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Schrijfster uit Gierle
laat in eerste boek
fantasie de vrije loop
Carine Maes -auteursnaam Carine J.A. Maes- uit Gierle bracht
de voorbije vakantie haar eerste
boek uit van een reeks ‘Verhalen
van de Lacune’: ‘Raaf’ is een boek
dat leest als een trein: vlot geschreven, met creatief taalgebruik,
fantasierijke wendingen én humor. Uitgeverij Celtica-publishing
uit Nederland omschrijft ‘Raaf’ als
een ‘sprookjesachtig fantasyverhaal’. Mij heeft ‘Raaf’ in ieder
geval begeesterd. Carine werkt
intussen aan het vervolg op het
eerste boek ‘Raaf’, dat dan ook
eindigt op een intrigerende ‘cliffhanger’.
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vervolg op pagina 9

Carine J.A. Maes: “De royalties die ik met dit boek verdien, gaan naar het
goede doel”. (Foto De Postiljon - pk)

Carine J.A. Maes begeestert in ‘Raaf’

De Kempenzonen
veroverden Pukkelpop!
De Tielense Kempenzonen veroverden het
Pukkelpop-festival. De brassband speelde
onberispelijk als begeleidingsgroep van o.a.
Tielen(schoon)zoon Mauro, Daan, Sennek,
Willy Sommers, acteur Rik Verheye, Jo Hermans en anderen, de andere Kempenzonen
stonden in woord én beeld te supporteren
tussen de mensenmassa in de Marquee.
Op het einde van de show kreeg Marc Nuyts,
na zijn laatste optreden met de Kempenzonen,
een onvergetelijke hulde!
vervolg op pagina 10

De Kempenzonen schitterden, samen met een reeks bekende artiesten, op het podium van Pukkelpop.
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PROGRAMMA-AANBOD 2018-2019

Vacature

Calculator/administratief bediende (m/v)

TURNKRING DE GIERTJES VZW

Functieomschrijving

Samen met de zaakvoerder en de werkvoorbereider vorm je één team. Je bent het eerste
aanspreekpunt voor leads die ons bereiken via de toonzaal, website, email, social media,
ea. Je bent via deze kanalen ook actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten.
Je bent sociaal en technisch goed onderlegt waardoor je klanten kan overtuigen om te kiezen voor ons als betrouwbare partner. De informatie die je van leads ontvangt en verzamelt
verwerk je tot offertes. Je hebt dus een sterke afÄniteit met calculeren.
Wanneer de verkoop rond is stel je een dossier samen voor de zaakvoerder en werkvoorbereider. Je analyseert het project en controleert of de voorraden voldoen, je vergelijkt prijzen
van leveranciers en voert bestellingen uit.
Na de verkoop neem je de klant mee op in de planning en in overleg met je team coördineer
je de planning m.b.t. opmeting/werfbezoeken/plaatsing/service.
Wanneer na het voorontwerp blijkt dat er wijzigingen zijn m.b.t. de offerte dan maak je een
aangepaste offerte op. Na oplevering van het project bereid je de facturatie voor.
Op drukke momenten sta je de werkvoorbereider bij met het tekenen van trappen zodat de
aanvoer van projecten voor de afdeling ‘Productie’ steeds verzekerd is. De ervaring die je
hiermee opdoet zal je tijdens verkoopgesprekken nuttig kunnen gebruiken.

Over het bedrijf
Trappen Lauwers is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van houten trappen. Trappen
in allerlei vormen zoals modern, eigentijds, klassiek, etc. Elke trap die wij maken is een
meesterwerk. Wij streven naar perfectie.
Meer info kan je vinden op onze website: www.trappenlauwers.be
Wij werken zowel voor aannemers als voor particulieren en dit zowel bij nieuwbouw als
renovatieprojecten. Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf met een vlakke organisatiestructuur. Kwaliteit, service en Åexibiliteit zijn daarbij de kernwoorden.

Functievereisten
- Je hebt bij voorkeur een diploma in een hout gerelateerde studierichting en hebt een
bachelor diploma of een gelijkwaardig werk- en denkniveau.
- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met calculeren.
- Je bent bereid om 1 op 2 zaterdagvoormiddagen te werken
- Je kan vlot overweg met MS OfÄce-software Word, Excel en Outlook
- Talen: Nederlands en Engels, Frans is een pluspunt.
- Je bent bereidt om nieuwe software aan te leren.
- Rijbewijs B

Wat kunnen wij jou bieden:
- Een voltijdse job
- Een interne opleiding
- Een marktconform salaris met extralegale voordelen.

