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Masterplan bloemenwijk in de steigers
Senior in Kasterlee? Hoe kunnen we helpen?
De bib in Kasterlee is vernieuwd!

Beste inwoners

College van burgemeester en schepenen

Enkele jaren geleden mocht ik namens

❍❍ Ward Kennes (burgemeester)
Turfakkers 7 – Kasterlee – Tel. 014 85 99 12 – GSM: 0485 75 19 44
e-mail: ward.kennes@kasterlee.be
zitdag: maandag van 19 tot 20 uur of op afspraak (*)
bevoegdheden: algemeen beleid, veiligheid, burgerzaken, mobiliteit,
personeelszaken, communicatie, internationale aangelegenheden.

de gemeente Kasterlee het engagement
Kempen 2020 ondertekenen. Daarmee willen de Kempense gemeentebesturen tegen
2020 de CO2-uitstoot met 20% verminderen.
In uitvoering hiervan leggen we dit jaar zonnepanelen op zowel sporthal Tielenhei als
op ons BRT-gebouw aan de Noord-Zuidlaan.
Dit jaar is er ook een actie om het restafval
nog verder terug te dringen. Want ook het
ophalen en verwerken hiervan brengt CO2uitstoot mee.
Zopas ontvingen we Belfius om het jaarlijkse
financieel rapport toe te lichten. Dit was
opnieuw bijzonder goed. We zijn quasi
schuldenvrij. De belastingdruk ligt merkelijk
lager dan gemiddeld in Vlaanderen en onze
uitgaven zijn onder controle. Een dergelijk
resultaat krijg je alleen door dag en nacht
met het beleid bezig te zijn, geregeld nee
te durven zeggen tegen nieuwe uitgaven en
elke euro twee keer rond te draaien alvorens
hem uit te geven.

❍❍ Mies Meeus
Plaats 11 bus 2 – Lichtaart
GSM: 0497 44 60 60
e-mail: mies.meeus@kasterlee.be
zitdag: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
of op afspraak (*)
bevoegdheden: ruimtelijke ordening en
groen, cultuur, toerisme

❍❍ Gert Storms
Gierlebaan 33 – Tielen
Tel. 014 55 40 63 – GSM: 0476 56 89 38
e-mail: gert.storms@kasterlee.be
zitdag: dinsdag van 10 tot 11 uur
of op afspraak (*)
bevoegdheden: financiën en begroting,
ICT, lokale economie

❍❍ Griet Noyens
Neerzijde 18 – Kasterlee
Tel. 014 85 33 10 – GSM: 0496 12 06 10
e-mail: griet.noyens@kasterlee.be
zitdag: op afspraak (*)
bevoegdheden: milieu en bosbeheer,
onderwijs, jeugd, senioren

❍❍ Sumati Adriaensen
Leistraat 21 – Lichtaart
GSM: 0490 64 26 68
e-mail: sumati.adriaensen@kasterlee.be
zitdag: op afspraak (*)
bevoegdheden: welzijn, lokaal dienstencentrum, kinderopvang, gelijke kansen,
bibliotheken en begraafplaatsen

❍❍ Guy Van de Perre
De Hese 3 – Kasterlee
Tel. 014 30 75 67 – GSM: 0497 44 28 68
e-mail: guy.vandeperre@kasterlee.be
zitdag: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
of op afspraak (*)
bevoegdheden: technische dienst, openbare werken, landbouw en waterbeleid

Eind maart hebben we het nieuwe jeugdpaviljoen Rulheyde feestelijk ingespeeld.

❍❍ Walter Van Baelen

(OCMW-voorzitter)
Prijstraat 59 – Tielen
Tel. 014 55 30 98 – GSM: 0478 38 88 81
e-mail: walter.vanbaelen@kasterlee.be
zitdag: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
in het gemeentehuis (*)
bevoegdheden: OCMW, sport,
woonbeleid

(*) Opgelet, tijdens schoolvakanties is er geen zitdag. Je kan wel een afspraak maken.

Een prachtige infrastructuur in hout voor
jeugdbewegingen, Speelvogels, Sproet en de

Gemeentediensten

scholen. Begin april nam Vobako het kunst-

Gemeentehuis

Brandweer

grasveld in gebruik dat ze met gemeente-

Markt 1 – Kasterlee
Tel. 014 85 00 01 – Fax. 014 85 07 77
e-mail: info@kasterlee.be
website: www.kasterlee.be
openingsuren:
maandag: 9 – 12 uur / 14 – 17 uur /
18 – 20 uur
dinsdag – donderdag - vrijdag: 9 – 12 uur
woensdag: 9 – 12 uur / 14 – 17 uur

Lichtaartsebaan 4 bus 1 – Kasterlee
Tel. 014 85 25 25 – Fax: 014 85 46 57
dringende oproepen: 112

lijke steun hebben aangelegd. We werken
ook door aan ons mobiliteitsplan. De meer
dan 150 reacties van inwoners, verenigingen
en adviesraden zullen de gemeenteraad
inspireren om toekomstgerichte keuzes te
maken die beantwoorden aan de wensen en
de noden van onze bevolking.

Politie

Ward Kennes

Binnenpad 1 – Kasterlee
Tel. 014 85 11 01 – Fax: 014 85 33 18
dringende oproepen: 101

Sociaal Huis
(OCMW, PWA en dienst welzijn)
Leistraat 83 – Lichtaart
Tel. 014 55 60 04 - Fax: 014 55 24 08
openingsuren:
alle werkdagen: 9 –12 uur
Alle diensten en nuttige telefoonnummers
vind je ook terug op de website ww.kasterlee.be.

burgemeester

Inhoudstafel
Foto voorpagina:
De bloemenwijk in Lichtaart krijgt een fikse
opknapbeurt. Meer info op pagina 9.
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Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

Uit de gemeenteraad

JANUARI - FEBRUARI - MAART
Nieuwe straatnamen

Maaltijdcheques

De gemeenteraad keurde enkele nieuwe straatnamen goed:

Sinds 1 januari 2017 zijn de maaltijdcheques voor het
personeel gestegen van 7 euro naar 7,25 euro. Ook de
komende jaren blijft het bedrag van de maaltijdcheques
stijgen. Elke eerste januari wordt het bedrag met 0,25
euro verhoogd, tot 8 euro.

❍❍ voor de verkaveling ‘Ter Hulst’ zijn volgende

straatnamen goedgekeurd: Roggestraat, Speltstraat,
Tarwestraat, Koolstraat, Bietstraat, Raapstraat en
Pompoenpad
❍❍ de nieuwe toegangsweg die aansluit op de
Spoorwegstraat – en toegang verleent aan de 17 nieuwe
loten tussen de Hofdreef en de Spoorwegstraat – krijgt
de naam ‘Muziekstraat’
❍❍ de nieuwe toegangsweg die aansluit op de
Spoorwegstraat – en toegang verleent aan de 20 nieuwe
loten tussen de Loopstraat en de Spoorwegstraat –
krijgt de naam ‘Baron Flor Peetersstraat’

Zonnepanelen BRT-gebouw
(brandweer - Rode Kruis - technische dienst)
Het gemeentebestuur blijft inzetten op energiezuinige
oplossingen. Op het BRT-gebouw aan de Noord-Zuidlaan
worden photovoltaïsche panelen geplaatst. Raming:
34.957,89 euro btw inclusief.

