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Infoblad van de CD&V-fracties
in gemeenteraad en OCMW
Buitenspeeldag met KVLV

Beste inwoners,
CD&V is klaar met zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen:
13 mannen en 12 vrouwen; 10 uit Kasterlee, 9 uit Lichtaart en 6 uit
Tielen. 9 kandidaten zitten reeds in de gemeenteraad, voor 16 is dit
een nieuwe uitdaging. Op pagina 3 stellen we weer een aantal nieuwe
kandidaten aan u voor.
Geloofwaardige kandidaten, kerngezonde gemeentefinanciën, veel uitgevoerde investeringsprojecten, een reeks projecten die in uitvoering
zijn, een vernieuwd beleid waarin communicatie en inspraak centraal
stonden en een goede dienstverlening aan de bevolking. Dat zijn de
tastbare en zichtbare resultaten waarmee wij op 14 oktober naar de
kiezer stappen.
Wie ons programma van 2006 na 6 jaar nog eens boven haalt, zal
merken dat CD&V Kasterlee geen loze beloftes doet. Het programma
waarvoor we uw steun vragen, dat voeren we ook
uit! Binnenkort stellen we dit graag aan al onze
inwoners voor. Wil u ondertussen onze kandidaten,
onze acties en onze realisaties van nabij volgen
dan kan dat op de nieuwe webstek http://www.
cdenvkasterlee.be. Je vindt er heel wat informatie
over uw gemeente.
Ward Kennes
Burgemeester
Vlaams volksvertegenwoordiger

Burgemeester Ward Kennes, schepen Griet Noyens
en onze kandidaten Guy Van de Perre, Jan Biermans,
Nick Stevens en nationaal KVLV voozitster Nik Van
Gool willen dat kinderen alle kansen krijgen om
buiten te spelen.

Het was KVLV opgevallen dat Kasterlee een
gemeente is waar kinderen heel veel kansen
krijgen om buiten te spelen. Daarom organiseerden de landelijke vrouwen in ons gemeentelijk jeugd- en speeldomein Rulheyde een
buitenspeeldag. Nationaal KVLV voorzitster
Nik Van Gool loofde de inspanningen van het
gemeentebestuur om kinderen op een avontuurlijke en natuurlijke manier in open lucht
te laten spelen. Ze zag tevreden hoe tientallen
kinderen zich in de bossen mochten uitleven.
Schepen van jeugd Griet Noyens schetste het
CD&V beleid om in verkavelingen en bij nieuwe
woonprojecten speelpleintjes aan te leggen. Ze
benadrukte tevens dat het zeven hectare grote
domein Rulheyde ter beschikking staat van alle
lokale scholen en jeugdverenigingen.

De kandidatendag in Geel was voor (vlnr) Gert, Wim, Guy, Walter, Nick, Jan, Sylvie, Bea,
Ward, Robby, Griet, Monique, Hanne, Inge, Marleen en Sumati een
ideale gelegenheid om hun politieke talenten nog wat aan te
scherpen.
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Opening tennisclub
Zelfbouwers kunnen op steun van de gemeente rekenen om hun
infrastructuurproject uit te voeren wanneer ze zelf de handen
uit de mouwen steken. Deze legislatuur konden ondermeer de
Chiro-jongens van Kasterlee en JeTi in tielen hiervan gebruik
maken. Voor het eerst deed ook een sportclub een beroep op
deze formule. De Kastelse Tennisclub bouwde de voetbalterreinen in de Kattenhagen om tot een moderne tennisinfrastructuur
die openstaat voor alle inwoners van Kasterlee. KTK kreeg de
gronden in erfpacht van het OCMW. De gemeentelijke technische
dienst voerde afbraak- en grondwerken uit. En vele vrijwilligers
van de tennisclub vernieuwden het sanitair, de buitenaanleg en
de cafetaria. Ondertussen telt de club al 180 jongeren onder
haar leden.

Op uitnodiging van KTK voorzitter Raf Menten mocht burgemeester
Ward Kennes het lint van de nieuwe tennisterreinen knippen.
(foto: Anita Campforts)

Grote bouwactiviteiten
aan de Noordlaan
Aan het rondpunt tussen Kasterlee en
Lichtaart weet je niet waar eerst te kijken.
Aan de ene kant liggen de zandbergen van
de Noord-Zuid Kempen. Meer dan 5.000
nieuwsgierigen kwamen op de Open Wervendag de bouw van de langste tunnel in
de Kempen bekijken. Half juni is een eerste
kunstwerk klaar en gaat de Zaardenstraat
terug open. Reikhalzend kijken we al uit
naar 2014 wanneer de drukke verkeersstroom niet meer door het centrum van
Kasterlee moet maar via de nieuwe weg
kan verlopen.
Aan de andere kant van het rondpunt
staan de kranen voor de bouw van een
gemeentelijk complex voor de technische
dienst, de brandweer en het Rode Kruis.

Volgens planning kunnen deze diensten hun
nieuwe lokalen na de zomer van 2013 in
gebruik nemen. De eerstesteenlegging op
zaterdag 9 juni was alleszins een feestelijke
gebeurtenis.

