
Patrick Ludwich uit 
Poederlee schreef…
Patrick Ludwich (62) uit Poeder-
lee heeft een zeer interessant 
boek geschreven over whisky 
die in België gemaakt wordt. 
Het boek heet dan ook heel lo-
gisch ‘De whiskymakers van 
België’, met als ondertitel ‘Hun 
verhaal, hun geschiedenis, hun 
passie’. Zelf heeft Patrick acht-
tien maanden lang passioneel 
gewerkt aan opzoekingswerk 
en het schrijven van dit boek, 
dat mogelijk tot de “bijbel” van 
whiskymakers in België mag 
uitgroeien. 

vervolg op pagina 7

Patrick Ludwich met zijn boek én een fi jne collectie whisky’s. 
(Foto de Postiljon - pk)
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Voor elk wat
wils op de
Corsendonkse
kaasfeesten

Zestig jaar
chirofeesten
in Kasterlee

Mooie afsluiter
voor Elegantia

33

De “bijbel” van whiskymakers in België

Op 15 augustus vieren we het hoogfeest van 
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. De folklore-
groep van de Lichtaartse Vlegeldorsers en 
Strovlechtsters verzorgt op die dag, don-
derdag 15 augustus, voor de 30ste keer haar 
zeer sfeervolle oogstmis in de parochiekerk 
van Lichtaart. 
Ze danken voor de rijkdom van de oogst. Ze 
brengen de oude Vlaamse traditie van de 
Mariaverering in herinnering en ze eren alle 
moeders.  De teksten in deze viering, de kleur-

rijke en keurige versiering van de kerk, de 
bloemenhulde aan Maria staan  helemaal in dit 
teken. De  gebeden en liederen nodigen uit tot 
bezinning over heden en verleden.  Kinderen, 
uitgedost in passende kledij, nemen actief 
deel aan de uitbeelding van taferelen. Na de 
viering worden alle kerkgangers vergast op 
een smakelijke koek. De Vlegeldorsers en Stro-
vlechtsters nodigen iedereen uit een bloempje 
mee te brengen uit veld of tuin als hulde aan 
Maria. Iedereen is van harte welkom! (VP)

Plechtige oogstmis op donderdag 15 augustus
te 10 uur in de zondagskerk te Lichtaart
 

INSCHRĲVINGEN
2019-2020
info: www.kogeka.be

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

Schuttershof 2B
2440 Geel
Tel. 014 56 26 50

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

Gasthuisstraat 2
2440 Geel
Tel. 014 58 02 04

Technische Schoolstraat 52
2440 Geel
Tel. 014 57 85 50

Pas 110
2440 Geel
Tel. 014 58 86 72

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

Op donderdag 15 en zondag 18 augustus autovrij van 11 tot 21 uur

De Retiesebaan schiet weer in actie!
De braderie/koopjesactie “Aktie Retiebaan” lokt van donderdag 15 tot en met zondag 18 au-
gustus weer koopjesjagers, modezoekers, terrasjesmensen en andere winkelwandelaars naar 
de Retiesebaan en aangrenzende straten in Kasterlee. Handelaars presenteren hun aanbod 
op een heel aantrekkelijke manier. Daarnaast is er animatie voor jong en minder jong, én is 
het genieten van verscheidene fantastische optredens, fenomenale springkastelen, fanfare-
muziek, foodtrucks, fl owers voor moederdag, freaky kinderanimatie en fl ink-uit-de-kluiten-
gewassen bars met pittige drankjes. Fijn om weten is intussen dat alle handelaars speciale 
braderijkortingen geven. En ook goed voor de windowshoppers is het feit dat de Retiesebaan 
op donderdag 15 én zondag 18 augustus (grotendeels) autovrij is tussen 11 en 21 uur.

AKTIE
RETIEBAANAKTIE
RETIEBAAN

15 • 16 • 17 • 1818

15 & 18 AUG AUTOVRIJ VAN 11U-21U

Deze week:

 3 Hout- & vertrouwmarkt 
  VAN BOUWEL

 3 Wachtdiensten

 4-8     
      
      
      

      

      

   

 10 Werkaanbiedingen

 11 Sportnieuws

 12 Medailles voor  
  KOTK-fi etsers

 12 ’Zomer van Wechel’  
  in vernieuwd park
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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.

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

■ 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!

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

■ TE KOOP 
NIEUWE AARDAPPELEN + AJUIN.   
Bevr.: Hermans Jef, Straaleind 19 Kasterlee,  
014 85 13 14, gsm 0474 55 16 80.

■ TE KOOP 
CITROËN C3 met slechts 31.000 km. Uitstekend on-
derhouden wagen uit 2014 met cilinderinhoud 1398, 
diesel, manueel, Euro 5b. Wordt verkocht wegens komst 
bedrijfswagen. Meer info: bel 0477 699 397.

■ WOODY CONCEPT KLEIN DUIMPJE 
Dorp 71 Veerle-Laakdal - OUTLETEVENEMENT 
van WOE. 21/8 tot en met ZAT. 24/8. ALLE BABY-
KINDERKLEDING: WINTER- en ZOMERSTOCK. ALLES 
MOET WEG : KORTINGEN TOT 80%. Nog zeer ruime 
keuze. Collectie WOODY NACHTKLEDING van maat 0 
tot XXL WINTER- en ZOMERSTOCK .KORTING tot 40%. 
Loop effe binnen en wie weet vindt je juist wat je zoekt. 
Volg ons op facebook. Steeds welkom.

■ TE KOOP 
PVC-RAMEN + dubbel glas, afm. Br 2,10m x H 2,00m 
(2 stuks), Br 2,25m x H 2,00m (1 stuks), 1 raam 60 
cm breed x 1,00m hoog. DEUR H 2,45m x Br 1,10m
(2 stuks).Prijs o.t.k. Bevr.: 0496 28 23 84.

■ 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.

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

■ 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.

■ TE HUUR
Tielen, Kerkstraat 62 bus 4: APPARTEMENT 1e verd., 
omvat: keuken, living, 1 slpk.,badk., berging + garage. 
Beschikbaar 1/9/2019. €465/mnd. Bevr.: tel.: 0473 
35 34 13.

■ 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
Kasterlee, Berkenlaan 7: HUIS, 3 slpk., badk., wc, 
leefruimte, veranda, garage, grote tuin, dichtbij centrum. 
Onmiddellijk beschikbaar. Bevr.: 0489 642 395.

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

■ TE HUUR
Herentals, Bevrijdingstraat: zeer propere RUIME
GARAGEBOX met afsluitbare poort, onmiddellijk vrij. 
Prijs 65€/mnd. Bevr.: 0476 573 160.

■ TE HUUR GEVRAAGD
SCHUUR of STAL of OUDE BOERDERIJ met schuur of
stal. Aanb.: tel. 0475 23 74 68.AANVANG PATROONTEKENLESSEN

Actie tot eind augustus  30% korting
Chantal 0496 46 42 62

Van donderdag 15 t.e.m. zondag 18 augustus
Corsendonkse Kaasfeesten bieden voor elk wat wils! 

De Priorij van Corsendonk (Corsendonk 5 in 
Oud-Turnhout) biedt van donderdag 15 tot en 
met zondag 18 augustus opnieuw een erg mooi 
decor voor de Corsendonkse Kaasfeesten met 
ontspanning en animatie, én uiteraard veel 
lekker eten en drinken. Vooral kazen en bieren 
zullen de smaakpapillen verwennen, maar er 
is nog veel meer…
De Priorij van Corsendonk herbergde meer dan 
zes eeuwen geleden de eerste Augustijner mon-

niken binnen de stevige muren. Die monniken 
brouwden er bier en kopieerden boeken. De 
geschiedenis van toen is vandaag nog niet ver-
geten. Een rondleiding over het domein (dat 
in 1395 door Maria, dochter van de hertog van 

V.l.n.r. Paul De Ridder, An-Sofi e Nédée, Jef 
Keersmaekers en Dominique Nédée genieten 
al van een voorsmaakje op de Corsendonkse 

Kaasfeesten. (Foto de Postiljon - pk)  

Brabant, aan de monniken werd geschonken) en 
door de gebouwen is een aanrader!

Lekker eten
Maar ook een wandeling buiten het domein 
hoort bij het programma van de kaasfeesten. 
Mooie dreven, uitgestrekte velden, het domein 
van drinkwatermaatschappij Pidpa, de omgeving 
van de rivier de Wamp en andere groene hoekjes 
verlenen een wandeling een biezondere meer-
waarde. De eigenlijke Corsendonkse Kaasfees-
ten, binnen de muren van de priorij, bieden vier 
dagen (telkens van 12 tot 18 uur) amusement, 
animatie, veel lekker eten en drinken. De eerste 
twee edities van deze vernieuwde feesten lokten 
telkens tussen 3000 en 4000 bezoekers. Naast 
kazen (ook trappistenkazen van Westmalle!) en 
bieren kun je dit jaar ook smullen van lekkere 
hamburgers op de grill, gevarieerde tapenades, 
ijsjes van het IJsmanneke en nog veel meer.

Animatie
Muziekliefhebbers komen eveneens aan hun 
trekken, met optredens van plaatselijke band-
jes, maar ook fanfaremuziek, akoestische en 
folkmuziek…. Er treden ook verscheidene volks-

dansverenigingen op. Voor meer avontuurlijke 
geesten voorziet Corsendonk Support verschil-
lende activiteiten zoals de allernieuwste inbreek-
kamers, opnieuw een hoog touwenparcours en 
de laserkamer… De kleinste kinderen kunnen 
zich uitleven op een springkasteel, een zandberg 
en met allerlei spelletjes. Voor het hele gezin 
zijn er boerengolf en de zoektocht met ‘monnik 
Joannes’.

