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Project ‘Vermist@Kasterlee’
Het is weer pompoenmaand!
Inhuldiging nieuwe gemeentelijke gebouwen

Beste Lezer

College van burgemeester en schepenen

Deze zomer mocht de gemeentelijke speelplein-

❍ 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.

werking De Speelvogels een recordaantal deelnemers verwelkomen. Een opsteker voor deze
werking die op vrijwillige leiding draait. Met de
logistieke steun van de gemeente konden ook
vele honderden leden van onze jeugdbewegingen genieten van fantastische kampen.
De voorbije weken stonden voor ons in het teken
van de afwerking van het nieuwe OC. Lichtaart
en Tielen hebben reeds vele jaren een gemeentelijk ontmoetingscentrum. En ook in deelgemeente Kasterlee kunnen de verenigingen nu
terecht in een moderne infrastructuur. Ik hoop
dat u de mogelijkheden ervan spoedig leert
kennen.
September en oktober zijn dit jaar niet alleen
kabouter- en pompoenmaand. Het is ook de
start van Tielen Muziekdorp. Een jaar lang een
gevarieerd muzikaal aanbod dat niet alleen de
echte muziekliefhebbers, maar ook een ruim
publiek zal weten te begeesteren.

❍ 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

Als antwoord op vragen van adviesraden over
openbare toiletten, hebben onze diensten een
volwaardig plasplan uitgewerkt. Dat zet in op

❍ 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 beter gebruik en duidelijkere signalisatie
van de reeds bestaande mogelijkheden. Klach-

Gemeentediensten

ten en meldingen heb ik deze zomer vooral

Gemeentehuis

Brandweer

ontvangen over het openbaar groen: hagen die

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

moeten gesnoeid worden, onkruid dat doorschiet, perkjes die er onverzorgd bijliggen.
We merken dat inwoners de lat steeds hoger
leggen. Bepaalde technieken mogen wij omwille
van het milieu niet meer gebruiken. Dit betekent
dat we ondanks meer mensen en meer geld
minder resultaat kunnen boeken. We onderzoeken met onze medewerkers hoe we dit kunnen
verbeteren. In een groene gemeente is er
natuurlijk veel groen te onderhouden.

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.

Alle leerlingen en leerkrachten wensen we een
vlotte en veilige start van het nieuwe schooljaar.
Ward Kennes
burgemeester

Foto voorpagina:
Om de zoektocht naar dolende personen met
dementie beter te stroomlijnen, is er project
‘Vermist@Kasterlee’ p.10.

Volg ons ook op sociale media!
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Uit de gemeenteraad

JUNI – AUGUSTUS
nieuwe straatnamen
Volgende straatnamen werden door de gemeenteraad definitief goedgekeurd: Flor Baron Peetersstraat en Muziekstraat, beide in Tielen, en Duifhuis in Lichtaart.

ondersteuningsnetwerk
basisonderwijs
De gemeentelijke scholen zijn verplicht om zich aan te
sluiten bij een ondersteuningsnetwerk in het kader van het
M-decreet. De gemeenteraad keurde de aansluiting bij het
netwerk ‘gemeentelijke basisscholen De Kempen’ goed.

onderhoudswerken wegen beton
Het bestek voor de onderhoudswerken wegen in beton
2017 is goedgekeurd met een raming van 205.367,25 euro
btw inclusief. Het gaat om volgende plaatsen: kruispunt
Withagen-Netevallei, kruispunt Desselsebaan–Withagen,
Netevallei, kruispunt Heidewind-Hoeven, Walravens vanop
brug Aa richting Lille, kruispunt Walravens-Wespedongen-Verkeshoek, bocht Langenberg, Desselsebaan (en
kruispunt Hoogblok), kruispunt Hoeven, Kluis ter hoogte
van nummer 15, en enkele betonvakken van het fietspad
op de Geelsebaan.

fietspaden Poederleesteenweg
Het bestek voor de (her)aanleg van de fietspaden langs de
Poederleesteenweg is goedgekeurd door de gemeenteraad.
Raming van 1.933.842,40 euro btw inclusief (waarvan het
aandeel van het gemeentebestuur 44.136,50 euro bedraagt
en het resterende bedrag door het Vlaams gewest wordt
gedragen).

fietspaden Olensteenweg
Het gemeentebestuur startte het fietspadenproject Olensteenweg op. Fase 1, van Eerselingenstraat tot aan de
Kleine Nete, is al uitgevoerd. Omdat fietspaden aan twee
zijden van de Olensteenweg noodzakelijk zijn, tracht het
gemeentebestuur via onteigeningen de ontbrekende ei-

gendommen nog te verwerven. De gemeenteraad keurde
de voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan goed.

leegstand en verwaarlozing
Sinds 1 januari 2017 is het gemeentebestuur (in plaats van
Wonen Vlaanderen) verantwoordelijk voor het inventariseren van verwaarloosde panden. Kasterlee is aangesloten bij IOK voor intergemeentelijke dienstverlening rond
leegstand. De gemeenteraad keurde goed dat IOK haar
takenpakket kan uitgebreid worden met het inventariseren van verwaarloosde panden. Voor deze inventarisatie
werd ook een gemeentelijk reglement en een belastingreglement goedgekeurd.

Uniform Gemeentelijk Politiereglement
(UGP)
De gemeenteraad keurde enkele aanpassingen aan het
UGP goed zoals de formaten van de huisvuilzakken (60 en
30 liter), de uitbreiding van de termijn voor het aanbrengen
van bladafval op het containerpark, en de begraving van
voormalige inwoners die omwille van hun verzorging bij
een familielid buiten de gemeente verbleven. Het volledige
politiereglement kan je op de gemeentelijke website lezen.

renovaties gemeentelijke
infrastructuur
De gemeenteraad keurde enkele bestekken goed voor:
❍ de renovatie van de badkamer van ’t Margrietje (woning)

met een raming van 12.100,00 euro btw inclusief
❍ infrastructuurwerken aan de Goorseweg met een ra-

ming van 299.438,64 euro btw inclusief
❍ de renovatie van de stookplaats van KLJ Tielen en KFC

De Kempen met een raming van 43.000 euro btw inclusief
❍ de renovatie van de keldervloer van het OC Lichtaart
met een raming van 104.359,78 euro btw inclusief

Horecavergunningen tijdig aanvragen
Wie een horecazaak opstart in Kasterlee, moet beschikken over een exploitatie- en/of tapvergunning, die je
aanvraagt bij het gemeentebestuur.
De burgemeester levert deze vergunningen af na positief
advies van enkele gemeentelijke diensten (mobiliteit,
milieu, ruimtelijke ordening), de politie (moraliteitsonderzoek) en de brandweer (brandveiligheid). Pas wanneer
het gemeentebestuur alle documenten ontvangen heeft
(o.a. in te leveren via het ‘aanvraagformulier horecavergunningen’ op www.kasterlee.be), voert de politie een

In de rand

moraliteitsonderzoek uit en geeft de burgemeester aan
de brandweer opdracht tot controle op brandveiligheid.
De volledige procedure kan tot twee maanden duren.