Retributiereglement de Rulheyde
De (vernieuwde) Rulheyde wordt in juli
gebruikt door speelpleinwerking de
Speelvogels, maar wordt tijdens de andere
openingsmaanden beschikbaar gesteld
voor scholen, verenigingen en particulieren.
De gemeenteraad keurde het retributiereglement voor de Rulheyde goed.
Meer info:
jeugddienst – Tel. 014 85 99 23 jeugd@kasterlee.be

Integratie gemeente-OCMW
Volgens de huidige visie van de Vlaamse regering zal
het OCMW vanaf 1 januari 2019 geïntegreerd worden in
de gemeente. De ontwerpteksten van het decreet lokaal
bestuur zijn momenteel in voorbereiding, om in het najaar
2017 gepubliceerd te worden (volgens de huidige planning).
De samenwerking tussen gemeente en OCMW in Kasterlee kent al een lange voorgeschiedenis: onze ondersteunende diensten zijn al eengemaakt of voor een deel
geïntegreerd (zoals ICT, communicatie, personeelsdienst,
technische dienst, financiële dienst,… en ook de beide
poetsdiensten zijn onder één leidinggevende gebracht).
We hebben ook een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie,

personeelsfeest en sportdag,… Toch is ook in Kasterlee
nog heel wat werk aan de winkel.
De gemeente- en de ocmw-raad, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en de burgemeester en de voorzitter hebben daarom in januari
en februari een gemeenschappelijke intentieverklaring
onderschreven om constructief samen te werken om een
maximale ambtelijke en politieke integratie van beide
besturen voor te bereiden tegen 1 januari 2019. De gemeente- en ocmw-secretaris krijgen de opdracht om in
het eerste kwartaal van 2017 een stand van zaken en een
stappenplan voor te bereiden over de stappen die reeds
gezet zijn, en de stappen die nog op korte, op middellange
en op lange termijn (zouden) moeten gezet worden.
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Burgerzaken

Levenseinde: maak je eigen keuzes
Je levenseinde is iets waar je liefst zo weinig mogelijk bij stilstaat. Maar toch kan je je nabestaanden moeilijke
keuzes besparen als je zelf die keuzes al maakt voor het zover is. Voor een keuze omtrent orgaandonatie, je
laatste wilsbeschikking en een verklaring omtrent euthanasie kan je bij de dienst bevolking terecht.

Orgaandonatie
Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel
patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is transplantatie van een orgaan het laatste
redmiddel. Het is belangrijk dat je nu al nadenkt over
een eventuele donatie van je organen na je dood.
Momenteel voorziet de wet dat organen kunnen verwijderd en gebruikt worden tenzij je dit uitdrukkelijk
geweigerd hebt tijdens je leven, of wanneer je familie
bezwaar aantekent. Om te voorkomen dat je familie
na je overlijden deze moeilijke en emotionele beslissing moet maken, kan je zelf reeds het formulier voor
instemming of weigering tot donatie invullen en laten
registreren. Dit document vind je op onze website of
kan je opvragen bij de dienst bevolking.

Laatste wilsbeschikking
Op de gemeentelijke website vind je ook een formulier waarin je kan kiezen wat er met je lichaam gebeurt na overlijden. Dit is je laatste wilsbeschikking.
Hierin kan je aangeven voor wat voor type begraving
je kiest, wat voor uitvaartplechtigheid je wil, in welke
gemeente je laatste rustplaats mag zijn en of je een
uitvaartcontract hebt. Bij elk overlijden wordt nagekeken of die persoon een laatste wilsbeschikking heeft
laten registreren.

Verklaring omtrent euthanasie
Ook over euthanasie kan je best al nadenken wanneer je nog gezond en wel bent. Je kan op onze website twee formulieren vinden: een wilsverklaring voor euthanasie en een negatieve wilsverklaring. We verduidelijken even:

Wilsverklaring euthanasie

Negatieve wilsverklaring

Over de wilsverklaring euthanasie bestaat veel onduidelijkheid. De wilsverklaring euthanasie wordt enkel
toegepast bij een onomkeerbare coma en NIET bij hersenaandoeningen zoals Alzheimer, dementie, hersentumoren, … De onomkeerbare coma moet op dat moment door
twee dokters vastgesteld worden. Je kan dus wel op dit
moment al laten registreren dat je, wanneer je in deze situatie komt, euthanasie wil. Deze verklaring moet elke vijf
jaar vernieuwd worden en moet mee ondertekend worden
door twee getuigen. Van deze twee getuigen moet er minimum één persoon zijn die geen materieel belang heeft bij
je overlijden. Dit betekent dat minimum één getuige geen
familielid of mogelijk erfgenaam is.

In een negatieve wilsverklaring kan je aangeven welke
onderzoeken of behandelingen je niet meer wil wanneer
je het niet meer zelf kan vragen of weigeren. In tegenstelling tot de wilsverklaring euthanasie, kan deze negatieve
verklaring wel in het geval van hersenaandoeningen zoals
Alzheimer, dementie, hersentumoren, … Voorbeelden van
behandelingen die je zou kunnen weigeren zijn: kunstmatige beademing, reanimatie, toedienen van voeding en
vocht, … Deze negatieve verklaring kunnen we echter niet
registreren en moet je dus zelf thuis bewaren. Artsen zijn
wettelijk verplicht om deze negatieve wilsverklaring te
respecteren. Je doet er goed aan om een kopie van deze
verklaring aan je huisarts te bezorgen voor in je medisch
dossier.

Meer info: bevolkingsdienst – Tel. 014 85 99 11 – bevolking@kasterlee.be
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Burgerzaken

Ga je op vakantie? Denk aan je
reisdocumenten!
Wanneer je op vakantie gaat, is het belangrijk om geldige reisdocumenten op zak te hebben voor het hele
gezin. Een aantal documenten zijn onmisbaar als je naar het buitenland gaat:

Geldige identiteitskaart

Rijbewijs

Om te reizen heb je altijd een geldige identiteitskaart
nodig. Sommige landen, zoals Turkije, stellen zelfs voorwaarden over hoe lang je identiteitskaart nog geldig moet
zijn wanneer je hun land binnenkomt. Alle informatie over
welke reisdocumenten je nodig hebt om naar een bepaald
land te reizen vind je op de website
http://diplomatie.belgium.be.
Voor het aanvragen van een elektronische identiteitskaart heb je één recente en gelijkende pasfoto nodig. Een
elektronische identiteitskaart is tien jaar geldig en kost 20
euro. De aanvraag kan een drietal weken in beslag nemen.
Je krijgt een oproepingsbrief wanneer je identiteitskaart
bijna gaat vervallen. Let er goed op dat je zeker een aantal
weken voor de vervaldatum de kaart komt aanvragen.

Oudere rijbewijzen kunnen voor moeilijkheden zorgen in
het buitenland. Wanneer je in het bezit bent van een rijbewijs van voor 1989, laat je dit inderdaad best omruilen voor
een nieuw Europees bankkaartmodel. Heb je een rijbewijs
van na 1989 maar is je foto niet meer gelijkend? Ook dan
is het aangeraden om je rijbewijs te laten omruilen voordat je naar het buitenland gaat.

Kids-ID

In sommige landen (bijvoorbeeld bepaalde delen van
de Verenigde Staten) heb je een internationaal rijbewijs
nodig.

De kids-ID is de elektronische identiteitskaart voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Een kids-ID is niet verplicht wanneer je binnen het eigen land reist. Wanneer je de grens
oversteekt, ben je verplicht om voor elk kind een kids-ID
op zak te hebben. Deze elektronische identiteitskaart is
drie jaar geldig. Het kind waarvoor je de kaart aanvraagt,
moet aanwezig zijn bij de aanvraag, vergezeld van een van
de ouders. Een kids-ID kost 6 euro. De aanvraag kan een
drietal weken in beslag nemen.

Paspoort
Voor sommige landen is een elektronische identiteitskaart
of kids-ID niet voldoende. Dan moet je een paspoort aanvragen. Deze informatie vind je ook terug op de website
van diplomatie.

