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Seniorenweek van 18 tot 24 november
Huiskamerconcerten Tielen Muziekdorp
Kastelse geschenken

Beste Lezer
Het overlijden van schepen Griet Noyens
heeft haar collega’s, de medewerkers van ons
gemeentebestuur en vele inwoners die haar
kenden en waardeerden diep getroffen. Griets

College van burgemeester en schepenen
❍ 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, onderwijs.

vriendelijkheid, werkijver en verbondenheid met
vele mensen en verenigingen, blijven ons inspireren om ons in te zetten voor de gemeente.
Na vele jaren van voorbereiding en uitvoering
werden in de maand september twee
belangrijke projecten feestelijk geopend. Begin
september het Ontmoetingscentrum Kasterlee.
Het openingsweekend bracht veel volk op de
been. Daarmee beschikt de gemeente nu in de
drie deeldorpen over een goede culturele infrastructuur. Eind september opende het nieuwe
toeristisch kantoor zijn deuren. Het is een echt
belevingscentrum geworden met veel aandacht
voor de toegankelijkheid voor iedereen. We hopen dat dankzij dit kantoor nog meer toeristen
de weg naar onze mooie gemeente vinden en
ook dat het onze eigen inwoners op weg zet om
nog meer van alle moois en goeds van Kasterlee, Lichtaart en Tielen te genieten.
Infrastructuurwerken zoals het aanleggen van
fietspaden en riolering, het veiliger maken

❍ 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

❍ 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, begraafplaatsen, senioren

❍ 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 ,
milieu en bosbeheer

❍ Walter Van Baelen

❍ 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, jeugd

(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.

van schoolomgevingen of het herstellen van
het wegdek kunnen soms lang aanslepen of
plots in een stroomversnelling geraken. En dan
gebeurt het dat langdurige werken samenvallen
zoals nu in Lichtaart op Poederleesteenweg en
Tielensteenweg. We zijn er ons goed van bewust
dat dit heel wat hinder en overlast met zich
meebrengt. Er wordt serieus in geïnvesteerd om
deze zoveel mogelijk te beperken. Toch durven
we ook op begrip rekenen, omdat het uiteindelijke doel meer veiligheid en meer leefkwaliteit

Gemeentediensten
Gemeentehuis

Brandweer

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

is. De hinder is tijdelijk, de positieve resultaten
gelukkig van lange duur

Politie

Ward Kennes

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

burgemeester

Foto voorpagina:
Het is volop herfst!

Alle diensten en nuttige contactgegevens vind je ook terug op de website
www.kasterlee.be.
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Uit de gemeenteraad

SEPTEMBER - OKTOBER
Nieuwe
gemeenteraadsleden
Marie Therese Van Laer (Vlaams
Belang) legde de eed af als nieuw
gemeenteraadslid. Zij vervangt Jef
Verrycken, die afstand deed van zijn
mandaat.
Nick Stevens (CD&V) legde de eed af
als nieuw gemeenteraadslid. Hij vervangt Griet Noyens (†).

Goedkeuring aantal schepenen

Doelgroepmedewerkers voor natuuren bosbeheer
Over de periode 2018 – 2021 zullen ook doelgroepmedewerkers ingezet worden voor natuur- en bosbeheer,
landschapszorg en openbare reinheid. De gemeenteraad
keurde hiervoor de raming van 800.000 euro BTW inclusief
(voor de vier jaar) goed.

Onderhoudswerken gebouwen
monumentenwacht
De bestekken voor de onderhoudswerken aan de gebouwen Heemerf (35.000 euro BTW inclusief) en O.L.V. Zandkapel (40.000 euro BTW inclusief) werden goedgekeurd.

Naar aanleiding van het overlijden van schepen Griet
Noyens, en rekening houdend met de gemeenteraadsverkiezingen die over een jaar plaatsvinden, wordt het aantal
schepenen voor de rest van de legislatuur herleid naar 4
(naast de burgemeester en de OCMW-voorzitter).

Sloop voormalig supermarktgebouw
Markt 41

Wijk-werken wordt het nieuwe PWA

Goedkeuring statuten
en samenstelling van de
Intergemeentelijke Onroerend
Erfgoed Adviesraad

De gemeentes en OCMW’s van Kasterlee, Grobbendonk,
Herenthout, Herentals, Lille, Olen en Vorselaar hebben
in 2015 Interlokale Vereniging Middenkempen opgericht.
De organisatie van de wijk-werking (het vroegere PWA)
wordt hierin geïntegreerd.

Nieuwe straatnamen
Volgende straatnamen werden door de gemeenteraad
definitief goedgekeurd: Roeperstraatje (verbinding tussen
Leistraat en Schoolstraat) en het Bobbejaan Schoepenplein (plein voor de bibliotheek), beiden in Lichtaart.

Parking Molenstraat

De raming voor het slopen van het leegstaand gebouw en
bijhorende kelder bedraagt 83.940,53 euro BTW inclusief.
De gemeenteraad keurde deze raming goed.