Meer info: dienst onthaal – Tel. 014 85 99 01 –
onthaal@kasterlee.be
Uniform gemeentelijk politiereglement afdeling VI , hoofdstuk
XVII (zie ook rubriek ‘veiligheid’ op gemeentelijke website)
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Grondgebiedzaken
BINNENKORT IN JOUW GEMEENTE:

extra controle, minder afval

Handhavingsweek
18 - 24 september 2017
Geregeld wordt bij de gemeentelijke diensten melding gemaakt van
zwerfvuil of sluikstort. Niet alleen is zo’n afval hinderlijk voor buurtbewoners en voorbijgangers, het heeft ook een negatieve impact op
het milieu. Bovendien kost het opruimen van zwerfafval ook enorm
veel geld aan de overheid.
Van 18 tot 24 september wordt tijdens de ‘handhavingsweek’ door
zowel politie, GAS-vaststellers, als toezichthouders van diverse organisaties zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn of waterwegbeheerders extra gecontroleerd op zwerfvuil en sluikstorten.

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

Zwerfvuil en sluikstorten, we hebben er met zijn allen schoon genoeg van. Daarom
houden we van 18 tot 24 september een week lang verscherpte controles op vervuilers.
Meer info op www.mooimakers.be

VUI139 Affiches A4_01.indd 4
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Kan ik met
grasmaaisel terecht
op het containerpark?
Nee, je kan hiermee niet terecht op het gemeentelijk containerpark. Maar waar dan wel?

WEL

NIET

composteren

gemeentelijk containerpark

mulchen

grachten

gft-bak

bossen

regionaal containerpark IOK - Beerse

openbaar domein
bladwanden en bladerbakken

Maaisel achterlaten waar het niet toegelaten is, wordt
beschouwd als sluikstorten en wordt ook zo beboet.
Meer info over het zelf verwerken van grasmaaisel vind je
op www.vlaco.be/thuiskringlopen

Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be
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Zuiver bladafval op
het containerpark
Van oktober tot en met maart kan je zuiver bladafval
gratis naar het containerpark brengen. De overige
maanden kan je hiervoor terecht op het regionaal containerpark van IOK in Beerse (Oosteneinde z.n.).

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

Grondgebiedzaken

Openbare
brandhoutverkoop
Maak kans op een
nieuwe friteuse!

De jaarlijkse openbare brandhoutverkoop vindt plaats op
zaterdag 7 oktober 2017 om 10 uur in het OC Tielen, Kasteeldreef 34. Er worden circa 40 loten brandhout verkocht.
De catalogus is beschikbaar vanaf begin september.
Je kan deze catalogus:
❍ aanvragen via kempennoord@bosgroep.be;
❍ downloaden op www.bosgroep.be;
❍ of afhalen tijdens de kantooruren op het kantoor van

Gebruikte frituur- of fondueolie en gebruikt frituurvet
breng je gratis naar het containerpark.
Doe je dit op zaterdag 7 oktober tussen 9 en 11.45 uur,
dan kan je dankzij IOK afvalbeheer een nieuwe friteuse
winnen.

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

Bosgroep Kempen Noord vzw, Lichtaartsebaan 45,
Kasterlee.
Geïnteresseerd? Geef het inschrijvingsformulier dat bij
de catalogus zit af bij aankomst op de verkoop. In ruil
hiervoor krijg je een inschrijvingsnummer en kan je meebieden.
Meer info: Bosgroep Kempen Noord vzw –
kempennoord@bosgroep.be of 014 85 90 19

Groepsaankoop groene energie
Je kan je nog vrijblijvend inschrijven tot 10 oktober 2017
voor de groepsaankoop groene energie van de provincie
Antwerpen op de website www.samengaanwegroener.be.
Nam je vorig jaar deel aan de groepsaankoop, schrijf je
dan ook dit jaar opnieuw in om van een voordelig tarief te
kunnen blijven genieten.
Beschik je niet over een computer, dan kan je terecht bij:
❍ de welzijnsdienst op het Sociaal Huis, op maandag- en

donderdagvoormiddag van 9.30 tot 11 uur, op dinsdag- en woensdagvoormiddag van 9.30 tot 12 uur of op
afspraak;
❍ de milieudienst op het gemeentehuis, telkens tijdens de
openingsuren.
Meer info: milieudienst –
Tel. 014 85 99 27 – duurzaam@kasterlee.be 		
www.samengaanwegroener.be
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Grondgebiedzaken

Behaag onze Kempen
Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag onze Kempen!’ waarbij inheems en streekeigen
plantgoed gepromoot wordt.
De organisatoren van de actie ‘Behaag onze Kempen’
bieden inheems en streekeigen haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, klimplanten,
heesters, steunpalen voor fruitbomen, en compost aan.
Inheemse en streekeigen haagplanten gedijen van nature
goed op onze Kempense zandgronden. Ze trekken meer
diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde van je tuin.
Er worden ook bij-vriendelijke bio bloemenzaden en -bollen aangeboden.
Je vindt heel wat nuttige informatie over het plantenaanbod, rondleidingen en infostands op www.iok.be/bok en in
de infobrochure die je kan afhalen bij de milieudienst.

Hoe bestellen?
Bestellen kan tot 31 oktober en doe je bij voorkeur via het
online bestelformulier op www.iok.be of via de milieudienst.