De nieuwe bankkaartmodellen blijven tien jaar geldig, dit
komt overeen met je identiteitskaart. Als je een recente
foto op je elektronische identiteitskaart hebt, kunnen we
deze foto overnemen op je nieuwe rijbewijs en hoef je
geen nieuwe foto mee te brengen. Een rijbewijs in bankkaartmodel kost 25 euro.

Voor sommige identiteitsdocumenten zijn ook spoedprocedures mogelijk. Hier hangt uiteraard een hoger
kostenplaatje aan vast. Bekijk dus zeker tijdig of je reisdocumenten nog in orde zijn!

Meer info: bevolkingsdienst – Tel. 014 85 99 11 –
bevolking@kasterlee.be
http://diplomatie.belgium.be
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Veiligheid

Moet ik een afspraak
Gratis
maken om mijn fiets te diefstalpreventieadvies
laten labelen?
op maat van jouw
woning

Nee dat moet niet! Je kan hiervoor gewoon tijdens de
openingsuren langsgaan bij de politiepost. Je fiets wordt
niet langer gegraveerd, maar gelabeld met een onverwijderbare sticker (met daarop je rijksregisternummer).

Meer info: politiepost Kasterlee – Tel. 014 85 11 01 politie@kasterlee.be

Dat je best geen huissleutel onder de mat legt, of alle
rolluiken naar beneden laat als je op vakantie gaat, weet
je wellicht al wel, maar wist je ook dat je op eenvoudig
verzoek gratis beroep kan doen op de dienstverlening
diefstalpreventie van politiepost Kasterlee. Een speciaal
hiervoor opgeleide agent wijst je op welke maatregelen je
best neemt om je woning te beschermen tegen ongewenst
bezoek. Diefstalpreventieadvies is gratis, en kan door iedereen aangevraagd worden, ongeacht of je al slachtoffer
van een inbraak werd of niet.

Meer info: politiepost Kasterlee – Tel. 014 85 11 01 –
politie@kasterlee.be

Grondgebiedzaken

In de hondenlosloopzone
in Lichtaart plaatsten de
medewerkers van Natuurwerk
vzw twee banken. Baasjes kunnen
hier even verpozen terwijl de
honden ravotten in het bos.

Breng kapotte
armaturen naar
het containerpark
De elektrische voeding (meestal
een snoer) maakt dat armaturen wel
degelijk elektro-apparaten zijn. Ze bevatten
herbruikbare en zeldzame grondstoffen die
we dankzij recyclage veel minder via vervuilende mijnbouw uit de natuur moeten halen.
Recupel verwijdert de gevaarlijke stoffen uit
de lichtarmaturen en recycleert 90% van de
materialen, zoals plastic, ijzer, koper en andere
metalen, die dan weer als basis dienen voor
nieuwe producten, bijvoorbeeld frietketels.
Armaturen die je niet langer gebruikt, horen dus thuis op
het containerpark bij de afdeling afgedankte elektrische
en elektronische apparaten.
Meer info? www.recupel.be
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Start omgevingsvergunning
uitgesteld naar 1 juni 2017
In het vorige infoblad kon je al lezen dat vanaf 23 februari
2017 de nieuwe omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning én de verkavelingsvergunning volledig vervangt.
De start voor deze omgevingsvergunning is voor 302
gemeenten, waaronder ook Kasterlee, uitgesteld naar 1
juni 2017.
Tot 31 mei 2017 mag je je aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning nog ‘op papier’ inleveren.
Vanaf 1 juni 2017 is de gemeente verplicht om elk dossier digitaal te behandelen. Heb je jouw dossier enkel op
papier en ervaar je moeilijkheden om het digitaal in te
dienen? Maak dan een afspraak bij de dienst ruimtelijke
ordening of de milieudienst. Een medewerker zal je helpen om alles digitaal in te dienen.

Meer info:
milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be
dienst ruimtelijke ordening – Tel. 014 85 99 28 –
ro@kasterlee.be
www.omgevingsloket.be

Premieoverzicht 2017:
welke premies kan ik nog aanvragen?

Bah! Ratten in je tuin
Bruine ratten vinden erg makkelijk de weg naar plaatsen waar veel voedsel voorradig is, zoals kippenrennen
en composthopen. Belangrijk is dus om de ratten geen
toegang te geven tot voedsel of geschikte schuilplaatsen. Zo geef je kippen best ’s morgens eten zodat alles
zeker op is als ze ’s avonds op stok gaan, en voorzie je
afvoerputjes of toegangen tot de riolering van een goed
sluitend deksel. Wat moet je doen als je toch last hebt
van ratten in je tuin of woning? Je bent sowieso wettelijk verplicht om de ratten te bestrijden. Ratten hebben
nieuwvrees en zijn vaak moeilijk te vangen met klemmen of vallen. Het gebruik van gif is dus helaas soms
niet te vermijden. Lees zeker goed de gebruiksaanwijziging en overdrijf niet met de hoeveelheden gif die je
legt (leg pas nieuw gif als het vorige op is). Plaats het
gif zó dat andere dieren of kinderen er niet bij kunnen.
Rattenbakken zijn het meest geschikt.
In geval van een echte plaag contacteer je best je gemeentebestuur voor raad bij de bestrijding.
Bron: Natuurpunt vzw

Ga je bouwen of verbouwen? Zowel bij de (Vlaamse) overheid als bij je netbeheerder kan je nog een aantal premies
en tegemoetkomingen aanvragen. Aangezien er wel erg
veel premies en tegemoetkomingen zijn, en de voorwaarden bijna jaarlijks wijzigen, verwijzen we graag naar onze
gemeentelijke website én zeker ook de website
www.premiezoeker.be. Op deze laatste vind je alle mogelijke premies waar je mogelijk recht op hebt, op maat van
jouw project.

NIEUW vanaf 2017: de totaalrenovatiebonus
Vanaf 1 januari 2017 kan je een totaalrenovatiebonus
ontvangen als je in een periode van vijf jaar tijd minstens drie nieuwe investeringen doet in dak-, muur- of
vloerisolatie, in hoogrendementsglas, in een warmtepomp, een zonneboiler en in een ventilatiesysteem.
Als je in plaats van drie investeringen gaat voor vier tot
zeven investeringen, wordt per bijkomende investering
het premiebedrag nog aanzienlijk verhoogd.
Meer info: www.eandis.be

Meer info: dienst ruimtelijke ordening –
Tel. 014 85 99 28 – ro@kasterlee.be

Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
landbouw@kasterlee.be
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Grondgebiedzaken

Houtkanten: natuurlijk kapitaal voor landbouw,
natuur en landschap
Eeuwenlang dienden houtkanten als perceelgrens, waren
ze bron voor stook- en timmerhout enz., maar door veranderende gebruiken verdwenen ze razendsnel uit het landschap. De overgebleven houtkanten bleven grotendeels
onbeheerd en groeiden uit tot bomenrijen. Hiervan ondervinden landbouwers geregeld hinder (door beschaduwing,
inwaaien bladeren, enz.). Ook vele dieren verkiezen jonge
houtkanten boven bomenrijen.
Onze gemeente startte samen met Regionaal Landschap
Kleine en Grote Nete het houtkantenproject. Dankzij dit
project kunnen eigenaars hulp krijgen bij het (omvormings)beheer en/of de aanleg van nieuwe houtkanten.
Samen bespreken we een plan van aanpak, worden de
nodige vergunningen aangevraagd en bieden we tot 85%

subsidie voor de terreinwerken. Bovendien wordt er een
gebiedsvisie ontwikkeld over het houtkantenbeheer in de
verschillende landschappelijke zones in onze gemeente.
Daarbij wordt de nodige aandacht gegeven aan de agrarische, ecologische en landschapsbelangen. Zo zullen
in sommige gevallen hoogstambomen tóch behouden
worden.
Doel van het project is het behoud van de houtkanten als
waardevolle landschapselementen. Dit project loopt tot
30 juni 2018.