In 2016 werd onze gemeente erkend als onroerenderfgoedgemeente. Om aan de voorwaarden voor een lokaal
onroerenderfgoedbeleid te voldoen, doet de gemeente
beroep op de expertise van Erfgoed Noorderkempen.
Er wordt ook een (inter)gemeentelijke onroerend erfgoed
adviesraad opgericht. Deze adviesraad ondersteunt het
uittekenen en uitvoeren van een lokaal onroerend erfgoedbeleid en adviseert o.a. bij de opmaak van beleidsplan. De samenstelling en statuten van de adviesraad
werden goedgekeurd door de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurde het bestek voor de infrastructuurwerken aan parking Molenstraat goed. Raming:
380.475,44 euro BTW inclusief.

in memoriam schepen Griet Noyens
(1965 - 2017)
Op 28 september jl. overleed schepen Griet Noyens aan de gevolgen van een ernstige ziekte.
Onze gemeente zal nog jarenlang de vruchten plukken van haar inzet en verwezenlijkingen
als schepen. Denk maar aan het nieuwe speelpaviljoen Rulheyde, het belang dat ze hechtte
aan de uitbouw van een sterk seniorenbeleid, haar toewijding voor een duurzaam leefmilieu
en bosbeheer en haar steun voor de jeugd en het onderwijs in de gemeente. Voor velen was
ze – vaak samen met haar man Paul – een vertrouwd gezicht op evenementen en vieringen,
er altijd graag bij en steeds betrokken en behulpzaam.
Ze zal herinnerd worden als een warme en loyale vrouw en als een liefhebbende moeder en
echtgenote.
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Burgerzaken

Mijn DOSSIER, geeft
je online toegang
tot je gegevens
en attesten uit het
Rijksregister
Mijn DOSSIER maakt het mogelijk om je persoonlijk
dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten
(bijvoorbeeld een attest van gezinssamenstelling, van
hoofdverblijfplaats, van wettelijke samenwoning,…)
zelf te downloaden.
Via Mijn DOSSIER kan je je gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven en checken wie je gegevens
heeft geraadpleegd.
Voor heel wat attesten hoef je dus niet langer langs
te komen op het gemeentehuis. Ook zijn alle attesten
onmiddellijk en gratis beschikbaar. Ze hebben ook
dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd
door de gemeente.

meer info: Dienst Burgerzaken –
Tel. 014 85 99 11 – bevolking@kasterlee.be

Vragen over je wettelijk pensioen?
Kom naar een pensioenpunt!
Experts van de pensioendienst komen langs in een Pensioenpunt om al je vragen over je wettelijk pensioen te
beantwoorden. Let wel: niet in alle Pensioenpunten zijn
er steeds experts van de drie pensioenstelsels (werknemers- ambtenaren- en zelfstandigenpensioenen) aanwe-
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zig. Je vindt alle informatie (adressen, openingsuren) op
www.pensioenpunt.be
meer info: www.pensioenpunt.be

Grondgebiedzaken

Infosessie: hernieuwbare energie in een
notendop
Ook deze winter organiseert IOK samen met 27 gemeenten, Eandis, Infrax, Kamp C en de Gezinsbond een
Energie Infotoer: een reeks inspirerende infosessies over hernieuwbare energie en energie besparen.
Zonnepanelen of -collectoren, warmtepompen of houtketels… er is een uitgebreid aanbod aan hernieuwbare
energietoepassingen.
Ontdek welke vorm van hernieuwbare energie het interessantst is voor je woning tijdens de infosessie
‘Hernieuwbare energie in een notendop’
wanneer donderdag 23 november 2017 om 20 uur
waar
de polyvalente zaal van het gemeentehuis,
Markt 1, Kasterlee
De infoavond is gratis, maar we vragen om vooraf in te
schrijven. Dit kan via www.iok.be/ei of via de milieudienst.

Ook benieuwd naar de andere infosessies?
Op www.iok.be/ei vind je een overzicht van alle
infoavonden. Voor meer info kan je terecht op
www.kempen2020.be.
Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering
van het Europese Interreg 2 Zeeën programma en het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Voor nieuwbouwwoningen is het sinds 2014 verplicht om
een minimale hoeveelheid energie te halen uit hernieuwbare bronnen. En ook bij renovaties wordt de klassieke
verwarmingsketel steeds vaker vervangen door een
warmtepomp of houtketel.

Vraag een gratis huisbezoek aan en bespaar
Wil je thuis graag energie besparen? Weet je niet precies hoe je kamerthermostaat werkt? Ligt jouw verbruik
te hoog en vraag je je af waarom?
Een energiemeester komt op jouw vraag gratis langs en
zoekt samen met jou naar het antwoord op je energievragen.
Je kan zo’n huisbezoek aanvragen door het e-formulier in
te vullen op www.kempen2020.be/huisbezoek of te bellen
naar 014 27 96 50 (Kamp C).
Wist je dat je via eandis.zetjewoningopdekaart.be in een
paar eenvoudige stappen ontdekt of jouw verbruik lager of
hoger is dan gemiddeld?

Registreer je vrijblijvend als kandidaat via
www.kempen2020.be/energiemeester.

Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering
van het Europese Interreg 2 Zeeën programma en het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Word zelf energiemeester
Op dit moment volgen meer dan 60 vrijwilligers in de
Kempen een opleiding tot energiemeester. Wil jij ook
energiemeester worden en gezinnen helpen om thuis
energie te besparen?
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Grondgebiedzaken

DOE MEE
met de groepsaankoop muurisolatie!
Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt
geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt
25% van de warmte door de muren. Wanneer je dak
goed geïsoleerd is, is het plaatsen van muurisolatie
de volgende stap naar een lagere energiefactuur en
meer comfort.
Samen met 27 gemeenten organiseert IOK deze winter
een groepsaankoop muurisolatie. Door samen de markt
op te gaan, worden goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen. Zowel het inspuiten van de
spouwmuren als het van buitenaf of van binnenuit bij-isoleren van de muren behoren tot de mogelijkheden. Ben je
een handige Harry of Henriëtte? Ook doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aankopen via de groepsaankoop.

Meer info en inschrijven
Kom langs op een infoavond in je buurt.
Ze starten telkens om 20 uur en zijn gratis.
Gemeente

Datum

Locatie

Olen

dinsdag
14 november

Gemeentehuis,
Dorp 1

Herentals

maandag
27 november

Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30

Vrijblijvend inschrijven is nu al mogelijk via
www.iok.be/muurisolatie. Na je inschrijving word je verder
op de hoogte gehouden over het verloop van de actie in
jouw gemeente.
Wil je graag mee beslissen welke firma de samenaankoop
mag uitvoeren? Geef je dan ook zeker op voor de stuurgroep.

