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BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Melkstraat: eenrichtingsverkeer
Tielen Muziekdorp

Beste inwoners

College van burgemeester en schepenen

Zopas bevestigde het studiebureau dat we het

❍❍ 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.

lastenboek voor de veilige fietspaden langs de
Poederleesteenweg op de gemeenteraad van
juni kunnen agenderen. Daarmee komt de aanleg waar we al tien jaar aan werken nu echt in
zicht. Ook de werken aan het fietspad van Tielen
naar Gierle vorderen. Dat is ook het geval voor
het nieuwe plein achter het gemeentehuis waar
de bomen, de fietsbeugels en de klinkers al zijn
geplaatst. We mochten al heel wat positieve reacties ontvangen over deze grondige heraanleg.
De zonnepanelen op sporthal Tielenhei en de
gebouwen van de technische dienst produceren
sedert enkele weken groene stroom. Daarmee
kan onder meer het elektrisch voertuig dat de
gemeente zopas aankocht, worden gevoed.
Er volgen binnenkort nog twee elektrische
voertuigen en ook elektrische fietsen voor
dienstverplaatsingen. Zo maakt Kasterlee
concreet werk van de Burgemeestersconvenant
om de CO2-uitstoot te doen dalen.
Het gemeentelijk rennersteam voor Kom

❍❍ 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

op tegen Kanker koos uiteraard voor beenaangedreven modellen om samen 1.000 km
te fietsen. Met de verschillende benefietacties

❍❍ 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.

werd meer dan 5.000 euro opgehaald. In Tielen
vond het Wereldfeest plaats. De diversiteit die in

Gemeentediensten

onze gemeenschap aanwezig is en de noord-

Gemeentehuis

Brandweer

zuid verbondenheid werden er in de kijker gezet.

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

In juni wordt het nieuwe gebouw van onze
politie- en onze brandweerzone in Turnhout
geopend. We verwachten dat brandweer en
politie met deze moderne en gesofisticeerde
infrastructuur onze bevolking een nog betere
dienstverlening zal kunnen verzekeren.
Wanneer er een opendeurdag wordt gepland
later dit jaar, loont het zeker de moeite om daar
een kijkje te gaan nemen.

Politie
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.

Ward Kennes
burgemeester
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In de rand

Sluitingsdagen tijdens
de zomervakantie

Groene leefbuurt in
Tielen

De gemeentelijke diensten en het OCMW zijn gesloten op:

Betaalbaar, duurzaam en kwaliteitsvol wonen. Op die
manier geeft DE ARK kansen aan heel wat mensen.
Zo ook in Tielen. Het gemeentebestuur van Kasterlee en
DE ARK kozen hier de weg van vernieuwing van een hele
buurt. De eerste twaalf koopwoningen (zone A2) worden dit najaar verkocht, de volgende elf (zone B) in het
voorjaar 2018.

❍❍ maandag 5 juni 		
❍❍ dinsdag 11 juli 		
❍❍ vrijdag 21 juli 		
❍❍ maandag 14 augustus
❍❍ dinsdag 15 augustus

pinkstermaandag
Vlaamse Gemeenschap
nationale feestdag
brugdag
O.LV. Hemelvaart

Het containerpark is ook gesloten op zaterdag 22 juli.
Het toeristisch infokantoor is van 1 mei tot 30 september elke dag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
(behalve op dinsdag tot 12 uur) en op zaterdag, zondag en
feestdagen van 9 tot 14 uur.
De culturele infrastructuur is gesloten op:
❍❍ OC Tielen: maandag 10 juli tot en met zondag 30 juli
❍❍ OC Lichtaart en Ligahof: maandag 3 juli tot en met

zondag 30 juli
De bibliotheken zijn gesloten:
❍❍ van dinsdag 11 juli tot en met zondag 23 juli

Niks dan troeven
Wat een ligging: omgeven door landbouwgebied, op
een boogscheut van het dorpscentrum en het station
van Tielen. In de woonbuurt zelf is er veel ruimte voor
publiek groen, met een parkomgeving en plaats om te
spelen, elkaar te ontmoeten en aan recreatie te doen.
Een groennetwerk met wandelpaden en waterpartijen
zal het wonen hier nog aantrekkelijker maken.
De woningen zijn hedendaags en energiezuinig, onderhoudsvriendelijk en kwalitatief.
Zone A2, TE KOOP dit najaar. Nu nog
werf, weldra mooi beplant.

❍❍ op maandag 14 augustus en dinsdag 15 augustus

Uit de gemeenteraad

APRIL - MEI
Sportvloer GBS De Pagadder
Na twintig jaar wordt de sportvloer in de turnzaal van
de gemeentelijke basisschool De Pagadder in Lichtaart
vernieuwd. De nieuwe vloer wordt over de bestaande vloer
gelegd en heeft goede schokdempende eigenschappen
om kwetsuren te voorkomen. In augustus staan de werken
ingepland zodat de gebruikers het nieuwe schooljaar
met een nieuwe vloer kunnen starten. De gemeenteraad
keurde het bestek met een raming van 40.000 euro btw
inclusief, goed.

Nieuwe straatnaam
De gemeenteraad keurde principieel de nieuwe
straatnaam ‘Duifhuis’ goed voor de nieuwe straat in de
verkaveling in Lichtaart, ter hoogte van De Bergen 66.

Verkoop twee percelen
De gemeenteraad gaat via notaris Voeten over tot de
openbare verkoop van twee percelen van de gemeentelijke
verkaveling Steenforstraat-Heidestraat-Mezenstraat.
Beide percelen zijn bijna 18 are groot en liggen langs de
Steenfortstraat. De koopdagen zijn woensdag 7 juni en
woensdag 21 juni, telkens om 17.30 in Café de Jachthoorn.
De gemeenteraad keurde de aktes voor de verkoop van
deze twee percelen goed.

VERKOOP NAJAAR 2017
Zone A2 (Pioenroos en Ganzerik)
❍❍ 12 gestapelde woningen met 2 of 3 slaapkamers
❍❍ 4 met terras én tuin, 4 met tuin, 4 met koer (alle-

maal met tuinberging)
❍❍ carport
VERKOOP VOORJAAR 2018
Zone B (Ganzerik, Bosroos, Egelantier en Duinroos)
❍❍ 11 woningen met 3 slaapkamers
❍❍ tuin met tuinberging
❍❍ carport

Je kan nog inschrijven!
Maak een afspraak met het team verkoop & leningen van DE ARK op 014 40 11 03 en laat
je inschrijven op de wachtlijst van Kasterlee.
Op www.arkwonen.be/documentatie vind je alle voorwaarden voor kandidaat-kopers.
Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – juni 2017
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Veiligheid

BE-Alert: meteen verwittigd bij een
noodsituatie
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou
graag snel verwittigen. Daarom kan Kasterlee vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op
de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou
verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie.
Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, gouverneur of de
minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar
iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle
betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen
en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie,
direct van de bron.

Wees actor van je veiligheid: schrijf je in!

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen.
Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een
gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BEAlert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners,
via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

Laat je waarschuwen, waar je ook bent
Het is heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan
verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. Je woont in Kaserlee en werkt in Brussel? Registreer

Nieuw alarmeringssysteem

In heel wat noodsituaties
is een snelle verwittiging
de
noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van
bevolking cruciaal.

beide adressen en je blijft steeds op de hoogte. Bij een grote
van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt

dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook

Hoe word ik verwittigd?

Hoe inschrijven?

Wanneer de overheid het nodig acht,
kan zij beslissen om u, naargelang de
noodsituatie, een alarmeringsboodschap te
sturen. Om die verwittiging te
ontvangen, moet u zich op voorhand
inschrijven.

Om u in te schrijven, gaat u naar de
webpagina www.be-alert.be.
U vult uw gegevens in en kiest hoe u
verwittigd wil worden.

Ook BIN wordt
BE-Alert

Uw gegevens zullen enkel aangewend
worden voor verwittiging
bij noodsituaties.

U kunt kiezen om gealarmeerd te
worden via:

Binnen BE-Alert is een
specifieke
module
ontwikkeld voor
• ingesproken
boodschap
op uw vaste

of mobiele telefoon
BE-Alert is een nieuwe
het verzenden
bij een verdachte situatie of
• SMS op uw mobiele telefoon
alarmeringstool
die de van BIN-berichten
• e-mail of fax
bevolking
die
rechtstreeks
gedrag (bijvoorbeeld •diefstal).
BIN, of buurtinformatiebent, of een uitstap maakt naar de zoo, de cinema, …. Inschrijven
boodschappen Een
via sociale
betrokken is bij een noodnetwerken
situatie,netwerk,
sneller en is een structurele samenwerking tussen buurtbeis volledig gratis.
duidelijker wil verwittigen
woners
en politie,
dieOmelkaar
de hoogte
een berichtop
te kunnen
ontvangenhouden van wat
en zo goed
mogelijk
wil
bij een noodsituatie, is het nodig dat u
informeren.
er gebeurt in de buurt.
Die uitwisseling
van
zich inschrijft.
U geeft dan ook aan
op informatie zorgt
www.be-alert.be
welke manier u wil verwittigd worden.

verwittigd worden als je een dagje aan zee, in de Ardennen, …

Registreer je

Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be.

voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsge-

Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je

voel. Voortaan word je dus via een ander BIN-nummer op de

vandaag nog in!

hoogte gehouden, nl. 477 77 77 55.
V.U.: Jaak Raes - Algemene Directie Crisiscentrum - Hertogsstraat 53 - 1000 Brussel
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Wat moet ik doen als ik een berichtje van
BE-Alert ontvang?

