wijk de Molekens. 
Het initiatief past in het kader van een samen-
werking tussen buurtvereniging vzw De Mo-
lekens (bekend van het initiatief De Boekerij) 
en de school om de verkeersveiligheid bij de 
schoolpoort te verbeteren. Ook met de andere 
buurtschool, Ibis, wordt deze zomer samenge-
werkt. Daar stelt de school haar speelplaats en 
buitenruimtes tijdens de zomervakantie ter be-
schikking van enkele lokale verenigingen waar-
onder vzw De Molekens.

Een witte strook met rode bollen op de grond 
geschilderd als speelse manier om de laatste 
meters naar de schoolpoort te overbruggen. 
Niet alleen speels, maar ook functioneel. Op de 
ruime parking van De Leertuin ontstaan name-
lijk dagelijks situaties waarbij auto’s, fi etsers en 
voetgangers dicht langs elkaar heen moeten rij-

den. Een situatie die zowel volgens de school als 
volgens automobilisten en fi etsers/voetgangers 
voor verbetering vatbaar is. Buurtvereniging De 
Molekens ging daarom aan tafel met de directie 
en ouderraad van de school om op termijn een 
plan te bedenken waardoor de situatie rondom 
de school voor iedereen verbeterd kan worden. 
Door een kiss en ride zone te voorzien bijvoor-
beeld waar ouders kunnen stoppen die hun kind 
niet helemaal meer tot aan de poort begeleiden. 
Of duidelijker eenrichtingsverkeer op de parking, 
zodat auto’s die in en uit de parkeerplaatsen 
rijden minder risico lopen om elkaar te raken. 
En ook een duidelijkere scheiding tussen ruimte 
voor auto’s, zwakke weggebruikers en wach-
tende kinderen en ouders. De ludieke actie van 
deze week is een eerste stap om te tonen hoe je 
met relatief eenvoudige ingrepen toch duidelij-
ker dergelijke zones kan afbakenen. Doel is om 
ook in overleg met de stad op zoek te gaan naar 
permanente oplossingen.

Ook tussen buurtvereniging De Molekens en 
Freinetschool Ibis is geregeld overleg en wordt 
samengewerkt. Rond mobiliteit met elke maand 
een fi etsapplaus bij de toegang van de school, 
die dan ook telkens als autovrije fi etsstraat wordt 
ingericht. En deze zomer ook doordat de school 
haar buitenruimte ter beschikking kan stellen 
voor externe verenigingen. Niet alleen buurtver-
eniging De Molekens, maar ook bijvoorbeeld en-
kele Herentalse jeugdbewegingen, circusschool 
Locorotondo etc. Dankzij deze samenwerking 
kon de school ook extra middelen aantrekken die 
het onder andere investeert in een basketbalring 
en een nieuw blotevoetenpad. 
Wie via vzw De Molekens iets wil organiseren, 
kan op hun website (www.deboekerij.be) de 
contactgegevens vinden. Let op: enkel activitei-
ten die voor heel de buurt toegankelijk zijn. Dus 
geen privé feestjes etc.

–––––
Davidsfonds Nationale
Zomerzoektocht 
Van zaterdag 1 juni tot en met zondag 15 
september trekt de 33ste Zomerzoektocht 
naar Bilzen en Tongeren! 
Toffe en verrassende vragen laten je de twee 
Zuid-Limburgse steden met andere ogen be-
kijken. Via een lusvormig wandelparcours 
ontdek je alle hoogtepunten en verborgen 
parels van Bilzen en Tongeren, en onderweg 
bieden gastvrije horeca en handelaars je leuke 
extraatjes aan. Met de fi ets of met de auto rijd 

je naar de verschillende stopplaatsen terwijl 
je het Haspengouwse landschap bewondert. 
Bovendien geniet je van het aangenaam ge-
zelschap van medezoektochters en maak je 
kans op prachtige prijzen!  De zomerzoektocht 
is er zowel voor volwassenen als kinderen: 
dankzij twee formules - de klassieke zoek-
tocht en de familiezoektocht - kunnen jong en 
oud samen op ontdekking door een prachtig 
stukje Vlaanderen. De familiezoektocht past 
dit jaar trouwens in de Schatten van Vlieg en 
start op zaterdag 29 juni. Het einde van de 
familiezoektocht valt samen met dat van de 
klassieke zoektocht: beide versies lopen tot 
en met zondag 15 september.

