
Zondag 4 augustus 
vanaf 11 uur
De 25ste editie van de Lich-
taartse Volkoremet krijgt dit 
jaar extra klankkleur met  de rei-
zende beiaard bespeeld door de 
Nederlandse Rosemarie Seun-
tiëns. En natuurlijk kan jong en 
oud genieten van de schoon-
heid van het platteland in meer 
dan 150 stands. Je wandelt er 
van de ene demonstratie naar 
de andere! Ambachtslieden en 
hobbymensen vertolken hun 
vakmanschap! Straat- volks- en 
dansmuziek bekoren je oren!  

Streekproducten en –spe-
cialiteiten prikkelen je 

smaak! 

vervolg op pagina 9

De Nederlandse beiaardierster Annemarie Seuntiëns trekt met 
de 59 klokken tellende beiaard van Petr Manousek uit Praag de 
wereld rond. Ze is te bewonderen op de Volkoremet !
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Kasterlee 
Spreukelt 
lanceert een 
familie-kaartspel

Word een
duurzame held !

Kastelse 
tennisclub krijgt 
er een tennis-
hal bij

27
Deze week:

 3 Hout- & vertrouwmarkt 
  VAN BOUWEL

 3 Wachtdiensten

 4 Residentie Molenspoor 
  Nog slechts 2 appartementen 

 4 Een zomer lang leesplezier

 5 Kasterlee Feest

 6 Wisselfeesten

 7 Een dagje fun, water, 
  voor klein… én groot!

 8-9 Werkaanbiedingen

 9 SOLDEN Marie-Thérèse

 10 1 week gratis sporten !

 11 Sportnieuws

 12 Amateurraces op het  
  Glosso-circuit
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Zilveren Volkoremet, met bronzen beiaard

Nieuwe plantjesactie in september
KOTK dankt Femma-dames 

Tijdens een gezellig feestje voor de kernle-
den van Femma St.-Jozef-Olen sprak Hilde 
Neven, regiocoördinator van ‘Kom op tegen 
kanker’, de dames met veel dankbaarheid 
toe. Ze overhandigde ook lekkere chocolade 
aan alle dames, én aan onze fotograaf… Fem-
ma St.-Jozef-Olen organiseert reeds vijf jaar 
de gekende azalea-verkoop, net als nog ver-
scheidene andere KOTK-comités in de regio. 
De volgende plantjesverkoop heeft normaal 
gezien overal plaats in het weekend van 12 
tot 15 september.
De dames van Femma St.-Jozef-Olen waren 
voor het jaarlijkse kernledenfeest te gast in 
Villa op de Beeck in Lille. De dames hadden 
wat te vieren want ze organiseren -net als 
andere comités in de regio- al vijf jaar de plant-
jesverkoop ten voordele van ‘Kom op tegen 
kanker’. KOTK bestaat intussen al dertig jaar, 
de plantjesverkoop heeft ook al sinds 25 jaar 
plaats. 

Dank en info
Eén en ander was voor regiocoördinator Hilde 
Neven voldoende reden om vanuit Meche-
len haar weg te zoeken naar Villa op de
Beeck. 
Ze had een zeer uitgebreid dankwoord klaar 
voor de Femma-dames, én uiteraard veel in-
formatie over de onderzoeken die dankzij de 
ingezamelde fondsen worden uitgevoerd in de 
strijd tegen kanker. 
Hilde Neven sprak tevens haar waardering 
uit voor Nicole Pluym en Chris Vreys, twee 
“treksters” van de plantjesverkoop in Olen. 
Ze speldde bij Nicole een ‘gouden madeliefje’ 
op, als teken van erkentelijkheid. 

Deze dames van Femma St.-Jozef-Olen orga-
niseren, net zoals zovele andere comités in 

Vlaanderen, in september de jaarlijkse plant-
jesverkoop t.v.v. Kom op tegen kanker. 

(Foto de Postiljon - pk)

Hilde Neven van KOTK dankte Chris Vreys, 
Nicole Pluym en alle Femma-dames. V.l.n.r. zie 

je Chris, Hilde en Nicole. (Foto de Postiljon - pk)

Mode Celine
Laatste dagen

SOLDEN tot -70%!
Mode Celine, Melkstraat 4 - Kasterlee
014 85 03 01 - modeceline@skynet.be
Depot droogkuis - Alle retouches

Openingsuren :
di-vr: 9u tot 12u - 13u30 tot 18u

za: 9u tot 12u - 13u30 tot 17u
zo-ma: gesloten

Uw opticien en contactlensspecialist Hilde Mangelschots

Optiek Lichtaart - BTW BE 0421.381.460

Summerdeals monturen*

*Bij aankoop van een volledige bril
*Niet cumuleerbaar met andere acties
*Geldig van 02/07/2019 t.e.m. 31/07/2019

-20% -50% -70%

Nog acties
Daarmee hebben de Femma-dames uit St.-Jo-
zef-Olen vanzelfsprekend een nieuwe ‘boost’ 
gekregen om er bij de volgende azalea-ver-
koop weer volop tegenaan te gaan. Die organi-
seren ze van 12 tot 15 september in Shopping 
Park Lammerdries in Olen. Maar ook in KLT en 
omliggende gemeenten, in de hele regio en in 
heel Vlaanderen kom je dat weekend vrijwil-
ligers tegen die je een azàlea aanbieden om 
de actie te ondersteunen. Van de gelegenheid 
maak ik gebruik om ook reclame te maken 
voor de jaarlijkse bosloop ten voordele van 
KOTK die eerder in september plaats heeft: 
op zondag 1 september met vrij vertrek tussen 
8 en 13 uur aan Floreal, Herentalsesteenweg 
in Lichtaart. Meer nieuws over de acties ten 
voordele van KOTK volgt nog! (pk)
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TE KOOP/TE HUUR
■ TE KOOP
HOOI & VOORDROOG. 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.

■  ARDUIN - Leo PAEPEN
ALLE RAAM- EN DEURDORPELS, RAAM- EN DEUROM-
LIJSTINGEN, PLINTEN EN ARDUINEN TERRASVLOEREN. 
Alles op maat volgens uw wensen. Gratis prijsofferte.

LEO PAEPEN
Sassenhout 65 - VORSELAAR

Tel. 014 21 87 27, fax 014 21 38 14

■ 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.

ALLE ONTSTOPPINGEN
E. Elsen, Bakenstraat 3, 2460 Lichtaart
gsm 0496 40 88 40 - tel. 014 55 24 13

Zoekt u een occasiewagen ?
www.garagevandewater.be

Te bezichtigen op : Geelsebaan 22

Kasterlee - tel. 014 85 00 89

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

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

■ TE KOOP 
PREI- en SELDERPLANTEN.   
Bevr.: Hoge Rielen 37, 0499 45 79 47.

■ WAT? SOLDEN 
Waar ? WOODY CONCEPT KLEIN DUIMPJE, Dorp 71 
Veerle-Laakdal. Wanneer? tot en met 31 juli. Hoe? 
Volledige collectie nachtkleding Woody voor dames, 
heren, tieners, kids, babys: LEEGVERKOOP ZOMERCOL-
LECTIE. Kortingen tot 40%. Extra: Deelnemer Vejelse 
metten op zondag 7 juli. Zondag 7 juli open van 10 tot 
18 uur. Op deze dag: kadotjes kindjes betalende klant. 
Altijd welkom. Gratis inpakservice. Volg ons op face-
book.Bij afgifte van deze advertientie ontvangt u een 
kadotje. Geldig tot 10 juli. Tot dan.

■ TE KOOP gevraagd FONOPLATEN 
Muziekliefhebber zoekt singles & LP'S uit de 60’, 
70’, 80’ & 90’ jaren in originele hoes en in goede 
staat. Aanb.: Andre Hendrickx, tel. 014 21 47 82. Ik 
koop per stuk of indien interessant uw hele aanbod! 
Grote collecties welkom!

■ 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.

■ TE HUUR
Nieuwpoort-Bad : Nieuw LUXE-APPARTEMENT, 2 slpk. 
+ garage. Per week of weekend (150m van de zee). Geen 
huisdieren. Bevr.: tel. 014 55 73 09.

■ TE HUUR
Zeer sterk MOBIEL HOUTKLIEFMACHINE. 
Bevr.: 0475 82 63 52.

■ 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

10 jaar lang organiseerde het comité van Kas-
terlee Spreukelt fi etstochten rond verschillende 
onderwerpen in KLT. Het eerste thema in 2004 
was ‘bouwkundig erfgoed’ en in 2013 werd er 
afgesloten met ‘op ’t randje’ (een tocht langs de 
buitengrenzen van de gemeente). 
In al die jaren telden men meer dan 7.574 deel-
nemers uit het binnen- en buitenland.
Van 2005 tot 2010 kwamen er Spreukelbeeldjes 
op het toneel. In zowel Kasterlee, Lichtaart als 
Tielen werden standbeeldjes geplaatst met hier-
bij een uitdrukking, bijvoorbeeld ‘Tielen mijne 
vriend, liever een borrel dan een pint’.
De winst die de vereniging maakte, werd in de 
loop der jaren verzameld en werd nu gebruikt om 
er een familiespel mee te maken. Het familiespel 
telt 6 reeksen van kaarten. Op deze kaarten vind 
je typische Kastelse thema’s zoals streeklekkers, 
volksverhalen en spreukenbeeldjes terug. Het 
doel van het spel is zoveel mogelijk reeksen te 
vervolledigen door kaarten aan de andere spelers 
te vragen. De 36 illustraties zijn van de hand van 
Jan Lievens en zijn kenmerkend voor Kasterlee. 
“Dit originele kaartspel is een leuk tijdverdrijf 
tijdens de zomervakantie (en lang daarna) voor 
het hele gezin. Maar ook als relatiegeschenk zal 
dit vlotjes over de toonbank gaan,” zegt burge-
meester en schepen van toerisme Ward Kennes. 
Vanaf 5 juli is het kaartspel te koop in het toe-
ristisch infokantoor, Markt 42 in Kasterlee. De 
kostprijs is 4,50 euro. (pk)

“Kasterlee Spreukelt”
lanceert een familie-kaartspel

Deze dames en heren presenteerden het
familie-kaartspel. (Foto dfe Postiljon - pk)  

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

Bij de opening van het nieuwe paviljoen met een expo, de Print Art Fair, heel wat demonstraties 
en een gezellig buitenterras onder de zon (en gelukkig ook een deel in de schaduw) lokte het 
Frans Masereelcentrum verleden zondag veel volk naar de Masereeldijk in Kasterlee. Ook onze 
fotograaf liep er rond en nam een reeks foto’s. Meer foto’s vind je op www.drukkerijbaudoin.be 
en dan doorklikken naar de Postiljon online  - extra foto’s. (Foto de Postiljon - pk)

Veel volk in Frans Masereelcentrum
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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

 Tel. 014 55 55 55   014 55 34 34   Fax 014 55 83 68 
 info@drukkerijbaudoin.be    www.drukkerijbaudoin.be

De directie behoudt zich steeds het recht voor het plaatsen van eender welke advertentie of tekst te weigeren en 
is niet verantwoordelijk voor de geplaatste advertenties of teksten.

lees De Postiljon online www.drukkerijbaudoin.be

 

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 !

Vorige week donderdag kregen de bewoners van woonzorgcentrum Bremdael uit Herentals, 
het bezoek van het Sint-Waldetrudiskoor uit Herentals, met Germain aan de piano en Ronny 
als solist. Het koor liet zich van zijn beste kant zien, en bracht onder meer fi lmmuziek, Weense 
operette en musical. Een programma dat bij de bewoners duidelijk in de smaak viel. Het Wal-
detrudiskoor zal in de toekomst nog op andere plaatsen het beste van zichzelf laten horen. -J.T.