Toegang
De toegangstickets ter plaatse kosten 15 euro 
voor een volwassene, 7,50 euro voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis 
binnen. In de toegangsprijs zijn ambachtelijke 
kazen à volonté en alle animatie begrepen. Dank-
zij het polsbandjes-systeem kan iedereen voort-
durend binnen en buiten het domein lopen. Een 
parkeerweide vangt auto’s op. Op het domein 
zelf biedt een tent beschutting tegen eventuele 
regenval. Alle info vind je op corsendonksekaas-
feesten.com en op facebook. (pk)

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

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

De zomervakantie is intussen alweer vrij ver gevorderd. Nog een week of twee en de school-
poorten draaien stilaan opnieuw open. Deze kinderen en hun ouders in de Lichtaartse Stenen-
straat genoten verleden week nog van de rust van een autovrije speelstraat. (Foto de Postiljon - pk)

Nog even spelen…
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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 
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Poederlee

Kasterlee
Tielen

Lille

Herentals

Lichtaart

Poederleesteenweg 114,
2460 Lichtaar w.vanbouwel.be

Ook voor
de vakman!OoOoOoOokkkk vvvvooooooooo rrrrr

!!!!

•  Groot assortiment verven en borstels
•  Alles voor uw sanitair werken - herstelling
•  Schrijn- & Timmerwerken
•  Bevestigingsmaterialen
•  Plaatmateriaal op maat + timmer- & tuinhout
•  Vliegenramen & -deuren op maat

–––––
Landelijke Gilde Kasterlee
Zondag 18 augustus: Vissersprijskamp en 
BBQ aan de vijver van de Kastelse Sportvis-
sers. Voor de vissers moet er vermeld worden 
dat er geen voeder mag gebruikt worden. 
Enkel maden mogen worden gevoederd.  
Rond 12h30 worden de deelnemers aan onze 
visprijskamp verwacht aan de vijver zodat we 
tijdig kunnen beginnen vissen. Tot een uur of 
5 kan er dan gevist worden voor de eer van de 

grootste “vanger” van 2019 te zijn. 
Hierna kunnen we gezellig aan tafel voor een 
traditionele barbecue. 
Zij die geen vaste hand en/of niet veel geduld 
hebben kunnen natuurlijk ook altijd de moe-
dige vissers komen aanmoedigen en bij de 
BBQ aanschuiven en hier wat bijpraten bij een 
fris pintje of iets dergelijks. 
Als deelnameprijs vragen we 10 EUR voor wie 
meedoet met de BBQ. Kinderen onder de 12 
jaar betalen maar 5 EUR. Vissen is uiteraard 
gratis en de drank kan ter plaatse betaald 
worden naargelang het verbruik. 
Graag tijdig inschrijven hiervoor zodat we 
zeker genoeg plaatsen aan de vijver voorzien 
en ook zeker voldoende eten kunnen bestellen. 
Dit kan bij je eigen bestuurslid of bij Nick 
Stessens op 0494/69.36.21of via lgkasterlee@
hotmail.com.
Vrijdag 23 augustus 2019 : bestuursfeestje in 
de kayakclub vanaf 19h00 voor bestuursleden 
en hun partner. Deelnameprijs: € 15,00 per 
persoon. 

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

Tevreden standhouders, een tevreden publiek 
dat weer massaal van de partij was, en veel 
voldoening bij de organisatoren, die perfect 
werk afl everden. 

Niks dan happy gezichten zondagnamiddag op 
de Grote Markt van Herentals, waar de vierde 
editie van de zomerbeurs van Herentals om 
14 uur zijn deuren sloot. Nochtans was men 
één dag eerder op zijn hoede. De vaak sterke 
windstoten zorgden ervoor dat de opbouw van 
de verschillende standen niet zonder de nodige 
moeite verliep.

MAXIMUM
De zomerbeurs van Herentals is een organi-
satie van Numismatica, Ontspanning en de 
Herenthoutse Postkaartenclub. Daar werd met 
veel trots een positieve balans opgemaakt.
“Met 64 standhouders, afkomstig uit vier ver-

Zomerbeurs van 
Herentals beleeft
zijn beste editie

schillende landen, zitten we praktisch aan ons 
maximum”, verklaarde Rudi Dillen namens de 
organisatie. 
“Er stonden nog verenigingen op een wacht-
lijst, maar vermits niemand heeft afgezegd, 
konden we hen geen plaats aanbieden. Naar 
volgend jaar toe hebben praktisch alle deel-
nemers van dit jaar opnieuw ingeschreven. 
Bovendien moet het voor de organisatie een 
beetje overzichtelijk blijven. De samenwerking 
tussen de drie verenigingen verloopt uitste-
kend. Daardoor kunnen we ons nu gaan richten 
op volgend jaar. Met een vijfde editie kunnen 
we op de tweede zondag van augustus van 
een eerste klein jubileum spreken.” Jef Tegenbos

Voor Willy Peers en Daniëlle was het met hun 
unieke verzameling van postkaarten in de 
Lakenhal een beurs voor eigen volk. -J.T.
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’De Postiljon’ online
www.drukkerijbaudoin.be

Zoekt u een occasiewagen ?

www.garagevandewater.be

Te bezichtigen op : Geelsebaan 22
Kasterlee - tel. 014 85 00 89

Retiesebaan 3  |  2460 Kasterlee  |  kempen@immopoint.be  |  tel. 014 41 61 00  |  www.immopoint.be

Residentie MONDRIAAN - Kasterlee
Retiesebaan/Monseigneur Miertsstraat

18 appartementen

Residentie THOMAS - Kasterlee
Monseigneur Heylenstraat

7 appartementen

Project BINNENPAD - Kasterlee

Neem vandaag nog contact met ons
en maak kennis met onze 100% service

Verdient uw spaargeld een beter rendement? 
Investeer in een nieuwbouw appartement!

laatste
2 te koop

0498/23 87 55
www.jefboonen.be

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

■ TE HUUR
Kasterlee, Mgr. Cardijnstraat:    
ONDERGRONDSE AFGESLOTEN GARAGE.   
Poort met afstandsbediening, sleutel voor poort.  
Bevr.: 0472 409 557.

■ TE HUUR
Tielen, Kerkstraat 32: STUDIO glvl., 1 slpk., badk., toilet, 
leefruimte met keuken, garage, terras. Vrij vanaf 01/08. 
440€/mnd. Bevr.: 0486 230 266.

■ 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.

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

■ OPENDEUR DANSCLUB
Zondag 8/9 - 15 uur - Iedereen van harte welkom. 
Demonstraties en workshops. Swing, disco, country, 
latin,senioren, linedance, clipdance, balroom, minder-
validendans. GRATIS PROEFLES KLEUTERS, KIDS en 
JEUGD. Za 8/9 vanaf 2,5 jaar. www.dcht.be - Turnhout

■ 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. 

■ 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.

■ 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.

■ STOCKOPRUIMING WOODY NACHTKLEDING 
van maat 0 tot XXL voor BABY’S, KIDS, TEENS, DAMES, 
HEREN. Collectie WOODY KORTING tot 40%. Vanaf 
woensdag 21/8 t.e.m. zaterdag 24/8. ALLE BABY-KIN-
DERKLEDING KORTINGEN TOT 80%. Woody Concept 
Klein Duimpje, Dorp 71 Veerle-Laakdal. Volg ons op 
facebook. Altijd welkom.

■ TE HUUR GEVRAAGD
SCHUUR of STAL of OUDE BOERDERIJ met schuur of
stal. Aanb.: tel. 0475 23 74 68.

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

■ 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

BATTERIJEN - UITLATEN
SCHOKDEMPERS

ONDERHOUD
van alle merken !

Molenstraat 14, Lichtaart - tel. 014 55 30 59

AANVANG PATROONTEKENLESSEN
Actie tot eind augustus  30% korting

Chantal 0496 46 42 62

–––––
Femma Kasterlee
Vanaf september start Femma Kasterlee weer 
met haar bijzonder uitgebreide activiteiten-
aanbod.
Meer info vind je op www.femmakasterlee.be
Hier alvast een blik op ons sportaanbod:
uitgebreide info i.v.m. onze sporten vind je even-
eens op onze website (onder het item sport) 
Sportkalender Femma Kasterlee 2019-2020
maandag
13:30 tot 14:30 uur: Callanetics in de polyvalente 
zaal van het Duineneind (start 2/9)
19:00 tot 20:00 uur: Fat burn step (vanaf 14 jaar) 
in de sporthal van de Vlieger (start 9/9)

20:00 tot 21:00 uur: Zumba (vanaf 14 jaar) 
in de sporthal van de Vlieger (start 9/9)
21:00 tot 22:00 uur: 
Aquafi tness in zwembad Kempenrust (start 9/9)
21:00 tot 22:00 uur: 
Tennis  in de sporthal van de Vlieger (start 18/11)
dinsdag
12:30 uur: Fietsen vertrek in het Biekenbusseltje 
(start 3/9)
19:30 tot 20:30 uur: Qi Gong en Taijiquan 
in de turnzaal van de Waaier (start 10/9)
20:30 tot 22:00 uur: volleybal sporthal Duineneind 
(start 10/9)
woensdag
09:00  tot 10:00 uur: Callanetics in de polyvalente 
zaal van het Duineneind (start 4/9)
10:00 tot 11u30: Tai Chi en Qi Gong 
sporthal Duineneind (start 11/9)
13:15 tot 14.00 uur: Kleuterturnen  2,5 - 4-jarigen 
in de sporthal van de Vlieger (start 11/9)
14:00 tot 15:00 uur: Kleuterturnen 4-6-jarigen 
in de sporthal van de Vlieger (start 11/9)
15:00 tot 16:00 uur: Dance 4 fun 6-12 jarigen 
in de sporthal van de Vlieger (start 11/9)
19:30 -20:30 uur: Body-mix in de danszaal 

op het Duineneind (start 11/9)
20:00 tot 22:00 uur: Volleybal in de sporthal 
van de Vlieger (start 11/9)

donderdag
19:30 tot 20:30 uur: 
Callanetics in de “Waaier” (start 5/9)
19:30 tot 20:30 uur: BBB in de sportzaal 
van het SMIK (start 12/9)
21:00 tot 22:00 uur: Aquafi tness in zwembad 
Kempenrust (start 12/9)