Meer info: Regionaal Landschap Kleine en Grote
Nete - joke.maes@rlkgn.be - Tel. 014 85 25 14

Vergunningsplichtige werken in tuinen
Met de lente in aantocht beginnen we weer in de tuin te werken. Maar wist je dat ook de tuin onderhevig is aan
regels van ruimtelijke ordening?
In een voortuin mogen bijvoorbeeld nooit constructies
opgericht worden. Een zij- of achtertuin laat soms wel
constructies toe (carport, tuinberging, poolhouse,…) maar
de mogelijkheden zijn niet overal dezelfde. Er is verschil
omwille van de planologische indeling, de voorwaarden
van de verkaveling,…
En voor wie droomt van een koele duik: ook zwembaden
en vijvers zijn constructies die moeten voldoen aan bepaalde criteria.
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Wil je weten wat wel en niet mag? Neem dan contact op
met de dienst ruimtelijke ordening

Meer info: dienst ruimtelijke ordening –
Tel. 014 85 99 28 – ro@kasterlee.be

Masterplan Bloemenwijk Lichtaart in de
steigers
Veertien straten en pleinen die tussen de Poederleesteenweg en
de Tielensteenweg liggen zullen de komende jaren aangepakt en
opgefrist worden
Het gemeentebestuur trekt 2,3 miljoen euro uit voor
een grondige renovatie van het openbaar domein van de
bloemenwijk in Lichtaart. Na bevraging en participatie
van de bewoners - die ook vertegenwoordigd waren in een
stuurgroep - is het project dat eerder bescheiden begon,
intussen uitgegroeid tot een heus Masterplan.

Het openbaar domein in de bloemenwijk is doorheen de
jaren verouderd en op vele plaatsen in slechte staat. In
plaats van hier en daar een stukje voetpad of wat verouderde beplanting aan te pakken, komt er nu dus een
grondige aanpak van de hele wijk.

Wat gaat er concreet gebeuren?
❍❍ De vier ontsluitingswegen van de wijk, De Bergen,

Korenbloemlaan, Kapelhof en Anjerlaan, zullen op een
verkeersremmende manier ingericht worden (bijvoorbeeld door wegversmallingen). De andere wegen in de
wijk zijn woonstraten.

❍❍ De stukken groen op het openbaar domein, waaronder

ook de groenzones tussen de woningblokken, zullen
aantrekkelijker gemaakt worden en meer onderhouden.

❍❍ Zowel in de woonstraten als bij de ontsluitingswegen is

er aandacht voor voldoende parkeergelegenheid (in de
berm of met nieuwe parkeerhavens) en alle kruispunten in de bloemenwijk zullen opnieuw ingericht worden
zodat ze verkeersremmend werken.
❍❍ In elke straat waar langs twee zijden een voetpad is,

wordt één voetpad vervangen door een groene berm of
parkeerstroken. Het voetpad dat blijft, wordt breder en
beter toegankelijk gemaakt.

❍❍ Aan het plein van de Kringwinkel worden twee glascon-

tainers ondergronds geplaatst.
❍❍ Naast een opfrissing van het speelpleintje, zal ook het

❍❍ De Anjerlaan is de meest centrale as en krijgt naast

voldoende groen, een brede wandelweg die gescheiden is van de rijweg, zodat een boulevard-effect wordt
bekomen.

speeltoestel en de petanquebaan verplaatst worden
zodat meer sociale controle mogelijk wordt.
❍❍ Waar de elektriciteitskabels nog in de lucht hangen,

zullen deze ondergronds worden gebracht.
❍❍ De parking voor de Kringwinkel wordt een groenplein.

De parkeerplaatsen verhuizen naar het pleintje achter
de Kringwinkel.

Timing?
De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen (IOK) zal de komende maanden werk maken van
de nodige vergunningen en het uitvoeringsdossier. Bedoeling is dat de werken effectief kunnen starten in 2018, en
dat deze gefaseerd uitgevoerd worden tot en met 2023.

Meer info: dienst grondgebiedzaken –
Tel. 014 85 99 89 – grondgebiedzaken@kasterlee.be
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Grondgebiedzaken

30 dagen minder afval…
wie doet mee?
Vlaanderen heeft de laagste huisvuilcijfers in Europa. Wist je dat
de Kempenaren de beste sorteerders zijn? Elke Kempenaar zorgt
voor 72 kilogram huisvuil per jaar. 72% van het Kempense afval
wordt gesorteerd. Kunnen we nog beter?
29 Kempense burgemeesters engageren zich om 30 dagen lang 30%
minder restafval te produceren. Maar ze doen dit niet alleen. Elke
burgemeester is op zoek naar een team van 30 gezinnen, om samen de
uitdaging aan te gaan. Concreet is het dus de bedoeling om tijdens de
campagneperiode, van 20 april tot 20 mei, overbodig restafval te vermijden en het overige afval zo goed mogelijk te sorteren. Hierdoor verklein
je niet alleen de afvalberg, maar besparen we samen maar liefst twee
ton CO2. Aan de hand van tweewekelijkse metingen, bekijken we of de
groepsuitdaging is geslaagd.
Ga je mee de uitdaging aan? Schrijf je dan in via www.iok.be/303030 voor
19 april.

Meer info?
www.iok.be

Huwelijksjubilea

Ook in
2017
vormingen AED!
50

Juliaan Lavrysen

Josephus Fleerackers

& Anni Dom

& Rosalia Wynants

LICHTAART - 14-1-1967

TIELEN - 12-1-1957

50

10

60

60
Raeymond Baeken

Carolus Berkvens

& Paula Veraghtert

& Martha Vanheuckelom

KASTERLEE - 4-3-1967

LICHTAART - 29-09-1956
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Kasterlee werkt samen met het Rode
Kruis aan het project Hartveilige gemeente. In het kader hiervan werden
in elke deelgemeente twee AEDtoestellen (Automatische-Externe-Defibrillator) geplaatst en/of toegankelijk
gemaakt voor iedereen.
Schrijf je in voor een nieuwe vorming
voor het gebruik van het AED-toestel.
Wat: gebruik van een AED-toestel
Waar: in het Rode Kruis lokaal,
Lichtaartsebaan 4 bus 2
Wanneer: op dinsdag 2 mei van
19 tot 22 uur
Op zaterdag 13 mei van
9.30 tot 12.30 uur.
Inschrijven:
vorming@rodekruis.kasterlee.be of bij
de dienst welzijn - Tel. 014 55 83 22 –
welzijn@kasterlee.be

Sociaal Huis

Noteer alvast 6 mei in je agenda voor een
zwoel Wereldfeest!
Op 6 mei organiseert de Solidariteitsraad, in samenwerking met het gemeentebestuur, het tweede Wereldfeest
aan het KLJ-lokaal in Tielen (Kerkstraat 160) Tielen.
Iedereen is welkom, inkom en alle workshops zijn gratis.
Met dit Wereldfeest willen de organisatoren iedereen
kennis laten maken met een stukje van de wereld. De
wereldwinkel levert de frisdranken en de wijnen uit Chili,
Argentinië en Zuid Afrika. De Kastelse biervereniging
serveert hun gekende bieren.
Om iets na 15 uur start Waker Djiben met een workshop
percussie en dans. Aansluitend geven zij een wervelend
én kleurrijk optreden in Senegalese klederdracht. Om 17
uur geeft rapper The Steve het beste van zichzelf. Vervolgens staat er een zinderende merenegue-initiatie op het
programma, gegeven door Walter Janssen. Vanaf 17.30
uur kan je genieten van een wereldkeuken met ondermeer
Pakistaanse en Surinaamse gerechten.
In de namiddag is er doorlopend kinderanimatie. Daarnaast vind je op het Wereldfeest diverse kraampjes met
modieuze fairtrade kledij, mondiale juweeltjes, informatie
over projecten, … en zoveel meer.