De actie kadert binnen het streekproject Kempen2020, het
engagement van alle Kempense gemeenten om 20% CO²
te besparen tegen 2020. Voor meer info kan je terecht op
www.kempen2020.be.

Meer info:
milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be
IOK - 014 56 42 56 - duurzaamheidsteam@iok.be

Infosessie rechten en plichten van huurders
Waarop moet je letten bij de keuze van een huurwoning? Wat hoort er allemaal in een huurovereenkomst
te staan? Hoe zit het met de plaatsbeschrijving en de
huurwaarborg? Wie moet welke onderhoudswerken
uitvoeren aan de huurwoning? Kan je je huurcontract
zomaar opzeggen?
Om een antwoord te bieden op al deze vragen organiseert de gemeente Kasterlee in samenwerking met

Kempens Woonplatform een infoavond voor huurders.
Je verneemt er welke rechten je als huurder hebt, en
ook wat je verplichtingen zijn.
Heb je een specifieke vraag? Voel je vrij om ze te stellen.
De infosessie is gratis en vindt plaats op woensdag
22 november om 20 uur in het ontmoetingscentrum schoolstraat 31 - Lichtaart.

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

Doe nog tot het einde van dit jaar mee met de
groepsaankoop condensatieketels!
De technologie van verwarmingsketels is de laatste decennia zo sterk geëvolueerd dat de vervanging van een
verouderde ketel nuttig kan zijn, ook al lijkt die nog goed te werken. De huidige ketels zijn heel wat zuiniger,
waardoor je fors kan besparen op je energiekosten.

Waarom nog dit jaar een
nieuwe condensatieketel
laten plaatsen?
De prijzen en voorwaarden van de
groepsaankoop gelden nog tot het
einde van het jaar. Door een nieuwe
condensatieketel te plaatsen, kan je
tot 35% besparen op je energiefactuur. De investering verdient zichtzelf
in de meeste gevallen terug op tien
jaar tijd.

nemen met de firma en te verwijzen
naar je gemeente en de groepsaankoop. De firma maakt dan een
vrijblijvende offerte op basis van
de prijzen en voorwaarden van de
groepsaankoop.
De actie kadert binnen het streekproject
Kempen2020, het engagement van alle
Kempense gemeenten om 20% CO² te
besparen tegen 2020. Voor meer info kan
je terecht op www.kempen2020.be.

Hoe deelnemen aan de
groepsaankoop?

Wil je weten of jouw ketel aan
vervanging toe is? Doe de test op
www.iok.be/verwarming.

Een overzicht van de gekozen firma’s,
prijzen en voorwaarden van de
groepsaankoop kan je terugvinden op
www.iok.be/verwarming.
Deelnemen aan de groepsaankoop
kan door rechtstreeks contact op te

Meer info: milieudienst –
Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be
IOK – 014 56 42 56 –
duurzaamheidsteam@iok.be

Afvalkalender 2018
Vanaf 11 december kan je de afvalkalender 2018 in je brievenbus verwachten. De lay-out is een beetje aangepast, waardoor de kalender groter geworden is.
Gebruik je een smartphone? Download dan de recycle app! Zo vergeet je
nooit meer je afval buiten te zetten.
De app geeft je alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een
handige afvalkalender met herinneringen én sorteerinfo.

Kerstbomen naar het
containerpark

Al de huis-aan-huis ophalingen worden uitgevoerd door IOK Afvalbeheer,
behalve de ophaling van grof vuil.
Is er een probleem met een ophaling,
dan kan je rechtstreeks IOK Afvalbeheer contacteren op de afvalinfolijn:
014 56 27 75. Hun contactgegevens
staan ook vermeld op de kalender.

Ook de huis-aan-huis ophaling van
de kerstbomen blijft. De ophaaldag
vind je op de afvalkalender.

Van 3 tot en met 13 januari 2018 kan
je maximum 2 natuurlijke kerstbomen gratis aanbrengen op het
containerpark. Normaal tarief:
4 euro per begonnen m³.

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

Kasterlee wil leegstand en verwaarlozing
voorkomen
Het gebeurt dat woningen en gebouwen gedurende lange tijd leeg staan of niet degelijk onderhouden worden.
Dit maakt woonomgevingen minder aangenaam. Onze gemeente wil eigenaars ertoe aanzetten om leegstaande en verwaarloosde panden opnieuw in orde te brengen.

Verwaarlozing

Nieuwe reglementen

Panden die aan de buitenzijde in slechte staat verkeren,
worden opgenomen in het register van verwaarloosde
woningen en gebouwen. Aan elk gebrek dat het pand vertoont, wordt een score toegekend. Bedraagt de eindscore
18 punten of meer, dan is er sprake van verwaarlozing.
Als eigenaar word je van de opname in het register op
de hoogte gebracht en krijg je nog een jaar de tijd om de
gebreken te herstellen. Doe je dit niet, dan volgt er een
heffing.

De gemeente Kasterlee actualiseerde het huidige leegstandsreglement en keurde onlangs het reglement op
verwaarlozing van panden goed. Verwaarlozing was
vroeger een Vlaamse bevoegdheid, maar werd begin 2017
toegewezen aan de lokale besturen.

Leegstand
In het leegstandsregister staan woningen en gebouwen
die langer dan 1 jaar leeg staan. Ook hier word je als
eigenaar van de opname in het register verwittigd, en je
krijgt de nodige tijd om het pand terug in gebruik te (laten)
nemen. Indien er een jaar na de opname in het register
geen bewoning (in het geval van een woning) of gebruik
(bij een gebouw) is, moet je een heffing te betalen.