In Kasterlee zijn maar liefst 30 BIN’s actief, met elk een eigen

Je volgt de aanbevelingen uit het bericht op. Bij een brand zal je

aansluiten bij een BIN? Neem dan contact op met politie

bijvoorbeeld gevraagd worden om naar binnen te gaan en ramen

Kasterlee. De lijst met bestaande BIN-netwerken vind je op

en deuren te sluiten. Doe dit zo snel mogelijk.

www.politieregioturnhout.be.

BIN-coördinator (dit is een verkozen buurtbewoner). Wil je

Meer info: communicatiedienst – Tel. 014 85 99 85 –

Meer info: politie Kasterlee – Tel. 014 85 11 01 –

info@kasterlee.be

politie@kasterlee.be
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Veiligheid

Onthaal Politie Regio Turnhout
voortaan op afspraak
Om wachttijden te vermijden werkt het onthaal van alle zeven politieposten en het
hoofdcommissariaat van de politie regio Turnhout op de Noord-Brabantlaan 70 in Turnhout
vanaf 1 juni op afspraak.
Uiteraard blijven dringende- en noodoproepen prioritair.

Indien je bepaalde problemen (sluikstort, verdachte situatie,

De interventieploegen staan 24 uur op 24 uur klaar om

vandalisme of graffiti) wil melden, kan je steeds terecht op de

dringende politiehulp te bieden. Daarvoor contacteer je het

politiepost Kasterlee tijdens de openingsuren. De onthaalmede-

algemeen noodnummer 101 (gratis oproep).

werkers geven je meer informatie of verwijzen je door naar de
correcte wijkagent of politiedienst.

Aangiftes aan het loket worden enkel op afspraak behandeld.
Voor alle feiten waarbij je een verklaring moet afleggen, maak je

Je kan uiteraard ook via www.politieregioturnhout.be of

een afspraak. Meestal gaat dat over strafbare feiten waarvan je

www.police-on-web.be je klacht indienen voor kleinere

het slachtoffer of getuige bent geweest (diefstallen, oplichting,

misdrijven. Je kan er ook terecht voor aangifte van een

verkeersongevallen, vechtpartijen, …). Een afspraak maken kan

alarmsysteem, om vakantietoezicht te vragen en ook voor het

eenvoudig op www.politieregioturnhout.be via de oranje knop

aangeven van fietsdiefstallen, bromfietsdiefstallen, diverse

‘maak een afspraak’ of tijdens de kantooruren via het tele-

vormen van beschadigingen, graffiti, …. .

foonnummer 014 85 11 01. Zo vermijd je lange wachttijden.
Het onthaal van de politiepost Kasterlee is elke werkdag open
Voor eenvoudige zaken waarvoor je geen verklaring moet

van 9 -12 /13 -17 uur. Op maandag is er een avondopening van

afleggen, kan je steeds tijdens de openingsuren in de politiepost

18 – 20 uur.

van Kasterlee terecht. Je hoeft dan GEEN afspraak te maken.
Dat geldt voor het verlies van je identiteitskaart of rijbewijs,
afhalen van een ingehouden rijbewijs, afgifte gevonden voorwer-

Meer info: politie Kasterlee – Tel. 014 85 11 01 –

pen, fietsdiefstal, ... .

politie@kasterlee.be

De snelle elektrische fiets:
wat mag en wat niet?
Voor elektrische fietsen waarvan de ondersteuning niet uitvalt bij 25 km/
uur, maar bij 45 km/uur (de speed pedelecs of snelle elektrische fietsen),
gelden specifieke regels.

rie: de bromfiets klasse P. Het gaat hier over fietsen met een

Mogen speed pedelecs op het fietspad
rijden?

maximaal vermogen van 4Kw met een trapondersteuning tot

Aangezien speed pedelecs worden beschouwd als bromfietsen,

maximaal 45 km/uur. De gewone elektrische fietsen – waarvan

zijn hier dezelfde regels van toepassing. Op plaatsen waar de

de trapondersteuning stilvalt boven 25 km/uur - vallen niet onder

snelheid beperkt is tot 50 km/uur of minder rijd je op het fiets-

deze nieuwe regels.

pad, op voorwaarde dat je de andere weggebruikers op het fiets-

De snelle elektrische fietsen vallen onder een nieuwe catego-

pad daardoor niet in gevaar brengt. Wil je sneller rijden dan de

Wat heb je nodig?

andere gebruikers van het fietspad, mag je de rijbaan gebruiken.

❍❍ nummerplaat: je bent verplicht om de fiets in te schrijven bij

Buiten de bebouwde kom rijd je op het fietspad als dat aanwezig

de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net als auto’s
❍❍ verzekering: een BA-verzekering motorrijtuigen is wettelijk
verplicht

en bruikbaar is. Het is evident dat alle weggebruikers, inclusief
de bestuurder van de speed pedelec, zich moeten houden aan de
geldende snelheidsbeperkingen.

❍❍ helm: het dragen van een helm is verplicht (fietshelm met
CE-markering, bromfietshelm met E-markering)
❍❍ rijbewijs: je moet in het bezit zijn van een bromfiets- (AM) of

Meer info: mobiliteitsdienst – Tel. 014 85 99 24 –
mobiliteit@kasterlee.be

autorijbewijs (B)
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Veiligheid

Mobiliteitsplan Kasterlee: stand van zaken
Het gemeentebestuur is vorig jaar gestart met de opmaak van

Gemotoriseerd verkeer: het vrachtverkeer door de dorpsker-

een nieuw mobiliteitsplan. Om alle inwoners van onze gemeente

nen zou nog meer ingeperkt mogen worden, en er zouden ook

maximaal te sensibiliseren en te laten participeren, werd in

meer parkeerplaatsen voorzien moeten worden zodat vracht-

elke deelgemeente een tentoonstelling over mobiliteit in onze

wagens niet langer op ongewenste locaties parkeren. Verder

gemeente georganiseerd. 160 mensen vulden de bijhorende

worden de blauwe zone en het gratis parkeren positief onthaald,

mobiliteitsenquête in, en deelden zo hun visie over de mobiliteit

met uitzondering van bijvoorbeeld de omgeving rond het funera-

van de toekomst, zonder daarbij de aandachtspunten en

rium in Lichtaart.

knelpunten uit de weg te gaan. De bezorgdheden van onze
inwoners situeren zich voornamelijk in de omgeving van scholen

Er werd wel gevraagd om meer rekening te houden met

en recreatiegebieden.

mensen met een beperking bij de inrichting van het openbaar
terrein: denk maar aan toegankelijke bushaltes en aangepaste

Fietsers/voetgangers: meermaals werden conflicten

parkeerplaatsen.

tussen parkerende wagens en voetgangers/fietsers in de Mgr.

van fietspaden (bv. langs de N19) en het ontbreken van fiets

De mobiliteitsraad (MoRa), maakt samen met afgevaardigden van de verschillende adviesraden, een eerste
aanzet van een synthesenota met volgende algemene
insteken:

-en voetgangersvoorzieningen tussen de Hoge Rielen en het

❍❍ het verhogen van de bereikbaarheid van Kasterlee

station van Tielen, en in de omgeving van woonzorgcentra, zoals

❍❍ het verhogen van de leefbaarheid van Kasterlee

Cardijnstraat, de Molenstraat en de Leistraat aangehaald.
Hoewel de gemeente positieve reacties kreeg over het blad- en
ijsvrij maken van de fietsvoorzieningen, zorgt het onderhoud

Aquamarijn en de Witte Bergen voor frustraties.
Op basis hiervan worden algemene scenario’s uitgewerkt maar

Openbaar vervoer: het gemis van busverbindingen

nog geen specifieke maatregelen vastgelegd.

tussen de drie deelgemeenten kwam meermaals aan bod.
De busverbindingen naar Turnhout en Geel werden wél positief
beoordeeld, net als het station van Tielen (met gratis parkeren).