vrijdag
09:00 tot 10:00 uur: Callanetics  in de polyvalente zaal 
van het Duineneind (start 6/9)
zaterdag dance 4 fun: dans voor kinderen van 6 tot …
10:00 tot 11:00 uur: ‘Dance improv’ (start 14/9)
Zit je nooit stil en maak je graag thuis je eigen dansen? 
Dan is ‘Dance improv’ zeker iets voor jou! In deze les-
sen krijgen de dansers de kans om zelf aan de slag te 
gaan met danspasjes. Samen met de andere dansers 
en de dansleerkracht werken ze choreografi eën uit 
door te improviseren en te experimenteren. Plezier 
verzekerd!
11:00 tot 12:00 uur: ‘Skills basic’ (start 14/9)
Zoek je in een dansles veel afwisseling van stijlen? 
Dan is dit de ideale les! Er zullen basisstappen van 
verschillende dansstijlen aangeboden worden zodat 
de dansers met veel plezier kennismaken met dansen. 
We leren technieken van modern, old-school hiphop, 
dancehall tot zelfs ballet en Latin. Van elke stijl zal ook 
een choreografi e aangeleerd worden.
Je kan steeds geheel vrijblijvend deelnemen aan een 

gratis kennismakingsles en je ter plaatse inschrijven. 
(uitz. aquafi tness-tennis)
Inschrijven aquafi tness: Renild Van Laer, 014 85 16 19, 
renildvanlaer@hotmail.com - Storten op rek.nr. BE05  
7875 5002 0675 Femma Kasterlee
Inschrijven tennis: Kris Van Ballaer,
boonen-vanballaer@telenet.be, 014/85 17 78 
Uitgebreide info i.v.m. al onze sportactiviteiten vind 
je op www.femmakasterlee.be, of je kan contact 
opnemen met Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@
telenet.be, 014/85 17 78 of Marie Biermans, 014 /85 
15 19, mariebiermans@hotmail.com
We zijn verplicht iedereen te verzekeren tijdens 
onze sportactiviteiten. We doen dit via de leden-
verzekering. Prijs voor 1 jaar lidmaatschap is 30 €. 
Alle huisgenoten van Femmaleden zijn automatisch 
verzekerd. (partner en thuiswonende kinderen)
Indien er onvoldoende belangstelling is voor een 
sportactiviteit kan de activiteit geannuleerd worden 
(en hoef je er uiteraard ook niet voor te betalen).
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AKTIE
RETIEBAAN

1 5 • 1 6 • 1 7 • 1 8  

AUGUSTUS

AKTIE
RETIEBAAN

1 5 • 1 6 • 1 7 • 1 8 

AUGUSTUS

15 & 18 AUG AUTOVRIJ VAN 11U - 21U
BRADERIJKORTINGEN 

K A S T E R L E E
K A S T E R L E E

DEELNEMERS:

PAPER-SHOP / KROKODIL / LEONIDAS / ELECTRO 

SMETS / IMMO POINT KEMPEN / COSI / OPTIEK DE 

VEL / SNOEYS / SLAAPCOMFORT MERTENS / SPAR 

DE CLEM / BUTIQ / CORNER / MARJOLEIN KIDS / 

CAFE 13 / 2460 ZOMERBAR / MARJOLEIN LINGERIE / 

FIETSEN TIM / KBC VERZEKERING / 

VAN 15/8 EN 18/8

# OPTREDENS

# SPRINGKASTELEN

# BARS
# FOODTRUCKS

# FLOWERS HORTI HOUSE   

      OP MOEDERDAG

# KINDERANIMATIE

# FANFARE
# ...
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lingerie
i

Maak je afspraak met je Personal Shopper via onze website.

“OUTLETSHOPPEN Z’19”
TOT -80%

en

“NIEUWE COLLECTIE W’19”

Retiesebaan 15 - KASTERLEE
www.marjoleinlingerie.be

Retiesebaan 13 - KASTERLEE
www.cornerkasterlee.be
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HOESLAKENS
Bella Gracia
Bella Donna

Voor extra grote en
dikke matrassen

BOXSPRING

VERSUS
2C

BOXSPRING

VERSUS
3C

SLAAPCOMFORT SLAAPCOMFORT   MERTENS
RETIESEBAAN 25 - KASTERLEE  014 85 01 67

Gedurende Actie Retiebaan  -10%

GRATIS LEVERINGEN

Boxspring Versus 2C
2C: inbegrepen: box + hoofdbord +

pocketveren matras HR + poten

140/160/180/200 - 200/210

Vanaf: €1.598

Boxspring
Versus 3C

3C: inbegrepen: box + hoofdbord +

decomatras + topper HR + poten

140/160/180/200 - 200/210

MATRASSEN - LATTENBODEMS
DONSDEKENS - DEKBEDDEN

DEKBEDOVERTREKKEN - KUSSENS
MOLTONS

VELDA©

Bank en Verzekeringen

Retiesebaan 7, 2460 Kasterlee
Tel. 014 25 45 70 - Fax 014 25 45 78

FSMA 

MARJOLEIN

KIDS

BRADERIJ - ACTIE RETIEBAAN
15-16-17-18 augustus  (open tot 19 u.)

Deelnemer van de DOLLE VALIEZEN !
 

ONZE TOPMERKEN ZIJN TE VINDEN OP...
WWW.MARJOLEIN.BE

 

RETIESEBAAN 17 – KASTERLEE

NIEUWE COLLECTIE HERFST-WINTER
BABY - KIDS - JUNIOR FASHION  0-16 JAAR

–––––
WZC De Witte Bergen organiseert 
rommelmarkt voor Fanfarathon
Op vrijdag 23 augustus organiseert woonzorg-
centrum De Witte Bergen in Lichtaart een rom-
melmarkt “buiten in den hof van het wzc”. 
Wzc De Witte Bergen vind je aan de Diestweg, 
een zijstraat van de Poederleesteenweg. De rom-
melmarkt loopt van 15 tot 20 uur. De opbrengst 
van de standgelden en ook eventuele vrije giften 
tijdens de rommelmarkt gaan integraal naar de 
‘Fanfarathon’, de marathon door de fanfares 
van KLT voor het goede doel. Kandidaat-stand-
houders zijn nog steeds welkom. Iedereen mag 
deelnemen aan de rommelmarkt. De organisato-
ren hopen die dag veel mensen te verwelkomen 
om te komen rondsnuisteren en iets te komen 
drinken. Er is ook een foodtruck van Pinkforce 
Events voorzien met allerlei lekkere burgers, het 
IJsmanneke komt langs en er is randanimatie 
door de Kempense Spelen, waaronder een bil-
jartvoetbal. Het standgeld bedraagt 2 euro per 
lopende meter. Liefst wel vooraf inschrijven via 
mail animatie@dewittebergen.be 
Indien er nog vragen zijn, kunnen de mensen uiter-
aard telefonisch contact opnemen met De Witte 
Bergen (014/85.04.90) of een mailtje sturen naar 
animatie@dewittebergen.be

–––––
Dankviering: het zangkoor 
Canteclaer wordt 50 jaar
Op 15 augustus, 50 jaar geleden, zong het 
zangkoor Canteclaer voor de eerste maal de 
eucharistieviering in de Sint Willibrorduskerk. 
Kasterlee was een kerkkoor rijker. 
Deze verjaardag moet natuurlijk gevierd worden. 
Voor deze gelegenheid wordt op 15 augustus de 
eucharistieviering om 11u15 opgeluisterd door 
het koor en we nodigen iedereen van harte uit. 
Een halve eeuw is natuurlijk een lange tijd maar 
toch zijn er nog steeds een 7-tal leden die er 
50 jaar geleden ook bij waren. Men zegt dat 
de koren in Vlaanderen vergrijzen maar toch 
zijn er de laatste tijd enkele jonge zangers en 
zangeressen bijgekomen wat hoop geeft op een 
verderzetting en een mooie toekomst voorspelt 
voor Canteclaer.
Iedereen die zich geroepen voelt om in een 
koor te zingen en deel wil uitmaken van een 
vriendengroep kan aansluiten. We repeteren 
elke donderdag om 20 uur in de Rul achter de 
bibliotheek van Kasterlee. (A.I.)

–––––
Patrick Ludwich uit Poederlee schreef…

De “bijbel” van 
whiskymakers in België
vervolg van pagina 1
Zelf hoopt Patrick de inhoud van het boek 
geregeld te updaten, aan te passen, te her-
schrijven… om op die manier de aandacht 
te blijven vestigen op de mensen die echte 
Belgische whisky’s maken. Want er is duidelijk 
veel meer dan Schotse en Ierse whisky, om 
maar die twee te noemen.

In verschillende talen
Patrick maakte via zijn echtgenote May kennis 
met whisky. De introductie in de wereld van 
de whiskymakers stelde Patrick in staat een al 
langer bestaande ambitie te realiseren. 
“Als gepensioneerde heb ik voldoende vrije 
tijd die ik nu heb kunnen besteden aan mijn 
lang gekoesterde droom: een boek schrijven”, 
vertelt Patrick thuis in Heerle. 
“Als whiskyliefhebber merkte ik dat bij proe-
verijen vooral aandacht werd geschonken aan 
Schotse en Ierse whisky. Ik heb van in het 
begin interesse gehad voor zoveel mogelijk 
whisky’s wereldwijd. Op zoek naar informa-
tie voor een eigen whiskyproeverij kwam ik 
bij Belgische whiskymakers terecht. België 
heeft trouwens alle troeven in handen om een 
echt whiskyland te worden, zoals ik ook heb 
geschreven in mijn boek”.
Het werd Patrick snel duidelijk dat ons land 
drie soorten whiskymakers kent: “Whisky 
uit bestaande brouwerijen, zoals bvb Gou-
den Carolus; whisky ontstaan via oude of 
bestaande jeneverstokerijen, zoals bvb Fil-
liers en Radermacher en whisky ontstaan uit 
de passie van de creatie. Ontstaan als het 
ware vanuit het hobbyisme naar het creatieve 

professionalisme zoals bvb Belgian Owl en 
Kempisch vuur”, zo schrijft hij op pagina 7 van 
zijn boek. Dat boek telt 160 pagina’s en werd 
bij drukkerij Baudoin in Lichtaart gedrukt  op 
1000 exemplaren. 
“Het zal ook in het Frans, het Duits en het 
Engels verschijnen”, voegt de auteur eraan 
toe. Het boek wordt binnenkort aangeboden 
in stokerijen, toeristische kantoren, boeken-
winkels en speciaalzaken, maar ook online via 
Patrick’s website www.whiskyvanbelgie.be

Vertrouwensband
Waar de zoektocht naar de whiskymakers in 
België Patrick uiteindelijk naartoe zal voeren, 
is wellicht ook voor hem zelf een groot raad-
sel. “Gedurende mijn opzoekingswerk en mijn 
bezoek aan de whiskymakers is er een sterke 
vertrouwensband gegroeid”, zegt hij met ge-
noegen. “Er komen geregeld nieuwe whisky-
makers bij”. En meer dan waarschijnlijk zal 
ook dit boek voor een verdere promotie zorgen 
van de Belgische whisky’s. 
Meer info vind je op de website én via facebook.
com/whiskyvanbelgie (p.k.)

