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De 101 van Lichtaart
Nieuw: welzijnsbeurs voor senioren
Haal het ‘certificaat inbraak veilig’

Beste Lezer
De gemeenteraadsverkiezingen zijn in Kasterlee rustig en sportief verlopen. In januari 2019
leggen een heel aantal nieuwe raadsleden de
eed af. Zelf werd ik door een meerderheid van
de verkozenen voorgedragen voor een nieuwe
termijn als burgemeester. Ik kijk ernaar uit om
de volgende 6 jaren mee mijn schouders te mogen zetten onder ambitieuze plannen zoals de
herinrichting van de dorpskernen van Kasterlee
en Tielen, het masterplan Bloemenwijk en de
uitvoering van het mobiliteitsplan. Ik hoop dat
alle verkozenen het algemeen belang voor ogen
houden zodat we alle politieke energie kunnen
stoppen in het realiseren van de maatschappelijke projecten.
In september werd gestart met de aanleg van
de veilige fietspaden langs de Poederleesteenweg. De werken schieten goed op en zouden na
de zomer van 2019 klaar moeten zijn. Dan starten we met de fietspaden langs de Olensteenweg. De sloopwerken voor het Parochiecentrum
en de restauratiewerken van Keeses Molen zijn
gegund. Zonder administratieve complicaties
starten deze werken nog voor het einde van dit
jaar.
In Tielen werd de vernieuwing van de sociale
woningen van De Ark feestelijk in de verf gezet.
In samenwerking met de woonmaatschappijen maken we werk van betaalbaar wonen in
onze gemeente. Elk jaar in oktober dragen we
onze bijnaam van ‘pompoenpapeters’ met nog
meer fierheid. Elk weekeinde valt er dan een
pompoenactiviteit te beleven en daarmee wordt
onze gemeente in gans Vlaanderen op de kaart
gezet.
Op 11 november herdenken we dat 100 jaar geleden de wapens zwegen na vier jaar bloedige
gevechten op vele plaatsen in de wereld. Vrede
is een kostbaar goed dat we moeten koesteren.
Het vergt inzet en soms moed om voor vrede te
kiezen. Om deze bijzondere dag te gedenken,
wordt in Lichtaart aan de Plaats een vredesboom geplant. Ik hoop dat dit jaar vele inwoners
aan de herdenking van Wapenstilstand zullen
deelnemen.
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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In de rand

Sluitingsdagen gemeente- en
OCMW-diensten eindejaars
periode
Op volgende dagen zijn alle gemeentediensten en het
sociaal huis gesloten:
❍❍ maandagnamiddag- en avond 24 december

(kerstavond)
❍❍ dinsdag 25 december (Kerstmis)
❍❍ woensdag 26 december (tweede kerstdag)
❍❍ maandagnamiddag- en avond 31 december (oudjaar)
❍❍ dinsdag 1 januari (Nieuwjaar)
❍❍ woensdag 2 januari (extra verlofdag)

Extra sluitingsdagen:
Het toeristisch infokantoor:

De bibliotheken:
❍❍ vanaf maandag 24 december 12 uur tot en met

woensdag 2 januari
De ontmoetingscentra in Lichtaart en Tielen:
❍❍ vanaf maandag 24 december 12 uur tot en met

woensdag 2 januari
Het ontmoetingscentrum in Kasterlee:
❍❍ vanaf maandag 17 december tot en met woensdag

26 december (met uitzondering van het Kerstconcert
van KF de Kunstminnaars) en dinsdag 1 januari.

❍❍ zaterdag 24 december, zaterdag 31 december

(heel de dag)

Meer info: dienst onthaal – Tel. 014 85 00 01 – info@kasterlee.be

Herdenking 100 jaar grote oorlog
Op zondag 11 november zijn alle inwoners welkom op
de 11-november-herdenkinsplechigheden die in onze
gemeente georganiseerd worden. Dit jaar zal er vooral stil
gestaan worden bij het einde van de Eerste Wereldoorlog.
In Lichtaart wordt een Vredesboom geplant als herdenking aan de tientallen soldaten en burgers uit Kasterlee
die toen in dienst van het Belgisch leger vochten.
Niet enkel de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar alle
andere conflicten in de wereld, worden die dag herdacht.

Daarna verzamelen alle aanwezigen om 10 uur in de
kerk van Lichtaart, voor een herdenkingsviering waarin
de thema’s ‘oorlog, vrede en verdraagzaamheid’ centraal
staan.
Om 11 uur wordt een Vredesboom geplant op het pleintje
op de hoek van Plaats – Kleine Plaats in Lichtaart. Alle
oud-strijders van ’14-’18 uit onze gemeente zullen een
passend eerbetoon krijgen.

❍❍ Kasterlee - Om 9 uur start de bloemenhulde op het

Engels kerkhof aan de Geelsebaan, gevolgd door een
plechtigheid aan de oorlogsmonumenten op de Markt
en de begraafplaats (Pastorijstraat). De muziek wordt
verzorgd door de fanfare
❍❍ Lichtaart - Om 9 uur start een bloemenhulde aan het
monument aan de kerk en daarna aan het monument
op de begraafplaats. De Lichtaartse fanfare zal beide
herdenkingsmomenten voorzien van gepaste muziek
❍❍ Tielen - Om 9.25 uur: bloemenhulde aan het monument
naast het erfgoedhuis. Ook hier zorgt de fanfare voor
een passende omkadering

Meer info: secretariaat – Tel. 014 85 99 14 –
secretariaat@kasterlee.be
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In de rand

© Miel Hermans
De ‘101 van Lichtaart’ in 2008 toen ze voor de laatste keer samenkwamen als 80-jarigen op initiatief van
Jeanne Jacobs (de vierde van links naar rechts, staand), Melanie Vervecken, Louis Thys en Jos Helsen.

De 101 van Lichtaart
Op een verrassend warme dinsdagnamiddag gingen we op bezoek bij Jeanne Jacobs. Jeanne is één van de
‘101 van Lichtaart’ en vertelt maar al te graag over deze bijzondere groep. De ‘101’ worden dit jaar 90 jaar, tijd
om ze een plaats te geven in dit infoblad.

Vertel eens voor onze jongere lezers
wie de ‘101 van Lichtaart’ zijn.

En nadien, bleven de 101 van Lichtaart
een hechte groep?

“In 1928 waren het heel andere tijden. Moeders wisten dat
ze zwanger waren, maar hoe ver, dat konden ze nog niet
berekenen. Er werden in dat jaar heel wat kinderen geboren. Het was opmerkelijk dat het er 90 waren en
iedereen hoopte op 100 geboortes. Het was spannend,
eind december kwam dichterbij en het waren er (maar)
99. En toen, op de allerlaatste dag werden nog twee
kinderen geboren, allebei uit Hukkelbergen, waardoor
101 geboortes te vieren werden! De vaders liepen om hun
kind aan te geven in het gemeentehuis zodat hun kindje de
100ste zou zijn. Uiteindelijk werd Franciscus Geudens de
100ste en Paulien Campforts de 101ste. In Lichtaart duurde
het nog tot 1960 en 1961 voordat nog eens 100 geboortes
genoteerd werden.”