Sint-Waldetrudiskoor uit Herentals
verwent bewoners van Bremdael

–––––
Word jij 40 jaar in 2019?
Beste geborene in het magische jaar 1979,
In 2019 worden wij allemaal 40 jaar en dat 
gaan we samen 4-en met alle Kastelse leef-
tijdsgenoten! Noteer alvast zaterdag 5 oktober 
in je agenda.
Praktisch: Waar: Den Cardijn, 
Mgr Cardijnstraat, Kasterlee
Wat: vanaf 20.00u hapjes en drinken
Wa kost da: 40 euro (alles incl. tot 01.00u)
Hoe inschrijven: 
mail naar hetjaar79@hotmail.com + stort 40 
euro op rekening BE89 7430 0817 4585
Nog vragen: bel me, schrijf me, laat me vlug iets 
weten (Guy: 0498/46.07.49 – Sofi e: 0476/45.60.45)

–––––
Oproep voor de
75-jarigen in Kasterlee
Voor hen die in 1944 in Kasterlee geboren 
zijn, wordt dit jaar de 5-jaarlijkse bijeenkomst 
georganiseerd op datum van 9 november 2019 
in de Casteleer.
Ben je bij de gelukkigen: leg alvast die datum 
vast in je agenda voor u en je partner.
Een brief met meer uitleg wordt u later opge-
stuurd. Comité 75-jarigen.

–––––
Davidsfonds Nationale Zomer-
zoektocht ook vanuit Kasterlee
ZA 01.06-ZO 15.09 (klassieke zoektocht) & 
ZA 29.06-15.09 (familiezoektocht)
T.e.m. 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 deelnamepakketten worden dan bij je thuis 
bezorgd.
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PLAATSEN VAN OPRITTEN EN TERRAS-
SEN in klinkers en kasseien - gratis offerte. 
Bestratingswerken Geert 0475 62 66 64

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

0498/23 87 55
www.jefboonen.be

TE KOOP/TE HUUR
■ 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.

■ 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.

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

■ FIETSEN GEVRAAGD
Hebt u nog fi etsen die in de weg staan, dan mag je mij 
altijd bellen, grote of kleine, 0477 710 159. 

■ DISCOBAR
voor al uw feesten, huwelijk, verjaardag, jubileum. Ruime 
muziekkeuze, ambiance verzekerd! 0494 116 230 of 
www.coolcapies.be. 

BATTERIJEN - UITLATEN
SCHOKDEMPERS

ONDERHOUD
van alle merken !

Molenstraat 14, Lichtaart - tel. 014 55 30 59

■ 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.

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

■ OPPAS/NANNY in Lichtaart
WIJ ZOEKEN EEN VASTE OPPAS/NANNY om onze 
dochter (2.5 jaar) vanaf 1 sept. op di, do en vrij van
school op te halen en bij ons thuis enkele uren op te 
vangen. Contact 0472 78 92 14.

■ IK ZOEK INBOEDELS
OVERSCHOT VERHUIS - ANTIEKE SPULLEN -  
VERZAMELINGEN - EMAILLEPLATEN van bieren enz. 
Aanb.: 0497 116 511.

■ TE HUUR
Zeer sterk MOBIEL HOUTKLIEFMACHINE. 
Bevr.: 0475 82 63 52.

3Para steunt GielsBos en de3Master 
Het derde bataljon paracommando’s in Tie-
len organiseerde naar goede gewoonte een 
“Peterconcert” ten voordele van het goede 
doel: het huis en het dagcentrum van ’t Mar-
grietje (onderdeel van GielsBos) en de school 
de3Master. 
Voor beide hadden de para’s een cheque klaar 
van 1517 euro. Dat geld is zeer welkom en zal 
vanzelfsprekend goed besteed worden, lieten 

de afgevaardigden van beide ‘goede doelen’ 
duidelijk verstaan. 

Op de foto zie je v.l.n.r. majoor Marc Gellens, 
burgemeester Ward Kennes, Gert Van Herle 

(de3Master), Pol Vanden Weygaert
(GielsBos), luitenant-kolonel Peter Defrancq 

en evenementencoach Geert Snoeckx.
(Foto de Postiljon - pk)

–––––
Bieke Van Ballaer nieuwe 
voorzitter van de Kastelse 
gemeenteraad

Rob Guns heeft na meer dan 6 jaar voor-
zitterschap van de Kastelse gemeenteraad 
symbolisch de hamer doorgegeven aan 
Bieke Van Ballaer.  
Sinds 23 april is Rob schepen, daarom moest 
een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad 
aangesteld worden. Bieke Van Ballaer uit 
Tielen werd door CD&V voorgedragen en 
kreeg op de gemeenteraad de voorzittersha-
mer toevertrouwd.  Bieke is als jonge dame de 
eerste vrouwelijke voorzitter van de Kastelse 
gemeenteraad. Schepen Guns hoopt dat zij 
een goed moderator mag zijn met oog voor de 
noden van elke fractie in de gemeenteraad, én 
dat regelmatig overleg met de fractievoorzit-
ters een belangrijke schakel in de Kastelse 
politiek kan zijn.

Alle Pagadders wensen u vanuit onze leesplezierklas een fi jne zomer toe vol spannende verhalen. 
We kijken alvast uit naar een nieuw schooljaar vol leesplezier! Prettige vakantie!

De Pagadder wenst u een deugddoende zomervakantie toe!
–––––
Caféwandelingen
Natuurpunt Lille
Ook dit jaar organiseert Natuurpunt Lille tij-
dens de zomermaanden haar caféwandelingen. 
Op vrijdag 5 juli starten de caféwandelingen in 
Lille waar we vanuit het centrum op verkenning 
gaan in de omgeving. Wat onze gids Nico te ver-
tellen heeft en waar we naartoe gaan is steeds 
af te wachten. 
We verwachten de deelnemers op 19.30 uur aan 
de kerk te Lille. Na de wandeling kan de dorst 
gelest worden in Sint Pieter te Lille. Na Lille 
trekken we op vrijdag 19 juli naar Wechelder-
zande waar iedereen die mee wil om 19.30 uur 
verwacht wordt aan de kerk te Wechelderzande. 
Het is steeds af te wachten waar de caféwande-
ling van Wechel ons naartoe voert, maar je wordt 
in de buurt van het centrum rondgeleid naar 
minder gekende plaatsen en dit is altijd interes-
sant. Hier en daar zal dan ook nog stilgestaan 
worden bij het verleden en het heden van het 
dorp. Een frisse pint kan na deze wandeling 
deugd doen. 
Op vrijdag 2 augustus kan je dan weer om 19.30 
uur naar de kerk te Poederlee komen. Voor de 
wandeling in Poederlee neemt Guido Martens 
ons mee op sleeptouw door de landelijke om-
geving. 
Om te weten welke wetenswaardigheden onze 
gids tijdens de wandeling uit zijn mouw schudt 
kan je best deelnemen aan de wandeling. Uit-
eindelijk wandelen we dan stilaan terug richting 
kerk waar we, In Den Hemel, nog kunnen nage-
nieten bij een gezellige babbel en een drankje. 
Meer info via natuurpuntlille@yahoo.com

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

De Postiljon is er 

weer op 8 augustus!

In de Lakenhal van Herentals werden de laureaten van de 58ste zomer- en de 55ste bekercom-
petitie gehuldigd. De Jeankes en KWB Herentals wonnen in competitieverband. Beach Babe’s 
waren de laureaten in het beachvolley bij de jeugd. Zij wonnen eveneens de beker van de stad 
Herentals, een eer die ook voor de Jeankes was weggelegd bij de senioren. De Molekens won 
de Belfi us beker, ‘t Kafeeke werd laureaat van de kleine fi nale. D’Oukes mochten pronken met de 
titel van fairplay. De nieuw onderscheiding, voor ‘Moed en volharding’ was voor Yellow Tigers, 
die met zes dames aan de competitie deelnamen. -J.T.

KWB Herentals huldigt laureaten zomercompetitie
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FEEST
Kasterlee

graspleintje JeTi - Tielendorp 31a Tielen

donderdag 11 juli 2019 

muziekoptredens met kinderdisco

springkastelen, cartoonist en tafelgoochelaar

In liefde en vrede is van ons heengegaan…

Priester
Juul De Ceuster     

geboren in Kasterlee op 8 oktober 1931,
overleden in zijn dorp op 28 juni 2019.

De uitvaartdienst met eucharistieviering heeft plaats in de Sint-Willibrorduskerk van 
Kasterlee op zaterdag 6 juli 2019 om 10.30 uur.

Op vrijdag 5 juli is er een gebedswake in dezelfde kerk om 19.30 uur. Waarna er gele-
genheid is tot groeten in het funerarium Verstappen, Turnhoutsebaan 53 te Kasterlee.

De familie nodigt u uit.
VERSTAPPEN uitvaartzorg Kasterlee - I. Wuyts, tel. 014 85 01 93

†

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

mevrouw

Clara Sterckx     
Weduwe van de heer Gust Druyts

Geboren te Zevendonk op 7 juni 1932 en overle-
den in het WZC Lindelo te Lille op 24 juni 2019.

Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken

Lid van OKRA
Lid van Samana

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

Oprechte dank aan de huisdokters, de thuisver-
pleegster Carine en het personeel van de Zeshoek 
van WZC Lindelo voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Leiseinde 64 - 2300 Turnhout
VERSTAPPEN uitvaartzorg Kasterlee

I. Wuyts, tel. 014 85 01 93

Een zomer lang leesplezier! 
Strips, knutselboeken, romans, DVD’s, fi ctie, 
handwerkboeken, games, reisgidsen, voor-
leesboeken, knisperboeken,…. 
Het aanbod in de bibliotheken van Kasterlee, 
Lichtaart en Tielen is eindeloos! Kom in de 
zomervakantie zeker eens naar de bibliotheek: 
met drie zomeractiviteiten en honderden boe-
ken valt er altijd wel iets te beleven.

De langste en kleurrijkste trein ter wereld
In de bibliotheek hangt een locomotief. Voor 
elk boek dat een kind in de vakantie uitleent, 
krijgt die er een wagon bij. Op deze wagon 
schrijft hij/zij de titel van een boek, waarom 
dit  zo tof is en hangt dit aan de locomotief. 
Een volgend kind doet op deze wagonnetjes 
inspiratie op bij een volgend bezoek aan de 
bib. Ook ouders, opa’s,… kunnen een wagon-
netje invullen. 

Zomerlezen volwassenen
Zo veel boeken, zo veel titels, welke moet je 
kiezen? Een boekentafel in de bib brengt red-
ding. Op deze tafel vind je tips van lezers voor 
lezers. Heb je zelf nog een titel die te goed 
is om niet te lezen? Geef hem door aan het 
bibliotheekpersoneel en binnenkort ligt ook 
dat boek op de boekentafel.

Schatten van Vlieg
Proef jij wat ik proef? Dat is het thema van 
de schattentocht voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Zowel in de bib van Kasterlee, Lichtaart en 
Tielen werd er een gratis zoek- en doespel 
uitgewerkt dat je leidt naar de schat. In deze 

schat zit een kaartje met daarop een code. 
Met deze code maakt je kans op een prijs. 
Deze zoektocht loopt van 1 juli tot en met 31 
augustus, tijdens de openingsuren van de bib. 

“Je leest het: zowel voor klein als groot, voor 
een geoefende of beginnende lezer, iedereen 
vindt wel iets in de bibliotheek van Kasterlee, 
Lichtaart of Tielen,” zegt schepen voor biblio-
theken Walter Van Baelen (CD&V). 

Let wel op, van 11 tot en met 21 juli is de bi-
bliotheek gesloten. Sla dus vooraf je stapel in!

–––––
Kasterlee feest in Tielen
Kasterlee viert de Vlaamse feestdag op don-
derdag 11 juli op het grasplein nabij de Tie-
lense jeugdclub JeTi. 
Het feest werd in een nieuwe formule gego-
ten, zonder samenzang maar met verschil-
lende optredens. Van 18 tot 19.30 uur is er 
het live optreden van dj Zwanzibar, een kin-
derdisco met ballen. Om 20 uur treedt het 
Tielense toptalent Inge Franck live op, en 
ook de ambiancegroep Jean & Les Flamands 
doet  het (van 21.30 tot 23 uur) live! Iets rus-
tiger verloopt het vuurwerk, want om 23 uur 
wordt een geluidsarm podiumvuurwerk ge-
presenteerd. Het is wél toegelaten “Ooooh’s” 
en “Aaah’s” te laten weergalmen door de 
Tielense lucht… De organisatie ligt in handen 
van het gemeentebestuur, Gekko Tejater en het 
Murgesticomité.

