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De Slapende Reus
Zorgwonen iets voor jou?
Volksfeest Bobbejaan Schoepen

Beste Lezer
Over enkele maanden smelten gemeente en
OCMW bestuurlijk en administratief samen.
Dit is een van de belangrijkste vernieuwingen
van het decreet lokaal bestuur. Dit heeft onder
meer tot gevolg dat onze secretaris voortaan algemeen directeur is en de financieel beheerder
als financieel directeur door het leven gaat.
Op de gemeenteraad behandelden we de
rekening van 2017. Die valt opnieuw gunstig
uit. Nadat we eind 2017 schuldenvrij werden,
is het duidelijk dat we ook dit jaar om al onze
projecten uit te voeren geen nieuwe leningen
moeten opnemen. Onze toppositie bij de financieel gezondste gemeenten van Vlaanderen wordt
nogmaals bevestigd.
Iedereen hoort erbij in Kasterlee. We werken
systematisch drempels weg inzake toegankelijkheid. Zo zijn er deze legislatuur al heel wat
toegankelijke bushaltes bijgekomen. Omdat we
nog extra willen inzetten op toegankelijkheid
hebben we een convenant afgesloten met Inter,
het expertisecentrum voor toegankelijkheid en
Universal Design.
Wie in de zomer op de fiets springt, kan ik een
ritje over de Goorse Weg aanbevelen. Daar
is de brede asfaltverharding vervangen door
twee betonnen linten op maat van de fietsers.
De nieuwe weg, ingebed in het duinenlandschap van de Kempense Heuvelrug, kadert in de
ontwikkelingsvisie van de Slapende Reus. Deze
zomer zullen weer heel wat jeugdbewegingen
en toeristen de weg naar onze natuur vinden.
We heten hen van harte welkom en hopen dat
ook onze eigen inwoners volop gaan genieten
van al het schone en lekkers dat Kasterlee,
Lichtaart en Tielen te bieden hebben.
Ward Kennes
burgemeester

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.
❍❍ 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 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.

Foto voorpagina:
Over de plannen van de Slapende Reus lees je
meer op pagina 16.
© Nathalie Leysen
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Uit de gemeenteraad

APRIL - MEI
Algemeen directeur en adjunctalgemeendirecteur
In het kader van de verdere integratie van gemeente en
OCMW Kasterlee, zoals voorzien in het decreet lokaal
bestuur, nam de gemeenteraad kennis van de aanstelling
van rechtswege van Tom De Munter, tot dan gemeentesecretaris, als algemeen directeur van gemeente en OCMW
Kasterlee. De gemeenteraad besliste Rob Baeyens, tot
dan OCMW-secretaris, aan te stellen als adjunct-algemeendirecteur van gemeente en OCMW Kasterlee. Omwille van deze wijziging moesten ook een aantal andere
administratieve aanpassingen (bv. organogram, functieprofielen, salarisschalen) doorgevoerd worden.

Ondersteuningsnetwerk
Met de invoering van ondersteuningsnetwerken treedt een
nieuw model in werking voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon
onderwijs. Alle basisscholen zijn verplicht om aan te sluiten bij een ondersteuningsnetwerk. Dat is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs met scholen
uit het buitengewoon onderwijs, samen met de CLB’s en
de pedagogische begeleidingsdiensten. De gemeenteraad
keurde de toetreding van De Vlieger en De Pagadder goed
tot het Openbaar Ondersteuningsnetwerk Antwerpen.

Samenwerkingsakkoord
toegankelijkheid
De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst met Inter, goed. Hiermee engageert het gemeentebestuur zich om het thema toegankelijkheid structureel
en integraal te verankeren in verschillende beleidsdomeinen. Ze geven advies over toegankelijkheid in openbare
gebouwen en openbare ruimtes en over de organisatie van
toegankelijke evenementen.

Jaarrekening 2017 gemeente
De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële
resultaten gedurende een boekjaar. In mei keurde de
gemeenteraad de jaarrekening 2017 goed. Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2017 bedroeg een negatief
saldo van zo’n -4 miljoen euro.

De personeelsuitgaven (exclusief bezoldigingen onderwijs)
vormen met 41% de grootste uitgavenpost. Het aandeel
voor goederen en diensten bedraagt 33% en toegestane
werkingssubsidies 24%.
De exploitatie-ontvangsten bedroegen zo’n 23,5 miljoen
euro. De gemeente haalde haar ontvangsten voornamelijk uit fiscale ontvangsten (51%), werkingssubsidies
(31%), ontvangsten uit de werking (11%) en financiële
ontvangsten (6%). Binnen de fiscale ontvangsten zorgen
de aanvullende belasting op de personenbelasting met 6,3
miljoen euro (53%) en de opcentiemen op de onroerende
voorheffing met 3,9 miljoen euro (33%) voor de grootste
bron aan inkomsten.
Er zijn voor zo’n 9,8 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd. De grootste investeringsuitgaven voor 2017 zijn
onder meer voor OC Kasterlee, het nieuwe toeristische
kantoor, Poederleesteenweg, hernieuwing fiets- en voetpaden, … . Het betreft hier enkel de uitgaven die effectief
betaald zijn in 2017 en niet de totale projectprijs. Daarnaast zijn er 0,5 miljoen euro aan investeringsontvangsten
gerealiseerd.
Op 1 januari 2017 bedroeg de openstaande schuld uit
leningen nog 80.803 euro. Eind december is er overgegaan
tot een vervroegde terugbetaling van de kredieten. Dit betekent dat de gemeente Kasterlee 2018, wat leningen
betreft, leningenvrij gestart is.

Jaarrekening 2017 OCMW
Het OCMW kende een positief budgettair resultaat voor
het boekjaar 2017 van bijna 30.000 euro. De exploitatieuitgaven bedroegen 2,9 miljoen euro. De personeelsuitgaven bedragen met 59% de voornaamste uitgavenpost,
gevolgd door de specifieke kosten voor de sociale dienst
(met onder meer leefloon en steunen) met 28%. De exploitatie-ontvangen bedroegen in 2017 2,95 miljoen euro.
Hiervan komt 37% van de gemeentelijke bijdrage. De investeringsuitgaven bedroegen zo’n 32.000 euro.
De jaarrekeningen van 2017 kan je terugvinden op de
gemeentelijke website.

Het exploitatieresultaat (= dagelijkse werking) kende een
positief saldo van ongeveer 5,3 miljoen euro. De exploitatie-uitgaven bedroegen in totaal 18,2 miljoen euro.

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – juni 2018

3

In de rand

Sluitingsdagen
De gemeentelijke diensten en het OCMW
zijn gesloten op:
❍❍ donderdag 7 juni (sportdag personeel)
❍❍ woensdag 11 juli (Vlaamse Gemeenschap)

Het OC Lichtaart is
gesloten van 2 juli
tot en met 30 juli
(vakantie).

❍❍ woensdag 15 augustus (OLV Hemelvaart)

Het containerpark is ook gesloten op zaterdag 21 juli.

Het Ligahof is gesloten van 4 juni tot en met
20 augustus (vakantie én verbeteringswerken).

De sporthallen zullen dicht zijn van 1 juli tot en met
31 juli.

Het OC Tielen is gesloten van 9 juli tot en met 30 juli
(vakantie).

De bibliotheken hebben hun zomersluiting van woensdag 11 juli tot en met zondag 22 juli.

Het OC Kasterlee is gesloten van 20 juli tot en met
22 juli en van 31 juli tot en met 21 augustus (vakantie).

Veiligheid & mobiliteit

Voorrang van rechts… altijd en overal?
Het is natuurlijk belangrijk om alle voorrangsregels te kennen als je je op een veilige manier
in het verkeer wil begeven. Volgens de algemene regel moet elke bestuurder voorrang geven
aan de weggebruiker die van rechts komt. Je ziet nu waarschijnlijk de klassieke situaties op
kruispunten voor je. Deze voorrangsregel is vaker van toepassing dan je misschien denkt,
maar heeft uiteraard ook zijn grenzen. Het is overigens lang niet de enige voorrangsregel.

Voorrang van rechts
geldt meer dan je denkt
Deze voorrangsregel is niet alleen
van toepassing op kruispunten.
Ze geldt ook op parkings of op een
plein waar verkeer uit alle richtingen
komt. De regel geldt ook wanneer
een weg versmalt; de voertuigen die
rechts rijden, mogen zich dan eerst
op de versmalde rijstrook begeven.
Deze situatie komt heel vaak voor,
vooral bij werken op snelwegen.
Wanneer twee auto’s botsen terwijl
ze allebei een manoeuvre aan het
uitvoeren zijn, kijkt de politierechter
meestal ook naar wie van rechts
kwam. Een klassiek voorbeeld is dat
van twee voertuigen die in tegengestelde richting van rijstrook veranderen op de weg.