NIEU W!

© Griet Verwaest
Om 20 uur is het de beurt aan de Dirty Undies, met op het
repertoire Belgische ska. Omstreeks 21.30 uur sluit dj
L’ esprit de de avond af.

Meer info: welzijnsdienst – Tel. 014 55 83 22 –
welzijn@kasterlee.be

In het Huis van het Kind in Kasterlee kan je terecht met al je grote
of kleine vragen over opvoeden. (Groot)ouders van baby’s, peuters,
kleuters, lagereschoolkinderen, pubers en adolescenten, kortom
opvoeders van alle grote en kleine(re) mensen van 0 tot 24 jaar zijn
welkom.

peuterspeelpunt

activiteiten

Tweewekelijks kan je terecht in een peuterspeelpunt
waar baby’s en peuters samen kunnen spelen terwijl hun
ouders tips over opvoeden uitwisselen. Samen bevorderen
ze zo de sociale ontwikkeling van de kindjes in het bijzijn
van professionele ondersteuning.

Het Huis van het Kind zal ook verschillende informatiemomenten organiseren over verschillende thema’s die met
opvoedingsondersteuning te maken hebben.
Op volgende data ben je alvast welkom:
❍❍ ‘Hapjes en Papjes’ door Britt Cools van Kind en Gezin op

Tijdens de even weken van de maand kan je op donderdag
van 9 tot 11.30 uur terecht in de Malle Molen in Lichtaart.
Elke donderdag is een pedagoge in het Huis van het Kind
aanwezig waar je als ouder terecht kan met al je vragen
over het opvoeden van kinderen (0 tot 24 jaar).

Meer info: Huis van het Kind – Tel. 014 85 35 56 –
huisvanhetkind@kasterlee.be

donderdag 27 april van 10 tot 11.30 uur
❍❍ Opvoeden zit ‘m in de dagdagelijkse ‘gewone’ dingen.
Karen de Looze geeft tijdens de lezing ‘Gewoon?! Opvoeden’ tips over hoe om te gaan met ruziënde kinderen op een manier die bij jezelf past, of over hoe je het
gezellig maakt aan tafel, …. Dit vindt plaats op 18 mei
van 19.30 tot 21.30 uur.
Beide activiteiten gaan door in de Malle Molen, Schoolstraat 55 in Lichtaart.
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Sociaal Huis

Senior in Kasterlee? Hoe kunnen we helpen?
Vanaf 1 januari 2017 werkt Bart Vercauteren als seniorenconsulent in het Sociaal Huis. Veel senioren zullen hem de volgende jaren tegenkomen, bv. thuis of bij een vereniging. Maar wat doet een seniorenconsulent
precies?
incontinent zijn, valt hen vaak zwaar.
Maar ik heb ook al heel ontroerende
verhalen gehoord.

Werk je ook preventief?
Vaak signaleren kinderen of de
partner een vraag of probleem, maar
ik ga zelf ook verenigingen bezoeken om in contact te komen met de
senioren binnen onze gemeente. Wist
je dat ik alle 90-plussers sowieso een
bezoekje breng? Zo merken we dat
maar 30% van de senioren een mantelzorgpremie aanvraagt. Misschien
omdat ze deze premie niet kennen of
omdat ze geen netwerk hebben van
mantelzorgers, … .
Mijn job is tweeledig. Enerzijds doe
ik aan individuele hulpverlening.
Anderzijds is het de bedoeling dat ik
een seniorenbeleid mee ga ontwikkelen (voor alle senioren in onze
gemeente).

Wat is individuele
hulpverlening? Kan elke
senior in Kasterlee bij
jou terecht?
Mensen kunnen mijn hulp inroepen
voor allerlei vragen, bijvoorbeeld
over premies of voordelen waar ze
mogelijk recht op hebben. Denk
maar aan de mantelzorgpremie, een
parkeerkaart, verwarmingstoelage,
sociaal tarief voor de telefoon, of
bijkomende financiële hulp (hulp

aan bejaarden). Ze kunnen ook vaak
gebruik maken van de diensten van
de mindermobielencentrale of van
incontinentie-huisvuilzakken (zie
apart kaderstuk).

Hoe verloopt een
huisbezoek?
Meestal verloopt een huisbezoek
heel hartelijk. Ik peil naar de specifieke noden van de senioren. Het
zijn vaak bijzondere, open gesprekken over alle aspecten van het leven
(zoals wonen, sociale contacten, mobiliteit, mentale gezondheid, …). Onze
bedoeling is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Het besef
bij ouderen dat ze niet meer kunnen
fietsen, vergeetachtig worden, of bv.

Tussenkomst bij incontinentie
Een van de vaakst voorkomende problemen op hogere leeftijd is incontinent
worden. Incontinentie komt heel vaak voor en is niet om over te schamen.
Een eerste belangrijke stap is om het te bespreken met je huisarts.
De dag van vandaag bestaan er vele hulpmiddelen om zowel overdag nog
te kunnen deelnemen aan het sociale leven als om de nacht goed door te
komen. Inlegkruisjes, verbanden en luiers zijn vaak op maat van de patiënt.
Maar ze betekenen ook meer afval. Vanaf nu kan je met een attest van je
huisarts elke zes maanden in het Sociaal Huis in Lichtaart een gratis rol
huisvuilzakken ophalen.
12
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Hoe wil de gemeente
en het OCMW voor alle
senioren in Kasterlee
iets doen?
We gaan meer ondernemen rond
dementievriendelijke gemeente, dat
op termijn ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ wordt. Ook willen we graag
initiatieven opzetten om het sociaal
contact te versterken, en om de senioren beter te informeren (website,
brochures, zitdagen, …).

Tot slot Bart, waar vinden
onze burgers jou?
Ik heb elke maandag een zitdag
in het Sociaal Huis (Leistraat 83,
Lichtaart) van 9 tot 12 uur. Of ze kunnen een afspraak maken om op een
ander moment langs te komen, of ik
kom aan huis (Tel. 014 55 83 22).

Meer info: seniorenconsulent
– Tel. 014 55 83 22 –
welzijn@kasterlee.be

Vrije tijd

De bib in Kasterlee is vernieuwd!
22 jaar na de opening in 1994 was de hoofdbibliotheek in Kasterlee aan vernieuwing toe.
De nieuwe bibliotheek, versie 2.0, ademt meer ruimte en licht, meer plaats voor de bezoekers en minder voor de materialen. Met deze veranderingen is de bib - die nog steeds groeit (in 2014 +6%, in 2015 +5%, in 2016 +2%) - weer up-to-date
en klaar voor de volgende decennia. De meer dan 3.700 gebruikers kunnen zo een bibliotheek blijven gebruiken met een
nog steeds actuele collectie boeken, dvd’s en spelmateriaal.

Ook aan rolstoelgebruikers en kinderwagens is
gedacht. Voor hen is een
aparte lift voorzien aan
de hoofdingang.

De hoofdingang is in functie van de parking en toegankelijkheid verplaatst en vernieuwd.

De balie is verplaatst en vernieuwd.
De boekenrekken werden opnieuw ingedeeld. Zo is er meer
vrije ruimte in de bib. Er werden ook energiebesparende maatregelen ingevoerd zowel voor de verlichting als verwarming.

Het bibcafé bevindt zich voortaan vanachter in de bib.

