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Een gratis gele papiercontainer voor ieder gezin
Gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober
Wat zegt het nieuwe mobiliteitsplan?

Beste inwoners
Over 6 weken kiest u een nieuw gemeente
bestuur. In deelgemeente Kasterlee worden de
verkiezingen georganiseerd in het OC. Onder
meer over hoe u met volmacht kan stemmen, vindt u informatie in dit infoblad. Ook in
de nieuwe legislatuur zal mobiliteit een zeer
actueel thema blijven. Ons nieuwe mobiliteitsplan zit in de eindfase. Het reikt het nieuwe
bestuur een kader aan voor een duurzaam
en eigentijds mobiliteitsbeleid, dat rekening
houdt met veiligheid, bereikbaarheid, klimaatdoelstellingen en leefbaarheid. De afgelopen
jaren hebben we ook actief meegewerkt aan
de Mobiliteitsstudie Middenkempen. Kasterlee
was een van de initiatiefnemers om mobiliteitsvragen bovengemeentelijk aan te pakken.
We zijn het provinciebestuur dankbaar dat het
dit initiatief heeft genomen. Alleen door overleg
en coördinatie kan het lukken om doorgaand
verkeer uit de dorpskernen te houden. We hebben niet gewacht op het mobiliteitsplan om
vanaf 1 september de eerste fietsstraten in te
voeren. Dit gebeurt in de schoolomgevingen van
Lichtaart en Kasterlee. Het is de bedoeling om
dit concept op termijn ook verder uit te breiden.
De tweede zondag van september vindt de
30ste Kabouterdag plaats. Het is een van onze
kindvriendelijke uithangborden dat elk jaar
duizenden kinderen naar Kasterlee blijft lokken.
Later op de maand vindt in dezelfde bosrijke
omgeving het openingsfeest plaats van de
Slapende Reus. Dit project waarin de gemeente,
de provincie en Vlaanderen samenwerken, wil
op een duurzame en aantrekkelijke manier
de Kempense Heuvelrug en de omgeving van
de Hoge Mouw ontsluiten. Daarbij is gezocht
naar een goed evenwicht tussen natuurbeheer,
toerisme en sportieve recreatie.
Alle leerlingen, leerkrachten, directies, leden
van oudercomités en vrijwilligers van de vele
scholen in onze gemeente, wens ik namens het
gemeentebestuur een boeiend en leerrijk nieuw
schooljaar. Samen met de GO’s, fietsouders,
politie en de scholen werken we ook dit jaar aan
een veilig schoolverkeer.
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
❍❍ 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
❍❍ 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

❍❍ Sumati Adriaensen
Leistraat 21 – Lichtaart
GSM: 0490 64 26 68
e-mail: sumati.adriaensen@kasterlee.be
zitdag: maandag van 14 tot 15 uur of op
afspraak (*)
bevoegdheden: welzijn, lokaal dienstencentrum, kinderopvang, gelijke kansen,
bibliotheken, begraafplaatsen, senioren
❍❍ Walter Van Baelen

(OCMW-voorzitter)
Prijstraat 59 – Tielen
Tel. 014 55 30 98 – GSM: 0478 38 88 81
e-mail: walter.vanbaelen@kasterlee.be
zitdag: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
in het gemeentehuis (*)
bevoegdheden: OCMW, sport,
woonbeleid

(*) Opgelet, tijdens schoolvakanties is
er geen zitdag. Je kan wel een afspraak
maken.

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
dringende oproepen: 112
website: www.hvztaxandria.be

Politie

Sociaal Huis
(OCMW en dienst welzijn)
Leistraat 83 – Lichtaart
Tel. 014 55 60 04
e-mail: ocmw@kasterlee.be
openingsuren:
alle werkdagen: 9 –12 uur

Binnenpad 1 – Kasterlee
Tel. 014 85 11 01
e-mail: politie@kasterlee.be
dringende oproepen: 101

Alle diensten en nuttige contact
gegevens vind je ook terug op de website
www.kasterlee.be.
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Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen
op 14 oktober
Op zondag 14 oktober gaan we
naar de stembus om een nieuwe
gemeenteraad en provincieraad te
kiezen. Op de verkiezingsdag vind
je op www.vlaanderenkiest.be de
officiële uitslagen.

Nieuwe locatie
Opgelet, inwoners van deel
gemeente Kasterlee moeten
voortaan in het Ontmoetings
centrum (OC) in Kasterlee hun
stem uitbrengen, en dus niet meer
in sporthal Duineneind.

Bij volmacht stemmen
In België geldt een stemplicht. Het is echter mogelijk dat je, om uiteenlopende
redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen.
Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke redenen en het bewijsstuk dat
je moet voorleggen.
REDEN

BEWIJS

Medische redenen

medisch attest dokter

Tewerkstelling in binnen- of buitenland

attest van de werkgever

Schippers, marktkramers of kermis
reizigers (ook voor gezinsleden)

attest van de directie van de

Studieredenen

onderwijsinstelling

Geloofsovertuiging

attest van de religieuze overheid

Vrijheidsbeneming

attest van de directie van de instelling

Verblijf in het buitenland, om een an-

Je komt langs bij de

dere reden dan tewerkstelling

bevolkingsdienst met:

1. je hebt een bewijs van boeking en

1. bewijs van boeking

geeft volmacht

2. verklaring op eer

2. je hebt geen bewijs van boeking en
geeft volmacht

Wil je graag op voorhand oefenen?
In de inkomhal van het gemeentehuis zal van 24 september tot en met
1 oktober een stemcomputer staan
waar je op kan oefenen. Groepen
maken best op voorhand een
afspraak.
Meer info: dienst verkiezingen
– Tel. 014 85 99 24 –
mobiliteit@kasterlee.be

3. je brengt de bewijzen uit het buiten
land (bv. attest van de politie of

3. je hebt geen bewijs van boeking en je

Ondertussen is het digitale stem
systeem al verschillende keren
gebruikt. Mag je voor de eerste keer
gaan stemmen of wil je je geheugen
over het stemmen nog eens opfrissen? Op www.kasterlee.be (bij
verkiezingen) staat een grafiek waar
in tien stappen wordt uitgelegd hoe je
elektronisch moet stemmen.

attest van de burgemeester

geeft geen volmacht

bewijs van het hotel) binnen bij het
gemeentehuis of op het Vredegerecht

Kan je niet gaan stemmen, dan kan je wel een volmacht geven aan elke andere
kiezer. Let op, een kiezer mag slechts één volmacht hebben!
De volmachtformulieren kan je downloaden op www.kasterlee.be of afhalen
bij de bevolkingsdienst. Het ingevulde volmachtformulier, ondertekend door
jezelf en de volmachtnemer, geef je samen met de kiesbrief en het bewijs van
afwezigheid (of attest van de burgemeester) af aan de volmachtdrager.
In alle gevallen kan je deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen.
Enkel als je op vakantie vertrekt, moet je deze volmacht minstens één dag op
voorhand geven.
De volmachtdrager gaat in jouw kiesbureau stemmen en brengt dan volgende
documenten mee:
1) het ingevulde en door beiden ondertekende volmachtformulier;
2) het bijbehorende attest;
3) zijn eigen oproepingsbrief;
4) jouw oproepingsbrief;
5) en zijn eigen identiteitskaart
Meer info: dienst bevolking – Tel. 014 85 99 11 - bevolking@kasterlee.be
- www.vlaanderenkiest.be
Afbeeldingen - bron: Agentschap Binnenlands Bestuur, vlaanderenkiest.be
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Veiligheid & mobiliteit

Wat staat in het nieuwe mobiliteitsplan?
Elke straat, fietspad, voetpad, verkeersbord … in onze gemeente heeft een
reden en een functie. Deze redenen zijn
allemaal vastgelegd in een mobiliteitsplan.

