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De beste wensen voor het nieuwe jaar!
Nieuwe bestuursploegen
Nieuwe regels gft-bak

Beste inwoners
De stap in het nieuwe jaar 2019 was tegelijk de
start van een nieuwe gemeentelijke legislatuur.
Het is voor mij een eer om ook de volgende
6 jaar uw burgemeester te mogen zijn. Samen
met mij staan 5 schepenen, 24 gemeenteraadsleden en 9 leden van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst klaar om het lokale beleid vorm
te geven. We willen dat doen in nauw overleg
met onze verenigingen, sociale organisaties,
buurtwerkingen, bedrijven en geëngageerde
burgers. Burgerparticipatie is een thema dat de
volgende jaren vaak op de agenda zal staan.
We hechten veel belang aan lokale tradities. Het oudjaarzingen is er daar een van.
Het gemeentebestuur bezorgde de zangertjes
een speciale zak die ze konden versieren om
huis-aan-huis te gaan zingen. Tevens werden
raamaffiches ‘zangers welkom’ verspreid. Eind
dit jaar gaan we dat op een nog grotere schaal
doen. In Kasterlee telden we op 31 december
2018 517 zangers, in Lichtaart 215 en in Tielen
222. In totaal zongen dus 954 zangers hun
goede wensen aan een van de gemeentelijke
gebouwen in onze drie dorpen.
De werken aan het fietspad Lichtaart – Poederlee verlopen voorspoedig. We gaan dat dus
in 2019 zeker kunnen infietsen. De afbraakwerken aan het voormalige Parochiecentrum
in Kasterlee zijn begonnen. Deze ruimte wordt
omgevormd tot een groene plek midden in het
dorpcentrum, dankzij een langdurige erfpacht
met de Dekenale Werken. Op 15 maart beginnen
de restauratiewerken van Keeses Molen. Momenteel rijpen de plannen om rond deze windmolen een vrijwilligerswerking uit te bouwen.
Binnen het college van burgemeester en schepenen zijn een aantal bevoegdheden herschikt.
Robby Diels neemt voor het eerst een schepenmandaat op. In dit Informatieblad vindt u de
nieuwe bevoegdheidsverdeling. Zo weet u meteen wie waarvoor uw aanspreekpunt is. U bent
bij ons welkom met al uw vragen en suggesties
om het beleid nog te verbeteren.
Ward Kennes
burgemeester

College van burgemeester en schepenen / vast bureau
❍❍ Ward Kennes (burgemeester en voorzitter vast bureau)
Turfakkers 7 – Kasterlee – GSM: 0485 75 19 44 - e-mail: ward.kennes@kasterlee.be
zitdag: maandag van 19 tot 20 uur op het gemeentehuis of op afspraak (*)
bevoegdheden: veiligheid, communicatie en toerisme.

❍❍ Guy Van de Perre
De Hese 3 – Kasterlee
GSM: 0497 44 28 68
e-mail: guy.vandeperre@kasterlee.be
zitdag: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
op het gemeentehuis of op afspraak (*)
bevoegdheden: openbare werken,
technische dienst, cultuur en landbouw

❍❍ Walter Van Baelen
Prijstraat 59 – Tielen
GSM: 0478 38 88 81
e-mail: walter.vanbaelen@kasterlee.be
zitdag: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
op het gemeentehuis of op afspraak (*)
bevoegdheden: sport, economie, onderwijs en bibliotheek

❍❍ Gert Storms
Gierlebaan 33 – Tielen
GSM: 0476 56 89 38
e-mail: gert.storms@kasterlee.be
zitdag: dinsdag van 10 tot 11 uur op
het gemeentehuis of op afspraak (*)
bevoegdheden: financiën, omgeving en
digitalisering

❍❍ Sumati Adriaensen
Leistraat 21 – Lichtaart
GSM: 0490 64 26 68
e-mail: sumati.adriaensen@kasterlee.be
zitdag: maandag van 14 tot 15 uur op het
gemeentehuis of op afspraak (*)
bevoegdheden: voorzitter bijzonder
comité voor de sociale dienst, welzijn,
senioren, sociale zaken en gezin

❍❍ Robby Diels
Mazel 7 – Tielen
GSM: 0472 72 84 85
e-mail: robby.diels@kasterlee.be
zitdag: maandag van 19 tot 20 uur op het
gemeentehuis of op afspraak (*)
bevoegdheden: mobiliteit, duurzaamheid,
bosbeheer en jeugd

Gemeentediensten
Gemeentehuis
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

Een winters tafereel aan de vistrap in Tielen.

Politie
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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Bestuur

Een nieuwe bestuursploeg!
Integratie van gemeente en OCMW
Op 1 januari 2019 werd de integratie van de gemeente en
het OCMW een feit dankzij het ‘decreet lokaal bestuur’.
Gemeente en OCMW Kasterlee hebben de voorbije jaren
diverse stappen op ambtelijk niveau gezet: één rechts
positieregeling en één arbeidsreglement, één personeels
feest, één sportdag en één nieuwjaarsreceptie, één
website, één intranet, één infoblad, één sociale media
strategie en één personeelskrantje, één technische
dienst, één communicatiedienst, één ICT-dienst, één
personeelsdienst, één managementteam, één dienstenoverleg,… . In 2018 werden de algemeen directeur, de
adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur
aangesteld.
Ook op politiek vlak zorgt de integratie van het OCMW voor
enkele aanpassingen. Op 3 januari vond de installatie
vergadering plaats van de nieuwe bestuursploegen. Dit is
er veranderd:
❍❍ De samenstelling van de gemeenteraad is voortaan

identiek aan de samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn
❍❍ De voorzitter van de gemeenteraad zit voortaan ook de
raad voor maatschappelijk welzijn voor

Op de eerste rij van links naar rechts:
schepen Walter Van Baelen (CD&V),
schepen Robby Diels (CD&V), schepen
Guy Van de Perre (CD&V), burgemeester
Ward Kennes (CD&V), schepen Gert
Storms (CD&V), schepen Sumati
Adriaensen (CD&V) en voorzitter van de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn Rob Guns (CD&V).

❍❍ Het college van burgemeester en schepenen is voortaan

identiek aan het vast bureau van het OCMW
❍❍ De burgemeester is voortaan ook voorzitter van het vast

bureau van het OCMW
Deze integratie zal beleidsmatig en administratief de
komende maanden nog verder vorm krijgen. De bedoeling
is om tot een sociaal lokaal beleid te komen.
Voor de volledigheid geven we nog mee dat beide organisaties formeel als aparte rechtspersonen blijven bestaan.

Graag stellen we de nieuwe
bestuursploegen aan jullie voor:
Gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:
Kasterlee heeft 25 raadsleden, inclusief de leden van het
college van burgemeester en schepenen / vast bureau.
De raden vergaderen elke vierde dinsdag van de maand
om 20 uur in het gemeentehuis. In juli is er geen raad en
in december wordt meestal afgeweken van deze vaste
dinsdag. Het grootste deel van de zittingen is openbaar.
Bepaalde delen van de zittingen zijn geheim bv. persoonsaangelegenheden.

Op de tweede rij van links naar rechts:
raadslid Maria Van Laer (Vlaamse
belang), raadslid Bart Van Ossel (N-VA),
raadslid Jo Van de Water (N-VA), raadslid
Marcel Van Mechelen (N-VA), raadslid
Stien Buts (Groen), raadslid Bart Sas
(Groen), raadslid William Van der Vennet
(CD&V), raadslid Bieke Van Ballaer
(CD&V), raadslid Marleen Verbeek (CD&V)
en raadslid Rita Thijs (open vld).

