Verschijnt 5 maal per jaar • Afgiftekantoor 2460 kasterlee

uitgave april

2018

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

www.kasterlee.be

Huldiging Bobbejaan Schoepen
Heraanleg Goorseweg van start
NIEUW: fietspunt

Beste Lezer

College van burgemeester en schepenen

We wachten met ongeduld op de gunning voor
veilige fietspaden langs de Poederleesteenweg.
Na de fietspadwerken langs Gierlebaan, Tielensteenweg en Olensteenweg is dit het volgende
grote fietsinfrastructuurwerk deze legislatuur.
De opening van een Fietspunt aan het station in
Tielen en de invoering van fietsstraten rond de
scholen vanaf september zijn allemaal maatregelen om de fietscultuur in Kasterlee verder te
bevorderen. Fietspaden aanleggen is een ding,
ze goed onderhouden is even belangrijk. We zijn
dan ook blij dat de Fietsersbond de ‘gouden
fietsketting 2018’ uitreikte aan de gemeentelijke
onderhoudsploeg van de fietspaden. Een blijk
van erkenning waar ik mij graag bij aansluit.

❍❍ 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.

Nadat enkele weken geleden een winterstorm
lelijk huis hield in onze bossen, zijn er in
februari en maart door het Agentschap Natuur
en Bos en de Provinciale Groendomeinen op
meerdere plaatsen bosbeheerwerken uitgevoerd. Vooral het kappen van bomen om in
functie van natuurdoelstellingen open plekken
te creëren roept vragen op. We hebben bij het
ANB aangedrongen om de publieke opinie meer
en beter te informeren en om voorlopig geen
verdere grootschalige boskappingen meer op te
starten.
In maart ontvingen we na 5 jaar wachten het
verlossende nieuws dat Keeses molen aan de
beurt is voor de restauratiesubsidies. Bestek
en omgevingsvergunning zijn meteen klaargemaakt en over enkele maanden moeten de
werken effectief starten.
Op 9 mei organiseren we als petergemeente
van de paracommando’s in Tielen samen met
het bataljon het vierde Peterconcert met de
muziekkapel van de marine. Een muzikaal
benefietconcert ten voordele van ’t Margrietje
en school de 3master. Nog in mei is het 8 jaar
geleden dat een van onze bekendste inwoners
overleed: Bobbejaan Schoepen. Artiest, zanger,
ondernemer en grondlegger van het familiepark
in Lichtaart. Op 9 juni wordt op het naar hem
genoemde plein met een muzikaal volksfeest
een kunstwerk onthuld om Bobbejaan in
herinnering te houden. Ik kijk er naar uit u op
het Peterconcert of de onthulling te mogen
ontmoeten.
Ward Kennes
burgemeester

Foto voorpagina:
De Goorseweg wordt heraangelegd (zie p. 7) en
er worden werken uitgevoerd op de Kempense
Heuvelrug in het kader van het project ‘De Slapende Reus’. Hier lees je meer over op p. 13.

Volg ons ook op sociale media!

❍❍ 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.

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

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 contactgegevens vind je ook terug op de website
www.kasterlee.be.
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Grafisch buro Maes – Turnhout
Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

Uit de gemeenteraad

JANUARI – FEBRUARI - MAART
Isofoam
Naar aanleiding van een aanvraag bij de provincie voor
een omgevingsvergunning van Isofoam nv en De Kemelbeek bvba voor de bouw en exploitatie van een isolatiebedrijf in de ambachtelijke zone Kemelbeek, moest het
college van burgemeester en schepenen een openbaar
onderzoek organiseren en de aanvraag adviseren. De gemeenteraad vroeg aan de initiatiefnemers om in Tielen
zo snel mogelijk een infovergadering te organiseren over
hun aanvraag van een omgevingsvergunning aangezien
de omwonenden en inwoners amper geïnformeerd waren
over de inhoud van het dossier.

Recyclagepark
In 2014 startte Kasterlee, samen met Lille en IOK een
onderzoek naar een geschikte locatie voor een nieuw
intergemeentelijk recyclagepark voor beide gemeenten.
Naar aanleiding van de reacties op de toelichting van de
resultaten van dit locatieonderzoek op 9 januari 2018
aan de buurtbewoners in Achterlee werd het dossier
on hold gezet en vroeg de gemeenteraad inzage in de
uitgevoerde studies en inspraak in de zoektocht naar een
nieuwe locatie voor het recyclagepark. De gemeenteraad
vroeg dat mogelijke alternatieven voor een vestiging in
landbouwgebied op de grens van Lichtaart en Poederlee
worden bekeken, dat hiervoor een aparte gemeenteraadscommissie georganiseerd zal worden en dat er zoals voor
het mobiliteitsplan zo snel mogelijk een participatietraject
wordt opgezet.

Nieuwe straatnamen
De gemeenteraad keurde volgende nieuwe straatnamen
principieel goed:
❍❍ Toemelingen: fietspad naast Kemelbeekstraat in Tielen
❍❍ Vrijwilligersstraat: de nieuwe verbindingsstraat tussen

Aanstelling financieel en algemeen
directeur
Het nieuwe decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
voorziet in de integratie van gemeente en OCMW vanaf
1 januari 2019. Om de integratie van de gemeente- en
OCMW-diensten aan te sturen houden de bestaande functies van gemeentesecretaris, OCMW-secretaris en financieel beheerder van gemeente en OCMW in Vlaanderen op
te bestaan. In de plaats daarvan komt er 1 algemeen en 1
financieel directeur, die zowel voor de gemeente als voor
het OCMW bevoegd zijn. Aangezien er in Kasterlee nog
zowel een gemeente- als een OCMW-secretaris is, startte
de gemeenteraad de procedure voor de aanstelling van 1
van beiden als algemeen directeur. Aangezien de huidige
financieel beheerder van de gemeente ook reeds de taken
van financieel beheerder bij het OCMW invulde, is zij door
de in werkingtreding van het decreet op 25 februari 2018
automatisch financieel directeur geworden.

Subsidies voor restauratie Keeses
Molen
De gemeenteraad keurde het bestek goed voor de
restauratie van de Keeses Molen, met een raming van
542.099,62, euro. Kasterlee zal voor de restauratie van de
molen een subsidie van 380.865, 45 euro ontvangen van
de Vlaamse overheid. Keeses Molen is sedert 1943 beschermd als monument. Na een grondige inspectie bleek
dat hij dringend aan onderhoud en restauratie toe was.
Daarom diende de gemeente meer dan vijf jaar geleden
een subsidiedossier in om deze werken uit te voeren De
diensten Onroerend Erfgoed keurden het dossier al goed
in december 2013 en sedertdien stond de molen op de
wachtlijst voor een restauratiepremie. In maart ontvingen
we de bevestiging dat de subsidies eindelijk zijn toegekend.

de Kattenberg en Binnenpad in Kasterlee

Mobiliteitsstudie Midden Kempen
Provincie Antwerpen heeft samen met Geel, Herentals,
Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en
Zandhoven een bovenlokale korte- en langetermijnvisie
uitgewerkt voor de mobiliteit in de Middenkempen (in
deze studie afgebakend door de E34 in het noordwesten,
de N19-N19g in het oosten en de E313 in het zuidwesten).
Ook de bovenlokale mobiliteitsactoren zijn betrokken
in het studieproces: de Vlaamse overheid, Infrabel en
de NMBS. De visie heeft betrekking op de bovenlokale
aspecten van het autonetwerk, vrachtroutes, multimodaal goederenvervoer, openbaar vervoer en fietsroutes.
De gemeenteraad keurde het eindrapport met de actietabel voor Kasterlee goed. Het rapport kan je lezen op
www.kasterlee.be.

Statiegeld-Alliantie
Op initiatief van de gemeenteraad, sloot de gemeente Kasterlee zich aan bij de Statiegeld-Alliantie. Deze alliantie,
met nu reeds een 90-tal deelnemende gemeenten, spoort
de Vlaamse Regering aan om statiegeld in te voeren op
alle plastieken drankflessen en blikjes om zo zwerfvuil te
verminderen.

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – april 2018

3

In de rand

Sluitingsdagen
De gemeentelijke diensten en het OCMW
zijn gesloten op:
❍❍ maandag 30 april (brugdag)

Door een renovatie van de verwarming en de vloeren op
het volledige gelijkvloers is het OC Tielen gesloten van
1 april tot en met 1 juni 2018.