Hoeveel kost een deelnemingspakket?
• 15 euro met de Davidsfonds Cultuurkaart
• 20 euro voor KBC-klanten, met mogelijkheid 

om een gratis Davidsfonds Cultuurkaart aan 
te vragen

• 25 euro indien je je adresgegevens achter-
laat en, zonder verdere kosten, aangeeft 
een gratis Davidsfonds Cultuurkaart aan te 
vragen.

• 30 euro zonder de vorige voordelen.
Het pakket bevat een deelnemingsbrochure 
met de parcoursbeschrijving en de vragen, een 
gloednieuwe streekgids over Haspengouw 
ter waarde van 17,50 euro en een folder met 
meer dan 120 extraatjes (zoals korting of een 
gadget) bij Limburgse horeca en handelaars. 
Voor info en inschrijvingen: Louis Hermans, 
tel.014/85.11.88, joos.louis@telenet.be  Je deel-
namepakketten worden dan bij je thuis bezorgd.

Luister online via
www.radioklt.be

–––––
Concert in Sint-Waldetrudiskerk
Op zondag 30 juni heeft in de Sint-Waldetru-
diskerk van Herentals een concert plaats. Duo 
Falk brengt werk van Mendelssohn, Eccles, 
Hummel, Crols en Louwye. Het duo bestaat 
uit Lieselotte Crols met de altviool en Mattijs 
Louwye op het orgel. Het concert begint om 
15 uur, de toegang is gratis. -J.T.
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SportNieuws
48ste Zomercompetitie
Het is weer gespeeld. Oostbergen United pakt de tweede titel op 
3 jaar tijd, en het is verdiend. Meestal mag je in deze competitie 
maximaal één nederlaag slikken, want anders kom je (letterlijk) 
tweedes.
Wat onthouden we van deze editie :
• een late deelname-aanvraag van FCMatinée, maar we zijn allemaal 

blij dat deze younsters konden laten zien dat ze (op termijn) echt 
kunnen meedingen naar de titel;

• opnieuw doelpuntenrijke wedstrijden, met een gemiddelde van +5;
• 26 van de 28 wedstrijden werden zonder enige noemenswaardige 

discussie afgehandeld;
• 2 wedstrijden waarbij thuisploeg Mastentop geen goede beurt 

heeft gemaakt, jammer;
• Gust, Kurt, Wim, Bart en nieuwkomer Kris die bijna alle wedstrijden 

als scheidsrechter in goede banen leidden, met ook dank aan Den-
nis en Gert voor die 2 aanvullingen;

• alle ploegen die minstens wonnen en/of gelijkspeelden, wat voor 
iedereen plezanter is;

• teams die tot 33 personen no-
dig hadden om de 7 wedstrij-
den af te werken;

• Kattenberg dat de fairplaybe-
ker won;

• dank aan de gemeente, in de 
aanwezigheid van Walter van 
Baelen;

• dank aan Gust voor het orga-
niseren van uitreiking bekers;

• we gaan richting feesteditie in 
2021, maar eerst volgend jaar 
nog eens op en top strijd voor 
de wisselbeker.

Dank aan eenieder die zich mee 
heeft ingezet om van deze 48ste 
editie toch weer een succes te 
maken: scheidsrechters, afge-
vaardigden, spelers en suppor-
ters.