“Jazeker, de ‘101’ voelen zich altijd met elkaar verbonden.
Toen we 50 jaar werden, hebben we met het feestcomité
alle overlevenden van de ‘101’ uitgenodigd en hebben
we feest gevierd in zaal ‘Marjo’ in Lichtaart. Het was niet
gemakkelijk om iedereen te vinden, want sommigen
verhuisden natuurlijk. Maar het lukte, en het werd een
onvergetelijke dag! We eerden twee muzikanten van de
fanfare in 1929, enkele oud-leerkrachten en natuurlijk
was er ook muziek.“

Waren er festiviteiten toen bleek dat
er 101 geboortes waren?
“Oh ja, de moeders mochten in stoet naar de kerk en voorop liep de fanfare. En nadien was er een koffietafel. Heel
wat mensen uit Lichtaart stonden langs de weg te kijken,
iedereen vond het zo opmerkelijk!”

En na 1988 ging iedereen zijn eigen
weg?
“Maar nee! Nadien zijn we nog samen gekomen toen we
60 en 65 jaar werden. Tien jaar geleden was de laatste
keer, toen werden we allemaal 80 jaar. Dit jaar vieren we
onze 90ste verjaardag, maar samenkomen is te moeilijk.
Van onze 101 wonen er nog zeven in Kasterlee, zij zullen
dus wel opkijken met dit artikel. Ook andere inwoners
weten zo weer hoe bijzonder onze groep de ‘101 van
Lichtaart’ is. Bedankt hiervoor (lacht). En nu nog een tasje
koffie met een stuk gebak?”

Meer info: communicatiedienst – Tel. 014 85 99 85 – info@kasterlee.be
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Veiligheid & mobiliteit

Maak je zichtbaar in het
verkeer
❍❍ extra reflecterende accessoires zijn

in het donker een aanrader, zeker
wanneer je een gewone jas draagt.

Als fietser
Voor fietsers gelden dezelfde
kledingtips als voor voetgangers.
Daarnaast heeft je fiets veel mogelijkheden om op te vallen, als je tenminste de juiste uitrusting voorziet:
Elk jaar worden voetgangers en fietsers aangereden, omdat een automobilist hen in het donker niet tijdig
opmerkt. Om de kans op een ongeval
te verkleinen, zorg je ervoor dat je
gezien wordt wanneer je op straat
komt. Opvallen door heldere kleuren
en reflecteren is de boodschap. Helaas zien we ook in Kasterlee fietsers
en voetgangers zonder reflectoren.
De politie regio Turnhout organiseert
de volgende maanden zichtbaarheidsacties in de schoolomgevingen
en de voornaamste invalswegen van
onze gemeente. Daarom zetten we de
regels nog eens op een rij:

Als voetganger
Wanneer je je als voetganger in het
verkeer begeeft, zorg je best dat je
tijdig gezien wordt door de andere
weggebruikers. Je bent een stuk veiliger op straat wanneer je rekening
houdt met volgende tips.
❍❍ draag overdag kledij met felle

kleuren;
❍❍ in lichtgekleurde kledij val je bij

deze mindere weersomstandigheden meer op;
❍❍ draag kledij waarin reflecterende
elementen zijn ingewerkt. Zo ben
je zeker dat je in het donker al van
ver gezien wordt;

delijn.be/oudjaar

Begin je feestje dit jaar
al op bus of tram

dankzij de gemeente Kasterlee
versie in cmyk

❍❍ een witte reflector vooraan;
❍❍ een rode reflector achteraan;
❍❍ gele of oranje reflectoren op de

pedalen;
❍❍ dubbelzijdige oranje of gele reflec-

toren op de spaken
of een witte reflecterende strook
aan weerszijden van elke band;
❍❍ ‘s nachts of wanneer de zichtbaarheid minder dan
ongeveer 200 meter bedraagt;
❍❍ een wit of geel licht vooraan;
❍❍ een rood licht achteraan.

Vanaf wanneer moet
je fietsverlichting
gebruiken?
Tussen valavond en zonsopgang, of
in alle omstandigheden wanneer het
onmogelijk is om duidelijk te zien
tot op een afstand van ongeveer 200
meter, moet je vooraan en achteraan
een vast licht of knipperlicht gebruiken. De lichten mag je zowel op de
fiets als op jezelf bevestigen.

Wat is een reglementair
rood achterlicht?
Het achterlicht moet ‘s nachts, bij
helder weer, zichtbaar zijn van op
een afstand van minimum 100 meter.

Beleef de
overgang
naar 2019
zonder
zorgen!
Ook tijdens oudejaarsnacht brengen de chauffeurs van De Lijn je
veilig naar je bestemming en weer
thuis. Het gratis Oudejaarsnachtbiljet is voortaan enkel verkrijgbaar als sms-ticket. Je hoeft dus
niet meer naar het gemeentehuis
om je Oudejaarsnachtbiljet op te
halen. Maar je mag niet vergeten
het op voorhand online aan te
vragen. Op www.kasterlee.be vind
je begin december alle info en de
link voor je registratie.

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

Meer info: politie Kasterlee – Tel. 014 85 11 01 – politie@kasterlee.be
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Veiligheid & mobiliteit

Certificaat ‘Inbraak Veilig’
Je kan een afspraak maken om te controleren of je huis
voldoende inbraakveilig is. Een preventieadviseur komt
vervolgens langs en geeft tips om de woning beter te beveiligen. Als zijn haalbare aanbevelingen worden gevolgd
binnen de drie jaar, dan krijgt je woning het ‘certificaat
Inbraak Veilig (CIV)’. Zo willen we het aantal woninginbraken in de politiezone Turnhout verder doen dalen.

Dus het logo zal mogelijke inbrekers
afschrikken?

Wat is de meerwaarde van het
‘Certificaat Inbraak Veilig’?

Het volstaat om een afspraak te maken met
de diefstalpreventieadviseur van Kasterlee via
www.diefstalpreventieadviseur.be. Volg je nadien zijn advies op, dan kom je in aanmerking voor het certificaat.

Een woning die beschikt over een goede basisbeveiliging en die voorzien is van een goed zichtbaar keurmerk
maakt 90% minder kans om het doelwit te worden van
een inbraak. Deze cijfers zijn afkomstig uit Nederland die
al meer dan twintig jaar werken met het Politiekeurmerk
Veilig Wonen.

Net zoals elk nieuw merk zal ook het certificaat tijd nodig
hebben om ingeburgerd te geraken. Hoe meer het logo
verspreid wordt, hoe beter dit zal werken.

Hoe kunnen inwoners het CIV
behalen?

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

Een open haard of houtkachel? Voorkom een
schoorsteenbrand!
❍❍ Zorg voor voldoende luchtstroom: Voldoende trek in de

Niets zo gezellig als een knetterend haardvuur op een
koude herfst- of winteravond. Maar het is niet zonder
gevaar, tenminste als je jouw schoorsteen niet regelmatig
laat controleren of goed onderhoudt. Want dan hoopt roet
zich op tot een teerachtige massa aan de schouwwanden.
Hierdoor kan brand ontstaan.