Burgemeester Ward Kennes en schepen van
openbare werken Jef Van de Perre geven de
eerste spadesteek voor de nieuwbouw aan de
Noordlaan.

bouwwerf. Voorlopig is het nog een put
en een hoop zand maar vanaf september
2013 kunnen we hier 120 kinderen ontvangen in een spiksplinternieuwe locatie met
een fantastische buitenruimte.

Mies Meeus, Els Aerden, Rob Guns en Ludo
Gouvaerts ontplooiden ter plaatse de plannen
van de BKO.

Kindvriendelijke opening
van het toeristisch seizoen
Op 29 april, de eerste zonnige dag van
de maand, werd het toeristisch seizoen
feestelijk geopend. De Markt in Kasterlee
werd omgetoverd tot een waar kinderparadijs. Schaapjes, grote gezelschapsspelen,
djembé, springkastelen en een te gek
opdrachtenparcours wisten vele kinderen
te amuseren. Een mooie promotie voor
de kindvriendelijke producten die onder
impuls van onze schepen voor toerisme
Mies Meeus werden ontwikkeld voor de
komende zomer.

Start bouw BKO Lichtaart
Begin april 2012 startte de bouw van de
buitenschoolse kinderopvang in de Schoolstraat in Lichtaart. Schepen Mies Meeus
en raadsleden Els Aerden, Ludo Gouvaerts
en Rob Guns, de trekkers van dit project,
bezochten samen met hun kinderen de
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Nieuwe kandidaten
In ons vorig nummer mochten we 8
nieuwe kandidaten voorstellen. Met deze
9 nieuwelingen op de CD&V lijst en met de
8 uittredende fractieleden is onze lijst van
25 kandidaten klaar.
Eddy Gielis (66 jaar) uit Achterlee is een
vertegenwoordiger van de groeiende
groep actieve senioren. Hij was directeur
van een grote school. Samen met zijn
echtgenote Greet stichtte hij in Lichtaart
Gekko theater en Gekko koor. Het beste in
mensen naar boven halen, is hem op het
lijf geschreven. Eddy heeft interesse voor
sociale zaken, cultuur, architectuur en alles
wat mensen versterkt.
Robby Diels (42 jaar) werkt als bediende
bij Janssen Pharmaceutica.
Samen met z’n vrouw Ilse Eykens en hun
zoontjes Jannes en Ferre woont hij op het
gehucht Mazel. Naast papa en “nieuwe
man” is Robby ook lid van Zaalvoetbalclub
Den Toren, Koninklijke Fanfare Kempenzonen Tielen, de Tielense Wielertoeristen,
KWB en de Landelijke Gilde.
Sylvie van Hasselt (65 jaar) is gehuwd
met Alois Boonen. Hun gezin telt 4 kinderen en 9 kleinkinderen. Voor ze met pensioen ging werkte ze bij Philips in Turnhout
als bedrijfsverpleegkundige. Sylvie is een
drijvende kracht binnen OKRA waar ze
medevoorzitter is. Ze wil zich dan ook
inzetten voor een sterk en vooruitziend
seniorenbeleid in Kasterlee.

Op 17 maart organiseerde CD&V een open denkdag in het Ligahof in Lichtaart. In de werkgroepen
borrelden heel wat verfrissende ideeën op voor ons verkiezingsprogramma.

Sebastiaansgilde van Lichtaart. Peggy was
ook een gewaardeerde voorzitter van de
Jeugdraad.
Eric Lauwers (44 jaar) is gehuwd met
Cindy Seykens en samen hebben ze 3 kinderen: Jordy, Tim en Belle. Als zelfstandig
trappenmaker is hij zaakvoerder van een
bedrijf in KMO-zone Biezenveld in Kasterlee. Eric heeft ook een sportieve kant
als voetballer bij de Molenkring, FC Witte
Molen, zvc Festus en als tennisser bij de
KTK. Op zondag gaat hij graag fietsen met
de vriendenclub Venheide. Eric is tevens
bestuurslid bij Unizo Kasterlee.

Paul Meynen (64 jaar) is bestuurslid bij
Davidsfonds Kasterlee, actief in de VVV
Toerisme Kasterlee en in de vzw gehandicaptenzorg ’t Margrietje. Daarnaast zet
Paul zich als vrijwilliger ook nog in voor
de jaarlijkse fietshappening de Schakel
Zuid.

Marleen Van Laer-Verbeek (56 jaar) is
gehuwd met Jan Van Laer en samen hebben ze 2 kinderen: Jef en Nick. Ze startte
haar loopbaan als bankbediende maar
ondertussen werkt ze mee in de zaak van
haar echtgenoot. Marleen is als vrijwilliger,
ambulancier en tevens bestuurslid al meer
dan 20 jaar actief bij het Rode Kruis.