Onze gemeente doet beroep op de intercommunale IOK
voor de opmaak en actualisatie van beide registers.
De heffing en de bijhorende vrijstellingsmogelijkheden
blijven een bevoegdheid van de gemeente zelf.

Alternatieven?
Als eigenaar kan je bijvoorbeeld het leegstaande en/of
verwaarloosde pand renoveren (hiervoor zijn er diverse
premies), verkopen, verhuren aan een sociaal verhuurkantoor…

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

Vochtige lucht is
dure lucht
Ramen en deuren sluiten om te besparen op stookkosten? Wist je dat je door niet te verluchten, een
vochtig binnenklimaat creëert, en dat het net méér
energie (en dus ook geld) kost om deze vochtige
binnenlucht op te warmen. Je bereikt een goede
luchtvochtigheid in huis door je woning minstens
tweemaal per dag, en ná activiteiten die veel vochtigheid opwekken (koken, was drogen, douchen) tien
minuten kort en krachtig te verluchten.
Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be
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Sociaal Huis

Tussenkomsten in verwarmingskosten
De impact van de verwarmingskosten op je budget is beduidend groter tijdens de wintermaanden.
Het OCMW kan helpen voorkomen dat je zonder verwarming dreigt te vallen wanneer je over onvoldoende
financiële middelen beschikt.

Tussenkomst voor verwarming met
stookolie.

Tussenkomst budgetmeter aardgas.

Kom je een tussenkomst aanvragen, dan zal er een onderzoek gebeuren via de gegevens van de Kruispuntbank.
Per kalenderjaar heb je recht op een maximumtoelage
van 210 euro. Dit bedrag kan bij een grote factuur in een
keer worden uitbetaald of bij kleinere leveringen in meerdere keren. Een van de voorwaarden is dat je binnen 60
dagen na levering de aanvraag voor de toelage komt doen.
Je brengt hiervoor mee: je identiteitskaart, je leveringsbon/factuur, en een bewijs van je schuldbemiddelaar dat
je de factuur niet kan betalen.

Er kan vanuit het OCMW een ondersteuning geboden
worden door een minimale hoeveelheid aardgas ter
beschikking te stellen via periodieke opladingen van de
budgetmeterkaart. De kost hiervan wordt grotendeels
gedragen door de distributienetbeheerder. Deze tussenkomst kan je krijgen vanaf 1 november 2017 tot en met
31 maart 2018. Als je hiervoor in aanmerking wil komen,
wordt een financieel onderzoek gedaan om na te gaan of
je risico loopt op energie-armoede.

Wanneer aanvragen:
			

Wanneer aanvragen:
			

elke maandagnamiddag
van 13 tot 16 uur.

elke voormiddag
tussen 9 en 12 uur.

Meer info: Sociale dienst OCMW – Tel. 014 55 60 04 - ocmw@kasterlee.be
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Mobiliteit

10 op 10 maatregelen
Met het 10op10-project ondersteunt de Provincie Antwerpen scholen die extra
aandacht besteden aan verkeerslessen en een verkeersveilige schoolomgeving. 3 Kastelse scholen – GBS De Pagadder, VBS De Parel, en de 3Master –
behaalden het 10op10-label.
Met de subsidies die hierdoor ter beschikking kwamen, kocht het gemeentebestuur verkeerseducatieve materialen, zowel voor kleuters als voor leerlingen van het lager onderwijs. Alle Kastelse scholen kunnen deze materialen
ontlenen. Verder werden er verkeersbeugels bijgeplaatst aan basisschool ‘De
Pagadder’.

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

Huwelijksjubilea

50

50

10

Alphonsus Lanslots

50

Henricus Michiels

50

Victor Nuyts

& Maria Gouvaerts

& Fernanda Urkens

& Maria Hannes

TIELEN - 8-8-1967

TIELEN - 12-8-1967

KASTERLEE - 26-8-1967

Jan Gevers

50

Eduard Broos

50

Franciscus Hermans

& Elisabeth Van de Vliet

& Lea Van Springel

& Simonne Borghs

TIELEN - 1-9-1967

KASTERLEE - 9-9-1967

KASTERLEE - 16-9-1967

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – november 2017

Huwelijksjubilea

50

50

50

Aloysius Meeus

50

Renatus Van de Putte

50

Robert Borms

& Agnes Claessen

& Ivonne Vets

& Diane Voet

KASTERLEE - 4-7-1967

LICHTAART - 23-9-1967

KASTERLEE - 22-7-1967

Marcellus Cools

50

Ben Dams

50

Adrianus Graumans

& Elisa Graumans

& Francina Pauwels

& Gerarda Peeters

TIELEN - 6-5-1967

KASTERLEE -22-7-1967

KASTERLEE - 4-7-1967

Johannes de Bakker

50

Willy Druyts

60

Marcellus Embrechts

& Hendrika Hagedoorn

& Maria Bax

& Ludovica Moorkens

KASTERLEE - 3-6-1967

KASTERLEE - 4-8-1967

TIELEN - 8-8-1957

AAN ALLE JUBILARISSEN

PROFICIAT!
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Vrije tijd

Tielen Muziekdorp zoekt
huiskamers en muzikanten!
Ben je een gastvrije inwoner en zie je het zitten om lokale muzikanten deze winter een plekje te geven? Of ben je een artiest die met zijn of haar muziek eens
een huiskamer wil verwarmen? Grijp dan deze unieke kans en neem deel aan
de huiskamerconcerten in januari, februari of maart 2018!
Bekijk de voorwaarden, ondersteuning en afspraken op www.kasterlee.be en
registreer je uiterlijk op 30 november via het digitaal loket!

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

Cultuureducatie lagere scholen
Zoals elk schooljaar trakteert het gemeentebestuur de Kastelse
schoolkinderen op een flinke portie cultuur.
Onze kleuters kunnen begin 2018 genieten van een voorstelling door het poppentheater Wortel. Rosa-Marie is een
sterk visueel verhaal, vol boerderijdieren en kakelkippen.
Over de grote en kleine zorgen van een varken dat er ook
heel graag bij wil horen.