Herentalse badmintonclub 
viert 50ste verjaardag

Vijftig jaar geleden speelde de Herentalse badmintonclub de 
eerste wedstrijden in ‘de blaas’, op deze foto op de achter-
grond. Op die plek vind je nu de terreinen en hallen van ‘Sport 
Vlaanderen’. De badmintonclub viert in het weekend van 21 
september de vijftigste verjaardag. De Lakenhalle in Herentals 
is alvast afgehuurd en op zaterdag 21 september organiseert de 
club een tentoonstelling waar je vele foto’s zoals deze kan zien. 
Misschien sta jezelf er tussen. Kom zeker kijken. Dat is ook één 
van de redenen van dit berichtje. Alle EX-LEDEN die er bij wil-
len zijn: stuur een mailtje naar contacteerhbc@gmail.com of bel 
eens naar +32 471 33 02 61.

Uitslagen:
Vorsel-FCMatinée  : 2-3
Gieterij-Kattenberg  : 0-4
Oostbergen Utd-Mastentop  : 4-1
Witte Molen-KLJ   : 1-3

Eindstand
1 Oostbergen Utd  : 18
2 Kattenberg   : 15
3 FCMatinée   : 13
 KLJ    : 13
5 Vorsel       :  7
6 Witte Molen          :  6
 Mastentop           :  6
8 Gieterij              :  4

De Weerhaak 
1ste Namiddag
1) Lenaerts Karel 52310 g
2) Ceelen Jan 49110 g
3) Piedfort Luc 46680 g
4) Pihay Stijn 45470 g
5) Meeus Ronny 44610 g
6) Daemen Ludo 39320 g
7) Van Den Berg Frans 38730 g
8) Embrechts Marc 38520 g
9) Daneels Guido 37440 g
10) Vos Karel 34560 g
1ste namiddag is weer een feit! 
Er waren 34 vissers die samen 
947 kg vis konden vangen!!! Al-
len welkom om een van de namid-
dagen af te komen om een ter-
rasje te doen of om uw hengel te 
komen uitwerpen. 

Kasterlee, De Weerhaak
1) Huygens Marc 24820 g
2) Vos Karel 22280 g
3) Spaepen Jan 19500 g
4) Goethaert Jiri 17380 g
5) Boonen Ludo 15610 g
6) Stessens Andre 15330 g
7) Loodts Rudy 15140 g
8) Wagener Jan 15000 g
9) Thijs Bart 12590 g
10) Proost Marc 12350 g
Zaterdag de verplaatsing Kaster-

Oostbergen United is kampioen!
Niet onverwacht hebben de jongens van voet-
balclub Oostbergen United verleden zaterdag 
de kampioenstitel behaald in de zomer-voetbal-
competitie van Kasterlee. Op het voetbalveld 
van de Kattenberg won Oostbergen United met 

4-1 van FC Mastentop, dat stevig weerwerk 
bood en volgens onze fotograaf toch de mooiste 
goal scoorde. Maar het was Oostbergen United 
dat na de wedstrijd de champagne mocht ont-
kurken…. Profi ciat gasten! (Foto de Postiljon - pk)

Zondagmorgen was het de beurt aan vierdeprovincialer SKS 
Herentals om zijn ploegvoorstelling te organiseren. De Heren-
talse fusieclub lijkt klaar om opnieuw een rol van betekenis 
te spelen. 
Vorig jaar was men aan de Olympiadelaan lang in de running 
voor een plaats in de eindronde. Maar enkele wedstrijden voor 
het einde werd het duidelijk dat dat doel niet zou gehaald wor-
den.
“Dit jaar is het opnieuw onze uitdaging, geeft voorzitter Gerrit 
Van Nueten toe. Maar het wordt een zware competitie. Met te-
genstanders waarvan er vorig jaar verschillende de eindronde 
hebben gespeeld. In een competitie met zeventien ploegen. Dat 
betekent in het begin en op het einde van het seizoen midweek-
voetbal.”

Gerd Heylen
Bij SKS Herentals onderging de technische staf een kleine me-
tamorfose. Met T1 Gerd Heylen werd niet alleen een gekend ge-
zicht in huis gehaald. Bij Houtvenne, de ploeg die vorig seizoen 
misschien wel het beste voetbal uit derde amateurklasse op de 
grasmat legde, deed hij als rechterhand van Geert Van Dessel 
behoorlijk wat ervaring op. 
Werner Holemans, die de ploeg op het einde van vorig seizoen 
met succes leidde, wordt opnieuw T2. Geert Dieltjens is trainer 
van de keepers.
“Het wordt een zware reeks, voorspelt de nieuwe T1. Ik ver-

wacht dat diverse ploegen 
eveneens voor die eindronde 
zullen gaan. We hebben ge-
probeerd om onze kern in de 
breedte te versterken. Daar-
door beschikken we over een 
kern van een twintig spelers.”