❍❍ dinsdag 1 mei (feest van de arbeid)
❍❍ donderdag 10 mei (O.H. Hemelvaart)
❍❍ vrijdag 11 mei (brugdag)
❍❍ maandag 21 mei (pinkstermaandag)
❍❍ donderdag 7 juni (sportdag personeel)

De dienst financiën is op studiedag op donderdag
26 april en is dan ook niet bereikbaar.

De vloer in de grote zaal en gang van het Ligahof in
Lichtaart wordt vernieuwd. Hierdoor is de infrastructuur gesloten van 4 juni tot en met 20 augustus. Enkel
de keuken is dan beschikbaar.

Veiligheid & mobiliteit

NIEUW: fietspunt in Kasterlee
Voortaan vind je meerdere fietspunten in Kasterlee. Ze worden uitgebaat door een onderneming uit de sociale
economie, vzw AAS+, die werken met kansengroepen, zoals laaggeschoolden of langdurig werklozen.

Wat mag je verwachten?
De medewerkers houden de fietsenstallingen aan het treinstation van
Tielen netjes, ze verwijderen sluikafval en onkruid, labelen verkeerd
gestalde fietsen en halen achtergelaten weesfietsen weg. Ze houden
ook een oogje in het zeil om diefstal en vandalisme te voorkomen.
Interessant is verder dat ze kleine
herstellingen uitvoeren volgens het
altijd-thuiskom-principe. Dit zijn
herstellingen die nodig zijn om veilig
en reglementair naar huis of naar
de fietsenmaker te rijden. Voor alle
andere herstellingen blijft de fietsenmaker het aanspreekpunt.

zoals: de nieuwe fietspergola achter
het gemeentehuis, de fietsbeugels
in het centrum van Lichtaart en de
fietsbeugels aan de bushalte op de
Turnhoutsebaan.

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

Verder wordt de dienstverlening
doorgetrokken naar andere locaties binnen de gemeente. Zo wordt
gezorgd voor toezicht, beheer en netheid van de andere fietsenstallingen
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Er is ook een pop-up-fietsenstalling
voor 600 fietsen die kan ingezet worden bij grote evenementen, zoals de
pompoenregatta.
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Veiligheid & mobiliteit

In België zijn vijf nucleaire sites. De bekendste zijn de kerncentrales in Doel en Tihange. Daarnaast zijn er
nog sites in Mol, Dessel en Fleurus. De kans op een nucleair ongeval op één van deze sites is klein, maar niet
volledig uit te sluiten. Daarom is het belangrijk dat ook jij het nucleaire risico, de acties van de overheid en de
juiste manier om jezelf te beschermen kent.

Wat is het nucleaire risico?
Kerncentrales, maar ook de geneeskunde en de industriële sector, maken gebruik van radioactiviteit bv. bij de
productie van elektriciteit of medische beeldvorming.
Radioactiviteit is eigenlijk een natuurlijk fenomeen. Ons lichaam krijgt dagelijks een dosis straling, van de aarde en
uit het heelal. Blootstelling aan een hoge dosis straling
kan echter gevolgen hebben voor de gezondheid.
Als er ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen iets
misloopt in een nucleaire installatie, treden er verschillende procedures en noodplannen in werking. Die moeten
ervoor te zorgen dat de gevolgen van het incident beperkt
blijven voor mens en milieu. Uitzonderlijk kan er een radioactieve uitstoot zijn in de lucht, in het water of op de bodem.
Bij het vrijkomen van radioactieve stoffen is er kans op
besmetting (radioactieve deeltjes op je huid of kleding) of
bestraling (radioactieve straling vanop afstand).

Wat doet de overheid?
De overheid en de uitbaters werken samen om de risico’s
verbonden aan nucleaire installaties tot een minimum te
beperken. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) houdt nauw toezicht op de veiligheid van deze
sites. Zij controleren of alle veiligheidsvoorwaarden strikt
worden nageleefd.
Omdat een noodsituatie nooit uit te sluiten is, stellen de
overheid, de uitbaters en de hulpdiensten noodplannen
op, die ze regelmatig inoefenen. Aan de hand van deze

plannen en procedures proberen zij de noodsituatie zo
snel mogelijk onder controle te brengen en de impact op
de bevolking en leefmilieu zo laag mogelijk te houden.

Wat kan ik doen?
Als er zich toch een nucleair ongeval voordoet, bescherm
jezelf dan door te schuilen. Dat is de beste manier om
bestraling of besmetting te voorkomen.
1.
2.
3.

ga naar binnen en blijf binnen
sluit ramen, deuren en zet ventilatiesystemen af
luister naar de aanbevelingen van de overheid

Omwonenden van een nucleaire site, jongeren tot 18 jaar,
zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding kunnen
ook het advies krijgen om jodiumtabletten te nemen.
Die jodiumtabletten kan je gratis preventief bij de apotheker halen. Informeer je op www.nucleairrisico.be of jij best
jodiumtabletten in huis haalt.

Meteen verwittigd bij elke
noodsituatie?
Bij elke noodsituatie in jouw buurt, wil je uiteraard
zo snel mogelijk op de hoogte zijn. Zo kan je de
juiste stappen nemen om jezelf en je gezin te
beschermen, bv. gas of elektriciteit afsluiten. Schrijf
je in op BE-Alert.be! Zo ontvang je een bericht via
sms, vaste telefoonlijn of e-mail bij een noodsituatie.
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Veiligheid & mobiliteit

De veiligheidsmonitor:
jouw mening en ervaring telt!
Het spreekt voor zich dat de ene buurt in onze politiezone
al wat gevoeliger is voor een bepaalde problematiek dan
de andere. Om die pijnpunten nog beter in kaart te kunnen brengen en het beleid voor de komende jaren verder
en beter te kunnen afstemmen, organiseert de overheid
bij de bevolking een grote enquête over veiligheid en
politie: de ‘Veiligheidsmonitor’. Dat is een initiatief van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de lokale
besturen en de politie.
De kans bestaat dat jij als inwoner van onze politiezone,
een enquêteformulier in de brievenbus vindt. Weet dan
dat je toevallig bent geselecteerd voor deze bevraging en
dat het invullen, online of op papier, en terugsturen van
het enquêteformulier erg belangrijk is om de dienstverlening van de politie te kunnen bijsturen. Zijn er problemen waarmee je kampt in je directe omgeving? Ervaar
je een onveiligheidsgevoel? En wat is jouw mening over
de werking van en het contact met de politie? De ‘Veiligheidsmonitor’ biedt je de kans om ons, volledig anoniem,
je mening en ervaringen te laten weten.

Evolutie veiligheid in Kasterlee
Fenomeen

2015

2016

2017

woninginbraken

73

84

89



drugsoverlast

37

29

28



verkeersproblemen
& verkeersonveiligheid

41

29

42



straatcriminaliteit

75

98

83



seksuele misdrijven
+ intrafamiliaal geweld

49

79

82



milieumisdrijven

36

21

32



illegale immigratie
& mensenhandel

6

6

12



fietsdiefstallen

74

52

62



Sluikstorten verschijnt terug meer in het
straatbeeld
Zodra je afval ergens achterlaat, opslaat of stort op een manier die niet aan het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP) voldoet, spreken we van sluikstorten.

Enkele voorbeelden:
❍❍ dumpen van huishoudelijk afval in vuilnisbakjes langs de openbare weg;
❍❍ in de rioolputten gieten van frituurolie, verf, …
❍❍ verkeerd aangeboden en/of niet opgehaald huisvuil buiten laten staan;
❍❍ in de gracht gooien van blikjes, verpakkingsafval, ...

De politie probeert bij sluikstorten uit te zoeken wie de mogelijke eigenaar is. Word je
op sluikstorten betrapt, moet je de opruimkosten van de technische dienst betalen én
een boete die kan oplopen tot 350 euro. Bij groot sluikstort wordt ook de milieupolitie
ingeschakeld.