4

Enkele beperkingen
Er zijn ook enkele situaties waar de
voorrang van rechts niet geldt, terwijl
er niet noodzakelijk verkeersborden
zijn om dat aan te geven. Wanneer
je bijvoorbeeld van een aardeweg of
een pad een verharde openbare weg
oprijdt, heb je geen voorrang, ook al
kom je van rechts. De voorrang van
rechts is logischerwijze ook niet van
toepassing voor iemand die uit een
verboden richting komt, behalve als
het gaat om een fietser die in beide
richtingen mag rijden.
Een bestuurder moet ook afzien van
zijn voorrang van rechts voor een
groep voetgangers, fietsers, paarden enz. Hij moet bovendien gevolg
geven aan de aanwijzingen van een
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verkeersagent, een wegkapitein of
een toezichthoudende autoriteit met
een C3-bordje. Verder moeten alle
bestuurders altijd voorrang verlenen aan spoorvoertuigen (trams of
treinen) en aan prioritaire voertuigen
(met blauwe lichten en een sirene),
ongeacht uit welke richting zij komen. Voorrang van rechts is ook niet
van toepassing wanneer de bestuurder volgende manoeuvres uitvoert:
veranderen van rijstrook, de snelweg
oprijden, een parkeerplaats verlaten,
rechtsomkeert maken, achteruitrijden of van een privéoprit rijden...
Meer info: politiepost
Kasterlee – Tel. 014 85 11 01
– politie@kasterlee.be www.lokalepolitie.be/5364

Grondgebiedzaken

Groepsaankoop
zonnepanelen
Kasterlee kiest
voor een eigen
recyclagepark
In de vorige editie van het informatieblad kon je lezen
dat de zoektocht naar een locatie voor een nieuw recyclagepark samen met Lille on hold was gezet. Ondertussen heeft het bestuur alle beschikbare elementen
op een rijtje gezet: kostprijs, verharde oppervlakte,
stedenbouwkundige elementen, dienstverlening en ook
het element dekkingsgraad. Een centrale locatie in de
gemeente Kasterlee maakt het mogelijk om binnen een
straal van 5 km bijna 100% van de oppervlakte van de
gemeente Kasterlee af te dekken. Daarom kiest het bestuur voor een modern recyclagepark, centraal gelegen
in de gemeente en goed bereikbaar voor de inwoners
van de drie dorpen. Dit betekent dat er een nieuwe
zoektocht wordt gestart. Voor een aantal centraal gelegen locaties zullen zaken zoals eigendomsstructuur,
ruimtelijke ordening, mobiliteit, bereikbaarheid, timing,
dienstverlening en dekkingsgraad worden afgewogen.
Daarna kan een keuze voor een locatie voor een nieuwe
recyclagepark worden gemaakt.
Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be

Zijn zonnepanelen nog interessant nu er geen subsidies meer zijn en je moet betalen om elektriciteit op
het net te plaatsen? Zeker, want de prijs van zonnepanelen is sterk gedaald en ook de elektriciteitsprijs
is opnieuw gestegen. De provincie Antwerpen wil
met deze groepsaankoop haar inwoners maximaal
ondersteunen om toch in groene elektriciteit te
investeren.
Ze bieden een totale begeleiding gedurende het project: aanvraag van offerte, opmaak van een persoonlijk
voorstel, bespreking van je dossier, installatie bij je thuis,
keuring en aanmelding van de installatie en het bewaken
van een goede werking van de installatie. Plaats je nu
zonnepanelen dan zijn deze in ongeveer tien jaar terugverdiend. Nadien kan je nog zeker vijftien jaar genieten van
zelf opgewekte groene elektriciteit.
Wanneer je zelf elektriciteit opwekt, betaal je minder of
geen elektriciteit aan je leverancier en help je mee aan
een beter milieu.
Inschrijven kan tot en met 7 augustus via
www.samengaanwegroener.be. Meer informatie vind je op
de website of bel het gratis nummer 0800 26 177.

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

Groepsaankoop groene stroom en gas
Tot en met 25 september kan je je
opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom en gas van
de provincie Antwerpen. Vorig jaar
stapten 84.000 huishoudens over
naar een voordelig energiecontract.
Hiermee bespaarden zij gemiddeld
200 euro.
Inschrijven is vrijblijvend en héél
gemakkelijk. Doe daarom mee, bespaar op je energiekosten en draag je
steentje bij aan een beter milieu.

Nam je vorig jaar deel aan de
groepsaankoop? Dan moet je ook dit
jaar opnieuw inschrijven. De aangeboden tarieven gelden immers voor
één jaar, daarna mag de leverancier
de tarieven aanpassen. Denk eraan:
je kan op elk moment kosteloos van
energieleverancier en van energiecontract veranderen.
Wil je je inschrijven of ben je op zoek
naar meer informatie? Surf naar
www.samengaanwegroener.be of bel
gratis naar 0800 21 134.

Beschik je niet over een computer,
dan kan je terecht bij:
❍❍ de welzijnsdienst (sociaal huis

Lichtaart) op maandag- en donderdagvoormiddag van 9.30 tot 11 uur
of op dinsdag- en woensdagvoormiddag van 9.30 tot 12 uur of op
afspraak
❍❍ de dienst omgeving (gemeentehuis
Kasterlee), tijdens de openingsuren

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

Infosessie vaststelling inventaris bouwkundig
erfgoed
Op maandag 18 juni organiseert de gemeente samen met IOED Erfgoed Noorderkempen een infosessie rond
de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie Antwerpen. Op de infosessie kom je alles te weten over de inventaris, de rechtsgevolgen en de procedure van de vaststelling.
erfgoedwaarde(n) bezitten. Ze krijgen
hierdoor een aantal rechtsgevolgen
die het behoud ervan stimuleren.

Praktisch:
❍❍ maandag 18 juni om 19.30 uur –

te komen over het erfgoed in jouw
buurt.

Van 1 juni tot 30 juli 2018 organiseert
het agentschap Onroerend Erfgoed
een openbaar onderzoek rond deze
vaststelling. Dit onderzoek geeft
iedereen de mogelijkheid om opmerkingen of bezwaren te geven.

polyvalente zaal gemeentehuis
❍❍ Inschrijven kan via 014 85 99 28 of

ro@kasterlee.be
Met de vaststelling bevestigt de
minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle bouwwerken en bouwkundige gehelen op
deze inventarislijst nog voldoende

Benieuwd of jouw eigendom opgenomen is in deze lijst? Surf dan naar
inventaris.onroerenderfgoed.be.
Via het uitgebreide formulier kan je zoeken op adres.
Op geo.onroerenderfgoed.be kun je
ook zoeken naar erfgoed op de kaart.
Een unieke kans om alles te weten

Meer info: Erfgoed Noorder
kempen – Tel. 014 44 33 85 –
info@erfgoednoorderkempen.be

Asbest in huis?
Asbest is een natuurlijk mineraal, opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Tot in de jaren ’80 werd het
materiaal veel gebruikt, onder meer in de woningbouw. Ondertussen is duidelijk dat asbestvezels bij inademing
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Sinds 1998 is het gebruik van asbest verboden, maar in veel gebouwen vind je nog asbest terug in leien, golfplaten, bloembakken, asbestisolatie rond verwarmingsbuizen …

Asbest verwijderen
Hechtgebonden asbest
Bij hechtgebonden asbest dat in goede staat is, zitten
de vezels vast in het materiaal en is er in principe geen
onmiddellijk gezondheidsrisico. Toch wacht je beter niet
tot het asbesthoudend materiaal oud en verweerd is voor
je het weghaalt. Je loopt dan immers een onnodig risico
dat er vezels zullen vrijkomen. Hechtgebonden asbest in
goede staat mag door een aannemer verwijderd worden, maar je mag het ook zelf doen. Stofvorming moet
je echter altijd vermijden. Daarom is het gebruik van
mechanische werktuigen met grote snelheid (bv. boor- en
schuurmachines) en hogedrukreinigers of ontmossers
wettelijk verboden.

Niet-hechtgebonden asbest
Als asbest niet-hechtgebonden is, komen er gemakkelijk asbestvezels uit het materiaal los. Hierdoor is er een
groter gezondheidsrisico en moet dit materiaal verwijderd
worden door een erkend asbestverwijderaar.

