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10 redenen om animator te worden
Vraag tijdig je reisdocumenten aan
Ken je plaats op de weg

Beste lezer
Langsheen de Goorseweg en tegenover de
Kabouterberg werden de voorbije weken vele
honderden bomen aangeplant in het kader van
het project de Slapende Reus. Met de heraanleg
van de Goorseweg, een reuzegroot kunstwerk
op de Hoge Mouw en de aanplantingen is een
flink deel van dit project uitgevoerd.
De werken aan de veilige fietspaden tussen
Lichtaart en Poederlee schieten op. En ook in de
Bloemenwijk zijn al belangrijke resultaten van
de herinrichting zichtbaar. De restauratie van
Keeses molen aan de Geelsebaan is gestart en
in 2020 zal hij weer maalvaardig zijn.
Recent kreeg ik cijfers te zien van de evenementen die in onze politiezone worden georganiseerd. Daaruit blijkt dat Kasterlee er met kop en
schouders bovenuit steekt. Nergens worden
zoveel sportieve, culturele, publieke, toeristische of officiële evenementen georganiseerd!
En er zitten er weer enkele in de pijplijn.
Zoals het bezoek van onze Zwitserse partner
gemeente Plaffeien. Dat gaat gepaard met heel
wat muzikale en andere ontmoetingsmomenten.
Er komt ook een tweede editie van Bieken
busseltje B(l)oeit. Wie zelf iets organiseert om
op niveau van de straat of de buurt mensen bij
elkaar te brengen, kan ook dit jaar rekenen op
gemeentelijke ondersteuning.
Er zijn in Kasterlee een 200-tal erkende
verenigingen actief. Door de jaren heen waren
er hierrond heel wat reglementen gegroeid
en we kregen geregeld te horen dat te veel
papierwerk de vrijwillige inzet ontmoedigt.
Onze medewerkers hebben dan ook een grondige opfrisbeurt gedaan en een erkennings
reglement uitgewerkt dat veel klantvriendelijker
is. Ook aan het online reservatiesysteem voor
culturele infrastructuur wordt gewerkt om aan
de vragen van onze verenigingen tegemoet te
komen.
Ward Kennes
burgemeester

Foto voorpagina:
Het animatorteam tijdens de Speelvogels vorige
zomer. We geven je alvast 10 goede redenen om
ook animator te worden en Iris Geuens vertelt
waarom ze zo graag animator is. Meer lees je op
pagina 14.

Volg ons ook op sociale media!

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

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

Brandweer
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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Burgerzaken

Verkiezingen
Op zondag 26 mei trekken we opnieuw naar de stembus. Dan worden Vlaamse, federale en Europese
verkiezingen georganiseerd.

Stemmen oefenen?
Ondertussen is het digitale stemsysteem al verschillende keren gebruikt.
Mag je voor de eerste keer gaan stemmen of wil je je geheugen over het stemmen nog eens opfrissen? Op www.kasterlee.be (bij verkiezingen) staat een grafiek waar in tien stappen wordt uitgelegd hoe je elektronisch moet stemmen.
Wil je graag op voorhand oefenen? In de inkomhal van het gemeentehuis zal
van 13 mei tot en met 21 mei een stemcomputer staan waar je op kan oefenen.
Groepen maken best op voorhand een afspraak.

Bij volmacht stemmen
In België geldt een stemplicht. Het is echter mogelijk dat je, om uiteenlopende
redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen.
Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke redenen en het bewijsstuk dat
je moet voorleggen.
Kan je niet gaan stemmen, dan kan je wel een volmacht geven aan elke andere
kiezer. Let op, een kiezer mag slechts één volmacht hebben!
Reden

Bewijs

Medische redenen

medisch attest dokter

Tewerkstelling in binnen- of buitenland

attest van de werkgever

Schippers, marktkramers of kermis
reizigers (ook voor gezinsleden)
Studieredenen

attest van de burgemeester

In alle gevallen kan je deze volmacht
geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel als je op vakantie vertrekt,
moet je deze volmacht minstens één
dag op voorhand geven.

attest van de directie van de onderwijsinstelling

Geloofsovertuiging

attest van de religieuze overheid

Vrijheidsbeneming

attest van de directie van de instelling

Verblijf in het buitenland, om een

Je komt langs bij de bevolkingsdienst

andere reden dan tewerkstelling

met:

1. je hebt een bewijs van boeking en

1. bewijs van boeking

geeft volmacht

De volmachtformulieren kan je
downloaden op www.kasterlee.be
of afhalen bij de bevolkingsdienst.
Het ingevulde volmachtformulier,
ondertekend door jezelf en de volmachtnemer, geef je samen met de
kiesbrief en het bewijs van afwezigheid (of attest van de burgemeester)
af aan de volmachtnemer.

2. verklaring op eer

2. je hebt geen bewijs van boeking en
geeft volmacht

De volmachtdrager gaat in jouw
kiesbureau stemmen en brengt dan
volgende documenten mee:
1. het ingevulde en door beiden
ondertekende volmachtformulier;
2. het bijbehorende attest;
3. zijn eigen oproepingsbrief;
4. jouw oproepingsbrief
5. en zijn eigen identiteitskaart.

Meer info: dienst bevolking – Tel. 014 85 99 11 - bevolking@kasterlee.be

Is je rijbewijs nog geldig?
Je rijbewijs verliest zijn geldigheid wanneer de foto niet
meer gelijkend is of wanneer de informatie niet meer
leesbaar is. Twijfel je over de geldigheid van je rijbewijs?
Kom dan gerust even langs bij de bevolkingsdienst. Graag
kijken we samen met je na of een omwisseling aangewezen is. Ook raden we aan om Belgische rijbewijzen, de
rijdocumenten die afgeleverd werden voor 1 januari 1989,
om te ruilen naar een Europees bankkaartmodel.
De omwisseling van een papieren rijbewijs naar een
bankkaartmodel kost 25 euro. Het nieuwe rijbewijs is tien

jaar geldig. Je hoeft buiten je huidig rijbewijs niets mee
te brengen naar de bevolkingsdienst. Zij gebruiken je foto
en handtekening van je identiteitskaart om een nieuw
rijbewijs aan te maken. Wil je toch een andere foto of wil je
je handtekening wijzigen, dan moet ook je identiteitskaart
vernieuwd worden! Een nieuwe identiteitskaart kost
20 euro.
Meer info: dienst bevolking – Tel. 014 85 99 11 bevolking@kasterlee.be
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Burgerzaken

Naar het buitenland?
Vraag tijdig je reisdocumenten aan
Vertrek je binnenkort op vakantie
naar het buitenland? Zorg dan tijdig
dat je reisdocumenten in orde zijn.
Op www.diplomatie.be kan je zien
welke documenten je in welk land
nodig hebt. In Europa is een identiteitskaart voldoende. Buiten Europa
heb je vaak een internationaal paspoort nodig.