VOSSELAAR

Gemeentegren

OUD-TURNHOUT

Hoofdweg

Primaire weg ty

TURNHOUT

Secundaire we

Lokale weg typ

Lokale weg typ

KLEIN-REES

Tellocaties

P

Het resultaat is een lijvig
document dat ‘Kasterlee,
de pompoengemeente’
heet. Waarom?
❍❍ We maken de vergelijking met de

groente waarvoor Kasterlee bekend
is, de pompoen. De harde schil staat
in het netwerk symbool voor de
lokaliteit van Kasterlee waarbij al
het verkeer moet gebundeld worden
op de grote verkeersassen zoals de
N19g (Noord-Zuidlaan) of de N123
(Lichtaartsebaan/Herentalsesteenweg).
❍❍ Het complexe zadenpatroon van
de pompoen staat dan weer voor
het fijnmazig netwerk van fiets- en
voetpaden dat Kasterlee wil ontwikkelen tussen haar diverse recreatieve
attractiepolen zoals de Hoge Mouw,
de Hoge Rielen …

Wat wil dit concreet
zeggen?
Alle maatregelen die in het nieuwe mobiliteitsplan zijn opgenomen dienen om
de verkeersleefbaarheid en -veiligheid
te verbeteren.

Schoolomgevin
30 km/u

N19

S

50 km/u
70 km/u
90 km/u

LILLE

S
S TIELEN

N19g

N123

TERLO

N19

KASTERLEE

P S
N123

ACHTERLEE

N123

N134

LICHTAART

GOOR

P

S

N19g
N19

S

GEEL

N123

P
HERENTALS
OLEN

Mobiliteitsplan Kaste
1:40 000
Q:\00_P\BE0116\BE0116000091\7_GIS_Grafisch\74_Krt_Fig_Tek\3_Beleidsnota\BE0116000091_krt_026A_F3_Snelheid.cdr

is bijvoorbeeld al opgenomen dat
de toegangswegen naar de Markt in
Kasterlee worden heringericht.
❍❍ In het snelheidsplan zal ook rekening worden gehouden met het type
weg en verkeer (bv. bovenlokaal of
plaatselijk verkeer). Zo zal op een
drukke weg waar de snelheid hoog
ligt, het traag verkeer (zoals fietsers
en voetgangers) beperkt worden.
De herinrichting van deze (onveilige)
kruispunten is opgenomen in het
actieprogramma.
❍❍ Naast het netwerk voor gemotoriseerd verkeer zal de nadruk hoofdzakelijk liggen op de verdere uitbouw
van het fiets- en wandelnetwerk.
Verder wordt ingezet op veilige en
duurzame fietsenstallingen waarbij
innovatieve concepten zoals een mobipunt (waar fiets, auto, trein, bus en
andere diensten elkaar ontmoeten)
worden onderzocht.

❍❍ Zo wordt het toegelaten snelheids

regime in de kernen van Tielen,
Lichtaart en Kasterlee gradueel
verlaagd naar 30 km/uur. Hieraan
wordt de herinrichting van de wegen
gekoppeld. In het Masterplan De Met
4

Lang parkeren
Poorten

S

MAZEL

In 2016 besliste het gemeentebestuur
om het bestaand plan (dat al van 2001
dateerde) samen met een studiebureau
grondig te evalueren en te vernieuwen.
Met de aanleg van de verbindingsweg
N19g (Noord-Zuidlaan) kwamen namelijk nieuwe mobiliteitskansen voor de
rest van de gemeente. In 2017 volgden
verschillende participatietrajecten
waarbij we naar de mening van onze
inwoners peilden.

Aanpak gevaar

RETIE

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – september 2018

❍❍ Om dit bijkomend te versterken

wordt ook de nodige aandacht
gegeven aan het busvervoer waarbij
de komende jaren sterk gewerkt zal
worden aan een vervoer op maat.
Uit de bevraging van 2017 kwam het
gemis van een hoogwaardige busverbinding tussen de verschillende
deelkernen duidelijk naar voor.

❍❍ Naast de snelheden en de bijhorende

herinrichting van de wegen zal ook
meer aandacht besteed worden
aan het vrachtverkeer. Naast de
selectie van vrachtroutes en het
verbod op zwaar vrachtverkeer door

Veiligheid & mobiliteit

Gemeentegrens
Hoofdweg
Primaire weg type II
Secundaire weg type 2
Lokale weg type 1
Lokale weg type 2
Aanpak gevaarlijke kruispunten
Tellocaties

P

Lang parkeren
Poorten

S

Schoolomgeving
30 km/u
50 km/u
70 km/u
90 km/u

de kernen van de gemeente (met
uitzondering van het landbouw- en
plaatselijk verkeer), wordt op zoek
gegaan naar een geschikte plaats
voor een vrachtwagenparking.
Hiermee worden, samen met een
vrachtparkeerverbod, geparkeerde
vrachtwagens in de woonstraten
vermeden.

Geef je bewakingscamera
(opnieuw) aan via nieuw
aangiftesysteem
Bewakingscamera’s zijn nu al een vertrouwd fenomeen. We voelen er ons aan
de ene kant veiliger door, maar aan de andere kant wordt ons dagelijks doen
en laten in beeld gebracht. De Camerawet komt tegemoet aan de belangen van
alle partijen: de filmer en de gefilmde. Bewakingscamera’s moeten aangegeven
worden bij de lokale politiediensten. Sinds 25 mei 2018 dien je je aangifte in via
www.aangiftecamera.be. Heb je reeds vóór 25 mei een aangifte gedaan? Er is
een overgangsperiode van twee jaar voorzien (tot 25 mei 2020) om je de tijd te
geven deze aangifte opnieuw in te dienen.
Opgelet! Registreren moet via je elektronische identiteitskaart, een burgertoken
of de Itsme®-app.
Voorbeelden verplichte aangifte:
❍❍ een particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis te bewaken;
❍❍ een handelaar die een camera plaatst om zijn goederen te beschermen tegen

Eind 2018 is het nieuwe mobiliteitsplan helemaal klaar. Je zal de
volledige versie op de gemeentelijke
website kunnen raadplegen.

diefstal en beelden te verkrijgen indien er zich een feit voordoet.
Uitzondering: IN je privéwoning een bewakingscamera voor persoonlijke en
huiselijke doeleinden hoeft niet aangegeven te worden.

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

Kaart° 6

www.geopunt.be

Meer info: politiepost Kasterlee – Tel. 014 85 11 01 – politie@kasterlee.be
- www.BeSafe.be

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – september 2018

5

Veiligheid & mobiliteit

Actie tegen woninginbraken
Je woning beter
De diefstalbeveiligen?
preventieadviseur
helpt je

Inbraken?

Tips

Wist je dat er in België meer dan 150 woninginbraken per dag worden gepleegd? Op vrijdag 26 oktober vindt de actiedag ‘1 dag niet’ plaats. Op deze
dag zullen de wijkagenten extra sensibiliseren om woninginbraken samen te
bestrijden. Deze datum is niet toevallig gekozen. Dat weekend schakelen we
over naar het winteruur en geeft dus het begin van de donkere maanden aan.
Hoe verminder je zelf het risico op inbraak? De voornaamste veiligheidsmaatregelen zijn eenvoudig en kosten niets. Doe bijvoorbeeld altijd ramen en
deuren op slot, ook als je maar voor even afwezig bent. Laat je ramen ook niet
op kiepstand staan. Een open raam dat vanaf de straatkant te zien is, lijkt op
een uitnodiging om je huis binnen te komen. Vergeet ook niet om je garagepoort op slot te doen.
Wil je meer preventietips? Op de pompoenmarkt op zondag 21 oktober zullen
de diefstalpreventieadviseurs van de politiepost Kasterlee aanwezig zijn,
gewapend met nuttige informatie over ‘1 dag niet’.

1dagniet.be

Meer info: politiepost Kasterlee – Tel. 014 85 11 01 –
politie@kasterlee.be

V.U.: Philip Willekens, Waterloolaan 76, 1000 Brussel, 2017

De eerste fietsstraten zijn een feit!
Het invoeren van fietsstraten is een onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan. Op 1 september
zijn al enkele fietsstraten geopend.