We geven je graag enkele tips hoe een
schoorsteenbrand te voorkomen:

schoorsteen is noodzakelijk. Dit kan je doen door een
trekkap te voorzien. Die zorgt ervoor dat de rookgassen
uit de schouw worden getrokken.
❍❍ Gebruik de juiste brandstof: Verbrand geen afval in je
kachel, maar enkel de brandstoffen die toegelaten zijn
zoals hout (onbehandeld, droog en natuurlijk) en kolen.
❍❍ Voorzie blusmiddelen: Zorg voor een emmer met zand
naast de open haard of houtkachel om een eventuele
brand te kunnen doven. Blus nooit met water! Er ontstaat dan een enorme stoomvorming met kans tot
explosie.
❍❍ Weet wat te doen bij een schouwbrand: Je herkent een
schouwbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal.
Doof het vuur in de haard of kachel met zand. Sluit
direct hierna de schoorsteenklep en luchttoevoer van de
kachel, of bij een open haard de deurtjes.
Indien het toch misloopt, waarschuw dan de brandweer
via 112. Onze Hulpverleningszone Taxandria komt zo snel
mogelijk ter plaatse.

❍❍ Zorg voor een goed onderhoud: Laat een erkend vak-

man jaarlijks je schoorsteen vegen en vraag een attest.
Bij gas is dat tweejaarlijks. Laat zeker ook controleren
op loszittende delen, scheuren en lekkages.
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Meer info: Hulpverleningszone Taxandria –
Tel. 014 47 09 20 - info@HVZTaxandria.be

Grondgebiedzaken

Werken aan houtkanten; voor elk wat wils
Eeuwenlang werden houtkanten als
perceelsgrens aangeplant en waren
ze een bron van stook- en timmerhout. Door veranderende gebruiken
verdwenen ze uit het landschap of
bleven onbeheerd achter. De houtkanten van toen zijn uitgegroeid
tot bomenrijen. Dit is zowel voor
landbouwers als voor de biodiversiteit minder interessant. Veel dieren
en planten verkiezen immers jonge
houtkanten boven bomenrijen.

omgegaan. Het houtkantenplan doet
geen uitspraak over elke individuele
houtkant in de gemeente, maar geeft
wel een globaal beeld over hoe een
correct houtkantenbeheer eruit kan
zien. Het vormt dus een leidraad voor
de betrokken diensten.

Daarom werkt onze gemeente in
samenspraak met het Regionaal
Landschap Kleine en Grote Nete aan
het beheer, behoud en herstel van de
resterende houtkanten.

Naast positieve effecten voor het
landschap en de landbouw, zijn er
ook economische voordelen verbonden aan dit beheer. De houtige fractie
die uit de houtkanten verwijderd
wordt, kan onder meer versnipperd
en gebruikt worden om het BRTgebouw mee te verwarmen.

Zo werd een houtkantenplan
opgesteld dat wil aangeven welke
doeltypes wenselijk zijn, gebaseerd
op de verschillende kansen en opportuniteiten. Op deze manier kan
er een goede, gedragen afweging
gemaakt worden over de houtkanten die nog aanwezig zijn en hoe er
in de toekomst mee moet worden

In de winter van 2018-2019 zal op
basis daarvan gewerkt worden aan
de gemeentelijke houtkanten in Hoge
en Lage Rielen.

Meer info: Regionaal Land
schap Kleine en Grote
Nete – Tel. 014 85 25 14
- lotte.deman@rlkgn.be

Houtkant type 1 (Daslander): Dit type bevat
enkel hakhout en geen overstaanders. Door de
regelmatige kapcyclus blijft een open structuur
gevrijwaard en creëren we een open landschap.
Bv voor weidevogels kan dit een ideaal type van
houtkant zijn.

Houtkant type 3 (Roeyken) : Dit type bevat wat
hakhout en 4 tot 5 overstaanders per 100 meter.
Hierbij is kroonsluiting wel mogelijk. Door de
variatie in structuur, uitgegroeide bomen en
een stevige struiklaag, kan dit type bv voor
vleermuizen zeer geschikt zijn als verbindingselement.

Sla je slag met de tankslag
Heb je interesse? Kom dan langs op
één van de gratis infoavonden:
❍❍ woensdag 7 november om 20 uur in het stadhuis van

Geel (Werft 20, Geel)
❍❍ donderdag 10 januari om 20 uur in vrijetijdscentrum

De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1, Balen).

Wil je mee beslissen?
Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas
of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank
in de grond zitten. Vaak laten eigenaars na om de tank
te verwijderen. Hier zijn echter grote milieurisico’s aan
verbonden, zoals een lekkende tank. Je kan meedoen
aan een groepsaankoop ‘tankslag’, een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks.

De keuze van de firma’s voor het uitvoeren van de sanering gebeurt door een stuurgroep van mensen die hun
tank willen laten saneren. Deze stuurgroep komt samen
op donderdag 31 januari om 20 uur in Dessel. Wil je deel
uitmaken van deze stuurgroep? Duid dit dan aan bij je
inschrijving.
Meer info en inschrijven: IOK –
Tel. 014 56 42 56 – duurzaamheidsteam@iok.be –
www.iok.be/tankslag

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – november 2018

7

Grondgebiedzaken

Ondergrondse glascontainers Duineneind en
Schoolstraat
Op de parking van sporthal Duineneind en aan de
bibliotheek in de Schoolstraat zijn drie ondergrondse
glascontainers geplaatst, waar wit en gekleurd glas
gescheiden wordt verzameld.
Een geschikte locatie vinden voor het plaatsen van glascontainers is niet zo eenvoudig . Er moet met verschillende elementen rekening gehouden worden:
❍❍ geen aanwezigheid van ondergrondse kabels, putten, of

leidingen;
❍❍ geen aanwezigheid van bomen, voor ruimte voor laad-

kraan van ophaalwagen;
❍❍ de ophaalwagen moet ter plaatse kunnen;
❍❍ centraal gelegen voor een dienstverlening dicht bij de

mensen;
❍❍ niet te dicht bij bewoning voor geluidsoverlast;
❍❍ niet te ver van bewoning voor sociale controle;
❍❍ niet op bestaande parkings omdat dan meteen vijf

parkeerplaatsen wegvallen.
Het voordeel van ondergrondse glascontainers is dat ze
mooier ogen in het straatbeeld en dat het risico op sluikstort vermindert.

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

Afvalkalender in je brievenbus
Gebruik je een smartphone? Download dan de recycle app! Zo vergeet
je nooit meer je afval buiten te
zetten. De app geeft je alle info over
de afvalinzamelingen aan de hand
van een handige afvalkalender met
herinneringen en sorteerinfo.

Vanaf 10 december kan je de afvalkalender 2019 in je brievenbus
verwachten.

Heb je een probleem met de afvalophaling van restafval, gft, pmd of
papier? Contacteer dan rechtstreeks
IOK Afvalbeheer op de afvalinfolijn:
014 56 27 75.

Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 – milieu@kasterlee.be
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Van 3 tot en met 12 januari kan je
maximum twee natuurlijke kerst
bomen (uiteraard zonder slingers,
ballen, ...) gratis aanbrengen op het
recyclagepark. Normaal tarief: 4
euro per begonnen m³. Ook de huisaan-huisophaling van de kerstbomen blijft. De ophaaldag vind je op
de afvalkalender.
Heb je nog vragen over
de gele papiercontainers?
Bel gratis 0800 97 687 of kijk op
www.papiercontainer.be.