Nieuw
Kobe Verbinnen (Lierse Kem-
penzonen), Dries Matthys 
(Beekhoek), Jonas Van Gestel 
(VC Herentals), Sebastien Bo-
vri (Wechelderzande), Arnout 
Geens (Wiekevorst), Alexander 
Goor (Oevel), Brent Vercam-
men (VC Herentals), Alejandro 
Willemse (Kasterlee) en Cedric 
Heremans (Vorselaar) zijn de 
nieuwe gezichten. Verder slui-
ten een aantal spelers uit de 
beloften aan. Dinsdag 16 juli is 
er de eerste training. Eén dag 
later is er voor eigen volk om 
19.30 uur het stadsderby tegen 
VC Herentals. - Jef Tegenbos

SKS Herentals stelt zijn
gewettigde ambities voor

Nieuwkomers en technische staf. -J.T.

lee gemaakt met 22 van onze vis-
sers, we hebben met 40 vissers 
samen 387 kg vis kunnen vangen. 
De Weerhaak verloor deze wed-
strijd met 30 tegen 25 punten!!!

De Weerhaak, Kasterlee
1) Wagener Jan 41180 g
2) Thijs Bart 36950 g
3) Vogels Urbain 35780 g
4) Michiels Koen 33360 g
5) Goris Maria 27690 g
6) Vanlommel Charel 27180 g
7) Vos Karel 26680 g
8) Vanlommel Staf 25950 g
9) Van Gorp Johan 25060 g
10) Adriaenssen Danny 24960 g
Zondag de terugwedstrijd met 12 
van hun en 36 samen konden we 
702 kg vis vangen. 
De Weerhaak won deze wedstrijd 

met 16 tegen 39 punten!!!

Volgende wedstrijden:
• Zaterdag 29/06 De Weerhaak – 

‘tPutteke (thuis vanaf 11:00)
• Zondag 30/06 Memorial Kris 

Avonds (thuis vanaf 08:00)
NOTA: nog enkele plaatsen be-
schikbaar, inschrijven kan bij 
Gert op 0485 55 62 80

• Dinsdag 02/07 De Weerhaak 
Tielen, 3de Namiddag (thuis 
vanaf 11:00)

• Zaterdag 06/07 KMZ - De Weer-
haak (verplaatsing)

• Zondag 07/07 De Weerhaak – 
Laakdal (thuis vanaf 11:00)

• Dinsdag 09/07 De Weerhaak 
Tielen, 4de Namiddag (thuis 
vanaf 11:00)

Kaat Hannes klaar voor BK
op vlakke omloop in Gent
Gisteren was het precies drie jaar geleden dat Kaat Hannes Belgisch 
kampioen op de weg bij de dames-elites werd. Aan de boorden van 
Les Lacs de l’Eau D’Heure zette de renster uit Wechelderzande een 
ultieme jump op touw, waar niemand een antwoord op had. Het was 
de uitval die haar naar de zege loodste. Een momentopname die vele 
aanhangers van de Topsportster van Defensie al vele jaren een kost-
bare plaats hebben gegeven.
Intussen is er veel water naar de zee gevloeid. Na een moeilijke 
start van het huidige seizoen, staat Kaat Hannes er helemaal. Van 
de voorbije elf wedstrijden eindigde ze acht keer in de top tien. In 
een spurt ligt het verschil tussen winnen en net verliezen heel dicht 
bij mekaar.
“Omwille van ziekte heb ik de eerste maanden van het seizoen en-
kele moeilijke momenten gehad, zegt de renster uit Wechelderzande. 
Intussen zit ik opnieuw op het niveau dat ik voorop had gesteld. Het 
voorbije weekend heb ik nog twee wedstrijden gereden. Zondag in 
Kieldrecht en maandagavond in Luyksgestel in Nederland. Een cri-
terium waar ik elk jaar van start ga. Nu ligt de focus op de wedstrijd 
van zondag.”