Wat mag je in een
fietsstraat?
❍❍ je mag met de auto een fietsstraat

inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/uur;
❍❍ in een fietsstraat mag je met de
auto of andere motorvoertuigen
geen fietsers inhalen;
❍❍ fietsers moeten zich uiteraard ook
aan de regels
houden: ze mogen de helft van de
rijbaan bij dubbelrichting en de
volledige rijbaan bij enkelrichting
innemen. Ze moeten wel rekening
houden met fietsers en bromfietsers die uit de andere richting
komen.

Hoe herken je een fiets
straat?

en de fietslogo’s die in het begin op
de rijbaan zijn geschilderd.

Fietsstraten in Kasterlee
In Kasterlee zijn de straten die grenzen aan de basisscholen De Vlieger
en De Waaier, de kleuterschool de
Klimtoren en de middelbare school
SMIK, fietsstraten. Het gaat om delen
van de Mgr. Cardijnstaat, de Mgr.
Heylenstaat en de Pater
Damiaanstraat.

Fietsstraten in Lichtaart
In Lichtaart zijn de straten die grenzen aan de basisscholen De Parel en
De Pagadder, fietsstraten. Het gaat
om delen van de Schoolstraat, de
Sint-Rochusstraat en de Kloosterstraat.

Ze worden aangegeven met borden
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Meer info: dienst mobiliteit –
Tel. 014 85 99 24 –
mobiliteit@kasterlee.be

Veiligheid & mobiliteit

Aanpak verkeersproblemen Middenkempen
Niet enkel in Kasterlee wordt
nagedacht over de verkeersleefbaarheid. Ook bovenlokaal
hebben enkele gemeenten (Geel,
Herentals, Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar
en Zandhoven) hun krachten
gebundeld om de verkeersproblemen in de Middenkempen aan
te pakken. Hiervoor kregen we
ondersteuning van de provincie
Antwerpen.

Het plan bestaat uit drie basisprincipes:
❍❍ Het doorgaand vrachtverkeer en

het sluipverkeer uit de dorps
kernen weren. Dit verkeer moet
rijden op de snelwegen Antwerpen-
Hasselt (E313), AntwerpenTurnhout (E34) en de Kempense
Noord-Zuidverbinding (N19/N19g).
Dat kan onder meer door het invoeren van een verbod op de lokale
wegen voor vervoer van meer dan
3,5 ton dat in de Middenkempen
geen herkomst of bestemming
heeft. Hiervoor worden camera’s
met nummerplaatherkenning ingezet. Bovendien kan een deel van
het vrachtverkeer over de weg ook
gebeuren via het spoor en over het
water dankzij de nabijheid van de
spoorwegen, het Albertkanaal en
het Kanaal Bocholt-Herentals.

❍❍ Van de E34 en de E313 hoogwaar

dige assen voor het openbaar
vervoer maken. Als snelbussen
gebruik kunnen maken van een
aparte rijstrook op de snelweg,
rijden ze voorbij het autoverkeer
dat in de file staat. Dat kan pendelaars overtuigen om hun auto
aan de kant te laten. De efficiëntie
hiervan kunnen we nog verhogen
als we er ook in slagen om net
naast de snelweg parkeerfaciliteiten en fietsstallingen te voorzien ter hoogte van de bushalten.
Een sneltram langs de E313 tussen
Antwerpen en Ranst kan eveneens
een oplossing bieden voor mensen
die de dagelijkse files naar Antwerpen willen ontwijken.

❍❍ Van landelijke wegen veilige, au

toluwe fietsroutes maken. Op die
manier worden mensen aangezet
om met de fiets naar school en het
werk te rijden. Daarnaast moeten
we ook de fiets als deel van de
verplaatsing bekijken. Zo moet het
mogelijk zijn om grote afstanden
met de auto of het openbaar vervoer af te leggen en de eerste en/of
laatste kilometers met de fiets te
overbruggen.
In totaal zijn vijftien strategische
acties en een twintigtal deelacties
opgenomen in het mobiliteits
plan Middenkempen.
De brochure kan je downloaden op
www.provincieantwerpen.be (zoek op
‘Middenkempen’).

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

Een gratis, gele papiercontainer voor ieder gezin
Papier en karton buitenzetten kan binnenkort makkelijker. Begin december krijgt ieder gezin in onze gemeente een gratis, gele papiercontainer. Gedaan met het verzamelen van papier in kartonnen dozen. Of het samenbinden van papier en karton in pakketjes.
Tussen 5 en 14 december worden de gele containers
in Kasterlee aan huis geleverd. Maar voor het zo ver is,
ontvang je nog een persoonlijke brief en folder met alle
informatie over de nieuwe container.

Niets dan voordelen
De container heeft een deksel, zodat papier en karton
voortaan ook buiten kan gestockeerd worden. De straten
blijven vrij van rondvliegend of nat papier en karton als het
op de dag van de ophaling hard waait of regent. Het is bovendien gemakkelijker om de containers op wielen buiten
te zetten. Ook voor de ophalers is het een grote verbetering. Zij heffen nu tot tien ton papier en karton tijdens één
ophaalronde.

Appartementsbewoners kunnen ook kiezen voor een gezamenlijke container van 1.000 liter met een papiergleuf
die standaard op slot is. Ook verenigingen en handelaren
kunnen gratis een papiercontainer vragen van 240 of 1.000
liter.

Wat moet ik doen?
Je hoeft voorlopig niets te doen, in de persoonlijke brief
die je eind oktober ontvangt, staat alle info.

Wat kost dit?
De container is (en blijft) gratis, net zoals het papier en
karton dat je erin aanbiedt.

Een kleiner formaat voor
appartementen en rijhuizen
Het standaardformaat is een container van 240 liter. Deze
heeft twee keer het volume van een gewone gft-container.
De papiercontainer is voldoende groot om papier en
karton van een hele maand in te verzamelen. Maar voor
bewoners van appartementen, studio’s en rijhuizen zijn er
ook kleine containers van 40 liter beschikbaar.

Meer info: https://iok.mijncontainer.be

Nieuws uit het
recyclagepark
Kom je mee naar de
sterren kijken?
Op 20 oktober is het ‘nacht van de duisternis’.
Andromeda uit Mol stelt kijkers op en geeft een woordje uitleg over wat er allemaal te ontdekken valt aan de
sterrenhemel. Wil je weten welke dieren van het
donker houden? Onder leiding van een gids van
Natuurpunt Kasterlee gaan we op zoek naar nacht
dieren.

Praktisch
zaterdag 20 oktober van 20 tot 22 uur, doorlopend
Tikkenbroeken, Kluis
Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
duurzaam@kasterlee.be
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Frituurolie
Breng op zaterdag 27 oktober tussen 9 en 11.45 uur frituurolie en –vet naar het recyclagepark en maak kans op
een gloednieuwe friteuse!
Frituurolie en –vet belanden nog
te vaak in de gootsteen, het toilet,
de tuin, het riool of bij het restafval. Zo zorgen ze voor heel wat
schade: afvoerbuizen en leidingen
raken verstopt, er is gevaar voor
bodem- en watervervuiling en het
geeft problemen in de water
zuivering.

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

Grondgebiedzaken

Duurzame helden in
onze gemeente

De herfst komt eraan!