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed kan je afhalen op zaterdag
18 november tussen 9.30 en 11.30 uur aan het gebouw
van de gemeentelijke technische dienst, Lichtaartsebaan
4 bus 3.

Meer info: www.iok.be/bok
milieudienst – Tel. 014 85 99 27 – milieu@kasterlee.be

Verbod voor particulieren op het gebruik van
glyfosaat
Sinds 19 juli 2017 is het gebruik van glyfosaathoudende
pesticiden (type RoundUp) verboden voor particulieren.
Voor professionele gebruikers geldt het verbod niet, zij
beschikken over de nodige kennis en uitrusting om dit
schadelijke product veilig toe te passen.
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Tuinieren zonder pesticiden kan!
Voor tips rond pesticidenvrij tuinieren kan je een kijkje
nemen op de website www.zonderisgezonder.be.
Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be

Grondgebiedzaken
14 oktober 2017

NACHT VAN DE DUISTERNIS
PROEF DE DONKERSTE NACHT VAN HET JAAR

DAG VAN DE

LANDBOUW

WELKOM VAN 10 TOT 18 UUR

ZONDAG 17 SEPTEMBER

ANDROMEDA MOL

Het begint bij ons
Het begint bij ons
Kom je mee naar de sterren kijken?

Andromeda uit Mol stelt kijkers op en geeft een woordje uitleg over
wat er allemaal te ontdekken valt aan de sterrenhemel.

Familie Guns-Van Den Broeck
Mazel 35, Tielen

Wil je weten welke dieren van het donker houden?

Tikkebroeken, Kluis in Kasterlee
Zaterdag 14 oktober 2017 van 20 tot 22 uur, doorlopend

V.U. Peter Bruggen, Diestsevest 40, 3000 Leuven

Onder leiding van een gids van Natuurpunt Kasterlee gaan we op zoek
naar nachtdieren.
ONTDEK ALLE BEDRIJVEN OP WWW.DAGVANDELANDBOUW.BE

Meer info: duurzaam@kasterlee.be / 014 85 99 27

E E N I N I T I AT I E F VA N

IN SAMENWERKING MET

uw avontuur ligt in onze natuur

DVL_2017_Bedrijfsaffiche_A.indd 2
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Zonnepanelen nog steeds zeer rendabel
Zelfs na het wegvallen van de groenestroomcertificaten
en de invoering van het prosumententarief - prosumenten
zijn consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken - blijven zonnepanelen een rendabele investering.
Enkele belangrijke factoren zijn de sterk verlaagde kostprijs (ongeveer een derde van wat een installatie in 2010
kostte), de stijgende elektriciteitstarieven, en het eerder
beperkte prosumententarief. Hierdoor kunnen zonnepanelen nog steeds op een relatief korte termijn terugverdiend worden. Daarnaast is er uiteraard de winst voor
het milieu. Een gemiddelde huishoudelijke installatie van
3.500 à 4.000 kWh levert al gauw een vermindering van 3
tot 4 ton CO² - uitstoot per jaar op.

Lenen
Meerdere banken bieden leningen aan met lage rentevoeten voor eco-doeleinden. Bovendien is er de Vlaamse
Energielening. In bepaalde gevallen is deze zelfs renteloos. Alle info vind je op www.iok.be/energielening.

Zonnekaart
Op www.energiesparen.be/zonnekaart bereken je zelf hoe
snel je een installatie kan terugverdienen. Ook kan je er
checken of je dak wel geschikt is voor het plaatsen van
zonnepanelen.

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

50

50

50

50
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Franciscus Adriaensen

50

Franciscus Bastiaensen

50

Carolus Kerckhofs

& Ria Van Looy

& Melania wuyts

& Irma Van Gompel

TIELEN - 20-5-1967

LICHTAART - 5-8-1967

KASTERLEE - 27-5-1967

Alphonsus Van Gorp

50

Armandus Roes

50

Alfons Van Bael

& Dymphna Janssens

& Hendrika Broeckx

& Jeannine Bertels

KASTERLEE - 27-5-1967

LICHTAART - 27-5-1967

KASTERLEE - 10-6-1967

André Renders

50

Antonius Paulussen

50

Josephus Roes

& Maria Slegers

& Maria Soontjens

& Caeymaex Liliana

KASTERLEE - 16-6-1967

KASTERLEE - 24-6-1967

LICHTAART - 24-6-1967

Hendrik Graffelman

50

Paul Aerts

60

Franciscus Geudens

& Klaske Bronsgeest

& Yolanda Van Hout

& Maria Smets

KASTERLEE - 14-6-1967

KASTERLEE - 3-5-1967

KASTERLEE - 18-5-1957
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Huwelijksjubilea

AAN ALLE JUBILARISSEN

PROFICIAT!

60

60

60

Jozef Horemans

60

Joannes Van Nyen

60

Joannes Buyens

& Maria Lauwers

& Maria Aerts

& Leonia Meeus

LICHTAART - 15-6-1957

KASTERLEE - 4-5-1957

TIELEN - 5-7-1957

Willy Van den Broeck

60

Augustus Driesen

60

Josephus Peeters

& Julia Cuypers

& Josephina Sprangers

& Maria Piedfort

LICHTAART - 9-7-1957

LICHTAART - 22-7-1957

LICHTAART - 7-5-1957

Josephus Janssens

65

Ludovicus Renders

65

August Geerts

& Antonia Kempen

& Clara Verrijdt

& Maria Verswyvel

LICHTAART - 27-4-1957

KASTERLEE - 27-6-1952

TIELEN - 28-6-1952

Rioleringswerken en verbreding fietspad
Tielensteenweg
Midden september 2017 starten er rioleringswerken aan
Tielensteenweg en zal ook het fietspad erlangs opnieuw
aangelegd en verbreed worden (van 1,30 m naar 1,75 m).
Er wordt een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer. Fiets- en voetgangersverkeer is steeds mogelijk in

beide richtingen (werfzone). De werken zullen een achttal
maanden duren.
Meer info: technische dienst – Tel. 014 85 99 22 –
td@kasterlee.be
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Sociaal Huis