–––––
Kerkfabriek Poederlee
zoekt vrijwilligers
De ‘kerkfabriek’ (kerkraad) van Poederlee is op 
zoek naar vrijwilligers. Voor de ondersteuning 
van het kerkelijk en parochiaal leven in Poe-
derlee zoeken de leden van de ‘kerkfabriek’ 
gemotiveerde mensen die hen bijstaan bij de 
werkzaamheden. De ‘kerkfabriek’ maakt een 
meerjarenplanning en budgetten voor kleine 
en grotere werken op, én beheert het patri-
monium: de kerk, de pastorie, het Mollenhof 
en verscheidene gronden. 
Kandidaten mogen zich melden bij 
danny.dockx2@telenet.be, tel. 0478-44.89.74.
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WWW.ELECTROSMETS.BE WWW.ELECTROSMETS.BEWWW.ELECTROSMETS.BEWWW.ELECTROSMETS.BE

KORTING € 30,00

op uw toestel vanaf € 500,00

1 BON PER KLANT, PER TOESTEL GELDIG.
(enkel op groot wit-goed, niet combineerbaar met andere kortingen

tijdens de braderij 2019)

KORTING
€ 80,00

op al uw wasmachines
vanaf € 900,00

Korting € 60,00

op uw rechtstaande diepvrieskast
(vanaf € 700)

Korting €50,00
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MARKT 9 KASTERLEE
014 85 07 54  WWW.ELECTROSMETS.BE

«DE CLEM»

• Charcuterie en kaas
• Ovenverse broodjes

• Groenten en fruit
• Wijnen & likeuren

• Onderhoudsartikelen

www.spar.be
RETIEBAAN 27 - KASTERLEE TEL. 014 85 01 85

«DE CLEM»
«      - Express»

Charcuterie en kaas
Ovenverse broodjes
• Groenten en fruit
• Wijnen & likeuren
Onderhoudsartikelen

www.spar.be

• Charcuterie en kaas
• Ovenverse broodjes

• Groenten fruit

• Lekkere hamburgers op 15/8 en 
18/8 aan onze gezellige kraam !

–––––
Badminton voor jeugd
en volwassenen
  Recreatieve badminton  
  voor jeugd en 
  volwassenen 2019-2020

Badminton voor de jeugd
Badminton voor jongens en meisjes vanaf het 5e 
leerjaar tot 18 jaar op woensdag van 17.00 tot 
18.00 uur.
· Periode: woensdag van september tot en met juni 

(niet tijdens de schoolvakanties)
· Plaats: sporthal Tielenhei
· Benodigdheden: sportschoenen/badmintonracket
· Prijs voor het ganse jaar: lidgeld en verzekering: 

leden € 40, niet-leden € 70
· Inschrijving: http://www.gezinsbondtielen.be/

inschrijven-badminton/
· Contact: Greet Janssen, Opstal 40, tel. 014 55 46 

57 of mailen naar sportivatielen@hotmail.com

Badminton voor volwassenen
Badminton: op maandagavond en donderdagavond 
in twee beurten van een uur
van 19.00 uur tot 20.00 uur
van 20.00 uur tot 21.00 uur
· Periode: van september tot en met juni 
· Plaats: sporthal Tielenhei
· Benodigdheden: sportschoenen/badmintonracket
· Prijs voor het ganse jaar: lidgeld en verzekering:
o 1 uur per week: leden € 40, niet-leden € 70
o 2 uur per week: leden € 70, niet-leden € 130
· Inschrijving: http://www.gezinsbondtielen.be/

inschrijven-badminton/
· Contact: Greet Janssen, Opstal 40, tel. 014 55 46 

57 of mailen naar sportivatielen@hotmail.com

–––––
Gezinsbond Kasterlee                                                     
Nieuwe activiteit
Gezinsbond Kasterlee organiseert vanaf  15 
september 2019 weer een reeks van 5 lessen 
yoga voor peuters en kleuters met ouder en 
kinderen tot en met 9 jaar.
Data: Zondagvoormiddag van 9.30-10.15 uur 
op 15-22-29 september en 6-13 oktober.
Yoga is een plezierige vorm van lichaams-
beweging waarbij kinderen alle onnodige 
spanning leren los te laten. Het bevordert 
niet alleen lichamelijke souplesse en motoriek 
maar ook concentratie, zelfvertrouwen en 
genieten van het leven!
Hebt u interesse? Voor meer info kunt u mailen 
naar gezinsbondkasterlee@hotmail.com of bellen 
naar Carin Vermeer T: 0496 68 51 82
De plaatsen zijn beperkt.
 –––––
Davidsfonds Nationale Zomer-
zoektocht ook vanuit Kasterlee
ZA 01.06-ZO 15.09 (klassieke zoektocht) & 
ZA 29.06-15.09 (familiezoektocht)
Tot en met zondag 15 september trekt de 
33ste Zomerzoektocht naar Bilzen en Ton-
geren! 
Toffe en verrassende vragen laten je de twee 
Zuid-Limburgse steden met andere ogen be-
kijken. Via een lusvormig wandelparcours 
ontdek je alle hoogtepunten en verborgen 
parels van Bilzen en Tongeren, en onderweg 
bieden gastvrije horeca en handelaars je leuke 
extraatjes aan. Met de fi ets of met de auto rijd 
je naar de verschillende stopplaatsen terwijl 
je het Haspengouwse landschap bewondert. 
Bovendien geniet je van het aangenaam ge-
zelschap van medezoektochters en maak je 
kans op prachtige prijzen!  De zomerzoektocht 
is er zowel voor volwassenen als kinderen: 
dankzij twee formules - de klassieke zoek-
tocht en de familiezoektocht - kunnen jong en 
oud samen op ontdekking door een prachtig 
stukje Vlaanderen. De familiezoektocht past 
dit jaar trouwens in de Schatten van Vlieg en 
start op zaterdag 29 juni. Het einde van de 
familiezoektocht valt samen met dat van de 
klassieke zoektocht: beide versies lopen tot 
en met zondag 15 september.

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

om een gratis Davidsfonds Cultuurkaart aan 

te vragen
• 25 euro indien je je adresgegevens achter-

laat en, zonder verdere kosten, aangeeft 
een gratis Davidsfonds Cultuurkaart aan te 
vragen.

• 30 euro zonder de vorige voordelen.
Het pakket bevat een deelnemingsbrochure 
met de parcoursbeschrijving en de vragen, een 
gloednieuwe streekgids over Haspengouw 
ter waarde van 17,50 euro en een folder met 
meer dan 120 extraatjes (zoals korting of een 
gadget) bij Limburgse horeca en handelaars. 
Voor info en inschrijvingen: Louis Hermans, 
tel.014/85.11.88, joos.louis@telenet.be  - Je deel-
namepakketten worden dan bij je thuis bezorgd.
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Zestien van zestig jaar chirofeesten in T-shirts
Zestig jaar chirofeesten, dat is een stevig jubileum! De organisatoren hadden dan ook een oproep gelanceerd om 
zondagnamiddag zoveel mogelijk in een T-shirt van één van de afgelopen jaren naar de kubbkermis te komen. 
Onze fotograaf kreeg er zestien op één rij op de foto… Voor meer foto’s van zondagnamiddag kun je terecht op 
www.drukkerijbaudoin.be en dan doorklikken naar de Postiljon online - extra foto’s. (Foto de Postiljon - pk)

† Dankbetuiging
Celine SAUVILLERS en kinderen danken u 
allen voor de vele blijken van meeleven en 
troost hen betoond bij het overlijden van 
haar echtgenoot en hun pa ;

de heer

Toon Snoeijs     
Geboren te Beerse op 5 oktober 1954
en rustig ingeslapen thuis te Kasterlee

op 31 juli 2019.

Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken

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

Oprechte dank aan de huisdokters, het Wit-
Gele Kruis, de afdeling oncologie  van het AZ 
Turnhout en Ispahan voor hun goede zorgen en 
aan iedereen die Toon een warm hart toedroeg.

Rouwadres: Mgr. Miertsstraat 98 - 2460 Kasterlee
VERSTAPPEN uitvaartzorg Lichtaart

Tim Wuyts, tel. 014 55 74 78

† Dankbetuiging
Hilda GEERTS en dochter danken u allen
voor de vele blijken van meeleven en troost
hen betoond bij het overlijden van haar 
echtgenoot en haar vader ;

de heer

Walter Verreydt     
Geboren te Herentals op 6 mei 1943 en

overleden thuis te Tielen op 2 augustus 2019

Gesterkt door de H. Ziekenzalving en de 
Pauselijke Zegen

Bestuurslid van OKRA

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

Oprechte dank aan de huisdokter, Familiehulp 
en Ispahan voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Evenhofstraat 3 - 2460 Tielen
VERSTAPPEN uitvaartzorg Lichtaart

Tim Wuyts, tel. 014 55 74 78

 

Pater Jos “Joseph” Laenen 
Geboren te Poederlee op 15 mei 1925. 
Overleden in Norristown PA, USA, op 30 juli 2019. 
De familie nodigt u uit op een afscheidsviering 
op zaterdag 24 augustus 2019 om 11u  
in de Sint-Jan Baptist kerk te Poederlee. 
 

