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Beste mensen van ‘t gebuurt, 

 

Corona – update ! 
 

 

De afgelopen dagen nam het aantal nieuwe besmettingen weer snel toe, tot het hoogste 

aantal dit jaar. Ook Kasterlee blijft niet gespaard. De overheid verstrengt opnieuw de 

coronamaatregelen om de situatie onder controle te houden, maar ook wij als Houtum 

comité vinden dat jullie gezondheid op de eerste plaats moet komen. We zijn dan ook 

genoodzaakt om de planning van onze buurtactiviteiten aan te passen, zoals ook andere 

verenigingen dat doen. 

 

Voor dit jaar stonden er nog 2 activiteiten op het programma, het Sinterklaasfeest en het 

feest van onze gepensioneerden, 2 succesvolle activiteiten waar velen onder jullie naar 

uitkijken en waar wij als Houtum comité trots op zijn omdat we deze volledig gratis 

kunnen aanbieden aan de inwoners van onze buurt. 

 

Sinterklaasfeest. Het feestje zelf zal niet kunnen doorgaan, dit wil zeggen géén bezoek 

van de Sint, géén speelbeurt in de binnenspeeltuin en ook géén pannenkoekenbuffet, 

maar … de Sint en Zwarte Piet zijn de brave kinderen uit Houtum niet vergeten!  

Omdat die zo flink geweest zijn dit jaar, zal de Sint voor ieder van hen een pakje lekkers 

bezorgen. Elk kind tot en met 12 jaar uit Houtum mag op zaterdag 4 december tussen 

11u en 11u30 dit pakje komen afhalen aan de buitendeur van De Putten, eventueel 

vergezeld van een ouder. 

 

Feest van de gepensioneerden. Dit eetfestijn met meer dan 100 gepensioneerden was 

gepland op donderdag 9 december, maar zal niet kunnen doorgaan. Deze activiteit 

wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022. In de weken vooraf zullen alle 

gepensioneerden opnieuw gecontacteerd worden om hun aanwezigheid te kunnen 

bevestigen. 

 

Jammer dat we deze activiteiten moeten aanpassen, maar gezien de recente 

ontwikkelingen is dit de enige logische beslissing. Gezondheid voor alles. Als Houtum 

comité gaan we er alles aan doen om onze buurtactiviteiten volgend jaar veilig te kunnen 

laten doorgaan. Onze betrachting blijft immers om zoveel mogelijk mensen in Houtum, 

van alle leeftijden, in diverse buurtactiviteiten samen te brengen in een leuke en 

ongedwongen sfeer. Op www.houtum.be kan je steeds terecht voor de meest recente 

info.  

  

Hou het veilig en gezond, zorg goed voor jezelf en je naasten, en alvast een warm 

eindjaar. 

 

Met vriendelijke groeten, 

het Houtum comité.  