De Meidoorn
is nu echt dicht

Natuurvoedingswinkel -en verdeelpunt 
voor Bond zonder Naam- de Meidoorn, 
in de Kastelse Pellemanstraat, is nu he-
lemaal dicht. Verleden week gaven Jef 
en Wieza nog een afscheidsreceptie voor 
de vele vrienden en familie, én voor onze 
fotograaf die er enkele foto’s ging maken. 
Meer foto’s vind je op www.drukkerijbaudoin.
be en dan doorklikken naar de Postiljon online - 
extra foto’s. (pk)

Wieza aan de voordeur van de winkel in ge-
sprek met vrienden. Jef had vanzelfsprekend 

ook zijn broers uitgenodigd… 
(Foto’s de Postiljon - pk) Op initiatief van VLAM 

(Vlaams centrum voor agro- 
en visserijmarketing) heeft de 
buurtsupermarkt Spar Lich-
taart dit jaar de prijs voor de 
mooiste kaastoog gewonnen, 
samen met nog drie andere 
speciaalzaken en winkels in 
België. Dat betekent opnieuw 
een pluim op de hoed van de 
familie Van De Poel en het 
personeel van Spar Lichtaart. 

Kazen van bij ons
Met deze actie wil VLAM de 
Belgische kazen promoten, 
en daar hebben ze in de Spar 
aan het rondpunt in Lichtaart 
zeker geen gebrek aan. “Ons 
personeel selecteert de bes-
te Belgische kazen”, vertellen zaakvoerders 
Luc en Guy Van De Poel, die samen met hun 
moeder Martha blijven streven naar de beste 
smaak en kwaliteit. 
Martha’s naam is overigens prominent aan-
wezig in het eigen kwaliteitslabel van Spar 
Lichtaart, maar ook als lekker bier in de 
kaas-toog. Daarin worden ‘kazen van bij ons’ 
samen met een lekker wijntje of bier gepre-
senteerd. 

Spar Lichtaart heeft
de mooiste kaastoog

V.l.n.r. Nathalie, Nathalie, Luc en Liliane
mogen trots zijn op ‘hun’ kaastoog!

(Foto de Postiljon - pk)

Kaasmes
De mooiste kaastoog leverde Spar Lichtaart 
niet alleen een cheque op van 1000 euro, maar 
ook een winkelreportage in een magazine én 
fi jne extra’s zoals exclusieve schorten en  een 
professioneel kaasmes. (pk)

–––––
Wa groeit er in mijnen hof?
Ik had het niet echt verwacht, maar er kwam 
toch reactie op de oproep ‘Wa groeit er in 
mijnen hof?’:
Jos Heylen stuurde volgende suggestie 
binnen: “rijmend op helikopter: 
een pompoenbierke da smokt er. 
Kan het nie wa beknopter.
rijmend op air force: 
ge jaagt (zet) hem mer in de decors. 
Dat is zoewe of course.  
Hou toch vrij die corridors.

Groetekes Jos”
–––––
KVLV Lichtaart
Zomerse avondwandeling 2
Zoals reeds eerder vermeld zal de tweede 
avondwandeling vertrekken op donderdag 18 
juli om 19 uur. Vertrek aan Knooppunt 30, Ste-
nenstraat 35, onder leiding van Greet Willems.
De derde avondwandeling zal doorgaan op 
maandag 19 augustus om 19 uur, vertrek aan 
de Floreal te Lichtaart, en dit onder begelei-
ding van Martine Jacobs. Iedereen is steeds 
welkom, leden en ook niet-leden van KVLV. 
Inschrijven is niet nodig. Wij hopen op een 
talrijke opkomst.
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Zaterdag 27 juli in Kasterlee, mét gratis toegang

Lokale en internationale
klasse op de Wisselfeesten!
De jaarlijkse ‘Wisselfeesten’ op en rond het plein-
tje aan de Geelsebaan in Kasterlee, op zaterdag 
27 juli, hebben weer veel te bieden. 
De klemtoon ligt dit jaar op de originele muziek van 
nationale en internationale artiesten. Dit jaarlijkse 
‘feest van de muziek’ start die zaterdag in de late 
namiddag en eindigt ergens in de nacht van zater-
dag op zondag. De toegang is gratis en het plein 
aan De Wissel is afgesloten van aan café Mastentop 
tot aan hotel Kempenrust.   

Verkeersvrij
De dertiende editie van de Wisselfeesten start die 
zaterdagnamiddag al met het verkeersvrij maken 
van de Wissel vanaf 15.30 uur. Dan kan het feest 
beginnen met de opening van de Juke Joint Zo-
merbar onder de Sheltertent tegenover ‘de Seir’. 
In en rond de shelter is er vanalles te doen. Het 
muzikale gedeelte start met het optreden van de 
Ragtime Adventure Club om 17 uur. Een uurtje 
later staat de ‘offi ciële’ openingsparade door de 
Kastelse fanfare de Kunstminnaars op het programma. Het organise-
rende Wisselcomité heeft nog een verrassing in petto, maar daar lees 
je ter gelegener tijd meer over op de website van de Wisselfeesten 
en op facebook.

Van Kastel tot de UK
Tegen acht uur ’s avonds verschuift het muzikale luik van de Wis-
selfeesten naar het hoofdpodium ter hoogte van fi tnesscentrum 
Technofi t. Daar treden achtereenvolgens The Calicos (winnaars 
Humo’s Rock Rally 2018), de plaatselijke helden (Bor, Jef, Famke, 
Yolien en Phil) van Le Sud, Funke &The Two Tone Baby en headliner 

De gasten van The Big Smoke Family (UK) top-
pen de affi che van de Wisselfeesten.

The Big Smoke Family (beide uit de UK) op. 
Tussendoor en nadien verzorgen de Booty 
Rave Residents de sfeer, en na hun aftershow 
in de Juke Joint Zomerbar begint rond 3 uur 
zondagmorgen de ‘Late-nite Wisselparty’ in 
de Gieterij. Meer info vind je op wisselfeesten.
be en op Facebook. (pk) 

–––––
Tipsytour door Gierle
Met een Tipsytour -een doortocht van oude 
militaire voertuigen in het centrum van Gierle- 
wordt 75 jaar bevrijding van WO II in Gierle  
in herinnering gebracht.  
Op zaterdag 27 juli trekken de oude mi-
litaire voertuigen langs de Vennestraat, 
Kloosterstraat, Singel, Denefstraat en Beer-
sebaan. Tussen 13.30 en 17 uur kun je ze zien 
langsrijden. Nadien is er een ‘static show’ in 
Schoolblok.  De organisatie ligt in handen van 
Spearhead vzw.

–––––
Fuif KLJ Noorderwijk,
een heel nieuw concept!
Zaterdag 3 augustus organiseert KLJ Noor-
derwijk voor de eerste keer “CLUB NDW”, 
samen met de preparty “What’s My Age 
Again?!” De originele Openluchtfuif maakt 
dus plaats voor een heel nieuw concept.
Vanaf 18u kan je bij ons terecht voor een “Af-
terwork op zaterdag”. Er zullen gratis hapjes 
zijn, voldoende lekkere drankjes zoals cava en 
gin tonic en uiteraard aangename en dansbare 
muziek verzorgd door DB All Music en DJ 
Milano. Voor 10 euro (VVK) of 15 euro (ADK) 
kan je komen proeven van onze eerste What’s 
My Age Again?! Opgelet voor dit evenement 
moet je +18 zijn! 
Om 22u gaat CLUB NDW dan van start, een 
echte fuif zoals het moet zijn! Goede muziek, 
voldoende drankjes en vettige hamburgers.
Dit alles aan 5 euro (VVK) of 7 euro (ADK). Je 
hoort het al, dit kan en mag je niet missen! 
Blokkeer daarom 3 augustus in je agenda (en 
misschien 4 augustus ook) en kom massaal af 
naar de KLJ terreinen van KLJ Noorderwijk! 
Tickets zijn online verkrijgbaar!
Voor meer informatie check ons evenement op 
Facebook of de website van KLJ Noorderwijk.

–––––
Paul Goossens stelt zijn 
passie tentoon in Lille
Beeld&prikkels is de naam van de 
tentoonstelling waarmee Paul Goos-
sens uit Lille de komende weken uit-
pakt. 
Paul beschikt al ruim veertig jaar over 
een collectie betaalbare schilderijen 
van bekende kunstenaars en opko-
mend talent. Met die werken kan het 
publiek de komende drie weekends 
kennismaken. 
Op 5, 6 en 7 juli, 12, 13 en 14 juli en 19, 
20 en 21 juli is iedereen welkom in de 
thuisgalerie, Boskapelstraat 1 in Lille. 
De deuren zijn telkens geopend van 14 
tot 18 uur. -J.T. (Afbeelding Paul Goossens).

PATRICK VAN HOUTTE

SANITAIR & CENTR. VERWARMING
• Sanitaire installaties & kleine herstellingen

• Onderhoud van gasverwarming   • Waterverzachters
• Centrale verwarming   • Ook waar niemand voor komt

Mezenstraat 3   -   Kasterlee   -   tel. 0475 740 408Mezenstraat 3   -   Kasterlee   -   tel. 0475 740 408
patrickvanhoutt e3skynet.be - Bezoek onze website:Bezoek onze website: www.sanencvpatrickvanhoutt e.be

–––––
Twee maanden muziek
en ambiance in Lille
Tijdens maanden juli en augustus wordt het 
feesten in en om Villa Fiesta in Lille. Naast 
het gewone programma zijn er twee zomer-
specials, een uitgebreid showprogramma naar 
aanleiding van het 9 jarig bestaan en is er een 
moederdag show met BBQ. 

Zomerspecials
Op de vrijdagen 12 juli en 23 augustus treden 
tal van artiesten op op de parking van Villa 
Fiesta die omgebouwd wordt tot een heus 
feestterrein. De gasten op 12 juli zijn: Jaimy, 
Sabine, Patrick Sempels, Thomas, Paco Garcia 
en William Whopa. Op 26 augustus wordt 
er gefeest met Rene Redley, Jaimy, Kris B., 

–––––
The Dutch All Stars Jazz 
Band in Houtum Street
The Dutch All Stars Jazz Band is op maandag 
5 augustus om 20.30 uur te gast in jazzclub 
Houtum Street, in de feestzalen van Den 
Eyck, Houtum 39 in Kasterlee. 
The Dutch All Stars zijn 6 tal zeer prominente top-
musici uit Nederland. Alle bandleden komen van 
beroemde bands zoals de Ted Easton Jazz Band uit 
Den Haag – Scheveningen. Ze speelden samen met 
de “Big Shots“ van de USA, zoals Billy Butterfi eld, 
Bobby Hackett, Peanuts Hucko, Buddy Tate, Bud 
Freeman, Ralph Sutton, Al Grey, Dick Cary, Gene 
Connors, Wallace Davenport, Wild Bill Davidson, 
Vic Dickenson, Nat Gonella, Joe Murányi, Jimmy en 
Marian MacPartland, Jabbo Smith, Maxine Sullivan, 
Ralph Sutton, Nelson Williams, Benny Waters en 
vele andere bekende jazzmusici. 
Met veel enthousiasme leveren de bandleden een 
zeer gevarieerd repertoire: New Orleans, Dixie-
land, Blues, Chicago-stijl, Mainstream, Swing, Close 
Harmony, Boogie Woogie… Daarbij gaat het ook 
om invloeden van Louis Armstrong, Benny Good-
man, Duke Ellington, Fats Waller, Eddie Condon 
en andere jazzgrootheden. Mede door de interes-
sant gearrangeerde Jazz Standards en de hoge 
kwalitatieve muzikale conceptie van de bandleden 
heeft de groep zijn eigen speciale karakteristieke 
sound ontwikkeld. Vele jazzclubs en Jazz Festival-
organisaties nodigen de band regelmatig uit. Die 
brengt elk jaar opnieuw een verrassend concert-
programma. De band bestaat uit:
Frans van Wasbeek: trompet, zang
Jan Gombert: banjo, gitaar, piano
Jacques Kingma: contrabas
Eelco van Velzen: trombone
Hans Verheul: clarinet, sax
Kuuk Griep: drums
www.houtumstreet.be

Danati, Andy en Danny Davis. De optredens 
(i.s.m. SD Sound and Light) beginnen telkens 
om 19u30 en de inkom is gratis.