Recyclagepark
Per gezin per jaar kan je tien platen asbestcement of een
vergelijkbare hoeveelheid asbesthoudend afval gratis
aanbrengen op het gemeentelijk recyclagepark. Nadien betaal je per schijf van vijf platen asbestcement of
vergelijkbare hoeveelheid gebonden asbesthoudend afval,
4 euro. Een gezin kan per jaar maximaal dertig platen
asbestcement of een vergelijkbare hoeveelheid gebonden
asbesthoudend afval op het recyclagepark aanbrengen.
Dit is een publicatie van de Vlaamse Logo’s en VIGeZ vzw

Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 – milieu@kasterlee.be - www.ovam.be (milieu-gezondheid/asbest)
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Grondgebiedzaken

Wees niet gek. Doe de tekencheck
Had jij al eens een tekenbeet? Door klimaatopwarming komen teken almaar vaker voor. Je kan ze overal in de
natuur tegenkomen, dus niet alleen als je het bos intrekt. Ook als je in de tuin werkt, gaat wandelen of buiten
speelt. En van een teek kan je ziek worden.
Maak er een gewoonte van jezelf en anderen dezelfde avond te
controleren. Hoe sneller de teek wordt verwijderd, hoe kleiner de
kans op de ziekte van Lyme. Controleer bij de tekencheck zeker de
knieholtes, liezen, bilnaad, haarlijn, navel, oksels en tenen. Dit zijn
lievelingsplekken van teken.
Een teek gevonden? Verwijder de teek rustig en in één beweging.
Liefst met een tekenverwijderaar. Noteer wanneer je gebeten bent
en hou de plek gedurende een maand extra in de gaten. Ga naar je
(huis)arts als er rond de beet een groter wordende kring ontstaat of
wanneer je griepachtige symptomen voelt.
Registreer ook zeker je tekenbeet via tekennet.be of via de app van
TekenNet (Android/iPhone). Zo help je het onderzoek naar teken en
tekenziekten vooruit.
Meer info: Milieudienst – Tel. 014 85 99 27 – duurzaam@kasterlee.be

Een Kempens Veken op jouw perceel?
Een Kempens Veken was vroeger een vast onderdeel van ons landschap. Het is de benaming voor een
poort, gebruikt als afsluiting van akkers, beemden, weiden om dieren binnen of buiten te houden.
Het project ‘Kempens Veken: terug van weg geweest’
van Regionaal Landschap de Voorkempen en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete introduceert de
oude Kempense weidepoorten terug in het landschap.
De typische poorten werden vroeger ‘veken’ genoemd
en is verdwenen uit het landschap met de opkomst van
metalen hekken en prikkeldraad.

Interesse in een Kempen Veken?
Ons regionaal landschap is actief op zoek naar eigenaars van percelen, akkers, ... die hun stuk grond graag
voorzien van een authentiek Kempens Veken.
Interesse? Mailen kan naar info@rlkgn.be

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

Bestrijding buxusmot
generaties hebben waardoor de
vraatschade meermaals per jaar
kan voorkomen.

Hoe bestrijden?
De buxusmot is een nachtvlinder
die uit Azië afkomstig is en nu in diverse Europese landen een plaag is
geworden. De nachtvlinders zetten
hun eitjes af op de bladeren van de
buxusplanten en wanneer deze uitkomen zit je met rupsen. Omdat de
rupsen tijdens hun verpopping naar
een vlinder niet kunnen eten, zullen ze daarvoor op zeer korte tijd
heel veel voeding tot zich nemen, in
dit geval buxusblaadjes. Buxusmotten kunnen in de periode van april
tot en met september twee tot drie

Je kan de rupsen met de hand
verwijderen. Met behulp van feromoonvallen kan je de motten wegvangen. Je kan ook (biologische)
bestrijdingsmiddelen gebruiken.
Bedenk misschien ook: geen buxus
is geen buxusmot.

Buxusplanten op
begraafplaatsen
Helaas zijn ook op de drie begraafplaatsen buxusmotten gesignaleerd. Om deze reden, en om
verdere besmetting te voorkomen,
zal de technische dienst alle aangetaste buxusplanten verwijderen,
ook deze op of rond een grafzerk.
Verwijdering is de enige optie, aangezien het gemeentebestuur een
pesticidenvrij groen beleid voert.

Wat met snoeiafval en
buxusplanten?
Om de verspreiding van de buxusmot te voorkomen raden we aan
om het snoeiafval en/of de buxusplanten bedekt af te voeren naar
het recyclagepark.

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

Bestrijding Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een plantensoort die oorspronkelijk uit Oost-Azië komt. De plant
werd als tuinplant in Europa ingevoerd en is daardoor in
onze wegbermen en natuur verzeild geraakt.

De plant vormt niet alleen een
probleem op het openbaar domein,
maar komt ook steeds meer voor op
privéterreinen waaronder tuinen en
weilanden.

Gooi de plantenresten zeker niet op je composthoop.
Enkel in gespecialiseerde composteringsbedrijven is de
temperatuur hoog genoeg om de planten te vernietigen.
Spring voorzichtig om met grondverzet. Indien er plantendelen aanwezig zijn in de grond, is de kans groot dat je
binnenkort met een haard zit.

De dichte struiken zijn kampioenen in het verdringen van
onze inheemse soorten langs wegen en kanalen. Het is
een zeer hardnekkige plant om te verwijderen vanwege
hun wortelstokken. Deze bevatten veel reservevoedsel en
de plant kan zich op deze manier zeer snel verspreiden.

Hoe bestrijden?
Japanse duizendknoop kan op meerdere manieren
bestreden worden maar geen enkele manier biedt een garantie op succes. Je kan de planten afdekken, regelmatig
maaien, of de wortels voorzichtig uitsteken. De plant kan
ook niet goed tegen begrazing en beschaduwing.
Plantenresten mag je in de gft-container doen. Grote
hoeveelheden kunnen bedekt worden afgevoerd naar het
regionaal containerpark in Beerse (Oosteneinde z/n).
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Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be – www.zonderisgezonder.be en
www.natuurenbos.be

Energiepremies,
fiscale voordelen en
een energielening
Er bestaan heel wat energiebesparende maatregelen zowel voor een bestaande woning als
voor een nieuwbouwwoning. Ook kan je een
energielening tot 15.000 euro aanvragen om
energiebesparende investeringen te financieren.

Overschakeling op
rijk gas

Het pakket energiepremies wordt toegekend en uitbetaald door de netbeheerder Eandis. De nadruk ligt
op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en
op investeringen in groene energie. Voor wie grondig
renoveert en minstens drie energiebesparende
investeringen uitvoert, werd vorig jaar de totaalrenovatiebonus ingevoerd.

De Nederlandse regering heeft besloten de export
van arm gas uit de Groningse vindplaats geleidelijk
terug te dringen en tegen 2030 te beëindigen. Hierdoor schakelen 1,6 miljoen particulieren en bedrijven in België over op een ander soort gas, namelijk
rijk gas.

Bij een E-peil voor nieuwbouw van maximaal E30
krijg je automatisch een korting van 50 % op de
onroerende voorheffing en dit gedurende vijf jaar.
Bij een E-peil van maximaal E20 bedraagt de korting
100 % op de onroerende voorheffing, eveneens
gedurende vijf jaar.

Ja, onze gemeente is betrokken. Volgens de huidige planning van de netbeheerders zouden we in 2027 overschakelen op rijk gas. Deze timing kan nog wijzigen.

Voor Ingrijpende Energetische Renovaties (IER) werd
eveneens een korting op de onroerende voorheffing
ingevoerd bij een E-peil van maximaal E90 (vijf jaar
– 50% korting) en maximaal E60 (vijf jaar – 100%
korting).
Meer info over alle energiepremies en fiscale
voordelen: www.energiesparen.be/subsidies

Met een energielening kan je werken financieren
waardoor je energie zal besparen in de woning.
Je kan maximum 15.000 euro lenen. Dit bedrag
moet terugbetaald worden over een periode van
acht jaar. In principe bedraagt de intrest 2 %. Voor
bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening
renteloos. Je kan een energielening aanvragen bij
het energiehuis (IOK, Tel. 014 57 42 79).
Meer info over de energielening:
www.energiesparen.be/energielening

Bestel of download de gratis infobrochure
Energie sparen vanaf 2018? Vraag je premie aan:
www.energiesparen.be/publicaties

Is onze gemeente betrokken?

Wat houdt dit concreet in?
Vóór de effectieve overgang naar rijk gas moet elke klant
die aangesloten is op aardgas (geen cilindergas of voertuiggas) al zijn gastoestellen door een bevoegd technicus
laten controleren en eventueel laten afstellen of aanpassen zodat ze na conversie correct en veilig blijven werken.
De distributienetbeheerder of de gasleverancier zal je op
voorhand informeren over het exacte tijdstip waarop de
omschakeling voor jou wordt doorgevoerd. Maak op tijd
een afspraak met een gekwalificeerd technicus. Op die
manier kan je het nazicht van je toestellen combineren
met de volgende verplichte periodieke controle van je
ketel.

Heeft de conversie een impact op je
gasrekening?
De overgang naar rijk gas verandert je gasrekening niet.
Bij eenzelfde energieproductie betaal je altijd hetzelfde
bedrag voor je gas als voordien, maar de berekening op je
factuur ziet er anders uit.