BK
In tegenstelling tot de voorbije jaren wordt de start nu op een meer 
redelijk uur, kwart na tien, gegeven. Het wordt een strijd op een 
vlakke omloop, waardoor zowat iedereen als favoriet aan de start 
komt.
“Drie jaar geleden kwam er het nodige klimwerk aan te pas. Dat is 

zondag geenszins het geval. Een 
Belgisch kampioenschap blijft 
een onvoorspelbare koers. Maar 
de kans dat het op een spurt zal 
uitdraaien is vrij groot.”
De slotfasen van het BK bij de 
dames is zondagmiddag rond de 
klok van één uur rechtstreeks te 
bekijken bij Sporza op Canvas. - 
Jef Tegenbos

Een beeld van net geen drie jaar 
geleden. Kaat Hannes heeft net de 
Belgische driekleur en medaille in 

ontvangst genomen. -J.T.

Tjak zette iedereen aan het lopen…
De vrienden van Tjak Tielen organiseerden verleden zondag de Kasteelloop, de natuurloop Herentals-
Tielen én de trail over de Kempense heuvelrug, een hele organisatorische klus… Iedereen had de keuze 
tussen 6, 14 en 23 kilometer, en dat onder een fl ink stralende zon. Onze fotograaf nam vooral foto’s van de 
Kasteelloop, zoals deze foto van de start. Meer foto’s vind je op www.drukkerijbaudoin.be en dan door-
klikken naar de Postiljon online - extra foto’s. - (Foto de Postiljon - pk)
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In afwachting van de Ronde van Frankrijk 
had aan de Rielenkapel (tussen Kasterlee 
en Lichtaart) een ander zeer belangwek-
kend evenement plaats: de offi ciële pers-
voorstelling van het boek over de “Ronde 
van Rielen”. 
Deze gedenkwaardige wielerkoers had plaats 
van 2002 tot 2011, en Chris Boonen bracht er 
nu een boek over uit. Het is een erg mooi werk 
geworden, met veel foto’s en een “hette kaft”.

Der Josef  und der Guido
De Ronde van Rielen ontstsond uit een wed-
denschap tussen Bart Van De Perre en Gert 

Van Tillo, die probeerden om ter snelst twee 
ronden van telkens vier kilometer rond de 
Rielenkapel te fi etsen. Het werd tien jaar lang 
een traditie. 
Zelfs vanuit het buitenland kwamen deelne-
mers opdagen, zoals der Josef aus Plaffeien 
en der Guido von der Mühlekreiss… 
Chris Boonen (links vooraan in het rood), au-
teur van het boek, maakte deel uit van de oud-
winnaars, maar de meeste zeges werden wel 
binnengehaald door Dirk Vanhoof, voor Guido 
Leysen en Dirk Stessens. Die drie mochten 
bij de boekvoorstelling op het podium, maar 
werden daar al snel verdrongen door familie, 

Fotoboek over de
“Ronde van Rielen”

Keeses molen is verdwenen van zijn stand-
plaats aan de Geelsebaan in Kasterlee. Niet 
helemaal, want de teerlingen (de gemet-
selde steunpunten), de molenkap en andere 
restanten zie je nog staan en liggen. 
Eind mei, begin juni hebben de Nederlandse 
molenbouwers en -restaurateurs John en Jan 
De Jongh Keeses molen gestript, ontmanteld 
en (voor een deel) meegenomen. 

Kees en Fik
De standaard- of staakmolen dateert uit de 
zeventiende eeuw. Fik Van Laer, de zoon van 
Kees, kocht de molen in 1922 van een zekere 
Andries in Heist-op-den-Berg. Fik ging ermee 
aan het malen op de Heesbergen, nu bekend 
als de Molenberg nabij de Retiesebaan. In 
1943 werd de molen geklasseerd, in 1949 over-
leed molenaar Fik Van Laer. In de jaren ’50 
werd de molen gerestaureerd onder leiding 
van architect Schellekens, én verhuisde hij 
naar zijn voormalige én toekomstige stand-

plaats naast de Geelsebaan. Want na restau-
ratie in Nederland keert de molen terug naar 
Kasterlee.

