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MASSENHOVEN

Provincie vergunt 
kantorencomplex
De bouw van het kantoren-
complex tegenover RG Tegels 
in Massenhoven dat afgelopen 
zomer geweigerd werd door de 
gemeente, is nu door de Be-
stendige Deputatie wel ver-
gund.
Vorige zomer hield de gemeen-
te een openbaar onderzoek 
voor de omgevingsvergunning, 
maar door het negatief advies 
van het Agentschap Wegen en 
Verkeer en bezwaren van om-
wonenden besliste de gemeen-
te die omgevingsvergunning 
toen te weigeren. “De aanvra-
ger ging in beroep bij de pro-
vincie”, zegt de burgemeester. 
“De deputatie volgde ons 
standpunt niet en verleende de 
bouwvergunning wel. Een 
nieuwe vergunning moet altijd 
uithangen op het terrein zelf. 
Binnen de 35 dagen kunnen 
belanghebbenden naar de Raad 
van Vergunningsbetwisting 
stappen om de vergunning aan 
te vechten.”  (kma)

Gratis zwemmen 
dankzij zomerfoto
HERENTALS Audrey Bodson en 
haar dochtertje Charlisa uit 
Berlaar hebben de zomerfo-
towedstrijd van het recrea-
tiedomein Netepark in He-
rentals gewonnen. De bezoe-
kers van het Netepark 
werden opgeroepen om een 
toffe foto die is genomen op 
het domein op de sociale me-
dia te posten, met de hashtag 
#Netepark. Audrey fotogra-
feerde Charlisa op een speel-
toestel in de zandbank. Ze 
wint daarmee een zwemba-
dabonnement, een bon om te 
gaan eten in de cafetaria en 
jetons voor de relaxbaden. 
Prijzen met een gezamenlijke 
waarde van zo’n 150 euro.  
(mph)

Leerlingen kunnen de 
boom in
RIJKEVORSEL In basisschool Het 
Kompas in Sint-Jozef Rijke-
vorsel kunnen alle kinderen 
letterlijk de boom in. Er werd 
van alle leerlingen een foto ge-
nomen, waarmee een door-
zichtige kerstbal werd ge-
maakt. De kinderen mochten 
elk hun eigen bal in de kerst-
boom hangen. Het resultaat 
mag gezien worden.   (ram)
 
 
 Polien en Lowie raden 
gewicht van de sint
TURNHOUT Sinterklaas is alweer 
op weg naar Spanje, maar dat 
deert Polien en Lowie Wouters 
niet. Zij raadden op 5 gram na 
het juiste gewicht van het cho-
coladen evenbeeld van de sint 
in het Sinterklaasmagazijn, en 
mogen hun tanden zetten in 
1,180 kilo chocolade van het 
gerenommeerde huis Pas in de 
Herentalsstraat. Nik Tuyte-
laars, voorzitter van Toerisme 
vzw, en chocolatier Manu Pas 
mochten de chocoladen goed-
heiligman aan de twee gelukki-
ge kinderen overhandigen.   
(gvn)
 

Pim Mertens, Joren Thys en
Martje Michielsen maken deel
uit van de vzw Strauwn-
tsound, die elk jaar de populai-
re fuif Booty Rave organiseert.
De jongens en meisjes en hun
vrienden pakken ook geregeld
uit met een pop-upcafé. Voor
hun nieuwste pop-up hebben
ze zich in de gebouwen van de
voormalige bakkerij Van
Heuckelom genesteld, aan
Binnenpad in Kasterlee. “De
bakkerij is een tijdje geleden

overgenomen door Mariën
Meesterbakkers”, vertelt Pim.
“Van de nieuwe eigenaars krij-
gen we alle medewerking om
de oude bakkerij weer even tot
leven te brengen.”

Kerstmarkt met schwung

Vrijdagavond 20 december
opent de Winter FABRIK om
19 uur met een retro après-
skiparty op muziek van Was-
per & Jannes. Zaterdag 21 de-
cember baten plaatselijke ver-
enigingen een kerstmarkt uit
en zorgt dj Boer Jan voor mu-
ziek. “De traditionele kerst-

markt in het centrum van de
gemeente is de voorbije jaren
geen echt succes meer ge-
weest”, zegt Pim, “op deze ma-
nier proberen we er toch weer
wat verse schwung in te bren-
gen”. 

Marc Dex

Van 22 tot en met 26 decem-
ber zijn mensen van elke gene-
ratie dagelijks vanaf 14 uur
welkom in de gezellige winter-
kroeg met achtergrondmuziek.

De organisatoren van de
Winter FABRIK dossen zich
uit in lederhosen en dirndl-

pakjes om de Alpensfeer te
creëren. Drankjes, hapjes en
muziek zorgen voor de rest.
Vrijdag 27 december loopt uit
in een afterworkparty en za-
terdag volgt een compleet
Foute Party. Zondag 29 de-
cember start om 10.30 uur ’s
morgens met een wintertocht.
’s Middags staat niemand min-
der dan Marc Dex vanaf 14 uur
als ambiancemaker in voor
een sfeervolle Closing Party”,
besluit Pim.    