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar wonen
een muzikale voorstelling van ‘Haar & Snaar’ bij. Dit interactieve muziektheater presenteert klassieke muziek
en instrumenten op een speelse manier. De leerlingen
worden meegenomen op een boeiende ontdekkingstocht
door de wereld van muziek en kunst, ze luisteren, zingen,
spelen mee op slaginstrumenten, tekenen,…
De verschillende verenigingen zetten in september hun
beste beentje voor om de leerlingen van het derde leerjaar
te verwelkomen. Tijdens deze cultuurdag maakten ze kennis met de verenigingen en hun leukste activiteiten!

De bib zorgt voor een fijne literaire activiteit voor het
vierde leerjaar.
De klassen van het vijfde leerjaar brachten in de eerste weken van het schooljaar een bezoek aan het Frans
Masereel Centrum. Een ideale kennismaking met deze
bijzondere plek in onze gemeente, waar nationale en internationale artiesten, onderzoekers en grafisch ontwerpers elkaar ontmoeten, logeren en experimenteren.

Voor de zesdeklassers is er in mei een workshop ‘bos
vol pixels en apps’ in de Hoge Rielen. Gewapend met een
tablet vol applicaties gaan ze op jacht naar de mooiste
natuurwonderen. Het eindresultaat is een stukje multimediale kunst, klaar om op het wereldwijde web te plaatsen.

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

Nieuwjaarke Zoete zingen in 2017 uitzonderlijk
op zaterdag 30 december!
Op de laatste dag van het jaar trekken de Kastelse kinderen, gewapend
met een tas en hun stem, van deur tot deur om snoep of centjes bij
elkaar te zingen. Wanneer 31 december op een zondag valt, wordt het
‘nieuwjaar-zingen’ vervroegd. Dit jaar komen de kinderen dus op zaterdag
30 december aan je deur om je al zingend een voorspoedig nieuwjaar te
wensen!
Vanaf de 19de eeuw werd het gebruikelijk om in de periode van de twaalf
heilige dagen (tussen kerst en Driekoningen) een rondgang te maken.
De liedjes waren toen zeer divers: kerstliederen, gezongen nieuwjaarswensen, of driekoningenliedjes. Net zoals bij Driekoningen gingen vroeger
voornamelijk volwassenen (armen en bedelaars) op pad. Met de opbrengst
die zij bij elkaar zongen, konden ze de moeilijke wintermaanden beter
doorkomen. Deze traditie is geëvolueerd naar het Nieuwjaarke Zoete zingen zoals we dat vandaag kennen: een gezellig kinderfeest.

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

Leverde jij of je
club in 2017 een
opmerkelijke
sportprestatie?
Laat het weten aan de sportdienst want het
gemeentebestuur wil alle verdienstelijke
Kastelse sporters in de bloemetjes zetten.
Wil je weten of je in aanmerking komt voor
de verkiezing van sportbelofte, sportvrouw,
sportman, G-sporter, sportploeg van het jaar?
Op www.kasterlee.be/sportlaureatenverkiezing
vind je het reglement met de voorwaarden tot
nominatie en een digitaal inschrijvingsformulier.

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

Food truck festival
De meest sfeervolle en gezellige periode in het jaar móet wel
het eindejaar zijn. Vuurkorven worden aangestoken, in de
bomen hangt mooie kerstverlichting en mensen schuiven wat
dichter bij elkaar. Dé ideale periode ook om een foodtruckfestival te organiseren. Op zondag 10 december van 12 tot 21
uur toveren chefs en food truckers uit Kasterlee de markt om
in een knus ‘winters food truck festival’. Kom proeven van de
gemoedelijke sfeer, de culinaire hapjes en streekdranken.
Natuurlijk zorgen we ook voor muziek en kinderanimatie.

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

Geschenken
Oh hemel, is het alweer tijd om kerstcadeautjes te kopen? Laat je zeker eens inspireren
bij Toerisme Kasterlee! Wat denk je van een
reuzegrote kabouter, een gedichtenbundel,
gevarieerd bierpakket, of een verzameling van
streekproducten?
Je kan ook een activiteit schenken, of een
waardebon voor een culinaire fiets- of wandeltocht. Voilà, het perfecte eindejaarscadeautje
vind je bij Toerisme Kasterlee.

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

Geef Kasterlee een
plekje in je huis

Winterwandeling

Ons motto is ‘Kasterlee beleef je’. En dat mag je letterlijk
nemen. Elke dag van het jaar is er wel iets te beleven in
onze mooie gemeente. Wil je niets missen? Koop dan een
jaarkalender en begin alvast te plannen. In deze A3-kalender vind je elke maand een activiteitentip in Kasterlee.
Er is ook ruimte om zelf je planning in te vullen. De mooie
sfeerbeelden maken het plaatje af.

Wie wandelen zegt, zegt Kasterlee. Vanaf de eerste zondag
van november tot en met de laatste zondag van april kan
je onder begeleiding van een gids prachtige wandelingen
maken. Je vertrekt altijd om 14 uur aan een horecazaak.
Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. Alle data
vind je in de gratis kalender die je bij Toerisme Kasterlee
afhaalt, of door te surfen naar www.wandelgemeente.be.

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

Vrije tijd

Beleef de overgang naar 2018 zonder zorgen!
Ook tijdens oudejaarsnacht brengen chauffeurs van De
Lijn je veilig naar je bestemming en weer thuis. Sommige
volgen bestaande trajecten, maar er zijn ook feestbussen
en –trams die speciaal voor de gelegenheid via andere
reiswegen rijden. Meer informatie over de dienstregeling en de reisweg van de Feestbus Turnhout – Kasterlee
– Lichtaart – Tielen vind je via www.delijn.be/oudejaar,
samen met de andere feestbussen en –trams.