Hoe vraag je een
internationaal paspoort
aan?
Kom naar de dienst bevolking met
een nieuwe pasfoto. Zorg dat je
aangezicht op de foto vrij is met
een neutrale gezichtsuitdrukking
met gesloten mond, dat je hoofd en
schouders naar voor gericht zijn
en dat je recht in de camera kijkt.
Let er bovendien op dat je ogen
goed zichtbaar zijn. Bij een gewone
procedure en een dringend paspoort
kan je je paspoort afhalen op de bevolkingsdienst in het gemeentehuis.
Bij een superdringend paspoort moet
je in Brussel je paspoort afhalen.
Een paspoort is zeven jaar geldig.
Ben je jonger dan 18 jaar, dan is je
paspoort vijf jaar geldig.
leeftijd

+ 18 jaar

- 18 jaar

Reis je met kinderen jonger dan 12 jaar in Europa?
Dan heb je een kids-ID nodig.
leeftijd

procedure

kostprijs

duur

Kids-ID

6 euro

2 weken

Kinderen
jonger dan

Kids-ID dringende
aanvraag

85 euro

2 werkdagen

12 jaar

Kids-ID zeer dringende
aanvraag

128 euro

1 werkdag

procedure

kostprijs

duur

gewoon internationaal paspoort

70 euro

7 dagen

dringend internationaal paspoort

250 euro

superdringend internationaal paspoort

310 euro

afhalen na 4,5 uur in Brussel

gewoon internationaal paspoort

35 euro

7 dagen

dringend internationaal paspoort

210 euro

superdringend internationaal paspoort

270 euro

Meer info: dienst bevolking – Tel. 014 85 99 11 - bevolking@kasterlee.be
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aanvraag voor 15 uur: afhalen kan de
volgende werkdag
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aanvraag na 15 uur: afhalen kan op de
tweede werkdag volgend op de aanvraag

aanvraag voor 15 uur: afhalen kan de
volgende werkdag
aanvraag na 15 uur: afhalen kan op de
tweede werkdag volgend op de aanvraag
afhalen na 4,5 uur in Brussel

Veiligheid

Oplichting via internet
Dit jaar heeft de politiezone Regio Turnhout al 56 aangiftes verwerkt van internetfraude, waarvan 13 in
Kasterlee. Oplichters zijn heel vindingrijk en geregeld duiken er nieuwe praktijken op waarmee slachtoffers
geld afhandig gemaakt wordt. Meestal gaat het over duizenden euro’s!

Emotiefraude

Dit zijn de meest voorkomende vormen van
oplichting:
Phishing
Phishing is fraude waarbij een oplichter gevoelige informatie (gebruikersnaam, wachtwoord, kredietkaartnummer, ...) probeert te verkrijgen om later
te misbruiken. Een bank zal nooit via mail om persoonlijke gegevens vragen.
Antwoord dus nooit op dit soort van mails. Twijfel je, neem dan contact op met
je bankinstelling. Ook geen enkele computer/internetgigant (zoals Microsoft of
Norton) zal telefonisch contact met je opnemen om een update te verrichten
of om handelingen te doen op je computer. Oplichters gebruiken deze techniek
om zicht te krijgen op je persoonlijke gegevens zoals codes of paswoorden.

Fraude bij online aan- of verkopen
Oplichters bieden online goederen te koop aan via een valse advertentie op
‘echte’ websites (zoals Immoweb, Autoscout, 2dehands, bol.com, ...) of via een
site die volledig frauduleus is opgezet. Vermijd om persoonlijke informatie
door te geven aan de verkoper, zoals identiteitsdocumenten of bankgegevens.
Ze kunnen misbruikt worden voor andere criminele feiten.
Een oplichter, die zich voordoet als koper, zal zelden discussiëren over de prijs.
Ook maken zij gebruik van frauduleuze cheques of schimmige tussenpersonen,
die proberen je vertrouwen te winnen.
Je kan er van uitgaan dat betalingen via Western Union of MoneyCram leiden
tot oplichting. Van zodra je vermoedt dat het om oplichting gaat, verbreek dan
alle contact met de verkoper en betaal vooral niet, ook geen voorschotten!

Oplichters proberen slachtoffers geld
te ontfutselen via een spammail, via
een datingsite, via een netwerksite
of chatbox. Ze bouwen gedurende
enkele weken een vertrouwensband op en dan vraagt deze nieuwe
vriend(in) opeens geld: voor de reis
naar België, om kleren te kopen, om
voor de achterblijvende familie te
zorgen, om ziekenhuiskosten van het
zoontje te betalen, om een erfenis vrij
te krijgen, …. Na het incasseren van
- vaak - verschillende bedragen blijft
het plots stil aan de andere kant.
In werkelijkheid heeft de vriend(in)
nooit bestaan. Herkenbaar? Weiger en verbreek elk contact met de
oplichter.

Valse loterijen
Het slachtoffer krijgt een bericht
via mail, post of sms, dat hij enkele
miljoenen dollars of euro’s heeft
gewonnen, en dat terwijl hij nooit
heeft deelgenomen. De oplichter
maakt geregeld gebruik van de
naam van gereputeerde bedrijven of
mensen om vertrouwen op te wekken
(Euromillions, Microsoft Lottery, …).
Wij raden aan om nooit op dergelijke
mails te antwoorden en ze van je
computer te verwijderen.

Werd je ondanks alle voorzich
tigheid en voorzorgen, toch het
slachtoffer van oplichting? Dien
dan zo snel mogelijk klacht in bij
de politie. Een gouden raad, als
het te mooi lijkt om waar te zijn,
is het meestal ook zo!

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

Waar moet ik fietsen?
1. ALS ER GEEN FIETSPAD IS
Fietsers moeten rechts (in hun rijrichting) op de rijbaan rijden, zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de
rijbaan.

dere verkeer. Tegelijk wijzen fietssuggestiestroken andere
weggebruikers erop dat ze op die plaats fietsers mogen
verwachten en daar dus rekening mee moeten houden.

Wist je dat?

Zo dicht mogelijk tegen de
rechterrand? Ja en neen

Je mag ook op parkeerzones of gelijkgrondse bermen
rijden als die rechts in je rijrichting liggen. Let wel op.
Op die laatste plaatsen moet je voorrang verlenen aan
de andere weggebruikers en je hebt geen voorrang als je
terug op de rijbaan komt. Doe dit dus alleen als er over
een lange afstand geen auto’s geparkeerd staan. Begin
niet tussen de geparkeerde auto’s te slalommen. Breng
jezelf niet in gevaar!