Meer info: mobiliteitsdienst – Tel. 014 85 99 24 –
mobiliteit@kasterlee.be

Volledig eenrichtingverkeer in Melkstraat
De redenen hiervoor zijn:
❍❍ de slechte en gevaarlijke doorgang voor fietsers en voetgangers
❍❍ voertuigen die parkeren op het voetpad
❍❍ het gebrek aan parkeerruimte voor eigen bewoners
❍❍ het ontbreken van een parkeerplaats voor mensen met een
handicap
Concreet wil dit zeggen dat je op weekdagen en zaterdag tussen
9 en 18 uur een blauwe parkeerschijf moet leggen. Bovendien
mag je maximum twee uur gratis parkeren.
Het reeds bestaande eenrichtingverkeer in de Melkstraat
Vanaf 1 augustus wordt – na een enquête bij de bewoners - heel

(gedeelte tussen Geelsebaan en Berkenlaan) wordt uitgebreid

de Melkstraat (ook het gedeelte tussen de Retiesebaan en de

met eenrichtingverkeer van de Berkenlaan richting Retiesebaan

Geelsebaan) eenrichtingsverkeer. Ook wordt een (niet-betalen-

voor al het gemotoriseerd verkeer met uitzondering van fietsers,

de) blauwe zone ingevoerd.

bromfietsers type A en pedelecs.

Meer info: mobiliteitsdienst – Tel. 014 85 99 24 – mobiliteit@kasterlee.be
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Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Ook Kasterlee engageert zich om tegen 2020 20% CO2-reductie
ten opzichte van 2011 te realiseren. In uitvoering hiervan,
plaatste het gemeentebestuur zonnepanelen op de sporthal Tielenhei. In totaal werden 230 stuks geplaatst, goed voor 58,7 kWp.
De verwachte energieproductie bedraagt gemiddeld 52.000 kWh
per jaar, de terugverdientijd is geraamd op acht jaar.
Op het gebouw van de technische dienst (BRT-gebouw aan
de Noord-Zuidlaan) werden vorige maand 92 zonnepanelen
geplaatst voor in totaal 23,5 kWp. Hier bedraagt de verwachte
energieproductie gemiddeld 21.000 kWh per jaar en is de
geschatte terugverdientijd eveneens acht jaar.
Ook de huishoudens in Kasterlee hebben al heel wat
zonnepanelen geplaatst: volgens de gegevens aangeleverd
door de Vlaamse overheid, zijn zeven installaties geplaatst per

Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –

honderd inwoners in onze gemeente waardoor we één van de

duurzaam@kasterlee.be

koplopers zijn in de provincie Antwerpen!

Is jouw bos opgenomen
in ontwerpkaart ‘meest
kwetsbare, waardevolle
bossen’?

NIEUW: kleine
restafvalzakken
Ben je een goede sorteerder, dan is je
restafvalzak vaak nog maar halfvol op

Een aantal bossen in privé-eigendom zijn door de Vlaamse regering opgenomen in de

de dag van de ophaling. Voortaan kan je

ontwerpkaart met de meest waardevolle bossen. Het gaat over bossen die in gebieden

een kleine zak van 30 liter gebruiken.

liggen die geen groene bestemming hebben volgens de ruimtelijke ordening. Bossen

Deze zijn te koop aan het onthaal van het

die dus op gronden staan die wonen, industrie, landbouw, recreatie, ... als bestemming

gemeentehuis en in het Sociaal Huis.

hebben. De bedoeling is om de meest kwetsbare waardevolle bossen beter te bescher-

Een rol van twintig zakken kost 20 euro.

men.

Eén zak kost 1 euro.

Het volledige plan kan je raadplegen via www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek.

Een afvalzak of container zet je pas vanaf

Via dit loket kan je specifiek naar een bos zoeken, achtergrondinformatie raadplegen en

18 uur de avond voor de ophaling buiten.

opmerkingen formuleren. Het plan kan je ook raadplegen op de milieudienst tijdens de

Hou zeker ook het voetpad vrij!

openingsuren van het gemeentehuis. Hier ligt een formulier ter beschikking om je opmerkingen schriftelijk door te sturen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 14 juli 2017.
Meer info: milieudienst
Meer info: gratis infolijn 1700 tijdens werkdagen tussen 9 en 19 uur

- Tel. 014 85 99 27 –
milieudienst@kasterlee.be

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – juni 2017
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Samen gaan we groener
De provincie Antwerpen organiseert opnieuw een groepsaankoop
energie.
Je kan vrijblijvend inschrijven op de website
www.samengaanwegroener.be van 1 juli tot en met
10 oktober 2017, het persoonlijk voorstel ontvang je
uiterlijk op 27 oktober. Pas na het ontvangen van het
persoonlijk voorstel beslis je of je verandert van energieleverancier of niet.
Nam je vorig jaar deel aan de groepsaankoop? Dan moet
je ook dit jaar opnieuw inschrijven. De aangeboden tarieven gelden immers voor één jaar, daarna mag de leverancier de tarieven aanpassen.

Beschik je niet over een computer, dan kan je terecht bij:
❍❍ de welzijnsdienst (in het Sociaal Huis) op maandag- en

donderdagvoormiddag van 9.30 tot 11 uur of op dinsdag- en woensdagvoormiddag van 9.30 tot 12 uur of op
afspraak
❍❍ de milieudienst (in het gemeentehuis), tijdens de openingsuren
Meer info: www.samengaanwegroener.be of bel
gratis 0800 21 134

Energiezuinig verbouwen?
IOK en Kamp C zoeken 100
Kempense gezinnen
Wil je grondig energiezuinig renoveren en weet je niet waar beginnen?
IOK en Kamp C (provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen)
helpen de komende drie jaar honderd Kempense gezinnen die hun
woning willen BENOveren (of ‘beter renoveren’).

Welke ondersteuning mag je
verwachten?
Een renovatiecoach van Kamp C komt bij je langs en
bekijkt de huidige staat van je woning. De renovatiecoach
bekijkt mee welke werken prioritair zijn en helpt bij de
opmaak van een stappenplan. Nadat je zelf bij verschillende aannemers offertes hebt opgevraagd, krijg je advies
over deze offertes en de loop van de werken. De renovatiecoach is hét aanspreekpunt voor al jouw vragen tijdens
het renovatieproces.

Wat wordt er van jou verwacht?
Wie inschrijft op dit gratis ondersteuningsaanbod,
engageert zich om in de loop van de komende drie jaar
zijn/haar woning te BENOveren. Bovendien word je een
ambassadeur in een campagne bedoeld om ook andere
8
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gezinnen in je
gemeente aan
te zetten tot
ingrijpende
renovatie (vb.
via ervaringsuitwisselingen, kennisdeling, opendeurdagen…).
Benieuwd? Kom naar de gratis infoavond op dinsdag
13 juni in Gemeenschapscentrum Den Dries in Retie
(Kerkhofstraat 37). De infoavond start om 20 uur.

Meer info en inschrijven: Tel. 014 56 42 57 –
duurzaamheidsteam @iok.be of
www.kempen2020.be/BEN

Zin om energiemeester te worden?
Hoe je je rol als energiemeester invult, bepaal je voor een
groot deel zelf, maar je kan hoe dan ook op veel ondersteuning rekenen:
❍❍ je krijgt een basisopleiding tot energiemeester, voor-

kennis is dus niet vereist;
❍❍ je kan met al je vragen en steun steeds terecht bij

experten;
❍❍ je krijgt de nodige hulpmaterialen en technische snufjes

ter beschikking;
❍❍ uiteraard kies je zelf hoeveel gezinnen je wil begeleiden.

Heb jij zin om gezinnen te ondersteunen met het slimmer
omgaan met energie en zo hun energiefactuur te helpen
verminderen? Word dan vrijwillig energiemeester en help
Kastelse gezinnen die zelf niet weten hoe ze eraan moeten beginnen.

Interesse? Kom eens luisteren tijdens een infocafé:
❍❍ op dinsdag 26 september om 19 uur in het Café van

dienstencentrum Eigenaard in Oud-Turnhout (Koning
Boudewijnlaan 80)

Meer info: Kamp C - Tel. 014 27 96 63 - hans.vannuffelen@kampc.be

Een teek, neem ’m beet
In de lente en de zomer wordt meer buiten gespeeld en gewandeld, maar zijn ook de teken actiever. Meestal zijn de beten

Over het aantal tekenbeten die elk jaar opgelopen worden in

onschuldig, maar soms zijn de teken drager van ziektekiemen en

België is weinig informatie beschikbaar. Heb je een tekenbeet

veroorzaken ze bijvoorbeeld de ziekte van Lyme. Het is daarom

opgelopen, meld dit dan even op de website tekennet.be. Zo help

belangrijk om jezelf en je kinderen goed te controleren op teken

je het wetenschappelijk onderzoek.

na een buitenactiviteit.