Wat kan je doen als je zelf sluikstort in je buurt opmerkt?
❍❍ contacteer de milieudienst: Tel. 014 85 99 27 – milieu@kasterlee.be
❍❍ contacteer de politie: Tel. 014 85 11 01 – politie@kasterlee.be
❍❍ of vul de meldingskaart in op www.kasterlee.be
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Grondgebiedzaken

simulatiebeeld
Goorseweg na de werken

Heraanleg Goorseweg van start
Tot en met 31 mei (*) wordt de Goorseweg heraangelegd. Tijdens deze werken is de Goorseweg volledig afgesloten voor alle verkeer. Dus ook voor fietsers en voetgangers. Een omleiding is voorzien via de Kempenstraat,
de Pater Damiaanstraat, Masereeldijk, de Zaardenstraat en Koningshof. (*) afhankelijk van weersomstandigheden

Werken onderverdeeld in 2 bouwfases:
In eerste bouwfase wordt het bestaande wegdek ter hoogte van de school de 3Master heraangelegd en voorzien van
een nieuwe asfaltlaag. Hier wordt ook langs één zijde van
de weg een parkeerstrook in grastegels aangelegd zodat
de huidige parkeermogelijkheden behouden blijven.
In tweede bouwfase wordt het bestaande wegdek tot aan
het kruispunt met ’t Zand vervangen door een ontdubbelde betonstrook, middenberm opgevuld met gestabiliseerd gras. In deze bouwfase wordt op het einde van de
Goorseweg (net voor het kruispunt Holle weg en Koningshof en naar het voorbeeld van de huidige proefopstelling)
een vaste verkeersremmer geplaatst. Aan het begin en
het einde van de Goorseweg worden ook wildroosters
voorzien.
Deze ingrepen zorgen voor een veiligere en groenere
verkeersomgeving. Zo wordt het sluipverkeer ontmoedigd
en het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk vertraagd.
Om de hinder tot een minimum te beperken worden de

werken ter hoogte van de school zo veel mogelijk uitgevoerd tijdens de paasvakantie. Zo kunnen de nieuwe
parkeerplaatsen na de paasvakantie opnieuw in gebruik
genomen worden.

Gevolgen voor recreatie in de Hoge
Mouw:
❍❍ op het fietsroutenetwerk kunnen geen fietsers meer

door de werken tussen knooppunt 88 en 31. Een omleiding wordt voorzien
❍❍ wat betreft het wandelnetwerk, zal 1 oversteekplaats
voorzien worden ter hoogte van wandelknooppunt 81
(Duivelskuil)
❍❍ de MTB- en ruiterroute krijgen een omleiding over Koningshof en Boshof en zo terug het bos in
❍❍ de parking van de Hoge Mouw is ook niet bereikbaar

Meer info: technische dienst – Tel. 014 85 99 25 –
td@kasterlee.be

Strijd mee voor titel ‘Gemeente
met de Kleinste Voetafdruk’
Kasterlee neemt deel aan de Klimaatstrijd van de provincie Antwerpen. Om te winnen hebben we jouw hulp nodig! Hoe? Door de komende maanden stap voor stap
je ecologische voetafdruk te verkleinen. Op www.deklimaatstrijd.be vind je de link
naar een superhandige app om je daarbij te helpen. Die berekent je persoonlijke
ecologische voetafdruk, daagt je uit en geeft handige tips en tricks.

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

Cadeautjes op het
containerpark!
Koop in april minstens 1 zak Vlacocompost op het containerpark en
krijg een paar tuinwerkhandschoenen
cadeau (*)
Vlaco-compost is een duurzame
bodemverbeteraar, zorgvuldig gerecycleerd uit organisch materiaal.
Je sluit de biologische kringloop
en je kiest voor een lokaal product.
Compost brengt meer structuur in
de bodem waardoor plantenwortels
en bloembollen gemakkelijker zuurstof, vocht en voedsel vinden. Zo zijn
ze beter bestand tegen ziektes en
wateroverlast.

Breng je pesticiden binnen in ruil voor
een voegenborstel (*)
Pesticiden zijn schadelijk voor
mens en milieu. Maak er deze
lente eindelijk komaf mee! Breng
je laatste restjes op zaterdagvoormiddag 21 april naar het
containerpark. In ruil ontvang
je een handige voegenborstel. Tips voor een pesticidenvrije tuin of terras vindt je op
www.mijngifvrijetuin.be.

Ticketsysteem
loketten uitgebreid
Voortaan vallen de diensten ruimtelijke ordening en
milieu onder één loket, nl. het omgevingsloket. Voor
het nieuwe omgevingsloket moet je voortaan een
ticket nemen (net zoals voor het bevolkingsloket)
vooraan in de wachtruimte aan het onthaal van het
gemeentehuis. Ook voor de technische dienst en
dienst mobiliteit heb je een ticket nodig.
1. Aan de ticketzuil aan de inkom selecteer je de
dienst waarvoor je langskomt.
2. Je krijgt een ticket met daarop een
wachtnummer.
3. Neem plaats in de wachtruimte. Het scherm
boven de ticketzuil verwittigt wanneer het jouw
beurt is en aan welk loketnummer je je mag
aanmelden.
Je kan je vraag in verband met stedenbouw of milieu
ook nog steeds per mail stellen. Voor inhoudelijke
vragen of een voorbespreking, maak je best een
afspraak.

(*) zolang de voorraad strekt

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

Meer info: dienst omgeving – Tel. 014 85 99 81 –
omgeving@kasterlee.be

Schade aan bomen openbaar domein
Planten of bomen die deel uitmaken
van het openbaar domein zijn eigendom van de gemeente en worden dus
ook door de gemeente beheerd en
onderhouden.
Het opzettelijk schade aanbrengen
aan planten en bomen van het openbaar domein is uiteraard verboden.
Maar ook het eigenhandig snoeien
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van bomen op openbaar domein
wordt beschouwd als opzettelijke
beschadiging en is bijgevolg volgens het Uniform Politiereglement
(UGP) strafbaar. Je kan hier dus een
gemeentelijke administratieve boete
voor krijgen.
Het gemeentebestuur beschikt sinds
kort over de nodige software om
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zowel de waarde van bomen als een
schadevergoeding te berekenen.
Meer info over deze berekening vind
je op www.vvog.info.

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

QUINOA NIGHT: Kastelse chef-koks koken
voor het goede doel
Foodies zijn het er over eens: quinoa mag niet ontbreken
in je keuken. Maar kan je iets met die wonderkorrel of is
het niet meer dan een hype? Het antwoord op deze vraag
ontdek je tijdens de eerste Quinoa Night: Kastelse chefkoks demonstreren een showcooking met één centraal
ingrediënt, namelijk quinoa.

Dit initiatief gebeurt ten voordele van Trias. Deze ontwikkelingsorganisatie steunt in Ecuador de quinoa-boeren die
lid zijn van een lokale landbouwcoöperatie zodat zij hun
fair trade quinoa efficiënter kunnen verwerken en aan een
eerlijkere prijs kunnen verkopen.

Praktisch
donderdag 3 mei in het OC Kasterlee
Prijs: 15 euro (showcooking, hapjes en gift aan Trias
inbegrepen)
Inschrijven: De plaatsen zijn beperkt! Inschrijven kan tot
woensdag 25 april via www.trias.ngo (quinoa night) of via
de milieudienst. Je inschrijving is pas definitief na betaling
aan TRIAS LG Antwerpen op rekeningnummer
BE73 7310 1362 7360 met vermelding van je naam en
gsm-nummer.

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

Het toppen van bomen
Wil je een boom planten, dan is het raadzaam goed na te
denken over de standplaats en de beschikbare ruimte.
Dit voorkomt problemen in de toekomst.
Kleine bomen worden groot en dan produceren ze meer
schaduw en bladeren. De gemeentelijke diensten krijgen
dan ook geregeld de vraag om bomen die op openbaar domein staan te toppen. Bij het toppen worden de gesteltakken drastisch ingekort omdat de boom ‘te groot’ wordt of
te veel schaduw of bladval geeft.
In de volksmond wordt deze maatregel vaak kandelaren
of kandelaberen genoemd. Maar dat is niet correct.
Kandelaberen is een bewuste keuze in het eindbeeld dat
men vooraf wenst zodat de boom van jongs af op deze manier wordt gesnoeid. Bij het toppen wordt de boom vaak
op oudere leeftijd plots zeer drastisch gesnoeid omdat hij
hinder en overlast meebrengt.