Project
‘Vermist@Kasterlee’
Het gebeurt geregeld dat mensen met (beginnende)
dementie verloren lopen, ronddolen, vermist geraken.
Het project ‘Vermist@Kasterlee’ is ontstaan net uit de behoefte om zulke verdwijningen zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen.
Hoe?
❍ Om de informatie meteen te laten doorstromen, vullen

mantelzorgers best al preventief een ‘fiche vermiste persoon’ in, zodat die bij een verdwijning meteen kan afgegeven
worden aan de politie. Je vult bijvoorbeeld in waar zijn/haar
ouderlijk huis stond, waar hij/zij vroeger werkte, waar hij/zij
gevonden werd bij een eerdere verdwijning. De fiche is volledig als ook een recente foto van de vermiste wordt bijgevoegd.
❍ Er zijn checklists beschikbaar voor mantelzorgers, thuiszorgdiensten en woonzorgcentra: wat kan je zelf al ondernemen?
Wie verwittig je? Hoe reageer je best als de vermiste teruggevonden wordt?
Je vindt de ‘fiche vermiste persoon’ en de checklists terug op
www.kasterlee.be
Is een oudere langer dan 15 minuten zoek en heb je de woning en tuin al
grondig doorzocht? Dan verwittig je best de politie via noodnummer 101.
De zoektocht kan sneller starten als je de ‘fiche vermiste persoon’ al meteen
aan de politie kan overhandigen.

Praatwijzer

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

Gratis Nederlands
praten en oefenen

Waar?

In de lokalen van deN Babbelhoek,
Nederrij 115 in Herentals

Wanneer?

Praatwijzer
Gratis Nederlands
praten en oefenen

Waar?

In de lokalen van deN Babbelhoek,

Wanneer?

Elke donderdag tussen 19 en 21 uur.

Nederrij 115 in Herentals
Niet op feestdagen of tijdens vakanties.
Inschrijven is niet nodig.
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Steven Van Thielen - steven.vanthielen@acv-csc.be
0487 30 52 30

Charlotte Brosius - charlotte.brosius@isom.be -0492 15 18 44

Elke donderdag tussen 19 en 21 uur.
Niet op feestdagen of tijdens vakanties.
Inschrijven is niet nodig.

Steven Van Thielen - steven.vanthielen@acv-csc.be
0487 30 52 30
Charlotte Brosius - charlotte.brosius@isom.be -0492 15 18 44

Vrije tijd

Welkom bij
Welzijnsschakel ’t
Locomotiefje
Sinds begin dit jaar is er in Kasterlee Welzijnsschakel ’t Locomotiefje: een groep vrijwilligers probeert
door gevarieerde activiteiten mensen uit hun sociaal
isolement te halen.
Vanaf september kan je elke eerste en derde woensdag
van de maand tussen 14 en 17 uur terecht in de cafetaria
van het OC Lichtaart voor een leuke namiddag. Iedereen
kan vrijblijvend een babbeltje komen slaan, iets komen
drinken…
Geregeld worden er ook een workshops of infosessies georganiseerd. Dit najaar wordt nog een infosessie gepland
over een water- en energiescan met praktische tips over
het verbruik van water en elektriciteit.
Wil je ook eens een kijkje komen nemen? Iedereen is
welkom!

Meer info: Pascal Henraat - GSM: 0487 28 22 51 of
via e-mail t-locomotiefje@kasterlee.be
www.facebook.com/tlocomotiefje

Kasterlee
cultuurgemeente?
Er gebeurt in onze gemeente al heel wat voor
amateurkunstenaars, cultuurverenigingen en bibliotheken. Maar wat kan beter? Waar kan onze
gemeente in de toekomst extra op inzetten?
Om hier een beeld van te krijgen hebben diverse
cultuurorganisaties samen de burgerbevraging
‘het cultuurcontentement’ gelanceerd. Nog tot
eind oktober kan je jouw persoonlijke mening
over het reilen en zeilen van cultuur in Kasterlee delen! Vanaf 100 deelnemers krijgt onze
gemeente een uniek rapport met de resultaten.
Gewoon doen dus: www.cultuurcontentement.be

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

Kasterlee blijft FairTradeGemeente
Reeds jaren draagt Kasterlee trots de titel van FairTradeGemeente en ook voor 2017 is deze titel herbevestigd.
Het geeft aan dat Kasterlee én haar inwoners bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het
Zuiden en de duurzame producent in het Noorden.

Week van de Fair Trade van 4 tot 14
oktober
Tijdens de Week van de Fair Trade worden meer dan 100
eerlijke voedings- of artisanale producten extra in de
kijker gezet. Fair trade is immers veel meer dan koffie,
thee of bananen.
In Kasterlee wordt fair trade gedragen door een enthousiaste trekkersgroep in nauwe samenwerking met de
Oxfam-Wereldwinkel. Tijdens deze editie van Week van de

Fair Trade staat koffie centraal. Ruil een lege koffieverpakking van om het even welk merk in voor een vol pakje
Oxfam-koffie (250 g)! Of doe mee aan de wedstrijd en win
een jaar lang koffie!

Kom op 14 oktober van 10 tot 18 uur naar Oxfam Wereldwinkel, Leistraat 91 in Lichtaart en kom proeven
van heerlijke fairtradeproducten!
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OC Kasterlee vanaf 4 september beschikbaar
Het nieuwe ontmoetingscentrum in Kasterlee is vanaf 4 september alle dagen (uitgezonderd dinsdag) beschikbaar voor vergaderingen, lessen, optredens, feesten …
De infrastructuur kan door iedereen gehuurd worden,
maar afhankelijk van je hoedanigheid (vereniging, privépersoon,...) betaal je een aangepast bedrag voor het
gebruik én moet je ook rekening houden met bepaalde
aanvraagtermijnen. In OC Kasterlee vind je verschillende
lokalen die voor specifieke activiteiten gebruikt kunnen
worden: een grote zaal met een vast verhoogd podium,

een artiestenloge, twee kleedkamers, een keuken, een
foyer, een café en vier vergaderlokalen. Er is ook een
grote ondergrondse parking. Voor de voorwaarden, de tarieven en het aanvragen van een reservatie bezoek je best
de website: www.kasterlee.be.