Dankbaar voor de tijd die hij kreeg,
het laatste uur, de laatste minuut

en toen werd alles stil.

De heer

Emiel Luyten
Weduwnaar van mevrouw Francine Adams 

Geboren te Merksplas op 7 april 1929
en overleden in het AZ Turnhout campus St.-Elisabeth op 9 augustus 2019. 

Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken 
Stichter van Juwelencentrum Luyten

Lid van Oud Studenten Merksplas (OSM)
 

De uitvaartplechtigheid, voorgegaan door Mgr. Guy Harpigny, Bisschop van
Doornik, heeft plaats in de parochiekerk van St.-Willibrordus te Kasterlee op
zaterdag 17 augustus 2019 om 11 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 10.30 uur.

Er is gelegenheid om de familie te condoleren en voor wie dat wenst Emiel een 
laatste groet te brengen op vrijdag 16 augustus 2019 van 19 uur tot 19.30 uur in 
het funerarium Verstappen, Turnhoutsebaan 53 te Kasterlee.

VERSTAPPEN uitvaartzorg Lichtaart Tim Wuyts, tel. 014 55 74 78

Waar je ook bent
ik zou het niet weten

niet in afstand of tijd te meten
maar ik heb je bij me

diep in mij
daarom ben je zo dichtbij

Mevrouw

Julia Bruers
Weduwe van de heer Sooike Peeters 

Geboren te Lichtaart op 26 september 1938
en overleden in het WZC De Witte Bergen te Lichtaart op 11 augustus 2019.

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van Julia tijdens de 
uitvaartplechtigheid op zaterdag 17 augustus 2019 om 10 uur in de parochiekerk 
van O.L.Vrouw te Lichtaart, gevolgd door de crematie en de asverstrooiing op de 
begraafplaats aldaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur.

Er is gelegenheid om, in aanwezigheid van de familie, Julia nog een laatste groet 
te brengen op vrijdag 16 augustus 2019 van 19 uur tot 19.30 uur in het funerarium 
Verstappen, Leistraat 40 te Lichtaart.

VERSTAPPEN uitvaartzorg Lichtaart Tim Wuyts, tel. 014 55 74 78

–––––
Cubaanse avond in
den Drietip in Tielen
Nog nooit in Cuba geweest? Maak dan 
kennis met Cubaanse sigaren, cocktails, 
salsadansen en andere typisch Cubaanse 
charmes tijdens de ‘Cubaanse avond’ in het 
Tielense café den Drietip aan de Kerkstraat, 
en dat op woensdagavond 14 augustus van 
18 tot 02 uur! Bij slecht weer is er een tent 
voorzien. Voor de meeste mensen is het op 
donderdag toch een feestdag, dus je kunt je 
eens goed laten gaan…

Met de S van…
Salsafun biedt voor beginners een gratis 
salsa-initiatie aan op een grote houten dans-
vloer. Toeschouwers kunnen toekijken en 
de ogen de kost geven met een Cubaanse 
sigaar in de mond en een Sex-on-the-Beach-
cocktail in de hand, en dat terwijl de kids 
zich amuseren op het springkasteel. Alles is 
voorhanden om donderdagochtend eens lek-
ker uit te kunnen slapen… En uiteraard is de 
toegang tot deze Cubaanse avond gewoon 
gratisssssssssssssss!

–––––
H.Missen in de kapel van Heerle
17 aug. Voor de gemeenschap 
24 aug. Voor de gemeenschap 
31 aug. Karel Bertels, Elisa Matthijs
 Sooi Bertels, Marcel Cerstiaens, 
 Leo Verstappen, Margriet Daems 
Om een mis of jaargetijde te bestellen, kan u 
steeds terecht bij Danny Delsemme, Heerle 22 
(recht over de kapel). Voor een afspraak best 
even bellen na 18.00 u. op 014/47.97.33.

–––––
Wandelen en fi etsen
in Herentals
De laatste weken van de zomervakantie staan 
er in Herentals nog enkele zomerse activitei-
ten op het programma. 
Volgende zondag, 18 augustus, is er een 
fi etstocht langs de Herentalse zuidrand. Het 
vertrek is om 14.30 uur aan de Lakenhal van 
Herentals. Zondag 25 augustus vertrekt aan 
tenniscentrum Ter Heyden, Lichtaartseweg 
216 in Herentals, een natuurwandeling. Ook 
hier is de aanvang om 14.30 uur. De deelname 
is telkens gratis. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. -J.T.

–––––
The Cream Colored Ponies
in ‘t Schaliken van Herentals
Op het buitenplein van ‘t Schaliken heeft op 
donderdag 15 augustus een optreden plaats 
van The Cream Colored Ponies. Ze zijn jazz-
acts die een passie hebben voor de swingmu-
ziek uit de jaren dertig en veertig. Ze brengen 
hulde aan crooners van weleer, zoals Nat 
King Cole, Dean Martin, Frank Sinatra en Ella 
Fitzgerald. Het optreden begint om 20 uur en 
is gratis. Bij regenweer wordt er uitgeweken 
naar de foyer. -J.T.

–––––
Herentals reikt voor de
dertiende keer Nestors uit
In de schouwburg van ‘t Schaliken, Grote 
Markt 35 in Herentals, heeft op zaterdag 
24 augustus de uitreiking van de jaarlijkse 
Nestor plaats. 
De uitreiking van de Nestor is aan zijn der-
tiende jaargang toe, en is een eerbetoon aan 
Vlamingen met uitgesproken culturele ver-
diensten in de breedste zin van het woord. De 
laureaten van dit jaar zijn gewezen journalist 
Guy Tegenbos en het muzikale duo Miek en 
Roel. 
De namiddag begint om 15 uur en wordt inge-
leid door Ingrid Ryken van het Nestor comité. 
Na het openingswoord door schepen van Cul-
tuur, Jan Michielsen, staan er optredens van 
Miek en Roel op het programma, en worden 
de Nestors uitgereikt. Frans Depeuter neemt 
de slotende voor zijn rekening.
De uitreiking van de Nestors is een initiatief 
van de redactie van 
het tijdschrift ‘Hei-
bel’, de cultuurraad 
en het stadsbestuur 
van Herentals. Ie-
dereen kan de uit-
reiking gratis bijwo-
nen. -J.T.

De twee laureaten van dit jaar. (Foto Nestor comité).
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WERKAANBIEDINGEN
VOOR  ONMIDDELLIJKE  INDIENSTTREDING

Gemotiveerde chauff eurs gezocht
met rijbewijs B, C, CE

Voltijdse tewerkstelling, binnen- en buitenland, dagwerk

Administratieve bediende (m/v)
die geintresseerd zijn in de transportwereld.

Goed loon, overeen te komen met de werkgever.
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

Alle aspecten van de sociale wetgeving worden je tijdens een trainingstraject aangeleerd. Zo word je één van 
onze experts, op wie onze klanten die juridisch advies op maat wensen bij personeelsdossiers kunnen rekenen. Je 
onderzoekt elke situatie zorgvuldig, past de relevante wet- en regelgeving toe en formuleert heldere en praktische 
aanbevelingen die onze klant op weg helpen. Naarmate je kennis groeit, zal je service en antwoorden kunnen geven 
over complexere loondossiers, extralegale voordelen, tijdelijke werkloosheid, ouderschapsverlof, tijdskrediet e.a. 
Afhankelijk van je ambities kan je meeschrijven aan teksten voor onze website, nieuwsbrieven en mailings om zo 
onze klanten mee op de hoogte te houden van evoluties in ons vakgebied. Zo zal deze functie je jarenlang heel wat 
voldoening en afwisseling bieden.      

Profiel
Je ervaring en talent kan je bij ons verder ontwikkelen. Je behaalde bij voorkeur een master in de rechten of je hebt 
een bachelordiploma rechtspraktijk op zak. Sociaal recht is jouw specialisatie en/of interesse. Je bent gedreven, 
analytisch sterk en klantgericht ingesteld. Meedenken met onze klanten en een helder antwoord formuleren op hun 
vragen is jouw dada. Je bent een zelfstandige, collegiale en nauwkeurige werker en je springt vlot om met veranderende 
regelgeving en softwarepakketten. 

Wij bieden
Een dynamische en boeiende job in een modern kantoor met een aangename collegiale werksfeer. Permanente 
opleidingen, zowel intern als extern zodat je kennis up to date blijf t. Na de inwerkperiode kan je over een bedrijfswagen 
beschikken. Onze werkweek van 35,5 uur laat gezinsvriendelijke werktijden toe.

Sollicitatie
Als je interesse hebt om ons team te versterken, stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar Hanne Verbraeken van 
Goelen & Gaukema HR Partners, via het e-mailadres solliciteren@goelen.be. Voor meer informatie kan je ons tijdens 
de kantooruren bereiken op 014 61 57 87. Je kan rekenen op onze discretie. 

We hechten veel belang aan een zorgvuldig aanwervingsproces. Daarom zal u in een derde fase uitgenodigd worden 
voor een assessment bij Goelen & Gaukema HR Partners waar uw competenties in kaart gebracht worden.