Op 25 september viert de hele wereld de derde verjaardag
van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde
Naties: een langetermijn-agenda met 17 doelstellingen
die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken
tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen genoemd (SDG):

Een periode dat de bladeren verkleuren en van de
bomen vallen. Hierdoor ontstaat een prachtig kleurentafereel! Deze bladeren mag je gewoon laten liggen,
want bladeren zijn geen afval. Ze beschermen de grond
tegen de vorst, voeden de bodem en verschillende
dieren zullen er tijdens de wintermaanden dankbaar
gebruik van maken.
Toch liever opgeruimd? Van 1 oktober tot en met
31 maart kan je de bladeren gratis aanbrengen op het
recyclagepark.
De bladkorven en bladwanden langs de kant van de
weg zijn enkel bedoeld voor bladeren afkomstig van
bomen op het openbaar domein. Gras- of ander tuin
afval is niet toegelaten. Bij misbruik zullen we de korf
of wand verwijderen.
Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be

Van 18 tot 25 september doet Kasterlee mee aan de eerste
’Week van de Duurzame Gemeente’ en hangen we de
SDG-vlag uit aan het gemeentehuis. Die week zetten we
ook eigen ‘Duurzame Helden’ in de kijker. Deze helden
zijn Kastelse burgers, scholen, organisaties, bedrijven of
andere groepen die op hun manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Zij zijn de lokale gezichten van de 17
mondiale doelstellingen. Volg de facebookpagina van de
gemeente om te ontdekken welke helden we dit jaar uit
gekozen hebben!
Meer info: www.duurzamegemeente.be

Behaag onze Kempen: streekeigen plantgoed
Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag
onze Kempen!’ waarbij inheems en streekeigen plantgoed
gepromoot wordt. Je kan niet alleen haagplanten aan
kopen via de actie maar ook (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters,
steunpalen voor fruitbomen en compost. Speciaal voor de
bijen worden ook bio-bloemenzaad voor bloemenweiden
en bio-bloembollen aangeboden.

Afhalen plantgoed?
Het bestelde plantgoed haal je af op zaterdag 17 november
tussen 9.30 en 11.30 uur aan het gebouw van de gemeentelijke technische dienst, Lichtaartsebaan 4 bus 3.

Inheemse en streekeigen haagplanten gedijen van nature
goed op onze Kempense zandgronden. Ze trekken meer
diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde van je tuin.

Hoe bestellen?
Bestellen kan tot 31 oktober en doe je bij voorkeur via het
online bestelformulier op www.iok.be/bok of bij de milieu
dienst op het gemeentehuis. De betaling gebeurt vooraf
via overschrijving.

Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be – www.iok.be/bok
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Koop jij Fairtrade?
Tijdens de Week van de Fair Trade van 3 tot 13 oktober zetten de winkels
deze producten extra in de kijker. Neem dus even de tijd om met deze producten kennis te maken. Bij de aankoop van deze koffie, chocola, suiker…
weet je zeker dat de producent een eerlijke prijs heeft ontvangen voor zijn
product. Of ga eens langs bij onze lokale producenten en koop groenten en
fruit bij de landbouwer aan huis of op de boerenmarkt. De wereldwinkel
zorgt ook voor extra acties in hun winkel, aan het station en in de Kastelse
scholen.
Meer info: www.fairtradebelgium.be of www.weekvandefairtrade.be

Goedkoper energiecontract?
Je kan nog tot en met 25 september vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Nam je vorig
jaar deel, schrijf je dan zeker opnieuw in: het betreft immers telkens een
jaarcontract. Als dat afloopt, kunnen de tarieven aangepast worden.
Wanneer je wenst over te stappen naar een ander contract of andere energieleverancier, vergelijk dan ook de vaste jaarlijkse vergoeding. Dit is een
administratieve kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor
het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, …
Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 – duurzaam@kasterlee.be
www.samengaanwegroener.be

Haal je huisdiersticker nu in huis
Veel huishoudens hebben een huisdier. Helaas worden
jaarlijks tientallen dieren het slachtoffer van een
woningbrand, CO2-vergiftiging of zelfs wateroverlast.
De brandweer heeft vaak onvoldoende zicht of er al
dan niet dieren aanwezig zijn in de woning. Om die
reden kan je een huisdiersticker voor noodgevallen
bekomen. Deze hang je bijvoorbeeld aan het raam
waardoor de hulpdiensten in één oogopslag zien welke
dieren zich mogelijk in je woning bevinden.
De huisdierstickers zijn gratis en kunnen afgehaald worden aan het onthaal
van het gemeentehuis, de bibliotheken en op het sociaal huis.
Naast de sticker, is het uiteraard ook belangrijk om voldoende rookmelders
in huis te installeren. Een rookmelder zorgt ervoor dat je een brand sneller
opmerkt, zodat je de tijd hebt om jezelf én je huisdieren in veiligheid te
brengen.
Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 - milieu@kasterlee.be
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Zwerfvuil,
een blijvend
probleem
Zwerfvuil langs de wegen en in de
grachten is een bron van ergernis.
Het trekt ongedierte aan, ontsiert de
omgeving en het kost een bom geld om
het op te ruimen.
Je hebt ze vast al opgemerkt langs
de straat: de witte vuilniszakken
met zwerfvuil. Jaarlijks worden door
medewerkers van de gemeente meer
dan 3.000 van deze zakken gevuld met
zwerfvuil!
In eerste instantie kan iedereen zwerfvuil vermijden door zijn afval zelf op
te ruimen. Dus neem dat leeg blikje of
papiertje gewoon terug mee naar huis.

Maar wil je met je
vereniging, buurt of
als particulier extra je
steentje bijdragen aan
het opruimen van het
zwerfvuil?
Voor verenigingen en buurten bestaat
een subsidiereglement wanneer je je
engageert om in een bepaalde zone
zwerfvuil op te ruimen. Zo kan je als
buurtcomité Kastelse cadeaubonnen
verdienen die je kan gebruiken om
bv. je buurtfeest te sponsoren. Verenigingen kunnen hierdoor maximum
1.000 euro per jaar extra verdienen
(het bedrag is afhankelijk van het
aantal afgelegde kilometer per jaar).
Het reglement kan je bekijken op
www.kasterlee.be.
Wil je als particulier je buurt helpen
opruimen, informeer dan bij de milieu
dienst onder welke voorwaarden je
hiervoor materiaal ter beschikking kan
krijgen.
Meer info: milieudienst –
Tel. 014 85 99 27 milieu@kasterlee.be

Huwelijksjubilea
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Joannes Adriaensen
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Alfons Dedapper
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Albert Leysen

& Maria Sauvillers

& Agnes Kennis

& Liliana Cools

KASTERLEE - 4-5-1968

KASTERLEE - 4-5-1968

KASTERLEE - 18-5-1968

Modest Govaerts

50

Aloysius Van de Perre

50

Lodewijk Baeyens

& Louisa Claes

& Julia Vennekens

& Leonia Van Looy

TIELEN - 22-5-1968

KASTERLEE - 1-6-1968

LICHTAART - 8-6-1968

Michel Eyskens
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Guido Vanreusel

50

Jozef Geerts

& Micheline Van Regemortel

& Jeanne Mariën

& Hermina Cerstiaens

KASTERLEE - 8-6-1968

LICHTAART - 1-7-1968

LICHTAART - 6-7-1968
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Emiel Aerts
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Jozef Diels
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Vital Aerts

& Hilda Janssens

& Alida Proost
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LICHTAART - 10-7-1968

TIELEN - 11-7-1968

KASTERLEE - 16-7-1968

Josephus Soontjens

60

Emilius Dierckx

60

Alfons Van den Heurck

& Ursula Goossens

& Joanna Hermans

& Mathildis Bossaerts

LICHTAART - 18-7-1968

LICHTAART - 24-5-1958

LICHTAART - 3-6-1958
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Huwelijksjubilea
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Josephus Boonen

60

Ludovicus Buyens

60

Joseph Driesen

& Julia Hermans

& Gabriel De Peuter

& Rosalia Noyens

KASTERLEE - 7-6-1958

LICHTAART - 28-6-1958

KASTERLEE - 5-7-1958

Bernardus Sauvillers
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Albert Maes

& Margaretha Verstappen

& Maria Pihay

& Magda Sas

TIELEN - 19-7-1958

LICHTAART - 19-7-1958

KASTERLEE - 6-5-1958

Carolus Geenen
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Eduardus Broos
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Petrus Van Ballaer

& Maria Caethoven

& Lena Van den Eynde

& Anna Daniels

LICHTAART - 14-6-1958

LICHTAART - 26-5-1953

KASTERLEE - 12-6-1953

Jopseph Van Steenbergen

65

Victor Wuyts

& Godeliva Aerts

& Melania Heylen

LICHTAART - 24-6-1953

LICHTAART - 25-6-1953
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AAN ALLE
JUBILARISSEN
PROFICIAT!