Op de derde rij van links naar rechts:
raadslid Guy Peeters (N-VA), raadslid
Jeroen Van de Water (N-VA), raadslid
Tim Vanneste (N-VA), raadslid Koen Roefs
(N-VA), raadslid Jan Biermans (CD&V),
algemeen directeur Tom De Munter,
raadslid Loes Boonen (CD&V), raadslid
Erwin Loos (CD&V) en raadslid Jef Van
Hemelen (open vld).
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Bestuur
Bijzonder comité voor de sociale dienst:
Het comité voor de sociale dienst neemt
beslissingen over individuele steunverlening. Het comité vergadert elke derde
donderdag van de maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het comité bestaat, met inbegrip van de voorzitter, uit
negen leden, verkozen door de raad voor
maatschappelijk welzijn. De secretaris
van dit comité is het hoofd van de sociale
dienst.
De contactgegevens van de raadsleden
kan je raadplegen op www.kasterlee.be
(bestuur).

Staand van links naar rechts: Sylvie Van Hasselt (CD&V), Kris Goossens (N-VA),
voorzitter Sumati Adriaensen (CD&V), Charlotte Brosius (open vld), Rein Sobrie
(CD&V), Elvira Bellens (N-VA), Sanne Debondt (secretaris), Yo Ennekens (N-VA) en
Nick Stevens (CD&V).
Zittend, vooraan: Mark Stijnen (Groen).

Meer info: dienst secretariaat – Tel. 014 85 99 14 – secretariaat@kasterlee.be

Wat gaan we dit jaar doen?
Op de gemeenteraad van december
is het budget voor 2019 goedgekeurd.
Ook dit jaar heeft het gemeentebestuur een heleboel acties op zijn
agenda staan. We geven je hier alvast
een greep uit de acties om je een
beeld te kunnen vormen:
❍❍ Op het vlak van personeel wordt

extra ondersteuning voor de coördinator van de sportdienst voorzien
en een extra halftijdse medewerker voor het containerpark.
❍❍ In 2019 wordt een extra subsidie
voorzien voor onder meer de organisatie van Plaffeiendagen, voor
‘Het Gevolg’, 75 jaar bevrijding en
Fanfarathon.

❍❍ Er wordt extra budget voorzien voor het uitbesteden van kampvervoer, slib-

ruiming van grachten door Aquafin, voor het onderhoud van de wegen en het
vervoer voor het recyclagepark.
❍❍ Naast het verder afwerken van lopende investeringsprojecten, staan voor
2019 ook een heleboel nieuwe investeringen gepland zoals de aankoop van
een aantal softwarepakketten, een piano voor de muziekacademie, het renoveren van de vloeren van de kleuterklassen in GBS De Vlieger, het vergroten
van het leraarslokaal in GBS De Pagadder, een skatepark in de Molenstraat,
grondverwerving voor voetpaden, de start van fase 2 van Masterplan De Met,
een tribune voor KSK Kasterlee, fietsenstallingen op sportsites, de renovatie
van de conciërgewoning van het OC Lichtaart, de heraanleg van de parking
aan het Ligahof, de renovatie van de stookplaats van het gemeentehuis,
nieuwe ramen voor de hondenclub van Kasterlee, onderzoek naar de staat
van de leidingen (riolering), verscheidene wegenwerken, de aankoop van een
vrachtwagen, drie auto’s, een watertank en containers, de vervanging van het
doolhof op Kabouterberg, …
❍❍ Voor de politiezone Regio Turnhout is een werkingssubsidie van 1,9 miljoen
euro voorzien, voor het OCMW 1,7 miljoen euro en voor de hulpverleningszone Taxandria 0,8 miljoen euro.
❍❍ In 2019 staat de opname van een lening van 3.000.000 euro gepland.
De volgende tabel geeft een overzicht van de totale uitgaven en ontvangsten
voor 2019:
EINDTOTAAL

Exploitatie

Investeringen

Andere

Totaal

Ontvangsten

22.735.842

4.548.565

3.050.000

30.334.407

Uitgaven

21.476.752

10.150.651

65.000

31.692.403

1.259.089

-5.602.086

2.985.000

-1.357.997

Saldo

Op www.kasterlee.be kan je de documenten van het budget 2019 raadplegen.

Meer info: dienst financiën – Tel. 014 85 99 20 – fin@kasterlee.be
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Veiligheid & mobiliteit

Nieuwe politiecommissaris in Kasterlee
Graag laten we jullie kennismaken met de nieuwe politiecommissaris van Kasterlee, Kurt De Beer. Hij vervangt vanaf 1 januari 2019 Jan Theys die commissaris werd van de politiepost Oud-Turnhout.

Kurt De Beer (°1965) is gehuwd,
heeft drie kinderen en één kleinkind,
en woont in Beerse. “Na mijn legerdienst werkte ik in een softwarehouse en een ICT-afdeling van een
multinational. Maar in 1996 raakte

ik wat uitgekeken op informatica en
wou ik een job met meer sociaal contact dus maakte ik de overstap naar
de politie. Als ik er op terugkijk, had
ik dit al veel eerder moeten doen”,
vertelt Kurt. “Sindsdien werkte ik bij
de gemeentepolitie Beerse, maar
sinds de eenmaking van de politie
was ik bij de politiezone Turnhout,
sectie verkeer aan de slag. In 2006
maakte ik de overstap naar de
federale politie waar ik hoofdinspecteur werd in Brussel bij de PROBEV
(Protection/Beveiliging). Na twee jaar
ben ik opnieuw in Turnhout terechtgekomen bij het interventiekorps van
de federale politie. Sinds 2010 was ik
commissaris in de politiezone Balen-

Dessel-Mol, waar ik verantwoordelijk
was voor de secties diefstallen/preventie, vreemdelingen en polyvalent.“
Waarom heeft hij de overstap gemaakt naar een wijkpost in Kasterlee? “Ik wil terug naar de basis van
de politiewerking, namelijk de wijkwerking,“ vertelt Kurt. “Het herinnert mij aan wat de gemeentepolitie
vroeger was, iets waar ik me altijd
goed gevoeld heb. Ik hoop in een
gemoedelijke, dorpse sfeer terecht te
komen, een dorp dat leeft!”
Meer info: politie Kasterlee –
Tel. 014 85 11 01 politie@kasterlee.be

Burgerzaken

Verkiezingen op 26 mei
Op 26 mei trekken we opnieuw naar het stemlokaal. Deze keer vinden federale,
regionale en Europese verkiezingen plaats.

Oproep vrijwillige bijzitters
Op een verkiezingsdag zijn heel wat helpende handen
nodig om alles in goede banen te leiden. Daarom doen we
een warme oproep naar vrijwilligers die als bijzitter willen
optreden. Samen met de voorzitter en secretaris van het
stembureau zorgt de bijzitter voor een vlot verloop van de
verkiezingsdag.

De voorwaarden voor een inschrijving op de kiezerslijst
zijn de volgende:
❍❍ een Europese nationaliteit, anders dan de Belgische,

bezitten;
❍❍ op 1 maart 2019 in het bevolkings– of vreemdelingenre-

gister van de gemeente Kasterlee ingeschreven zijn;
❍❍ op 26 mei 2019 de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
❍❍ op 26 mei 2019 niet uitgesloten of geschorst zijn van het

Om vrijwilliger te kunnen zijn moet je minimum 18 jaar,
Belg en stemgerechtigd zijn. Als bijzitter heb je recht
op een kleine vergoeding en krijg je op de dag van de
verkiezingen eten en drinken. Interesse? Contacteer de
bevolkingsdienst.