9 jaar Villa Fiesta
Deze negende verjaardag vieren Peggy en 
David met optredens van maar liefst 18 arties-
ten uit de Vlaamse showwereld. Deze avond 
begint om 20 uur en heeft plaats in de Villa 
Fiesta zelf. De inkom is gratis. De volledige 
lijst kan u vinden op de facebook pagina van 
Villa Fiesta of op www.villafi esta.be

Moederdagshow met BBQ
Donderdag 15 augustus (moederdag) is er een 
BBQ met showoptredens van Jaimy, Thomas, 
Danny Davis, William Whopa en Paul Hunter. 
De inkom bedraagt € 20,00- (BBQ inbegrepen). 
Vooraf reserveren is gewenst. Info en reser-
veren via 0497/42.05.56 of in Villa Fiesta zelf.

–––––
Chiromeisjes Kasterlee
Algemeen: Deze zondag is het geen Chiro.
Zondag 7 juli tussen 19h00 en 20h00 kan je je 
valies naar de Chiro brengen.
De oudste groepen die met de fi ets op kamp 
vertrekken, moeten alles brengen. Dit is je 
valies, matras, slaapzak, waskom,... 
De jongste groepen die met de auto gebracht 
worden kunnen hun veldbed, slaapzak, was-
kom, schoenen, ... binnenbrengen. Alles wat 
niet naar de Chiro wordt gebracht moet met 
de auto worden meegenomen. 
Let op: Je valies mag maximaal 20 kilogram 
wegen!

–––––
KLJ Lichtaart
Oud KLJ Lichtaart presenteert van 1 juni 
tem 4 augustus een fotozoektocht. 
Deelnameboekjes te koop in het VVV te Kas-
terlee, Den Perenboom te Lichtaart, IJssloe-
berke en In den Drietip te Tielen aan €5 per 
stuk. Veel fi etsplezier!

–––––
De ’C’ van commentaar
Is de regeringsvorming dan niet dringend?
De verkiezingen liggen al 
meer dan een maand achter 
ons. En er is zelfs nog geen 
begin van duidelijkheid over 
welke partijen met mekaar 
willen onderhandelen over 
de vorming van een Vlaamse 
en een federale regering. De 
winnaars aan beide zijden 
van de taalgrens, N-VA en PS, 
zijn tegelijk ook grote verliezers ten opzichte van 2014. 
Misschien is dat een deel van de verklaring waarom 
ze rondjes blijven draaien.
De onzekerheid zit diep bij de politieke partijen. Win-
naars en verliezers zoeken naar ‘hét signaal van dé 
kiezer’. Zelf lees ik veel angst en onrust in de verkie-
zingsuitslag. “Wat gaan die klimaatmaatregelen mij 
kosten? Wanneer kan ik met pensioen en wordt mijn 
zwaar beroep erkend? Wat zijn de gevolgen van de 
migratie voor ons sociaal stelsel en voor mijn manier 
van leven? Word ik stilaan een tweederangsburger 
als ik niet in een stad woon maar op het platteland? 
Dreigt er stilstand voor de Europese Unie? Welke prijs 
gaan wij betalen als een Boris Johnson het VK naar de 
Brexit leidt? En krijgen ze dat grote gat in de federale 
begroting nog gedicht?” Er is niet één signaal dat 
eruit sprong op 26 mei. De signalen zijn diffuus en 
gaan in alle richtingen. Dat maakt de opdracht voor 
de toekomstige regeringsonderhandelaars bijzonder 
lastig. En tegelijk valt er geen tijd te verliezen omwille 
van de overheidsfi nanciën, het klimaat, de Brexit, 
Europa, migratie.
Hopelijk komt er schot in de regeringsvorming tegen 
dat De Postiljon over enkele weken weer verschijnt. 
Ondertussen wens ik iedereen zomerse dagen, een 
fi jn 11 juli feest, niet te veel jeuk door eikenproces-
sierupsen en aangename momenten op onze terrasjes 
of in onze heerlijke natuur.
Ward Kennes,
Burgemeester van Kasterlee

VERKOOP en HERSTELLINGEN
BEL…  PROOST HARRY

gsm 0486 84 38 77
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Meer dan 
120 leuke 

wateractiviteiten

www.hidrodoe.be

Hidrodoe
SDG 

voice
2019 een wereld van water

Een dagje fun, water,
voor klein ... én groot!

Zondag 7 juli 2019
vanaf 11.00 uur

FRÜHSCHOPPEN
met optredens van

Jeugdfanfare ‘DE KUNSTMINNAARS’
BRECHTSE HUMMEL BUMMEL

A.M. BRASS BAND
KEMP’NER MUSIKANTEN

Doorlopend barbecue en wijnstand.
GRATIS TOEGANG !

K.F. DE KUNSTMINNAARS vzw organiseert
in de tuinen van Café DE PELLEMAN

Pellemanstraat 27 te KASTERLEE

DRUKKERIJ BAUDOIN

Brechtse Hummel Bummel

Lieventier 6A
 2440 Geel

kristof.laurijssen@skynet.be
www.bouwwerkenlaurijssen.be

 

0472 64 61 48

Markt 9 Kasterlee

Tel. 014 85 07 54
www.electrosmets.be

DE WIJNRANK
BRULENS 25A - 2275 GIERLE

T: +32 (0)14 55 50 71
F: +32 (0)14 55 25 77

WWW.DEWIJNRANK.BE

RAMEN en DEUREN
BOONEN R. bvba

F a b r i k a n t  H O U T
e n  A L U M I N I U M

 Kantoor
Vandaele & Meynen

Markt 9A1
2470 RETIE
tel. 014 37 04 02
fax 014 37 37 63
retie@crelan.be
FSMA 113801 A-cB

Markt 19

2460 Kasterlee
 

Openingsuren: alle dagen vanaf 10u

WOENSDAG en

DONDERDAG GESLOTEN

Café
DeN Valk

Pastorijstraat 52 - 2275 Lille
Tel. 03 312 03 23

info@drankenhandel-daems.be
www.drankenhandel-daems.be

JEFFREY VAN  DEN BROECK
TRAPPEN & LEUNINGEN IN INOX EN STAAL

WWW.BALUSTRADESENLEUNINGEN.BE

Kattenberg 31 - 2460 Kasterlee

Tel. 014 75 93 15

info@denotelaarkasterlee.be

www.denotelaarkasterlee.be

Noordervaart 29 - HERENTALS
tel. 014 23 15 91 www.demessemaeker.be

Alle dakwerken !

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

De Postiljon is er 

weer op 8 augustus!

Word een
duurzame held !
  Waterplezier voor groot en klein! Dat beleef 

je in Hidrodoe, het waterdoecentrum te He-
rentals. Hier moet je alles aanraken en alles 
uitproberen. 
Meer dan 120 doe-opstellingen staan op je 
te wachten, zowel binnen als buiten. Experi-
menteer er op los en ontdek hoe fantastisch 
water is.
Deze zomer heeft Hidrodoe haar achtertuin 
omgebouwd tot een groot hindernissenpar-
cours met tal van opdrachten voor de kleine  

- of grote - helden. Laat zien wie je echt bent. 
Toon je behendigheid in de waterrun, vis plas-
tic uit de zee, leef op grote of kleine voet, en 
leer wat jij kan doen om de wereld beter te 
maken. Hidrodoe is immers SDG Voice 2019. 
Onze stem wordt hopelijk ook jouw stem. 
Klinkt saai, zeg je? Reken maar van niet. Ga 
op verkenning door onze achtertuin en ontdek 
hoe jij een duurzame held wordt. De kleinsten 
kunnen zelfs op zoek gaan naar een echte 
schatkist. 

–––––
Verbroedering en
Frühschoppen Kasterlee
De eerste tropische temperaturen zijn gepasseerd, 
de examens zijn gedaan en de vakantie is voor 
velen onder ons begonnen. 
Dat wil natuurlijk zeggen dat het ook weer tijd is 
voor onze jaarlijkse Verbroedering en Frühschop-
pen. Deze vinden beide plaats in de tuinen van 
Café De Pelleman in Kasterlee. Zaterdag 6 juli 
verbroederen we met enkele bevriende fanfares. 
Om 14 uur ontvangen we Fanfare de Eendracht uit 
Meer. Om 15 uur Koninklijke Fanfare de Heidegalm 
uit Schoonbroek en om 16 uur Koninklijk Fanfare de 
Arend uit Arendonk. 
Zondag 7 juli begint onze jeugd om 11u30 aan hun 
concertje. Hierna wordt de muziek verzorgd door 
Brechtse Hummel Bummel, A.M. Brass Band en 
Kemp’ner Musikanten. Zondag is er doorlopend 
barbecue te verkrijgen. Kom mee genieten van 
leuke muziek, een heerlijke verfrissing en onze 
superlekkere barbecue. Hopelijk tot dan. 

En daarna…
Na het Frühschoppen nemen wij eventjes vakantie 
om eind juli er weer helemaal fris in te vliegen. 
Op zaterdag 27 juli zijn we te horen op de Wis-
selfeesten. Zondag 18 augustus spelen we op de 
Retiebaanactie. Zaterdag 31 augustus brengen we 
een openluchtconcert aan de oevers van de Nete op 
het terras van Netherust. En op zaterdag 14 sep-
tember is het dan eindelijk de Fanfarathon samen 
met de fanfare van Lichtaart en Tielen en hopelijk 
alle verenigingen en inwoners van Groot-Kasterlee. 
Meer info hierover is terug te vinden op de website en 
facebookpagina van Fanfarathon. 

–––––
Koninklijke fanfare
VID Lichtaart
Na 11 jaar trouw op post geeft Koen Van Hove 
het dirigentstokje van de Koninklijke Fanfare 
VID uit Lichtaart over aan Peter De Vos. 
De fanfare is Koen zeer dankbaar en neemt met 
spijt afscheid. Tegelijkertijd is ze ook verheugd 
met een nieuwe frisse wind die nu door haar 
gelederen waait. Peter De Vos heeft zelf een 
conservatorium opleiding gevolgd, dirigeert de 
jeugdfanfare van Vosselaar, is zelf een zeer er-
varen slagwerker en is bovenal een verenigings-
mens, het lijkt liefde op het eerste gezicht.
De fanfare neemt in juli een maandje vakantie en 
organiseert op 27 juli, nee geen ‘Ribbekensker-
mis’ dit jaar, de FaFaWaFidag (de FanfareFami-
lieWandelFiets-dag). 
Vanaf 14 uur kan u met het hele gezin wandelen 
(tochten van 5 en 10 km) of fi etsen (tochten van 
10 en 30 km). De tochten zijn uitgestippeld, er is 
onderweg een stop met drank voorzien, vertrek-
ken (aan Hoebenschot plant en tuin, Lisseweg 18 
Lichtaart) kan tot 16u en deelnemen kost maar 2 
EUR. Bovendien kan u na deze inspanning (vanaf 
16u tot…) genieten van spaghetti of frikandellen 
met brood en krieken aan slechts 10 EUR. Naar 
lange traditie zal er gezellige ambiancemuziek 
klinken. Iedereen van harte welkom.
Daarna maken ze zich klaar voor de mosselfees-
ten op 31/8 en 1/9 en uiteraard voor de Fanfara-
thon op 14 september!