Peggy De Busser (37 jaar) woont met
haar partner, Lieven Lintermans in Lichtaart. Ze is goed thuis in de sociale sector
want ze werkt als teamverantwoordelijke
in het Centrum Algemeen Welzijnswerk
(CAW) De Kempen. Daarnaast is ze via
de familiezaak als horecante actief in
de cafetaria van AZ Turnhout. Peggy is
een gepassioneerd rallypiloot, lid van RT
Titanic en bestuurslid van het provinciaal
autosportcomité Antwerpen. Maar omdat
ze ook mooie tradities in ‘ere wil houden’,
maakt ze sinds kort deel uit van de Sint-

Monique Van Gilsen-Hens (63 jaar) is
sinds 2001 gemeenteraadslid in de oppositie. Ze is gehuwd met Willy Van Gilsen, die
goed gekend is als voormalig politiecommissaris – korpschef van Kasterlee.
Zij was in haar actieve loopbaan secretaresse van de Medische Directie van
het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout.
Vandaar dat zij bijzondere interesse heeft
voor veiligheid, gezondheid en welzijn voor
iedereen.”
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Inge Celis (41 jaar), zelfstandig onderneemster uit Lichtaart, is zaakvoerster van
LANA. Dit combineert ze met een druk sociaal en sportief leven als moeder van drie
zonen, Ferre, Emiel en Quinten. Ze is lid van
Unizo en actief in de ouderraden van De
Pagadder en het SMIK. Inge geeft peuteren kleuterzwemmen in Herentals. Haar
interesses liggen duidelijk bij de jeugd,
maar ook het culturele zit in haar leven
verweven. Jarenlang was ze de stuwende
kracht achter de beeldentuin van “Hof ter
Heyde”. Die artistieke drive draagt ze over
op haar zonen die in de tekenacademie en
muziekschool zitten.

Onze lokale jongerenvoorzitter Guy Van de
Perre is niet alleen kandidaat voor de gemeenteraad. Guy staat ook op de provincieraadslijst
op de 5e plaats.

Actie jong CD&V op marktplein
“Santé op uw toekomst” was de leuze waarmee JONG CD&V einde april naar de drie deelgemeenten
trok om passanten te informeren over het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren, en om samen
een blik te werpen op de politieke toekomst van onze gemeente.

Tekenacademie
De jaarlijkse tentoonstelling van de tekenacademie is een moment waar velen naar uitkijken
om te genieten van verbluffende kunstwerken.
Onze jeugd barst van talent. Om de kunstzinnige
talenten tot ontwikkeling te laten komen, ijvert
schepen van onderwijs Griet Noyens voor een
goede infrastructuur voor onze tekenacademie.

Onze mandatarissen zijn
voor iedereen bereikbaar
Burgemeester en schepenen hebben
zitdag in het gemeentehuis, Markt 1
in Kasterlee

Opening Dirt Bike
Op grond van het OCMW en met steun van de gemeente hebben Lichtaartse BMX-ers een indrukwekkend dirt bike parcours aangelegd. Schepen van jeugd Griet Noyens was bijzonder in haar
nopjes met deze realisatie voor de durvers onder onze jonge inwoners. De opening ging gepaard
met een indrukwekkende demonstratie.

Fitclass
lieten zich van hun sportiefste kant zien om
het goede doel te steunen. Ze trokken naar
de Fitclass om het project To Walk Again!
Van Luc Van Lierde en Marc Hermans te
steunen. Dit is erop gericht om ook mensen
met een beperking te laten genieten van
sport.

Ward Kennes
Maandag, 19.00-20.00 uur of na
afspraak, gsm 0485 75 19 44 of
e-post: ward.kennes@kasterlee.be
Mies Meeus
Maandag, 18.30-19.30 uur of na
telefonische afspraak 0497 44 60 60
e-post: mies.meeus@kasterlee.be
Griet Noyens
Woensdag 10.30-11.30 uur of na telefonische afspraak op 014/85 33 10 of
0496 12 06 10
e-post: griet.noyens@kasterlee.be
Miel Hermans
Maandag, 18.30-19.30 uur of na
telefonische afspraak 0496 12 05 98
e-post: emiel.hermans@kasterlee.be

Kalender

Jef Van de Perre
Maandag, 19.00-19.30 uur of na
telefonische afspraak 0496 50 71 71
e-post: jef.vandeperre@kasterlee.be

Feest van den Burger
Bal van de Burgemeester
t.v.v. Kastelse Kayakklub, Kastelse Tennisclub en Sportraad
zaterdag 30 juni 2012
omgeving OC Lichtaart

Bea Jaenen
Maandag, 18.30-19.30 uur of na telefonische afspraak 0492 27 03 74
e-post: bea.jaenen@kasterlee.be

Muziekoptredens • Eetfestijn • Bal van de Burgemeester
_______________
Kasterlee Feest
Op de Vlaamse Feestdag 11 juli
Centrum van Tielen

OCMW-voorzitter Walter Van Baelen
houdt zitdag in het OCMW, Leistraat
83 in Lichtaart
Enkel na afspraak 0478 38 88 81 of
e-post: walter.vanbaelen@kasterlee.be
v.u. Rob Guns, Mgr. Cardijnstraat 41, 2460 Kasterlee
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