Europees parlement voor
Europeanen in België
Kom je uit een Europees land en woon je in België, dan
kan je je laten inschrijven op de kiezerslijst. Op die manier
kan je stemmen voor een Belgische vertegenwoordiging in
het Europees parlement. Let wel, met een inschrijving op
een Belgische kiezerslijst, verlies je de mogelijkheid om
jouw stem uit te brengen voor de vertegenwoordigers van
jouw land van herkomst.

stemrecht.
De inschrijvingsformulieren vind je op www.kasterlee.be
of je bent steeds welkom bij één van de loketten van de
dienst burgerzaken.
De aanvraag moet vóór 1 maart 2019 ingediend worden bij
de gemeente.
Meer info: bevolkingsdienst - Tel 014 85 99 11
bevolking@kasterlee.be
https://verkiezingen.fgov.be/
https://europeanelections.belgium.be
Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – januari 2019
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Grondgebiedzaken

Compostbak zkt. gezin
Ook de kippen vertoeven in de compostbak. “Zij maken
er een dagelijkse gewoonte van om de compostbak om te
woelen en eventuele etensresten uit het compostmengsel
te selecteren”, aldus Rob.

De compostmeesters kijken tevreden terug op 2018. In het
voorjaar vond een demosessie over de plaatsing van een
compostbak plaats bij Rob Geerinckx in Tielen. Tijdens
deze sessie werd een compostbak bij het gezin geplaatst
en werden de juiste materialen toegevoegd voor een
optimale werking. De compostmeesters gaven tijdens
de sessie tal van nuttige tips. Een klein jaar later is het
gezin, ondanks de beperkte aanvoer van composteerbaar
materiaal door de langdurige droogte, zeer tevreden over
hun start tot composteren.
“De plaatsing van de compostbak zorgde ervoor dat de
gft-bak al een half jaar ongebruikt aan de kant staat.
Ook onze restafvalzak hoeft niet meer zo snel opgehaald
te worden”, vertelt Rob. “We vreesden voor geurhinder of
overlast van vliegen, maar daar merken we niets van.”

Ook dit jaar willen de compostmeesters graag iemand op
weg helpen om te composteren. Heb je zin om zelf aan
de slag te gaan en te starten met een eigen compostbak?
Wil je een inspiratie zijn voor je buurt en je tuin openstellen voor geïnteresseerden tijdens een opstartsessie door
de compostmeesters? Neem dan even vrijblijvend contact
op met de milieudienst om je kandidaat te stellen voor
een opstartsessie. De compostmeesters helpen je graag
op weg!
Noteer ook alvast zondag 23 juni in je agenda. Die dag kan
je met al je vragen terecht bij de stand van de compostmeesters op het evenement ‘Biekenbusseltje B(l)oeit’.
Wens je alvast van start te gaan met composteren? Op het
recyclagepark kan je een compostvat of compostbak
kopen aan een voordelig tarief.

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

Smeer je
kuiten in voor
het klimaat
Op 12 februari wordt naar jaarlijkse
traditie Dikketruiendag georganiseerd. Dan wordt de verwarming
enkele graden lager gezet om
aandacht te vragen voor de klimaatverandering en rationeel energiegebruik. Dit jaar wordt extra aandacht
besteed aan duurzame mobiliteit.

Te koud? Te nat? Te veel wind? Komaan! Als Vlaanderen massaal de fiets
neemt, dan daalt de uitstoot van CO2
en andere schadelijke stoffen en is
er ook minder lawaai. Je komt fris en
ontspannen toe op het werk of op de
school. Vaarwel aan zorgen over een
parkeerplaats! Je spaart flink wat
centjes, en fietsen is gezond.

Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 – milieu@kasterlee.be
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Aarzel niet en doe ook mee! Ook de
gemeentelijke diensten nemen
deel onder de vorm van een Dikketruienweek. In de gemeentelijke
gebouwen zal de temperatuur tussen
11 februari en 15 februari enkele
graden dalen én proberen zo veel
mogelijk personeelsleden met de
fiets naar het werk te komen.

Grondgebiedzaken

Gft sorteren wordt gemakkelijker
Opgelet, vanaf 1 januari zijn de gft-regels gewijzigd en kan meer afval op een duurzame manier
gerecycleerd worden.
Hieronder vind je een overzicht wat vanaf nu in de gft-bak mag. Een belangrijke wijziging is dat
etensresten voortaan toegelaten zijn. Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te
beperken, horen koffiepads en theezakjes niet meer bij het gft-afval.

Voor thuiscompostering zijn er geen veranderingen aan de huidige composteerregels. Enkel het
composteren van koffiepads en theezakjes wordt afgeraden door de mogelijke aanwezigheid
van plastics. Etensresten horen zeker ook niet thuis in de compostbak.

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

Hondengeblaf kan geluidshinder zijn
Een gezellig tuinfeest, een laat werkuurtje in de garage,
het kraaien van de haan als dagelijkse verwelkoming van
de dag, … Veel geluiden kunnen ervaren worden als een
vorm van overlast door jezelf, je buren of de omgeving.
Wanneer je lawaai maakt, is het steeds belangrijk om
de hinder naar anderen tot een minimum te beperken.
Het is zelfs verboden om tussen 22 en 7 uur nachtlawaai
te veroorzaken, waardoor de rust van buurtbewoners kan
worden verstoord.
Een specifiek voorbeeld dat vaak wordt gemeld bij de
milieudienst is het (aanhoudende) geblaf van honden.
Sporadisch geblaf maakt deel uit van het natuurlijk
gedrag van de hond, maar aanhoudend geblaf wordt snel
als zeer storend ervaren. Deze vorm van communicatie
kan veroorzaakt worden door verveling, frustratie, angst,
honger, stress, als waarschuwing, enthousiasme, …
In de praktijk kan een goed gesprek onder buren veel
hinder voorkomen. Er kan dan samen een mogelijke
oplossing besproken worden die voor iedereen haalbaar
is. De buurman aanspreken over zijn huisdier kan vervelend zijn, maar het is en blijft zijn verantwoordelijkheid.
Bij aanhoudende geluidshinder kan je ook steeds contact
opnemen met de wijkagent of de milieudienst.

Mogelijke tips die kunnen bijdragen tot het beperken van
de overlast zijn onder meer:
❍❍ Voorzie een omheining met beplanting en/of ondoor-

zichtige elementen rondom het hok en speelweide zodat
de honden niet gestoord worden door prikkels uit de
omgeving;
❍❍ Scherm naburige woningen en openbaar domein voldoende af voor de honden;
❍❍ Voorzie het hondenhok van voldoende geluidsisolatie;
❍❍ Probeer lange periodes van afwezigheid te vermijden,
in sommige gevallen kan het helpen om bijvoorbeeld de
radio aan te laten staan bij afwezigheid;
❍❍ Neem contact op met een hondengedragsdeskundige.
Zij kunnen je bijstaan om samen een verantwoorde
oplossing te vinden.
Hulpmiddelen zoals anti-blafbanden zijn vaak zeer dieronvriendelijk en helpen de oorzaak van het geblaf niet op te
lossen.
Heb je meer dan vier volwassen honden? Dan heb je
sowieso een vergunning of melding nodig en moet je aan
specifieke voorwaarden voldoen. Vraag de voorwaarden op
bij de milieudienst.

Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 – milieu@kasterlee.be – www.kasterlee.be
Uniform Politiereglement (hoofdstuk VII, artikel 14)
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Grondgebiedzaken

Premies voor
energie
besparende
maatregelen
Ook in 2019 kan je nog tal van premies aanvragen voor het uitvoeren
van energiebesparende maatregelen.
Kort samengevat zijn dit de belangrijkste wijzigingen voor 2019 voor
woongebouwen:

(Ver)huurder? Informeer je!
Ben je huurder, verhuurder of kotstudent? Alle huurcontracten die vanaf
1 januari 2019 worden afgesloten, vallen onder een nieuwe wetgeving.

❍❍ er komt een nieuwe premie voor

het plaatsen van een warmtepompboiler;
❍❍ de geplande daling van de
zonneboilerpremie gaat niet
door, de premie blijft dezelfde
als in 2018;
❍❍ de premies voor een zonneboiler
kan je voortaan om de vijftien
jaar aanvragen (voorheen slechts
eenmalig), de premie voor een
warmtepomp (voorheen slechts
eenmalig) of voor een warmtepompboiler om de tien jaar
(nieuw);
❍❍ de dakisolatiepremie zakt van
6 euro per m² naar 4 euro per m²
voor wie werkt met een aannemer en van 3 euro per m² naar
2 euro per m² voor wie de werken zelf uitvoert. Dakisolatie
is vanaf 2020 verplicht in elke
Vlaamse woning;
❍❍ voor wat betreft beglazing
verstrengt de eis waaraan moet
worden voldaan om een premie
te kunnen verkrijgen (naar
1,0-glas).

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

In het decreet staan nieuwigheden over de staat van het gehuurde goed, de
duur van de huurovereenkomst, de huurwaarborg, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie
en de eventuele herziening van de huurprijs. Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten. Informeer
je dus goed voor je als verhuurder een huurcontract opstelt of als huurder een
contract ondertekent.
De nieuwe regelgeving geldt niet voor handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.

Meer info: dienst omgeving – Tel. 014 85 99 81 – omgeving@kasterlee.be
- www.woninghuur.vlaanderen.be
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Huwelijksjubilea

AAN ALLE JUBILARISSEN PROFICIAT!

50

50

60

Dionis Loockx

50

François Deca

Josephus De Busser

& Godelieva Haelen

& Anni Hermans

LICHTAART - 9-8-1968

LICHTAART - 6-9-1968

LICHTAART - 5-10-1968

Guido Proost

60

Marcellus Herremans

60

Theophilus Eelen

& Lisette Adriaenssen

& Maria Pihay

& Maria Biermans

TIELEN - 26-10-1968

LICHTAART - 19-7-1958

LICHTAART - 23-8-1958

Josephus Eelen

60

Augustinus Van Dingenen

& Maria Van den Broeck
LICHTAART - 30-8-1958

& Maria Diels
TIELEN - 18-10-1958

Viering jubilarissen:
nieuw concept
Vanaf de volgende editie worden geen foto’s van jubilarissen meer gepubliceerd
in het infoblad.
Het nieuwe college van burgemeester en schepenen brengt ook geen huisbezoeken meer aan de jubilarissen maar nodigt één keer per jaar alle jubilarissen
uit voor een gezamenlijke huldiging. Deze huldiging wordt apart georganiseerd
in elke deelgemeente. Alle jubilarissen zullen hiervoor tijdig een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.
10

50

& Elisabeth Ruts
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Emiel Wouters
& Laurentia Biermans
LICHTAART - 19-9-1953

Sociaal Huis

Vraag je
gemeentelijke
zorgpremie
aan voor
1 maart
In 2018 zijn de gemeentelijke zorgpremie en de sociaal-pedagogische
toelage omgevormd tot de gemeentelijke zorgpremie. Daarbij springen drie
belangrijke aspecten in het oog:
❍❍ de premie is er voor iedereen die

zorgbehoevend is ongeacht de leeftijd. Er zijn dus geen leeftijdsgrenzen meer;
❍❍ de premie is ook voor iedereen gelijk, namelijk 240 euro op jaarbasis;
❍❍ de voorwaarden voor de premie zijn
sterk vereenvoudigd. Elke inwoner
die zorgbehoevend is en erkend
door de Vlaamse Zorgverzekering
(130 euro per maand), heeft ook
recht op de gemeentelijke zorgpremie. Voor kinderen tot 21 jaar blijven
daarnaast ook nog de voorwaarden
van de oude sociaal-pedagogische
toelage van toepassing.
De gemeentelijk zorgpremie voor 2018
kan je nog tot 1 maart 2019 aanvragen.
Dit doe je door het aanvraagformulier in te vullen. Je kan het formulier
downloaden op www.kasterlee.be
(digitaal loket – of via de zoekterm
zorgpremie). Voeg zeker ook een
geldig attest toe, dat je kan opvragen
bij je ziekenfonds! Op het attest moet
vermeld staan dat je effectief recht
hebt op de 130 euro per maand én tot
wanneer deze erkenning loopt.

Minimale levering aardgas
in de winter
Verwarm je je woning met aardgas en betaal je je verbruik vooraf
met een aardgasbudgetmeter? Dan kan het OCMW je in de winter
een minimale levering aardgas toekennen.
In de winter loopt het energieverbruik al gauw op. Soms wordt het zo koud
dat je woning onvoldoende warm krijgt met wat je oplaadt op je aardgasbudgetmeter. Of dat je zonder aardgas dreigt te vallen omdat je verbruikskrediet volledig op is en er geen geld is voor een volgende oplaadbeurt.
Om dit te voorkomen kan je bij het OCMW een tussenkomst vragen om je
aardgasbudgetmeter op de laden. Informeer bij het OCMW of je hiervoor in
aanmerking komt.
Het bedrag voor de minimale levering van aardgas voor de wintermaanden
(november 2018 - maart 2019) wordt toegekend per halve maand. Het bedrag is afhankelijk van het type woning en van je statuut (bijvoorbeeld
‘beschermde afnemer’ of niet).
Het OCMW kan ook voorwaarden opleggen aan het geven van de financiële
steun (om de budgetmeterkaart op te laden), bijvoorbeeld:
❍❍ schuldbegeleiding en schuldafbouw;
❍❍ maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energie

Het aanvraagformulier breng je samen
met het attest binnen op het Sociaal
Huis (Leistraat 83, Lichtaart) voor
1 maart 2019.

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

scan laten uitvoeren);
❍❍ afspraak om ook buiten de winterperiode je aardgasbudgetmeter op te

laden. Zo kan je de kosten voor de verwarming spreiden over het hele
jaar;
❍❍ de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Meer info: OCMW – Tel. 014 55 60 04 – ocmw@kasterlee.be
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Vrijwilligers bij de gemeentelijke
diensten van Kasterlee:

wie zijn ze en wat
drijft hen?

KASTERLEE
vrijwilligt

De bibcafés bemannen, een kaboutervertelling doen, ondersteuning
bieden op evenementen (van grimeren, tappen tot zelfs de spring
kastelen bewaken), een handje toesteken in het lokaal dienstencentrum
of op een gemeentelijke receptie, de Kabouterberg onderhouden …
maar ook helpen in lokale verengingen en organisaties: het gebeurt
allemaal door vrijwilligers. Het werk van al deze vrijwilligers draagt bij
tot het sterke sociale weefsel dat Kasterlee zo typeert.

“Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn Swa Smets (66 jaar, Kasterlee) en
Leon Plovie (67 jaar, Lichtaart) en wij zijn
vrijwilligers bij ‘Bib aan Huis’.”
“Ik wou de extra vrije tijd na mijn vervroegd pensioen nuttig invullen met
sociale contacten en ‘Bib aan Huis’
leek mij daarom de perfecte bezigheid,” vertelt Swa.
Leon: “Ik ben zelf een fervent lezer
en kom graag in contact met mensen
die deze passie delen. Werken als
vrijwilliger bij ‘Bib aan Huis’ was voor
mij dus een vanzelfsprekendheid.”
“Swa en ik zijn al sinds de start van
‘Bib aan huis’ nu acht jaar geleden,
een vast team. Maar als één van ons
niet kan, dan kunnen we steeds beroep doen op onze derde man, Harry
Van Doorn.” vertelt Leon.
“Bib aan Huis’ is een initiatief van de
bibliotheek om bij mensen die zelf
niet naar de bib kunnen komen de
boeken, dvd’s en andere materialen
aan huis te brengen. Vaak zijn dit
oudere mensen die niet goed te been
zijn of ziek zijn, maar ook jongere
mensen kunnen terecht bij ‘Bib aan
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Huis’,” verduidelijkt Swa. “En vergeet
ook de tien onthaalouders niet, daar
leveren we ook pakketten aan,” vult
Leon aan. De vrijwilligers leveren
ook regelmatig boekpakketten in de
woonzorgcentra Aquamarijn en De
Witte Bergen.
“Swa, vertel jij eens hoe de ‘Bib aan
Huis’ juist in zijn werk gaat?” vraagt
Leon. “Wel, een medewerker van de
bibliotheek gaat op bezoek bij de persoon die interesse heeft om de bib
aan huis te laten komen. Daar luisteren ze naar de interesses van deze
persoon. Aan de hand hiervan wordt
een pakket samengesteld. De medewerker van de bib geeft ook een foto
van ons aan deze persoon zodat hij
of zij weet wie ze aan de deur mag
verwachten. Leon en ik gaan dan op
geregelde, vooraf bepaalde data met
een pakket tot bij de persoon,” legt
Swa uit.
“Klopt helemaal,” gaat Leon verder.
“En dit bezoek is niet zomaar binnen
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en buiten. Vaak zitten de mensen te
wachten tot we er zijn en staat de al
koffie klaar. Zo kwamen we al van in
het begin bij de zusters van Kasterlee. Dat was altijd de laatste plaats
die we deden. Alle zusters kwamen
met ons koffie drinken en met één
koffie kwamen we meestal niet weg,”
lacht Leon.
“Natuurlijk moeten we soms spijtig
genoeg afscheid nemen van een
lezer. Maar soms zien we lezers,
nadat we met de materialen bij hen
thuis kwamen, ook terug als we met
de ‘Bib aan Huis’ een bezoek brengen
aan het rusthuis. Het is leuk om te
zien hoeveel plezier de mensen halen
uit de boeken,” eindigt Swa.

Ook interesse in de bib-aan-huisservice? Neem dan contact op met
de bibliotheek, Tel. 014 85 00 11 of
bibliotheek@kasterlee.be en wie
weet staan Swa en Leon binnenkort ook aan jouw deur!

Vrije Tijd

Pimp je buurtfeest,
speelstraat of evenement met
een speelkoffer
Nieuw! Wist je dat je naast multimediamateriaal zoals laptops, beamers,
projectieschermen,… en grote spelen zoals vier op ’n rij, nu ook een speelkoffer kan ontlenen in de bib?
Deze speelkoffers pimpen je buurtfeest, speelstraat of evenementje
helemaal!
Je kan kiezen tussen de buitenspeelkoffer, circuskoffer of sport- en spel
koffer. Drie unieke koffers, speciaal op kindermaat samengesteld en gevuld
met tof speelgoed.
De koffers worden enkel ontleend aan verenigingen, buurtcomités of organisatoren van speelstraten binnen Kasterlee.
Je kan de koffers, net zoals het andere materiaal, gratis ontlenen via het
digitaal formulier op de website van Kasterlee of via een aanvraagformulier
bij de balie van de bibliotheek. Deze aanvraag moet je minstens twee weken
voorafgaand aan de datum van het gebruik, indienen. Daarna ontvang je een
bevestiging en kan het speelplezier beginnen!
Deel je avonturen met ons en tag ons met #lovekasterlee op social media.
Swa Smets (rechtstaand) en Leon Plovie (zittend)

Veel speelplezier!

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

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

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

Dolle pret in de paasvakantie!
voor de kids
Dit staat op het programma:
voor 4-, 5- en 6-jarige kleuters
maandag 8 april tot en met donderdag 11 april: kleutersportkamp
‘Het wilde westen’
voor kinderen van de lagere school
maandag 8 april:
K-dagen ‘In de voetsporen van de boswachter’
dinsdag 9 april:
K-dagen ‘De bibliotheek stript’
woensdag 10 april:
K-sportdag ‘Bootcamp’
donderdag 11 april: K-dagen ‘Kastel on fire’
vrijdag 12 april:
K-sportdag ‘Race tegen de tijd’
maandag 15 april
t.e.m vrijdag 19 april: danskamp ‘Dance4Fun’ en ‘Musee Kadee’
voor 12 tot 18-jarigen
dinsdag 16 april: avonturensportdag
Buitenspeeldag
woensdag 24 april
In februari krijgen alle kleuters en kinderen van de lagere school de
infobrochure met de paasactiviteiten via de scholen. Je kan de brochure vanaf dan ook op www.kasterlee.be (vrije tijd) vinden. Inschrijven kan vanaf maandag 25 februari om 18 uur via I-school.

Gezocht: enkele toppers!
Om deze kids spannende avonturen te bezorgen zijn we nog opzoek naar enkele animatoren voor deze activiteiten:
maandag 8 april
dinsdag 9 april
woensdag 24 april
15 t.e.m. 19 april

K-dag In de voetsporen van de
boswachter
K-dag De bibliotheek stript
Buitenspeeldag op de Rulheyde
MuseeKadee in Tielen

Ben je minstens 16 jaar en heb je een attest animator of ga
je een animatorencursus volgen? Of ken je zo iemand? Laat
het zeker weten via jeugd@kasterlee.be of schrijf je in via
het digitaal loket op www.kasterlee.be (animator worden).
Wij voorzien de zotste avonturen met onze vrolijke animatorenbende en een vrijwilligersvergoeding.

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

Wandelen met groot en klein is superfijn!
Soms wil je je wandelschoenen aantrekken en een tocht maken langs gekende wegen. Andere dagen verkies
je een uitgestippelde tocht langs knooppunten. En af en toe geniet je met de kinderen van een wandelzoektocht. Kasterlee staat bij veel wandelaars bekend als mooie, groene en rustige gemeente. Waarom dus je
wandelkriebels niet eens loslaten in onze eigen bossen?

Hier alvast drie wonderlijke wandeltips:

Wandeling op Slapende
Reus (alle leeftijden)

De grote
kabouterverhuis (van 3
tot en met 7 jaar)

Geocachereeks: van
REUZE(H)OOG tot
superlaag (vanaf 8 jaar)

Ben je al een keertje gaan wandelen op de Kabouterberg? Je zal zien
dat dit bos een kinderparadijs is.
Een beetje heuvelachtig, onderweg
leuke stops en kabouters die de weg
wijzen. Maar hoe komt het eigenlijk
dat de kabouters in Kasterlee wonen? Kom het te weten aan de hand
van leuke verhaaltjes op een tablet.
Hiermee maak je een tocht van 1,5
km op Kabouterberg en houd je regelmatig halt. Reserveer het toestel
bij Toerisme Kasterlee.