Vrijwilligers bij de gemeentelijke
diensten van Kasterlee:

wie zijn ze en wat
drijft hen?

KASTERLEE
vrijwilligt

“Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Heidi, vertelster op Kabouterberg.”
© Bart Van Der Moeren

‘Heidi Adriaensen’

Heidi woont in Lichtaart en is 44 jaar.
“Ik ben al negen of tien jaar kaboutervertelster. Time flies when you’re
having fun, dus ik ben de tel wat
kwijtgeraakt”, lacht Heidi. “Ik ben
ermee begonnen toen een andere
vertelster mij aansprak en zei dat
dit iets voor mij zou zijn. En ze had
gelijk!”
“Als kaboutervertelster begeleid
je een groep kinderen, tussen 3 en
7 jaar, tijdens een wandeling over
Kabouterberg. Onderweg neem je
hen mee in de leefwereld van de kabouters door middel van verhalen en
spelletjes. De blik van een kind als je

vertelt dat de kabouterbakker ziek is
en er morgen vijf kabouters jarig zijn.
Zou het kindje mee willen helpen om
taarten te bakken? Nog voor ik mijn
vraag kan stellen, zijn ze al aan het
bakken. Dat is toch geweldig”, vertelt
Heidi. “De groepen zijn heel divers,
tijdens het schooljaar zijn dit klassen
en in de weekends en vakanties komen kinderen met hun (groot)ouders
een vertelling volgen. Dat zorgt voor
een andere dynamiek in de groep.
Geen enkele vertelling is dezelfde.
Dat maakt dat vertellen nooit een
sleur wordt.”
“Het is een toffe groep van veertien
vertellers (waaronder één man) en
iedereen heeft een hart voor kinderen. Het is leuk om hier deel van
uit te maken”, gaat Heidi verder.
“Ongeveer wekelijks krijgen we van
Liesbeth van Toerisme Kasterlee een
overzicht van nieuwe aanvragen voor
een vertelling. En dan kijkt iedereen wie welke vertelling kan doen.
Dat is een goed systeem, zo weet je
vooraf wanneer je gaat vertellen en
kan je ook nog andere bezigheden
plannen. Met een vertelling ben ik
ongeveer 2,5 uur bezig: omkleden,
naar Kabouterberg rijden en de
vertelling doen. Dat zijn drie uurtjes
dat ik helemaal kan meegaan in de
fantasiewereld van de kinderen en de
gezonde buitenlucht kan inademen,
héérlijk!”

‘Mijn allereerste vertelling weet
ik nog heel goed. Ik kreeg van een
kindje een mooie tekening. Haar
mama vertelde dat ze al weken uitkeek naar deze dag en dat ze mij als
een soort magisch persoon zag omdat ik bevriend was met de kabouter.
Zo schattig!”, zegt Heidi. “Oh, en dan
was er ook nog een groep kinderen
die met Fedasil naar Kabouterberg
kwamen. De kindjes spraken enkel
hun moedertaal dus werd er met veel
gebaren en liedjes gewerkt en deden
we veel spelletjes. Eén van de begeleiders vertelde me nadien dat dit de
eerste keer was dat ze één van de
kindjes had zien lachen. Ik vind het
geweldig dat je zoiets met vertellen
kan bereiken,” besluit Heidi.

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. Ook de vacature
voor kabouterverteller kan je op deze
website vinden.

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

Openingsfeest Slapende Reus
zaterdag 29 september
tussen 14 en 20 uur

Samen werken aan het landschap
Vanuit het project ‘Slapende Reus’ wordt ingezet op de
vernieuwing van onthaal- en spelinfrastructuur, prachtige wandelroutes en superleuke toeristische activiteiten.
Het rijke verleden en het landschappelijk en archeologisch erfgoed geven steeds inspiratie voor de ontwikkeling
van toerisme en natuureducatie in dit gebied. Een aantal
landschapswerken die passen binnen het bosbeheerplan
werden reeds uitgevoerd, enkele andere staan nog op de
planning.
Dit openingsfeest is het hoogtepunt van de samenwerking
tussen de gemeente Kasterlee, provincie Antwerpen,
Toerisme Provincie Antwerpen en Regionaal Landschap
Kleine en Grote Nete. Ze werken sinds 2014 samen aan
het landschap en het recreatief aanbod van provinciaal
domein Hoge Mouw, de Zwarte berg en Kabouterberg.

Gratis openingsfeest vol spel en
plezier
Naast de nieuwe spelinfrastructuur op de voormalige
parking van de Goorseweg en op de zandvlakte richting
Lichtaartsebaan voorzien we tussen 14 en 18 uur heel wat
kinderanimatie. Jongeren ontdekken de hoogteverschillen aan de hand van het nieuwe digitale gps-spel. Theater
Froefroe verzorgt animatie voor kinderen tussen 5 en 9
jaar langs de Goorseweg. Kom en speel mee kakvangen,
koppeke rollen, de tandenfee, kabouter kegels …. Ook een
circusvoorstelling mag hier niet ontbreken. Op de zandvlakte midden in het bos beleef je reuzeveel plezier op een
touwenparcours tussen de bomen van De Hoge Mouw,
een heuse klimmuur en een deathride. Met supergrote
bamboestokken bouw je de meest fantastische constructies en er is voldoende zand om een mega-zandkasteel te
bouwen.

Begeleide wandelingen
Wie wat meer te weten wil komen over het landschap
en de geschiedenis ervan kan zich inschrijven voor een
gegidste wandeling door het gebied. Om 14.30, 15.30 en
16.30 uur start een begeleide wandeling van ongeveer
3 km. Vooraf inschrijven kan via tilly.mertens@rlkgn.be.

Genieten van een lekker hapje en een
drankje
Dorst gekregen van al dat spelen? Of zin in iets lekkers?
Kom dan zeker even langs de landschapsbar aan de
Goorseweg, ter hoogte van het tunneldak over de NoordZuidverbinding. Tussen 14 en 20 uur geniet je hier van een
lekker drankje of lokaal hapje in een gezellige sfeer. Oude
foto’s en landschapsbeelden maken het geheel compleet
en tonen de geschiedenis van het landschap.
14

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – september 2018

De Slapende Reus verkennen
samen met een gids, het kan
binnenkort
Met 21 waren ze … 21 enthousiaste en geïnteresseerde
mensen die op 24 maart samen de gidsenopleiding
Slapende Reus volgden. Tijdens een tiental lessen
werden ze samen ondergedompeld in de archeologie,
geologie en mythologie van de Kempense Heuvelrug.
Ze leerden meer over landschapsecologie en –beheer,
oefenden een aantal gidstechnieken en gingen het
terrein op om de theorie aan de praktijk te koppelen.
De Slapende Reus kent dan ook geen geheimen meer
voor deze groep landschapsgidsen.
Wil ook jij meer te weten komen over dit bijzondere
landschap? Heb je zin om in groep het gebied te verkennen? Neem contact op met Toerisme Kasterlee of
kijk op de website.
Tijdens het openingsfeest van zaterdag 29 september
kan je alvast van hun kennis proeven.

Vrije tijd

Jubileumeditie Kabouterdag
Al voor de dertigste keer viert de kabouterkoning van Kasterlee zijn verjaardag in september. En om dit te vieren is het niet één dag maar twee dagen
feest!
Op zaterdag 8 september geniet je in de feesttent (Heiblok, Kasterlee) van optredens
door ondermeer De Ketnetband, Castel Crew en ID Tejater. Vanaf 18.30 uur wordt de
feesttent een bioscoop en kan je hier gratis een kinderfilm bekijken.