Grondgebiedzaken

Registreren
én steriliseren
katten
Eerder dit jaar kon je al lezen dat katten voor de leeftijd van twaalf weken,
verplicht geregistreerd moeten worden in een centrale databank. Sinds
dit jaar geldt ook een castratie- en
sterilisatieplicht. De verkoper draagt
hiervoor de verantwoordelijkheid en
dus ook de kosten, zelfs als je een kat
gratis weggeeft!
Nog te weinig katten in Vlaanderen
zijn gecastreerd of gesteriliseerd met
vaak ongewenste kittens als gevolg.
Als deze geen opvang vinden of niet in
een asiel terechtkomen, belanden ze
op straat als zwerfkatten.
Meer info: milieudienst –
Tel.014859927- milieu@kasterlee.be
– www.huisdierinfo.be

Hou je huis gezond
Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht?
Zonder dat je het beseft, kan de binnenlucht van slechte kwaliteit zijn door
het gebruik van allerlei chemische producten (bv. spuitbussen of wierook),
onvoldoende verluchting en schimmelvorming.
Ook de temperatuur en luchtvochtigheid in een woning zijn belangrijk
voor een goed binnenklimaat. Deze parameters kan je opvolgen met een
woonmeter. Wist je dat je gratis twee weken een woonmeter kan lenen via
de milieudienst?
Een te hoge luchtvochtigheid leidt tot hogere stookkosten. Vochtige lucht
opwarmen kost immers meer energie dan het opwarmen van lucht met
een goede luchtvochtigheid. Een hoge luchtvochtigheid kan ook zorgen
voor schimmelvorming en gezondheidsproblemen. Ook een te hoge of te
lage temperatuur (bv. ‘s nachts) geeft onnodige stookkosten. De temperatuurweergave van veel thermostaten is na enkele jaren gebruik niet meer
nauwkeurig. De woonmeter helpt je om een juiste inschatting te maken.

Aan de
slag zonder
pesticiden
Planten in de voegen van het terras of
onkruid op het wandelpad in de tuin?
We grijpen gemakshalve naar pesticiden
die schadelijk zijn voor de mens en het
milieu. Het is nochtans mogelijk om je
tuin proper te houden zonder deze gevaarlijke producten.
Sinds 6 oktober is er trouwens een
strenge regelgeving voor het gebruik van
pesticiden voor particulieren. Wil je enkele tips om je tuin te onderhouden zonder
pesticiden: www.zonderisgezonder.be en
https://fytoweb.be (zoekterm herbiciden).
Meer info: milieudienst
– Tel. 014 85 99 27 –
duurzaam@kasterlee.be

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

50

50

50

50

60

10

Ludovicus Biermans

50

Ferdinandus Spruyt

50

Paul Keuppens

& Paula Borgmans

& Leona Van Wunsel

& Christiane Van Gorp

KASTERLEE - 2-8-1968

TIELEN - 8-8-1968

TIELEN - 8-8-1968

Jaak Rombouts

50

Eduard Gepts

50

Victor Eyckens

& Lucienne Diels

& Rita Buyl

& Anna Van Heyst

TIELEN - 10-8-1968

KASTERLEE - 10-8-1968

KASTERLEE - 16-8-1968

Joannes Sterckx

50

Franciscus Scheltjens

50

Andreas Meeus

& Anna Meulenbergs

& Maria Wuytens

& Juliana Cools

TIELEN - 27-8-1968

TIELEN - 30-8-1968

LICHTAART - 6-9-1968

Aloysius Van Gorp

50

Josephus Lenaerts

50

Willy Renders

& Maria Van Gorp

& Elvira Daniels

& Frida Helsen

KASTERLEE - 7-9-1968

KASTERLEE - 16-9-1968

TIELEN - 20-9-1968

François Swannet

60

Carolus Vennekens

60

Alphonsus Loos

& Angèle Peeters

& Maria Hermans

& Maria Vandenbergh

KASTERLEE - 9-8-1958

KASTERLEE - 20-8-1958

KASTERLEE - 13-9-1958
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Huwelijksjubilea

60

Joannes Van Laer

65

AAN ALLE
JUBILARISSEN
PROFICIAT!
Ludovicus Van Gorp

& Anna Noyens

& Leonia Van Ballaer

KASTERLEE - 4-10-1958

KASTERLEE - 5-9-1953

Sociaal Huis

Lagere
energiefactuur?
Energieprijzen veranderen voortdurend.
Door te veranderen naar een voordeliger
contract kan je heel wat geld besparen.
Veranderen van energiecontract is helemaal gratis en eenvoudig.
Wil jij ook geld besparen op je energie
factuur en zou je graag een wissel laten
uitvoeren door de Energiesnoeiers?
Noteer je meterstanden en kom met je
laatste afrekeningsfactuur voor gas en
elektriciteit op dinsdag 20 november van
13 uur tot 16 uur naar het sociaal huis
(Leistraat 83, Lichtaart).
De Energiesnoeiers doen op basis hiervan
een leveranciersvergelijking en geven je
onafhankelijk advies. Als je wilt, helpen
de Energiesnoeiers je meteen met de
overstap naar een nieuw, goedkoper
contract.
Misschien kom je ook wel in aanmerking
voor een gratis energiescan? Dan krijg je
achteraf een uitgebreid gratis energieadvies aan huis.

Huidige voorwaarden
Energielening geldig tot
eind 2018
Wil je energiebesparende maatregelen uitvoeren in je woning zoals
je dak isoleren, nieuwe ramen plaatsen, je ketel vervangen of
zonnepanelen installeren? Dan kan je beroep doen op de
Vlaamse Energielening.
Dit is een lening op afbetaling aan 2% JKP (jaarlijks kosten
percentage), met een maximumbedrag van 15.000 euro en een
terugbetalingstermijn van maximum acht jaar. Elke burger (eigenaar/
verhuurder/huurder) komt hiervoor in aanmerking voor zijn privé
woning. Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden.
Nog tot eind 2018 bestaat deze 2%-lening, zorg dus voor een tijdige
aanvraag (uiterlijk 14 december).

Voor de sociale doelgroep blijft renteloos
lenen ook na 2018 mogelijk
Ben je alleenstaand en/of gepensioneerd of heb je een laag inkomen,
kan het goed zijn dat je tot de sociale doelgroep van de Energielening
behoort. Dan kan je lenen aan 0% JKP (= renteloos), terug te betalen
op maximum tien jaar. Voor de sociale doelgroep blijft de lening ook
na 2018 beschikbaar.

Meer info: IOK – Tel. 014 57 42 79 - ellen.vanhoudt@iok.be www.iok.be/energielening

Meer info: sociale dienst
– Tel. 014 55 60 04 –
ocmw@kasterlee.be
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Welzijnsbeurs: actieve en mobiele senioren
donderdag 29 november van 10.30 tot 15 uur OC Kasterlee
Voor het eerst organiseren we een welzijnsbeurs voor senioren. Op deze beurs kom je te weten hoe je zo lang
mogelijk actief en mobiel kan blijven! Hieronder vind je een kort overzicht van de verschillende standen op de
beurs.