Fietssuggestiestroken
Als een straat niet breed genoeg is voor fietspaden,
worden soms aan beide kanten fietssuggestiestroken
aangebracht. Ze hebben een andere kleur dan de rijbaan
en maken in tegenstelling tot een fietspad ook deel uit van
de rijbaan. Dat impliceert dat andere bestuurders er ook
mogen (en zelfs moeten) over rijden.
De functie van fietssuggestiestroken is om fietsers
zichtbaarder te maken in het verkeer. Ze worden met de
fietssuggestiestroken ondersteund om hun plaats op de
weg in te nemen. Zeker in smalle straten, is het niet de
bedoeling dat fietsers zich laten ‘opzij duwen’ door het an-
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Je bent niet verplicht om zo dicht mogelijk tegen de
rechterrand te rijden:
❍❍ op pleinen;
❍❍ op rotondes (zonder fietspad);
❍❍ op rijstroken met pijlen die de richting aangeven die

je uit moet.
Zo dicht mogelijk tegen de rechterrand betekent niet dat
je jezelf in gevaar hoeft te brengen:
❍❍ rij niet in de goot;
❍❍ rij niet te dicht tegen geparkeerde auto’s

(openslaande portieren);
❍❍ neem wat extra ruimte in, zodat je eventueel zelf ook

nog wat naar rechts kunt uitwijken als er bijvoorbeeld
een put in de weg zit of een hindernis opduikt. Als je te
dicht bij de rechterrand rijdt, kun je alleen naar links
uitwijken, dat is de kant waar het verkeer rijdt;
❍❍ wat extra ruimte is ook goed om niet rakelings door
andere voertuigen ingehaald te worden. Je hebt dan nog
wat plaats over om zelf wat naar rechts ‘op te schuiven’.

Veiligheid

2. ALS ER WÉL EEN FIETSPAD IS
Je bent verplicht om het fietspad te gebruiken als er één
is en het berijdbaar is.
Het fietspad kan één of twee rijrichtingen hebben. Als het
maar één rijrichting heeft, mag je het niet tegen de rij
richting gebruiken. Het is dan bedoeld voor de fietsers
voor wie het rechts in de rijrichting ligt.
Het fietspad kan aangeduid zijn op twee manieren:

Een verkeersbord
❍❍ Dat duidt meteen ook de rijrichting aan, meestal rechts.

De fietspaden die zo zijn aangeduid, zijn vaak verhoogd,
van de weg afgescheiden, uit een ander materiaal
gemaakt of in een andere kleur geschilderd.
❍❍ Alleen als het verkeersbord ook aan de andere kant
staat, gaat het om een tweerichtingsfietspad dat ook
links in de rijrichting gebruikt moet worden.
❍❍ Soms staat er ook een bord dat aanduidt dat fietsers
aan de ene kant moeten rijden en voetgangers aan de
ander moeten stappen. Zowel op het bord als op de
straat zie je een scheidingslijn (kan ook door een andere
kleur of ander materiaal op straat) om aan te geven wie
waar hoort.
❍❍ Niet te verwarren met dat andere bord dat aangeeft dat
een deel van weg voorbehouden is voor
fietsers en voetgangers. Daar delen ze
de ruimte. De fietsers mogen de voetgangers niet in gevaar brengen.

Wegmarkeringen
Dit zijn twee evenwijdige witte onderbroken strepen op
het wegdek. In principe staat hier geen verkeersbord
bij. Als het fietspad met onderbroken strepen is aan
geduid, moet je het ook verplicht gebruiken, rechts in je
rijrichting. Fietspaden die zo aangeduid zijn, zijn nooit
tweerichtingsfietspaden.

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

Dringend hulp nodig?
Bel de noodcentrales nu
ook via App.

Download de App 112 BE
en registreer je
www.112.be

Installeer vandaag nog app
112 BE op je smartphone
De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te
contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het belangrijkste voordeel van
deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze
dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het
icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp
je nodig hebt. De noodcentrales kunnen je dankzij deze app makkelijker
terugvinden. Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via 112
op je vaste telefoon en GSM.

Schrijf je in op
Be-Alert
BE-Alert is een toepassing die ons in
staat stelt om je te bellen of een sms’je te
sturen bij een noodsituatie in jouw buurt.
Ben jij nog niet geregistreerd? Doe dat
dan zeker. Zo kunnen we je verwittigen,
als het op een dag bij jou in de buurt
nodig zou zijn.
Meer info: communicatiedienst –
Tel. 014 85 99 85 –
communicatie@kasterlee.be

Trek de stekker uit en laad
op onder een rookmelder!
Heel wat branden ontstaan door elektrische toestellen. Trek zoveel
mogelijk de stekker uit van toestellen als je slaapt of niet thuis
bent. Indien je toestellen moet opladen, doe het overdag, onder
toezicht en onder een rookmelder.
Bart Segers, diensthoofd brandpreventie van hulpverleningszone Taxandria, waarschuwt dat het grootste
gevaar schuilt in oververhitting van elektronica, stekkers
en voedingen. “Laptops, smartphones, tablets en zelfs
elektrische fietsen moet je uit het stopcontact halen als
ze opgeladen zijn. Het gaat dus over apparaten met een
batterij. Let vooral op bij de aankoop van merkloze kabels
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en opladers dat je niet de goedkoopste kiest. Die vertonen het vaakst hitteproblemen. Eén gouden tip: opladen
doe je best overdag, onder toezicht én onder een rookmelder.”
Meer info: Hulpverleningszone Taxandria –
Tel. 014 47 09 20 – preventie@HVZTaxandria.be

Grondgebiedzaken

Geef je tuin
een extra
vitaminekuur
Goorseweg en Wintergat
onder handen genomen
De voorbije weken werd druk gewerkt aan de Goorseweg en het
Wintergat in Kasterlee. Allerhande bomen gingen de grond in en er
werden ingrepen gedaan die zullen zorgen voor een meer fiets- en
wandelvriendelijke omgeving.

500 bomen langs de Goorseweg
De Goorseweg werd door gemeente in 2018 versmald van een brede
asfaltweg naar een tweesporenweg. Aan het begin en het einde werden
wildroosters aangelegd om aan te geven dat je te gast bent in natuurgebied. Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete zorgt nu ook voor een
landschappelijke integratie die bovendien aansluit bij het bos en de zandige
ondergrond van de Kempense Heuvelrug.
Het doel van de aanplant is hoofdzakelijk de landschappelijke integratie van
de weg en inkleding van de wildroosters. Bovendien zorgt de aanplant voor
het afremmen van gemotoriseerd verkeer. Waar de weg de open vlakte aan
de duivelskuilen kruist, werd niet geplant.