–––––
Molenfeesten in Gierle
Gierle viert op zondag 4 augustus opnieuw 
voor het goede doel de “Molenfeesten” nabij 
de molen in het centrum van de gemeente. De 
feesten beginnen om 9.30 uur met een oogstmis. 
Aansluitend heeft van 10.15 tot 13 uur “Giel 
Mert” plaats. Daarop stellen Gielse verenigingen 
en projecten zich voor, de molen-in-werking staat 
open voor een bezoekje. Voor kinderen voorzien 
de organisatoren in een springkasteel terwijl Na-
tuurpunt een kinderworkshop houdt. Van 11.30 
tot 13.30 uur kun je smullen van de barbecue, 
waarvoor je je wel best op voorhand inschrijft. 
Dat kan via tel. 0486-34.45.27 of via  molenfees-
ten.gierle@hotmail.com  met vermelding van 
naam, adres en aantal personen. Volwassenen 
betalen 15 euro, kinderen onder twaalf jaar 8 
euro. De opbrengst van deze “Molenfeesten” 
gaat naar de projecten Bikas in Nepal, Balavikas 
in India en Hourra!!! In Burkina Faso.
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GROND- en AFBRAAKWERKEN
CONTAINERS voor PUIN en STORT
Tel. 014 85 11 49 - 0474 99 99 51

WERKAANBIEDINGEN

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 

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

––––– 
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

 Herentals

Dankbetuiging
De familie OP DE BEECK-

OLTENFREITER dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

de heer

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

 Noorderwijk

Dankbetuiging
De familie PEETERS-CALAERTS

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

de heer

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

 Olen St.-Jozef

Dankbetuiging
De familie MIJLEMANS-DRIESSENS

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

de heer

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

 Lille

Dankbetuiging
De familie VAN NUFFEL-STOOPS 

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

de heer

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

 Poederlee

Dankbetuiging
De familie HAVERMANS-VERHEYEN

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de 

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

de heer

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

 Herentals

Dankbetuiging
De familie HENDERICKX-CALLEBAUT

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de 

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

mevrouw

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

 Noorderwijk

Dankbetuiging
De familie IMANTS-FAES

dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

mevrouw

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

 Herentals

Dankbetuiging
De familie VAN TENDELOO-

PELSMAEKERS dankt alle familieleden,

vrienden en kennissen, voor de

blijken van deelneming die zij mocht 

ontvangen bij het overlijden van 

mevrouw

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

Het IJssloeberke - Tielen zoekt:

POLYVALENT
MEDEWERKER / MEDEWERKSTER

(voltijds of deeltijds) 
Neem contact op via:

ijssloeberke@gmail.com
of 0497 54 90 58

–––––
KVLV Kasterlee
Zoals ieder jaar gaan we een handje helpen 
op de Hoevefeesten, daarom zoeken we vrij-
willigers op zondag, 14 juli om 10.30u. De 
Hoevefeesten gaan door in Vorsel op Straal-
eind. Bestuursleden die informatie willen kun-
nen bellen naar Ida 0497/93 30 34.

–––––
Kasterlee krijgt er twee 
“nieuwe parken” bij
De gemeenteraad van Kasterlee besliste het 
graspleintje op de hoek van de Mgr. Cardijn-
straat en de Geelsebaan het ‘Park Casterlé’ 
te noemen, en dat in herinnering aan PC, de 
afkorting van het parochiecentrum. 

De raadsleden moesten kiezen tussen Park 
Casterlé, het Murgestiplein en het Rik Ken-
nisplein. Het wordt dus het Park Casterlé… 
En dat terwijl het project dat bouwonder-
neming Fransen plant op de site van bak-
kerij Van Heuckelom het ‘Kastel Park’ gaat 
heten. Zo wordt Kasterlee nog een park(jes)
gemeente!

Strategisch coördinator logistiek 
en groen B1-B3  
m/v contractueel

Globaal doel van de functie
Als strategisch coördinator logistiek en groen stippel je het beleid 
uit inzake groenbeheer en logistiek voor de gemeente Lille. Je 
stuurt samen met een operationele coördinator medewerkers in 
deze domeinen aan. Je bent verantwoordelijk voor de digitalisatie 
en optimalisatie van magazijn, recyclagepark, groen, wagenpark, 
… Je adviseert het bestuur, collega’s en leidinggevenden en on-
dersteunt hen bij het nemen van beslissingen binnen je experti-
sedomein. Je vervult een brugfunctie tussen leidinggevenden en 
andere medewerkers waarbij je o.a. voorstellen doet om de wer-
king van de dienst te verbeteren.

Aanwervingsvoorwaarden
• slagen in een aanwervingsexamen
• beschikken over rijbewijs B
• houder zijn van een bachelordiploma of een diploma van het 

hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld;
• bekomen van een voor de functie gunstig geschiktheidsprofi el
• inzicht in groenbeheer en planning

Aanbod
Een voltijdse job met loon volgens weddeschaal B1-B3, maal-
tijdcheques, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, 
vormingsmogelijkheden, een gunstige verlofregeling en fi etsver-
goeding.

Solliciteren
De functiebeschrijving en bijkomende inlichtingen zijn te beko-
men op de personeelsdienst van het gemeentebestuur op het 
telefoonnummer 014/44.82.37 of via personeelsdienst@lille.be

De kandidaturen, met bijvoeging van een sollicitatiebrief en 
een recent cv dienen aangetekend verstuurd te worden aan 
het college van burgemeester en schepenen, Rechtestraat 44, 
2275 Lille of tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven op de 
personeelsdienst of het onthaal of via mail te worden verstuurd 
naar personeelsdienst@lille.be ten laatste op 31 juli 2019.

Bij het gemeentebestuur van Lille 
wordt volgende betrekking open ver-
klaard en wordt een werfreserve voor 
een periode van twee jaar aangelegd:
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Is op zoek naar:
GEMOTIVEERDE 
- WINKELBEDIENDEN (m/v)
- FLEXI-JOBBERS (m/v)
- JOBSTUDENTEN (m/v)

Solliciteer via: info@slagerijvandecruys.be

- Voor onze winkels in Kasterlee en Mol
- Halftijds/voltijds/weekends 
- Klantvriendelijk en verantwoordelijk
- Nauwkeurig en gestructureerd kunnen werken
- 1x per maand werken op zondagvoormiddag

Wij bieden:
- Afwisselend werk in een leuk team
- Een correcte verloning
- Vrijaf op woensdag
- Mogelijkheid tot firmawagen na vast contract

M
arie

Th
érè

se

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

Marie Thereselingerie
WIJWIJWIJ GEGEGEEEGEEEEEEEGEVENVENVENOOOOOOKK

GEZGEZGEZINSINSNNNNNNNINNNNNNNNNNN ZEGZEGEGELSELSEL !!

IN DE WINKEL: 30% korting…

op beha’s, badpakken, bikini’s,
body’s en jurkjes !

IN DE OUTLET: nu reeds grote kortingen

beha’s: –40% tot –60%
badpakken en bikini’s:

vanaf -30% tot –70%, laatste stuks aan €10                                       
eindereeks slipjes: aan €5, €10, €15 of €20

uit te zoeken: beha’s aan €10

SOLDEN
IN DE WINKEL EN IN DE

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

BVBA  AUTOBANDEN SOOI

• Banden voor:
 personenwagens en moto’s

• Ruime keuze in merken

• Batterijen en velgen

• Balanceren en uitlijnen

• Erkend door alle
 leasingmaatschappijen

Ook filiaal te:Ook filiaal te:
Bouwelsesteenweg 104

B-2270 Herenthout
Tel. 014 51 22 53

KASTERLEE-HOOGSTRATEN
De Hese 8  Hinnenboomstraat 1E
014 85 03 85 03 314 81 57

D
U
N
L
O
P

JAREN ERVARING-TOPSERVICEJAREN ERVARING-TOPSERVICE

vervolg van pagina 1 

Boerenpaarden doen het dorpsleven van 
weleer herleven. Geitjes, konijnen en an-
dere diertjes vertederen elke dierenvriend. 
De geur van het oogstfeest brengt Breugel 
tot leven! Het ritme van dansvoorstellingen 
daverende dorsvlegels, ronkende oude dors-
machines en tractoren vertolken de hartslag 
van het landelijk erfgoed! Kom liefst al voor 
de middag! Er is genoeg te beleven voor een 
hele dag buitenpretjes met jong en oud! 

Bronzen klokkenspel
De Nederlandse beiaardierster Annemarie 
Seuntiëns trekt met de 59 klokken tellende 
beiaard van Petr Manousek uit Praag de we-
reld rond. Ze oogstte veel succes in talrijke 
Europese landen en in de USA. Op 4 augustus 
bejubelt ze met haar bronzen klokkenspel 
het zilveren jubileum van de Lichtaartse  de 
Volkoremet. In haar show “Roaming Bells” 
(rondzwervende klokken) geeft ze dit muzi-
kaal erfgoedinstrument een nieuw leven. Ze 
speelt een gedurfd repertoire van barok, tot 
dance-trance-house. Elk uur tussen 11.30 u. 
en 17.30 u. zal ze ter hoogte van het Ligahof 
een kwartier concerteren.

Dierenvrienden
Leven op het platteland was onmogelijk zon-

der dieren. En kinderen houden van dieren! Ze 
willen ze aaien knuffelen en voederen. Daarom 
haalt de Volkoremet op 4 augustus een echte 
kinder- knuffelboerderij naar Lichtaart. Op 
het Bobbejaan Schoepenplein staat een huisje 
opgesteld waarin zich verschillende kleine die-
ren bevinden. Buiten het huisje lopen grotere 
dieren rond zoals geiten, kippen, schapen, 

een lama een ezel… Alle dieren zijn tam en 
gewend aan mensen zodat iedereen ze kan 
aaien. Ook een ritje op een mooi versierde ezel 
is mogelijk. Breng alvast je fototoestel mee! 

De Volkoremet is een uniek oogstfeest
Je vindt  er oude  landbouwmachines, tracto-
ren en oude woonwagens. Je ziet vlegeldor-
sers in actie en oude dorsmolens in werking  
met oude motoren!  Het Kempense platteland 
van weleer komt weer bruisend tot leven met 
stoere boerenpaarden die bomen verslepen, 
ploegen, eggen, maaien en het boerenwerk 
verrichten zoals een eeuw geleden. En een 
spelletje ringsteken staat ook op het pro-
gramma.

Een brede waaier van activiteiten
De Volkoremet is met haar meer dan 150 
stands een van de grootste ambachten-, 
oogst en folkloremarkten in Vlaanderen. Je 
praat er met de mandenvlechter, de stoelen-
matter, de vlasbewerker, de smid, de gareel-
maker, de barbier, de klompenmaker, de imker, 
de spinster, de instrumentenbouwer of een 
fi losoferende oude boer.
Je ziet er dans-, en muziekvoorstellingen met 
country-, line- en stijldans.
Op de hoek van de straat spelen de orgel-
mannen Op de podia musiceren Nostalgia de 
Heidemuzikanten en Hugo Moeskops. Ook 
van volks- senioren- stijl- countrydans en ven-
delzwaaien kan men genieten. 
De Volkoremet is ook een hobbyfeest met  
juweeltjes maken, poppen aankleden, schil-
deren, tekenen, glas graveren, miniatuurspeel-
tuigjes knutselen, muziekinstrumenten ma-
ken, hout draaien en sculpteren, kantklossen…
En natuurlijk is er eten en drinken voor ie-
dereen! Dankzij de inzet van de Lichtaartse 
verenigingen is er ook wat te smullen en te 
smaken. Verder zijn er talrijke streekproducten 
te proeven of te koop. Genoeg te beleven om 
een hele dag te genieten van de schoonheid 
van het platteland. Op tijd komen, liefst zelfs 
voor de middag, is zeker de boodschap om al-
les te zien en te smaken in geuren en kleuren!