Valpreventie
Wist je dat één op de drie senioren
minstens één keer per jaar valt? Zo’n
valpartij heeft vaak nare gevolgen.
Het motto is hier dan ook meer
dan ooit ‘voorkomen is beter dan
genezen’. Ons advies is om zo lang
mogelijk actief te zijn en te blijven,
maar dan wel op een veilige manier.
Hoe je dit kan doen, kom je tijdens
deze workshop te weten. En als je
dan toch zou vallen, leer je meteen
ook waar op te letten en bijvoorbeeld
hoe terug recht te komen.

Outdoor fitness

Rijvaardigheidstest
Met een ludieke quiz wordt je rijvaardigheid getest in verschillende
verkeerssituaties. Hoe goed kan
je nog met de auto of zelfs de fiets
rijden? En waar moet je op letten in
het verkeer? Deze workshop is een
aanrader omdat het een interessante
opfrissing is van alle verkeersregels.
Omwille van praktische redenen
vragen we je wel om vooraf in te
schrijven via welzijn@kasterlee.be of
via 014 55 83 22.

Bewegingstuinen voor senioren.
Misschien heb je er al wel eens iets
over gehoord? Het is een plaats waar
senioren elkaar kunnen ontmoeten
en bewegen op daarvoor voorziene
toestellen. Op de beurs kan je een
aantal toestellen testen! Nadien
kan je feedback geven en een heuse
rangschikking maken over welke
toestellen jouw voorkeur genieten.

Scootmobiel
Tal van senioren zullen de situatie
helaas herkennen. Fietsen en/of
met de auto rijden, gaat niet meer.
Dat betekent vaak een aanzienlijke
beperking van de bewegingsvrijheid
die je voordien wel had. Een scootmobiel kan dan een handige oplossing zijn. Op de beurs kan je vier
verschillende scootmobielen testen
en kijken welke het beste bij jou past.

Meer info: welzijnsdienst – Tel. 014 55 83 22 – welzijn@kasterlee.be
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Fietsen door het
verleden
Mensen met een verder gevorderde
vorm van dementie grijpen vaak
terug naar het verleden. Dankzij de
moderne technologie kunnen zij ook
effectief door het verleden fietsen.
Zo kunnen ze bijvoorbeeld door de
straat fietsen waar ze vroeger hebben gewoond. Deze toepassing kan
ook breder gezien worden. Senioren
in een woonzorgcentrum bewegen
vaak te weinig. Met deze toepassing
kunnen ze niet enkel herinneringen
ophalen, maar ook nog hun conditie
trainen.

Fitheidstest
Sportelen is bewegen zoals je bent,
op je eigen niveau, voor je plezier en
vaak met vrienden. Maar hoe fit ben
je nog voor je leeftijd? In samenwerking met Sport Vlaanderen kan elke
55-plusser zijn fysieke fitheid laten
testen. Onder andere lichaamsmetingen, motorische testen en een
wandeltest komen aan bod. Nadien
krijg je gericht advies over de resultaten en tips om je conditie op peil te
houden.
Deze fitheidstest is gratis. Maar
om praktische redenen vragen we om vooraf in te schrijven
via welzijn@kasterlee.be of via
014 55 83 22.

Sociaal Huis

Anderstaligen leren Nederlands in Kasterlee
Sinds mei 2018 is er twee keer per
maand een praatpunt in Kasterlee.
Anderstaligen kunnen hun Nederlands oefenen met vrijwilligers.
Ze praten samen over allerlei dingen,
lezen, maken wandelingen, spelen
spelletjes, ... .
Anderstaligen van Kasterlee vinden
hun weg naar de praatpunten, maar
er zijn ook steeds meer deelnemers
van nabijgelegen gemeenten. Sinds
de start kwamen al een dertigtal
deelnemers en evenveel vrijwilligers
langs.
Om de vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet, organiseerden de anderstaligen een ontbijt. Vrijwilligers
mochten proeven van zelfgemaakte
specialiteiten uit Turkije, Irak, Syrië,
Ethiopië, Soedan, en Marokko.

"Met het ontbijt willen we de vrijwilligers bedanken. Veel vrijwilligers

zien we tweemaal per maand op de
praatpunten, sommigen ook erbuiten. De vrijwilligers helpen ons met
Nederlands oefenen. Maar ze leren
ons ook nieuwe mensen kennen of
helpen ons in de zoektocht naar werk
en een woning. Ze doen zo veel voor
ons. Dankzij hen voelen we ons thuis
in Kasterlee." (Suaad, deelneemster
praatpunt)
“Nieuwkomers, anderstaligen,
hebben nood aan een gelegenheid
om Nederlands te praten, nood aan
sociaal contact. Het praatpunt is de
plaats bij uitstek om samen met vrijwilligers, in een ontspannen sfeer,
Nederlands te oefenen. De vriendschappen die hier ontstaan en het
wederzijds respect zijn hartverwarmend en deugddoend. Hopelijk krijgen we de kans om in 2019 te blijven
doorgaan. Ik raad het iedereen aan
om eens een keer langs te komen!”
(Diane, vrijwilliger praatpunt)

Zin om mee te doen? Het praatpunt
vindt iedere derde dinsdag van de
maand van 12.30 tot 15 uur plaats in
de bib van Lichtaart, Schoolstraat 25.
Iedere eerste zaterdag van de maand
van 9.30 tot 11.30 uur is het praatpunt in buitenschoolse kinderopvang
'De Kast-trollekes' (Kapelstraat 3,
Kasterlee). Kinderen zijn dan ook
welkom.

Meer info: ISOM, Charlotte
Brosius – Tel. 014 24 66 48
– charlotte.brosius@isom.be –
www.isom.be

Actie 11.11.11. allemaal mensen
onderweg naar beter
In het najaar zie je overal affiches en spandoeken van 11.11.11. in het straatbeeld. Waarvoor staat deze actie?
Het gaat om een strijd tegen onrecht en voor duurzame verandering. Net als vorig jaar zet 11.11.11 migratie
en vluchtelingen centraal in hun campagne en brengen ze volgende actiepunten naar voor:
1. Pak de structurele oorzaken van migratie aan, niet de
symptomen. Zet in op de strijd tegen armoede, ongelijkheid, klimaatverandering.
"De grond wordt steeds droger en er is een groot
tekort aan water. Mijn familie is afhankelijk van de
aarde. Ik besloot om te vertrekken en elders middelen
te zoeken om mijn familie te onderhouden."
(Aboucar, Senegal)
2. Zorg voor veilige routes, zodat vluchtelingen en
migranten niet sterven of misbruikt worden onderweg.
"Ik was op weg naar Europa en moest door de Libische
woestijn. Het was er verschrikkelijk. We zaten dagen
in de laadbak van een pick-up. Wie er vanaf viel, bleef
alleen in de woestijn achter." (Oumie, Gambia)

3. Behandel hen als volwaardige burgers eenmaal
ze hier zijn.
"Ik wil hier in België graag studeren en de taal leren.
Hopelijk kan ik hier mijn leven weer opbouwen. Teruggaan is geen optie, daar is oorlog." (Bilal, Irak)
4. Praat op een eerlijke en correcte manier over migratie
"Kijk naar ons, wij profiteren niet. Wij willen studeren
en werken. Maar in ons land gaat dat niet. Ik wil bijdragen aan de samenleving." (Robert, Liberia)
11.11.11. financieel steunen kan via het rekeningnummer:
BE30 0000 0000 11 11
Meer info: welzijnsdienst – Tel. 014 55 83 22 –
welzijn@kasterlee.be
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Vrijwilligers bij de gemeentelijke
diensten van Kasterlee:

wie zijn ze en wat
drijft hen?