Maak kennis met conciërge Robin Wils
Robin Wils uit Kasterlee is als conciërge verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het nieuwe ontmoetingscentrum. Hij volgt de reservaties op en houdt
toezicht op het correct gebruik van de infrastructuur.
Robin is als voormalig voorzitter van Jeka, bestuurslid
van Kastival, lid van de jeugdraad en ploegverantwoordelijke van volleybal team VC Kasterlee vertrouwd met
het verenigingsleven!

Meer info: OC Kasterlee – Tel. 0492 38 04 09
ockasterlee@kasterlee.be
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1 jaar lang Tielen Muziekdorp:
je hoort er nog van!
De start van Tielen Muziekdorp kondigde zich aan met veel tromgeroffel. Het enthousiaste Tielen haalt alles uit de kast om je te overdonderen met het project Tielen Muziekdorp! Geniet een jaar lang mee van
geweldige Tielense, muzikale evenementen.
Neem een kijkje in de brochure die je onlangs in je brievenbus vond of
surf naar www.kasterlee.be/tielenmuziekdorp voor meer info. Ook via
de Facebookpagina Tielen Muziekdorp zit je steeds op de eerste rij!

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

Nacht van
het Kempens Erfgoed

Op vrijdag 20 oktober organiseert Erfgoed Noorderkempen samen met de andere Kempense erfgoedcellen
(Kempens Karakter en k.ERF) de zevende editie van de
Nacht van het Kempens Erfgoed. Tijdens deze Nacht zetten verschillende organisaties en musea ons schitterende
Kempense erfgoed in de kijker.
Zo kan je in 23 gemeentes gratis deelnemen aan verhalenwandelingen, muziekvoorstellingen op bijzondere
plaatsen, retrofilmavonden enz. Voor meer info check
je best de programmabrochure (vanaf 10 september) of
www.nachtkempenserfgoed.be.
In Kasterlee kan je van 19 tot 23 uur op Heemerf De Waaiberg kennismaken met het toerisme in Kasterlee in 1948,
het landelijk leven in Tielen door de ogen van meester
Theeuws, en Lichtaart zoals Leon Buyens het zag. Tussen
de filmpjes door kan je genieten van live accordeonmuziek
en wat streeklekkers.
Meer info: Erfgoed Noorderkempen Anneleen Van Lommel - 014 44 33 62 anneleen.vanlommel@erfgoednoorderkempen.be

Nieuw toeristisch
infokantoor
Eindelijk is het zo ver, op zondag 1 oktober openen we
met trots het nieuwe toeristisch infokantoor. Het kantoor is een belevingsruimte opgebouwd rond dé
blikvangers van Kasterlee: pompoenen, gastronomie,
kabouters en actieve recreatie in de natuur. Nieuwsgierig? Kom alles ontdekken tijdens een bijzondere
zoektocht van 1 tot en met 7 oktober en maak kans op
een leuke prijs. Het nieuwe adres is Markt 42, naast
het gemeentehuis in Kasterlee. Je vindt het invulformulier voor de zoektocht ook terug op pagina 19 van
dit infoblad.

Meer info: Toerisme Kasterlee – Tel. 014 84 85 19
– www.visitkasterlee.be
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Zondag 10
september:
Kabouterdag
De kabouterkoning is jarig en dat wil
hij samen met jou en je (klein)kinderen vieren! Vanaf 10.30 tot 17 uur
kan je deelnemen aan vertellingen en
is er kinderanimatie! De toegangsprijs is 3 euro, hierin is een muts en
verrassing inbegrepen. Reserveren
is niet nodig, je aanmelden aan de
Kabouterberg, Kabouterstraat in
Kasterlee is voldoende!

Pompoengekte op komst!
Maanden hebben kwekers hun pompoenen de nodige zorgen gegeven. Water
als het moest, warmte als het kon en liefde en aandacht in overvloed. Dit alles
om in oktober eindelijk te kunnen oogsten, want… dan barst de pompoengekte
los! Pompoenen voor de deur, in de soep, als ijsje, je kan het zo gek niet bedenken!

De hoogtepunten van de pompoengekte?
Deze vijf pompoenactiviteiten natuurlijk!

Meer info: Toerisme
Kasterlee – Tel. 014 84 85 19 –
www.visitkasterlee.be
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1. Pompoenwandeling (tem. 30 september)
Begeleide wandeling van 7 km met gids langs een pompoenkweker. Je krijgt
een pompoensoepje als afsluiter. Reserveer je gids via Toerisme Kasterlee.
2. Pompoenkwekerswandeling (17 september)
Samen met een gids wandel je langs een aantal pompoenkwekers. De wandeling is 9 km lang en eindigt met een frisdrank of een pompoenbier. Meer
info via www.pompoengenootschap.be
3. Pompoenschieten (8 oktober)
In Straaleind dagen de deelnemende ploegen elkaar uit om een pompoen zo
ver mogelijk weg te slingeren met zelfgebouwde reuzenkatapulten. Meer info
op info@pompoenschieten.eu
4. Pompoendag (15 oktober)
Het hoogtepunt van deze gezellige, drukbezochte ambachtenmarkt is de weging van de zwaarste pompoen. Ook is het smullen geblazen: tal van kraampjes serveren pompoenlekkers. Muziek en kinderanimatie zorgen mee voor
een fijne sfeer. Meer info via Walter Van Gorp, 0477 72 79 44
5. Pompoenregatta (22 oktober)
Tijdens deze wedstrijd - uniek in België - varen mensen niet in een kajak
maar in een grote, uitgeholde pompoen. Fun verzekerd! Er is ook veel superleuke rand- en kinderanimatie. Meer info op www.pompoenregatta.be
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Bierspel: D’r was es
… Thiele kerremis

Ken je ze nog?
Spreukelprenten!

Het verhaal gaat dat iemand het nieuwe bier van de biervereniging gestolen heeft. De ‘Jokke’, een man uit Gierle
die al een tijdje een oogje heeft op Marie uit Tielen, mag
pas met haar naar de kermis als hij de dief ontmaskert!
Tijdens dit spel volg je het spoor van de dader en kom je
aan de hand van enkele opdrachten te weten wie hij of zij
is. De tocht wordt opgeleukt door Tielense volksverhalen,
en bovendien kom je langs drie Tielense cafés, waar je
geniet van lekkere Kastelse bieren.
De tocht is zes km lang, kost 6 euro per persoon (incl.
deelnemingsformulier en 2 bonnen voor een Kastels bier)
en kan je doen van donderdagavond 18 uur tot en met zondag. Trommel je vrienden op en ga op pad!