Het Wintergat op de Slapende Reus heringericht
Het pleintje op de kruising van de Masereeldijk en de Pater Damiaanstraat
heeft een make-over gekregen. Deze locatie, beter bekend als ‘de ijsventersvlakte’ of ‘het Wintergat’, ligt tussen de Kabouterberg en Zwarte Berg.
De meesten kennen deze plek van een ijsje te eten aan Kabouterberg.

De lente is het ideale moment om
je tuin te verwennen met een extra
vitaminekuur. Strooi fijne compost op
je gazon en leg een flinke laag tussen de bloemen en planten. Ook het
mengen van compost in de plantenbakken is een heuse weldaad. Zo ben
je aankomende zomer zeker van een
stralend gezonde tuin en weelderig
bloeiende bloemenperken!
Kies voor Vlaco-compost als duurzame bodemverbeteraar, zorgvuldig
gerecycleerd uit organisch materiaal.
Je sluit de biologische kringloop
en je kiest voor een lokaal product.
Compost brengt meer structuur in de
bodem waardoor plantenwortels en
bloembollen gemakkelijker zuurstof, vocht en voedsel vinden. Zo zijn
ze beter bestand tegen ziektes en
wateroverlast.
KOOP IN APRIL COMPOST
EN KRIJG GRATIS
TUINHANDSCHOENEN
Vanaf 1 april krijg je bij aankoop van
Vlaco-compost een prachtig paar
tuinhandschoenen cadeau.
1 paar tuinhandschoenen per klant
per aankoop. En dit zolang de voorraad strekt.

Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete tekende het ontwerp uit in
samenspraak met de gemeente. Het plein kreeg een verbeterde toegankelijkheid voor wandelaar en fietser en werd ingekleed met eiken en dennen.
Ook kan je op nieuwe banken even een rustmoment nemen. Binnenkort kan
je er bovendien vertrekken voor een nieuwe wandeling richting de Zwarte
Berg. Deze nieuwe wandeling voor kinderen laat zich inspireren door het
mulle zand van de duinen.
Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 – milieu@kasterlee.be

Meer info: milieudienst
– Tel. 014 85 99 27 –
milieu@kasterlee.be
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Doe mee met de groepsaankoop
dakisolatie en groendaken
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn
op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn.
Met een groepsaankoop wil de gemeente in samenwerking met IOK de laatste
twijfelaars overtuigen om hun dak te isoleren. Er worden zowel prijzen opgevraagd voor het plaatsen van dakisolatie in een bestaande woning, als voor
een nieuwbouwwoning. Bovendien voorziet Fluvius, de netbeheerder nog een
premie voor dakisolatie. De groepsaankoop dakisolatie wordt gecombineerd
met een groepsaankoop groendaken. Groendaken hebben tal van voordelen:
ze bufferen het regenwater op het dak, zorgen voor verkoeling tijdens warme
zomerdagen, zetten CO2 om in zuurstof en halen fijnstof en NOX uit de lucht.
Een groen dak oogt natuurlijk ook veel mooier dan een zwart exemplaar.

Wil je mee beslissen?
De keuze van de firma’s gebeurt
door een stuurgroep van mensen die
dakisolatie of een groendak willen
laten plaatsen. Wil je deel uitmaken
van deze stuurgroep? Duid dit dan
aan bij je inschrijving. De stuurgroep
zal doorgaan op maandag 13 mei om
19.30 uur in Dessel.

Heb je interesse?
Vrijblijvend inschrijven voor deelname aan de groepsaankoop dakisolatie kan
via www.iok.be/dakisolatie of www.iok.be/groendak voor de groepsaankoop
groendaken. Geen internet? Schrijf je dan in via 014 57 42 79 of bij de milieudienst. Geïnteresseerde aannemers kunnen zich aanmelden via www.iok.be.

Infoavonden
Wil je graag meer informatie? We organiseren een aantal infoavonden waar
we dieper ingaan op de werking van de groepsaankoop en waar je technische
informatie krijgt over dakisolatie en groendaken. De infoavonden starten om
19.30 uur.
Datum

Locatie

maandag 29 april

Ontmoetingscentrum Kasterlee, Binnenpad 2, Kasterlee

dinsdag 7 mei

VC De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1, Balen

dinsdag
24 september

Stadhuis, Zaal 1.14, Werft 20, Geel

Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 – milieu@kasterlee.be
IOK – Tel. 014 56 42 56 - duurzaamheidsteam@iok.be
De groepsaankoop kadert binnen het streekproject Kempen2020, het engagement van alle Kempense gemeenten om 20% CO2 te
besparen tegen 2020. Voor meer info kan je terecht op www.kempen2020.be.

Sla je slag met de tankslag!
De bedrijven die geselecteerd werden om de tanksaneringen uit te voeren zijn bekend. Alle informatie over de groeps
aankoop sanering stookolietanks en een overzicht van de aangeboden prijzen vind je op www.iok.be/tankslag.
Meer info: milieudienst – Tel. 014 85 99 27 – milieu@kasterlee.be
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Werken aan je woning?
Denk aan de woonpremies

Allemaal beestjes

Als je verbouwingen of aanpassingen aan je woning wil uitvoeren,
kan je ook dit jaar rekenen op tal van premies. We geven hierbij
een kort overzicht van de belangrijkste woonpremies:

De lente is begonnen! De natuur begint
te ontwaken, maar ook de larven van
de eikenprocessierups en de buxusmot.
Wat moet je doen als je in aanraking komt
met deze beestjes?

❍❍ De renovatiepremie is vernieuwd. Eigenaars-bewoners of eige-

Eikenprocessierups

naars die een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor
kunnen deze premie aanvragen. De te renoveren woning moet
minstens 30 jaar oud zijn. Er kan een premie worden aangevraagd voor vier categorieën van werken:
• categorie 1: de structurele elementen van de woning
(fundering, muren, …)
• categorie 2: het dak (werken aan dakgebinte, -bedekking,
goten en afvoer)
• categorie 3: buitenschrijnwerk (ramen en buitendeuren)
• categorie 4: technische installaties (werken aan de elektriciteit, de sanitaire installatie en de centrale verwarming).
❍❍ De huidige verbeteringspremie kan je nog tot en met 30 mei

Heb je rupsen gezien op het openbaar domein? Dit kan je melden aan de technische
dienst (td@kasterlee.be of 014 85 99 25).
Op het openbaar domein worden de rupsen
enkel weggebrand op haalbare locaties en enkel op drukke, publiek toegankelijke plaatsen.
In bos- en natuurgebieden treden we niet op.
De rupsen verdwijnen vanzelf in de loop van
het seizoen.
Heb je last van rupsen op privédomein, dan sta
je zelf in voor de bestrijding. Je kan hiervoor
best een gespecialiseerde firma inschakelen.