Bij een doorsnee snoeibeurt mag maximaal 20% van de
kroon worden verwijderd. Maar bij het toppen wordt er
veel meer weg gesnoeid. De boom moet in dat geval niet
één of twee maar tientallen grote wonden afgrendelen.
Dit kost deze boom zeer veel energie zodat zijn energiereserves worden aangetast. En omdat de kroon zo sterk
wordt gereduceerd, kan de verzwakte boom ook minder
voedsel produceren. Waardoor de verzwakte boom nog
verder zal verzwakken.
In bepaalde gevallen is het drastisch innemen van bomen
wel verantwoord. Bomen die zijn aangetast door ziekten
of schimmels kunnen onstabiel worden. Door het sterk
innemen van de kroon vermindert de kans op windworp of
stam- en takbreuk. Recent is deze ingreep uitgevoerd bij
twee bomen in de Kasteeldreef te Tielen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een gespecialiseerde firma
met de nodige kennis en ervaring.

Niet zonder gevaar
Ideaal is toppen zeker niet. Toppen is niet zonder gevaar
voor de boom die bij een dergelijke snoei zwaar wordt
verminkt en daardoor ernstig verzwakt.

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

Fair trade: wat kan je zelf doen?

Kasterlee is al enkele jaren een trotse FairTrade-gemeente. Al heel wat initiatieven werden opgestart: de gemeentelijke diensten gebruiken uitsluitend fairtrade koffie,
wijn en fruitsap, pasgehuwden ontvangen een mand met
eerlijke producten, jaarlijks neemt de gemeente deel aan
FairTrade@work en biedt aan het gemeentelijk personeel
een (h)eerlijk ontbijt of lunch aan met fairtrade-, bio- en
lokale producten. Bij kleine of grote evenementen worden
fairtrade of lokale producten aangeboden. Maar wat kan je
zelf doen?

In je winkelkar:
Koop eerlijke producten. Vervang gewoon een product dat
op je lijstje staat door een eerlijke variant. Ze zijn er in alle
maten en gewichten en je vindt ze via fairtradeorganisaties en in je winkel.

In je bedrijf:
Als werkgever kan je je engagement tonen door de koffie
in de machines te vervangen door fairtradekoffie of door
eerlijk fruitsap te schenken. Trakteer je werknemers op
een (h)eerlijk ontbijt of lunch tijdens fairtrade@work in de
week van 7 mei.

In je buurt:
Elk jaar in oktober is er de Week van de Fair Trade. Fair
trade wordt gedurende tien dagen extra in de kijker gezet
met eerlijke ontbijten, concerten, kookworkshops…

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

Sociaal Huis

PWA is voortaan wijk-werken
Sinds dit jaar vervangt wijk-werken het vroegere Plaatselijk Werkagentschap (PWA). Wijkwerken houdt in dat je klusjes laat uitvoeren door werkzoekenden. Je vergoedt hen met wijkwerkcheques (6,95 euro/uur).
Gemeenten en OCMW’s kunnen gebruik maken van wijk-werkers, maar ook onderwijsinstellingen, land- en tuinbouwbedrijven, vzw’s of niet-commerciële verenigingen. Ook privépersonen kunnen hiervan gebruik maken. Voor hen zijn de wijk-werkcheques trouwens ook fiscaal
aftrekbaar. Meer info hierover vind je op www.edenred.be.
Je kan elke dinsdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur in het Sociaal Huis in Lichtaart
terecht indien je graag gebruik wil maken van wijk-werkers.

Meer info: Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Middenkempen (ISOM)
Elly Pichry: 0492 38 07 92 - Elly.Pichry@vdab.be of Leen Somers: 0492 38 07 95 - Leen.Somers@vdab.be
www.vdab.be/wijk-werken
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Sociaal Huis

Op de hoogte blijven van activiteiten
Huis van het Kind?
Huis van het Kind is sinds vorig jaar actief in Kasterlee.
Voor ouders en kinderen organiseren ze bijvoorbeeld
tweewekelijkse Speelbabbels en talrijke informatieavonden rond opvoedingsondersteuning in de Malle Molen in
Lichtaart.

(opvoedingsondersteuning) of stuur een e-mail naar:
huisvanhetkind@kasterlee.be.
Organiseer je zelf een activiteit rond opvoeding? Laat het
ons zeker weten en we bekijken of we ook deze activiteit in
de nieuwsbrief kunnen opnemen.

Blijf je graag op de hoogte van alle activiteiten in Kasterlee
(en omliggende gemeenten) over de opvoeding van kinderen van 0 tot 24 jaar? Schrijf je dan in op de elektronische
nieuwsbrief van Huis van het Kind via www.kasterlee.be

Informatie
gebundeld in
seniorengids
Op vraag van de seniorenadviesraad lanceert
Kasterlee een seniorengids.
Met deze seniorengids willen we zowel senioren
als hun mantelzorgers bereiken en hen zo goed
mogelijk informeren. Hoe? Door in volgende thema’s informatie te geven op maat van de senior:
hulp en zorg (bv. overzicht apothekers), levenseinde (bv. forfait palliatieve zorg), mobiliteit (bv.
gemeentelijke vervoerspremie), sociale en financiële voordelen (bv. gemeentelijke zorgpremie),
vrije tijd (bv. het lokaal dienstencentrum Harten
Drie) en wonen (bv. aangifte adreswijziging).
De gids vind je snel en gemakkelijk online terug
op www.kasterlee.be. Omdat niet alle senioren
toegang hebben tot internet, kan je ook een
papieren versie opvragen bij de welzijnsdienst of
lezen in de bibliotheek.
Meer info: welzijnsdienst – Tel. 014 55 83 22
– welzijn@kasterlee.be

Meer info: welzijnsdienst – Tel. 014 55 83 99 –
welzijn@kasterlee.be

Kasterlee, een
boekstartgemeente!
Boekstart wil ouders met hun
kleine kinderen laten genieten
van boeken. Op verschillende
momenten tijdens de voorschoolse leeftijd willen we
ouders van jonge kinderen een
boekenpakket en informatie
over voorlezen en de bibliotheek cadeau doen. Op die
manier moedigt Boekstart ouders aan om hun kinderen zo
vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken.
Zo is Kasterlee nu ook een boekstartgemeente!
De gemeentelijke dienst welzijn, de bibliotheek en Kind en
Gezin werken samen om jonge kinderen warm te maken voor
boeken en lezen. Al bij het eerste bezoek aan Kind en Gezin
krijgen de kersverse ouders een pakketje met informatie en
een knisperboekje cadeau! Bij de allerlaatste consultatie
krijgen de ouders een boekenbon waarmee ze in de bibliotheek
een heus peuterpakket kunnen afhalen. Hun kleine spruit
wordt ingeschreven als lid in de bibliotheek en er wordt een
rondleiding gegeven om de bibliotheek te leren kennen.

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

Vrijwilligers bij de gemeentelijke
diensten van Kasterlee:

wie zijn ze en wat
drijft hen?

“Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn Gerda en Jos, vrijwilligers bij de Minder
Mobielen Centrale.”

Bij de Minder Mobielen Centrale brengen ze mensen, die
niet meer mobiel zijn en geen gebruik kunnen maken van
eigen of openbaar vervoer, op hun bestemming. Dit kan
zijn om naar het ziekenhuis of de dokter te gaan, of voor
een ritje naar de kapper.

“Via deze weg leren we ook nieuwe mensen kennen en
kunnen we helpen waar nodig”, vertellen ze. Volgens Jos
zijn het soms eenzame mensen en dan doet hun bezoekje
en babbeltje hen zichtbaar deugd. “En als vrijwilliger krijg
je er ook veel van terug”, gaat Gerda verder. “Mensen die
eindelijk nog eens bij een ver familielid zijn geraakt of als
nieuw bij de kapper buitenkomen. Dan geeft het een goed
gevoel dat je hen hiermee kon helpen”.
“Hopelijk kan ik deze taak zo lang volhouden als Gerda”,
besluit Jos. “Wacht maar, misschien doe ik er nog eens
22 jaar bij”, lacht Gerda!

© Bart Van Der Moeren

Gerda woont in Kasterlee en rijdt al 22 jaar voor de Minder Mobielen Centrale (MMC), Jos doet dit vrijwilligerswerk nu 14 maanden. Gerda: “Via een advertentie in de
Postiljon ben ik bij de MMC terechtgekomen”. Jos vertelt
dat hij via De Voorzorg dit vrijwilligerswerk is gaan doen.