Biezenveld 8 I 2460 Kasterlee
Tel 014 84 84 87
email info@trappenlauwers.be

Dansgroepen
Woensdag
Vrijdag:
Zaterdag:

19u30-21u00
20u00-21u30
09u00-10u00
10u00-11u00
11u00-12u30

Dansgroep 3
Dansgroep 4
Kleuterdans
Dansgroep 1
Dansgroep 2

Keur- en Trampolinegroepen
Dinsdag:

18u00-20u00
18u00-19u30
18u00-20u00
Woensdag: 18u00-19u30
18u00-20u00
Vrijdag:
18u00-19u30
18u00-20u30
Zaterdag:
09u00-11u00
11u00-12u00
11u00-12u00
Zondag:
08u30-10u00
08u30-10u30
08u30-12u00
10u30-13u00

Trampoline 1
Keur groep 1
Keur groep 2 en 3
Trampoline 3
Keur groep 4 + tramp1-2
Trampoline 3
Trampoline 1 en 2
Keur groep 1, 2, 3 en 4
Keur groep 3 en 4
Keurtumbling
Keur/Trampoline preselectie
Keur groep 1,2,4
Keur groep 3
Trampoline 1 en 2

Maandag:

18u00-19u30 Recreatief 3de en 4de leerjaar

Woensdag: 13u30-15u00 Kleuterturnen - 2de kleuterklas
15u00-16u30 Kleuterturnen - 3de kleuterklas
Preselectie 3 de kleuterklas
16u30-18u00 Recreatief 1ste en 2de leerjaar
Donderdag: 18u00-19u30 Recreatief 5de - 6de leerjaar
20u45-22u15 Conditietraining met muziek
voor dames – heren
Vrijdag:
Zaterdag:

19u00-20u00 G – Gym 6 -16 jaar
11u00-13u00 Recreatief 12+ vanaf 12 jaar

Van de Wiel Maurice 014 55 31 08
Janssens Patrick
014 55 11 21
Van den Broeck Jos 014 55 62 08

L AUWERS ERIC
trappenmakerij

–––––
’Rond de kiosk’ met Kon.
Harmonie De Vriendenkring

De komende weken gaat het Agentschap
voor Natuur en Bos over tot het verwijderen
van 5 vervallen, illegaal gebouwde weekendhuisjes en 2 oude woningen in de Balderij
te Tielen.
Deze constructies liggen verspreid in de vallei
van de Grote Caliebeek en werden de voorbije
jaren aangekocht. Het gebied behoort tot het
Natura 2000 netwerk, een Europees natuurnetwerk dat de toekomst wil verzekeren van
honderden bedreigde dieren en planten.
Het ANB wil de natuur en het landschap in
de vallei van de Grote Caliebeek zo goed mogelijk herstellen, stap voor stap. De focus ligt
hierbij op het herstel van elzenbroekbossen en
open moeras (rietland, ruigten, zeggenvegetaties, drijftillen, …). Een eerste stap in het natuurherstel is het verwijderen van de illegale
weekendhuisjes en oude militaire woningen.
Op de illegale constructies rust overigens een
gerechtelijk opgelegde herstelvordering.

Wanneer schoolgaand Vlaanderen zich opmaakt voor het nieuwe schooljaar, start ook
de Gielse Koninklijke harmonie “De Vriendenkring” het muziekjaar.
De harmonie wuift op zaterdag 25 augustus de
vakantie feestelijk uit met een concert op de
kiosk aan “De Schuur”. De eerste noten weerklinken rond 16 u. Daarna is het de beurt aan
K.H. “Sint Amelberga” uit Wechelderzande,
om de verbroedering af te sluiten met een
optreden van K.F. “Vermaak & Kunst” uit Lille.
Het avondvullend programma start vanaf
19.30 u met een optreden van de vijfkoppige
Gielse band “THE BUCKSHOTS”. Waag het
niet om The Buckshots een gewone hillbillyband te noemen. Met een mix van bluegrass,
rockabilly, country en rhythm & blues creëren
ze hun eigen, unieke ‘Hot Rockin Buckshots
sound’. Daarna is het de beurt aan “CLIQUE
NOSTALGIQUE”, dat het publiek weer op een
perfecte manier zal onderdompelen in preten-

tieloze pop (ABBA) en schlagermuziek (Corry)
van de jaren ’70, ’80, ’90 en de nillies. Het
publiek heeft onder de bomen van het stemmige Gielse dorpsplein een prachtig zicht op
de muzikanten op de kiosk. De tapkraan in
“De Schuur” zorgt ervoor dat dorstigen aan
hun trekken komen en hopelijk draagt een
feestelijk zonnetje bij tot de stemmige sfeer.
De toegang is gratis. En niet te vergeten: K.H.
De Vriendenkring geeft op 1 en 2 december
het jaarlijks concert, waarvoor nu al volop
gerepeteerd wordt…

–––––
Carine J.A. Maes
begeestert in ‘Raaf’

–––––
Gezinsbond Kasterlee

Frivole heksen
Zo ontstond ook ‘Raaf’, een verhaal over personages die zowel mens als vogel zijn, over
sprekende katten, frivole heksen en kleurrijke
landschappen. Als je je laat meedeinen op de
fantasierijke verhaallijnen, beland je in een
denkbeeldige wereld die door de schrijfster tot
in de kleurrijkste details wordt beschreven. Ik
dacht nog ‘Waar haalt ze het?’