Praktische informatie
zondag 4 augustus van 11u00-18u15.
Centrum van Lichtaart
Toegangsprijs: 4 euro 
(-12 jaar en rolstoelgebruikers gratis)
Meer info: 
www.lichtaartsekloppers.be/volkoremet

Zondag 4 augustus
Zilveren Volkoremet,   met bronzen beiaard  ,,   met bronzen 

–––––
Geniet van het
Land van Playsantiën
De stoomtram is dit jaar de rode draad door-
heen het fi etsdrieluik van ‘het Land van Play-
santiën’, én de hoofdfi guur in een promofi lm. 
De stoomtram bracht destijds “leven” in de 
vijf  ‘Land van Playsantiën’-gemeenten: Lille, 
Malle, Zandhoven, Zoersel en Ranst. De enige 
startplaats op zondag 14 juli (inschrijven van  
9 tot 13 uur) in Lille is Hof d’Intere in We-
chelderzande. Dan dwalen de deelnemers 45 
kilometer over schilderachtige wegen langs 
toch wel verborgen plekjes. De proevertjes 
in Lille: de overheerlijke pannenkoek aan het 
kasteel, de Sint-Sebastiaansgilde-verrassing 
op de Pulsebaan en op Balsakker doet de LG 
het platteland alle eer aan: korenpikken, “iets” 
van de koe, haringbak. En… overal animatie en 
Kempense gezelligheid! Malle doet diezelfde 
14 juli voor Lille niet onder! Deelnemen kost 
5 euro en er zijn mooie prijzen te winnen. Op 
zondag 28 juli zijn de collega’s van Zandhoven 
en Zoersel aan de beurt, op 11 augustus is 
Ranst de gastheer.
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Luister online via
www.radioklt.be

De wondere wereld van Gill
‘t Is gebeurd, zei ik tegen mijn familie toen 
ik na de laatste schooldag van vorige week 
onze mooie bank passeerde. Iedereen had 

er zijn plaats gevonden om er geduldig het 
grote moment af te wachten. Eerst toonde 
ik mijn diplommeke dat een mooie plaats 
aan onze muur zal krijgen. Dat ik dit nog 

mag meemaken, zuchtte ons moeke, terwijl 
de rest van de familie de 
zweetparels wegveegde. 

Nadien was het de tijd 
om mijn goede punten te 
verdelen. Tot slot toonde 

ik de verloren speld uit 
onze mooie hooiberg. Een 
dag om nooit te vergeten, 

zuchtte ons mama. Prettige 
vakantie aan iedereen!
Tot in augustus en nog

vele groeten van Gill

de workout met garantie

®

1 WEEK GRATIS SPORTEN 
(2X INFRASLIM EN IR TRAINER + 2X INFRABOOSTER)

30 minuten INFRASLIM
doelgerichte bewegingsoefeningen
in infraroodcabine

20 minuten IRTRAINER
vetverbrandingsprogramma op fi ets
in infraroodcapsule

vervangt 3u tot 4u sport 
door verhoogd calorieverbruik

Aarschot - Aartselaar - Antwerpen Zuid - Beerse - Berchem - Beveren - Bilzen
Boechout Brasschaat - Brugge -  Deurne - Eeklo - Geel - Heist-op-den-Berg - Herentals

Kapellen - Keerbergen - Knokke - Lier - Maasmechelen - Mechelen - Nijlen - Schilde
 Schoten - Sint-job-in-’t-Goor - Sint-Katelijne-Waver - Torhout - Wemmel 

Herentals 
Lierseweg 17-19
T 014 89 56 23
Westerlo
Grote Markt 54
T 014 89 78 99

Geel 
Stationsstraat 22 f
T 014 73 66 02
Lier
Arthur Vanderpoorterlaan 4
T 03 311 85 68 

Nijlen
Albert Kanaalstraat 18
T 03 345 40 10

Mechelen
Motstraat 60
T 015 46 23 83

www.afslankhuys.becontact@afslankhuys.be

Coming soon 

Aalter, Wilrijk, 

Waregem 

N-VA Herentals start
ook jongerenafdeling
Welkom op de teambuilding op 20/07 (kajak) 
en het minivoetbaltornooi op 08/09
Jongeren worden af en toe eenvoudig weggezet als 
“politiek ongeïnteresseerd”. Die perceptie is niet 
enkel problematisch, maar ook simpelweg verkeerd. 
Het afgelopen jaar toonde haarscherp aan dat rond 
‘hot topics’ zoals het omstreden migratiepact of de 
klimaatproblematiek, heel wat jonge, kritische gees-
ten getriggerd werden en langs beide kanten van 
het politieke spectrum, hun stem stevig weerklonk.

Jongeren maken overal mee de samenleving! Hun 
jonge ‘tegenstem’ is immers een verfrissende bron 
van input die beleidsmakers ertoe kan aanzetten het 
gevoerde beleid in vraag te stellen.
Met deze gedachte in het achterhoofd, hebben we 
met enkele jonge krachten de handen in elkaar ge-
slagen om voor onze Herentalse jeugd een forum te 
voorzien. Het resultaat: Jong N-VA Herentals.
Via dit initiatief gaat nog meer ruimte gecreëerd 
worden voor lokaal jongerenbeleid, dat verder gefa-
ciliteerd zal worden aan de hand van interactieve ge-
spreksavonden, leuke events en andere acties. Samen 
nadenken over hoe het beter kan in onze stad in een 
gezellige atmosfeer is waar we met jong N-VA naar 

streven. De rode draad doorheen onze activiteiten is 
een gezonde mix van politiek debat, sport en vertier.

De goesting en motivatie onder onze teamleden ver-
taalt zich alvast in een mooie reeks aan activiteiten: 
Een eerste gezellig samenzijn is voorzien op zaterdag 
20/07/’19 waarop we met de hele groep op teambuil-
ding trekken en gaan kajakken. Ook de omkadering 
van onze startactiviteit, het minivoetbaltornooi aan 
het Netepark op zondag 08/09/’19, is rond. In het 
najaar zal dan weer ruimte voorzien worden voor een 
interactieve gespreksavond met een gastspreker-po-
liticus en/of een muziekquiz. Het moge duidelijk zijn, 
met jong N-VA Herentals gaan we ons de komende 
jaren inzetten om de belangen van onze lokale jeugd 
te behartigen.

Zin om als Herentalse jongere mee op de boot te 
springen en met ons mee te denken over een beter 
jeugdbeleid voor onze stad? Neem gerust vrijblijvend 
contact op, of kom op 20/07 mee kajakken of op 08/09 
mee voetballen aan het Netepark! Tot snel

Contact: stijn.janssens@n-va.be (voorzitter) 
vincent.vandessel@n-va.be (ondervoorzitter) 
Vincent, Stijn, Anke, Amir & Steff 
Jong N-VA Herentals
facebook.com/Jong-N-VA-Herentals-
1543131229153097/ 

–––––
Basisschool (W)Onderwijs 
uit Herentals steunt
goede doelen
Net voor de start van de grote vakantie, 
hebben de kinderen van basisschool (W)
Onderwijs nog twee keer een cheque van 
telkens 2.017 euro mogen uitreiken. 
De kleuters en leerlingen van de lagere school 
zamelden het geld in tijdens hun jaarlijkse 
sponsortocht. Het Olivia Hendrickx Fund, dat 
onderzoek naar kanker bij kinderen onder-
steunt, en een schooltje in Kameroen kregen 
een cheque aangeboden. De vertegenwoor-
digster van het schooltje vertelde dat het 
bedrag zal gebuikt worden om naaimachines 
en bedden voor het internaat aan te schaf-
fen. -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

De eerste fase van het Masterplan Bloemenwijk in Lichtaart ligt (bijna) achter de rug. Dat werd 
verleden week gevierd met frietjes en drankjes, én veel inwoners van de Bloemenwijk zelf 
natuurlijk. Ook onze fotograaf ging er een kijkje nemen. 
Meer foto’s vind je op www.drukkerijbaudoin.be en dan doorklikken naar de Postiljon online - 
extra foto’s.  (Foto de Postiljon - pk)

Lichtaartse Bloemenwijk in feest
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SportNieuws
Oefenprogramma’s en
eerste wedstrijden competitie
VC HERENTALS
13/07: 10.00 uur: eerste training
17/07: 19.30 uur: SKS Herentals-VC Herentals
20/07: 16.00 uur: VC Herentals-VC Westerlo (bel)
24/07: 19.30 uur: VC Herentals- Hoogstraten
28/07: 15.00 uur: Herenthout-VC Herentals
31/07: 19.30 uur: Wuustwezel-VC Herentals
03/08: 18.30 uur: VC Herentals-Zandhoven (BVA)
07/08: 19.00 uur: VC Herentals-Zoersel
10/08: 18.30 uur: GR Katelijne-VC Herentals (BVA)
14/08: 19.30 uur: VC Herentals-FC Turnhout
17/08: 18.30 uur: VC Herentals-Laakdal (BVA)
21/08: 19.00 uur: VC Herentals-ASV Geel
24/08: 18.30 uur: VV Duffel-VC Herentals (BVA)
01/09: 15.00 uur: VC Herentals-Kontich (competitie)
07/09: 20.00 uur: Wezel-VC Herentals (competitie) -J.T.

KFC LILLE
16/07: 19.30 uur: eerste training.
Van vrijdag 19/07 t/m 21/07: oefenkamp Mierlo (NL)
23/07: 19 uur: Vosselaar-Lille
27/07: 13.30 uur: beker van Groot-Lille
31/07: 19.30 uur: Lille-ASV Geel
03/08: 18.30 uur: Lille-Zwijndrecht (BVA)
07/08: 19.00 uur: Lille-Vorselaar
10/08: 18.30 uur: Broechem A-Lille (BVA)
14/08: 19.30 uur: Lille-Houtvenne
17/08: 18.30 uur: Lille-Brasschaat (BVA)
20/08: 19.30 uur: Lille-Lentezon
24/08: 18.30 uur: R. Deurne-Lille (BVA)
31/08: 20.00 uur: Lille-Zoersel (competitie)
07/09: 19.30 uur: De Kempen-Lille (competitie) -J.T.

SKS HERENTALS
16/07: 19.00 uur: eerste training
17/07: 19.30 uur: SKS Herentals-VC Herentals
20/07: en 21/07: 
 13 uur: schaal Cloots-Daneels met deelname van zes ploegen.
31/07: 19.00 uur: VC Poederlee-SKS Herentals
03/08: 18.30 uur: Herenthout-SKS Herentals (BVA)
07/08: 19.00 uur: Bevel-SKS Herentals
10/08: 18.30 uur: SKS Herentals-Grobbendonk (BVA)
17/08: 18.30 uur: Punt L.-SKS Herentals (BVA)
21/08: 19.30 uur: SKS Herentals-Oevel (BVA)
24/08: 19.30 uur: SKS Herentals-Immer voort (competitie)
28/08: 19.00 uur: Booischot-SKS Herentals (competitie). -J.T.

KSK KASTERLEE
Wedstrijden voorbereiding 2019 / 2020
27 juli 2019  18u30: Eerste ploeg-St.-Dimpna
1 augustus 2019  19u30: Balen-Reserven
3 augustus 2019  18u30: 1e ploeg-Hih Turnhout BvA
7 augustus 2019  19u00: Eerste ploeg-Poederlee
8 augustus 2019  19u30: Reserven-St.-Dimpna
10 augustus 2019  18u30: Oosthoven-1e ploeg BvA
14 augustus 2019   18u30: Eerste ploeg-Dosko BvA
15 augustus 2019   19u00: Beekhoek-Reserven 
17 augustus 2019   18u30: Eerste ploeg-Beloften Dessel
21 augustus 2019   18u30: 1e ploeg-St.-Dimpna B BvA 
22 augustus 2019   19u30: Reserven-Mol

VC POEDERLEE
Voorbereidingswedstrijden op het nieuwe seizoen:
Donderdag 25 juli 19u30: VC Poederlee-SK Oelegem        
Woensdag 31 juli 19u00: VC Poederlee-SKS Herentals
Zaterdag 3 augustus 18u30: VC Poederlee-KFC Mol (Beker v.Antw.)
Zaterdag 17 augustus 18u30: VC Poederlee-Meer (Beker v.Antw.)
Dinsdag 20 augustus 19u30: VC Poederlee-KFC Ex. Bouwel

Voetbalclub Poederlee wil, na het meer dan geslaagde voorbije 
seizoen met een verdiende kampioens-titel in vierde, ook een 
goed fi guur slaan in derde provinciale. De nieuwe clubvoorzitter 
Marc Tegenbos hoopt dat het elftal op zijn elan van vorig sei-
zoen kan doorgaan en rekent op een plaats in de linkerkolom in 
derde provinciale C. Wedstrijden om het komende seizoen naar 
uit te kijken, zijn zeker de ontmoetingen met FC Gierle en KSK 
Kasterlee.