De computerruimte werd
afgebouwd en vervangen
door een tabletomgeving.
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Vrije tijd

Kasterlee grafiekdorp
Tentoonstelling
Jan Cremer/
Multiplier
laatste kans!
Frans Masereel Centrum,
Masereeldijk 5

Buurtfeest
organiseren?
Subsidies aanvragen!
Subsidies voor je buurtfeest kan je tot 15 april aanvragen,
uitsluitend via het digitaal loket op www.kasterlee.be.
Check eerst de voorwaarden op de website bij vrije tijd /
subsidies / subsidie buurtfeest!

Bezoeken kan gratis (ook met audiogids voor 1 euro p.p.).
Van maandag tot vrijdag tussen 10 en 17 uur
slotweekend 29 en 30 april tussen 13 en 18 uur.

Tentoonstelling De geschiedenis
van Kasterlee Grafiekdorp
Heemerf de Waaiberg, Waaiberg 1A
Je kan deze tentoonstelling bezoeken in een groep van
max. 25 personen. Kostprijs: 50 euro. Neem hiervoor
contact op met Toerisme Kasterlee.
Meer info: cultuurdienst – Tel. 014 85 99 22 –
cultuur@kasterlee.be

Meer info: cultuurdienst – Tel. 014 85 99 22 –
cultuur@kasterlee.be

Zomerse speelstraten

Verboden auto’s, enkel spelende kinderen toegelaten!
Klinkt dat je als muziek in de oren? Organiseer dan een zomerse speelstraat en tover je straat om tot een
speelparadijs voor alle kinderen uit je buurt.
Je kan je straat verkeersvrij laten maken en een speelbox ontlenen.
Je straat komt in aanmerking als:
❍❍ er onder normale omstandigheden een snelheidsbe-

perking van 50 km per uur geldt;
❍❍ de straat vooral een woonfunctie heeft en er geen
zwaar of openbaar vervoer door de straat rijdt;
❍❍ de meerderheid van de bewoners akkoord is en bereid
het speelstraatreglement na te leven;
❍❍ minstens 1 bewoner peter of meter is voor de speelstraat. Hij/zij zorgt voor de contacten met het gemeentebestuur en de buren en vervult enkele praktische
taken.
Je kan een speelstraat aanvragen tot en met maandag
15 mei. Meer info en het aanvraagformulier vind je op
www.kasterlee.be, kijk op de startpagina.

14
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Meer info: jeugddienst – Tel. 014 85 99 23 –
jeugd@kasterlee.be

Wij hebben de zon gezien.
En dat wilt zeggen… bijna
zomer!
We leggen onze pluimen netjes, poetsen onze snavels en voelen ons kiplekker tijdens de voorbereidingen van de zomervakantie! De zomer staat weer
in het teken van de Speelvogels. We doen er alles aan om er een spetterende
vakantie van te maken! Heb je zin om mee te doen? We verwachten je gedurende de vier volle weken van juli op de (nieuwe) Rulheyde!

Meer info: jeugddienst – Tel. 014 85 99 23 – jeugd@kasterlee.be

Zomeractiviteiten voor kleuters en kinderen lagere school
Uitgeravot op de Rulheyde? Of toch zin in een andere zomeractiviteit? Uiteraard hebben we ook dit jaar een
breed aanbod!

voor de kleuters

voor de kinderen van de lagere school

❍❍ op alle weekdagen: kinderclub in Lichtaart (gesloten van

❍❍ van 7 tot 11 augustus: dance4fun in Kasterlee

17 juli tot en met 28 juli + op de feestdagen 11 juli en
15 augustus en 14 augustus maken ze de brug)
❍❍ van 31 juli tot 3 augustus: kleutersportweek in Tielen
❍❍ van 21 tot 24 augustus: kleutersportweek in Tielen

❍❍ van 31 juli tot 18 augustus: Sproet
❍❍ van 16 tot 31 augustus: K-dagen (weekdagen/op ver-

schillende locaties)
❍❍ van 21 tot 25 augustus: musicalstage Academie in Tielen
Eind april krijgen de kleuters en de kinderen van de lagere
school de infobrochure. Je kan de brochure dan ook op
www.kasterlee.be (vrije tijd) vinden. De online inschrijvingen voor de gemeentelijke activiteiten starten op maandag
8 mei om 18 uur. Info en inschrijven voor Sproet? Ga naar
www.sproet.be.

Meer info: sportdienst – Tel. 014 85 99 17 –
sport@kasterlee.be

Vrouwen op de fiets!

Maak kennis met de mountainbikesport
De sportdienst organiseert in samenwerking met Sport
Vlaanderen een lessenreeks mountainbiken voor vrouwen.
De lessen gaan door op zondagen 14 en 21 mei, 18 en 25
juni. Start en aankomst telkens aan sporthal Duineneind
in Kasterlee.
Deelnameprijs is 25 euro voor de ganse reeks, deelname
aan toertocht op 30 juli inbegrepen. Wie een mountainbike

wil huren betaalt 25 euro extra.
Inschrijven kan via het digitaal loket op de gemeentelijke website.
Meer info: sportdienst
– Tel. 014 85 99 17 –
sport@kasterlee.be
Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – april 2017
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Jij, het gezin en Kasterlee: een ideale
combinatie
Ah, de lente! Vind jij het ook zo’n zalig seizoen? De natuur krijgt weer kleur, de winterjas blijft in de kast en
het zonlicht geeft ons massa’s energie. Tijd om naar buiten te gaan! Maar wat gaan we doen? Geen probleem,
gebruik de activiteitenplanner van Toerisme Kasterlee en beleef de leukste tijd in Kasterlee.

Bij welke activiteit kwam je uit? Hier vind je meer uitleg
over ‘kKaZz krijgt de kriebels’, ‘Tikkie en de magische tak’
en ‘dagvertelling op Kabouterberg’. Kwam je uit bij ‘Klimbos’, ‘weekend met kinderstreken’ of ‘Pumpkin attack’, ga
dan naar www.visitkasterlee.be voor meer informatie.

kKaZz krijgt de kriebels
kKaZz en zijn BFF Tia Mia kamperen in de Witten Bergen
in Lichtaart. Als ze ’s morgens wakker worden, kruipen er
heel gekke kriebeldiertjes rond hun tent. Tia Mia vindt ze
wel grappig en wil graag het bos ingaan om meer over de
diertjes te leren. ‘Brrr hier krijg ik de kriebels van’, zegt
kKaZz. Maar hij is dapper en gaat toch mee op ontdekking.
Jij toch ook?
Tijdens deze wandelzoektocht van 2,5 km brengt een gpstoestel je naar 10 locaties in het bos.
Het is een leuke tocht voor kinderen van 7 tot 10 jaar.
Het gps-toestel reserveer je, minstens 2 dagen op voorhand, bij Toerisme Kasterlee.
Vertrek: Floreal Kempen, Herentalsesteenweg 64

Tikkie en de magische tak
Lang geleden leefde op de Hoge Mouw een stokoude reuzenkoning. Op een dag werd hij erg ziek. Ga samen met
het reuzenkind Tikkie en zijn magische tak op zoek naar
de takkenspreuk en maak de koning weer gezond.