Meer info: www.gezondheidenmilieu.be/teek

Go with the velo!
Woensdag fietsdag

Sneller, handiger, gezonder … doe je voordeel met de fiets. Eén dag
per week op je zadel maakt al een groot verschil. Woensdagfietsdag.be
geeft je net dat trapje extra, met supportersploegen, beloningsbadges,
tips en prijzen. De echte VeloVedet? Dat ben jij.
Schrijf je in op www.woensdagfietsdag.be en word lid van het grootste
peloton van Vlaanderen!

Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
duurzaam@kasterlee.be
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Fair Trade Ecocyclo: nieuwe fietsbrochure
Kasterlee en Geel stellen samen met de provincie graag een nieuwe fietsbrochure voor, die je leidt naar locaties met een link naar fairtrade en/of lokale, duurzame voeding of producten. De fietstocht loopt grotendeels
via de fietsknooppunten.

streekproductenmarkt
Op woensdag 28 juni vindt een streekproductenmarkt
plaats van 18 tot 21 uur op de Markt in Geel. Je zal die
avond veel producenten tegenkomen die een plaats hebben gekregen in deze gids.
Fietsers worden dan extra verwend! Je kan je fiets laten
labelen tegen diefstal, er is een ruime fietsparking en je
kan kleine mankementen gratis (!) laten herstellen. Bovendien kan je meedoen aan een gratis tombola, met als
hoofdprijs een mooie dames- of herenfiets, gemaakt door
het fietsenatelier van het OPZ Geel. Als tweede en derde

prijs geven we geschenkenmanden van Oxfam Wereldwinkel weg. Grijp je naast deze prijzen, maak je nog kans op
een troostprijs.
De fietsgids kan je vanaf 29 juni gratis afhalen op Toerisme Kasterlee.

Meer info: milieudienst
– Tel. 014 85 99 27 –
duurzaam@kasterlee.be
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Kasterlee is een trotse fairtradegemeente.
Om de trekkersgroep te versterken, zijn we
nog op zoek naar mensen die zich willen
engageren om Fair Trade in onze gemeente blijvend op de kaart te zetten.
Wat verwachten we van jou? Dat je drie
tot vier keer per jaar deelneemt aan een
overleg met de trekkersgroep en dat je
actief promotie voert voor eerlijke handel

Wat valt er nog te beleven op het Heemerf:
demonstratie broodbakken, muziek in open lucht:
The Vickings, buitentap van de biervereniging, houtdraaiers.
Meer info: Milieudienst Kasterlee
duurzaam@kasterlee.be
014 85 99 27
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in onze gemeente.

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

Insectenhotel in Tielen
Een twaalftal leerlingen van het secundair onderwijs van
de 3Master in Kasterlee maakten, in opdracht van het
gemeentebestuur, een indrukwekkend insectenhotel voor
wilde bijen, vlinders en andere insecten. Je vindt deze
constructie op het pleintje ter hoogte van de ingang van
de kazerne in Tielen. In dit insectenhotel vinden insecten
een nest- en overwinteringsplaats. In het grasveld ervoor

zorgen extra bloemen voor voedsel.
Wil je zelf ook de wilde bijen in je tuin helpen, neem dan
een kijkje op de website van Natuurpunt. Hier vind je allerlei tips voor het maken van een insectenhotel en tips
om insecten aan te trekken in je tuin.
Meer info: www.natuurpunt.be

Weet jij welk grondwater
uit je put komt?
Gebruik je putwater van een eigen grondwaterwinning? Weet
je dan wat de kwaliteit is van het water dat uit je kraan komt?
Via www.wateruitjeput.be weet je na het invullen van enkele eenvoudige vragen aan welke normen jouw putwater moet voldoen voor de
manier waarop jij het gebruikt (bv. koken, afwassen, douchen, …).
Dit kan nog tot 30 juni.

Steek je kop niet in
‘t zand...
Weet jij
welk grondwater
uit je put komt?
doe de online test op
www.wateruitjeput.be

Zo kan er bijvoorbeeld arseen in het water zitten: deze kankerverwekkende stof ruik of smaak je niet, maar komt van nature voor in de
bodem en kan dus ook in het putwater terecht komen.

Advies voor analyse
Wanneer je het advies krijgt dat je moet voldoen aan de drinkwaternormen, kan je tot 30 juni meteen tegen een voordelig tarief een
analyse aanvragen bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH).
Zij komen langs en analyseren je putwater op een aantal cruciale
parameters. Deze analyse kost 74,37 euro.

Meer info: www.wateruitjeput.be –
www.vmm.be (publicaties)

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – juni 2017

11

Huwelijksjubilea

50

50

50

Robert Geerts & Irena Nees

Hugo Van Rompuy

TIELEN - 8-4-1967

50

Emiel T’Syen

& Jeannine Rombaut

& Josephina Bogaerts

KASTERLEE - 8-4-1967

LICHTAART - 19-4-1967

50

50

Ludovicus Van Eynde

Felix Sterckx

Ludovicus Lauwers

& Maria Menten

& Frieda de Kort

& Eugenia Stappaerts

TIELEN - 20-4-1967

KASTERLEE - 20-4-1967

TIELEN - 29-4-1967

50

60

65

Jos Biermans

Joseph Wijnants

Frans Valenberghs

& Lisette Van Gestel

& Maria Thys

& Elisabeth Berckvens

KASTERLEE - 13-5-1967

LICHTAART - 27-4-1957

TIELEN - 26-4-1952

AAN ALLE
JUBILARISSEN
65
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PROFICIAT!

65
Frans Geerts

Ludovicus Broeckx

& Martha Van de Vel

& Maria Coomans

TIELEN - 26-4-1952

KASTERLEE - 26-4-1952
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Sociaal Huis

Verhuizen? Denk aan je energiecontract
Ga je verhuizen? Verkoop of verhuur je een pand? Ga je scheiden of ben je erfgenaam? Denk dan tijdig aan de
impact op uw elektriciteits- en gascontract.
Met behulp van energieovernamedocumenten geef je de
meterstanden door aan de leverancier. Een energieovernamedocument heeft een juridische waarde. Wanneer
bijvoorbeeld een (ver)huurder of een ex-partner de meterstanden zou betwisten, biedt het document je bescherming. Als je de meterstanden correct doorgeeft, ontvang
je een correcte slotfactuur van de leverancier.
De verhuisplanner op de website van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) geeft
je gratis informatie op maat over de stappen die je moet
ondernemen bij elke wijziging op een adres.

Misverstand: veranderen van
energieleverancier kost geld

veranderen van elektriciteits- en aardgasleverancier een
verbrekingsvergoeding moeten betalen. Veranderen van
leverancier is gratis. Je nieuwe leverancier regelt alle
papierwerk met je huidige leverancier. Je moet enkel een
nieuw elektriciteits- en/of aardgascontract sluiten.
Via www.vtest.be kan je zien wat eventueel wel de vaste
vergoeding is van een elektriciteits- en aardgascontract,
indien je een contract vroegtijdig beëindigt. Klik daarvoor
in de resultatentabel in de kolom ‘Totale kostprijs op jaarbasis’ op ‘meer’.

Meer info: OCMW – Tel. 014 55 60 04 –
ocmw@kasterlee.be - www.vreg.be

16% van de Vlamingen denkt onterecht dat ze bij het

Sta jij open
voor andere
culturen?
Dan ben jij
misschien wel
de vrijwilliger
die we
zoeken!
Een lokaal opvanginitiatief (LOI) biedt huisvesting en materiële steun aan vluchtelingen tijdens hun asielaanvraag.
Om deze gezinnen wegwijs te maken in Kasterlee en hen
op geregelde tijdstippen een bezoekje te brengen, is het
OCMW op zoek naar vrijwilligers.
Help jij graag mensen, sta je open voor andere culturen,
spreek je goed Nederlands en kan je mensen wegwijs
maken in Kasterlee? Doe je graag dingen samen met
anderen: samen koken, gezelschapspelletjes spelen,
wandelen? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken.
Een maatschappelijk assistent zal je begeleiden en ondersteunen. Maak snel een afspraak!

Meer info: Sylvie Moons OCMW - Tel. 014 27 07 50 sylvie.moons@kasterlee.be

Huis van het kind Kasterlee zoekt
vrijwilligers voor het Peuterspeelpunt
Een peuterspeelpunt is een ontmoetingsruimte voor
kinderen tot drie jaar. Ouders kunnen ondertussen tips
over opvoeden uitwisselen.
Tijdens de even weken van de maand kan je op donderdag van 9 tot 11.30 uur terecht in de Malle Molen in
Lichtaart.
Voor het peuterspeelpunt in Lichtaart (De Malle Molen,
Schoolstraat 55) zijn we nog op zoek naar vrijwilligers
die helpen met het klaarzetten van tafels of speelgoed,
die helpen met koffiezetten , opruimen, uitstappen
begeleiden, fruit schillen, … Soms is een luisterend oor
bieden aan ouders of grootouders die naar het peuterspeelpunt komen. Kan je je één of meerdere voormiddagen per maand vrijmaken? Neem dan contact op met
de coördinator.
Meer info: An Van Mechelen, Pedagogisch coördinator Huis van het Kind Middenkempen Tel. 014 24 66 47 - huisvanhetkind@kasterlee.be
Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – juni 2017
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Vrije tijd

Tielen Muziekdorp
Van 1 september 2017 tot en met 2 september 2018 vinden meer dan 50 muzikale evenementen plaats in en rond Tielen.
De eerste Tielen Muziekdorp brochure met een overzicht van alle geplande evenementen verschijnt begin augustus. In afwachting kan je al een kijkje nemen op www.kasterlee.be/tielenmuziekdorp en  Tielen Muziekdorp.