Bezienswaardig en maalvaardig
De molen werd dus zo goed als helemaal ont-
manteld. Op uitzondering van de wieken, de 
molenkap en de teerlingen verhuisden alle on-
derdelen (vooral de molenkast) naar het atelier 
van De Jongh in het Nederlandse Veldhoven. 
De wieken worden door een ander bedrijf 
helemaal gezandstraald en van een nieuwe 

laag verf voorzien. In 2020 moet de molen 
opnieuw bezienswaardig én maalvaardig zijn. 
Daarvoor moet de talud aan de Geelsebaan 
verhoogd worden, én moeten de teerlingen 
nog een stuk hoger opgemetseld worden. De 
molen moet immers opnieuw voldoende wind 
kunnen vangen om ook écht te malen. Er zijn 
inmiddels nieuwe molenaars in opleiding. (pk)

Zo zag onze fotograaf Keeses molen stilaan ontmanteld worden en
verdwijnen… Maar hij komt terug! (Foto De Postiljon - pk)

Terugkeer voorzien in 2020
Keeses molen verhuisde naar Nederland voor restauratie

GROND- en AFBRAAKWERKEN
CONTAINERS voor PUIN en STORT
Tel. 014 85 11 49 - 0474 99 99 51

vrienden en andere oud-Chiroleden. 
(Foto de Postiljon - pk)

–––––
Franse krant l’Equipe
komt naar Herentals
voor GP Rik Van Looy
Pieter Van Genechten, voorzitter van de GP 
Rik Van Looy die volgende week zaterdag 
aan zijn tweede editie toe is, zal een tevre-
den president zijn. 
De wedstrijd voor beloften en elites zonder 
contract mag genieten van buitenlandse inte-
resse. Zo bevestigde de Franse krant l’Equipe 
zijn aanwezigheid. l’Equipe is een krant die 
gespecialiseerd is in sport en bekend is door 
haar rol in onder meer de Tour. Vrijdag strij-
ken twee journalisten neer in Herentals en 
Grobbendonk om er een portret te maken 
van Rik Van Looy. Tegelijk zullen inwoners 
van beide gemeenten aan het woord worden 
gelaten. Zaterdag volgen ze eveneens het 
sportieve luik. -J.T.

–––––
Fotozoektocht Natuurpunt Lille
Ook dit jaar organiseert Natuurpunt Lille 
een fi etszoektocht langs rustige wegen. De 
zoektocht loopt van 8 juni tot 8 september 
2019. Tijdens de zoektocht is het de bedoe-
ling de dertig foto’s te herkennen. De afstand 
van de tocht is ongeveer 25 km. waarbij je op 
een leuke en speelse wijze de streek verkent. 
Ideaal dus als fi etsuitstap met het ganse gezin 
of met vrienden. 
De fi etsbrochure kost 2.00 € en wordt te koop 
aangeboden bij: Café Sint Pieter, Kerkplein 
3 - Lille (woensdag gesloten) en Café In Den 
Hemel, Kerkeneind 3 - Poederlee (woensdag 
gesloten).  De winnaars worden schriftelijk op 
de hoogte gebracht. Wanneer je de fi etszoek-
tocht doet bepaal je zelf tussen 8 juni en 8 sep-
tember 2019. Het antwoordformulier bezorg je 
ten laatste op 8 september 2019 terug aan het 
verkooppunt. De winnaars worden schriftelijk 
op de hoogte gebracht. De correcte antwoor-
den vindt U na afl oop van de zoektocht terug 
in het ledenblad ’t Puntje en op Facebook. 
Meer info kan je bekomen via 
natuurpuntlille@yahoo.com

lees ’De Postiljon’
online

www.drukkerijbaudoin.be
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