Zijn er nog dingen die veranderen?
In sommige gevallen moet een technicus van de distributienetbeheerder de drukregelaar aan je gasmeter of
in de cabine van je buurt aanpassen. Deze aanpassing is
volledig gratis.

Meer info: www.gasverandert.be – www.eandis.be
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Huwelijksjubilea

50

Aloysius Gebruers

50

Marcellus Goris

50

Emiel Laenen

& Rosa Mariën

& Marie Segers

& Marietta Vets

KASTERLEE - 20-04-1968

KASTERLEE - 30-04-1968

LICHTAART - 04-05-1968

60

Jozef Aerts

65

Augustinus Liekens

& Aloysa Peeters

& Maria Dierckx

LICHTAART - 15-2-1958

LICHTAART - 07-05-1953

AAN ALLE
JUBILARISSEN
PROFICIAT!

Sociaal Huis

Rolstoelvervoer voor personen met een
mobiliteitsbeperking
Je verplaatsen met
de auto of openbaar
vervoer is moeilijk?
Je geraakt niet meer waar je wil?
Dan kan RolMobiel helpen. RolMobiel
brengt je met een aangepaste wagen
in je rolstoel van deur tot deur. Iedereen met een mobiliteitsbeperking uit
Kasterlee kan beroep doen op deze
dienstverlening indien het openbaar
vervoer of andere vervoersmogelijkheden geen oplossing bieden.

Op stap
Een chauffeur van RolMobiel haalt je
op en brengt je naar jouw gewenste
bestemming. De wagens zijn uitgerust met een rolstoellift of oprijramp
en een verankeringssysteem om
je veilig te vervoeren in je rolstoel.
Je kan je ook gratis laten vergezellen
10

door een begeleider. Zo wordt een
familiebezoek, een raadpleging bij de
dokter, de kapper of het bijwonen van
een voorstelling mogelijk.

Kostprijs te hoog?
Dan kan je bij het OCMW eventueel
terecht voor een tussenkomst, na
een sociaal onderzoek.

Enthousiaste chauffeurs
gezocht
Een geëngageerde en sterk gemotiveerde groep chauffeurs staat alle
dagen klaar om klanten letterlijk op
weg te helpen. Heb je zelf zin om
vrijwilliger te worden? De groep zal
je met open armen ontvangen. Neem
contact op via kathleen.wuyts@iok.be
of 014 56 42 51.

Vervoer reserveren?
Dit kan telefonisch via
014 57 24 40 of via e-mail:
aanvraag.rolmobiel@iok.be.
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Meer info: OCMW Liv van Dun Tel. 014 55 83 29 mmc@kasterlee.be www.rolmobiel.be facebook.com/rolmobiel

Sociaal Huis

Sociaal tarief voor
elektriciteit en
aardgas
Een op de vijf Belgen leeft in armoede of loopt het
risico in armoede terecht te komen. Bij alleenstaande ouders is dat zelfs een op twee. Daarom bestaan
er een aantal overheidsmaatregelen om het risico
op armoede te beperken. Een van die maatregelen
is het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas
waarmee een gezin op jaarbasis gemiddeld 500 euro
bespaart op de energiefactuur.

1. Wat is het sociaal tarief voor
elektriciteit en aardgas?
Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een
goedkoper tarief dan de normale energietarieven.
Dat tarief is bedoeld voor mensen of gezinnen die
zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Ze ontvangen bijvoorbeeld een leefloon bij het
OCMW, een tegemoetkoming als persoon met een
handicap bij de FOD Sociale Zekerheid of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden bij de Federale
Pensioendienst. Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle
energieleveranciers, ze zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft.

2. Heb ik recht op het sociaal
tarief?
Dat kan je zelf nagaan via de website van de FOD
Economie: https://economie.fgov.be. Neem best alle
papieren die je ontvangt van de sociale instelling
(zoals OCMW, Pensioendienst, Zorgkas, FOD Sociale
Zekerheid, …) bij de hand.

3. Ik heb blijkbaar recht op het
sociaal tarief. Wat moet ik doen
om het te krijgen?
Waarschijnlijk niets, want in meer dan 8 op de 10
gevallen krijgen de mensen die er recht hebben het
sociaal tarief automatisch. Kijk het daarom even na
op je maandelijkse factuur. Daar staat vermeld dat
je het sociaal tarief krijgt (ook al moet je soms even
zoeken). Het gebeurt regelmatig dat mensen niet
doorhebben dat ze het sociaal tarief al ontvangen.
Krijg je het niet automatisch, maar denk je er wel
recht op te hebben? Dan kan je terecht op het Contact Center: 0800 120 33 – gratis nummer.

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

Dementievriendelijke
gemeente Kasterlee
en de bibliotheek
presenteren: de
EHBD-rugzak
EHBD staat voor Eerste Hulp Bij Dementie. De rugzak
is gevuld met zorgvuldig geselecteerde materialen over
dit thema. Hij is ontworpen om iedereen die van ver of
dichtbij te maken krijgt met dementie, te begeleiden in de
eerste zoektocht naar informatie over dementie. De bibliotheek beschikt in elk filiaal over een EHBD-rugzak op
wieltjes (trolleys) die makkelijk hanteerbaar zijn. Ze kunnen gedurende de normale uitleentermijn van drie weken
ontleend worden. De rugzak bevat een tiental voorwerpen, maar telt maar als één ontlening. Na gebruik geef
je de rugzak tijdens de openingsuren af aan een baliemedewerker in de bibliotheek. Zij kijken de inhoud na.
Een aantal infobrochures mag je zelf houden.
Meer info: bibliotheek – Tel. 014 85 00 11 –
bibliotheek@kasterlee.be

Maak een afspraak met
de seniorenconsulent
Wist je dat de gemeente een seniorenconsulent in dienst
heeft? Veel senioren hebben recht op een of meerdere
premies of andere vormen van ondersteuning. Maar al te
vaak zijn ze hiervan niet op de hoogte. Hij is er om senioren
te informeren en om al deze voordelen te verkennen en ze zo
nodig in orde te maken.
Ben je ouder dan 65 jaar en zorgbehoevend, neem dan zeker
eens contact op met de seniorenconsulent. Je kan hem zonder afspraak elke maandagvoormiddag in het Sociaal Huis
in Lichtaart vinden. Heb je liever toch een afspraak? Dat kan
eveneens in het Sociaal Huis, maar op vraag komt hij ook bij
jou thuis langs.

Meer info: seniorenconsulent – Tel. 014 55 60 04 –
senioren@kasterlee.be
Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – juni 2018
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Sociaal Huis

Zorgwonen, iets voor jou?
Zorgwonen is een vorm van samenwonen waarbij een deel van de woning wordt voorbehouden voor één tot
twee hulpbehoevende personen of één tot twee personen van 65 jaar of ouder.
Op zich stelt er zich geen probleem als je grootouders of
een persoon met een handicap komen inwonen. Een aanvraag tot zorgwonen is in dat geval niet verplicht. Soms
duiken er echter problemen op. De zorgbehoevenden
worden immers op jouw huisnummer ingeschreven wat
financiële gevolgen kan hebben voor bepaalde tegemoetkomingen, werkloosheidsuitkeringen, studietoelagen …
Alle mensen die op jouw adres wonen, worden namelijk
als samenwonend beschouwd. En de inkomsten worden
dus samengeteld.

Hoe kan zorgwonen hier een oplossing
op bieden?
Om hieraan tegemoet te komen werd zorgwonen uitgewerkt. Hierdoor kan een zorgbehoevende op hetzelfde
adres worden ingeschreven maar onder een apart zorgstatuut. En worden de inkomens, pensioenen, toelagen …
van de zorgbehoevende niet meer samengeteld met het
gezinsinkomen van de zorgverstrekker.