16
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Deze avontuurlijke zoektocht van 3 km maak je met
behulp van een wandelgps. Het gps-toestel brengt je naar
8 verborgen locaties in het bos. Doe ook zeker de extra
opdrachtjes onderweg, zo kan je je eigen reuzenfactor
bepalen. Een gps-toestel kan je bij Toerisme Kasterlee
huren of je kan op pad gaan met je eigen toestel.
Tof voor kinderen vanaf 7 jaar, maar ook voor de ouders,
grootouders.
Vertrek: parking Hoge Mouw, Holle Weg

Dagvertelling Kabouterberg
In de paasvakantie zijn er elke dag vertellingen op de
Kabouterberg. Kinderen van 3 tot 7 jaar krijgen een rode
pinnenmuts op en wandelen samen met een vertelster
door het prachtige bos op zoek naar het kabouterhuisje.
Onderweg worden er verhalen over kabouters verteld,
liedjes gezongen en zandtaarten gebakken.
De vertelling start om 14 uur en je kan ter plaatse inschrijven vanaf 13.30 uur. De vertelling duurt ongeveer 2
uur.
Prijs: 3,5 euro per kind (volwassenen gratis).
Waar: Kabouterberg, Kabouterstraat

Meer info: Toerisme Kasterlee – Tel. 014 84 85 19 –
www.visitkasterlee.be

Activiteiten
april - mei 2017
Voor een overzicht van de meest recente activiteiten – www.uitinkasterlee.be
Soort evenement

muziek, dans, kermissen en feesten
ontspanning, spel, quiz
wandelen en natuur - sport, recreatie en zoektochten
vertellingen, voordrachten, opendeurdagen, theater

APRIL
08 Marathonwandeling
Georganiseerd door De Pompoenstappers VZW - Wandelen doorheen de
Kastelse natuur! Diverse wandelingen mogelijk variërend van 6 tot 42
kilometer. - Locatie: MPI De Mast, Pater
Damiaanstraat 10 - Kasterlee - Tijdstip:
6 – 15 uur - Kostprijs: € 1 - Meer info?
www.pompoenstappers.be –
www.marching.be
08 Beachparty
Georganiseerd door KLJ Lichtaart Jaarlijkse themafuif van KLJ Lichtaart
- Locatie: KLJ-lokaal, Molenstraat
56B – Lichtaart - Tijdstip: 21 – 3 uur Kostprijs: € 3 Meer info? www.kljlichtaart.be
14 Goede Vrijdagtocht
Georganiseerd door Pastorale eenheid
Zacheus - Fakkeltocht met bezinningsmomenten voorzien van muziek, poëzie,
gebed en liederen - Locatie: Centrumstraten Tielen - Tijdstip: 19.45 – 20.45
uur - Kostprijs: gratis - Meer info?
wouter.demerre@belgacom.net
14 – 16 Vorsel Kermis
Georganiseerd door KLJ Kasterlee
- Openingskermis in Kasterlee met KLJfuif, zettersprijskamp, jeugdfuif, familiedag en Paashaasfuif. - Locatie: Weide
Vorsel z/n, Kasterlee - Tijdstip: Diverse
uren - Kostprijs: 14/04: € 4 KLJ-fuif
15/04: € 4 zettersprijskamp / € 6
jeugdfuif - 16/04: € 3 Kubbtornooi / € 4
Paashaasfuif Meer info? www.kljkasterlee.be
15 Kastels Bierfestival
Georganiseerd door Kastelse Biervereniging - Het Kastels bierfestival is een
activiteit voor jong en oud. Voor jongere
deelnemers voorzien wij een springkasteel, filmhoekje, tekenwedstrijd en
verrassingspakket. Voor volwassenen is
er bierproeverij met een blindproeverij
en muzikaal entertainment. - Locatie:
Parochiecentrum, Geelsebaan 12 –

Kasterlee - Tijdstip: 14 uur - Kostprijs:
gratis inkom (betalende consumpties) Meer info? Kastelse.biervereniging@
telenet.be
15 Dauwtrip Landelijke Gilde Tielen
Georganiseerd door Landelijke Gilde
Tielen - Samenkomst van de deelnemers aan het KLJ-lokaal Tielen om van
daaruit een geleide wandeling te maken
in de Balderij. Na de wandeling krijgen
de deelnemers een boterham met spek
en eieren en een tas koffie aangeboden
in het KLJ-lokaal Tielen - Locatie: KLJlokaal, Kerkstraat 160 - Tielen - Tijdstip:
7 uur – 12 uur - Kostprijs: € 5 - Meer
info? pevago@gmail.com
15 Paastornooi Vobako
Georganiseerd door Vobako - Jaarlijks
paastornooi - Locatie: Sportvelden
Molenstraat 56 – Lichtaart - Tijdstip:
8 – 17 uur - Kostprijs: gratis - Meer info?
kathleenluyten@gmail.com
15 Muziekkroegentocht
Georganiseerd door Koninklijke Fanfare
De Kempenzonen Tielen - Live-optredens in 6 Tielense kroegen - Locatie:
Café De Grote Fluit – Tejater Orchidee –
In den Drietip – Sportcafé – De Koetsier – Jeugdhuis JeTi, Tielen - Tijdstip:
Vanaf 20 uur - Kostprijs: € 8 - Meer info?
robert.diels@telenet.be
13 Buitenspeeldag
Georganiseerd door Jeugddienst
Kasterlee - Buiten spelen en sporten!
Wie heeft daar geen zin in? - Locatie:
Speelbos Rulheyde, Ossengorr z/n –
2460 Kasterlee - Tijdstip: 13 - 16 uur
- Kostprijs: gratis Meer info? jeugd@kasterlee.be

uur - Kostprijs: € 3 Meer info? tijs@ismart.be
22-23 Hondenwedstrijden HBHV
Georganiseerd door HBHV Lichtaart
(hondenschool) - Jaarlijkse gehoorzaamheidwedstrijd voor honden - Locatie: Hondenschool HBHV, Hukkelbergseweg 2 – Lichtaart - Tijdstip: 8 – 23 uur
- Meer info? www.hbhv.be
30 Meiboomplanting
Georganiseerd door Koninklijke Fanfare
De Kempenzonen Tielen - muzikale
begeleiding tijdens het planten van de
meiboom - Locatie: Tielendorp z/n –
Tielen - Tijdstip: 18.30 uur - Kostprijs:
gratis Meer info? robert.diels@telenet.be

MEI
01 + 06 Schieting
Georganiseerd door Schutters Tielen
- Ledenschieting: boogschieting op
staande wip - Locatie: Schuttersclub
Zwepenstraat – Tielen - Tijdstip: 18.30 –
22 uur - Kostprijs: gratis - Meer info? Eric
Driessen – GSM: 0472 60 46 94
01 13de Titanic Rally Sprint
Georganiseerd door RT Titanic VZW Autosportwedstrijd waarbij enkel de
rallypiloot zo snel mogelijk een bepaald
parcours tussen 2 à 4 km moet afleggen
met zijn wagen. - Locatie: Bakenbos,
Mazel, Vonderstraat & Witte Beemden
– Tielen - Tijdstip: 8 – 18 uur - Kostprijs:
gratis voor bezoekers - € 90 voor
deelnemers - Meer info? www.titanic.be