Nieuwe spelers
VC Poederlee trok zeven nieuwe spelers aan: Glenn Cavents (HIH 
Turnhout), Tom Wagemans (Lierse-Kempenzonen), Jens Van 
Steenbergen (KFC De Kempen), Joren Willems (Noordstar), Robbe 

De voorzitter met enkele nieuwe aanwinsten: v.l.n.r. herken je Bjorn Breugelmans, Robbe Orban, Jens 
Van Steenbergen, Glenn Cavents, Tom Wagemans en voorzitter Marc Tegenbos. Joren Willems (Noord-
star) en Karsten Paulussen (Pulle) ontbreken op de foto. - (Foto de Postiljon - pk)

Orban (SK Zandhoven), Bjorn 
Breugelmans (Wezel Sport) en 
Karsten Paulussen (FC Pulle). 
Trainers en spelers hervatten 
de trainingen op 18 juli. Poe-
derlee speelt een eerste oefen-
match op 25 juli, om 19.30 uur 
thuis tegen Oelegem. De com-
petitie start op zondag 1 sep-
tember, de eerste thuismatch 
in competitie speelt Poederlee 
tegen Noordstar. - (pk)

VC Poederlee hoopt op linkerkolom

VC Poederlee verliest
Willy Van Sprengel
Bij VC Poederlee hebben ze begin deze week afscheid moeten 
nemen van Willy Van Sprengel. Willy overleed op 78-jarige leef-
tijd, en was meer dan twintig jaar een drijvende kracht achter 
de schermen bij de Heggeploeg. Een vrijwilliger die voor elke 
ploeg van onschatbare waarde is. 
Tot vorig seizoen was Willy op zaterdag en zondag als eerste 
aanwezig en bleef hij vaak als laatste om alles af te sluiten. 
Willy zorgde ervoor dat de kantine tijdig geopend was, en 
stond mee in voor het onderhoud van de terreinen. Bij VC Poe-
derlee is de verslagenheid bijzonder groot. De club wenst aan 
de familie zijn diep medeleven te betuigen. -J.T.

FC Gierle
Voetbal-, sport- en spelkamp
Ook dit jaar is er weer een zo-
merkamp op de terreinen van FC 
Gierle.
Het gaat door op 19 - 20 - 22 & 23 
augustus 2019. Het is voor kin-
deren vanaf 5 jaar tot en met 12 
jaar. De uren van het kamp lopen 
van 9u tot 16u, woensdag is een 
vrije dag.Bij de voetbaltrainin-
gen zal er minstens 2u per dag 
training worden gegeven aan-
gevuld met tornooi en vaardig-
heidstesten. Van sport- en spel 
mag je een mega aanbod ver-
wachten gaande van trefbal tot 
allerlei bosspelen. Er is opvang 
voorzien van 8u tot 17u. 
Meer info op www.fcgierle.be

De Weerhaak
2de namiddag
1) Meeus Ronny 45540 g
2) Maes Roger 44440 g
3) Ceelen Walter 42470 g
4) Vos Karel 41310 g
5) Warnants Wouter 40920 g
6) Peeraer Kim 39850 g
7) Pihay Stijn 38130 g
8) Lauwers Luca 37600 g
9) Wuyts Bart 36950 g
10) Vervoort Jef 35750 g
2de namiddag met 37 vissers die 
samen 892 kg vis konden vangen! 
Het wordt een mooie zomer met 
veel vis en warme terrasjes.
De Weerhaak – ‘tPutteke Lille
1) Wagener Jan 40080 g
2) Vogels Urbain 38390 g
3) Michiels Jos 37830 g
4) Van Dijck Andre 34230 g
5) Piedfort Luc 32510 g
6) Huygens Marc 29880 g
7) Van Sande Hugo 29420 g
8) Van Gorp Johan 28340 g
9) Leysen Koen 25350 g
10) Vos Karel 24590 g
Zaterdag het ‘t Putteke uit Lille 
over de vloer gehad. Met 29 vis-
sers aan onze vijver konden we 
607 kg vis uit de vijver trekken. 

Wout Van Aert BK tijdrijden en
3de op het wegkampioenschap
Sedert vorige donderdag is Wout Van Aert weer een Belgische trui 
rijker. Na de truien in het veldrijden was hij de sterkste op het Bel-
gisch kampioenschap tijdrijden in Middelkerke. Hij won deze race 
tegen de klok met maar liefst 32 seconden voorsprong. Ook zondag 
was het weer bijna prijs. Wout werd derde op het Belgisch kam-
pioenschap op de weg in Gent. In de sprint raakte hij ingesloten 
zodat hij niet voluit naar de eindstreep kon vliegen. Wout Van Aert 
was wel tevreden dat zijn vriend uit het veldrijden Tim Merlier de 
tricolore mocht aantrekken. 

Huldiging in Lille
Omdat de ronde van Frankrijk zaterdag van start gaat in Brussel is 
de traditionele viering door de supportersclub uitgesteld tot begin 
augustus. Meer nieuws hierover bij de supportersclub van Wout 
Van Aert (supclubwoutvanaert@gmail.com) of de facebookpagina 
van de supportersclub.

Ronde van Frankrijk
Volgende zaterdag, 6 juli, start de Ronde van Frankijk in Brussel 
met zaterdag een wegrit en zondag een ploegentijdrit. In het Can-
vasprogramma ‘de afspraak’ vorige week tipte niemand minder 
dan Eddy Merckx op Wout Van Aert als winnaar van deze startrit in 
Brussel. Duimen dus maar!

Herentalse belofte Ward Van Dyck
start in Grote Prijs Rik Van Looy
Volgende zaterdag wordt, met start in Grobbendonk en aankomst in 
Herentals, de tweede editie van de Grote Prijs Rik Van Looy voor be-
loften en elites zonder contract afgewerkt. 25 ploegen, goed voor 175 
deelnemers, strijden voor de opvolging van Brent Van Moer, die de 
eerste editie won en intussen prof is bij Lotto-Soudal. Een pluim voor 
voorzitter Pieter Van Genechten en zijn schare medewerkers, die deze 
wedstrijd nu al laten uitgroeien tot een topevenement.
Eén van de plaatselijke renners die aan de start zal staan is Ward Van 
Dyck. Geboren en opgegroeid in Herentals. Sinds 1 januari belofte bij 
het Hubo-Titan Cargo Cycling Team.

Aanpassen
De overstap van de junioren naar de beloften is voor Ward Van Dyck 
zonder veel problemen verlopen. In de eerste helft van het seizoen be-
vestigde hij zijn kwaliteiten die hij als nieuweling en junior liet opte-
kenen.
“Op het fysieke vlak heb ik geen problemen gehad, zegt Ward. Het 
grote verschil is dat bij de beloften de wedstrijden nog meer gelezen 
worden. Dat is tot hiertoe de grootste aanpassing. Dit is een deel van 
het leerproces.”

Eigen volk
Als nieuweling en junior reed Ward al verschillende wedstrijden op de 
Watervoort in Herentals. Maar de GP Rik Van Looy wordt zonder meer 
zijn mooiste ervaring als wielrenner.
“Alleen al de aankomst op de Grote Markt zal speciaal zijn. Tijdens de 
plaatselijke ronde fi etsen we voorbij mijn woning. Als Herentalsenaar 
mogen starten in een wedstrijd die de naam Rik Van Looy draagt, is 
iets om trots op te zijn. Ik hoop dat we met onze ploeg een rol van bete-
kenis kunnen spelen.”
De eerste doortocht in Herentals is voorzien om 17.30 uur. De aankomst 
op de Grote Markt zal rond 18 uur zijn. Na de podiumceremonie begint 
om 19 uur het optreden van Belle Perez. De start van wat voor velen 
een lange avond zal worden.

Criterium
Het blijft voor Ward Van 
Dyck niet bij de GP Rik Van 
Looy. Op donderdag 1 au-
gustus opent de ‘Droomfa-
briek’ opnieuw zijn deuren.
“De dag van mijn negen-
tiende verjaardag mag 
ik deelnemen aan het 
Na-Tourcriterium van He-
rentals. Ik heb de vorige 
edities als toeschouwer 
meegemaakt, nu sta ik er 
zelf aan de start. Het wordt 
een verjaardag om nooit te 
vergeten.” - Jef Tegenbos

Ward Van Dyck, de 
Herentals belofte start in 
GP Rik Van Looy én het 
Na-Tourcriterium. -J.T. 
(Foto Hubo-Titan Cargo CT)

De Weerhaak won deze wedstrijd 
met 15 tegen 40 punten!!!
De Weerhaak 
Memorial Kris Avonds
1) Lenaerts-Van Donninck 91020 g
2) Goossens - Wagener 90920 g
3) Ceelen - Adriaenssen 82830 g
4) Van Dijck - Verlinden 71590 g
5) Menten - Stijnen 65050 g
6) Lauwers - Lauwers 64860 g
7) Broeckx - Broeckx 58010 g
8) Schrauwen-V. Doninck 54190 g
9) Leysen - Hermans 51690 g
10) Danny & Sonja 48800 g
Zondag Memorial Kris Avonds 
Gevist met al-
lemaal leuke 
en vriende-
lijke mensen 
aan de vijver 
en er naast. 
26  koppels 
konden sa-
men 1226 kg 
vis vangen.

Volgende wedstrijden:
• Zaterdag 06/07 KMZ - De Weerhaak 
(verplaatsing)
• Zondag 07/07 De Weerhaak-Laakdal  
(thuis vanaf 11:00)
• Dinsdag 09/07 De Weerhaak Tielen, 
4de Namiddag (thuis vanaf 11:00)
• Zaterdag 13/07 ‘t Rutske-De Weer-
haak (verplaatsing)
• Zondag 14/07 De Weerhaak-‘t Ruts-
ke (thuis vanaf 11:00)
• Dinsdag 16/07 Pestvogelwedstrijd, 
De Weerhaak (thuis vanaf 08:00)

Groot-Kastels 
wielerkampioen-
schap
Het jaarlijks groot-Kastels wie-
lerkampioenschap, georgani-
seerd door de landelijke gilde 
i.s.m. het gemeentebestuur van 
Kasterlee en de Kastelse Dur-
vers, heeft dit jaar plaats op 
zaterdag 13 juli in Vorsel. Ieder-
een die niet over een licentie als 
wielrenner beschikt, minstens 
16 jaar oud is en in groot-Kas-
terlee woont (identiteitskaart 
voorleggen!) kan zich vanaf 11 
uur aanmelden in de feesttent 
in Vorsel. Om 12 uur rijden de 
vrouwen hun koers, om 13.30 
uur start de G-koers en om 14.30 
uur de reeksen mannen +45 jaar 
en -45 jaar. 
Meer info vind je op facebook.
com/kastelskampioenschapvoor-
wielertoeristen

Ac Lichtaart
Provinciaal Kampioenschap
Onze jongeren namen vorige zaterdag deel aan het Provinciaal 
Kampioenschap in Turnhout. Voor Sture Bras werd het een suc-
cesdag. Hij won twee bronzen medailles, tevens gekoppeld aan 
twee persoonlijke records.
De resultaten van al onze deelnemende jongeren:
Ben D: 600m: Kaat Wils: 8e: 2’16”98; Hoog: Kaat Wils: 9e: 1m00
Pup D: 60m: Dina Van Loon: 13e: 9”54; Manon Van Aelten: 44e: 10”82; 
1000m: Laure Verrijcken: 13e: 3’53”35; 60horden: Dina Van Loon: 
8e: 13”51, Hockey: Manon Van Aelten: 17e: 14m23
Min D: 80m: Hannah Van Aelten: 23e: 13”12; 
1000m: Hannah Van Aelten: 7e: 3’51”35
Hoog: Mynthe Emsens: 6e: 1m34, Speer: Mynthe Emsens: 9e: 13”57
Ben H: 60m: Seth Emsens: 8e: 10”21, Hockey: Seth Emsens: 4e: 25”72
Pup H: 60m: Mathijs Van Loon: 12e: 9”72
1000m: Mathijs Van Loon: 21e: 4’35”54
Hoog: Thor Emsens: 8e: 1m15, Hockey: Thor Emsens: 19e: 23m73
Min H: 150m: Sture Bras: 3e: 20”58, Discus: Sture Bras: 3e: 26m39

Sture Bras (rechts): derde op het Prov. kampioenschap 150m en Discus
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Kastelse tennisclub
krijgt er een tennishal bij

De Kastelse tennisclub, met momenteel bij-
na zeshonderd leden, is aan uitbreiding toe. 
Momenteel zijn aan de Kattenhagenstraat 
in Lichtaart de grondwerken bezig voor de 
bouw van een gloednieuwe tennishal van 
2562 vierkante meter groot. 
De hal zal vier extra terreinen aan de zeven al 
bestaande buitenterreinen toevoegen, zodat 
de Kastelse TCin totaal over 11 speelvelden 
zal beschikken. 