Enkele voorbeelden
Je kan aan zorgwonen doen om je ouders of een familielid/vriend met een handicap in je woning op te vangen.
Een andere optie is het samenwonen van volwassen
kleinkinderen en hun grootouders. Zij kunnen de grootouders dan bijstaan bij het langer zelfstandig wonen en zelf
kunnen ze nog wat sparen in plaats van hoge huurgelden
te betalen. En zo zijn nog tal van combinaties mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden?
❍❍ in je woning wordt een deel voor de zorgbehoevende(n)
voorbehouden of gecreëerd. Dit deel vormt één fysiek
geheel met de woning en mag ten hoogste een derde uitmaken van het totale bouwvolume van je woning;
❍❍ je huisvest één of twee personen waarvan er minstens één
65 jaar of ouder of hulpbehoevend is. Een familieband is
niet noodzakelijk;
❍❍ met hulpbehoevend wordt het volgende bedoeld:
• personen met een handicap;
• personen die in aanmerking komen voor een
zorgverzekeringstegemoetkoming, een tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden of een basisondersteuningsbudget;
• personen met een nood aan ondersteuning om zich
zelfstandig in hun thuismilieu te kunnen handhaven;
❍❍ op de dienst omgeving kan je navragen of jouw woonsituatie in aanmerking komt voor zorgwonen. Indien de zorgwoning wordt ingericht binnen het bestaande bouwvolume
moet enkel een melding gebeuren. Wordt het bouwvolume
uitgebreid is steeds een omgevingsvergunning vereist;
❍❍ de eigendom van de woning (zowel de hoofdwooneenheid
als het voorbehouden deel) moet bij dezelfde eigenaar(s)
liggen. Het geheel kan dus van jou of van de zorgbehoevende zijn;
❍❍ of jij nu in het voorbehouden deel gaat wonen of de zorgbehoevende, dat is een vrije keuze;
❍❍ als de zorgsituatie eindigt, moet je dit steeds melden aan
het gemeentebestuur en verandert de woning terug in een
ééngezinswoning.

Meer info: dienst omgeving – Tel. 014 85 99 81 – omgeving@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 Dirk Poelmans en Cois Lauwers en wij
zijn compostmeesters”

© Bart Van Der Moeren

Cois woont in Kasterlee en is sinds 2007 compostmeester.
Dirk woont in Tielen en door zijn interesse in tuinieren en
ecologie volgde hij de cursus ‘thuis composteren’. Na de
vervolgcursus compostmeester sloot hij zich in het voorjaar 2010 aan bij het team van Kasterlee.
“Als compostmeester leren we mensen om groenafval
goed te sorteren”, begint Cois. “Klopt”, zegt Dirk, “en na
het sorteren komt composteren. We geven info- en demomomenten waardoor mensen composteren in de praktijk
kunnen ervaren.”
“We helpen soms de mensen thuis met hun compostbak,
we gaan ook naar scholen en een keer per jaar staan we
paraat om campagne te voeren tijdens de compostmaand,”
aldus Cois. “Of we krijgen een telefoontje van mensen die
even met de handen in het haar zitten,” vertelt Dirk.
Dirk: “Het geeft toch veel voldoening hé Cois, als we de
mensen verder kunnen helpen.”

“Dat is waar”, zegt Cois, “en het is ook leuk dat je er niet
alleen voor staat. Ben je eens een keertje bezet of heb je
zelf een vraag dan staan de collega-compostmeesters
altijd paraat.”
En zo zorgen Cois, Dirk en de derde compostmeester Paul
Van Pelt mee voor een warmere en ecologische Kastelse
gemeenschap.

‘Compost, het zwarte goud in je moestuin’
Benieuwd hoe je zelf je eigen supergroenten kan kweken of hoe je
je eigen compost maakt en gebruikt? Op zaterdag 9 juni staan onze
compostmeesters klaar om je wegwijs te maken in de wereld van het
composteren. Iedere bezoeker ontvangt een paar tuinhandschoenen en
een plantje om direct
mee aan de slag te gaan
(*). Bij de infostand
van Velt kan je terecht
voor alle info over
milieuvriendelijk aan de
slag in de tuin of keuken.
Je bent welkom van 10
tot 16 uur, Molenspoor
16, Lichtaart.

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

*1 per gezin, zolang de voorraad strekt’
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Vrije tijd

Volksfeest ter ere van
Bobbejaan Schoepen

Uit respect om wie hij was en wat hij voor onze gemeente heeft
betekend, huldigt het gemeentebestuur samen met de familie
Schoepen op zaterdag 9 juni Bobbejaan Schoepen.
Bobbejaan had graag mensen om zich heen, hoe kunnen we hem
dus beter eren dan een heus volksfeest te organiseren. Optredens,
carrousels, foodtrucks en nog zo veel meer zorgen voor sfeer op het
bibliotheekplein van Lichtaart. Of moeten we zeggen het Bobbejaan
Schoepenplein, want vanaf deze dag zal het plein die naam dragen.
Ook zal er een kunstinstallatie ter ere van hem onthuld worden en
swingen we tot de avond valt tijdens het concert ‘Ode aan Bobbejaan’.
De toegang is gratis.

PROGRAMMA
14 uur:

start Bobbejaan Memorial (met optredens, de Bobbejaanauto, vintage carrousels, retro ijskar, drinks, foodtrucks ...)

16 uur:

gemodereerd gesprek met kunstenaars en curator over het
concept van de kunstwerken

16.45 uur: officiële inhuldiging van de kunstwerken en
het Bobbejaan Schoepenplein
17 uur:

optreden van 8 koppig orkest van Tony Decap

20.30 uur: concert ‘Ode aan Bobbejaan’ met o.a. Guido Belcanto,
Jan Desmet, Barbara Dex, Mauro Pawlowski, Roy Aernouts,
Femke Ganzeboom, Guillaume Van der Stichelen, …
Meer info: Toerisme Kasterlee – Tel. 014 84 85 19 –
www.visitkasterlee.be
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Waarvoor staan de
kunstwerken?
“Als curator voor dit project heb ik de
functie van een monument in de publieke
ruimte, die opgedragen wordt aan een
bepaalde persoon, onderzocht. Het was
al snel duidelijk dat een letterlijke
afbeelding van die persoon jaren later
nog weinig betekenis heeft en mensen er
achteloos aan voorbij lopen. Ik wil de publieke ruimte op zich en de functie ervan
in vraag stellen als symbolische plek die
telkens wordt ingevuld door de toeschouwer verschillende elementen aan te
reiken met als uitgangspunt het verhaal,
leven en werk van Bobbejaan Schoepen.
Dit is alleen mogelijk door met kunstenaars samen te werken die binnen de
context van hun oeuvre een link hebben
met het veelzijdige traject van Bobbejaan. De familie Schoepen heeft het
nodige bronmateriaal aangereikt en daar
zijn een selectie kunstenaars mee aan de
slag gegaan. Al snel bleek dat diegene
die op een objectieve manier met dit materiaal aan de slag zijn gegaan met het
sterkste voorstel kwamen zonder daarbij
in een hommage aspect te vervallen dat
niet in hun oeuvre past. Dat was voor mij
een cruciaal element. Ik heb ook bewust
voor jongere kunstenaars gekozen om op
deze manier een andere blik op het werk
van Bobbejaan te werpen en vanuit een
andere generatie trachten te achterhalen
waarom Bobbejaan vandaag nog relevant
is en een inspiratie kan zijn voor de toekomst. Michaël Aerts maakt een reeks
iconen die verschillende aspecten uit het
traject van Bobbejaan belichten. Ze verwijzen naar Verankerd, het nummer uit
2008 waarin Bobbejaan, liggend op de
grond, terugblikt op zijn leven en werk.
Kelly Schacht plaatst de tekst Je me suis
souvent demandé, uit het gelijknamige
nummer uit 1965, op de gevel van de bibliotheek in een andere context. De beide
kunstwerken gaan in dialoog met elkaar
en het publiek en openen zo ruimte voor
herinnering, dialoog en verbeelding op
het Bobbejaan Schoepenplein.”
Monia Warnez

Vrije tijd

Pret tot en met
Tijdens de grote vakantie kriebelt het om samen met je geliefden een
leuke activiteit de doen. Lange dagen, warme zonnestralen en frisse
dranken kleuren de onvergetelijke momenten. Toerisme Kasterlee helpt
je graag bij het uitwerken van een leuke dag in onze gemeente. Hier de
zomertoppers op een rijtje.

Schatten van Vlieg
Voel jij wat ik voel? Ja hoor, je leest het goed … aanraken moet! Tijdens deze
verrassende verkenningstocht door Kasterlee heb je handen of voeten nodig
om de opdrachtjes uit te voeren. Wanneer je de schatkist vindt, neem je er een
kaartje uit en geef je thuis de code in op de website van Vlieg. Elke week vallen
er kinderen in de prijzen.

Praktisch
© Lise Goossens

❍❍ van 6 tot 10 jaar
❍❍ gratis
❍❍ op een dag naar keuze in juli en augustus (niet op maandag en dinsdag)
❍❍ ongeveer 3 km
❍❍ toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers
❍❍ vertrek en aankomst aan het toeristisch infokantoor, Markt 42

Vertelling op
Kabouterberg
Elke dag in de grote vakantie kan
je deelnemen aan de vertelling op
Kabouterberg. Tijdens de vertelling
krijgen de kinderen een rode pinnenmuts op en wandelen ze samen met
de vertelster door het prachtige bos.
Onderweg worden er verhalen over
kabouters verteld, liedjes gezongen,
zandtaarten gebakken …. Ouders
volgen op een veilige afstand, misschien dat zij onze kleine vriendjes
ook horen snurken?
© Sven Smets

Praktisch
❍❍ van 3 tot 7 jaar
❍❍ 3,5 euro per kind (volwassenen

gratis)
❍❍ start om 14 uur
❍❍ duurtijd ongeveer 2 uur
❍❍ niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en/of kinderwagens
❍❍ Kabouterberg, Kabouterstraat

En natuurlijk zijn er deze zomer ook verschillende fietstochten zoals de culinaire route ‘fietsen met smaak’, een fietszoektocht en de thematocht ‘ijsjesroute’.
Zie je onderweg iets leuks, grappigs of typisch van Kasterlee? Maak er een foto van, post
hem op onze Facebookpagina (Visit Kasterlee) of via Instagram met #lovekasterlee.