© Inge Geeraerts

Op zondag 9 september vinden er naast de kinderanimatie in de feesttent ook de
vertellingen op Kabouterberg plaats. Tussen 10 en 17 uur kan je naar de verhaaltjes
komen luisteren. De toegangsprijs is 3 euro, hierin is een muts en attentie inbegrepen. Reserveren is niet nodig.

Pompoengekte op komst!
Maandenlang hebben kwekers hun pompoenen de nodige zorgen gegeven. Water als het moest, warmte als
het kon en liefde in overvloed. Dit alles om in augustus en september eindelijk te kunnen oogsten. En dan
barst de pompoengekte los: pompoenen voor de deur, in de soep, als ijs. Je kan het zo gek niet bedenken.
Het hoogtepunt van de pompoengekte? Deze vijf pompoenactiviteiten natuurlijk!
© Bart Van Der Moeren

1. Pompoenkwekerswandeling (16 september)
Samen met een gids wandel je langs een aantal pompoenkwekers. De wandeling is 8 km lang en eindigt
met een frisdrank of een pompoenbier. Meer info via
www.pompoengenootschap.be
2. Oogstfeest De Pompoenerie (7 oktober)
Het werkervaringscentrum ‘De Pompoenerie’ heet je
van harte welkom op hun eerste oogstfeest. Geniet
deze dag van een hapje en een drankje, kinderanimatie en koop er pompoenen en pompoenproducten van
eigen kweek. Meer info via www.depompoenerie.be
3. Pompoenschieten (14 oktober)
In Straaleind, Kasterlee, dagen de deelnemende ploegen elkaar uit om een pompoen zo ver mogelijk weg te
slingeren met zelfgebouwde reuzenkatapulten. Meer
info op www.pompoenschietenkasterlee.be
4. Pompoendag (21 oktober)
Het hoogtepunt van deze gezellige, drukbezochte ambachtenmarkt is de weging van de zwaarste pompoen.
Natuurlijk zijn er ook kraampjes met heel wat lekkers,
is er muziek en zorgt kinderanimatie mee voor een
fijne sfeer. Meer info via Walter Van Gorp, 0477 72 79 44
5. Pompoenregatta (28 oktober)
Tijdens deze unieke wedstrijd in België varen
mensen niet in een kajak maar in een grote uitgeholde pompoen. Naast het varen is er ook veel
superleuke rand- en kinderanimatie. Meer info op
www.pompoenregatta.be

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

Culinair wandelen
© Kristien Mertens

Vanaf 1 oktober kan je weer van de klassieker ‘Wandelen
met smaak’ genieten. Natuur en lekker eten vormen de
ingrediënten voor deze tocht langs het wandelnetwerk.
Je stopt onderweg voor een voor-, hoofd- en nagerecht.
Ontdek vanaf 15 september op www.visitkasterlee.be het
menu en de deelnemende brasseries.
Natuurlijk kan je ook de culinaire gps-wandeling ‘Lekker
Avontuurlijk’ nog beleven. Tijdens deze tocht ga je op
zoek naar de vermiste Rik Vanhier en voer je een aantal
toffe opdrachten uit. Je komt langs drie brasseries waar
je geniet van een heerlijk gerecht uit het streekgebonden
driegangenmenu.
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

Bierspel: D’r was es … Thiele kerremis
Het verhaal gaat dat iemand het nieuwe bier van de
biervereniging gestolen heeft. De ‘Jokke’, een man uit
Gierle die al een tijdje een oogje heeft op Marie uit Tielen,
mag pas met haar naar de kermis als hij ontdekt wie het
bier gestolen heeft. Tijdens dit spel volg je het spoor van
de dader en kom je aan de hand van enkele opdrachten
te weten wie de dader is. Onderweg ontdek je leuke Tielense volksverhalen en kom je langs drie Tielense cafés
waar je geniet van lekkere Kastelse streekbieren.

De tocht is 6 km lang en kost 7 euro per persoon (incl.
deelnemingsformulier en twee bonnen voor een Kastels
bier). Trommel je vrienden op en ga op pad!

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

Academie voor Muziek, Woord en Dans
NIEUW! Vanaf dit schooljaar kunnen ook kinderen van
het eerste en tweede leerjaar les volgen aan de academie, en dit in elke deelgemeente. Ook leerlingen van het
derde leerjaar (tweede graad) volgen vanaf nu meteen
instrumentenles, samen met muzieklab (notenleer).
Woord- en danslessen kan je volgen in Kasterlee. Dansen
kan al vanaf het eerste leerjaar, woord vanaf het derde.
Openingsuren secretariaat tijdens het schooljaar:
❍❍ maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

van 15 tot 20 uur
❍❍ woensdag van 12 uur tot 20 uur
❍❍ zaterdag van 9 uur tot 13 uur

Meer info en inschrijvingen: Stedelijke
academie voor muziek, woord en dans,
Tel. 014 21 33 05, e-mail: samwd@herentals.be www.herentals.be/academie/samwd
16
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Voor een overzicht van de meest recente activiteiten
www.uitinkasterlee.be

Activiteiten september - oktober 2018
SEPTEMBER
03		 Gezamenlijke fietsrit Kastelse wielerclubs
Georganiseerd door MTB Mastentop
- Gezamenlijke fietsrit van 85 km voor
alle Kastelse fietsclubs doorheen de
Noorderkempen. - Locatie: Kastelse
Kayakklub, Breevensedijk 2 – Kasterlee Tijdstip: 8 – 16 uur - Meer info? Jef Avonds –
GSM: 0473 71 37 27
04 + 06 Petanquetornooi Okra Tielen
Georganiseerd door Okra Tielen Petanquetornooi voor Okra Trefpunten
- Locatie: Sporthal Tielenhei, Prijstraat 67
- Tielen - Tijdstip: 13 – 17 uur - Meer info?
niekesmolderen@skynet.be
07-08 Booty Rave 2018
Georganiseerd door StrauwntSound VZW
- Jongerenfestival met o.a. Twisted Melon,
Juicy, DTM Funk, Cleveland, Job Sifre,
Blu Samu, Alfred Anders, … - Locatie:
Otterschalen z/n – Kasterlee - Tijdstip: vrijdag
7/9 : 16 – 3 uur: € 29, zaterdag 08/09: 13 –
3 uur: € 34 - Prijs: combiticket: € 62 - Meer
info? www.facebook.com/BOOTYRAVE www.strauwntsound.be
08-09 Kabouterdagen 2018
Georganiseerd door VVV Kasterlee Kinderfeest op Kabouterberg met animatie,
vertellingen, grime, viskraam, kabouterbowling
en springkastelen. - Locatie: Kabouterstraat
z/n – Kasterlee - Tijdstip: zaterdag 8/9: 12
- 21 uur, zondag 9/9: 8 - 20 uur - Prijs: € 3 Meer info? Hans Dierckx – GSM: 0477 87 48 88
– hans@vvvkasterlee.be

16		 MTB-tocht Tielense Wielertoeristen
Georganiseerd door Tielense Wielertoeristen
- MTB-veldtoertocht doorheen Gierle,
Poederlee, Herentals, Lichtaart, Kasterlee
& Tielen. - Locatie: SC Tielenhei, Prijstraat
68 – Tielen - Tijdstip: 7 uur – 17 uur - Prijs:
€ 3 - € 5 - Meer info? Jan Van Ballaer – GSM:
0473 84 06 62
16		 Pompoenkwekerswandeling
Georganiseerd door Pompoengenootschap Gegidste wandeling van 8 km langs een aantal
pompoenkwekers, met voor iedere deelnemer
een frisdrank of pompoenbier. - Locatie:
Heemerf Waaiberg, Waaiberg 1 - Kasterlee Tijdstip: 14 – 18 uur - Prijs: € 2 - Meer info?
www.pompoenengenootschap.be
17		 Kermisschieting
Georganiseerd door Sint Sebastiaansgilde
Lichtaart - Jaarlijkse doelschieting met boog.
- Locatie: Ligahof, Schoolstraat 38 – Lichtaart
- Tijdstip: 8.30 – 20 uur - Meer info? Paul
Maes - GSM: 0498 93 96 14
18		 Witte Bergenwandeling
Georganiseerd door Pompoenstappers
VZW - Wandelen in het Kastelse groen
met afstanden van 6 tot 30 km. - Locatie:
OC Lichtaart, Schoolstraat 36 – Lichtaart Tijdstip: 7 uur - Prijs: € 1 - Meer info? Jules
Smets – GSM: 0476 40 58 68