Wil je gebruik maken van MMC?
Je hebt een mobiliteitsprobleem en je inkomen is niet
hoger dan tweemaal het leefloon? Neem telefonisch
contact op met het OCMW (014 55 60 04). Samen
bekijken we dan of je in aanmerking komt om gebruik
te maken van deze dienst.

Ook zin gekregen om de handen uit de mouwen te steken?
Kijk op www.kasterleevrijwilligt.be. Er staan vacatures van de gemeentelijke diensten maar ook van de Kastelse verenigingen of organisaties die vrijwilligers zoeken. Heb je nog vragen, neem dan contact op met de cel vrijwilligersbeleid.

Meer info: cel vrijwilligersbeleid - Tel. 014 84 85 19 - vrijwilliger@kasterlee.be
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Vrije tijd

Werken aan het landschap van de Kempense
Heuvelrug
Sinds 2014 werken de gemeente en provincie over de eigendommen heen, in samenwerking met Toerisme
Provincie Antwerpen en regionaal landschap Kleine en Grote Nete, aan het landschap en belevingsaanbod
vanaf het provinciaal domein ‘Hoge Mouw’ tot aan Kabouterberg.
Het rijke verleden en het landschappelijk en archeologisch erfgoed geven
inspiratie voor de verdere ontwikkeling van toerisme en natuureducatie.
Bijkomende drijfveer van het project
is het uitdragen van het rijke verleden
van het gebied, en de betere zorg voor
erfgoed in het bestaande bosbeheer.

Verleden
De Kempense Heuvelrug heeft altijd
al een grote aantrekkingskracht op de
mens uitgeoefend. Voor de Hertogen van Brabant in de 17de eeuw
was het een ‘konijnenwarande’ (de
duinen waren een prima habitat om
het konijn, dat toen uitgezet werd in
onze streken, te bejagen). De heidegebieden in de Kempen vormden een
stabiel landschap, en waren toen op
hun hoogtepunt. In de 18de eeuw behoorde het gebied toe aan de koning,
op de ferrariskaart staat te lezen ‘à sa
majesté’. Vanaf het einde van de 19de
eeuw wordt de ontginning van de heide en woeste gronden vol doorgezet,
de heuvelrug wordt een interessante
plek voor bosbouw. Op grote schaal
worden dennenakkers aangeplant,
het landschap verandert drastisch.
Het hout van grove dennen vindt zijn
toepassing in de mijnen, maar ook de
Kempense steenbakkerijen verbruik-

ten aanzienlijke hoeveelheden hout.
Vanaf begin 20ste eeuw zet de trend
van recreatie in, men komt van heinde
en verre naar Kasterlee, een hotspot
voor spel en ontspanning in het zand.
Niet voor niets telt Kasterlee zoveel
cafés, restaurants en hotels.
Sinds kort bracht het agentschap
onroerend erfgoed een nog ongekend
verleden aan het licht. De Hoge Mouw
gaf ruimte aan prehistorische bewoning. Archeologische vondsten van
potscherven, wezen al op menselijke
activiteiten tijdens de ijzertijd, maar
de recent gevonden ‘celtic fields’, dat
zijn raatakkers uit de ijzertijd, doen
besluiten dat het gaat over een heuse
nederzetting in de periode 750v.Chr.
– 57 .Chr.

met afvoer van het takkenhout. Ook al
is de opslag van de Amerikaanse
eiken die gefreesd zijn, maar een
vijftal jaar oud; het weghalen geeft
een indrukwekkend resultaat van
gesloten naar een open landschap, en
doorzicht op de Hoge Mouw. De komende jaren zal een actief beheer
ingevoerd worden, om tot een grazige
tot heischrale vegetatie te komen met
daarin de vrij uitgroeiende grove dennen, met doorzicht op de duin.

Heden
Het komende jaar zullen ook landschapswerken uitgevoerd worden.
Dit gaat o.a. over: beheer van monumentale bomen, vrijmaaien van de
lijkweg en enkele zichten, zorg voor
de holle wegen, of aanplant langs de
heraanleg van de Goorseweg.
Eind december werden zo alvast de
duivelskuilen manueel geruimd en
vrijgemaakt. In februari werd een
groot werk uitgevoerd in kader van het
bestaande bosbeheerplan. De jonge
opslag op de open plek werd gefreesd

Vanuit het project ‘Slapende Reus’ wordt de komende jaren ingezet op de
vernieuwing van de onthaal- en spelinfrastructuur voor provinciaal domein
‘Hoge Mouw’ tot Kabouterberg. Het teveel aan verouderde infrastructuur aan banken, fietsenstallingen en vuilbakken zal verdwijnen en plaats
maken voor meer uniformiteit, één type bank, infopanelen aan de parkings,
nieuwe themawandelingen en educatieve pakketten, … De parkings blijven
aan de rand van het bos, de centrale parking aan de Goorseweg verdwijnt,
en is nog enkel toegankelijk voor spel, fietser en wandelaar.

opmerkelijke vondst
In voorbereiding van de werken
werd op de flank van de Hoge Mouw,
nog een mooie nest van bosmieren
gevonden (onder de kruin van de omgewaaide den als je het pad omhoog
loopt), deze plek werd niet gefreesd,
ook de hoogstammige grove dennen,
opstaand dood hout, jonge dennen en
eiken bleven staan.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door cofinanciering vanuit Toerisme Vlaanderen en vanuit Platteland plus, bestaande
uit middelen van Vlaanderen en provincie
Antwerpen.

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

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – april 2018

13

Vrije tijd

Huldiging
Bobbejaan Schoepen
Bobbejaan Schoepen is bij het brede publiek gekend als de
oprichter van ‘Bobbejaanland’. Samen met zijn echtgenote
Josée bouwde hij het familiepark uit tot een internationale
trekpleister en zette hij zo Lichtaart mee op de kaart. Maar
Schoepen was ook muzikant, auteur-componist, zanger en
entertainer - een muzikale pionier.
Op 9 juni 2018 huldigt het gemeentebestuur samen met
de familie Schoepen, Bobbejaan. Uit respect om wie hij
was en wat hij voor onze gemeente heeft betekend.
Dit evenement zal plaatsvinden op het plein voor de

bibliotheek in Lichtaart, dat het Bobbejaan Schoepenplein zal gaan heten en waar ook een kunstintallatie ter
ere van hem onthuld zal worden. Meer informatie over
het dagprogramma vind je in de volgende editie van het
informatieblad.

Wij hadden een gesprek met zijn zoon Jack over hun leven in Lichtaart:
“In 1959 kreeg mijn vader de kans
om een stuk grond, eigenlijk een
moeras, in Lichtaart te kopen van
notaris Janssens. Initieel was het zijn
bedoeling om hier een opnamestudio te bouwen, een theater en een
zwemvijver. Het idee voor een pretpark kwam pas later. Tijdens de jaren
’70 zat zijn muziekcarrière wat in een
dal en is hij overgeschakeld naar een
attractiepark zoals we het nu kennen. Mijn pa was echt een durver en
een doorzetter. Hij was wel niet echt
een commerçant, dat was mijn moeder meer en mijn tante Wies. Hij was
de man van de ideeën. Als je hem
had laten doen, had iedereen gratis
binnen gemogen! Hij investeerde veel
in het park dat steeds belangrijker
werd. Er kwam een carrousel bij, een
kleine monorail, een wildwaterbaan,
een achtbaan … , we moesten ook
allemaal helpen! Hierdoor zijn we
bijvoorbeeld nooit samen met alle
kinderen op vakantie kunnen gaan.

Nadat het park was verkocht in 2004,
heeft hij tijdens een vakantie in Mallorca op het strand wel eens verteld
‘dat hadden we meer moeten doen’.“
Namen jullie ook deel aan het leven
in Lichtaart?
“Ik ben drie jaar in Lichtaart naar
de lagere school geweest, maar ons
sociaal leven speelde zich helemaal
in het park af. Dat was onze grote hof
. Bij Jos Verboven, die de paarden,
duiven en andere dieren in het park
voederde, kwamen we wel, herinner
ik mij. Ook moesten we met ons ma
mee naar de kerk. Onze pa was ook
een tijdje sponsor en bestuurslid van
de voetbalploeg Lichtaart Sport in de
jaren ’70. In de winter had hij hier tijd
voor.”