Salar (www.salar.be) is een sterk groeiend 
sociaal secretariaat in Kasterlee, een 
gevestigde waarde in de Kempen. Met 
meer dan 35 jaar ervaring, een gemotiveerd 
team van 40 specialisten en een eigen 
IT & juridische dienst staan wij garant 
voor expertise binnen handbereik. 
Onze medewerkers zijn experten in hun 
vakgebied en op die manier échte adviseurs 
voor meer dan 2000 ondernemingen. 
Wij investeren elke dag in de kennis 
en het welzijn van onze medewerkers 
door een ruim opleidingsaanbod, werken 
in een hedendaagse omgeving en
gezinsvriendelijke werktijden. Dankzij onze 
servicegerichte en vernieuwende aanpak 
blijf t Salar groeien. Daarom willen we ons 
team versterken met een m/v:

Turnhoutsebaan 190 – 2460 Kasterlee – T 014 28 23 00 – info@salar.be – www.salar.be

Sociaal-juridisch medewerker
Bachelor of Master

–––––
De ’C’ van commentaar
Weer naar school
Op 1 september gaan heel 
wat jongeren weer naar 
school. We scoren binnen 
Europa zeer goed en zitten 
mee aan de top qua onder-
wijsonderricht. Procentueel 
stijgt ook de interesse voor 
hogeschool en universiteit. 
Heel wat studenten stu-
deren verder en willen via een hoger diploma 
Bachelor of Master hun kansen vergroten op de 
arbeidsmarkt. Voor heel wat jobs verwacht men 
specifi eke studies en extra scholing. Ouders in-
vesteren graag in de toekomst van hun kinderen. 
Kansarme kinderen krijgen fi nanciële hulp via het 
Sociaal Cultureel Participatiefonds. Doe navraag bij 
je lokaal OCMW want goed onderwijs is een basis-
recht. Jongeren met minder mogelijkheden kunnen 
via verschillende voortrajecten, regionaal georga-
niseerd door de regionale OCMW’s, ook proeven 
van de arbeidsmarkt. In Lille verandert er heel wat 
in september. Er is een directiewissel voorzien in 
Lille en Gierle. De lagereschoolkinderen starten in 
een nieuwe school met een geïntegreerde kapel in 
de Kloosterstraat. Bijkomend kunnen de lokale ver-
enigingen ook gebruik maken van deze kapel. Als 
CD&V hebben we dit schoolproject opgestart. On-
danks de lange lijdensweg zijn we ervan overtuigd 
dat het resultaat er zeker mag zijn. Investeren in 
jongeren is investeren in de toekomst.
Wim Peeters, CD&V Lille

–––––
Algemene Quiz van Kabad
Op vrijdag 6 september 2019 presenteert Bad-
mintonclub Kasterlee (KABAD), haar vierde 
algemene quiz in het OC van Kasterlee.
We bieden jullie een algemene quiz met uiter-
aard hier en daar een linkje, die zowel ervaren 
als gelegenheidsquizzers moet aanspreken.
Daarnaast ook heerlijke natjes en droogjes.
Een ploeg telt minimum 4 en maximum 6 
deelnemers.
Per deelnemer betaal je 3 euro inkom.
Start om 20.00 uur in het OC van Kasterlee 
(Binnenpad 2). Inschrijven via e-mail naar 
verleyebart@hotmail.com

De wondere wereld van Gill
Beste familie, laten we onze mooie bank 

helemaal ter beschikking houden van onze 
Gill, zei mijn familie eergisteren in extremis. 

Een mens kan in de vakantie wat tegenko-
men. Tijdens een wandeling om mijn spieren 

te onderhouden, zag ik ineens een bordje 
staan met vier woorden die mij gepakt heb-

ben: weldra terug naar school. Welke slimme 
confronteert tijdens de 

vakantie nu een brave stu-
dent, vroeg ons moeke zich 

ongerust af. Kom jongen, 
zei onze papa. Ga maar effe 
liggen om te bekomen van 
de schok. Het ergste moet 

nog komen, voorspelde ons 
mama. Straks staat er een 
bordje: terug naar school.

Tot volgende week en nog vele groeten van Gill

–––––
KVLV Kasterlee
Op zaterdag 12 oktober maken we een reis 
naar Friesland. Lemmer is de poort naar de 
prachtige provincie Friesland. Onder meer 
het historische Woudagmaal in Lemmer. We 
gaan een stadwandeling maken met een gids  
door het eeuwenoude, historische stadje Hin-
deloopen. 
We beginnen onze dag met koffi e en koek. 
Rond 13u een lekker middagmaal in res-
taurant De Brekken. We vertrekken om 7u 
aan het gemeentehuis, de prijs 55€ storten 
op rekeningnummer KVLV BE72 7333 2100 
0716 voor 2 oktober betaald is ingeschreven.
Inlichtingen bij Ida 0497/93 30 34 of 014/85 13 07.

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

Alle dakwerken ! –––––
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 seizoen 
aperitiefconcerten van  Musica Meridiana vzw  
in de TUINZAAL van het Cultuurhuis de Wa-
rande 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 strij-
kers 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 per-
soon voor de 7 concerten: de flyer wordt in 
september opgestuurd en u wordt opgenomen 
op de mecenaatslijst in het programmaboekje. 
Indien u nog niet bent opgenomen in het adres-
senbestand van vzw Musica Meridiana of uw 
mail- of postadres is gewijzigd dan kunt u dit via 
dirk.noyen@skynet.be of op onderstaand adres 
doorgeven. De nieuwe fl yer aperitiefconcerten 
seizoen 2019-2020 wordt u in de maand sep-
tember opgestuurd ook als u geen abonnement 
neemt. U kunt tevens adressen van vrienden, fa-
milie en muziekliefhebbers doorgeven die graag 
de nieuwe fl yer wensen te ontvangen. Bekijk 
ook onze website http://www.musicameridiana.be
Je kan voor info ook terecht bij Louis Hermans,  
Turnhoutsebaan 75/4, Kasterlee

VERKOOP en HERSTELLINGEN
BEL…  PROOST HARRY

gsm 0486 84 38 77
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SportNieuws Herentalse badmintonclub 
viert 50ste verjaardag

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

KFC De Kempen
Internationaal U12-tornooi 
Op donderdag 15 augustus 2019 
organiseert KFC De Kempen zijn 
6de KempenCup. De KempenCup 
is een internationaal tornooi voor 
spelers geboren in 2008. We kun-
nen dit jaar een prachtig deelne-
mersveld presenteren. 
Deelnemers: 
IF Brommapojkarna (Zweden), 
Roda JC (Nederland), Standard 
Luik, AA Gent, Sporting Loke-
ren, OHL, Waasland-Beveren, 
KV Oostende, KV Mechelen, KVC 
Westerlo, R Antwerp FC, STVV, 
KAS Eupen, Beerschot, Lommel 
SK, Juventus Academy Belux, K 

Berchem Sport, FCV Dender EH, 
VV Hoogstraten, KV Turnhout, 
Dessel Sport, Thes Sport, RC Ha-
des Hasselt en uiteraard KFC De 
Kempen. Naast een Zweedse en 
Nederlandse ploeg zijn er heel 
wat Belgische eliteclubs aanwe-
zig, alsook de beste jeugdploegen 
uit onze eigen Kempen. De blik-
vanger van ons tornooi is dit jaar 
het Zweedse IF Brommapojkarna. 
Deze club is in Zweden vooral be-
kend om zijn goede jeugdoplei-
ding. Dit alles heeft plaats op ons 
A-complex in Tielen. De eerste 
wedstrijden starten om 9u30. De 
fi nale is voorzien om 16u10. Zeker 
de moeite waard om even langs 
te komen!!

Kilometervreter Bart Van Nijlen 
sloeg weer toe!
Enkele weken nadat hij alweer 
Belgisch kampioen (bij de Mas-
ters) was geworden over 100 
kilometer lopen, heeft kilome-
tervreter Bart Van Nijlen (57) 
uit Kasterlee opnieuw toegesla-
gen. De loper van Arac en van 
de Kastelse joggingclub kwam 
als allereerste over de eindmeet 
in de ‘Dodentocht’ van Bornem. 
Naar goede gewoonte kwamen 
den Bart en zijn maats bij de 
meeste controleposten te vroeg 
aan, zodat ze telkens vijf tot 
tien minuten moesten wachten. Aan de krant vertelde Bart dat het 
zijn laatste ‘Dodentocht’ was, want binnenkort wordt hij twee keer 
opa, en dan wachten er andere prioriteiten… Profi ciat, Bart! (pk)

Bart Van Nijlen kwam weer als eerste aan de fi nish van de
‘Dodentocht’ in Bornem. (Foto de Postiljon - pk)

KFC De Kempen
Wedstrijden Beker van Antwerpen
KFC RANST A  -  
KFC DE KEMPEN A: 1-3
Na enkele minuten wedstrijd kon 
Brouwers voor Ranst al de score 
openen. De bezoekers werden 
hierdoor wakker geschud, en na-
men resoluut de match in handen. 
Janssen legde rond het kwartier 
opzij waar Govers koelbloedig met 
een lage schuiver afwerkte: 1-1. De 
Kempen ging nu op zijn elan door 
en Janssen kon simpel de 1-2 sco-
ren op assist van Nesen. Even later 
kopte Gielis de assist van Nesen 
net niet krachtig genoeg op doel. 
Aan de overkant belandde een 
knappe vrije trap over de muur 
via de vingertoppen van Janssens 
tegen de paal. Ranst kende ander-
maal pech wanneer het een vrije 
trap van op 3 meter van doel mocht 
nemen, nadat een terugspeelbal 
door Janssens opgeraapt werd. 
Een volledig elftal van De Kempen 
vatte post op de doellijn en de knal 
leverde een hoekschop op. Nesen 
viseerde even later de verste hoek, 
maar de Ranst-keeper redde. Net 
voor de rust zag Meynendonckx 
zijn poging in extremis nog van de 
lijn gekeerd.
In de tweede helft kon Gielis de 
score vergroten door simpel bin-
nen te leggen nadat de thuisde-
fensie uit verband gespeeld was. 
De thuisgoalie redde nog knap de 
vrije trap van Meynendonckx, en 
ook bij een poging van Vanreusel 
voorkwam hij de 1-4. Een listige 
hoekschap van de thuisploeg werd 
aan de eerste paal rakelings over 
gekopt. In de slotfase werd het ei 
zo na toch 1-4, maar de afgeweken 
bal van De Backer belandde op de 
paal.