Een interview met bezieler Marc Nuyts

Marc aan de slag achter de pauken

Als telg van Sjakes Guusten werd Marc erfelijk belast met
het muziekvirus. Hij is al bijna een halve eeuw actief bij
de Tielense Koninklijke Fanfare de Kempenzonen. In 1968
werd hij muzikant bij de Kempenzonen waar hij startte op
cornet. Sinds het midden van de jaren ‘70 is hij slagwerker. Op zijn palmares staan 40 jaren als actief bestuurslid,
10 jaar als voorzitter van het hoofdbestuur en 5 jaar als
voorzitter van het jeugdbestuur. Sinds 2005 is hij ook dirigent van het DrumTeam. Maar het is vooral zijn jarenlange
verleden als PR-verantwoordelijke dat hem op de eerste rij
plaatste bij het ontstaan van Tielen Muziekdorp.

Marc, jij was bij het prille begin van Tielen
Muziekdorp. Vertel!

Eddy Avonds, Patrick Van Looy, Rudy Van der Veken en Gommaar

In 1990 won brassband Kempenzonen de Nationale kampi-

kale leiders die Tielen Muziekdorp mee vorm hebben gegeven.

Eysermans als bezielers van deze verenigingen. Zij waren muzi-

oenstitel Ereafdeling. Tielen was euforisch en de overwinning
het denken. Hij berekende dat maar liefst 12% van de Tielense

Hoe vierde Tielen muziekdorp de nieuwe
titel?

bevolking actief bezig was met muziek. Daarbovenop volgden

Het hele dorp vierde mee. Kunstenaar Mich Van Eysendeyk

op dat moment ook 200 Tielense leerlingen muzieklessen bij de

ontwierp een logo. En Tielen Muziekdorp koppelde zijn wagon-

Herentalse Muziekacademie.

netje vast aan de (in de jaren ’90) enorm populaire trein-tram-

zette toenmalig Kempenzonen secretaris Marc Soentjens aan

busdagen. Op verschillende plaatsen rond het station van Tielen

Mooie cijfers voor een klein dorp als
Tielen.

musiceerden de ensembles, de Tielense koren gaven op het

Niet alleen de hoeveelheid muzikanten was bepalend voor de

muziek van Flor Peeters gehouden en een tentoonstelling over

titel maar ook het niveau dat gepresteerd werd. Tijdens de hul-

het Tielense muziekleven opgezet. Een succesformule die jaren-

diging van onze Nationale kampioenen werd het idee besproken

lang herhaald werd!

dorpsplein concertjes, er werd een Tielen Muziekdorp mis met

met de burgemeester. Niet veel later kon Kasterlee, naast de
titel van ‘Grafiekdorp’, ook pronken met de titel ‘Tielen Mu-

Wat betekent Tielen Muziekdorp vandaag?

ziekdorp’. Een ideale manier om de herinnering aan Tielenaar

Ook vandaag is Tielen een muziekdorp bij

Baron Flor Peeters, organist, pedagoog en componist levendig

uitstek. De muzikanten, muziekgroepen en

te houden.

-verenigingen bereiken nog steeds honderden kinderen en volwassenen uit eigen dorp.

Naast de fanfare waren er nog heel wat
muziekverenigingen actief in Tielen,
nietwaar?

Via deelname aan wedstrijden, buitenlandse

In de jaren ’90 had Tielen niet enkel een fanfare, die bestond uit

Sinds 2008 staat aan het station in Tielen

concerten en optredens verspreiden ze de
muziekmicrobe ook buiten de dorpsgrenzen.

een brassband, jeugdbrassband, drumband en slagwerkorkest.

ook het beeldje ‘Tielen, Tielen, Tielen, het treintje loopt op

Ook de Kemp’ner Musikanten en de Kemp’ner Baum waren

wielen’, dat verwijst naar de Tielense muzikale traditie.

muzikale ensembles die heel wat leden telden. Met Cantemus,

14

Windekind, Eglantier, Kempengalm, Noc-Ti-Vagant, het Paro-

Het was de cultuurraad die enkele jaren geleden vond dat het

chiekoor en een kinderkoor van de school werd ook veel gezon-

de hoogste tijd was om Tielen Muziekdorp zijn grandeur van

gen in Tielen. Ons dorp levert het bewijs dat indien inspirerende

voorheen terug te bezorgen. Sinds 2015 boog een projectgroep

personen hun ideeën kunnen ontplooien in de juiste omgeving,

zich over de plannen. Dit leverde een gevarieerd programma

dit kan leiden tot grootse verwezenlijkingen. Denk maar aan

op, bestaande uit nieuwe initiatieven en reeds lang gevestigde
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Het concert van de Koninklijke Fanfare Kempenzonen 2016

waarden, georganiseerd door Tielense inwoners, horeca en
(muziek)verenigingen. Een jaar lang zet Tielen Muziekdorp in de

Speel in juli mee met de
Speelvogels

kijker, met allerlei muzikale evenementen: van huis- en tuinconcerten tot muzikale evenementen met een heel diverse insteek.

Van 3 tot en met 28 juli strijken de Speelvogels opnieuw neer

Een nieuw logo vormt het nieuwe herkenbare kwaliteitslabel van

op het vernieuwde domein van de Rulheyde. Bij de Speelvogels

Tielen Muziekdorp.

spelen vooral kinderen tussen 6 en 12 jaar, maar ook jongere en
oudere kinderen kunnen er hun ei kwijt. Tijdens de sluitingsperi-

Welke zijn voor jou persoonlijk de meest
bijzondere herinneringen aan bijna 50 jaar
musiceren bij de fanfare?

ode van de kinderclub worden speciale activiteiten geregeld voor

Aan de buitenlandse concertreizen van de fanfare, van Spanje

Een enthousiast team van animatoren voorziet tussen 9 en 16

tot Finland, heb ik veel goede herinneringen. Al vind ik het ook

uur een heleboel speelmogelijkheden waarbij de kinderen zelf

nog steeds jammer dat geplande uitstappen naar Argentinië en

kiezen hoe ze hun vakantiedag te vullen. Je kan je in het nestje

China niet doorgingen. De maandenlange muzikale opbouw van

van de Speelvogels dus amuseren zoals je zelf wilt!

een concertprogramma om dit uiteindelijk te delen met een

Je kan je ter plaatse inschrijven bij de start van elke

publiek vind ik nog steeds de max. Ooit concerteerden we met

Speelvogeldag. Vooraf moet je wel geregistreerd zijn via i-

de brassband voor één man: een concert in Zuid-Londen dat

school. ’s Ochtends wachten de animatoren de kinderen op aan

die moment werd geteisterd door een serieuze najaarsstorm.

de inkom van het Speelvogelplein in Ossengoor.

kleuters.

Een schril contrast met het optreden voor het 30.000 koppige publiek onder de Diksmuidse IJzertoren. Van vicewereldkampioen

Op maandag kan iedereen gratis komen spelen. De andere

worden in Kerkrade tot het aangrijpende verjaardagsfeest van

dagen betaal je 8 euro voor de ganse dag of 6 euro vanaf het

een bewoner van het GielsBos: het genoegen om Kempenzoon te

tweede kind per gezin dat dezelfde dag aanwezig is. Vanaf de

zijn uit zich in al zijn aspecten: musiceren en het verenigingsle-

tiende speelpleindag (geteld per gezin) wordt automatisch gere-

ven blijft vooral een emotioneel gebeuren.

kend aan 6 euro per dag.

Jij raadt het iedereen aan, het
verenigingsleven, het musiceren en de
fanfare?

Personen met een RVV-statuut (statuut voor rechthebbenden

Mijn vader zaliger zei: “Bij een vereniging zijn, is niet alleen

geldig klevertje van het ziekenfonds bezorgen aan de hoofdani-

krijgen maar ook geven”. Wel, ik heb al veel gegeven, maar ook

mator of de jeugddienst.

met een verhoogde verzekeringstegemoetkoming) kunnen
genieten van een extra korting wanneer ze ten laatste 31 juli een

enorm veel gekregen.