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

Welkom bij de Slapende Reus
Om de ecologische waarde van Kabouterberg te beschermen, moet de bezoekersdruk beter worden verdeeld
over het hele gebied vanaf de Zwarte Berg over het provinciaal domein Hoge Mouw. Vanuit het project ‘Slapende Reus’ wordt daarom de komende jaren ingezet op de vernieuwing van de onthaal- en spelinfrastructuur
van dit gebied.

Eenheid in het recreatieve netwerk
In het aanwezige padennetwerk brengen we hiërarchie
aan tussen de oudste paden en de jongere. Delen van historische wegen die zijn verdwenen, herstellen we zodat de
verbindingen binnen het projectgebied en de aansluiting
met de dorpskernen verbeterd worden. Historische wegen
zoals de Hoge Weg, de Holle Weg en de Lijkweg zijn nauwelijks te onderscheiden van paden in de veel recentere
bosontginningen. Deze paden willen we nu verbijzonderen
door de bestaande markante bommen vrij te stellen, een
aantal bijzondere bomen aan te planten langs deze paden
of door het subtiel aanbrengen van landart. De bewegwijzering gebeurt allemaal via het gekende wandelknooppuntensysteem.

Naar eenvormige onthaalinfrastructuur
Het teveel aan verouderde infrastructuur zoals banken,
fietsenstallingen en vuilbakken zal verdwijnen en plaats
maken voor meer uniformiteit. Eén type bank, infopanelen
aan de parkings, … allemaal in een huisstijl gebaseerd op
natuurlijke kleuren en materialen, passend in het landschap.

Auto- en fietsparking met onthaalbaken met praktische info, grondplan en
wandellussen
Fietsparking met onthaalbaken met praktische info, grondplan en wandellussen
Verblijfplaats: picknicken, speelnatuur, thematische info op maat
Informatie via Toerisme + uitbaters worden ambassadeur van het gebied
Horecazaken

1. Op Kabouterberg kunnen de allerkleinsten op zoek
blijven gaan naar de kabouters.

Bezoekers spreiden over verschillende
zones
Momenteel zijn al een aantal parkings en toegangswegen
tot het gebied in gebruik. De ambitie binnen het project
is om de onthaalpoorten gelijkmatiger te verdelen langs
de randen van het projectgebied. Op die manier trachten
we de recreatieve druk beter over het gebied te verdelen.
Zo zullen bezoekers met de auto naar de Slapende Reus
geleid worden via een onthaalbaken aan de Lichtaartsebaan, de Goorseweg en de Geelseweg. De parkings
blijven aan de rand van het bos, de centrale parking
aan de Goorseweg verdwijnt en vervangen we door een
fietsparking. Dit stukje Kempense Heuvelrug is enkel nog
toegankelijk voor fietser en wandelaar.

2. De sfeer zal iets avontuurlijker en mysterieuzer worden
naarmate je de Goorseweg nadert. Hier wandel je van een
duingebied naar gemengd bos. Verhalen uit mythologie
en geschiedenis nemen de iets oudere kinderen mee op
sleeptouw.
3. Wandel even verder over de grote zandvlakte in de buurt
van de Lichtaartsebaan en je wordt ondergedompeld in
de geschiedenis en natuurwaarden van het gebied. Alle
doelgroepen krijgen hier op een belevingsvolle manier een
verklarende uitleg over hetgeen onderweg je pad kruist.
Je wandelt verder over duingebied, door een mozaïekbos
met oude akkercomplexen en oude wegtracés en vindt de
rust die je zocht.
Landschapsvisie en toeristisch ontwikkelingsplan ‘Slapende Reus’ is
een samenwerking van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete,
de provincie Antwerpen, het gemeentebestuur Kasterlee en de Kempen.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit Toerisme Vlaanderen en vanuit Platteland plus, bestaande uit middelen van

Onder de noemer Slapende Reus en met het landschap
en haar geschiedenis als inspiratie werkten we een aantal
zones in het gebied uit die elk op hun manier de bezoeker
zullen verrassen.
16
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Vlaanderen en provincie Antwerpen:

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

Vrije tijd

Tielen
Muziekdorp
Wie gaat met ons mee racen
op de Keiheuvel?
Ben jij tussen 12 en 16 jaar oud (geboren tussen 2002 en 2006) en wil je
op zaterdag 11 augustus mee naar Balen om kennis te maken met motorsporten? Schrijf je dan via i-school.be in voor onze motorinstapdag. Via een
doorschuifsysteem komen crossmoto, quad, buggy, jeep, zijspan en mountainbike aan bod. De prijs voor deelname aan de activiteiten, vervoer, verzekering en lunchpakket is 25 euro. Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt!
Meer info: sportdienst – Tel. 014 85 99 17 – sport@kasterlee.be

Feestelijke afsluiter:
zondag 2 september
van 14 tot 19 uur aan
het OC Tielen
In september sluiten we het opmerkelijke projectjaar van ‘Tielen
Muziekdorp’ uitbundig af. Verwacht
je aan foodtrucks, optredens en
foto’s van alle activiteiten van Tielen
Muziekdorp. Ook de overzichtstentoonstelling 140 jaar KF De Kempenzonen Tielen en 50 jaar drumband is
van de partij.
Iedereen is welkom om mee te
genieten!

Oproep free podium

Opendeurdag Academie voor
muziek, woord en dans
Zondag 17 juni van 11 tot 16 uur
Op 1 september verandert er heel wat in de academies.
Wie start in de academie kan vanaf dan al meteen een instrument leren spelen. En voor wie nu al les volgt, komen er
een heleboel mogelijkheden bij. Benieuwd? Kom langs op de
opendeurdag in Herentals (Hikstraat 28).

Voor wie?
❍❍ Alle kinderen van de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar - info over de

nieuwe cursus initiatie muziek en woord die start in september 2018
❍❍ Alle kinderen van het tweede leerjaar: zij mogen vanaf september starten met

MUZIEKLAB, de helemaal vernieuwde cursus Algemene Muzikale Vorming,
én onmiddellijk met een INSTRUMENT. Zij kunnen op de opendeurdag ook
inschrijven voor een proefles instrument in de aansluitende week van 18 juni.
❍❍ Alle leerlingen die al 1 jaar AMV volgden en graag verschillende instrumenten van dichtbij willen zien en uitproberen voor ze hun keuze maken. Zij kunnen eveneens inschrijven voor een proefles in de week van 18 juni.
❍❍ Alle geïnteresseerden die graag meer info willen over de vernieuwde structuur en de nieuwe mogelijkheden in de academie.
❍❍ Iedereen die interesse heeft in onze woord-afdeling komt best om 14 uur luisteren naar een frivool, sensueel, openbarend, poëtisch… WOORD-moment.

Meer info: Stedelijke academie voor muziek, woord en dans,
Tel. 014 21 33 05, e-mail: samwd@herentals.be

Wil jij doorbreken in de Tielense
muziekscene? Dan bieden wij jou
een podium tijdens deze feestelijke afsluiter op 2 september.
Mail je contactgegeven naar
tielenmuziekdorp@kasterlee.be en
wij houden je verder op de hoogte
over de afspraken en inschrijvingen.

Muurschildering
voetgangerstunnel
De academie voor Schone Kunsten
Arendonk, afdeling Kasterlee, is
begonnen aan de muurschildering
in de voetgangerstunnel van het
station van Tielen. De leerlingen
toveren deze om tot een prachtige
wandelgang in het teken van Tielen
Muziekdorp.
De voetgangerstunnel blijft tijdens de
werken wel toegankelijk.