KASTERLEE
vrijwilligt

“Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben May, woon in Lichtaart en ben
gemachtigd opzichter.”
© Bart Van Der Moeren

“Sinds 1 juni 1997 ben ik gemachtigd
opzichter. O jee, is dat al 21 jaar?
Wat gaat de tijd snel, maar ja, dat is
een goed teken zeker”, lacht May.
“Als gemachtigd opzichter zorgen we
ervoor dat de kinderen die ’s morgens naar school gaan veilig kunnen
oversteken aan de zebrapaden,” gaat
May verder. Inderdaad, enkel kinderen en hun begeleiders, voor volwassenen alleen mogen we dit niet doen.
Dat is soms verwarrend, maar zo
hebben we het geleerd tijdens onze
opleiding bij de politie in Kasterlee.”

“Elke maand krijgen we een rooster zodat we weten waar we staan.
Meestal is dit dezelfde plaats hoor,
zo sta ik altijd aan de kerk in Kasterlee,” zegt May. “Na al die jaren
bouw je een band op met de voetgangers, fietsers en automobilisten.
Buschauffeurs steken hun hand op,
kinderen en ouders wensen me een
goeiemorgen … ja, het is leuk om de
dag zo te beginnen.”
“Het valt me op dat in de loop van de
jaren kinderen veiliger naar school

Meer info: cel vrijwilligersbeleid - Tel. 014 84 85 19 - vrijwilliger@kasterlee.be
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rijden. Veel kinderen dragen een
helm en een fluovestje. En met de
knipperende voor- en achterlichten
zie je tijdens de donkere maanden de
fietsen al van ver aankomen. En dat
is natuurlijk een positieve evolutie.”
“Enkele jaren geleden heb ik eens
iets grappigs meegemaakt. Als gemachtigd opzichter mogen we de
nummerplaat van een auto noteren
als de bestuurder niet stopt wanneer
wij teken geven om te stoppen. Deze
nummerplaat geven we dan door aan
de politie en zij maken een procesverbaal op. Het is ooit gebeurd dat
ik per vergissing dat PV bij mij in de
brievenbus vond in plaats van bij de
overtreder. Na een bezoekje aan de
politie werd dit gelukkig opgelost!”

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 gemachtigd opzichter kan je op
deze website vinden.

Vrije tijd

© Kaat Geenen

Kastels Food Festival
De meest sfeervolle en gezelligste periode in het jaar
moet wel het eindejaar zijn. Vuurkorven worden aangestoken, in de bomen hangt mooie kerstverlichting en
mensen schuiven wat dichter bij elkaar. Dé ideale periode dus om een food festival te organiseren. Op zondag
9 december van 12 tot 21 uur toveren chefs en food
truckers uit Kasterlee en de Kempen met hun mobiele
keukentjes, het Binnenpad om in een knus food festival. Kom ook proeven van de gemoedelijke sfeer, de
culinaire hapjes en streekdranken. Natuurlijk zorgen
we ook voor muziek en kinderanimatie. En als klap op
de vuurpijl kan je ook van lekkers genieten aangeboden
door de winnaar van de wedstrijd ‘Oma en opa kookt
samen met kleinkind’.
Meer info: Toerisme Kasterlee – Tel. 014 84 85 19
– www.visitkasterlee.be

© Regionaal Landschap Kleine
en Grote Nete

© Provinciaal Groendomein
Hoge Mouw

Geocache op de
Slapende reus

Kabouterberg kreeg een buurman: de Slapende Reus.
Ook jij kan hier nieuwe activiteiten ontdekken. Zo kan je de
geocachereeks ‘van REUZE(H)OOG tot superlaag’ maken,
de aangepaste wandelwegen verkennen, ravotten op de
vernieuwde speelzones en met een gids de begeleide
‘landschapswandeling’ maken.

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

Een Kastelse
cadeaubon of een
bierpakket? Koop je
eindejaarsgeschenk
bij Toerisme Kasterlee
Oh hemel, is het weeral tijd om kerstcadeautjes te kopen?
Geen probleem, kom inspiratie opdoen bij Toerisme
Kasterlee. Wat denk je van een Kastelse cadeaubon, een
reuzegrote kabouter, een gedichtenbundel, een bierpakket of een verzameling streekproducten? Of geef je liever
een activiteit cadeau, dan is er natuurlijk een waardebon
voor een culinaire fiets- of wandeltocht. Je ziet het, het
perfecte cadeau voor eindejaar vind je bij Toerisme Kasterlee.

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

Vernieuwde
wandelkaart:
Kempense Heuvelrug
Wandelknooppunten zijn niet meer weg te denken als
je een wandeling in Kasterlee maakt. De wandelkaart
die je daarvoor gebruikt, Kempense Heuvelrug, werd
vernieuwd. Er kwamen knooppunten bij en sommige werden verlegd. Om zeker niet te verdwalen in
de uitgestrekte naaldbossen, heidestroken en holle
wegen neem je dus best de nieuwe kaart mee als je
op stap gaat. De kaart is te koop bij Toerisme Kasterlee, kost 8 euro en serveert je ruim 300 kilometer
wandelplezier in Herentals, Kasterlee en Retie. Wel op
pad maar geen kaart? Stippel dan je route uit op
www.wandelknooppunt.be.

© Bart Van Der Moeren

Meer info: Toerisme
Kasterlee –
Tel. 014 84 85 19 –
www.visitkasterlee.be
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NIEUW:
speelkronkels
Het afgelopen schooljaar werd de naschoolse kinderopvang in Kasterlee op dinsdag- en donderdagavond
meermaals geconfronteerd met een opvangprobleem.
De locatie achter de bib was dan te klein voor het aantal
ingeschreven kinderen. Daarom ging begin oktober ‘de
speelkronkels’ van start in de sporthal van het SMIK in
de Mgr. Heylenstraat. Kinderen kunnen er naar hartenlust spelen en plezier maken, onder het toeziend oog
van twee begeleidsters van de Kast-trollekes en enkele
vrijwilligers.