In het groendomein de Hoge Mouw
vind je ontelbaar veel kleine grassprietjes maar ook gigantische
bomen. Waar veel groen is, zijn er
natuurlijk ook dieren. Soms diep
onder de grond, maar ook in de lucht.
Kijk laag, zoek hoog, speur ver en
ontdek de negen caches in het bos.
Enkel zo kom je te weten hoe hoog
het hoogste punt van de Hoge Mouw
is. Voor deze geocachereeks heb je
een wandel gps-toestel nodig. Heb je
zelf zo geen toestel, dan kan je een
gps huren bij Toerisme Kasterlee.

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

Voor het toeristische project Slapende Reus kreeg de Hoge Mouw
een make-over. In dit groendomein
werden twee speelzones gemaakt,
kwamen er nieuwe rustplaatsen en
werd het kunstwerk door Gijs Van
Vaerenbergh ‘A Giant Sculpture’ geïnstalleerd. Maak eens een wandeling
door dit gebied en ontdek al deze
plekken. We stellen met plezier een
tocht van 2,3 km en een langere trip
van 6 km aan je voor.
Vertrek: Parking Hoge Mouw,
Holle Weg, Kasterlee
Wandeling van 2,3 km via knoop
punten: 150 - 85 - 10 - 86 - 82 - 12
- 82 - 11 - 85 - 150
Wandeling van 6 km via knoop
punten: 150 - 85 - 11 - 82 - 81 - 13 15 - 16 - 74 - 73 - 17 - 16 - 152 - 12 82 - 86 - 10 - 85 – 150
Locaties: tussen knooppunt 12 en
152 ligt een speelzone, aan knooppunt 85 ligt een speelzone, tussen
86 en 82 ligt ‘A Giant Sculpture’ en
knooppunt 150 ligt aan de parking
van de Hoge Mouw.

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – januari 2019

15

Vrije tijd

Festival WinterWarm
Van 6 tot en met 10 februari in de Hoge Rielen
draait het vaak om de illusionist;
‘kijk eens wat ik kan’. Dit probeer
ik juist te vermijden. Ik ga met de
toeschouwer een uurtje naar een andere realiteit. Door de interactie met
het publiek krijgt de voorstelling dan
ook snel een persoonlijke waarde.”

Afgelopen jaar zagen we hoe de
regen boven de bossen licht leek
te geven, vuur de kou verdreef en
hoe muziek en gedruis het duister
omarmden. WinterWarm, een festival
in de Hoge Rielen met een sfeer van
jewelste. WinterWarm brengt een
divers en eigenzinnig programma
met onder meer muziek, theater en
een wandelparcours met licht- en
bewegingsinstallaties, in de openlucht, in tenten en loodsen. In De
Bosbar en de Winterbar zullen weer
de nodige hartverwarmende dranken
geschonken worden.
Programmeur Bert Heylen is in zijn
nopjes: “Naast concerten, theater en
lichtkunstwerken is er dit jaar een
flinke dosis circus. Nu ja, veel valt
onder de noemer circus maar dat is
het dan toch ook weer niet precies.”
De makers Claudio Stellato, Circus
Ronaldo, Compagnie Bilbobasso en
Tim Oelbrandt brengen heel diverse
voorstellingen waarbinnen, in diverse
gradaties, het klassieke circus zich
vermengt met theater, dans en
magie.
Artiest Tim Oelbrandt is goochelaar,
magiër, verhalenverteller en hypnotiseur. “Mijn voorstelling gaat niet over
mij maar over de magie die iedereen
kan beleven mits ze er voor openstaan. In de grotere goochelshows
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Muziekfans worden verwend met
concerten van Wannes Cappelle &
Broeder Dieleman & Frans Grapperhaus. Zij zingen in hun eigen dialect,
maar gaandeweg groeien deze naar
elkaar toe bij het zingen van de
nummers. Otto Lindholm brengt een
unieke mix van modern klassiek en
soundscapes waar je liggend naar
kan luisteren. Singer-songwriter
Chantal Acda brengt Gaëtan Vandewoude (Isbells) en Niels van Heertum
mee. Metalband Amenra is nu al een
levende legende.
En dan is er nog ‘UIT HET DONKER’,
een avontuurlijke wandeling doorheen de Hoge Rielen langs fantastische licht- en bewegingsinstallaties
met vertrek en aankomst aan de gezellige Winterbar. Verschillende kunstenaars maakten nieuw of speciaal
voor WinterWarm aangepast werk.
Op het midden van de wandeling vind
je café Halfweg met hartverwarmende drankjes en voetverwarmende
muziekjes. Deze activiteit is gratis!
De Warande en de Hoge Rielen
presenteren festival WinterWarm
samen met STORMOPKOMST en de
gemeente Kasterlee. Tickets kan
je reserveren via www.warande.be
of telefonisch op het nummer
014 41 69 91.

Meer info: www.warande.be.
Tekst: gebaseerd op een tekst van Anke
Riesenkamp
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Activiteiten januari
JANUARI
29 Lezing “Skuwe krijgers op het slagveld
van de liefde”

Georganiseerd door Bibliotheek Kasterlee
- Onder de titel Skuwe krijgers brengen
Tuur Florizoone, accordeonist, en Herman
Leenders, dichter, een programma over de
liefde en haar pijnigingen. Muziek en woord
houden elkaar in evenwicht, versterken
elkaar of vloeien moeiteloos in elkaar over. Locatie: Bibliotheek Kasterlee, Pastorijstraat
8 – Kasterlee - Tijdstip: 20 – 22 uur - Prijs:
€ 5 - Meer info? bibliotheek@kasterlee.be –
Tel. 014 85 00 11

FEBRUARI
02+03 Kempenzonen in concert

Georganiseerd door Koninklijke Fanfare
Kempenzonen Tielen vzw - De Brassband
brengt een gevarieerd concertprogramma
met populaire muziek, marsen en spetterend
brassbandwerk. Het voorprogramma
wordt verzorgd door de Jeugdbrassband. Locatie: OC Tielen, Kasteeldreef 34 - Tielen
- Tijdstip: 02/02: 19.30 uur, 03/02: 14.30 uur
- Prijs: € 9 (kinderen jonger dan 12 jaar
gratis) – reservatie verplicht! - Meer info?
www.kempenzonen.be – GSM 0475 29 45 03

03 Een gezond ontbijt

Georganiseerd door Gezinsbond Lichtaart Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van
de dag. Op een originele manier gezinnen
samenbrengen en mensen motiveren tot
het nuttigen van een gevarieerd ontbijt. Locatie: Ligahof, Schoolstraat 36 – Lichtaart
- Tijdstip: 9 – 12 uur - Prijs: Variabel - Meer
info? gezinsbondlichtaart@skynet.be – GSM
0475 63 28 85

03+14 Cursus ‘castraten, de zangers met
de witte stem’

Georganiseerd door Davidsfonds Kasterlee
- Jaarlijkse voorjaarscursus - Locatie: OC
Kasterlee, Binnenpad 2 – Kasterlee - Tijdstip:
14 – 16 uur - Prijs: € 44 voor Davidsfondsleden, € 50 voor niet-leden - Meer info?
Dominique Robeyns – dk.robeyns@skynet.be