Nieuwe activiteit
Gezinsbond Kasterlee organiseert vanaf zondag 16 september een reeks van 5 lessen
yoga voor kinderen en kinderen met ouders.
Yoga is een plezierige vorm van lichaamsbeweging 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.

–––––
Herentals reikt
de Nestors uit

Vier trotse dames vormen
samen een mooi vrouwelijk
viergeslacht…
Mathilde Goovaerts (80) houdt
de kleine Fran Broeckx
(geboren op 6 mei van dit jaar)
in de armen. Achteraan v.l.n.r.
zie je de trotse mama van Fran,
Charlotte Pauwels (26), en
Fran’s oma Nicole Van
Genechten (50).
Proficiat dames!

Recreatieve groepen

De lessen starten op 1 september.
Alle turn- en danslessen gaan door in de gemeentelijke turnzaal Brulens, 2275 Gierle
GRATIS PROEFLESSEN TOT DEFINITIEVE INSCHRIJVING OP 15 EN 16 SEPTEMBER 2018
Website: www.turnkringdegiertjes.be
Email: bestuur@turnkringdegiertjes.be

–––––
Ruimte voor natuur in
de Balderij (Tielen)

–––––
Viergeslacht
in Tielen

1ste middelbaar tot 21jaar
3de middelbaar tot 21jaar
2de en 3de kleuterklas
1ste – 3de leerjaar
4de - 6de leerjaar

Het is intussen een jaarlijkse traditie geworden, dat in cultuurcentrum ‘t Schaliken van
Herentals eind augustus de Nestors worden
uitgereikt.
De Nestors zijn een symbool voor mensen die
een lange en waardevolle staat van dienst
hebben in de Vlaamse cultuurwereld. Dit jaar
zijn jeugdauteur en scenarist René Swartenbroeckx en zangeres Marva de twee mensen
die in de bloemetjes worden gezet. De uitreiking heeft plaats op zaterdag 25 augustus en
begint om 15 uur.
Op het programma staat onder meer een
optreden van Erik Goris, een laudatio voor
René Swartenbroeckx en Marva door respectievelijk Frans Depeuter en Cas Goossens, en
een muzikale bijdrage met liedjes van Marva
door Tony en Karin Decap en Ingrid Ryken.
De toegang is gratis, maar om organisatorische reden wordt gevraagd om in te schrijven
bij Ingrid Ryken, 0476/23.67.37 of via e-mail:
Ingrid.ryken@telenet.be -J.T.

vervolg van pagina 1
“Ik schrijf al van zodra ik een pen kon hanteren”, vertelt Carine. “Veel korte verhalen, die
spontaan in mijn verbeelding opwellen. Soms
lig ik ’s nachts wakker en ‘poef’… daar ontspint zich een nieuw, vaak absurd verhaal…
Dat schrijf ik dan meteen neer”.

Feuilletons
Carine Maes werkt als analist-programmeur
bij Janssen Pharma in Beerse. Die job zou ik
niet zo meteen verwachten achter iemand die
verhalen als ‘Raaf’ schrijft, maar Carine ziet
allerminst een probleem: “Ook als analistprogrammeur moet je voortdurend creatieve
oplossingen bedenken. Bovendien biedt het
schrijven mij een uitstekende uitlaatklep, het
werkt écht ontspannend. Vanuit mijn gedrevenheid om voortdurend korte verhalen te
schrijven, is eigenlijk ook ‘Raaf’ ontstaan. Ik
bedacht aanvankelijk kleine ‘feuilletons’ vanuit mijn fantasie, en die schreef schreef ik in
één ruk, op één avond neer. Om die afzonderlijke verhalen te bundelen tot één boek, moest
ik er uiteraard een of meer verhaallijnen in
verwerken. Ik legde mijn manuscript voor aan
Christien Romp van Tekstfontein, een onafhankelijk redacteur. Zij was meteen gewonnen
voor de idee van een boek en bracht me in
contact met uitgeverij Celtica Publishing. En
ziedaar, mijn eerste boek is klaar”.
Voor het goede doel
Het boek ‘Raaf’ is in slechts 200 exemplaren
gedrukt, maar die gaan vlotjes van de hand.
Carine is blij met de respons die ze krijgt,
vooral ook omdat ze de royalties die ze met
haar eerste boek verdient, aan het goede doel
schenkt: ‘Kom op tegen kanker’. Het boek
is verkrijgbaar bij elke (internet)boekhandel.
Meer info vind je op www.celtica-publishing.nl
p.k.