Biekenbusseltje
b(l)oeit keert
terug in 2019!
Herinner je zondag 31 mei 2015 nog? De Kastelse Biervereniging en het gemeentebestuur brachten toen samen
met verenigingen, organisaties en ondernemende inwoners de charme van het Biekenbusseltje-park op de hoek
van de Schutterstraat en de Berkenlaan in de aandacht
met het evenement Biekenbusseltje b(l)oeit! Op zondag
23 juni 2019 keert het initiatief terug. De organisatie is in
volle voorbereiding. Dit staat er alvast op het programma:
❍❍ een markt met streeklekkers, ambachtelijke producten

en een assortiment met een knipoog naar de natuur
voor liefhebbers van groen (bloemen, planten,
kruiden …): voor lokale handelaars en ondernemers
❍❍ kennismaking met het florerende (verenigings)leven op
en naast het podium (demo’s, workshops, optredens …):
voor verenigingen, creatieve inwoners, amateur
kunstenaars …
❍❍ bijzondere (kinder)animatie: voor verenigingen,
creatieve inwoners
❍❍ een pop-up café door de Kastelse Biervereniging
❍❍ …
Zin om naar buiten te treden met jouw bedrijvigheid,
talent of ondernemerschap blokkeer zondag 23 juni in
jouw agenda. Iedereen kan gratis deelnemen!

Meer info: Landelijke kinderopvang vzw Tel. 014 85 35 56 lkkasterlee@landelijkekinderopvang.be

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

nieuwe conciërge OC Lichtaart en Ligahof
Maak kennis met Steven Everaerts, je liep hem de voorbije
weken misschien al tegen het lijf in het ontmoetingscentrum en het Ligahof in Lichtaart. Sinds 1 november geniet
José Sels van haar pensioen en nam Steven de fakkel van
haar over. Steven is 37 jaar en komt uit Beerse. Als conciërge is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van
het ontmoetingscentrum en het Ligahof. Hij volgt de reservaties op en houdt toezicht op het correct gebruik van
de infrastructuur. Steven werkte eerder bij cultuurhuis

De Warande en heeft heel wat
horeca-ervaring die hem zeker
van pas zal komen bij zijn job. Steven woont momenteel in Lichtaart
en zal, nadat deze een grondige
opknapbeurt heeft gekregen,
definitief zijn intrek nemen in de
conciërgewoning boven het OC.

Meer info: OC Lichtaart – Tel. 0499 77 33 63 - oclichtaart@kasterlee.be
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Voor een overzicht van de meest recente activiteiten
www.uitinkasterlee.be

Activiteiten november - december 2018 & januari 2019
NOVEMBER
10		 Johnny’s & Marina’s
Georganiseerd door Jeugdclub Kasterlee fuif - Locatie: JEKA, Duineneind 13 - Kostprijs:
20 uur - Leden: 2 euro, niet leden: 4 euro Meer info? www.jk-kasterlee.be
17		 Duivelskuilwandeling
Georganiseerd door Pompoenstappers VZW Keuze uit verschillende wandelafstanden,
van 4 tot 25 km. - Locatie: De 3Master,
Pater Damiaanstraat 10 – Kasterlee - Tijdstip:
Vertrek tussen 7 en 15 uur - Kostprijs: Leden
van een wandelclub: 1,10 euro, niet-leden: 1,50
euro - Meer info? www.depompoenstappers.be
17 + 18 + 21 + 23 + 24 + 25 Kastels KWB toneel
Georganiseerd door KWB Kasterlee - ‘De
Slappe der wet’ geschreven door Kamiel
Kemels en regie door Theo Lievens - Locatie:
OC Kasterlee, Binnenpad 2 - Kasterlee Tijdstip: 17, 21, 23 en 24/11: 20 uur, 18/11:
19 uur, 25/11: 15 uur - Kostprijs: 8 euro - Meer
info? Karel De Cuyper – 014 85 05 92
18		 Kemp’ner Brunch
Georganiseerd door Kemp’ner Musikanten
- Een warm en koud buffet met dessert en
optredens van Benegrenska en Kemp’ner
Musikanten - Locatie: OC Tielen,
Kasteeldreef 34 – Tielen - Tijdstip: 11.30 –
14 uur - Kostprijs: 20 euro per persoon Meer info? tickets@kempnermusikanten.com
– 0477 31 97 09
18		 15de Marathon van Kasterlee
Georganiseerd door Marathon Kasterlee VZW
- Wedstrijd (natuur)loop doorheen het groene
Kasterlee - Locatie: Geelsebaan 52 – Kasterlee
- Tijdstip: 10 uur - Kostprijs: Halve marathon:
30 euro, marathon: 40 euro - Meer info?
www.marathonkasterlee.be

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

18		 CD & Platenbeurs Murgesticomité
Georganiseerd door VZW Murgesti - Beurs
waar muziekliefhebbers hun 2dehands CD’s
en muziekplaten kunnen verkopen en/of
ruilen - Locatie: Ligahof, Schoolstraat 36 –
Lichtaart - Tijdstip: 10 – 17 uur - Kostprijs:
3 euro - Meer info? Michiel Michiels –
0487 48 60 16

26		 Tentoonstelling 60 jaar Femma Lichtaart
Georganiseerd door Femma Lichtaart - Een
tentoonstelling nav. Het 60 jarig bestaan
van Femma Lichtaart - Locatie: Ligahof,
Schoolstraat 36 – Lichtaart - Tijdstip:
19 – 23 uur - Kostprijs: Gratis - Meer info?
berrenstreza@gmail.co

24		 Reflectortocht
Georganiseerd door Provinciale
groendomeinen Kempen - Gewapend met je
eigen zaklamp, wandel je door de donkere
bossen van de Slapende Reus. Onderweg los
je enkele mysteries op. - Locatie: Hoge Mouw,
Lichtaartsebaan 45 – Kasterlee - Tijdstip:
18 – 22 uur - Kostprijs: 2 euro (tvv. Music For
Live) - Meer info? www.provincieantwerpen.be

29 		 Speelbabbel
Georganiseerd door Huis van het Kind - Samen
babbelen en spelen met (groot)ouders en hun
baby’s en peuters. - Locatie: BKO De Malle
Molen, Schoolstraat 55 – Lichtaart - Tijdstip:
9 – 11.30 uur - Kostprijs: Gratis - Meer info?
huisvanhetkind@isom.be

DECEMBER

24		 Straight Outta Kastel
Georganiseerd door Jeugdclub Kasterlee
- fuif - Locatie: JEKA, Duineneind 13 –
Kasterlee - Tijdstip: 20 uur - Kostprijs: leden:
2 euro, niet leden: 4 euro - Meer info?
www.jk-kasterlee.be

8		Kerstdrink
Georganiseerd door Jeugdclub Kasterlee
- Locatie: JEKA, Duineneind 13 - Kasterlee
- Tijdstip: 20 uur - Meer info? 2 euro www.jk-kasterlee.be

25		 Kadeekesdag
Georganiseerd door Gemeentelijke
sportdienst Kasterlee - Een groot speelfeest
voor kinderen en (groot-)ouders - Locatie:
Sporthal Tielenhei, Prijstraat 68 – Kasterlee Tijdstip: 9 – 15 uur - Kostprijs: Gratis - Meer
info? sport@kasterlee.be

8 - 9 Fototentoonstelling
Georganiseerd door Flits 80 - De jaarlijkse
fototentoonstelling van fotoclub ‘Flits 80’ Locatie: OC Tielen, Kasteeldreef 34 - Tielen
- Tijdstip: 8/12 van 19 tot 23 uur – 9/12 van
10 tot 20 uur - Kostprijs: gratis - Meer info?
walter.wilmsen1@telenet.be