Tielen Muziekdorp dankt je!

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

meer info: cultuurdienst – Tel. 014 85 99 22 –
tielenmuziekdorp@kasterlee.be
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Vrije tijd

Drie vernieuwde
fietstochten!
De maanden juni, juli en augustus zijn de fietsmaanden bij uitstek.
Toerisme Kasterlee heeft in het voorjaar niet stilgezeten en stelt
met veel trots drie vernieuwde fietstochten aan je voor. Nodig je
vrienden uit, haal je fiets te voorschijn en geniet van onze zalige
gemeente!

Fiets & picknick met Kempense
streken
Tijdens deze fietstocht ga je ‘back to basics’ . Wat heb je
daarvoor nodig? Je fiets, een prachtige route, zalige rustplaatsen en natuurlijk een heerlijke lunch. Zin gekregen?
De kostprijs is 12,5 euro voor een volwassene en 9,5 euro
voor een kind. Bij je aankomst in het toeristisch infokantoor van Kasterlee of Geel staat de picknickzak voor
je klaar. Tijdens de tocht van 57, 31, 26 of 19 km haal je
onderweg de dagverse producten op. Je kiest zelf waar je
wil picknicken.

Fietsen met smaak
Van een klassieker gesproken! Deze culinaire fietstocht
is niet meer uit het toeristisch aanbod weg te denken.
Dit jaar werken we samen met Herentals. We serveren
je het beste van de Kempen, zowel op culinair gebied als
de omgeving waarin je rijdt. Koop bij Toerisme Kasterlee
je brochure aan voor 35 euro en smul onderweg van een
voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Op het einde
van de rit is de maag gevuld, heb je 57 km in de benen.
Verkorte routes zijn mogelijk.

NIEUW Kapellekes in den duister
Zin in een fietstocht met dat net ietsje meer? Dan is deze
fietszoektocht zeker iets voor jou! We rijden er zo vaak
voorbij: kapelletjes. Van heel klein aan een boom tot bijna
de grootte van een kerkje in de vorm van een grot of een
beeldhouwwerk. Tijdens deze fietsrit door Kasterlee en
Turnhout kijk je best goed rond want je moet de foto’s aan
het juiste kapelletje linken. Je fietst langs twee lussen
van ongeveer 22 en 26 km. Een deelnamebrochure kost 5
euro.

MET DE KINDEREN Schatten van Vlieg
Ruik jij wat ik ruik? Heeft de zomer een geur? Aan wat
doet een parfum je denken? Breng tijdens de schattenzoektocht van Vlieg zeker je speurneus mee want aan
de aan de hand van je reukzin maak je een verrassende
wandeling in Kasterlee. Wanneer je de schatkist vindt,
neem je er een kaartje uit en geef je thuis de code in op
de website van Vlieg. Elke week vallen er kinderen in de
prijzen. Deze zoektocht is er voor kinderen van 5 tot 9 jaar,
is gratis en telt ongeveer 4 km. De brochure haal je af bij
Toerisme Kasterlee of café De Valk in Kasterlee.

Zie je onderweg iets leuk, grappig of typisch Kasterlee? Maak er een foto van, post hem op onze
Facebookpagina (Visit Kasterlee) of via Instagram (VisitKasterlee) met #lovekasterlee.

Om al in de zoektochtstemming te komen vind je hier twee foto’s, ontdek je de twee fouten? Stuur je oplossing voor
17 juni naar toerisme@kasterlee.be en maak kans op een gratis brochure van ‘Kapellekes in den duister’.
Meer info: Toerisme Kasterlee – Tel. 014 84 85 19 – www.visitkasterlee.be
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Voor een overzicht van de meest recente activiteiten
www.uitinkasterlee.be

Activiteiten
juni - juli - augustus 2017
JUNI
02-05 Voetbaltornooi SV Mazel
Georganiseerd door SV Mazel - Voetbaltornooi voorafgegaan door een algemene quiz
(02/06) en een zettersprijskamp (03/06). Locatie: SC Tielenhei, Prijstraat 68 – Tielen Tijdstip: Afhankelijk van activiteit - Kostprijs:
gratis - Meer info? Jef Janssens –
Tel. 014 55 21 73

10 Garageverkoop Lichtaart
Georganiseerd door Gezinsbond Lichtaart Deelnemers verkopen thuis hun spulletjes &
curiosa - Locatie: Diverse straten in Lichtaart
- Tijdstip: 9–16 uur - Kostprijs: bezoekers:
gratis - standhouders: € 4 leden of € 6 nietleden - Meer info? José Goossens –
Tel. 014 55 18 68

02-05 Sinksenfeesten
Georganiseerd door Sinksenfeesten Jaarlijkse braderij in de centrumstraten van
Kasterlee - Locatie: Geelsebaan – Turnhoutsebaan, Kasterlee - Tijdstip: 9–21 uur - Kostprijs: gratis - Meer info? Luc Van Caeneghem
– Tel. 014 85 01 36

10 G-sportdag KVG Lichtaart
Georganiseerd door KVG Lichtaart - G-sportdag voor personen met een beperking Locatie: SC Tielenhei, Prijstraat 68 – Tielen Tijdstip: 7.30–17.30 uur - Kostprijs: € 5 - Meer
info? Roger Van de Water – Tel. 0498 49 50 11

03-07 tentoonstelling tekenacademie
Georganiseerd door Tekenacademie - Als
afsluiter van het schooljaar brengen de
leerlingen van de tekenacademie hun werken
samen in één grote tentoonstelling. De
kinderen van de lagere graad klassen werkten enthousiast rond ‘eten en drinken’. De
leerlingen van de middelbare graad gingen
op verkenning in ‘de stad’. - Locatie: Oude
Pastorij, Kasterlee - Tijdstip: Za 03/06 – zo
04/06: 10–12 uur / 13.30-17 uur
Di 06/06 – wo 07/06: 9.30-12 uur / 13.30-16
uur / 18-20 uur - Kostprijs: gratis - Meer info?
Tel. 014 44 20 61 – secretariaat@academiearendonk.be
03 Sinksentrail
Georganiseerd door Marathon Kasterlee VZW
- Loopevenement bestaande uit 3 rondes van
6 km op een vrij zwaar en heuvelachtig parcours - Locatie: Start Technofit, Geelsebaan
52 – Kasterlee - Tijdstip: 15–17 uur - Kostprijs: € 4 – € 5 - € 6 - Meer info? Roger Wils
– Tel. 0498 32 22 89
04 Pompoenstapperswandeling
Georganiseerd door Pompoenstappers VZW
- Wandeling met afstanden van 6 tot 50 km
doorheen de Kastelse natuurpracht - Locatie:
OC Lichtaart, Schoolstraat 32 – Lichtaart Tijdstip: 7-15 uur - Kostprijs: € 1 - Meer info?
www.depompoenstappers.be
04 Wipschieting Sint Sebastiaansgilde
Georganiseerd door Gilde Sint Sebastiaan
Lichtaart - Wipschieting met pijl en boog
- Locatie: SC Molenstraat, Molenstraat 56 –
Lichtaart - Tijdstip: 8.30–19 uur - Kostprijs:
gratis - Meer info? Rudi Haelen –
Tel. 0496 37 50 76
06 Sport & Spel
Georganiseerd door Okra Tielen - Sporten spelnamiddag voor senioren van Okra
trefpunten - Locatie: SC Tielenhei, Prijstraat
68 – Tielen - Tijdstip: 13–17 uur - Kostprijs:
gratis - Meer info? Nieke Smolderen –
Tel. 014 55 54 91
07 Oriëntatieloop
Georganiseerd door Kastelse Kayak Klub Een oriëntatieloop georganiseerd i.s.m. Trol
VZW - Locatie: Rulheyde, Ossengoor – Kasterlee - Tijdstip: 10-22 uur - Kostprijs: gratis
- Meer info? Rudy Wouters – Tel. 0496 54 00 73