05 Basiscursus reanimeren en
defibrilleren (AED)

Georganiseerd door Femma Kasterlee en
Rode Kruis Kasterlee - Een basiscursus
waarin je leert reanimeren en een externe
defibrillator (AED) leert gebruiken.
Inschrijven noodzakelijk! - Locatie: Rode
Kruis lokaal, Lichtaartsebaan 4 – Kasterlee
- Tijdstip: 19 – 22 uur - Prijs: Gratis (het
handboek Reanimeren defibrilleren kan je
vrijblijvend kopen) - Meer info?
Vanaelten-Lenaerts GSM 0478 54 92 19

06-10 WinterWarm Festival

Georganiseerd door CC De Warande De Hoge Rielen - gemeente Kasterlee
- sfeervol cultureel festival met diverse
voorstellingen en concerten - Locatie: de
Hoge Rielen, Molenstraat 62 – Lichtaart Tijdstip: Variabel - Prijs: Variabel - Meer
info? www.warande.be – doorklikken naar
projecten

Voor een overzicht van de meest recente activiteiten
www.uitinkasterlee.be

- maart 2019
10 Spaghettinamiddag Chiromeisjes
Kasterlee

Georganiseerd door Chiromeisjes Kasterlee
- De jaarlijkse spaghetti-hoogmis van
de Kastelse Chiromeisjes. - Locatie: OC
Kasterlee, Binnenpad 2 – Kasterlee - Tijdstip:
11.30 – 18.30 uur - Prijs: Variabel - Meer info?
Elien Dierckx – GSM 0494 04 07 13

10 21ste Valentijnjogging

Georganiseerd door KWB Lichtaart Valentijnjogging met afstanden tussen 4
, 8 of 12 km door de bos- en duinenrijke
omgeving van de Rulloop en de Zandschel.
- Locatie: Kantine Vobako, Molenstraat
- Lichtaart - Tijdstip: 14 uur start
jeugdreeksen – 14.30 uur start jogging Prijs: € 6 volwassenreeks - € 3 jeugdreeks
(drankbon bij aankomst) - Meer info?
www.valentijnjogging.be

17 13de MTB Toertocht Lichtaart

Georganiseerd door MTB Team De
Jachthoorn Lichtaart + VV Molenkring Jaarlijkse recreatieve MTB-toertocht die de
mooie streek van Lichtaart en omgeving in
de verf zet. - Locatie: Kantine VV Molenkring,
Molenstraat 61 – Lichtaart - Tijdstip: 7 –
15 uur - Prijs: € 3 - € 5 - Meer info? Mike Van
de Put – GSM 0479 66 60 02

23 Kastels jeugdmuziekfestival
‘Pumpkinpop’

Georganiseerd door KF De Kunstminnaars
VZW - Kastels jeugdmuziekfestival in
wedstrijdverband met deelname van
meerdere muzikale jeugdgroeperingen.
- Locatie: OC Kasterlee, Binnenpad 2 –
Kasterlee - Tijdstip: 8 – 24 uur - Prijs:
Gratis - Meer info? Hanne Jacobs – GSM
0477 17 21 65

04 Cursus ‘castraten, de zangers met de
witte stem’

10 Koorcyclys Acapella

Georganiseerd door Koorlink Kempen - Een
muzikale ode aan schilder Pieter Brueghel.
Met muziek van o.m. Clemens non Papa,
Lassus, Crequillon, Gombert, … - Locatie:
Sint-Margaritakerk Tielen, Tielendorp
32 – Tielen - Tijdstip: 16 – 18 uur - Prijs:
€ 15 (jonger dan 25 jaar € 8 – kinderen
vergezeld van hun ouders gratis) - Meer info?
kempen@koorlink.be – Tel. 014 55 53 84

Georganiseerd door Davidsfonds Kasterlee
- Jaarlijkse voorjaarscursus - Locatie: OC
Kasterlee, Binnenpad 2 – Kasterlee - Tijdstip:
14 – 16 uur - Prijs: € 44 voor Davidsfondsleden, € 50 voor niet-leden - Meer info?
Dominique Robeyns – dk.robeyns@skynet.be

05 Watermolentocht

Georganiseerd door De Pompoenstappers
VZW - Wandeling door de Balderij, langs het
domein van de para’s, het Rielenbroek en
Zandhoef, Rielenkapel en de Watermolen van
Tielen. - Locatie: OC Tielen, Kasteeldreef
34 – Kasterlee - Tijdstip: 7 uur - Prijs: € 1 Meer info? www.depompoenstappers.be

08 Fuif ‘90 ‘s & 00 ‘s’

Georganiseerd door Chiromeisjes Kasterlee Jaarlijkse fuif van de Chiromeisjes - Locatie:
OC Kasterlee, Binnenpad 2 – Kasterlee Tijdstip: 21 – 3 uur - Prijs: € 5 - Meer info?
Carli Boonen – GSM 0473 68 42 72

17 Kerels Croquedag

Georganiseerd door Chirojongens Kasterlee
- Jaarlijkse eetdag van de Kastelse
Chirojongens - Locatie: OC Kasterlee,
Binnenpad 2 – Kasterlee - Tijdstip: 11– 19 uur
- Prijs: Variabel - Meer info? Ken Dierckx –
GSM 0492 63 40 05

30 34ste Titanic Rit

Georganiseerd door R.T. Titanic gerenommeerde autozoektocht door
Kasterlee en ruime omgeving. - Locatie:
De Notelaar, Kattenberg 31 – Kasterlee
- Tijdstip: 19 – 23 uur - Prijs: Variabel
(vergunning – klasse) - Meer info? Kristof
Verhoeven – GSM 0478 58 48 39

09 + 10 Accordeontreffen Alte Kameraden

Georganiseerd door Alte Kameraden
- Jaarlijks accordeonweekend met
op zaterdag een optreden van de Alte
Kameraden zelf, en gastoptredens van
bevriende clubs. Zondags is er vrij podium
voor individuele accordeonisten, duo’s &
trio’s. Accordeonisten die willen meespelen
moeten op voorhand inschrijven. - Locatie:
Ligahof, Schoolstraat 36 – Lichtaart - Tijdstip:
Zaterdag 09/03: 13 uur, Zondag 10/03: 11 uur
- Prijs: Variabel - Meer info? Suzanne Noyens
– GSM 0473 65 40

30 Sangriaparty

Georganiseerd door KF De Kunstminnaars Jeugdfanfare Kasterlee - Jaarlijkse fuif van
de fanfare waar lekkere sangria aan zeer
democratische prijzen te verkrijgen is. Locatie: OC Kasterlee, Binnenpad 2
– Kasterlee - Tijdstip: 20 – 3 uur - Prijs:
€ 5 - Meer info? Hanne Jacobs – GSM
0477 17 21 65

24 Pannenkoekendag

Georganiseerd door Okra Tielen - Gezellig
samenzijn met overheerlijke pannenkoeken!
Smakelijk! - Locatie: OC Tielen, Kasteeldreef
34 – Tielen - Tijdstip: 13.30 – 17 uur - Prijs:
Gratis - Meer info? Nieke Smolderen –
niekesmolderen@skynet.be