Je kent ongetwijfeld de Spreukelprenten nog. Deze
kleurrijke tekeningen werden uitgebracht door het comité ‘Kasterlee Spreukelt’. Op de prent staan 25 spreuken
uitgebeeld. Nog tot en met 30 september kan je gratis
een prent in het toeristisch infokantoor afhalen. Een verklarend boekje krijg je er ook bij. Leuk om te bewaren of
om boven te halen als de vrienden op bezoek komen.
Wie vindt de meeste spreuken?

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

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

Culinair wandelen
In Kasterlee combineren we wandelen met lekker eten
tijdens 2 culinaire tochten, ‘LekkerAvontuurlijk’ en ‘Wandelen met Smaak’. Vanaf 1 oktober kan je weer je wandelschoenen aantrekken. Bij ‘ Wandelen met Smaak’ volg je
de wandelknooppunten en weet je vooraf wat en waar je
gaat eten. ‘LekkerAvontuurlijk’ is dan weer een tocht met
een wandelgps en opdrachten onderweg. De opdrachten
leiden je naar je culinaire stops. Lekker eten en gezelligheid hebben beide tochten alvast gemeen.

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

Installeer 112 BE
de app die levens redt!
3 hulpdiensten, 1 app: wie hulp nodig heeft van de brandweer, een ziekenwagen of de politie, kan voortaan gebruik maken van de app ‘112 BE’

Meteen de juiste hulp

Welke hulp hebt u nodig?

Ziekenwagen

Brandweer

Politie

Je klikt op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. Je hoeft dus geen
nummers te onthouden. Uiteraard blijven de noodcentrales (noodnummer 112) ook bereikbaar via vaste telefoon en GSM.

Jouw precieze locatie onmiddellijk
gesignaleerd
Op een afgelegen plaats, in het midden van een bos of
een kluwen van autostrades kan je vaak zelf niet precies
doorgeven waar je je bevindt. De app stuurt je positie naar
de noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 30
seconden een update van je positie.
Heb je de noodcentrale gebeld en reageer je daarna niet
meer, dan laat de noodcentrale je smartphone rinkelen
zodat de hulpdiensten je toch kunnen terugvinden en
helpen.

Chatfunctie
Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen
kunnen eenvoudig in de app aangeven dat zij niet kunnen
telefoneren. Ze kunnen dan via berichten met de nood-

centrale communiceren. Deze functie kan daarnaast ook
ingeschakeld worden als er te veel achtergrondlawaai is
of als de oproeper geen van de landstalen noch Engels
spreekt. Berichten in een andere taal worden automatisch
vertaald voor de operator én voor de oproeper.

Extra medische informatie
Je registratie in de app brengt nog een aantal voordelen met zich mee. Je kan er bepaalde medische info
in opslaan: hartproblemen, allergieën (aan medicatie),
epilepsie, diabetes… De operator kan deze informatie dan
doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.

Meer info: www.112.be/nl/app

Hulp nodig van de brandweer door stormschade of wateroverlast? Bel 1722!
Tijdens storm of wateroverlast krijgen de noodcentrales
112 tot vijf keer meer oproepen te verwerken. Om ervoor te zorgen dat deze noodcentrales niet overbelast
worden door oproepen voor brandweerinterventies voor
stormschade of wateroverlast, werd het nummer 1722
gelanceerd. Het nummer 1722 wordt enkel geactiveerd
bij code oranje of code rood, de media houden je hierover op de hoogte.
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Let wel: 1722 dient niet om sneller geholpen te worden
bij stormschade of wateroverlast, maar wel om het
noodnummer 112 vrij te maken voor dringende oproepen. Als je toch belt naar het noodnummer 112 voor een
niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator je
niet verder helpen maar vragen om naar het nummer
1722 te bellen.

Voor een overzicht van de meest recente activiteiten
www.uitinkasterlee.be

Activiteiten
september - oktober 2017

SEPTEMBER
06 Petanquetornooi Okra Tielen
Georganiseerd door Okra Tielen Petanquetornooi voor Okra Trefpunten
- Locatie: Sporthal Tielenhei, Prijsstraat
67 - Tielen - Tijdstip: 13 - 17 uur - Meer
info? niekesmolderen@skynet.be
08-10 Rielen Kermis
Georganiseerd door Rielen Comité
- Kermis, quiz, kaartprijskamp, fuif,
misviering en familiedag met BBQ. Locatie: Rielenweg (kruising Zandkot)
- Tijdstip: Vrijdag 19 – 1 uur, zaterdag 14 –
3 uur, zondag 13 – 21 uur - Kostprijs: € 4
(enkel voor fuif op zaterdag) - Meer info?
Yves Stammen – 0497 03 06 23
09 Pop up optreden
Georganiseerd door Kemp’ner
Musikanten - 3 muzikale optredens, 3
suprises en 3 verschillende locaties in
Tielen Muziekdorp - Locatie: Parking
Welkom, Prijstraat-Vonderstraat
en Liezendries, Tielen - Tijdstip:
14 uur - Meer info? Christophe Proost –
0479 31 96 38
09+23 Schieting
Georganiseerd door Schuttersclub Tielen
- Schieting met pijl en boog. - Locatie:
Zwepenstraat z/n – Tielen - Tijdstip: 18.30
- 22 uur - Meer info? Eric Driessen
10 Kabouterdag 2017
Georganiseerd door VVV Kasterlee
- Kinderfeest op Kabouterberg met
animatie, kaboutervertellingen, grime,
kermiskraam, kabouterbowling en
springkastelen! - Locatie: Kabouterstraat
z/n – Kasterlee - Tijdstip: 8 - 20 uur Kostprijs: € 3 - Meer info? Hans Dierckx
– 0477 87 48 88 – hans@vvvkasterlee.be