“Ik denk wel dat mijn vader Lichtaart
mee op de kaart heeft gezet. Overal
waar je in België komt, kennen ze
Lichtaart door het park. Op een

Bobbejaan is ondertussen al acht jaar overleden. Zowel
hij als zijn echtgenote Josée zijn tot hun dood in het park
blijven wonen.

14

gegeven moment waren ook 400
mensen in dienst. Hij zorgde dus ook
voor werkgelegenheid in het dorp en
omstreken. En ik heb nog geweten
dat inwoners van Lichtaart de eerste
jaren gratis binnen mochten! Ik denk
dat veel mensen van Lichtaart ook
hun eerste lief aan de vijver in het
park hebben leren kennen. De familie
is dan ook heel fier dat de gemeente
Bobbejaan eert.“
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Vrije tijd

Toerist
in eigen
gemeente:
3 vernieuwde
fietstochten!
In april en mei kunnen we stilaan uitkijken naar mooie, warme en zonnige dagen. Hoe hier beter van genieten
als op de fiets. We stellen met veel trots drie vernieuwde fietstochten aan je voor. Nodig je vrienden uit, haal je
fiets te voorschijn en geniet van zalig Kasterlee!

Fietsen met smaak
(vanaf 1 mei)
Van een klassieker gesproken! Deze
culinaire fietstocht is niet meer
uit het toeristisch aanbod weg te
denken. Dit jaar blijft ‘Fietsen met
smaak’ in Kasterlee. Je fietst langs
weilanden in Tielen, boswegen in
Lichtaart en uitgestrekte vlakten in
Kasterlee. Koop bij Toerisme Kasterlee je brochure aan voor 33 euro en
smul onderweg van een voorgerecht,
hoofdgerecht en nagerecht. Op het
einde van de rit is de maag gevuld en
heb je 43 km in de benen.

IJsjesroute
Vaak heb je niet veel nodig om een zalige dag te beleven. Lekker weer, leuk
gezelschap, een mooie route en een
heerlijk ijsje zijn dan al genoeg. Als je
de nieuwe tocht ‘ijsjesroute’ fietst, geniet je onderweg van prachtige uitgestrekte velden, de bosrijke Kempense
Heuvelrug en de Netevallei. Het basistraject telt 42 km. Dan rijd je langs
alle vier de ambachtelijke ijsjeszaken.
Of je kiest voor een tocht in Kasterlee
(11,7 km), Lichtaart (17,3 km) of Tielen
(18 km) en je rijdt voorbij minstens
één ijsjeszaak. De gratis brochure
haal je op bij Toerisme Kasterlee.

Wel op avontuur
maar niet op de fiets?

Heb je zin om een lekkere tocht te
maken in Kasterlee, maar doe je het
liever te voet in plaats van met de fiets?
Goed nieuws, van LekkerAvontuurlijk
kan je doorlopend proeven tot 30 april
2019. Tijdens deze wandeling ontrafel
je de mysterieuze verdwijning van Rik
Vanhier. Aan de hand van een wandelgps maak je deze tocht. Onderweg hou
je halt in drie brasseries voor overleg
met je medespeurder. Natuurlijk mogen
daar een voor-, hoofd- en nagerecht niet
ontbreken. De tocht is 6,5 km lang, duurt
5 uur en kost 40 euro per persoon.

Fietszoektocht: ‘Over
grafiek, muziek, jeugd,
vreugd en deugd’
(vanaf 1 mei)
Zin in een fietstocht met dat net
ietsje meer? Dan is deze fietszoektocht zeker iets voor jou! Tijdens
een lus van 30 km en eentje van
23,5 km zet je onderweg foto’s in
de juiste volgorde en beantwoord je
vragen over de thema’s van de titel.
De brochure kost 5 euro en is te koop
bij Toerisme Kasterlee en enkele
plaatselijke bakkers.

Toerisme Kasterlee zoekt kaboutervertelsters
We zoeken gemotiveerde vrijwilligers, die enthousiast voor een groep
van een 25-tal kinderen verhaaltjes over kabouters kunnen vertellen.
Je krijgt een onkostenvergoeding van 25 euro per vertelling van ongeveer twee uur. Je komt in een supertoffe groep kaboutervertelsters
terecht en je krijgt een leuk ‘kabouter’uniform!
Wat zijn de vereisten?
❍❍ minimum 18 jaar
❍❍ Nederlands spreken
❍❍ bewijs van goed gedrag en zeden model 2
❍❍ beschikbaar tijdens schooldagen en/of het weekend en de

schoolvakanties (met een minimum van 12 vertellingen per jaar)
❍❍ enthousiast, spontaan, creatief, ...

Meer info: Toerisme Kasterlee –
Tel. 014 84 85 19 – kabouterberg@kasterlee.be
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Vrije tijd

De zomervakantie
zit ook dit jaar weer
vol toffe activiteiten!
Speelvogels
We leggen onze pluimen netjes, poetsen onze
snavels en voelen ons kiplekker tijdens de voorbereidingen van de zomervakantie! De zomer staat weer
helemaal in het teken van de Speelvogels. We doen
er alles aan om er een spetterende vakantie van te
maken! Heb je zin om mee te doen? We verwachten je gedurende de vier volle weken van juli op de
Rulheyde!

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

Buurtfeest organiseren?
Subsidies aanvragen!
Subsidies voor je buurtfeest kan je tot 15 april aanvragen,
uitsluitend via het digitaal loket op www.kasterlee.be.
Check eerst de voorwaarden op de website bij Vrije Tijd /
subsidies / subsidie buurtfeest! Meer info: cultuurdienst Tel. 014 85 99 22 – cultuur@kasterlee.be

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

Zomeractiviteiten voor kleuters en
kinderen lagere school
Uitgeravot op de Rulheyde? Of toch zin in een andere
zomeractiviteit? Uiteraard hebben we ook dit jaar een
breed aanbod.
voor de kleuters
❍❍ op alle weekdagen: kinderclub in Lichtaart

(gesloten van 16 juli tot en met 27 juli + op de
feestdagen 11 juli en 15 augustus)
❍❍ van 20 tot 23 augustus: kleutersportweek in Tielen
❍❍ van 27 tot 30 augustus: kleutersportweek in
Kasterlee
voor kinderen lagere school
❍❍ van 6 tot 10 augustus: dance4fun in Kasterlee
❍❍ van 30 juli tot 17 augustus: Sproet

Frans Masereel centrum
breidt uit, de koepel krijgt
er een ster bij
In het Frans Masereel centrum
bruist het al jaren van de activiteiten,
hierdoor barst het uit zijn voegen.
Daarom zijn sinds 19 februari de
werken gestart van een nieuw
gebouw dat verbonden wordt met de
bestaande koepel, ook gekend als de
‘tet van Kastel’.

❍❍ van 20 tot 31 augustus: K-dagen

(weekdagen/op verschillende locaties)
❍❍ van 27 tot 31 augustus: musicalstage Academie

in Kasterlee
Begin mei krijgen de kleuters en de kinderen van de
lagere school de infobrochure. Je kan de brochure
dan ook op www.kasterlee.be (vrije tijd) vinden.
De online inschrijvingen voor de gemeentelijke activiteiten starten op maandag 14 mei om 18 uur. Info en
inschrijven voor Sproet? Ga naar www.sproet.be

meer info: sportdienst – Tel. 014 85 99 17 –
sport@kasterlee.be
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De uitbreiding brengt het atelier, de
publiekswerking en het collectiearchief samen in een inspirerende, hedendaagse omgeving. Ook brengt dit
opportuniteiten om het aanbod voor
logerende artiesten en kunsteducatie
te verhogen én om met meer lokale
evenementen uit te pakken.
Als alles volgens plan verloopt zal het nieuwe gebouw ingehuldigd worden in het voorjaar van 2019.

Meer info: Frans Masereel Centrum – Tel. 014 85 22 52

Vrije tijd

Erfgoeddag in Kasterlee
Tentoonstelling: trouwen voor en na 1950, van sober naar rijkelijk
Welke keuze is belangrijker dan die van een levenspartner? Deze fototentoonstelling put uit albums van paartjes van enkele decennia voor en na 1950. Verschillende
aspecten van de huwelijksdag komen aan bod: uitnodiging, kledij, kerk, gemeentehuis, feest. Zoals bij een echte
bruiloft kan je je ook verwachten aan een spreker, een
filmpje, een drankje en... een bladerdeeg huwelijksbootje
- lekker gevuld.