2019 aanvragen. Ook hier zijn verschillende categorieën van
werken waarvoor je een premie kan aanvragen. Per categorie is
er een vastgelegd premiebedrag.
❍❍ De aanpassingspremie richt zich specifiek op bepaalde

woningaanpassingen voor senioren. De huidige premie blijft
bestaan, maar een aantal voorwaarden worden licht gewijzigd
vanaf 1 juni 2019.
Meer info: www.wonenvlaanderen.be/premies

❍❍ Sinds 1 maart 2019 kan je een sloop- en heropbouwpremie aan-

vragen van 7.500 euro als je een woning wil slopen en vervangen
door een nieuwbouwwoning.
Meer info:
www.energiesparen.be/sloop-en-heropbouwpremie

Je kan ook nog premies van de netbeheerder Fluvius (samensmelting van Eandis en Infrax) aanvragen voor de uitvoering van
energiebesparende maatregelen. Deze kan je aanvragen via:
www.fluvius.be/nl/thema/premies. Als je in een periode van vijf
jaar drie of meer energiebesparende maatregelen uitvoert en
je hiervoor een premie aanvraagt bij je netbeheerder, kom je
automatisch in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus. Deze
bijkomende premie verhoogt per uitgevoerde energiebesparende
ingreep (zie ook: www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus).
Meer info: dienst omgeving – Tel. 014 85 99 81 –
omgeving@kasterlee.be

Meer info: www.provincieantwerpen.be
(zoek op ‘eikenprocessierups’)

Buxusmot
Heb je buxus in je tuin? Controleer je planten
dan in de vroege lente en wees de hele zomer
alert. Buxusmotten kunnen in de periode
van april tot en met september twee tot drie
generaties hebben waardoor de vraatschade
meermaals per jaar kan voorkomen.
Hoe bestrijden? Je kan de spinsels met de
hand verwijderen of je buxus snoeien. Je kan
ook (biologische) bestrijdingsmiddelen gebruiken. Feromoonvallen geven een indicatie
over de aanwezigheid van de motten, maar zijn
geen bestrijdingsmiddel. Bedenk misschien
ook: geen buxus is geen buxusmot.

Meer info: www.sosbuxusmot.be
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Asbest verwijderen, doe het nu!
Nieuw: subsidies voor het laten
ophalen van asbestgolfplaten
De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt
gezondheidsrisico’s in. Ook in de Kempen zijn nog te
veel gebouwen waarvan de daken en gevels bestaan uit
asbestcementleien of –golfplaten.
Het is nu mogelijk om hechtgebonden asbest thuis te laten ophalen. Concreet levert IOK Afvalbeheer plaatzakken
of een container (15m³) en persoonlijke beschermingsmiddelen. Je vult deze zelf met jouw asbestgolfplaten en/
of asbestcementleien. Nadien komt IOK Afvalbeheer de
zakken of container ophalen. Deze dienst is niet gratis,
maar wel tot 80% goedkoper. Dit door de sterk gereduceerde tarieven dankzij de tijdelijke ondersteuning van
Vlaanderen.

Om een plaatzak of container te bestellen bel je naar
014 56 27 75 of mail je naar afvalbeheer@iok.be. Of je
bestelt via het e-loket op www.iok.be/asbest.

Kleine hoeveelheden asbest, gratis
naar het recyclagepark
In het recyclagepark kan je ook steeds kleinere hoeveelheden asbest gratis afleveren. Per gezin en per jaar zijn
dit tien platen asbestcement of een vergelijkbare hoeveelheid gebonden asbesthoudend afval.

Zelf asbestcement golfplaten
verwijderen
Controleer eerst of je het asbest zelf mag verwijderen,
beantwoord volgende vragen:
❍❍ Ik kan het materiaal verwijderen zonder het te breken.
❍❍ Ik kan het materiaal los schroeven met een traag

draaiende schroefmachine.
❍❍ Het materiaal lijkt nog in goede staat.
❍❍ Ik heb hulp (personen en machines) om de platen in zijn

geheel te verwijderen en in zijn geheel naar beneden te
brengen.
❍❍ Ik weet waaraan ik begin.
maximaal
aantal
plaatzakken

container

inhoud

6

in 1 plaatzak passen
maximaal 13 platen van
± 400 kg = 30 m²

2

Vanaf 180 m² (± 80 platen,
± 2.400 kg) krijg je een
container

Wat kost het?
In de onderstaande tabel vind je alle tarieven, plaatsing en
ophaling inbegrepen.
Prijs

Inbegrepen
materiaal

Plaatzakken
normale prijs
80 euro

nu 30 euro/stuk
vanaf tweede
20 euro/stuk

2 sets PBM’s*
infobrochure

Containers
Normale prijs
930 euro

nu 170 euro/
container

containerbag
2 sets PBM’s*
infobrochure

Extra PBM set

7 euro

Een stofmasker type
P3, een tyvec overall
en handschoenen

*PBM’s zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Een set van
PBM’s bestaat uit: een stofmasker type P3, een tyvec overall en
handschoenen.
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Is het antwoord op al die vragen ja?
Dan mag je het materiaal effectief zelf verwijderen mits de
nodige veiligheidsmaatregelen. In andere gevallen neem
je contact op met een erkend aannemer.
In onderstaande infografiek zie je waar asbest in je woning
kan voorkomen en vooral wat je binnen dit project mag
meegeven. Heb je andere vormen van asbest, neem dan
contact op met een erkend asbestverwijderaar.

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 springkastelen 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.

“Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Iris Geuens (22 jaar, Lichtaart)
en ik ben animator bij de jeugddienst.”
“Jeugdwerk is gewoonweg zalig,” vertelt Iris enthousiast. “Je krijgt veel verantwoordelijkheid: van het entertainen van kinderen van verschillende leeftijden tot het verzorgen van
wondjes en het te woord staan van de ouders.” Iris is niet te stoppen en vertelt verder. “Als
animator ontdek je wat je graag doet, creatief spelletjes verzinnen of de meer praktische
kant van het speelplein regelen. Je ontwikkelt spelenderwijs vaardigheden, je doet kennis
en ervaringen op die in veel alledaagse situaties ook handig kunnen zijn. Je kan en mag
jezelf zijn en groeien in het jeugdwerk én het staat goed op je CV (teamspeler, creatief,
verantwoordelijk,…),” knipoogt Iris.
“Mijn carrière als animator begon op een zomerdag in 2012. Ik reed naar de Speelvogels
(gemeentelijke speelpleinwerking), kreeg er van de hoofdanimatoren uitleg over het plein
en de cursussen en schreef me direct in voor een animatorencursus. Als je als animator
aan de slag wil gaan, dan is een cursus volgen niet verplicht. Het is wel een aanrader want
zo’n cursus is onvergetelijk. Ik heb er heel goede vrienden aan over gehouden en alles wat
je leert is bruikbaar in de praktijk”, zegt Iris.
“Zo leerde ik in de loop van de jaren dat ik een band heb met kinderen die bijzondere
aandacht vragen. Ik heb altijd graag in het jeugdwerk gestaan en vind het prachtig dat de
Speelvogels ook tijd en ruimte maken voor kinderen met een fysieke en/of mentale beperking. Toen ik dat tijdens mijn eerste jaar zag deed ik onmiddellijk een specialisatiecursus
voor JOMBA (Jongeren Met Bijzonde Aandacht) bij Kazou,” vertelt Iris.
“Ik weet zeker dat animator zijn mij heeft gevormd. Zo ben ik
eigenlijk nogal een ongeduldig persoon maar door animator te
zijn en het leren omgaan met (bijzondere) kinderen heb ik veel
meer geduld gekregen. Ook heb ik geleerd om signalen op te
vangen van de kinderen én van de ouders. Dankzij de jeugdwerking heb ik hier veel over bijgeleerd en kreeg ik de kans om te
experimenteren,” besluit Iris.
“Eén van mijn favoriete activiteiten is levend canvas. Dat is je
laten beschilderen door tien kindjes tegelijkertijd. Ook tof om
nadien zo door het dorp te fietsen of naar de winkel te gaan.
Ja, je maakt wat mee als animator,” lacht Iris. “Maar leuk hè,
OH ZO LEUK!”

Ook zin gekregen om de handen
uit de mouwen te steken?
Kijk op www.kasterleevrijwilligt.be. Er staan vacatures van de gemeentelijke diensten maar ook
van de Kastelse verenigingen of organisaties die
vrijwilligers zoeken. Heb je nog vragen, neem dan
contact op met de cel vrijwilligersbeleid.
Meer info: cel vrijwilligersbeleid Tel. 014 84 85 19 - vrijwilliger@kasterlee.be
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Ben je na het verhaal van Iris nog steeds niet
overtuigd of je wel als animator aan de slag wil?
Dan geven wij er nog tien goeie redenen bij!

1.

2.

3.

4.

Superanimator worden
Zin in een mega-zotte vakantie, zin om het speelbeest
in je los te laten? Je kan je zo kinds gedragen als je
maar wil, hoe zotter hoe beter! Word de superanimator waar elk kind van kan dromen!
Begeleiding
Heb je nog geen ervaring, niet gevreesd. De hoofd
animatoren helpen je om spelletjes in elkaar te
steken, tips te geven en je te begeleiden waar nodig.
Je leert allerlei nieuwe skills over leiderschap, conflicten, vergaderingen, ... die je zeker van pas zullen
komen in je professionele leven.
Meerdere werkingen
Je kan kiezen uit verschillende werkingen zoals de
Speelvogels, K-dagen, sportdagen, …
Vorming
Jaarlijks wordt gratis vorming voorzien, zodat je op de
hoogte blijft van de nieuwste tendensen, spelletjes en
je leert er tips en tricks.

5.

Maak nieuwe vrienden
Leer superveel nieuwe vrienden kennen. Hier maak je
vrienden voor het leven!

6.

Memories for life
Bezorg de kinderen de dag van hun leven. Maar wees
er zeker van, ook jij gaat onvergetelijke momenten
beleven! Verhalen waar je je achteraf nog steeds een
kriek mee kunt lachen :-).

7.

Trots
Je leert de kinderen iets bij. Dat geeft een ongelooflijk
trots gevoel. Op de kinderen... en op jezelf natuurlijk!

8.

Jaarwerking
Niet enkel tijdens de vakanties komen we samen,
maar ook tijdens het jaar doen onze animatoren leuke
activiteiten en spelletjes. Ook een weekendje weg
hoort hier ook bij. Plezier alom!

9.

Creatieve duizendpoot
Je steekt zelf de dagen die je begeleidt in elkaar. Laat
alle creativiteit die je in je hebt los en verzin de leukste spelen en activiteiten. Soms voorziet de jeugd- of
sportdienst al activiteiten, zoals op K-dagen of sportdagen, ook daar is altijd ruimte voor je eigen inbreng.

10. Vergoeding
Iedere animator krijgt een vergoeding. Heb je een
attest animator in het jeugdwerk? Dan krijg je 30 euro
per dag. Heb je nog geen attest? Dan krijg je 20 euro
per dag. Dit omdat we het halen van een attest animator in het jeugdwerk, een meerwaarde vinden.

ANIMATOR WORDEN?
DAT BETEKENT:
❍❍ Je bent minimum 16 jaar op het moment dat je

animator bent;
❍❍ Je staat in voor de animatie van kinderen: zowel
voor de voorbereiding, het animeren, de opkuis en
het evalueren;
❍❍ Je bent verantwoordelijk voor de kinderen/jongeren;
❍❍ Je ziet er op toe dat er goed wordt omgegaan met
het materiaal;
❍❍ Je bezorgt de kinderen de tijd van hun leven!

Meer info: jeugddienst – Tel. 014 85 99 23 –
jeugd@kasterlee.be
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Restauratie Keeses Molen is gestart!
Keeses Molen is sinds 1943 een beschermd monument, maar na een grondige inspectie
bleek dat hij dringend aan onderhoud en restauratie toe was. Daarom diende de gemeente meer dan zes jaar geleden een subsidiedossier in om deze werken uit te voeren. De diensten Onroerend Erfgoed keurden het dossier al goed in december 2013 en
sindsdien stond de molen op de wachtlijst voor een restauratiepremie. Eindelijk is heel
het dossier rond en kunnen de restauratiewerken beginnen.
Molenbouwer John De Jongh startte half maart met de voorbereidende werken zoals het
nummeren van de balken in de molen in functie van de demontage. Hij zal ook een aantal
kleine onderdelen uit de molen halen die in het atelier verder worden behandeld. Heel
wat werkzaamheden zullen de volgende maanden trouwens in het atelier worden uitgevoerd met als doel de molen in 2020 weer helemaal te monteren en te laten draaien.