INFO
Winter FABRIK van 20 tot en met 29 de-
cember

Winter FABRIK wil kerstmarkt doen omschakelen

Gemeente wordt even Alpendorp door 
pop-up-winterbar: “Schwung brengen”
De jongens en meisjes van 
de vzw Strauwntsound to-
veren deze week de oude 
bakkerij Van Heuckelom, 
naast het gemeentehuis 
van Kasterlee, om tot een 
gezellige Winter FABRIK. 
“We brengen tien dagen 
lang de Alpen naar Kas-
terlee”, omschrijft Pim 
Mertens deze pop-upwin-
terbar. Jong en oud zijn 
er dagelijks gratis wel-
kom.

KASTERLEE 

W Joren, Martje en Pim zijn klaar voor de Winter FABRIK. Ze zijn gekleed in lederhosen en een dirndl-pakje.
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PIM MERTENS
VZW STRAUWNTSOUND

“De traditionele 
kerstmarkt centraal 
in de gemeente was 
de voorbije jaren geen 
echt succes meer”

van de kortste dag van het jaar
de langste nacht maken. We
hebben ook een aantal omwo-
nenden gevraagd om sfeerver-
lichting buiten te zetten”, zegt
Peter Van Glabbeek. “Het is de
bedoeling om rond midder-
nacht de wandeling af te slui-
ten. In De Crawaett begint dan
een afterparty. Zaterdag begin-
nen we om 18 uur ook met ma-
rathonfietsen in de kroeg. We
houden 24 uur lang een fiets
draaiende die elektriciteit
voor een lamp opwekt. Je kan
een kwartiertje fietsen voor
7,5 euro. Vooral in de nachte-
lijke uren zijn er nog enkele
kwartiertjes vrij, maar die ra-
ken wel opgevuld.”  (bvdl)

aan de scoutslokalen. Ze leg-
gen een sfeervol parcours van
5,8 kilometer af. Onderweg
serveren de verenigingen
drank en snacks en zijn  er op-
tredens, zoals dat van Country
Feedback Club of Papaver. In
’t Vliegerhof wordt een gesig-
neerd truitje van Wout van
Aert verloot.”

Kroegfietsen

De deelnemers betalen ter
plaatse 5 euro per persoon en
kunnen voor 2,5 euro een lam-
pion kopen om de tocht mee af
te leggen. De organisatie hoopt
op een opkomst van 500 tot
1.000 wandelaars. “We willen

W De organisatoren van de Lilse Krawaten for Life. 
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De teller van alle acties van
de Lilse Krawaten for Life
staat voorlopig op een kleine
6.000 euro, en daar komen vol-
gende zaterdag nog enkele dui-
zenden euro’s. Geld dat be-
stemd is voor de ALS-Liga. 

Bij Astrid Van Rooy, de vrouw
van Marc Belmans, een stam-
gast van staminee De Crawaett
op het Kerkplein in Lille, werd
vorig jaar de spierziekte ALS
gediagnosticeerd. Zij overleed
op 4 november op 57-jarige
leeftijd. De Vrienden van de
Crawaett, de Lilse fanfare, de
Chiro, scouts, JOC Frontaal en
wielerclub Het Vliegend Wiel

sloegen de handen in elkaar
om geld in te zamelen voor het
onderzoek naar ALS. Dat be-
gon op 25 augustus met het
festivalletje Jakkejaanland en
eindigt dit weekend met de
lampionnenwandeling in Lille
en het marathonfietsen in sta-
minee De Crawaett. 

Wandeltocht

“Wandelaars zijn zaterdag
vanaf 18 uur welkom om deel
te nemen aan de wandeling”,
legt Peter Van Glabbeek uit,
uitbater van staminee De Cra-
waett. “Ze kunnen kiezen waar
ze starten, aan De Crawaett of
aan het fanfarelokaal, het Chi-
rolokaal, aan ’t Vliegershof of

Lampionnenwandeling als 
sluitstuk Lilse Krawaten for Life
Met een sfeer- en lampion-
nenwandeling sluiten enke-
le Lilse verenigingen zater-
dag de actie Lilse Krawaten 
for Life af. Wandelaars 
kunnen zaterdag een tocht 
maken van een kleine 6 ki-
lometer maken, met enkele 
tussenstops. De opbrengst 
van alle acties van de Lilse 
Krawaten for Life is be-
stemd voor de ALS-Liga.

PETER VAN GLABBEEK
UITBATER STAMINEE DE CRAWAETT LILLE

“In ’t Vliegerhof wordt 
een gesigneerd truitje 
van Wout van Aert 
verloot”

LILLE 