22		 Kasterlee Hartveilig – gratis opleiding
reanimatie
Georganiseerd door Rode Kruis Kasterlee
- Op drie uur tijd leer je reanimeren en
een AED-toestel gebruiken. Inschrijven
ten laatste op 7 september. - Locatie:
Lokaal Rode Kruis, Lichtaartsebaan 4 bus
3 – Lichtaart - Tijdstip: 9.30 – 12.30 uur of
13.15 tot 16.15 uur - Prijs: gratis - Meer info?
Hartveilig2460rodekruis@hotmail.com
23		 Kasterlee Fietst
Georganiseerd door Rotary Kasterlee gezinsvriendelijke fietstocht met afstanden
van 12, 25 en 50 km, t.v.v. 4 goede doelen.
- Locatie: Kayak club Kasterlee, Breevense
Dijk 2 - Kasterlee - Tijdstip: 9 – 20 uur - Prijs:
kinderen ‹ 5 j.: gratis, van 5 tot 16 j.: € 5,
+16j.: € 10, groepen (+ 10 pers.): € 7 - Meer
info? Wim Hofkens – GSM: 0485 52 14 94,
www.rotary-kasterlee.be
29-30 Concert 50 klanken DRUM
Georganiseerd door Drumteam Kempenzonen
- Een uniek concert met ‘taiko’ of Japans
drummen door Feniks Taiko o.l.v. Grete
Moortgat. - Locatie: Gebouw 50, De Hoge
Rielen, Molenstraat 62 – Lichtaart - Tijdstip:
zaterdag 29/9: 19.30 uur (uitverkocht), zondag
30/9: 14.30 uur - Prijs: € 12 - Meer info?
www.kempenzonen.be/dtk

zaterdag 29 september

09		 Open monumentendag
Georganiseerd door Erfgoed Noorderkempen Rondleiding langs de goed bewaarde restanten
van een mobiele luchtafweerinstallatie
(FLAK) op de Kempense Heuvelrug op de
grens van Lichtaart en Herentals - parkeren
ter hoogte van Snepkenshof 41, Lichtaart
- Tijdstip: 13.30 – 17 uur - Meer info?
www.erfgoednoorderkempen.be/omd
09		 Optreden Kemp’ner Musikanten
Georganiseerd door Kemp’ner Musikanten
- Muzikaal optreden van de Kemp’ner
Musikanten - Locatie: Heermerf Waaiberg 1 –
Kasterlee - Tijdstip: 13.30 – 17 uur - Meer info?
www.kempnermusikanten.be
13-16 Spiegeltentfestival
Georganiseerd door WKTB – Okra – KSA
– SalsaFUN - Kerstverlichtingscomité Cultuurdienst Kasterlee - 13/9: 19 – 1 uur:
Afterworkparty, 14/9: voormiddag: kubb,
wandeling, fietstocht. Namiddag: lijndansen.
Avond: 20 – 21 uur: salsa workshop beginners,
21 – 2 uur: SalsaFUN party, 15/9: 14 – 20 uur:
kermisfuif voor kids, 20 – 3 uur : kermisfuif,
16/9: 12 – 1 uur: kermiscafé met livemuziek
- Locatie: Bobbejaan Schoepenplein,
Schoolstraat z/n – Lichtaart - Meer info? Jonas
Van den Schoor - GSM: 0478 74 09 24
14-15 Kastival 50 jaar
Georganiseerd door JeKa VZW - Viering 50
jaar Kastival met optredens van diverse dj’s.
- Locatie: Jeka, Duineneind 13 – Kasterlee
- Tijdstip: vrijdag 14/9: 20 - 3 uur, zaterdag
15/9: 14 – 3 uur - Prijs: dagticket € 5, combi
€ 8 - Meer info? Wout Van Ballaer – GSM:
0492 83 15 54
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30		 Eetdag chirojongens Kasterlee
Georganiseerd door Chirojongens Kasterlee
- Jaarlijkse eetdag - Locatie: OC Kasterlee,
Binnenpad 2 – Kasterlee - Tijdstip: 11 – 19 uur
- Meer info? Jeroen Wintermans – GSM:
0498 18 31 93

OKTOBER
04		 Regiowandeling OKRA Tielen
Georganiseerd door OKRA Tielen - Wandeling
doorheen Tielen met afstanden van 8, 12 of
15 km. - Locatie: OC Tielen, Kasteeldreef 34
– Tielen - Tijdstip: 9 – 18 uur - Prijs: € 1 - € 1,5 Meer info? Nieke Smolderen – Tel. 014 55 54 91
05–08 Houtum Kermis
Georganiseerd door Buurtcomité Houtum Kermis met kaartprijskamp, darts, kinderdisco,
paapgooien, fietsvogelpik en buurtbal. - Locatie:
Feesttent Houtum - Prijs: € 4 vvk - € 6 kassa
(enkel voor jeugdfuif 6/10) - Meer info? Jef Van
Eyck – GSM: 0496 02 05 31
06		 MTB-tocht Kastelse Wielertoeristen
Georganiseerd door Wielertoeristen Kasterlee
- MTB-tourtocht op afgepijld parcours met
uitgebreide bevoorradingen onderweg - Locatie:
Feesttent Houtum - Tijdstip: 8 uur - Prijs: € 3 € 5 - € 7 (afhankelijk van fietsafstand) - Meer
info? Wim Verellen – GSM: 0473 94 95 28
06-07 Vogeltentoonstelling de Zandfluiter
Georganiseerd door De Zandfluiter Lichtaart
- Vogeltentoonstelling met eigen gekweekte
vogels. - Locatie: OC Lichtaart, Schoolstraat
36 – Lichtaart - Meer info? Dave Druyts – GSM:
0472 49 88 95
06		 Accordeontreffen
Georganiseerd door Accordeonclub Alte
Kameraden - Accordeontreffen met
aanwezigheidstombola en voor iedereen die voor
12 uur aanwezig is gratis verse soep. - Locatie:
OC Kasterlee, Binnenpad 2 - Kasterlee - Tijdstip:
11 uur - Prijs: Gratis - Meer info? Suzanne
Noyens – GSM: 0473 65 40 97
07		 Evaluatieconcert
Georganiseerd door Kemp’ner Musikanten Optreden van fanfares , big band en blaaskapellen
met beoordeling door een jury. - Locatie: OC
Tielen, Kasteeldreef 34 – Tielen - Tijdstip: 13.30 –
17.30 uur - Prijs: Gratis - Meer info? Christophe
Proost - christophe.proost1@telenet.be