14-17 Spiegeltentfestival
Georganiseerd door KWB – KSA Oudderraad De Parel – Ziekenzorg & KVG
– Unizo - Cultuurdienst Kasterlee
14/9: 13 – 16 uur: kermisfeest De
Pagadder
20 – 2 uur: dansavond met
Salsamuziek
15/9: 12 – 18 uur: dansnamiddag met
Yves Renaert
19 – 2 uur: fuif voor jongeren met
een beperking
16/9: 13 – 18 uur: fotozoektocht
16/9: 20 – 3 uur: fuif met dj
17/9: 12 – 1 uur: kermiscafé met oa. de
Vickings & dj De Polies
Locatie: bibplein Lichtaart, Schoolstraat
z/n – Lichtaart - Meer info? Wilfried Van
Gorp – 0475 29 78 65
17 Dag van de Landbouw
Georganiseerd door Landelijke Gilde
Tielen - Opendeurdag voor iedereen
die wil kennismaken met de Vlaamse
land- en tuinbouw. Leer meer van de
productieprocessen op een hedendaags
melkveebedrijf - Locatie: Mazel 35 –
Tielen - Tijdstip: 10 – 18 uur - Meer info?
Eddy De Hoon – 014 55 51 86
17 MTB-Tocht Tielense Wielertoeristen
Georganiseerd door Tielense
Wielertoeristen - MTB-veldtoertocht
doorheen Gierle, Poederlee, Herentals,
Lichtaart, Kasterlee & Tielen. Locatie: SC Tielenhei, Prijstraat 68
– Tielen - Tijdstip: 7 uur - Kostprijs:
€ 3 - € 5 - Meer info? Jan Van Ballaer –
0473 84 06 62

23 Kermisfuif
Georganiseerd door KLJ Kasterlee
- Jaarlijkse kermisfuif - Locatie:
Ontmoetingscentrum Kasterlee,
Binnenpad 2 – Kasterlee - Tijdstip: 21 –
3 uur - Kostprijs: € 5 - Meer info? Loes
Boonen – 0496 46 48 46
29/9-2/10 Houtum Kermis
Georganiseerd door Buurtcomité
Houtum - Kermis met kaartprijskamp,
darts, kinderdisco en fuif, paaptornooi
en buurtkermis & buurtbal - Locatie:
Feesttent Houtum, weide naast Den Eyck
- Kostprijs: € 4 voorverkoop - € 6 kassa
(fuif zaterdag 30/9) - Meer info? Jef Van
Eyck – 0496 02 05 31
30 Zwaar Tielenfuif
Georganiseerd door ZVC Tielen
United - Jaarlijkse fuif van de Tielense
zaalvoetbalploeg - Locatie: OC Tielen,
Kasteeldreef 34 – Tielen - Tijdstip: 20
– 3 uur - Kostprijs: Voorverkoop € 4 –
Kassa € 5 - Meer info? Brent Stappaerts
– 0497 71 96 93
30 MTB-tocht Kastelse Wielertoeristen
Georganiseerd door Wielertoeristen
Kasterlee - Houtumse MTB-tourtocht
op afgepijld parcours met uitgebreide
bevoorradingen onderweg - Locatie:
Feesttent Houtum, weide naast Den Eyck
- Tijdstip: 8 uur - Kostprijs: € 3 - € 5 Meer info? Jan Hoskens – 0497 21 85 33

OKTOBER

18 Kermisschieting
Georganiseerd door Sint Sebastiaansgilde
Lichtaart - Jaarlijkse doelschieting met
boog. - Locatie: Ligahof, Schoolstraat
38 – Lichtaart - Tijdstip: 8 - 20 uur Kostprijs: Gratis - Meer info? Paul Maes
– 0498/939614

01 Grote Prijs Elboka
Georganiseerd door De Moedige
Veldrijder - Cyclocrosswedstrijd in het
kader van het criterium “De Moedige
Veldrijder”. - Locatie: Retiesebaan 244
– Kasterlee - Tijdstip: 8.30 - 17 uur Kostprijs: € 5 - € 7 - Meer info? Sonja
Verheyden – 0496 27 07 89

19 Witte Bergenwandeling
Georganiseerd door Pompoenstappers
VZW - Wandelen in het Kastelse groen
met afstanden van 6 tot 30 km. - Locatie:
OC Lichtaart, Schoolstraat 36 – Lichtaart
- Tijdstip: 7 uur - Kostprijs: € 1 - Meer
info? Jules Smets - 0476 40 58 68

5 Regiowandeling OKRA Tielen
Georganiseerd door OKRA Tielen Regiowandeling georganiseerd door
OKRA Tielen. - Locatie: OC Tielen,
Kasteeldreef 34 – Tielen - Tijdstip: 8 –
17 uur - Kostprijs: € 1 - € 1,5 - Meer
info? Nieke Smolderen – 014 55 54 91
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6 - 8 Vogeltentoonstelling De Zandfluiter
Georganiseerd door De Zandfluiter
Lichtaart - Vogeltentoonstelling met
prijzen voor de mooiste vogels. - Locatie:
OC Lichtaart, Schoolstraat 36 – Lichtaart
- Meer info? Dave Druyts – 0472 49 88 95
9 Belgisch Kampioenschap
Pompoenschieten
Georganiseerd door VVV Kasterlee Met zelfgemaakte reuzenkatapulten
pompoenen zo ver mogelijk slingeren. Locatie: Weide Oosteneind – Withagen z/n
– Kasterlee - Tijdstip: 13 uur - Kostprijs:
€ 3 – deelname aan schieting is gratis Meer info? Hans Dierckx – 0477 87 48 88
13-15 Achterlee Kermis
Georganiseerd door LRV De
Kempenridders - Kermis in Achterlee
met quiz, fuif, kinder- en familienamiddag
met aansluitend een ruiterbal. - Locatie:
Feesttent Achterleekermis, weide
Eindekenen - Lichtaart - Kostprijs:
Vrijdag: € 15 per deelnemende ploeg
Zaterdag: € 5 voorverkoop - € 7 kassa Meer info? Sara Matthys – 0499 34 75 54
14 Accordeontreffen
Georganiseerd door Accordeonclub Alte
Kameraden - Accordeontreffen met
aanwezigheidstombola en voor iedereen
die voor 12 uur aanwezig is gratis verse
soep - Locatie: Ligahof, Schoolstraat 36
– Lichtaart - Tijdstip: 11 uur - Meer info?
Suzanne Noyens – 0473 65 40 97