25		 Winterschieting
Georganiseerd door Sint Sebastiaansgilde
Lichtaart - Schieten op doel - Locatie: OC
Lichtaart, Schoolstraat 31 - Kasterlee Tijdstip: 14 uur - Kostprijs: Gratis - Meer info?
bartdebusser@skynet.be

9		 Winters food festival
Georganiseerd door Toerisme Kasterlee - Kom
proeven van de gezellige sfeer, de culinaire
hapjes en streekdranken geserveerd door
chef-koks en food truckers uit Kasterlee en de
Kempen. - Locatie: Binnenpad – Kasterlee Tijdstip: 12 – 21 uur - Kostprijs: Gratis - Meer
info? www.visitkasterlee.be – 014 84 85 19
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Zie je iets leuks, grappigs of typisch van Kasterlee? Maak er een foto
van, post hem op de Facebookpagina van Visit Kasterlee of via
Instagram @visitkasterlee met

#lovekasterlee.
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13 		 Speelbabbel
Georganiseerd door Huis van het Kind - Samen
babbelen en spelen met (groot)ouders en hun
baby’s en peuters. - Locatie: BKO De Malle
Molen, Schoolstraat 55 – Lichtaart - Tijdstip:
9 – 11.30 uur - Kostprijs: Gratis - Meer info?
huisvanhetkind@isom.be
13-16 Champagneconcert
Organisator Gekko Koor Lichtaart - De
Gekko zangers smeren hun kelen voor hun
dertiende champagneconcert op 13, 14, 15
en 16 december. - Locatie: OC Lichtaart,
Schoolstraat 31 – Lichtaart - Tijdstip: Divers Kostprijs: 13 euro, inclusief aperitief (kinderen
6) - Meer info? www.gekkolichtaart.be www.gekkolichtaart.be

JANUARI
5		 Jump 4 joy
Georganiseerd door LRV De Lustige Dravers
- fuif - Locatie: OC, Binnenpad 2 - Kasterlee
- Tijdstip: 20 uur - Meer info? Emily Borghs –
0472 76 53 04

18		 Libion voetbalquiz
Organisator FC Witte Molen - Een quiz bol
en vol van voetbalvragen - Locatie:
OC Kasterlee, Binnenpad 2 – Kasterlee Tijdstip: 19.30 uur - Kostprijs: € 20 (per
ploeg van 4 personen) - Meer info?
Kevin Dierckx – 0478 47 72 45

6		Nieuwjaarsdrink
Georganiseerd door Gemeente- en ocmwbestuur Kasterlee - In een sfeervolle
wintersetting worden de inwoners van
Kasterlee getrakteerd op een drankje. Locatie: Dorpscentrum Tielen - Tijdstip:
14 – 16.30 uur - Kostprijs: Gratis - Meer info?
evenementen@kasterlee.be – 014 85 99 80

14		 Marcellekesfuif
Georganiseerd door VC Kasterlee - fuif Locatie: OC, Binnenpad 2 – Kasterlee - Tijdstip:
20 uur - Kostprijs: 5 euro - Meer info?
www.vckasterlee.be
16		 Winterduathlon
Georganiseerd door De Kastelse Durvers - De
zwaarste winterduathlon in België. In alle
(on)mogelijke weersomstandigheden wordt
er 15 km gelopen, 105 km MTB gereden
en vervolgens opnieuw 30 km gelopen.
- Locatie: SC Duineneind, Duineneind 15 –
Kasterlee - Tijdstip: 6 – 22 uur - Kostprijs: De
inschrijvingen zijn afgesloten, bezoekers: gratis
- Meer info? www.winterduathlonkasterlee.be
19		 Kersthappening
Georganiseerd door GBS De Vlieger - Een
gezellige kerstmarkt - Locatie: GBS De Vlieger,
Mgr Heylenstraat 22 - Kasterlee - Tijdstip: 16 00 uur - Kostprijs: Toegang gratis - Meer info?
secretariaat@gbsdevlieger.be
21		 Warmste wissel + gebouwenloop
Georganiseerd door Vzw Prima, vzw
Stauwntsound en vzw Marathon Kasterlee
- Een gebouwenloop, wintermarktje en
optredens aan ‘De Wissel’, het parkje aan de
Geelsebaan in Kasterlee. De opbrengst gaan
naar een goed doel, de vzw rond dystonie. Locatie: De Wissel - Kasterlee - Tijdstip: 17 uur
- Kostprijs: Gebouwenloop: 8 euro - Meer
info? technofit@telenet.be (gebouwenloop),
martje.michiels@gmail.com (wintermarkt)
asprokolos@scarlet.be (optredens)
31		 JeTi goes 2019
Organisator JeTi VZW - JeTi neemt in stijl
afscheid van het oude jaar om het nieuwe
op gepaste wijze in te zetten! - Locatie:
Jeugdhuis JeTi, Tielendorp 31A – Tielen
- Tijdstip: 22 uur - Kostprijs: 5 euro Meer info? Bram Van Gestel – 0470 04 94 98

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 Uitdatabank op ww.uitdatabank.be
De volgende deadline is woensdag 2
januari 2019.
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LANGLOPENDE ACTIVITEITEN
Voor het immens 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
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Filmvoorstelling: Project Wild Things
Heb jij soms het gevoel dat jij of je kinderen gekluisterd aan het scherm zitten en te
weinig buiten komen?
Met deze film wil de regisseur de natuur en buiten spelen aan kinderen en jonge
gezinnen ‘verkopen’.
Waar: bibliotheek Lichtaart, Schoolstraat 25
Wanneer: dinsdag 6 november om 20u
Prijs: gratis, voorstelling in samenwerking met MOOOV, vooraf inschrijven
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Poëzieweek
Dichter Herman Leenders (van de bundels Ogentroost, Landlopen,…)
en ’s lands meest fascinerende accordeonist Tuur Florizoone ( van Tricycle,
aanrijding in Moskou en Brasserie Romantiek) brengen een gevarieerd en
muzikaal poëzieprogramma.
Wanneer: dinsdag 29 januari 2019 om 19u30
Waar: bibliotheek Kasterlee, Pastorijstraat 8
Prijs: 4 euro, hapje en drankje inbegrepen

bibliotheek@kasterlee.be, 014 85 00 11
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Tielen Muziekdorp kende een
feestelijke afsluiter!

Op 14 oktober trokken we met z’n allen naar
de stembus om een nieuwe gemeente- en
provincieraad te kiezen. In de volgende editie
van het infoblad stellen we het nieuwe bestuur
in Kasterlee aan jullie voor.

© Paul van Pelt

Alle leerlingen van het 3de leerjaar gingen op bezoek
bij de verschillende verenigingen van Kasterlee
Lichtaart en Tielen tijdens de cultuurdag.

Heel wat mensen kwamen naar de
sterren kijken tijdens de nacht van
de duisternis.

Op 29 september was het feest! Toen werd het
nieuwe toeristische project ‘Slapende Reus’
geopend met gegidste wandelingen, allerlei
lekkers en veel toffe kinderactiviteiten. En dit
allemaal onder een heerlijk herfstzonnetje.

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