Vragen over jouw rit? Tijdens oudejaarsnacht kan je de
hele nacht door (tot 6 uur ‘s ochtends) via Twitter en Facebook je vraag stellen.
Praktische informatie over het feestbiljet vind je op de
gemeentelijke website www.kasterlee.be.

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

Op zoek naar vrijwilligerswerk?
De bib zoekt jou!
• Waard of waardin voor onze koffiebar. Kom één maal per week
mensen ontvangen in het bibcafé in Tielen, Kasterlee en Lichtaart.
• Gezellige vertellers/voorlezers of knutselaars om activiteiten met kinderen
te doen in de bib en in klassen. Er zijn nooit te veel creatieve geesten!
• Boekbezorgers die boekpakketten helpen klaarmaken, bezorgen en
ophalen bij mensen met een beperking of met mobiliteitsproblemen,
in rusthuizen en thuis.
• EHTM’ers (Eerste Hulp bij Tekort aan Mankracht) om af en toe bij
te springen bij grote activiteiten.
• Begeleiders voor leeskringen of poëzie

Meer info: bib Kasterlee –
014 85 00 11 –
bibliotheek@kasterlee.be
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Voor een overzicht van de meest recente activiteiten
www.uitinkasterlee.be

Activiteiten
november - december 2017
NOVEMBER
01 Fotosalon fotoclub Visueel
Georganiseerd door Fotoclub Visueel
Lichtaart - jaarlijks fotosalon met
voorstelling van nieuwe werken. Locatie: OC Lichtaart, Schoolstraat 31,
Lichtaart - Tijdstip: 10.30 tot 19.30 uur Meer info? www.visueel.be
04 Duivelskuilwandeling
Georganiseerd door Pompoenstappers
VZW - Wandeling naar Goor over
Provinciaal Domein Hoge Mouw en
OC Lichtaart langs de Zandschel
en het Koningsbos. Keuze tussen
diverse wandelafstanden. - Locatie:
De 3Master, Pater Damiaanstraat 10,
Kasterlee - Tijdstip: vertrek vanaf 7
tot 15 uur - Kostprijs: € 1 - Meer info?
www.depompoenstappers.be
06 Jazz Club Houtum Street
Georganiseerd door Jazz Club Houtum
Street VZW - Filip Verneert & Enrique
Simon Quartet delen composities met
elkaar én met het publiek. Locatie: Den Eyck, Houtum 39,
Kasterlee - Tijdstip: 21 uur Kostprijs: € 10 (€ 5 voor studenten) Meer info? www.houtumstreet.be
08 Workshop “Opsteker! Een warm gebaar
bij ziekte en tegenslag”
Georganiseerd door Femma Lichtaart
‘Opsteker’ is de vernieuwde versie van
‘Anker in Kanker’ en maakt tegenslag of
ziekte, waaronder kanker, bespreekbaar.
Locatie: OC Lichtaart, Schoolstraat 31 Lichtaart - Tijdstip: 19 uur - Kostprijs:
basistarief € 6 - niet-leden € 9 - Meer
info? berrenstreza@gmail.com
11 + 12 Concert “Wall of Sounds”
Georganiseerd door Koninklijke fanfare
Vreugd in Deugd - jaarlijks concert van
de fanfare Vreugd in Deugd met vooral
bekende ‘klankskes’ van ondermeer Joe
Cocker, Bruno Mars, Billy Joël en Sting.
- Locatie: OC Lichtaart, Schoolstraat
31 - Lichtaart - Tijdstip: zaterdag
11/11: 20 uur - zondag 12/11: 15 uur Kostprijs: voorverkoop € 6 - kassa € 8
- Meer info? www.vreugdindeugd.be
12 14de Marathon van Kasterlee
Georganiseerd door Marathon Kasterlee
VZW - wedstrijd(natuur)loop doorheen
het groene Kasterlee. - Locatie:
Geelsebaan 52 - Kasterlee - Tijdstip:
10 uur - Kostprijs: ½ Marathon:
€ 25 - Marathon: € 35 - Meer info?
www.marathonkasterlee.be
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12 Pompoenencross
Georganiseerd door LRV De Lustige
Dravers - eventingwedstrijd voor
aspiranten en beginnelingen - Locatie:
LRV-terrein Boekweitbaan 2 - Kasterlee
Tijdstip: 7 uur - Kostprijs: Deelnemer:
€ 5 - Bezoeker: € 3 - Meer info?
Liesbeth Van Laer - GSM: 0486 90 26 60
17 Verenigingenquiz
Georganiseerd door Gekko VZW jaarlijkse verenigingenquiz voor alle
Lichtaartse verenigingen - Locatie: OC
Lichtaart, Schoolstraat 31 - Lichtaart Tijdstip: 20 uur - Meer info? Eddy Gielis
GSM: 0491 73 87 39
19 Kadeekesdag
Georganiseerd door gemeentelijke
sportdienst - speel- en beweegfeest
voor kinderen en hun (groot)ouders
Locatie: SC Tielenhei, Prijstraat 68 Tielen - Tijdstip: 9 tot 15 uur - Kostprijs:
Gratis - Meer info? sport@kasterlee.be
19 CD & Platenbeurs Murgesticomité
Georganiseerd door VZW Murgesti beurs waar muziekliefhebbers hun
2dehands CD’s en muziekplaten kunnen
verkopen en/of ruilen. - Locatie: Ligahof,
Schoolstraat 36 - Lichtaart - Tijdstip:
10 - 17 uur - Kostprijs: Deelnemer: € 10
- Bezoeker: € 3 - Meer info? Michiel
Michiels - GSM: 0487 48 60 16
19 Kemp’ner Brunch
Georganiseerd door Kemp’ner
Musikanten - uitgebreide brunch
met daarna muziek van “Die original
Rheinstadter Musikanten uit Nederland”
en “De Kemp’ner Musikanten” uit
Tielen. - Locatie: OC Tielen,
Kasteeldreef 34 - Tielen - Tijdstip:
11.30 - 14 uur - Kostprijs: € 20 - Meer
info? www.kempnermusikanten.com
25 Grote Prijs Floreal
Georganiseerd door De Moedige
Veldrijder - cyclocrosswedstrijd in
kader van het regelmatigheidscriterium
“De Moedige Veldrijder” - Locatie:
Camping Floreal, Herentalsestwg 64
- Lichtaart Tijdstip: 8.30 tot 17 uur Kostprijs: deelnemer: € 5 - bezoeker
€ 7 - Meer info? Leo De Busser - GSM:
0498 92 02 94
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25 + 26 Muzikaal Tafelen
Georganiseerd door Toerisme Kasterlee
Een heel weekend muzikaal en culinair
genieten in diverse restaurants
in Kasterlee, Lichtaart en Tielen Locatie: diverse locaties - Tijdstip:
zaterdag 25/11: 19 uur - zondag 26/11:
12.15 uur - Kostprijs: € 35 - Meer info?
www.visitkasterlee.be/proeven