Meer info: cultuurdienst
- Tel. 014 85 99 22 cultuur@kasterlee.be
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Voor een overzicht van de meest recente activiteiten
www.uitinkasterlee.be

Activiteiten juni - juli - augustus 2018
JUNI
09		 Weekend van de compostmeesters
Georganiseerd door gemeentebestuur
Kasterlee - Iedereen is van harte welkom
op deze workshops over het hoe en wat van
het composteren - Locatie: Molenspoor 16,
Lichtaart - Tijdstip: 10-16 uur - Prijs: Gratis
- Meer info? Milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be
09		 Inhuldiging standbeeld Bobbejaan
Georganiseerd door gemeentebestuur
Kasterlee - Feestelijk officiële inhuldiging van
het Bobbejaan Schoepenplein met aansluitend
volksfeest! - Locatie: Bibplein – Bobbejaan
Schoepenplein, Lichtaart - Tijdstip: 14–23 uur
- Prijs: Gratis - Meer info? Toerisme Kasterlee –
Tel. 014 84 85 19 – toerisme@kasterlee.be
09		 Minivoetbaltornooi De Hut
Georganiseerd door ZVC Unlimited Jaarlijks minivoetbaltornooi van ZVC Unlimited
waarin 16 ploegen uit verschillende poules
strijden om de titelbeker. - Locatie: SC
Tielenhei, Prijstraat 68, Tielen - Tijdstip:
9-19 uur - Prijs: € 40 per ploeg (waarvan helft
terug in drankenjetons) - Meer info?
Tim Marinus – Tel. 0474 65 25 42

24		 Fanfarefeesten
Georganiseerd door Koninklijke Fanfare De
Kempenzonen Tielen - Familiedag opgeluisterd
met fanfaremuziek & randanimatie - Locatie:
OC Tielen, Kasteeldreef 34, Tielen - Tijdstip:
10–24 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
www.kempenzonen.be
30 Fuif Sex On the Beach
Georganiseerd door KLJ Kasterlee -Jaarlijkse
openluchtfuif van KLJ Kasterlee - Locatie:
Weide Boekweitbaan, Kasterlee - Tijdstip:
20-3 uur - Prijs: € 5 - Meer info? Loes Boonen –
Tel. 0496 46 48 46

JULI

10-11 Kleiduifschieting Sint Hubertusclub Tielen
Georganiseerd door Sint-Hubertusclub Tielen Jaarlijkse wedstrijd kleiduifschieten - Locatie:
Sint-Hubertusclub Tielen, Zwepenstraat z/n,
Tielen - Tijdstip: 9–18 uur - Prijs: € 12,50 Meer info? Denis Strutsenko – Tel. 0499 57 48 49

01		 Frühshoppen
Georganiseerd door KF De Kunstminnaars
VZW - Een muzikale namiddag waar je kan
genieten van gezellige muziek in combinatie
met een heerlijke BBQ! - Locatie: Café De
Pelleman, Pellemanstraat 27, Kasterlee Tijdstip: 11-18 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
www.dekunstminnaars.be

10		 Levend heemerf - Openluchtoptreden
“The Vickings”
Georganiseerd door Heemkundige Kring KLT
- Muzikaal optreden van het ensemble The
Vickings. - Locatie: Heemerf De Waaiberg,
Waaiberg 1A, Kasterlee - Tijdstip: 13-18.30 uur
- Prijs: Gratis - Meer info? Miel Hermans Tel. 014 55 52 36

06-08 Hoevefeesten Landelijke Gilde
Georganiseerd door Landelijke Gilde Kasterlee
- Jaarlijkse hoevefeesten met kaartprijskamp,
wielerwedstrijd, fietszoektocht,… - Locatie:
Feesttent Bungers (Goor) z/n, Lichtaart
- Tijdstip: 06/07 19.30–23.30 uur - 07/07
11.30–20 uur - 08/07 11.30–23.30 uur - Prijs:
Gratis - Meer info? www.lgkasterlee.be

10		 Wipschieting Sint Sebastiaansgilde
Georganiseerd door Gilde Sint Sebastiaan
Lichtaart - Schieting met pijl en boog op
staande wip - Locatie: SC Molenstraat,
Molenstraat 56, Lichtaart - Tijdstip: 9-18.30 uur
- Prijs: Gratis - Meer info? Ludo De Busser –
Tel. 0495 50 87 83

11		 Kasterlee Feest
Georganiseerd door Gemeente Kasterlee i.s.m.
Murgesti Comité en Gekko Tejater - Feestdag
van de Vlaamse Gemeenschap met muziek
en afsluitend vuurwerk! Dit jaar met liveuitzending van de halve finale voetbal WK.
Misschien met onze Rode Duivels? - Locatie:
Evenementenplein Binnenpad 2, Kasterlee
- Tijdstip: 14–23 uur (of 2 uur indien Rode
Duivels spelen. In dat geval verschuift het
muziekprogramma tot na de wedstrijd!) - Prijs:
Gratis - Meer info? www.kasterlee.be

13		 Regionale oriëntatieloop
Georganiseerd door Kastelse Kayak Klub - Een
oriëntatieloop georganiseerd i.s.m. Trol VZW
- Locatie: Rulheyde, Ossengoor, Kasterlee Tijdstip: 10–22 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
Rudy Wouters – Tel. 0496 54 00 73
17		 Jogging Herentals - Tielen
Georganiseerd door VZW Tjak Tielen Loopwedstijden over 3 afstanden: Kasteelloop
(6 km), Natuurloop Herentals – Tielen (14 km),
Trail Kempische Heuvelrug (23 km) - Locatie:
OC Tielen, Kasteeldreef 34, Tielen - Tijdstip:
12–21.30 uur - Prijs: € 6 of € 10 (afhankelijk
keuze traject) - Meer info? www.tjak.be
22-24 Grootrees Kermis
Georganiseerd door Grootrees comité Kermis in Grootrees met kaartprijskamp,
fuif en gezinsnamiddag met reuzevoetbal en
tafelvoetbaltornooi. - Locatie: Feesttent De Hese
z/n, Kasterlee - Tijdstip: 23/06 18-24 uur - 24/06
12–3 uur - 25/06 12–24 uur - Prijs: € 5 - Meer
info? grootrees.comite@gmail.com
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24		 Opendeurdag 3° Bataljon Paracommando
Georganiseerd door VVriendenkring 3PARA
- Opendeurdag 3de bataljon Paracommando
i.s.m. Valschermspringen Schaffen. Diverse
activiteiten en animaties. Livemuziek van Room
Service - Locatie: sporthal Kazerne 3° Para,
Zevendonkseweg z/n, Tielen - Tijdstip: 9–22 uur
- Prijs: Gratis - Meer info? Ronny Mertens – Tel.
0477 55 27 46

14		 Fuif Cocktailkermis
Georganiseerd door Vobako - Gezellige fuif met
cocktails, frisdranken op een ministrandje! Locatie: Korfbalclub Vobako, SC Molenstraat,
Lichtaart - Tijdstip: 20-3 uur - Prijs: € 3 - Meer
info? vobako@vobako.be
28		 Wisselfeesten
Georganiseerd door Prima VZW - Gratis
muziekfestival in Kasterlee centrum met
livemuziek. - Locatie: Pleintje De Wissel –
Geelsebaan z/n, Kasterlee - Tijdstip: 9-3 uur Prijs: Gratis - Meer info? www.wisselfeesten.be
28		 Effenaf Festival
Georganiseerd door JeTi VZW - Gratis
familiefestival met liveoptredens, DJ-acts en
kubb-spel! - Locatie: Belgacom parking, Tielen
station - Tijdstip: 13-3 uur - Prijs: Gratis o.m.v.
10-jarig bestaan - Meer info? www.jeti.be
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29		 Sponsorschieting hoge wip
Georganiseerd door Gilde Sint Sebastiaan
Lichtaart - Sponsorschieting met pijl en boog
op staande wip. - Locatie: SC Molenstraat,
Molenstraat 56, Lichtaart - Tijdstip: 9–18.30 uur
- Prijs: Gratis - Meer info? Ludo De Busser –
Tel. 0495 50 87 83