10-11 Kleiduifschieting Sint Hubertusclub Tielen
Georganiseerd door Sint-Hubertusclub Tielen
- Jaarlijkse wedstrijd kleiduifschieten - Locatie: Sint-Hubertusclub Tielen, Zwepenstraat
z/n – Tielen - Tijdstip: 10–18 uur - Kostprijs:
€ 12,5 - Meer info? Denis Strutsenko –
Tel. 0499 57 48 49
11 Roofvogelhappening
Georganiseerd door Kastelse Valkeniers
- Jaarlijkse roofvogelhappening met doorlopende animaties, oude ambachten, schapendrijven, demonstraties & kindergrime.
- Locatie: Retiesebaan 254 – Kasterlee Tijdstip: 10–18 uur - Kostprijs € 5 - kinderen
jonger dan 12 jaar gratis toegang - Meer info?
www.roofvogelhappening.be –
Tel. 0476 38 80 10
11 Openluchtoptreden The Vickings
Georganiseerd door Heemkundige Kring
KLT - Muzikaal optreden van The Vickings Locatie: Heemerf De Waaiberg, Waaiberg 1A
- Kasterlee - Tijdstip: 13–18 uur - Kostprijs:
gratis - Meer info? Miel Hermans Tel. 014 55 52 36
11 Weekend van de compostmeesters
Georganiseerd door Milieudienst - De Kastelse compostmeesters beantwoorden al je
vragen over composteren en geven je tips om
thuis in de praktijk om te zetten. - Locatie:
Heemerf De Waaiberg, Waaiberg – Kasterlee
- Tijdstip: 12–18 uur - Kostprijs: gratis - Meer
info? Ann Van Ballaer – Tel. 014 85 99 27
11 Gehuchtenjogging
Georganiseerd door JC Kasterlee Groepsjogging door de verschillende
gehuchten van Kasterlee met klemtoon op het
recreatief, rustig lopen. Mogelijkheid tot in/
uitstappen om de 7 km. - Locatie: Start kantine KSK Kasterlee, Duineneind – Kasterlee
- Tijdstip: 9 uur - Kostprijs: voorinschrijving:
€ 5 - daginschrijving: € 7 - Meer info? Toon
Biermans – Tel. 014 85 23 74

17 Minivoetbaltornooi De Hut
Georganiseerd door ZVC Unlimited - Jaarlijks
minivoetbaltornooi van ZVC Unlimited waarin
16 ploegen uit verschillende poules strijden
om de titelbeker. - Locatie: SC Tielenhei,
Prijstraat 68 – Tielen - Tijdstip: 9 – 19 uur Kostprijs: € 40 per ploeg (waarvan helft terug
in drankjetons) - Meer info? Tim Marinus –
Tel. 0474 65 25 42
18 Wielerwedstrijd Nieuwelingen, Junioren &
G-sporters
Georganiseerd door Kastelse Durvers - Wielerwedstrijden voor nieuwelingen en junioren
op een open omloop en voor G-sporters op
een gesloten omloop - Locatie: Geelsebaan,
Kasterlee - Tijdstip: Nieuwelingen: 12.30 uur
- Junioren: 15.30 uur - G-sporters: 14 uur Kostprijs: € 10 - Meer info? Frans Torfs – Tel.
0496 32 68 14
18 Jogging Herentals - Tielen
Georganiseerd door VZW Tjak Tielen - Sportieve loopwedstijden over drie verschillende
afstanden: Kasteelloop (6 km), Herentals
– Tielen (14,3 km), natuur halve marathon
(21,1 km) - Locatie: OC Tielen, Kasteeldreef
34 – Tielen - Tijdstip: 12–21.30 uur - Kostprijs:
voorinschrijvingen: € 5 - € 8 - € 10 (afhankelijk keuze traject) - daginschrijvingen: € 10 € 12 - Meer info? www.tjak.be
23-25 Grootrees Kermis
Georganiseerd door Grootrees comité Jaarlijkse kermis in het gehucht Grootrees
met een kaartprijskamp, een fuif en een
gezinsnamiddag met reuzevoetbal en tafelvoetbaltornooi. - Locatie: Feesttent De Hese
z/n – Kasterlee - Tijdstip: 23/06: 18-24 uur 24/06: 14–3 uur - 25/06: 12–24 uur - Kostprijs:
€ 5 - Meer info? grootrees.comite@gmail.com
25 Fanfarefeesten
Georganiseerd door Koninklijke Fanfare De
Kempenzonen Tielen - Familiedag opgeluisterd met fanfaremuziek & randanimatie
- Locatie: OC Tielen, Kasteeldreef 34 – Tielen
- Tijdstip: 10–24 uur - Kostprijs: gratis - Meer
info? www.kempenzonen.be
25 Kastelse Pompoenclassic
Georganiseerd door Wielertoeristen Kasterlee - Recreatieve fietstocht voor jong en oud
met afstanden van 30, 55, 75 en 100 kilometer.
Gratis pannenkoek bij aankomst! - Locatie:
Voetbalkantine KSK Kasterlee, Duineneind
15 – Kasterlee - Tijdstip: 7–18 uur - Kostprijs:
€ 2 leden VWB - € 4 niet-leden VWB - Meer
info? www.wielertoeristenkasterlee.be

12 Concert Mariana Tootsie
Georganiseerd door Jazz Club Houtum Jazzconcert met het Mariana Tootsie 4-tet.
- Locatie: Houtum 39 – Kasterlee - Tijdstip: 21
uur - Kostprijs: € 10 (studenten € 5) - Meer
info? www.houtumstreet.be
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JULI
01 Fuif ‘Sex On the Beach’
Georganiseerd door KLJ Kasterlee - Jaarlijkse
openluchtfuif van KLJ Kasterlee - Locatie:
Weide Boekweitbaan – Kasterlee - Tijdstip:
20–3 uur - Kostprijs: € 5 - Meer info? Loes
Boonen – Tel. 0496 46 48 46
07-09 Hoevefeesten Landelijke Gilde
Georganiseerd door Landelijke Gilde Kasterlee
- Jaarlijkse hoevefeesten met animatie
voor jong en oud: kaartprijskamp, het Groot
Kastels Kampioenschap voor Wielertoeristen,
fietszoektocht, oldtimertractoren,
minigravercompetitie en kinderanimatie
- Locatie: Feesttent Isschot 9 - Kasterlee Tijdstip: 07/07: 19–24 uur - 09/07: 13–19 uur 10/07: 12–22 uur - Kostprijs: gratis - Meer info?
www.lgkasterlee.be
11 Kasterlee Feest
Georganiseerd door Gemeente Kasterlee ism.
Murgesti Comité en Gekko Tejater - Jaarlijkse
viering van de feestdag van de Vlaamse
Gemeenschap met muziek en afsluitend
vuurwerk! - Locatie: Biplein – Lichtaart Tijdstip: 14–23 uur - Kostprijs: gratis - Meer
info? www.kasterlee.be
15 Fuif ‘Cocktailkermis’
Georganiseerd door Vobako - Jaarlijkse
strandfuif van Vobako tvv. jeugdwerking Vobako
- Locatie: Korfbalclub Vobako, SC Molenstraat
– Lichtaart - Tijdstip: 20–3 uur - Kostprijs: € 3 Meer info? vobako@vobako.be
15 Rogerthon 60
Georganiseerd door Marathon Kasterlee VZW Loop- en wandelevenement tvv. KVG Kasterlee.
Keuze uit loop- en wandelafstanden tussen 10
en 20 kilometer tussen Technofit Kasterlee en
Ark van Noë. Doorlopend een pendeltreintje
tussen de start- en aankomstlocaties. - Locatie:
Start Technofit, Geelsebaan 52 – Kasterlee Tijdstip: 8–19 uur - Kostprijs: € 5 traject 10 km
- € 10 traject 20 km - Meer info? Roger Wils –
Tel. 0498 32 22 89
20-23 Rock Stenen
Georganiseerd door FC Stenen - Een klein
festival met diverse genres en aandacht voor
muziektalent uit eigen regio. Festivaldagen op
zaterdag 22/07 en zondag 23/07 - Locatie: FC
Stenen, Arkstraat – Lichtaart - Tijdstip: 20/07:
19-1 uur - 21/07: 19-3 uur - 22/07: 13-3 uur
- 23/07: 12-1 uur - Kostprijs: 20/07 + 21/07:
gratis - 22/07 + 23/07: € 15/dag - combiticket
VVK € 20 – combiticket kassa € 25 - Meer info?
www.rockstenen.be
21 Dwars door Kasterlee
Georganiseerd door AC Lichtaart – KSK
Kasterlee – Sport VZW Tielen - 35ste editie
van deze jaarlijkse wedstrijd. Loopevenement
voor jong & oud door prachtige Kastelse
natuur - Locatie: De Hoge Rielen, Molenstraat
62 – Lichtaart - Tijdstip: 11.30–18 uur Kostprijs: € 6 - € 12 (afhankelijk van afstand
+ tijdstip van inschrijving) - Meer info?
www.dwarsdoorkasterlee.be
23 Schieting hoge wip
Georganiseerd door Gilde Sint Sebastiaan
Lichtaart - Sponsorschieting met pijl en boog.
Iedereen kan na inschrijving meeschieten,
pijlen en bogen zijn voorzien (min. leeftijd 15
jaar) - Locatie: SC Molenstraat, Molenstraat
56 – Lichtaart - Tijdstip: 8.30–19 uur Kostprijs: gratis - Meer info? Rudi Haelen – Tel.
0496 37 50 76
29 Ribbekenskermis
Georganiseerd door Kon. Fanfare Vreugd in
Deugd Lichtaart - 27ste editie van dit jaarlijkse
eetfestijn (ribbetjes en/of kip), voorzien van
muzikale begeleiding. - Locatie: Tuinbedrijf
Fam. Laenen, Lisseweg 18 – Lichtaart -
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Tijdstip: 12–23 uur - Kostprijs: afhankelijk van
consumptie - Meer info? Dirk Van Peer – Tel.
0477 78 58 10
29 Wisselfeesten
Georganiseerd door Prima VZW - Gratis
muziekfestival in het hart van Kasterlee
centrum met ’s namiddags kinderanimatie
en een talentenjacht. - Locatie: Pleintje De
Wissel – Geelsebaan z/n – Kasterlee - Tijdstip:
9–3 uur - Kostprijs: gratis - Meer info?
www.wisselfeesten.be
29 Effenaf Festival
Georganiseerd door JeTi VZW - Gratis
familiefestival met live-optredens, DJ-acts
en kubb-spel! - Locatie: Belgacom parking –
Tielen station - Tijdstip: 13–3 - Kostprijs: gratis
- Meer info? www.jeti.be