07+23+30 Handlettering
Georganiseerd door Femma Kasterlee - In deze
workshops leer je verschillende lettertypes
spotten en uitwerken met brushlettering- en
handletteringtechnieken - Locatie: Bibliotheek
Kasterlee, Pastorijstraat 8 – Kasterlee - Tijdstip:
19.30 uur - Prijs: Nog onbekend op moment
van publicatie - Meer info? Kris Van Ballaer –
boonen-vanballaer@telenet.be
10+24+31 Naailessen
Georganiseerd door Femma Kasterlee Naaiworkshops voor naaiers met enige ervaring.
Iedereen werkt aan eigen projecten. Twee
ervaren naaisters staan paraat met raad en
draad! - Locatie: OC Kasterlee, Binnenpad 2 Kasterlee - Tijdstip: 19.30 uur - Prijs: € 64 voor
Femma-leden - € 120 voor niet-leden (7 lessen) Meer info? Wieza Vanlommel – Tel. 014 85 17 33
14		 Belgisch Kampioenschap Pompoenschieten
Georganiseerd door VVV Toerisme Kasterlee Met zelfgebouwde katapulten pompoenen zo
ver mogelijk wegslingeren. Dat zie je niet elke
zondag! - Locatie: weide Vorsel – Kasterlee Tijdstip: 11 – 18 uur - Prijs: € 3 – deelname aan
schieting is gratis - Meer info? Hans Dierckx –
GSM: 0477 87 48 88
17		 Ontmoetingsfeest
Georganiseerd door Femma Kasterlee i.s.m.
vorming plus Kempen - Etentje met frikadellen
met krieken, en daarna lezing “Verlies en
verdriet”, door Manu Keirse, specialist in
rouwverwerking. Voor de ontspanning zorgt
standup-comédienne Chantal Curinckx met
“katten, kronkels en kanonnen” - Locatie: OC
Kasterlee, Binnenpad 2 - Kasterlee - Tijdstip:
19 uur - Prijs: € 12 voor Femma-leden en
huisgenoten - € 17 voor niet-leden - Meer info?
Kris Van Ballaer – boonen-vanballaer@telenet.be

20		 Dag van de Kringwinkel
Georganiseerd door De Kringwinkel
Zuiderkempen vzw - Ontdek wat de
Kringwinkel allemaal te bieden heeft Locatie: Kringwinkel Lichtaart - Krokuslaan
- Lichtaart - Tijdstip: 9.30 - 17 uur - Meer info?
www.dekringwinkelzuiderkempen.be
20		 Nacht van de duisternis
Georganiseerd door Milieudienst Kasterlee
- Samen met sterrenkijkclub Andromeda
ontdek je welke geheimen de sterrenhemel
prijsgeeft. Of ga met een gids van Natuurpunt
Kasterlee op zoek naar nachtdieren! - Locatie:
Natuurreservaat De Tikkebroeken - Tijdstip: 20
– 22 uur - Prijs: Gratis - Meer info? Milieudienst
Kasterlee – Tel. 014 85 99 27
21		 Spaghettidag
Georganiseerd door Jeugd Rode Kruis Kasterlee
- Lekker smullen van overheerlijke spaghetti! Locatie: OC Kasterlee, Binnenpad 2 - Kasterlee
- Tijdstip: 12 – 20 uur - Prijs: € 8 (spaghetti à
volonté) - Meer info? Ruben Nooytens – GSM:
0483 44 19 34 – www.jrkkasterlee.be
21		 Pompoenmarkt
Georganiseerd door Marktcomité Kasterlee
- Ambachtenmarkt, kraampjes met pompoen
lekkers en een weging van de zwaarste pompoen.
Gratis pompoensoep. - Locatie: Markt –
Kasterlee - Tijdstip: 10 – 18 uur - Prijs: € 3 (-12
jaar: gratis) inclusief bonnenblad - Meer info?
Marktcomité Kasterlee – GSM: 0477 72 79 44

19		 De Groote Oorlog… bijna 100 jaar later
Georganiseerd door Heemkundige Kring
Kasterlee-Lichtaart-Tielen - WOI wordt tot leven
gewekt in woord, beeld en act. Guy Stappaerts
vertelt over ‘Goede moed, mijne beminde’, zijn
recente boek over zijn gesneuvelde grootvader.
Koen Muësen brengt een persoon uit WOI tot
leven. - Locatie: Heemerf De Waaiberg, Waaiberg
1A, Kasterlee - Tijdstip: 20 - 22 uur - Meer info?
Tel. 014 85 07 68 – www.nachtkempenserfgoed.be

24		 Bloemschikken
Georganiseerd door Femma Kasterlee - 8
workshops met telkens een ander thema.
Iedereen werkt met eigen materiaal en naar
eigen smaak en kunnen. Voor zowel beginnende
als ervaren bloemschikkers. - Locatie: OC
Kasterlee, Binnenpad 2 - Kasterlee - Tijdstip:
19.30 uur - Prijs: € 40 voor Femma-leden - € 80
voor niet-leden (8 lessen) - Meer info? Kris Van
Ballaer – boonen-vanballaer@telenet.be

19 - 21 Achterlee Kermis
Georganiseerd door LRV De Kempenridders
- Gehuchtenkermis met quiz, fuif, kinder- en
familienamiddag met aansluitend een ruiterbal.
- Locatie: feesttent weide Eindeken – Lichtaart Prijs: vrijdag 19/10: € 15/ploeg, zaterdag 20/10:
€ 5 vvk - € 7 kassa - Meer info? Sara Matthys –
GSM: 0499 34 75 54

28		 Pompoenregatta
Georganiseerd door Kastelse Kayak Klub - Uniek
in België! Wedstrijdjes kajakken in uitgeholde
pompoenen op de vijver van de Ark van Noë.
Doe mee of kom langs. Ook naast het water valt
er heel wat te beleven! - Locatie: Ark van Noë,
Arkstraat 6 - Lichtaart - Tijdstip: 8 - 20 uur Prijs: € 15 per deelnemende ploeg (4 personen) –
toegang gratis - Meer info? Rudy Wouters – GSM:
0496 54 00 73

LANGLOPENDE ACTIVITEITEN
Naast de bovenstaande lessenreeksen biedt Femma Kasterlee nog heel wat losse
activiteiten aan zoals een kookworkshop, theater- en crea-avonden en themalezingen.
Bovendien is er ook nog een bijzonder uitgebreid sportaanbod met fietsen, hip hop
dans, kleuterturnen, multi-gym, Zumba, fat burn step, free style dans, Tai-chi, volleybal,
callanetics, BBB, tennis, aqua fitness en lijndansen! Je vindt de volledige sportkalender
en het activiteitenaanbod op de website www.femmakasterlee.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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20		 Mosselfeest Vobako
Georganiseerd door Vobako Korfbal Lichtaart
VZW - Smullen van overheerlijke mosselen!
- Locatie: Ligahof, Schoolstraat 36 - Lichtaart Tijdstip: 15 – 23.30 uur - Meer info? Luc Van den
Schoor – GSM: 0473 26 49 84
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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
8 oktober 2018 in te voeren in de
uitdatabank.
Nog geen gebruiker? Maak
dan snel een login aan via
www.uitdatabank.be
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Apen apen apen na?
Gaan spinnen op het web?
Twitteren (blauwe) vogeltjes zelf wel eens?
En vooral … wat bakken we er zelf van?
Zijn we beland in een communicatierevolutie
of verstaan we elkaar steeds minder?
Natuureducatieve comedy voorstelling over de
communicatie tussen mensen, dieren, planten, … in
geuren en kleuren … en wat er zoal kan mislopen.

Locatie: OC Kasterlee
Datum: vrijdag 26 oktober
Start: 20 uur
Reserveren via milieu@kasterlee.be
of 014 85 99 27

Toegang gratis
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uw avontuur ligt in onze natuur
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Organisatie: Milieuraad Kasterlee met medewerking van het gemeentebestuur Kasterlee
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Op 19 mei werden alle verzorgers
van de vele kapelletjes met een
receptie bedankt voor hun inzet.

De middelbare graad van de academie
van Kasterlee bracht een ‘Tielen
Muziekdorp’ -muurschildering aan in de
voetgangerstunnel van station Tielen.

Maar liefst 4.116 speelvogels leefden zich heel de
maand juli uit op de Rulheyde. Een record!

Optredens, animatie, versnaperingen
én voetbal… Het was weer heel
gezellig op Kasterlee Feest!

Tijdens het weekend van de compostmeesters
op 9 juni kregen geïnteresseerden heel wat
tips van de Kastelse compostmeesters over
thuiscomposteren.

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