Praktische info erfgoeddag:
❍❍ zondag 22 april van 10 tot 17 uur
❍❍ Heemerf De Waaiberg, Waaiberg 1A, 2460 Kasterlee

Emiel Otten en Maria Van Pelt 1936

❍❍ drinkgelegenheid, toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Nadien kan je de tentoonstelling nog bezoeken tot 14 april
2019 elke 2de zondag van de maand. Groepsbezoeken op
andere tijdstippen zijn mogelijk na afspraak.

Meer info: Heemkundige Kring
Kasterlee Lichtaart Tielen –
hermanvangorp@pandora.be

Zomerse speelstraten
Verboden auto’s, enkel spelende kinderen toegelaten!
Klinkt dat je als muziek in de oren? Organiseer dan een zomerse speelstraat en tover je straat om tot een
speelparadijs voor alle kinderen uit je buurt. Je kan je straat verkeersvrij laten maken en een speelbox ontlenen.

Je straat komt in aanmerking als:
❍❍ er onder normale omstandigheden een snelheidsbeper-

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

Meer info: jeugddienst – Tel. 014 85 99 23 – jeugd@kasterlee.be
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Voor een overzicht van de meest recente activiteiten
www.uitinkasterlee.be

Activiteiten april - mei 2018
APRIL
01		 Paaseierenbedeling
Georganiseerd door KLJ Tielen - Na de
Paasmis kunnen alle kinderen Paaseitjes
rapen - Locatie: Grasveld achter de kerk
van Tielen - Tijdstip: 10.30-14.30 uur Prijs: Gratis - Meer info? Merel Van
Duppen - 0471 85 21 52

14		 Muziekkroegentocht
Georganiseerd door Koninklijke Fanfare
De Kempenzonen Tielen - Live-optredens
in diverse Tielense kroegen - Locatie:
Deelnemende kroegen, Tielen - Tijdstip:
Vanaf 20 uur - Prijs: € 10 - Meer info?
Robert Diels – 0472 72 84 85

01		 Paaswandeling
Georganiseerd door Natuurpunt Kasterlee
- Ga mee met onze gids op een wandeling
van 4 à 5 km in de Tikkebroeken. Nadien
kan je in de stal bij een drankje nog wat
nagenieten en bijpraten. Bij nat weer zijn
laarzen of stevige wandelschoenen nodig.
- Locatie: Infobord ingang Tikkebroeken,
Kluis – Kasterlee - Tijdstip: 14 – 16.30 uur
- Meer info? Dirk Potters – 0485 41 54 29

14-15 Hobbybeurs
Georganiseerd door Vrije Radio Lichtaart Hobbybeurs - Locatie: OC Lichtaart,
Schoolstraat 36, Lichtaart - Tijdstip:
10–18 uur - Meer info? 014 55 77 55

02		 Dressuurdag
Georganiseerd door LRV Kempenridders Dressuurdag voor paarden en pony’s. Locatie: Openlucht - Achterlee - Tijdstip:
8-18 uur - Prijs: Gratis - Meer info? Sara
Matthys – 0499 34 75 54
04		 Kookworkshop
Georganiseerd door Femma Kookworkshop ‘de wereld op ons bord’
met Oxfam-producten - Locatie: OC
Kasterlee, Binnenpad 2, Kasterlee Tijdstip: 19.30–23 uur - Prijs: € 6 Femmaleden - € 12 niet-leden - Meer info? Ria
Campforts, 014 85 24 34
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14-15 Tweedehandsbeurs baby &
kinderkleding
Georganiseerd door Gezinsbond
Kasterlee - Beurs met verkoop van
baby- en kinderspullen. - Locatie: OC
Kasterlee, Binnenpad 2, Kasterlee Tijdstip: 10.30–13 uur - Prijs: € 5 - Meer
info? www.gezinsbondkasterlee.be –
014 85 26 46
14–16 Vorsel Kermis
Georganiseerd door KLJ Kasterlee Kermis met fuif, zettersprijskamp,
familiedag en Kubb - Locatie: Weide
Vorsel z/n, Kasterlee - Tijdstip: Diverse
uren - Prijs: 14: € 5 KLJ-fuif, 15: € 4
zettersprijskamp / € 6 jeugdfuif, 16: € 3
Kubbtornooi gratis toegang voor fuif Meer info? Britt Nietvelt – 0496 30 85 59

07		 Lentejumping
Georganiseerd door LRV De Lustige
Dravers - Oefenjumping voor leden en
niet-leden. - Locatie: Boekweitbaan 43,
Kasterlee - Tijdstip: 8-20 uur - Prijs: € 5 Meer info? Emily Borghs – 0472 76 53 04

15		 Wandelzoektocht
Georganiseerd door VC Kasterlee Wandelzoektocht tvv. het goede
doel (Think Pink) - Locatie: Sporthal
Duineneind, Duineneind 15, Kasterlee Tijdstip: 12-20 uur - Prijs: € 5 - Meer
info? Kristien Janssens – 0494 43 14 32

07		 Marathonwandeling
Georganiseerd door De Pompoenstappers VZW - Diverse wandelingen
variërend van 6 tot 42 kilometer. Locatie: MPI De Mast, Pater
Damiaanstraat 10, Kasterlee Tijdstip: 6-15 uur - Prijs: € 1 - Meer
info? www.pompoenstappers.be –
www.marching.be

15		 14de Titanic Rally Sprint
Georganiseerd door RT Titanic VZW autosportwedstrijd waarbij enkel de piloot
zo snel mogelijk een bepaald parcours
dient af te leggen. - Locatie: Bakenbos,
Mazel, Vonderstraat & Witte Beemden,
Tielen - Tijdstip: 8-18 uur - Prijs: Gratis
voor bezoekers, € 100 voor deelnemers Meer info? www.titanic.be

08		 Vogelwandeling
Georganiseerd door Natuurpunt
Kasterlee - Tijdens deze wandeling in
de Tikkebroeken leer je waarop je moet
letten om diverse trekvogels te herkennen
Locatie: Ingang (infobordje) van de
Tikkebroeken, Kluis, Kasterlee - Tijdstip:
8–11 uur

21-22 Hondenwedstrijden
Georganiseerd door HBHV Lichtaart
(hondenschool) - Jaarlijkse
gehoorzaamheidwedstrijd voor
honden - Locatie: Hondenschool HBHV,
Hukkelbergseweg 2, Lichtaart - Tijdstip:
8-23 uur - Prijs: € 10 - Meer info?
François De Kort - 0496 23 79 71

12		 Fietstreffen
Georganiseerd door Okra Lichtaart Fietstreffen met vrij vertrek en aankomst
in het Ligahof - Locatie: Ligahof,
Schoolstraat 36, Lichtaart - Tijdstip:
12–18 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
Johan Van Elsacker - 0491 51 72 32

21		 6de Lichtaarts Bierfestival
Georganiseerd door MLK Lichtaart Bierproeverij met keuze uit een 90-tal
biervariëteiten - Locatie: Ligahof,
Schoolstraat, Lichtaart - Tijdstip:
14 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
www.vvmolenkring.be
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22		 Erfgoeddag: Trouwen voor en na 1950,
van sober naar rijkelijk
Georganiseerd door Heemkundige
Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen - De
tentoonstelling put uit albums van
paartjes van enkele decennia voor en na
1950. Aspecten van de huwelijksdag
(uitnodiging, kledij, kerk, gemeentehuis,
feest) komen aan bod, met een woordje
uitleg, een filmpje, een hapje en een
drankje... - Locatie: Heemerf De
Waaiberg, Waaiberg 1A, Kasterlee Tijdstip: 10–17 uur - Prijs: Gratis - Meer
info? Herman Van Gorp – 0499 27 77 80
26-28 Rock Stenen
Georganiseerd door FC Stenen 10-jarig bestaan van Rock Stenen
met oa. Kaartavond, fuif, optredens,
kindernamiddag en Lichtaarts
kampioenschap ‘muurke klop’! - Locatie:
Feesttent voetbalterrein FC Stenen Tijdstip: Diverse tijdstippen - Prijs: Gratis
o.m.v. 10-jarig bestaan - Meer info?
Frederick Campforts – 0485 43 32 25
28		 Stopdag jeugd VC Kasterlee
Georganiseerd door VC Kasterlee Volleybalmatchen tussen ouders en kids
met frietjes & drankje! - Locatie: Sporthal
Duineneind, Duineneind 15, Kasterlee Tijdstip: 10–22 uur - Prijs: Gratis - Meer
info? Jan Keyenberg – 0492 95 48 52
30		 Meiboomplanting
Georganiseerd door Koninklijke Fanfare
De Kempenzonen Tielen - begeleiding
tijdens het planten van de meiboom Locatie: Tielendorp z/n, Tielen - Tijdstip:
18 uur - Prijs: Gratis - Meer info? Robert
Diels – 0472 72 84 85