AUGUSTUS
03-06 Mazel Kermis
Georganiseerd door KLJ Tielen - Jaarlijkse
kermis in het gehucht Mazel met op donderdag
een kaartavond, op vrijdag een 70-80-90fuif, op zaterdag een algemene fuif en op
zondagnamiddag een gezinsnamiddag Locatie: Feesttent Mazel 17 – Tielen - Tijdstip:
03/08: 19-23.30 uur - 04/08: 21-3 uur - 05/08:
21-3 uur - 06/08: 13-1 uur - Meer info?
www.kljtielen.be
04-06 Kastelse Kayakfeesten
Georganiseerd door Kastelse Kayak Klub Weekend met vaartoertochten op de Nete voor
deelnemende kayak klubs van het VKKF met
een openluchtfuif op zaterdagavond 05/08 Locatie: Kastelse Kayak Klub, Breevensedijk
2 – Kasterlee - Tijdstip: doorlopend - Kostprijs:
gratis - Meer info? Rudy Wouters – Tel.
0496 54 00 73
05-06 Kleiduifschieting Beverdonkse Jagers
Georganiseerd door Beverdonkse Jagers
- Jaarlijkse kleiduifschieting: trap- en
jachtparcours met meervoudige inschrijving,
schieten met staalhagel - Locatie: Retiesebaan
254 – Kasterlee - Tijdstip: 05/08: 13-18 uur
- 06/08: 10-18 uur - Kostprijs: € 40 per reeks Meer info? Walter Van Gorp - Tel. 0477 72 79 44
06 Volkoremet Lichtaart
Georganiseerd door De Lichtaartse
Vlegeldorsers - Folkloremarkt met ruim 140
standhouders. Oude machines in werking,
vlegeldorsen, roofvogelshow, muziek, dans
en BBQ! - Locatie: Centrum Lichtaart,
Schoolstraat z/n – Lichtaart - Tijdstip:
11–18.30 uur - Kostprijs: € 4 - Meer info?
www.lichtaartsekloppers.be
06 Sportfeest KLJ Kasterlee
Georganiseerd door KLJ Kasterlee - Sportfeest
voor alle KLJ-leden - Locatie: Velden Baeyens,
Kluis 2 – Kasterlee - Tijdstip: 8–22 uur Kostprijs: € 1,5 deelnemer - € 2 bezoeker Meer info? Loes Boonen – Tel. 0496 46 48 46
13 Kabouterbergwandeling
Georganiseerd door Pompoenstappers VZW
- Wandeling met afstanden van 6 tot 40 km
doorheen de Kastelse natuurpracht - Locatie:
MPI De Mast Kasterlee, Pater Damiaanstraat
10 – Kasterlee - Tijdstip: 7-15 uur - Kostprijs:
€ 1 - Meer info? www.depompoenstappers.be

11-13 Chirofeesten Kasterlee
Georganiseerd door Oudercomité Chiro
Kasterlee VZW - Feestweekend met vrijdag
11/08 live-optredens. Op zaterdag 12/08
kinderdisco en kienen gevolgd door tentfuif en
op zondag 13/08 Vlaamse Kubb Kermis met
afsluitende dansavond. - Locatie: Chirolokalen,
Mgr. Miertsstraat 40 – Kasterlee - Tijdstip:
11/08: 19–3 uur - 12/08: 12–3 uur - 13/08:
12–1 uur - Kostprijs: afhankelijk van de
activiteit - Meer info? www.chirokasterlee.be
12 MTB Tourtocht Mastentop Kasterlee
Georganiseerd door MTB Mastentop Kasterlee
- Sportieve MTB-fietstocht met afstanden van
17 km tot 100 km. - Locatie: SC Duineneind,
Duineneind 15 – Kasterlee - Tijdstip: 6–18 uur
- Kostprijs: Jongeren gratis - € 3 - € 5 - € 9
(afhankelijk van gekozen afstand) - Meer info?
www.mtbkasterlee.be - Tel. 0473 71 37 27
13 Regionale dressuur
Georganiseerd door Koninklijke Ruiterclub
De Dreven - Regionale dressuurwedstrijd
- Locatie: Manege De Dreven, Vorsel 23 –
Kasterlee - Tijdstip: 8.30–18 uur - Kostprijs:
gratis - Meer info? Theo Dijckmans –
Tel. 014 45 08 07
15 KempenCup
Georganiseerd door KFC De Kempen Voetbaltornooi voor elite en interprovinciaal
spelende ploegen - Locatie: Staf Janssens
Stadion, Prijstraat 67 – Tielen - Tijdstip:
8–18.10 uur - Kostprijs: € 3 - Meer info? Dirk
Stappaerts – Tel. 0486 75 09 26
17-20 Hukkel Kermis
Georganiseerd door KLJ Lichtaart - Kermis
met op donderdag 17/08 een prijskaartavond,
op vrijdag 18/08 ‘foute fuif’, op zaterdag 19/08
‘Mega Fuif’ en op zondag 20/08 Kubbtornooi
gevolgd door een fuif ‘ - Locatie: Feesttent
Hukkelbergseweg z/n - Lichtaart - Tijdstip:
18/08: 19- 24 uur - 19/08: 21-3 uur - 20/08:
21-3 uur - 21/08: 19-1 uur - Kostprijs: 18/08:
€ 4 - 19/08: € 6 - 20/08: € 3 - Meer info?
www.kljlichtaart.be
18 Hollewegjogging
Georganiseerd door KVG en Ziekenzorg
Lichtaart - Loopevenement met afstanden
van 5, 10 en 15 kilometer. - Locatie: VBS
De Parel, Kloosterstraat 2A - Lichtaart Tijdstip: 19 uur - Kostprijs: € 5 - Meer info?
www.hollewegjogginglichtaart.be
26-27 Hoek Kermis
Georganiseerd door FV Hoekkermis
- Kermis met op zaterdag 26/08 MEGAparty en op zondagnamiddag 27/08 een
tractorbehendigheidswedstrijd gevolgd door
een ‘wilde boerendochter fuif’ - Locatie:
Feesttent Hoek 39 - Tielen - Tijdstip: 26/08:
21-3 uur (jeugdfuif) - 27/08: 11-1 uur
(tractorwedstrijd + fuif) - Kostprijs: € 6 (enkel
op 26/08) - Meer info? www.hoekkermis.be
27 Lichtaartse Hoevetocht
Georganiseerd door Landelijke Gilde Lichtaart
- Recreatieve fietzoektocht voor iedereen
met onderweg een aantal praktische vragen
en opdrachten. Elke deelnemer heeft prijs!
- Locatie: Ligahof, Schoolstraat 36 – Lichtaart Tijdstip: 10–23 uur - Kostprijs: € 6 - Meer info?
lglichtaart@telenet.be - Tel. 0478 76 58 05

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 31 juli in te voeren in de uitdatabank. Nog geen gebruiker? Maak dan snel een login aan via www.uitdatabank.be
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FAMILIEFEEST MET MUZIEK /
DRANK- EN EETKRAAMPJES /
gekke kapsels / springkasteel
14 - 16 uur muzikale namiddag voor jong en oud
met Eddy Smets en Letty Lanka
19.30 uur Clique Nostalgique
21 uur
Gekko Koor
23 uur
vuurwerk
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59 kinderen gaven een spetterende optreden als afsluiting
van hun Dance for fun sportweek in sporthal Duineneind.

Er werden veel en lekkere paaseieren gevonden in
en rond sporthal Tielenhei tijdens de paaskriebels.

Onder een stralende zon speelden ook
in Kasterlee heel wat kinderen buiten
op de vernieuwde Rulheyde tijdens de
buitenspeeldag.

De collega’s van de milieudienst zorgden tijdens de
fairtradeweek in mei voor
een (h)eerlijke fairtradelunch voor het gemeentelijk
en OCMW-personeel.

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