KFC DE KEMPEN  -  
K.KALMTHOUT SK: 7-0
De uitslag doet vermoeden dat het 
een walk-over was van de thuis-
ploeg, maar dat was het zeker 
niet. Dat de nul gehouden werd, 
was dankzij de knappe reddingen 
van de doelmannen De Winter en 
Janssens die ieder een helft voor 
hun rekening namen. De Winter 
voorkwam enkele keren een bezoe-
kende doelpunt wanneer hij oog in 
oog kwam met een doorgebroken 
bezoekende aanvaller. 
In de tweede helft ranselde Jans-
sens met een geweldige refl ex een 
gemaakt doelpunt uit zijn kooi.
Nesen was al vroeg in de wedstrijd 
de afwerker van dienst om de score 
te openen.
Hoefnagels zag zijn poging ge-
dwarsboomd door de paal, en aan 
de overkant kon Trommelen nog 
net in corner trappen en zo zijn be-
lager een scoringskans ontnemen. 
Het had wat voeten in de aarde 
vooraleer de 2-0 er kwam (Jans-
sen net niet en drie pogingen bij 
eenzelfde aanval die niets oplever-
den), maar nog voor de rust vond 
Janssen toch nog twee keer de 
weg naar de netten: 3-0 ruststand.
Na de koffie stond in eerste in-
stantie het vizier bij enkele thuis-
aanvallen nog slecht gericht. Toch 

slaagde Nesen met zijn tweede 
goal en Janssen met nog 3 doel-
punten er in om de 7-0 eindscore 
op het bord te brengen.

KFC TURNHOUT B – 
KFC DE KEMPEN B: 0-2
Geel-blauw begon niet onaardig 
aan zijn bekermatch op het kunst-
grasveld van Turnhout. Ondanks 
licht overwicht behoedde Kem-
pen-doelman Janssens zijn ploeg 
voor een 1-0. Met een formidabele 
refl ex ranselde hij een ‘gemaakt 
doelpunt uit z’n kooi. Rond het 
half uur rolde op links Gielis zijn 
belagers op een hoopje. Met een 
assist bracht hij Laurijssen in stel-
ling, die met een lage schuiver de 
bal in de verste hoek schoot.
In de tweede helft nam Turnhout 
het voortouw en moest De Kem-
pen noodgedwongen vooral ver-
dedigen. Op momenten dat de 
thuisploeg dreigde, stond Jans-
sens goed te keepen en hield met 
enkele knappe reddingen de nul. 
Zoals wel vaker gebeurt in voet-
bal, maakte Turnhout aanspraak 
op de gelijkmaker, maar kreeg een 
kwartier voor tijd het deksel op de 
neus. Wijnants ging balvast door 
op rechts en infiltreerde via een 
geel-blauw tussenstation in de 
zestien. Als koele killer van dienst 
gaf hij met een lage goed gemikte 
droge knal de thuisgoalie voor de 
tweede keer het nakijken. Eind-
stand 0-2.

KFC DE KEMPEN B  -  
ZWALUWEN OLMEN: 2-1
Omdat er geen scheidsrechter 
was komen opdagen, begon de 
partij met enige vertraging onder 
leiding van een vrijwilliger onder 
de aanwezigen. Na verloop van 
tijd was er gelukkig de bereidheid 
van de inderhaast opgeroepen Ro-
ger Hannes om over te nemen. De 
wedstrijd was lange tijd in even-
wicht met wisselende kansen 
aan weerszijden. In het tweede 
kwartier gaf De Backer een strak-
ke lage gemeten doorsteekpass. 
Lauryssen omzeilde keurig de 
buitenspel en dook van achter de 
verdediging centraal de ruimte in. 
Hij kapte koelbloedig de bezoe-
kende keeper uit en scoorde de 
1-0. De voorsprong was evenwel 
van korte duur van in de kleine 
rechthoek kreeg een bezoeker al 
te veel ruimte en kon van dichtbij 
de gelijkmaker scoren.
Na de rust was het spelpeil bij 
de thuisploeg beter dan voor de 
koffi e. De meeste dreiging kwam 
van De Kempen, al bleef het echte 
doelgevaar achterwege. Dat gold 
ook voor de bezoekers die er niet 
in slaagde om Boons in de proble-
men te brengen. Wanneer ieder-
een zich verzoende met een ge-
lijkspel, ging Lauryssen op links 
de vrije ruimte in en bracht laag 
voor met een gemeten assist. Aan 
de tweede paal stond Van Troy op 
de goede plaats om alsnog de 2-1 
binnen te werken. Met een 6 op 6 
na twee wedstrijd staat De Kem-
pen B in zijn reeks op een knappe 
tweede plaats in de rangschik-
king.

Ook op vrijdag 16 (miniemen), 
zaterdag 17 (preminiemen) en 
zondag 18 (duiveltjes) is er volop 
bedrijvigheid op de pleinen van 
ons A-complex met een tornooi 
voor de genoemde categoriëen. 
Op die dagen strijden er meer dan 
70 ploegen om de overwinning. 
Vrijdag starten we om 18u00, 
zaterdag en zondag telkens om 
12u30. Van harte welkom!!

Kalender
Donderdag 15 augustus 2019
09u30: KempenCup-IPU12
10u00: PU17 Houtvenne-IPU16
Vrijdag 16 augustus 2019
18u00: GU12 
 Tornooi KFC De Kempen
18u00: GU13 
 Tornooi KFC De Kempen
Zaterdag 17 augustus 2019
NM IPU11 Tornooi KFC De Kempen

NM GU11 Tornooi KFC De Kempen
NM IPU10 Tornooi KFC De Kempen
NM GU10 Tornooi KFC De Kempen
18u30: Beekhoek-1e elftal B   
 BV Antwerpen
Zondag 18 augustus  2019
NM GU09 Tornooi KFC De Kempen
NM PRU09 Tornooi KFC De Kempen
NM PRU08 Tornooi KFC De Kempen
NM GU07 Tornooi KFC De Kempen
NM IPU12 Tornooi KFC Dessel
NM IPU13 Tornooi KFC Dessel
16u00: La Louviere Centre
 KFC De Kempen  Croky Cup
Dinsdag 20 augustus 2019
19u30: KFC De Kempen B-
 Pulderbos  BV Antwerpen
19u00: IPU14-Rupel Boom
20u00: Bevel-Dames

Woensdag 21 augustus 2019
19u00: Lentezon-KFC De KempenA
      BV Antwerpen
Donderdag 22 augustus 2019   
19u30: Gierle-Gew. Res.

MLK Lichtaart
Uitslagen 9-10 augustus
VV Laakdal-Reserven: 6-0
HIH Turnhout-Eerste elftal: 2-2
Kalender
Vrijdag 16 augustus 2019
19u30: Reserven-KVV Rauw Sp.
Zaterdag 17 augustus 2019
18u30: Eerste elftal-
 KSK Oosthoven
www.vvmolenkring.be

Mooie afsluiter 
van het seizoen 
voor Elegantia
In het begin van deze grote vakantie 
reisden 3 gymnasten van Elegantia 
samen met een groepje supporters af 
naar het chique Franse Nice. 
Ze namen deel aan het internationaal 
ritmiektornooi ‘Open RG Azur’ met 
gymnasten uit o.a. Frankrijk, Italië, 
Rusland, Spanje, Moldavië en Egypte. 
De temperaturen zowel buiten als bin-
nen de sporthal waren zeer hoog in 
deze mooie streek van de Côte d’Azur. 
Het was dan ook niet zo eenvoudig 
om de ritmiektuigen zoals bal, hoepel, 
knotsen, lint en touw onder controle te 
houden en niet uit de handen te laten 
glijden. 
Toch brachten de 3 gymnasten van 
Elegantia mooie oefeningen die door 
jury en publiek werden gesmaakt. 
Gevolg, een prachtig resultaat en het 
behalen van 3 medailles in verschillende categorieën. Zo was 
er brons voor Luna Maeremans en Lieze Van den Broeck. Noa 
Schoeters mocht in haar reeks de gouden medaille in ont-
vangst nemen. 

op maandag 26 en dinsdag 27 augustus. Alle informatie en de 
manier van inschrijven kan je vinden op de website van Ele-
gantia: www.elegantia.be

Op de foto zie je de 3 gym-
nasten van Elegantia in het 
gezelschap van hun interna-
tionale ritmiekvriendin, de 
Moldavische Anna-Maria. 
Anne-Maria, die in de paasva-
kantie nog te gast was op het 
internationaal Lentetornooi 
van Elegantia, werd in Nice 
verkozen tot ‘Miss’ van het 
tornooi.
Na een welverdiende rustpe-
riode starten deze week de 
trainingen terug voor de wed-
strijdploeg van Elegantia. In 
september is het dan de beurt 
aan de meisjes en kleuters die 
turnen in de recreatieve groe-
pen. 
Voor meisjes die graag wil-
len komen proeven van deze 
mooie tak van de gymnastiek 
en die niet kunnen wachten 
tot september, organiseert 
Elegantia een ‘tweedaagse 
zomerstage ritmische gym’ 

De toertochten van MTB Mastentop in en rond Kasterlee lokten zondag meer dan duizend deelne-
mers naar Duineneind. Naar schatting zo’n 1200 mountainbikers kwamen aan de start. Op deze 
foto zie je er enkelen door het bos manoeuvreren. (Foto de Postiljon - pk)

Meer dan duizend deelnemers aan toertochten Mastentop
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Van 14 augustus tot 1 september
Het kunstevenement ‘De Zomer van Wechel’ 
is aan zijn achttiende editie toe: van woens-
dag 14 augustus tot en met zondag 1 septem-
ber kunnen liefhebbers van uiteenlopende 
kunstvormen terecht in het vernieuwde park 
van Hof d’ Intere in Wechelderzande. 