DECEMBER
06 Kookworkshop “Slow Food”
Georganiseerd door Femma Lichtaart Slow Food is het tegenovergestelde van
fastfood. In plaats van massaproductie
en snelle consumptie gaat het hier
om het genieten van alle authentieke
lekkernijen die onze keuken rijk
is. Het doel is streekproducten en
streekgebonden kookwijzen promoten.
Ingrediënten worden ter plaatse
aangerekend. - Locatie: OC Lichtaart,
Schoolstraat 31 - Lichtaart - Tijdstip:
19 uur - Kostprijs: Basistarief:
€ 6 - niet-leden: € 9 - Meer info?
berrenstreza@gmail.com
07 Kookworkshop “Feestelijke hapjes”
Georganiseerd door Femma Kasterlee
Culinair - Creatieve kookworkshop
met Hilde Lenaerts. Verrassingen
gegarandeerd! - Locatie: OC Kasterlee,
Binnenpad 2 - Kasterlee - Tijdstip:
19.30 uur - Kostprijs: Femma-leden:
€ 6 (ingrediënten niet inbegrepen)
Niet-leden: € 12 € (ingrediënten niet
inbegrepen) - Meer info? Ria Campforts
- Tel. 014 85 24 34
10 Winters Foodtruck Festival
Georganiseerd door Toerisme Kasterlee
Mobiele keukentjes toveren de markt
van Kasterlee om in een food truck
festival. Kom proeven van de gezellige
sfeer, muziek, streekbieren en culinaire
hapjes! - Locatie: marktplein Kasterlee
Tijdstip: 13.30 - 21.30 uur - Meer info?
Inge Geeraerts - Tel. 014 84 95 19
15 Kerstconcert De Omnibus
Georganiseerd door Vrije Lagere
School + kleuterschool De Omnibus kerstconcert waarbij de alle kleuters
en kinderen samen met Ive Rénaarts
optreden. - Locatie: Sint-Margaritakerk,
Tielendorp - Tielen - Tijdstip: 13 uur
Kostprijs: Gratis - Meer info? Carine
Verswijvel - Tel. 014 55 63 88

17 Winterduathlon “De Hel van Kasterlee”
Georganiseerd door Kastelse Durvers
De zwaarste winterduathlon in België.
In 2017 een volledig nieuw traject, maar
nog steeds 15 km lopen, 105 km MTB
en vervolgens terug 30 km lopen in alle
(on)mogelijke weersomstandigheden.
Locatie: SC Duineneind, Duineneind
15 - Kasterlee - Tijdstip: 6 tot 22 uur
Kostprijs: € 70 voor gelicentieerde
atleten uit België, € 80 euro voor nietgelicentieerde atleten uit België - Meer
info? www.winterduathlonkasterlee.be
23 + 24 Kerstconcert
Jaarlijks kerstconcert door kon. fanfare
De Kunstminnaars VZW - Locatie: OC
Kasterlee,
Binnenpad 2 - Kasterlee - Tijdstip:
zaterdag 23/12: 19 uur - zondag 24/12:
14 uur - Kostprijs: € 7 - Meer info?
Hanne Jacobs - GSM: 0477 17 21 65
31 JeTi goes 2018
Georganiseerd door JeTi VZW - JeTi
neemt in stijl afscheid van het oude
jaar om het nieuwe op gepaste wijze
in te zetten! - Locatie: Jeugdhuis JeTi,
Tielendorp 31A - Tielen - Tijdstip:
22.30 uur - Kostprijs: € 3 - Meer info?
Bram Van Gestel - GSM: 0470 04 94 98

LANGLOPENDE
ACTIVITEITEN
WINTER WANDELINGEN
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

Ben je een wandelaar in hart en nieren? Kan je daarboven
op nog genieten van een drankje, soep of stevige hap na je
deugddoende wandeling? Kijk dan snel het programma van de
winterwandelingen na op www.wandelgemeente.be. Wekelijks
wandelen op zondag!