15 Pompoendag
Georganiseerd door Marktcomité
Kasterlee - Ambachtenmarkt in het
teken van pompoenen: kraampjes met
pompoenlekkers en een weging van de
zwaarste pompoen. Gratis pompoensoep.
- Locatie: Marktplein Kasterlee - Tijdstip:
10 – 18 uur - Kostprijs: € 3 (-12 jaar:
gratis) inclusief bonnenblad - Meer info?
Marktcomité Kasterlee – 0477 72 79 44
21 Mosselfeest Vobako
Georganiseerd door Vobako Korfbal
Lichtaart - Locatie: Ligahof, Schoolstraat
36 - Lichtaart - Tijdstip: 15 – 23 uur
- Meer info? Luc Van den Schoor –
0473 26 49 84
21 Brassband Willebroek
Georganiseerd door Tielen Muziekdorp Brassband Willebroek concerteert mee!
Opbrengsten van dit concert gaan naar ’t
Locomotiefje – Welzijnsschakel Kasterlee
- Locatie: OC Tielen, Kasteeldreef 34
– Tielen - Tijdstip: 20 uur - Kostprijs:
€ 10 - € 15 - Meer info? Peter Van Gorp –
0485 55 00 94

28-29 Fotosalon
Georganiseerd door Fotoclub Visueel Jaarlijks fotosalon van fotoclub Visueel
- Locatie: OC Lichtaart, Schoolstraat 31 –
Lichtaart - Tijdstip: 28/10: 20 – 23:30 uur,
29/10: 10.30 – 21 uur - Meer info? Ludo
Van den Schoor – 014 55 39 96
28 Fuif “Freak Out”
Jaarlijkse jeugdfuif van KLJ Kasterlee
- Locatie: OC Kasterlee, Binnenpad
– Kasterlee - Tijdstip: 21 – 3 uur Kostprijs: € 5 - Meer info? Loes Boonen
– 0496 46 48 46

22 Pompoenregatta
Georganiseerd door
Pompoengenootschap Kasterlee –
Kastelse Kayak Klub - Wedstrijdjes varen
in uitgeholde pompoenen. Inschrijven via
www.pompoenregatta.be. - Locatie: Ark
van Noë, Arkstraat 6 - Lichtaart - Tijdstip:
13 uur - Kostprijs: € 10 per deelnemende
ploeg (4 personen) – toegang gratis Meer info? www.pompoenregatta.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 9 oktober in te voeren in de uitdatabank. Nog geen gebruiker? Maak dan snel een login aan via
www.uitdatabank.be
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27 Muziekgriezelzoektocht
Georganiseerd door Tielen Muziekdorp In een griezelsfeer in en rond de streek
van Mazel op zoek gaan naar verstopte
muzikanten! Durf jij meegaan? - Locatie:
Mazel en omgeving – Tielen - Tijdstip:
18 uur - Kostprijs: € 3 - Meer info? Peter
Van Gorp – 0485 55 00 94
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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

Toerisme Kasterlee
verhuist!
Ontdek en beleef
vanaf 1 oktober 2017
het gloednieuw
toeristisch infokantoor
Markt 42 in Kasterlee.
ZONDAG 1 OKTOBER
OPEN VAN 9-14 UUR
IEDEREEN WELKOM!

Doe mee met de zoektocht van
1 oktober tot en met 7 oktober 2017
in het kantoor en maak kans op
leuke prijzen!

ZOEKTOCHT TOERISTISCH INFOKANTOOR
Vraag 1
Kasterlee kan je een heel jaar door beleven. Dat merk je ook als je voor
de tijdlijn in het infokantoor staat. In april - mei kan je wandelen op
een unieke locatie, het ‘Pastoorsbos’. Wat zijn die witte bloemetjes?
...............................
Vraag 2
Ga op zoek naar de wand met lekkere Kastelse recepten en zoek naar
het recept van de ‘Gin Pit met een hapje van pens, spek en geitenkaas’.
Welke soort geitenkaas wordt gebruikt in dit recept?
...............................
Vraag 3
Wat is het vierde thema dat je op de infototem voor het infokantoor
vindt? Pompoenen, kabouters, gastronomie en ...?
................................................
Vraag 4
Als je aan de kabouterboom staat en je kijkt naar boven dan kan je
twee dingen doen: wegdromen of hieronder aankruisen welk boomsoort
je ziet.
 eik

 beuk

 den

Vraag 5
Ga op zoek naar de ‘Top 10’ in het infokantoor. In Kasterlee wil men
de uitstraling van de Kempense Heuvelrug versterken om het gebied
herkenbaarder te maken. De naam van dit project dekt een hele waaier
aan waarden en verhalen. Je vindt de naam - die uit twee woorden
bestaat - op de ‘Top 10’. Zoek het ‘groots’.
................................................
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail of tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezorg dit formulier ten laatste op maandag 9 oktober 2017 aan een
medewerkster van Toerisme Kasterlee. De winnaars worden getrokken uit de
deelnemers met 0 fouten en worden persoonlijk verwittigd. De uitslag wordt
bekendgemaakt in De Postiljon en op www.visitkasterlee.be.
Je gegevens worden door het gemeentebestuur van Kasterlee bewaard, maar
enkel gebruikt om je op de hoogte te houden van toeristische activiteiten.
Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken:  ja  nee
(aankruisen wat van toepassing is a.u.b.)
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In juli 2017 kwam een recordaantal kinderen meespelen op de Speelvogels in Rulheyde.
Elke dag trokken gemiddeld 100 kinderen hun speelkleren aan om mee te spelen, dat zijn gemiddeld 27 kinderen per dag meer dan in 2016. Op de topdag waren er maar liefst 154 kinderen!

Foto: Paul Van Pelt

Gratis spektakel op 11 juli tijdens Kasterlee Feest!

Het Heemerf telde heel wat bezoekers tijdens
‘Composteren kan je leren’ op 11 juni. Naast
info en workshops over compost(eren),
kon je er ook genieten van demonstraties
broodbakken, live muziek enz.

Onder meer het optreden
van Waker Djiben zorgde
voor de warme sfeer tijdens
het Wereldfeest.

Foto: Griet Verwaest

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