AUGUSTUS
02-05 Mazel Kermis		
Georganiseerd door KLJ Tielen - Jaarlijkse
kermis in Mazel met een kaartavond, een
70-80-90-fuif, op zaterdag een algemene fuif en
een gezinsnamiddag - Locatie: Feesttent Mazel
17, Tielen - Tijdstip: 02/08: 19-24 uur - 03/08
20-3 uur - 04/08 20-3 uur - 05/08 13-1 uur Prijs: Gratis - € 6 - Meer info? www.kljtielen.be
03-05 Kastelse Kayakfeesten
Georganiseerd door Kastelse Kayak Klub Weekend met vaartoertochten op de Nete voor
deelnemende kayak klubs van het VKKF met
een openluchtfuif op zaterdagavond 04/08 Locatie: Kastelse Kayak Klub, Breevensedijk 2,
Kasterlee - Tijdstip: Doorlopend - Meer info?
Rudy Wouters – Tel. 0496 54 00 73
04-05 Kleiduifschieting Beverdonkse Jagers
Georganiseerd door Beverdonkse Jagers Jaarlijkse kleiduifschieting: trap- en
jachtparcours met meervoudige inschrijving,
schieten met staalhagel. - Locatie: Retiesebaan
254, Kasterlee - Tijdstip: 04/08 13-18 uur 05/08 10-18 uur - Prijs: € 40 per reeks - Meer
info? Walter Van Gorp - Tel. 0477 72 79 44
05+12 Ruitertornooi LRV Kasterlee
Georganiseerd door LRV Kasterlee Vierjaarlijks gewestelijk ruitertornooi met
dressuur, springproeven, aangespannen proef
en 8-tal - Locatie: Occasionele feesttent Vorsel,
Kalversteert, Kasterlee Tijdstip: 6-21 uur - Prijs:
Bezoekers € 3 – deelnemers gratis - Meer info?
Paul Steenackers - Tel. 014 85 35 80
05 Volkoremet Lichtaart
Georganiseerd door De Lichtaartse
Vlegeldorsers - Folkloremarkt met oude
machines in werking, vlegeldorsen,
roofvogelshow, muziek, dans en traktoren.
- Locatie: Centrum Lichtaart, Schoolstraat
z/n, Lichtaart - Tijdstip: 11 – 18.30 uur - Prijs:
Bezoekers € 4 – standhouders € 50 - Meer
info? www.lichtaartsekloppers.be
10		 Half oogst jogging
Georganiseerd door Oudercomité Chiro
Kasterlee VZW - JEerste editie van deze
nieuwe recreatieve kinder- en natuurloop met
afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. - Locatie:
Feesttent Chirofeesten, Mgr. Miertstraat 40,
Kasterlee - Tijdstip: 18–22 uur - Prijs: € 2 - € 7
- Meer info? Toon Nietvelt – Tel. 0498 61 60 56
10-12 Chirofeesten Kasterlee
Georganiseerd door Oudercomité Chiro
Kasterlee VZW - Feestweekend met liveoptredens, kinderdisco en kienen, tentfuif en
Vlaamse kermis met afsluitende dansavond.
- Locatie: Chirolokalen, Mgr. Miertstraat 40,
Kasterlee - Tijdstip: 10/08 18–3uur - 11/08
12–3 uur - 12/08 12–1 uur - Prijs: Variabel
(afhankelijk van de activiteit) - Meer info?
www.chirokasterlee.be

12		 21ste MTB Tourtocht Mastentop Kasterlee
Georganiseerd door MTB Mastentop Kasterlee
- Sportieve MTB-fietstocht met afstanden van
17 km. tot 100 km. - Locatie: SC Duineneind,
Duineneind 15, Kasterlee - Tijdstip: 6-18 uur Prijs: € 5 - Meer info? www.mtbkasterlee.be Tel. 0473 71 37 27
12		 Kabouterbergwandeling
Georganiseerd door Pompoenstappers VZW Wandelafstanden van 6 tot 40 km dwars door
het groene Kasterlee! - Locatie: SMPI De Mast
Kasterlee, Pater Damiaanstraat 10, Kasterlee
- Tijdstip: 7-15 uur - Prijs: € 1 - Meer info?
www.depompoenstappers.be
15		 KempenCup
Georganiseerd door KFC De Kempen Voetbaltornooi voor elite en interprovinciaal
spelende ploegen - Locatie: Staf Janssens
Stadion, Prijstraat 67, Tielen - Tijdstip:
8-18.10 uur - Prijs: € 5 - Meer info? Dirk
Stappaerts – Tel. 0486 75 09 26
18-19 Voetbaltornooi KFC De Kempen
Georganiseerd door KFC De Kempen Voetbaltornooi voor U10 tot U11-spelertjes op
18/08 en U7 tot U9-spelertjes op zondag 19/08
- Locatie: Staf Janssens Stadion, Prijstraat 67,
Tielen - Tijdstip: 8-18.10 uur - Prijs: € 3 - Meer
info? Dirk Stappaerts – Tel. 0486 75 09 26

16-19 Hukkel Kermis
Georganiseerd door KLJ Lichtaart - Kermis
met op prijskaartavond, een foute fuif en Mega
Fuif, alsook gezinsnamiddag en halve liter
party - Locatie: Feesttent Hukkelbergseweg
z/n, Lichtaart - Tijdstip: 16/08 19-24 uur - 17/08
21-3 uur - 18/08 21-3 uur - 19/08 19-1 uur Prijs: Variabel - Meer info? www.kljlichtaart.be
24 30ste Hollewegjogging
Georganiseerd door KVG en Samana Lichtaart
- Loopevenement van 5 kilometer per ronde.
Deels op verhard, deels op onverhard parcours
met 2 bevoorradingen per ronde. - Locatie:
VBS De Parel, Kloosterstraat 2A, Lichtaart
- Tijdstip: 19 uur - Prijs: € 5 - Meer info?
www.hollewegjogginglichtaart.be
24-26 Basketbaltornooi
Georganiseerd door BBC Baskas Kasterlee Basketbaltornooi om de start van het nieuwe
seizoen sportief in te zetten! - Locatie: Sporthal
GBS De Vlieger, Mgr. Heylenstraat, Kasterlee
- Tijdstip: 24/08 19–23 uur - 25/08 9.30–23 uur 26/08 10–19 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
Dave Claeijs – Tel. 0472 18 91 82

25-26 14de Short Rally Kasterlee
Georganiseerd door RT Titanic - 14de editie
van de Short rally van Kasterlee (autosport) Locatie: Diverse wegen, Kasterlee - Tijdstip:
25/08 13-17 uur (trainingsritten) - 26/08
7-18 uur (wedstrijden) - Prijs: Bezoekers
€ 10 – deelnemers: zie website - Meer info?
www.titanic.be
27 34ste Lichtaartse Hoevetocht
Georganiseerd door Landelijke Gilde Lichtaart
- Recreatieve fietszoektocht voor iedereen met
een aantal praktische vragen en opdrachten.
Elke deelnemer heeft prijs! - Locatie: OC
Lichtaart, Schoolstraat 36, Lichtaart Tijdstip: 12-23 uur - Prijs: € 6 - Meer info?
lglichtaart@telenet.be - Tel. 0478 76 58 05
30-02/09 Rielen Kermis
Georganiseerd door Rielen Comité - Kermis in
Rielen met quiz, kaartprijskamp, fuif, misviering
en familiedag met BBQ. - Locatie: Rielenweg
(kruising Zandkot) - Tijdstip: 31/08 20–1 uur 01/09 14–3 uur - 02/09 11.30–21 uur - Prijs: € 4
(enkel voor fuif op zaterdag) - Meer info? Yves
Stammen – 0497 03 06 23

LANGLOPENDE ACTIVITEITEN
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FAMILIEFEEST, MUZIEK,
DRANK- & EETKRAAMPJES
en diverse ANIMATIES

15 - 18 uur optreden van Ive Rénaarts en groep
19 - 20 uur optreden Clique Nostalgique & Gekko koor ***
20 - 23 uur live uitzending halve finale WK voetbal Rusland
op groot scherm
23 uur
vuurwerk
Een organisatie van het gemeentebestuur Kasterlee i.s.m. Gekko Tejater
en Murgesti comité
*** LET OP: Indien de Rode Duivels de halve finale spelen schuift het
muziekgedeelte op tot na de wedstrijd!

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 UIT
KALENDER? TIJDIG INVOEREN…
We vragen de verenigingen die hun evenementen en activiteiten willen laten op
nemen in de volgende UiT-kalender om de
gegevens vóór 6 augustus 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. 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. Of
geef je activiteit in via de Uit-databank op
www.uitdatabank.be
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Eerst babyborrel van het Huis van het
Kind tijdens de Speelbabbel in de Malle
Molen. Tineke van de bevolkingsdienst
deelde een gemeentelijk cadeautje uit
aan de kersverse mama’s.

Heel wat belangstelling voor de uiteenzetting
over de situatie van de quinoaboeren uit Equador.
Dit werd gevolgd door de verrassende hapjes
op basis van fairtrade quinoa en gemaakt door
de chef-koks van Helsen Foodbar, De Pastorie,
KAN10 en De Watermolen. Foto Stefanie Jansen

Eerste sessie van indoor kubb in het
lokaal dienstencentrum Harten Drie.
Bezielster Mieke Boeckx leert het
spel aan.

120 kindjes leefden zich tijdens een zonovergoten
woensdag uit op de Rulheyde tijdens Buitenspeeldag.
Vorige herfst deelde het gemeentebestuur
gratis paasbloembollen uit aan onze inwoners. Begin april lieten de gele paasbloemen
hun kopje zien en zorgden ze voor de eerste
lentekriebels. Edgard Van Echelpoel uit Tielen liet ons dankzij deze foto mee genieten
van de prachtige paasbloemen.

De cultuurdienst trakteerde in mei alle leerlingen
van het 6de leerjaar op de workshop ‘Bos vol apps
en pixels’ in de Hoge Rielen.

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