Kunstenaarscollectief
Opvallend dit jaar : niet minder dan 9 kunste-
naars nemen deel aan het kunstevenement. 
Het nieuw ingerichte park krijgt voor het eerst 
een kunstenaarscollectief (vier kunstenaars) 
op bezoek. Het Tilburgse collectief Maarten 
Fleuren & Co is niet aan zijn proefstuk toe en 
brengt twee installaties, een primeur voor de 
Zomer. Daarnaast zijn er de lichtbeelden van 
Pieter De Decker, verrassend en nooit eerder 
gezien in Wechel. Nadine De Meester, Roger 
De Haes en Karel Hadermann brengen als te-
gengewicht prachtige beelden die wonderwel 
harmoniëren met de groene pracht van het 
park. De zolder van het Hof d’Intere is in deze 
editie zo mogelijk nog specialer. Er is magni-
fi eke grafi ek van Peter De Koninck, Leda Vaes 

Achttiende
‘Zomer van Wechel’
in vernieuwd park

komt met “enorme handen en wolkenpartijen” 
en Patrick Huybrechts brengt snelwegkunst. 
En om het nog raadselachtiger te maken ex-
poseert P.Nand.R met intrigerende sculpturen.

Matinees
De matinees van de Zomer van Wechel zijn 
intussen traditie geworden. Op 15 augustus 
is er een recital door Rozelien Gabriels in de 
raadzaal van het Hof d’Intere. 
Op 18 augustus speelt Country Feedback Club 
een intimistisch concert, eigen pop en rocks-
ongs. En op 25 augustus speelt Boomers String 
Quartet een nostalgisch folkconcert. Op 1 sep-
tember brengt de Zomer van Wechel ook een 
primeur. Voor het eerst zal er jazz klinken in 
het Hof d’Intere. Andrès Liefsoens en Hendrik 
Braeckman combineren vibrafoon en gitaar tot 
heerlijke jazz.
De tentoonstelling is te bezoeken vanaf 15 
augustus 13 uur, op weekenddagen en feest-
dagen tot 1 september. De vzw De Zomer van 
Wechel is er ook dit jaar in geslaagd alles gratis 
aan te bieden! 
Meer info: www.dezomervanwechel.be 

Het Tilburgse collectief Maarten Fleuren & Co 
overlegt met Rosette Dillen van de organisatie 

over de opstelling van zijn installaties in het 
park van Hof d’Intere. (Foto de Postiljon - pk)

Veel volk op wandel
Onder leiding van boswachter Kris Rombouts kwamen zo’n 120 wandelliefhebbers verleden 
zondag wandelen over Tielenheide en door “Tielenkamp”. Kris Rombouts gaf uitleg bij de 
herstelwerken aan het historische heide- en vennenlandschap én de ontwikkeling van een 
gevarieerd boscomplex. Zondag waren er trouwens heel veel stappers onderweg, want ook 
de ‘Kabouterbergwandeling’ van de Kastelse Pompoenstappers lokte vele wandelaars! (pk)

Kris Rombouts gaf de wandelaars in Tielenkamp meer uitleg
over de aan de gang zijnde herstelwerken.

–––––
Reünie van 55-jarigen
in Kasterlee
Op zaterdag 16 november heeft de reünie 
van de 55-jarigen uit deelgemeente Kaster-
lee plaats in feestzaal De Notelaar in Kas-
terlee.
Noteer deze datum alvast in jullie agenda! We 
willen hierbij ook alle 55- jarigen uitnodigen 

die niet afkomstig zijn van Kasterlee maar 
die hier in de loop van de jaren zijn komen 
wonen. Om iedereen te informeren, zijn we 
op zoek naar jullie contactgegevens (adres, 
e-mail). Die kun je doorsturen naar: 
klas64.kasterlee@hotmail.com
De uitnodiging met alle praktische info mogen 
jullie in september. In de brievenbus verwach-
ten. We kijken er alvast naar uit!!
Klas ’64-comité 55-jarigen (Carine, Hilde, 
Hedwig, Danny, Paul, Willy, Rudy). AKTIE
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15 & 18 AUG
15 & 18 AUG AUTOVRIJ 

 AUTOVRIJ VAN 11U-21U
VAN 11U-21U

–––
      Opendeurdagen 

      turn en dans
Iedereen is welkom op onze opendeurdagen! Jon-
gens en meisjes kunnen gratis deelnemen aan onze 
eerste twee lessen. 
Woensdag 4 en 11 september 2019:
14u-15u: kleuterturnen - kleuters geboren in 2014
15u-16u: kleuterturnen - kleuters geboren in 2015
16u-17u: kleuterturnen - kleuters geboren in 2016
Zaterdag 7 en 14 september 2019:
 9u-10u: turnen - 1ste tot/met 6de leerjaar
10u-11u: dansen - 1ste en 2de leerjaar
11u-12u: dansen - kleuters geboren in 2015
12u-13u: dansen - kleuters geboren in 2014
Zondag 8 en 15 september 2019:
 9u-10u: dansen - 3de tot/met 6de leerjaar
10u-11u: dansen - 1ste en 2de middelbaar
11u-12u: dansen - 3de tot/met 6de middelbaar
Onze turnactiviteiten gaan door in de turnzaal van 
Tielen, Kerkstraat 1.
Meer info op  www.gezinsbondtielen.be

Luister online via
www.radioklt.be

lees ’De Postiljon’ online
www.drukkerijbaudoin.be

Een team van fi etsers, gelinkt aan het ge-
meentebestuur van Kasterlee, fietste dit 
voorjaar mee in de 1000 kilometer ten voor-
dele van ‘Kom op tegen kanker’. 
De acht deelnemers voor Kasterlee waren 
Wim Verlinden, Steven Bleuzé, Sumati Adri-
aensen, Kim Janssens, Jan Neirinck, Greet De 
Vrij, Jeroen Hens en Patrick Vennekens. Alle 
acht verdienden ze een medaille omwille van 
hun engagement voor het goede doel. Drie 
deelnemers konden jammer genoeg niet op 
de plechtige overhandiging van de medailles, 
verleden week in taverne Netherust in Kaster-
lee, aanwezig zijn. 

Emoties
Schepen Sumati Adriaensen, die zelf ook had 
meegefi etst, dankte de leden van het gemeen-
telijke team en uiteraard ook iedereen die 
zich voor de ondersteuning van deze fi etson-
derneming had ingezet. Ze benadrukte dat 
het nodig is “op tafel te blijven kloppen” om 
blijvend aandacht te schenken aan de steun 
voor het onderzoek dat dankzij instellingen als 
‘Kom op tegen kanker’ en andere kan gevoerd 
worden naar nog meer afdoende bestrijding 
van kanker. Alle deelnemers beklemtonen dat 
deelname aan de 1000 kilometer voor ‘Kom op 
tegen kanker’ veel emoties opwekt. In totaal 
namen eind mei, begin juni zo’n 1140 teams 
deel, waardoor opnieuw bijna zes miljoen euro 
kon ingezameld worden. Dat geld wordt goed 
gebruikt in de strijd tegen kanker, zo blijkt 
ook uit de informatie die door KOTK verspreid 
wordt rond de resultaten van de vele onder-
zoeken die worden gevoerd. 

Nog initiatieven op komst
Medailles voor KOTK-fi etsers

Bosloop
Overigens kun je binnenkort op nog een an-
dere sportieve wijze steun verlenen aan ‘Kom 
op tegen kanker’, namelijk door deel te nemen 
aan de negende bosloop ten voordele van 
KOTK, op zondag 1 september met start en 
aankomst aan camping Floreal, Herentalse-
steenweg in Lichtaart. 
Je kunt deelnemen aan een mooie natuurloop 
tussen Lichtaart en Herentals met keuze tus-
sen afstanden van 3, 6, 9, 12 en 15 kilometer, 
of een kinderwandeling over 1,5 kilometer. 
Iedereen kan vrij vertrekken tussen 8 en 13 
uur en onderweg zijn bevoorradingsposten 
voorzien met water. Nadien kun je in en aan 
de cafetaria van Floreal nog napraten met een 
iets ander drankje en een hapje. De inschrij-
vingsprijs voor de bosloop bedraagt 6 euro, 
kinderen tot 12 jaar betalen 4 euro. 

Azalea’s
De vrijwilligers van ‘Kastel komt op’ tegen  
kanker staan zoals elk jaar weer klaar met aza-
lea’s voor het goede doel. Daarvan werden er 
verleden jaar in KLT meer dan 1500 verkocht. 
Dit jaar kom je de azalea-aanbieders tegen in 
Kasterlee en Lichtaart op vrijdag 13 en zater-
dag 14 september. 
Vrijdag staan ze van 13.30 uur tot 16.30 uur 
aan wzc Aquamarijn, Binnenpad in Kasterlee, 
en aansluitend aan supermarkt Delhaize aan 
de overkant. 
Die vooravond staan ook aan de Spar in 
Lichtaart azalea-verkopers. En op zaterdag 
14 september vind je de vrijwilligers vanaf ’s 
morgens terug aan Delhaize Kasterlee en Spar 
Lichtaart.  (pk)

Deelnemers en medewerkers van dit jaar en 
misschien ook volgend jaar aan de 1000 km ten 

voordele van ‘Kom op tegen kanker’: staand 
met de medaille zie je v.l.n.r. Jan Neirinck, 

Steven Bleuzé, Patrick Vennekens, Greet De 
Vrij en Sumati Adriaensen met Victor; gehurkt 

v.l.n.r. Dirk Van Ballaer, Laurette Janssens en 
Lien Mermans. (Foto de Postiljon - pk)

Lezersbrief

Jong en elegant
Zo gezwind als een antiloop
Zo hups als een ree
Zo bekoorlijk als een hinde
Zo gracieus als een zwaan
Zo lichtvoetig als een springbok
Een eekhoorn op een takje
Een sprinkhaan op een rietje
Een bloemetje, een “vergeet-me-nietje”

Zwevend licht op een wolkje
Groet ik je daar beneden “m’n volkje” 
Ik wuif je toe
Met een elegant gedoe
Ik wil nu nederdalen
Wel duizend malen
We duiken mee als een fee
Naar benee
Het fantasieland tegemoet
Zoals het nu zijn moet
We zijn geland
Steken onze kop niet meer in het zand
We vlogen over oceanen en woestijnen
We zagen walvissen en dolfi jnen
Alles dragen we mee over land en over zee
HOERA -- HOEZEE!

Cerstiaens Jos, Poederlee
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