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

Gaan we een toerke doen?
In april en mei kunnen we stilaan uitkijken naar mooie, warme en zonnige dagen. Hoe hier beter van genieten
dan op de fiets. Haal je stalen ros van stal en maak een mooie tocht in Kasterlee. Ben je een fervente fietser
en heb je al een favoriete tocht in onze gemeente? Of stippel je graag zelf een route uit op de fietsknoop
puntenkaart Kempen of www.fietsnet.be? Of kunnen we je verleiden met één van de tochten die Toerisme
Kasterlee uitwerkte? Hieronder een overzicht.
als je onderweg ook geniet van een hapje of een drankje.
Ook daar is aan gedacht, tijdens deze tocht kom je voldoende mogelijkheden tegen om de benen onder tafel te
schuiven. De volledige rit telt 45,6 km of je kan kiezen voor
de verkorte tocht van 28,5 km.
©© Bart Van Der Moeren

Fietsen met smaak (vanaf 1 mei)
Van een klassieker gesproken! Deze culinaire fietstocht
is niet meer uit het toeristisch aanbod weg te denken.
Je fietst langs weilanden in Tielen, boswegen in Lichtaart
en uitgestrekte vlakten in Kasterlee. Zo serveren we je
het beste van Kasterlee, zowel op culinair gebied als de
omgeving waarin je rijdt. Koop bij Toerisme Kasterlee je
brochure aan voor 34 euro en smul onderweg van een
voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Op het einde van
de rit is de maag gevuld, heb je 52 km in de benen.

Het Kastels erfgoed tegemoet
Tijdens deze rit passeer je onder meer verschillende
molens en kapellen. Hou ook zeker halt bij de plattelandsvensters die je onderweg vindt op idyllische
locaties. Op deze stalen platen lees je mooie poëzie die
verwijst naar de locatie. De fietstocht wordt nog leuker

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

Meer info: Toerisme Kasterlee – Tel. 014 84 85 19 – toerisme@kasterlee.be – www.visitkasterlee.be
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Buurtfeest organiseren? Subsidies aanvragen!
Subsidies voor je buurtfeest kan je tot 15 april aanvragen, uitsluitend via het digitaal loket op www.kasterlee.be.
Check eerst de voorwaarden op de website bij Vrije Tijd / subsidies / subsidie buurtfeest!
Meer info: cultuurdienst - Tel. 014 85 99 22 – cultuur@kasterlee.be

Biekenbusseltje b(l)oeit zoekt marktkramers
De succesvolle eerste editie van Biekenbusseltje b(l)oeit ligt alweer enkele jaren achter ons. Tijd om er opnieuw een lap op te geven! Op zondag 23 juni brengen we van 14 tot 18 uur een bijzondere ode aan het schattigste parkje van Kasterlee.
De organisatie is in volle voorbereiding. Dit staat 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 inwoners, lokale handelaars en ondernemers
❍❍ kennismaking met het florerende (verenigings-)leven op en naast het podium
(demo’s, workshops, optredens …): voor verenigingen, creatieve inwoners,
amateurkunstenaars …
❍❍ bijzondere (kinder)animatie: voor verenigingen, creatieve inwoners
❍❍ een pop-up café door de Kastelse Biervereniging
❍❍ …

Duurzaam?!
We vragen aan elke standhouder en deelnemer om zich te engageren om
actief mee te werken aan dit duurzaam evenement. Afvalarme verpakkingen, correcte inzameling van afval, recyclage en hergebruik van materialen,
spaarzame omgang met elektriciteit, water en grondstoffen,... elk aspect
van je deelname kan je duurzaam-proof maken!
Schrijf je vóór 30 april in via het digitaal loket op www.kasterlee.be. Deelname en bezoek zijn gratis.
Meer info: cultuurdienst – Tel. 014 85 99 22 – cultuur@kasterlee.be
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Biekenbusseltje b(l)oeit is op zoek
naar verenigingen, lokale ondernemers en inwoners die willen meewerken aan dit volksfeest waarbij
natuur, cultuur en duurzaamheid
centraal staan. Denk aan alles wat
b(l)oeit en mensen boeit.
Grijp deze kans om anderen te
bekoren met je activiteiten, talent of
bedrijvigheid. Voor de organisatie kan
je rekenen op een enthousiast team
dat bestaat uit de cultuur- en milieudienst en de Kastelse biervereniging.
Je kan zelf een (info)stand meebrengen of één van de beschikbare
kramen inrichten. Stel je je activiteiten graag voor aan de hand van
een heuse workshop? Of breng je de
marktkramer in jezelf naar boven om
de kas van je vereniging te spijzen?
Dat kan als je producten aanbiedt
die gelinkt kunnen worden aan het
thema duurzaamheid. Daar wordt
tijdens deze editie immers extra veel
aandacht aan besteed. Voor frisdrank
en bieren zorgt de Kastelse biervereniging, maar voor een chocomelk
van een lokale koe en voor een kruidenthee van eigen bodem rekenen
we op jou!

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

Activiteiten april - mei 2019
APRIL
01 Optreden Caroll Vanwelden
Georganiseerd door Jazz Houtum - Caroll
Vanwelden bewijst eens te meer op een
gevoelsvolle en levendige manier haar
schijnbaar onuitputtelijke creativiteit! Terwijl
de subtiele en zeer muzikale begeleiding van
Hans Van Oost haar warme en expressieve
stem ondersteunt, laat Mario Vermandel zijn
contrabas grooven’ en draagt Luc Vanden
Bosch, die voor de accentuering van de
Braziliaanse ritmes zorgt, met zijn subtiele
percussie en drums bij tot de meesterlijke
klankrijkdom van de band. - Locatie:
Jazzclub Houtum, Houtum 39 – Kasterlee
- Tijdstip: 20.30 uur - Prijs: € 10 (studenten
€ 5) - Meer info? www.houtumstreet.be
03 Dauwtrip
Georganiseerd door Femma Kasterlee
- Genieten van de ontluikende lente, het
opkomende zonnetje en de natuur die
langzaam wakker wordt. Na een leuke
ochtendwandeling van 1 uurtje staat een
heerlijk ontbijt klaar - Locatie: De Watermol,
Houtum – Kasterlee - Tijdstip: 7 uur Prijs: 7 € voor Femma-leden - € 12 voor
niet-leden - Meer info? Renild Van Laer,
014 85 16 19, renildvanlaer@hotmail.com
05 Kookworkshop
Georganiseerd door Femma + Kastelse
Biervereniging - Een lekker biertje smaakt
niet alleen op een gezellig terrasje Je
kan er ook een aparte touch mee geven
aan je gerechten. De gerechtjes op onze
kookworkshop ‘koken met bier’ worden
ongetwijfeld weer overheerlijke toppertjes.
- Locatie: OC Kasterlee, Binnenpad 2 –
Kasterlee - Tijdstip: 19–23 uur - Prijs: € 25
- Meer info? Hilda Lenaerts, 0478 54 92 19
06 Lentejumping
Georganiseerd door LRV De Lustige Dravers
- Oefenjumping voor leden en niet-leden.
- Locatie: Boekweitbaan 43 - Kasterlee Tijdstip: 8–20uur - Prijs: € 5 - Meer info?
Emily Borghs – 0472 76 53 04
06 Marathonwandeling
Georganiseerd door De Pompoenstappers
VZW - Wandelen doorheen de Kastelse
natuur. Diverse wandelingen mogelijk
variërend van 6 tot 42 kilometer. - Locatie:
MPI De Mast, Pater Damiaanstraat 10 Kasterlee - Tijdstip: 6 – 15 uur - Prijs: € 1
- Meer info? www.pompoenstappers.be –
www.marching.be