Veerkrachtige sportvloer
De Kastelse tennisclub bestaat sinds 1978 
en vestigde zich op de nieuwe accommoda-
tie in de Lichtaartse Kattenhagenstraat op 
31 maart 2012. Verleden jaar werd de bvba 

Tenniscentrum Kattenhagen opgericht met het oog op de bouw van een 
nieuwe tennishal, die wordt gerealiseerd door de Arendonkse fi rma Clae-
ssen. “De hal beschikt over vier speelvelden met een sterke, veerkrach-
tige sportvloer”, vertelt KTC-voorzitter Raf Menten. “Verder zijn uiteraard 
sanitair, berging enzomeer voorzien in deze supergeïsoleerde hal”.

Borg
De bvba sluit met de bank KBC een investeringskrediet van 600.000 euro 
af, waarvoor het gemeentebestuur van Kasterlee zich borg stelde. Voor 
het totale kostenplaatje houdt Raf Menten rekening met een bedrag 
van ruim één miljoen euro. Vlaams minister van sport Philippe Muyters 
zegde een subsidie van 185.000 euro toe. De opening van de tennishal 
is voorzien op 1 november. (pk) 

KTC-voorzitter Raf Menten, met op de achtergrond de grondwerken voor 
de bouw van de nieuwe tennishal. (Foto de Postiljon - pk)

Bouwheer is bvba
Tenniscentrum Kattenhagen

Volleybalclub
‘Strepkes & Bollekes’
steunt Francis Rombouts

De recreatieve volleybalclub ‘Strepkes & 
Bollekes’ heeft een geslaagde ‘Sabrina & the 
Boys’-fuif in het Kastelse ontmoetingscen-
trum achter de rug. 
De volleyballers konden dan ook kandidaat-
paralympiër Francis Rombouts een fi nancieel 
steuntje in de rug geven: een cheque van 
1500 euro! Francis hoopt in augustus 2020 
zijn droom waar te maken: als bocciaspeler 
(boccia is een soort petanque) deelnemen 
aan de Paralympics in Tokio.  Daarvoor moet 
hij prekwalifi catietornooien spelen. Francis 
bekleedt momenteel de vijfde plaats op de 

Belgische ranking van boccia-spelers en de 
zestiende plaats op de wereldranking.  
Eind augustus neemt hij deel aan het Euro-
pees kampioenschap in Spanje. Mocht hij zich 
tot Europees kampioen kronen, dan mag hij 
automatisch mee naar Tokio. Duimen maar! 
Je kunt ook zijn fanpage op facebook eens 
bezoeken. (pk)

Jef Baeyens en Dirk Bockx overhandigden 
namens volleybalclub Strepkes&Bollekes

een mooie cheque aan Francis Rombouts.
(Foto de Postiljon - pk)

Op 28 juli aanstaande zijn de amateurracers weer present op 
het Glossocircuit te Arendonk. Er wordt nu reeds massaal 
ingeschreven voor deze race voor niet-licentiehouders die hun 
kunsten in een echte race willen komen tonen. Op het totaal 
overzichtelijke korte Glossocircuit gaan zij de strijd met elkaar 
aan voor de bekers en de bloemen. Er worden per klasse door 
alle deelnemers 3 heats verreden, de snelsten zullen aan het 
eind van de dag in de fi nales gaan uitmaken wie er naar huis 
gaat met de grootste beker.
De snelst groeiende klasse, namelijk de damesreeksen, staan 
ook nu weer op het programma. Menig dame laat manlief zien 
hoe het moet. In deze klasse wordt vaak gestreden met het 
mes tussen de tanden, de dames weten er telkens weer een 
waar spektakel van te maken.

De volgende klassen komen aan de start:
• Damesreeksen
1600 (wagens met een motorinhoud minder dan 1600 cc)
+1600 (wagens met een motorinhoud van meer dan 1600 cc)
Competitiewagens (wagens die meerijden in de regionale, natio-
nale of internationale races)
U kunt nog inschrijven voor dit spektakel, bezoek daarvoor onze 
website www.glosso.be. Maar wees er snel bij want vol=vol!
Om 9u15 wordt gestart met de trainingen, de eerste reeks begint 

om 10u30. Voor een gedetail-
leerde timing verwijzen wij u 
naar onze website: http://www.
glossocircuit.be
U kunt genieten van een volle 
dag autosport voor de zeer ple-
zierige inkomprijs van 10 euro 
voor Kinderen van 12 tot 14 jaar 
5 €. Kinderen jonger dan 12 en 
rolstoelgebruikers hebben gra-
tis toegang. De inkom voor za-
terdag (vrije training) is gratis.

Volgende race in 2019 
(ovb van wijzingingen):
Training op zaterdag 
28 september.
Opendeurwedstrijd op 
29 september 2019. 
Aanvullende informatie en 
foto’s kunt u vinden op onze 
website www.glossocircuit.be

Het Glosso circuit bereik je via 
de E34 Antwerpen - Eindhoven, 
afrit 25 richting Oud-Turnhout. 
Vanaf dan volg je de beweg-
wijzering naar het circuit. Kin-
deren tot 12 jaar hebben gratis 
toegang en het Paddock is voor 
iedereen gratis toegankelijk. De 
parking is vlakbij het circuit.

Amateurraces zijn een garantie voor 
spektakel op het korte Glosso-circuit

21 juli: Dwars door Kasterlee

Bijna is het weer zover en tijd voor, en ditmaal reeds voor de 37ste 
keer, de jaarlijks op 21 juli georganiseerde loopwedstrijd Dwars 
door Kasterlee.
Met zijn 37ste editie is Dwars door Kasterlee zowat de oudste jogging 
uit onze regio. Waaraan heeft deze wedstrijd dan zijn aanhoudend 
succes te danken? Dat is heel zeker de omgeving waarin deze wed-
strijd doorgaat. Voor het grootste gedeelte onverhard en lopende 
door bos, duin en langs weilanden.
Voor het derde jaar op rij ook heeft deze Dwars door Kasterlee zijn 
start en aankomstplaats in jeugddomein De Hoge Rielen.  
Wanneer? zondag 21 juli. Hoe laat? jeugdlopen vanaf 13u15 - 14u00 
start van de 5 en 10 km - 14u30 start van de dit jaar 10 mijl TRAIL 
sponsored by DOMESTIC Makelaars. Voorinschrijvingen kunnen 
gebeuren via de website www.dwarsdoorkasterlee.be
Er is een T-shirt voor iedere deelnemer en er zijn tevens douches 
voorzien en sporttasbewaking. Parkeren is mogelijk op de parking 
aan de hoofdingang en op de parking van het gemeentelijk sport-
centrum (ongeveer 500 meter). De organisatie is in handen van AC 
Lichtaart, Sport vzw Tielen, KSK Kasterlee en de Hoge Rielen. 

Herentals Fietst 
en Feest op en 
rond centrum 
van Herentals
Donderdag 1 en vrijdag 2 augus-
tus kan Herentals, en de ruime 
omgeving, opnieuw genieten van 
een twee dagen sport en spel en 
feest. 
Herentals Fietst en Feest, dat aan 
zijn vijftiende editie toe is, pakt 
opnieuw uit met een heel gevari-
eerde tweedaagse, die nog altijd 
gratis blijft. Zoals de traditie het 
wil wordt de tweedaagse geopend 
met Herentals Fietst.

Donderdag
Het menu van de tweedaagse 
blijf ongewijzigd. Donderdag is 
er vanaf 13 uur een initiatie van 
de Herentalse Wielerschool. De 
G-renners openen de wedstrijden 
om 14.30 uur. Om 16 uur is er de 
bedrijvenkoers. De dames elites 
maken om 17 uur hun opwach-
ting. Nadien is het de beurt aan 
de heren-elite, met traditioneel 
de voorstelling van de renners 
op het podium. Aansluitend is er 
het criterium, met rond 22 uur de 
aankomst. Aansluitend is er op de 
Grote Markt nog een party.

Vrijdag
Herentals Feest opent op vrijdag 
2 augustus met een namiddag-
programma voor kinderen. Kaatje, 
Coolkids en Campus 12 staan op 
het programma. In de tent is er 
een bal populaire met Jeffrey Kind 
en het Hertals Zeemanskoor. 
Tijdens het avondprogramma zijn 
er optredens van Diamonds on the 
rock, Laura Tesoro, de Romeo’s 
en Les Truttes. Gevolgd door de 
Open air party met de tijdloze van 
Stubru. Ook het populaire Heren-
tals Loopt staat opnieuw op de 
agenda met vanaf 15.30 uur de 
reeksen voor peuters, kleuters en 
de kids run. De 2u van Hertals be-
gint om 18.30 uur.
Zondag 4 augustus is er de sinds 
enkele jaren geslaagde afsluiter, 
met de Classico Boretti.
Info: www.herentalsfi etst.be
Jef Tegenbos

Van Dover naar Gent

Geelse kajakvaarders peddelen for Life!
Zeven Geelse kajakvaarders peddelen van 6 tot 10 juli van het 
Engelse Dover naar de Franse kust en vandaar verder naar Gent. 
Ze doen dat voor het goede doel: Kom op tegen kanker. 
De zeven deelnemende Geelse kajakvaarders zijn Maarten Vervliet en 
Maarten Slegers (in een tweezitter), en Jan Laenen, Steven Dierckx, 
Sven Duchatelet, Guy Bax en Siegfried Meesters in een éénzitter. Met 
zijn 77 is Guy Bax de ouderdomsdeken in het gezelschap, Siegfried 
Meesters is de bezieler van het project. Maar iedereen die eraan 
deelneemt, kent wel iemand in de vriendenkring of familie die met 
kanker is geconfronteerd. 

222 kilometer
De deelnemers aan deze Dover-Gent starten uiteraard in Dover en 
steken de Noordzee over richting Sangatte (nabij Calais), om vandaar 
verder naar Gent te varen. De 222 kilometer lange route die ze volgen, 
leidt hen via het nauw van Calais naar Sangatte, en dan verder via 
Waten, Meregem en Kortrijk via de Leie naar de watersportbaan in 
Gent. Wie via dit initiatief Kom op tegen kanker wil steunen, vindt 
alle info op www.kayakforlife.be

Zes van de zeven Geelse kajakvaarders
(Jan Laenen ontbreekt op deze foto), klaar voor 
een training. - (Foto de Postiljon - pk)
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