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 22 november 2017
in te voeren in de uitdatabank. Nog geen gebruiker? Maak dan snel een login
aan via www.uitdatabank.be
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De seniorenraad nodigt elke 55-plusser van de gemeente uit om mee te doen tijdens de seniorenweek 2017.
Er is een gevuld en gevarieerd programma, met voor elk wat wils. We kijken er naar uit om alle senioren van
Kasterlee te ontmoeten tijdens deze week! Alvast veel plezier!
Datum

Wat

Waar

zaterdag 18 nov ‘17

Kaartprijskamp:
‘slagen halen’ met
vleesprijzen

OC Lichtaart
Schoolstraat 31,
2460 Lichtaart

Kadeekesdag:
sport / spel
grootouders / ouders /
kleinkind
Springkasteel / grim / spelletjes

Sporthal Tielenhei
Prijstraat 68, 2460 Tielen

Trouwen in 1950
(trouwfeest retro)
inbegrepen in de prijs:
aperitief / 3 gangen menu
met een glas wijn of water
/ bruidsgebak met koffie /
2 consumpties tijdens het
trouwfeest.

WZC ‘De Witte Bergen’
Diestweg 1, 2460 Lichtaart
(inschrijven verplicht vóór
10 nov. 2017)
Plaatsen zijn beperkt.
(max 60 pers.)
(Vervangt “Harten Drie”
dorp rest. Licht.)

11.00-15:30 u

Gebruik defibrillator (AED
- CPR)
i.s.m. Rode Kruis

Brandweer/Rode kruis/
Tech.dienst-gebouw
Lichtaartsebaan 4, 2460 Kasterlee

09:00-11:00 u

Voorkomen van incontinentie i.s.m. Gezondheidsraad
en dienst welzijn

Sporthal Kasterlee (Zaal
gevechtssporten)

Dorpsrestaurant
Harten Drie

’t Margrietje
(zie krantje “Harten Drie”)
Kerkstraat 3, 2460 Tielen
(inschrijven verplicht)

12:00-14:00 u

Luisteren en zingen met
dansende vingers

Heemerf (schuur)
Waaiberg 1, 2460 Kasterlee

14:00-17:00 u

Marc Devos
014 55 53 40

€5

Lijndansen

OC Tielen
Kasteeldreef 34, Tielen

13:00-17:00 u

Juul Van
Laarhoven 014 55 28 45

Gratis

Info Dementie:
spreker Luc Van de Ven

WZC ‘Aquamarijn’
Binnenpad 4, Kasterlee

19:00 u

Aquamarijn
Ans Vermeiren 014 28 14 00
onthaal@aquamarijnkasterlee.be

€1

Bedrijfsbezoek
Kasterlee:ILB
(totaalinrichting woning)
Trappen Lauwers

ILB: Biezenveld 3-8,
2460 Kasterlee
Er moeten trappen
gedaan worden
(inschrijven verplicht)

Lichtaart:
Drukkerij Baudoin

Drukkerij Baudoin,
Poederleesteenweg 108
2460 Lichtaart
(inschrijven verplicht)

Wandelcompetitie
“Niet de snelste, wel de
slimste!”

WZC ‘De Witte Bergen’
(zaal boven)
Diestweg 1, 2460
Lichtaart

14:00 - 16:30 u
inschrijven vanaf 13.30 u

Bewegen voor senioren

Gemeentelijk Basisschool
“De Pagadder”
Schoolstraat 33, 2460 Lichtaart

14:00-15:00 u

Hélène Crosenski
014 55 44 17

Gratis

Sporthal Duineneind
Duineneind 15,
2460 Kasterlee

09.30 - 10.30 u

Sportdienst
014 85 99 17

Gratis

Zondag 19 nov ‘17

Maandag 20 nov ‘17

Dinsdag 21 nov ‘17

Woensdag 22 nov ‘17

Initiatie Drums Alive

Donderdag
23 nov ‘17

Dorpsrestaurant:
Harten Drie

WZC ‘Aquamarijn’
(zie krantje “Harten Drie”)
Binnenpad 4,
2460 Kasterlee
(inschrijven verplicht)

Wandelen
5 km: normaal tempo
10 km: voor geoefende
stappers

OKRA Kasterlee
Binnenpad 2,
2460 Kasterlee

Bingo

Sporthal “Tielenhei”
Zaal Domus
Prijstraat 68,
2460 Tielen

Vrijdag 24 nov ‘17

18

Wanneer

Info

Prijs

Inschrijven vanaf: 13:00 u
start: 14.00 u

Hélène
Crosenski
014 55 44 17

€3

09:30 -13:00 u

10:00-12:00 u

09:30 -10:30 u 11:00-12:00 u

09:30-10:30 u
11:00-12:00 u

12:00 u

13:00 u

13:30 u

Sportdienst
014 85 99 17
Leo Leysen
014 55 10 63

WZC De Witte Bergen
Suzy Verbeeck / Christel
Wils
014 85 04 90

Gezondheidsraad
en Rode Kruis
Eddy Vanaelten
0474 05 60 61

Dienst welzijn
014 55 83 22

Eddy Vanaelten
0474 05 60

Josephine Meeuwssen
014 85 25 02

Jogging Kasterlee
Ria Verboven
014 55 75 18 riaverboven@
telenet.be

Dienst Welzijn
014 55 83 22

Sylvie Van Hasselt
014 85 12 74

Juul Van Laarhoven
014 55 28 45
Hélène Crosenski
Aloïs Wils 014 55 28 45
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Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Seniorenweek is een initiatief van de Gemeentelijke Seniorenadviesraad Kasterlee. Verantw. uitgever voorzitter: Leysen Leo

Gratis

€ 20

Gratis
Gratis

€8

Gratis

Gratis

Gratis

€8

Gratis

Gratis
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De kleuters van ’t Bosvriendje uit Lichtaart waren het best vertegenwoordigd op de scholenveldloop. Zij verdienden de wisselbeker van de
kleuterscholen.

Tijdens de Nacht van de
Duisternis kon je naar de
sterren kijken én een donkere
wandeling maken door
Tikkebroeken.

Tijdens de cultuurdagen in september ontdekten de
kinderen van de derde leerjaren alles over de uitrusting
van de soldaat in de eerste wereldoorlog.

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