28 Lezing ‘fasttrack revalidatie bij heupen knieproblemen’

Georganiseerd door Okra Lichtaart - Dr.
Tengrootenhuysen, orthopedisch chirurg
aan het AZ Herentals, heeft zich de laatste
tijd toegelegd op speciale spiersparende
technieken om protheses te plaatsen
waardoor een verkorte ziekenhuisopname en
versnelde revalidatie mogelijk zijn. - Locatie:
Ligahof, Schoolstraat 36 – Lichtaart - Tijdstip:
14 uur - Prijs: € 2 (1 consumptie inbegrepen)
- Meer info? https://www.okra.be/activiteit/
lezing-fast-track-revalidatie-bij-heup-enknieproblemen-drtengrootenhuysen

MAART
02 Fuif ‘Let the beer flow’

Georganiseerd door KLJ Kasterlee Jaarlijkse fuif van KLJ Kasterlee met een
gekend thema! - Locatie: OC Kasterlee,
Binnenpad 2 – Kasterlee - Tijdstip: 21 – 3 uur
- Prijs: € 5 - Meer info? Loes Boonen – GSM
0496 46 48 46

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

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
ww.uitdatabank.be
De volgende deadline is vrijdag 22 februari 2019.
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EHBO-CURSUS
WINTER WANDELINGEN
Kijk op www.winterwandelingen.be
voor de volledige wandelkalender in
Kasterlee, Lichtaart en Tielen!

Het Rode Kruis Kasterlee organiseert ook in 2019 een EHBOcursus. De opleiding gaat telkens van 9.30 tot 12.30 uur en van
13.15 tot 16.15 uur door op 2 februari, 9 februari, 16 februari
(examen), 23 februari, 2 maart, 9 maart (extra herhalingsles) en
16 maart (examen). Voor meer info bel je naar Maarten Nooytens
op 0474 68 68 44. Inschrijven doe je via
hartveilig2460rodekruis@hotmail.com.

pannakooi 2019
04/03 - 20/03

Sporthal Tielenhei » Tielen

21/03 - 07/04

Speelterrein De Leykens » Lichtaart

08/04 - 22/04

KSK Kasterlee Duineneind » Kasterlee

23/04 - 05/05

Speelterrein Meere Goor » Kasterlee

06/05 - 15/05

Grasplein Jeti » Tielen

16/05 - 26/05

Speelterrein Kattenhagenstraat » Lichtaart

27/05 - 5/06

Speelterrein Lijsterstraat » Kasterlee

06/06 - 30/06

Speelterrein Eigenaarsstraat » Tielen

1/07 - 28/07

Speelvogels Rulheyde » Kasterlee

29/07 - 07/08

Speelterrein Amberlaan » Kasterlee

08/08 - 18/08

Speelterrein Bloemenwijk » Lichtaart

19/08 - 28/08

Speelterrein Haverland » Tielen

29/08 - 08/09

Speelterrein Hoogland » Kasterlee

09/09 - 18/09

Speelterrein Heuvelrand » Lichtaart

19/09 - 29/09

Speelterrein Rozenwijk » Tielen

30/09 - 09/10

Speelterrein Dr . Van Gorpstraat » Kasterlee

10/10 - 20/10

Speelterrein Klein Beeldekensplein » Tielen

21/10 - 27/10

Speelterrein Karekietstraat » Kasterlee

28/10 - februari 2020 Speelterrein Molenspoor » Lichtaart
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Volg je ons al op Instagram?
Check @visitkasterlee, like ons en krijg de leukste foto’s van onze gemeente te zien! Post zelf
ook foto’s met de hashtag #lovekasterlee en wie weet komt jouw foto ook op onze pagina!
Onderstaande foto’s waren alvast in 2018 bijzonder populair.

BAM! Het gezelligste,
mooiste en cultureelste
evenement is gestart.
In Kasterlee natuurlijk,
ahjaaa!
#winterwarm
#nogtot4februari
#gezellig #evenement
#dehogerielen
#warandeturnhout
#bethere #lovekasterlee
#lichtaart #repost
@dewarande

High five ✋ voor Jan!
Hij is een van onze
zwerfvuilprikkers die
mee zorgt voor propere
bossen 🌳🌳🌳.
#weekvanhetbos #bossen #bos #natuur
#zwerfvuil #highfive
#lovekasterlee.

Prachtige ochtendfoto
van @vervoortveronique
📷🌄👌!
#lovekasterlee
#kasterlee #sunrise
#ochtendzon #landschap
#herfst #fall.

Pompoenregatta ☺
#traditie #11dekeer
#pompoenen
#sundayfunday
#eerstekoudeherfstdagen
#herfst #pumpkin
#funny #dagjeuit
#trotsoponsdorp
#lovekasterlee
#kastelsekayakklub
#pompoengenootschap
#vrijwilligers
#topweekend

☀️🌲🚣♀️🐟🌳🍦
#watandersmetditweer
#toohot #zomer
#vakantie #summer
#bootjevaren #kajak
#kano #dekleinenete
#kasterlee
#lovekasterlee #repost
@mathias_vanderheijden

Hoe tof zijn deze nieuwe
banken op Kabouterberg?! Supa dupa als je
het ons vraagt 😍.
#nieuwtoeristischproject
#slapendereus
#kabouterberg
#kasterlee
#lovekasterlee
#zitbank #wortelbank
#eenmetdenatuur foto
door @rlkgn

Die dag dat schapen de
Zevendonkseweg innamen 🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑
🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑...
#repost @krisrombouts
#throwback
#throwbackthursday
#powertothesheep
#schapen #sheep
#platteland #countrylife
#lovekasterlee #tielen

TONNEN respect voor
alle deelnemers van
‘de hel van Kasterlee’
🏃🚴🏃💪💪💪. Hopelijk
hebben jullie onderweg
ook wat genoten van het
mooie landschap 😜.
#duatlon #duathlon
#helvankasterlee #epic
#natenkoud #kasterlee
#lovekasterlee
@seppe_odeyn, foto
@mvtriathlon
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‘Een kadeeke’ is een deugnietje met een peperkoekenhartje
en energie voor 10. Tijdens de Kadeekesdag op 25 november
kwamen veel van die sloebers samen met hun ouders en
grootouders spelen in de sporthal Tielenhei in Tielen.

©© Paul Van Pelt

Op 31 december gingen de kinderen in Kasterlee
‘Nieuwjaarkezoete’ zingen. En deze keer deden ze
dat met een gloednieuwe nieuwjaarszak om hun nek.
Ook nieuw in 2018 was de affiche die aan het huis kon
gehangen worden om de zangers te verwelkomen.
In de bibliotheek van Kasterlee
kwamen op 7 december enkele
tientallen mensen samen die zin
hadden in een dicteewedstrijd. Naast
Kasterlee werd dit ‘Groot Dictee
heruitgevonden’ nog in meer dan zestig
andere Vlaamse bibliotheken gespeeld.

Naar jaarlijkse gewoonte reikte de
cultuurraad ook in 2018 de ‘uitzonderlijke
culturele prestaties’ uit. Tijdens de
presentatie kwam er veel mooi volk met
een hart voor Kasterlee bij elkaar.

©© Michael Bunyan, Drone- visuals

Tijdens de week van de afvalophaler en recyclagewachter,
van 19 tot 23 november kregen de ophalers en wachters
een lekkere fairtrade-attentie om hen te bedanken voor
hun dagelijkse inzet en dienstverlening.

Op 6 januari kwamen enkele honderden inwoners samen
in Tielen om op het nieuwe jaar te klinken tijdens de derde
nieuwjaarsdrink. Een 10 op 10 voor sfeer en gezelligheid!

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