MEI
01 + 05 Schieting		
Georganiseerd door Schutters Tielen Ledenschieting: boogschieting op staande
wip - Locatie: Schuttersclub Zwepenstraat,
Tielen - Tijdstip: 18.30–22 uur - Prijs:
Gratis - Meer info? Eric Driessen 0472 60 46 94
03		 Quinoa Night
Georganiseerd door Milieudienst - Kijk,
proef en beleef hoe lokale chef-koks
gerechtjes bereiden met Quinoa en
lokale producten. Een boeiende avond
met verrassende ingrediënten van
ondernemende mensen van bij ons uit
de streek tot in Equador. - Locatie: OC
Kasterlee, Binnenpad 2, Kasterlee Tijdstip: 19.30–23 uur - Meer info?
Milieudienst - 014 85 99 27

03 Wandelcriterium		
Georganiseerd door OKRA Lichtaart Wandeling toegankelijk voor OKRA-leden
en niet-leden. - Locatie: OC Lichtaart,
Schoolstraat 36, Lichtaart Tijdstip: 7.30–16 uur - Prijs: € 1 - € 1,5 Meer info? Leo Leysen – 0497 34 41 27

10		 Waterputfestival
Georganiseerd door KWB Lichtaart Benefietfestival met diverse live
optredens! - Locatie: OC Lichtaart,
Bibplein, Lichtaart - Tijdstip: 13–1 uur Prijs: Gratis - Meer info? Yoko Dams –
0473 66 98 27

04-13 Muziektheatervoorstellingen
Georganiseerd door Tejater De Orchidee Muziektheatervoorstellingen nav. Tielen
Muziekdorp! - Locatie: Openluchttheater
De Hoge Rielen, Molenstraat 62, Lichtaart
Tijdstip: Vrijdag 04: 18-2 uur, zaterdag 05:
18-2 uur, vrijdag 11: 18-2 uur, zaterdag
12: 18-2 uur, zondag 13: 14-22 uur - Prijs:
Geen prijsinformatie bekend - Meer info?
Lien Van Ballaer – 0499 26 24 55

18-21 Sinksenfeesten
Georganiseerd door Sinksenfeesten Jaarlijkse braderij in de centrumstraten
van Kasterlee - Locatie: Geelsebaan –
Turnhoutsebaan, Kasterlee - Tijdstip:
9-21 uur - Prijs: Gratis - Meer info? Luc
Van Caeneghem – 014 85 01 36

09		 Peterconcert
Georganiseerd door Gemeentebestuur
Kasterlee ism. 3° bataljon paracommando.
Fundraisingconcert met licht verteerbare
klassieke muziek gebracht door Kon.
Muziekkapel van de Marine. - Locatie:
OC Kasterlee, Binnenpad 2, Kasterlee Tijdstip: 20 – 23 uur - Prijs: € 25 - Meer
info? evenementenloket – 014 85 99 80
10+13 Doelschieting Sint Sebastiaansgilde
Lichtaart
Georganiseerd door Gilde Sint Sebastiaan
Lichtaart - Jaarlijkse doelschieting met
pijl en boog. - Locatie: Sportcentrum
Molenstraat, Molenstraat 56, Lichtaart Tijdstip: 9 – 19 uur - Prijs: Gratis - Meer
info? Paul Maes – 0498 93 96 14

18-21 Voetbaltornooi
Georganiseerd door SV Mazel - Jaarlijks
voetbaltornooi met verenigingenquiz
op vrijdag en wedstrijden op zaterdag,
zondag en maandag - Locatie:
Sportcentrum Tielenhei, Prijstraat 68,
Tielen - Tijdstip: 10-22 uur - Prijs: Gratis Meer info? Jef Janssens – 014 55 21 73
24		 Kubb-tornooi
Georganiseerd door OKRA Tielen Kubb-tronooi tussen de verschillende
OKRA-trefpunten - Locatie: Sportcentrum
Tielenhei, Prijstraat 68, Tielen - Tijdstip:
9-18 uur - Prijs: Gratis - Meer info? Nieke
Smolderen – 014 55 54 91
25		 Avondrommelmarkt
Georganiseerd door De Kringwinkel
Zuiderkempen VZW - Snuisteren op de
avondmarkt van de kringwinkel Lichtaart!
Locatie: Kringwinkel Zuiderkempen,

Krokuslaan 10, Lichtaart - Tijdstip:
15-22 uur - Prijs: bezoekers &
standhouders uit Kasterlee: gratis,
standhouders andere gemeenten:
€ 1/meter (max. 6 meter) - Meer info?
www.dekringwinkel.be/zuiderkempen
25-27 JFF – Tielen Muziekdorp
Georganiseerd door Dweilorkest Just for
fun - Totaalevenement met bingo, live
optredens en concert! - Locatie: Feesttent
grasplein achter de kerk, Tielen Meer info? Bart Van Ossel – 0495 68 13 35
26 Wereldfeest
Georganiseerd door Solidariteitsraad Wereldfeest met marktkraampjes,
dansinitiaties en workshops. - Locatie:
KLJ-lokaal, Kerkstraat 160, Tielen Tijdstip: 12-3 uur - Prijs: Gratis Meer info? welzijn@kasterlee.be
26 Second Bass Party
Georganiseerd door Chirojongens
Kasterlee - Tentfuif tvv. de Chirojongens
Kasterlee - Locatie: Feesttent
Boekweitbaan, Kasterlee - Tijdstip:
21-3 uur - Prijs: € 5 - Meer info? Dieter
Bollens – 0488 24 28 73
26 Molekenskermis
Georganiseerd door MLK Lichtaart Openluchtfuif - Locatie: Sportvelden
Meulestraat, Molenstraat, Lichtaart
Tijdstip: 9-3 uur - Meer info?
www.vvmolenkring.be

LANGLOPENDE
ACTIVITEITEN
18 april Domein Rulheyde
13-16 uur

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

JOUW EVENEMENT
IN DE UITKALENDER?
TIJDIG INVOEREN…
We vragen de verenigingen
die hun evenementen en
activiteiten willen laten opnemen in de volgende UiT-kalender om de gegevens
vóór 5 mei 2018 in te voeren
in de uitdatabank.
Nog geen gebruiker? Maak
dan snel een login aan via
www.uitdatabank.be

STAAT JOUW ACTIVITEIT NIET IN DEZE KALENDER?
Jammer, maar wellicht gaf je de nodige informatie (nog) niet
tijdig door aan het evenementenloket of ontbraken er essentiële
elementen in je activiteitenaanbod. Je activiteit moet minimaal 90
dagen voor aanvang aangemeld worden.
Let op: er worden strikte deadlines in acht genomen voor
publicatie in het gemeentelijke infoblad.
Via www.kasterlee.be/evenementenloket.aspx kan je steeds je activiteit aanmelden. Enkel activiteiten van erkende Kastelse verenigingen worden gepubliceerd!
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D and the MP’s gaven op 3 maart een
huiskamerconcert in Tielen naar
aanleiding van Tielen Muziekdorp.

Muzikale voorstelling van Haar
& Snaar voor alle leerlingen
van het eerste en tweede
leerjaar uit Kastelse scholen.

In Kasterlee trotseerden enkele honderden
inwoners de kou en kwamen klinken op het
nieuwe jaar tijdens de tweede nieuwjaarsdrink.

De sportlaureaten van 2017 zijn:
G-sport: Daan Driesen Lenaerts (zwemmen),
sportverdienste: Dennis Loockx (KFC De Kempen),
sportman: Michiel Bienens (atletiek),
sportploeg: Libalforte - formatieteam (dans),
sportbelofte: Sofie Stessens (gevechtsport),
sportvrouw: Elke Van Gorp (voetbal).

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