22 Rock Rally – Rock Stenen
Georganiseerd door Verbond der Vetzakken - Rock Rally voor Rock Stenen
in de jeugdclub van Kasterlee. Er zullen
4 bands strijden voor een plek op Rock
Stenen. - Locatie: Jeugdhuis JeKa, Duineneind 13 – Kasterlee - Tijdstip: 19 – 3
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04 Wandelcriterium
Georganiseerd door OKRA Lichtaart wandeling toegankelijk voor OKRA-leden
en niet-leden. Ook jongere deelnemers
zijn welkom! - Locatie: OC Lichtaart,
Schoolstraat 36 – Lichtaart - Tijdstip: 8 –
16 uur - Kostprijs: € 1 - Meer info? Leo
Leysen – GSM 0497 34 41 27
06 Wereldfeest
Georganiseerd door OXFAM Wereldwinkel
KLT i.s.m. dienst welzijn - Wereldfeest
met diverse standjes en marktkraampjes
voor het verkopen van diverse
wereldproducten, dansinitiaties en
mondiale workshops. ‘s Avonds voorzien
we een dansfeest voor alle bezoekers.
- Locatie: KLJ-lokaal,Kerkstraat 160 –
Tielen - Tijdstip: 12 – 3 uur - Meer info?
welzijn@kasterlee.be
06 Lichtaarts Bierfestival
Georganiseerd door MLK Lichtaart
Keuze uit 80 biervariëteiten op het
Lichtaartse Bierfestival! - Locatie:
Ligahof, Schoolstraat – Lichtaart Tijdstip: 14 uur - Kostprijs: gratis - Meer
info? www.vvmolenkring.be
06 Provinciaal kampioenschap Nieuwelingen
(wielrennen)
Georganiseerd door Nieuwe Hoop
Tielen VZW - Wielerwedstrijd provinciaal
Kampioenschap Nieuwelingen verdeeld
in 2 reeksen - Locatie: Hoge & Lage
Rielen + Zandkot – Kasterlee - Tijdstip:
12.30 uur - Kostprijs: € 5 - Meer info?
Mel Avonds – 0495 36 94 97
07 Wielerwedstrijden miniemen &
aspiranten
Georganiseerd door De Kastelse
Durvers - Wielerwedstrijd voor
miniemen en aspiranten van 12,
13 en 14 jaar oud met inbegrip van
korte tijdrit, behendigheidsproef en
korte koers. - Locatie: Stenenstraat,
Sint-Rochusstraat, Verbindingstraat,
Kloosterstraat, Zavelstraat, Langenberg –
Lichtaart - Tijdstip: 9 – 19 uur - Kostprijs:
gratis - Meer info? Erik Torfs – GSM:
0474 13 93 88
13-14 Lentebraderij
Georganiseerd door Unizo Lichtaart Jaarlijkse braderij - Locatie: Leistraat –
Lichtaart - Tijdstip: 8 – 22 uur - Kostprijs:
gratis - Meer info? Gustaaf Borghs –
Tel. 014 55 29 33

13-14 Proms & Aperitiefconcert KF De
Kunstminnaars
Georganiseerd door Koninklijk Fanfare
De Kunstminnaars VZW - Jaarlijks
Proms- & aperitiefconcert i.s.m. de
muziekacademie van Herentals - Locatie:
Parochiecentrum Kasterlee, Geelsebaan
12 – Kasterlee - Tijdstip: 13/05: 19.30 –
23 uur (promsconcert)
14/05: 9.30 – 12.30 uur (aperitiefconcert)
- Kostprijs: Zaterdag 13/05 : VVK: € 7 –
Kassa: € 8 -Zondag 14/05: gratis - Meer
info? Hanne Jacobs – GSM: 0477 17 21 65
13-14 Restaurantdagen
Georganiseerd door Ouderraad de Parel
- Restaurantdagen t.v.v. Basisschool de
Parel - Locatie: Ligahof, Schoolstraat 36 –
Lichtaart - Tijdstip: 13/05: 8 – 20 uur
14/05: 9:30– 14 uur - Meer info? Kim
Huysmans – GSM: 0475 95 25 12
21 Kemp’ner Festival
Georganiseerd door Kemp’ner
Musikanten - Muzikaal optreden met
gastsolist Ludo Mariën - Locatie:
OC Tielen, Kasteeldreef 34 – Tielen
- Tijdstip: 13.30 uur - Kostprijs:
VVK: € 8 – Kassa: € 10 - Meer info?
www.kempnermusikanten.com
21 Kruisdagen Landelijke Gilde
Georganiseerd door Landelijke Gilde
Tielen - Fietstocht langs Tielense
kapelletjes gevolgd door misviering Locatie: Schuur Dhr. Jan Guns, Mazel 35
– Tielen - Tijdstip: 19 – 21 uur - Kostprijs:
gratis - Meer info? Peter Van Gorp – GSM:
0485 55 00 94
25 Waterputfestival
Georganiseerd door KWB Lichtaart Jaarlijks benefietfestival met diverse liveoptredens. Iedereen van harte welkom. Locatie: OC Lichtaart, Bibplein – Lichtaart
- Tijdstip: 13 – 1 uur - Kostprijs: gratis
- Meer info? Geert Puts – 0473 65 30 34
25 Doelschieting Sint Sebastiaansgilde
Lichtaart
Georganiseerd door Gilde Sint Sebastiaan
Lichtaart - Jaarlijkse doelschieting met
pijl en boog. Iedereen welkom! - Locatie:
Sportcentrum Molenstraat, Molenstraat
56 – 2460 Lichtaart - Tijdstip: 09:00 uur –
19:00 uur - Kostprijs: Gratis - Meer info?
Dhr. Paul Maes – 0498/939614

25-28 Molekenskermis
Georganiseerd door MLK Lichtaart Vrijdag 26/05: quiz – Zaterdag 27/05:
voetbaltornooi en tentfuif - Zondag
28/05: voetbaltornooi en tentfuif Locatie: Sportvelden Meulestraat,
Molenstraat, Lichtaart - Tijdstip: 27/05:
20 - 24 uur - 28/05: 10 - 3 uur - 29/05:
10 - 24 uur - Kostprijs: € 4 - Meer info?
www.vvmolenkring.be
26 Avondrommelmarkt Kringwinkel
Zuiderkempen
Georganiseerd door De Kringwinkel
Zuiderkempen VZW - Snuisteren op de
avondmarkt van de kringwinkel - Locatie:
Kringwinkel Zuiderkempen, Krokuslaan
10 – Lichtaart - Tijdstip: 16 – 22 uur Kostprijs: Bezoekers: gratis
Standhouders uit Kasterlee: gratis
Standhouders uit andere gemeenten:
€ 1/meter (max. 6 meter) - Meer info?
Gijs Van Coillie – 0494 35 02 26

LANGLOPENDE
ACTIVITEITEN
Voor het uitgebreide activiteitengamma van Femma Kasterlee verwijzen we graag naar de
website van Femma. Alle info
over workshops, kookcursussen, lijndansen, sportactiviteiten, creacafés alsook de exacte
data, uren, locaties en tarieven
kan je allemaal terugvinden op
www.femmakasterlee.be

Jouw evenement in de UiTkalender? Tijdig invoeren…
We vragen de verenigingen die hun evenementen en activiteiten willen laten opnemen in de volgende UiT-kalender om de gegevens vóór 2 mei in te voeren in de uitdatabank. Nog geen gebruiker? Maak dan snel een login aan via www.uitdatabank.be
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De sportprijzen 2016 zijn uitgedeeld!
Een dikke proficiat aan alle winnaars (Louis
Croenen, Vobako U14, Matthias Boonen,
Veronique Thys, Jools Melis en Paul Van
Den Bosch) en genomineerden.

De bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in
Kasterlee geraakt stilaan in zijn laatste fase.
Gezellige drukte op de eerste nieuwjaarsdrink
in Lichtaart!

Op de gemeentelijke diensten en in het Sociaal Huis
is de voorbije weken al wat afgebakken, gefietst,
genaaid en gehaakt ten voordele van Kom Op Tegen
Kanker. Op deze manier draagt het personeel bij tot
het inschrijvingsgeld voor het fietsteam ‘1000 km
tegen kanker’

Onder leiding van Annemie Otten van gevechtsportclub Sin Ryuu Ju Jutsu Wabi leerden deze
dames hoe ze zich kunnen verdedigen in bedreigende situaties.

De leerlingen van gemeentelijke basisscholen De
Vlieger en de Pagadder en SBSO De Driemaster nemen deel aan het project Kicks en Bricks, waarbij ze
met Lego machines bouwen die balletjes doorgeven.
Bedoeling is om alle ‘machines’ van alle deelnemende scholen te koppelen tot één gesloten systeem.
Te bezichtigen op de grote Lego-expo die plaatsvindt
van 26 - 28 mei 2017 in Mol.

Meer foto’s vind je op www.kasterlee.be