06 Fuif Black & Yellow
Georganiseerd door Studentenvereniging
Pomponia - Jaarlijkse themafuif met cantus
en cocktailbar - Locatie: OC Kasterlee,
Binnenpad 2 – Kasterlee - Tijdstip: 20–3 uur
- Prijs: € 5 (enkel fuif) - € 12 (cantus + fuif) Meer info? infopomponia@gmail.com
10 Ontmoetingsfeest
Georganiseerd door Femma Kasterlee
- Hoe word je de oma of opa die je altijd
al had willen zijn? Met deze lezing
helpt grootoudercoach Bieke Geenen je
alvast een heel eind op weg. - Locatie:
OC Kasterlee, Binnenpad 2 – Kasterlee
- Tijdstip: 19–22.30 uur - Prijs: € 2,50
Femma-leden - € 5,00 niet-leden - Meer
info? Boonen-vanballaer@telenet.be –
014 85 17 78
13 Fuif Orange Night
Georganiseerd door Chirojongens Kasterlee
- Fuif om te bewegen op ritmische tonen
van een heerlijke versterker. - Locatie:
OC Kasterlee, Binnenpad 2 – Kasterlee Tijdstip: 21–3 uur - Prijs: € 5 - Meer info?
Philippe Witvrouwen witvrouwen@hotmail.com
13 Muziekkroegentocht
Georganiseerd door Koninklijke Fanfare
De Kempenzonen Tielen - Liefhebbers
van Rock, Blues, Country, Rockabilly,
Swing, Boogie of Rock ’n Roll worden
in Tielen Muziekdorp verwacht. In zes
kroegen kunnen ze dan terecht voor
een stevige pint met een ruime portie
livemuziek. Organisator Koninklijke Fanfare
de Kempenzonen voorzien een gratis
pendeldienst met belbussen. - Locatie:
Deelnemende kroegen - Tielen - Tijdstip:
Vanaf 21 uur - Prijs: € 9 - Meer info? Robert
Diels – 0472 72 84 85
17 Workshop werken met muurvuller
Georganiseerd door Femma Kasterlee Tijdens deze workshop bewerken we een
vaas, schaal, schoen, voet, lampenkap,
glazen fles of pot, beeld … met muurvuller
en verf en toveren we iets dat reeds lang
in een stoffig hoekje stond, om tot een
mooie blikvanger. Ga alvast op zoek op je
zolder, kelder, glascontainer… naar iets
dat je een tweede leven wil geven (tijdens
de workshop kan je ongeveer 3 stuks
maken). - Locatie: OC Kasterlee, Binnenpad
2 – Kasterlee - Tijdstip: 19.30 uur - Prijs: 10
€ voor Femma-leden - 20 € voor niet-leden
- Meer info? Renild Van Laer 014 85 16 19 renildvanlaer@hotmail.com

STAAT JOUW ACTIVITEIT NIET IN DEZE KALENDER?
Jammer, maar wellicht gaf je de nodige informatie (nog) niet tijdig door aan het
evenementenloket of ontbraken er essentiële elementen in je activiteitenaanbod. Je
activiteit dient minimaal 90 dagen voor aanvang aangemeld te worden
Let op: er worden strikte deadlines in acht genomen voor publicatie in het
gemeentelijke infoblad. Via www.kasterlee.be/evenementenloket.aspx kan je
steeds je activiteit aanmelden. Enkel activiteiten van erkende Kastelse verenigingen
worden gepubliceerd!
De volgende deadline is vrijdag 3 mei 2019.

19–21 Vorsel Kermis
Georganiseerd door KLJ Kasterlee - Kermis
met fuif, zettersprijskamp, familiedag en
Kubb! - Locatie: Weide Vorsel z/n, Kasterlee
- Tijdstip: Diverse uren - Prijs: 19/04 € 5
KLJ-fuif, 20/04 € 4 zettersprijskamp - € 6
jeugdfuif, 21/04 € 3 Kubbtornooi - €3 fuif Meer info? Britt Nietvelt – 0496 30 85 59
20 Hondenwedstrijden
Georganiseerd door HBHV Lichtaart
(hondenschool) - Jaarlijkse
gehoorzaamheidwedstrijd voor
honden - Locatie: Hondenschool HBHV,
Hukkelbergseweg 2 – Lichtaart - Tijdstip:
8 – 23 uur - Prijs: € 10 deelnemer – Gratis
voor bezoekers - Meer info? François De
Kort – 0496 23 79 71
24 Buitenspeeldag
Georganiseerd door Jeugddienst gemeente
Kasterlee - Buiten spelen en sporten! Wie
heeft daar geen zin in? - Locatie: Speelbos
Rulheyde, Ossengoor z/n – Kasterlee Tijdstip: 13-16 uur - Prijs: Gratis - Meer
info? www.kasterlee.be
25-27 Rock Stenen
Georganiseerd door FC Stenen - 11-jarig
bestaan van Rock Stenen met oa. kienavond,
fuif, optredens en kindernamiddag. Locatie: Feesttent voetbalterrein FC
Stenen - Tijdstip: Diverse tijdstippen - Prijs:
Gratis - Meer info? Frederick Campforts –
0485 43 32 25
27 Op avontuur met boeken
Georganiseerd door Bibliotheek Kasterlee
- Voorlezen in de bib van Kasterlee, Lezen,
voorlezen, verhalen, vertellen, ... Allemaal
héél belangrijk en héél leuk. Je kan er niet
vroeg genoeg mee beginnen en dapper mee
doorgaan. - Locatie: Bibliotheek Kasterlee,
Pastorijstraat 8 – Kasterlee - Tijdstip:
10.30–11.30 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
bibliotheek@kasterlee.be
27 Fuif Slav Party
Georganiseerd door Jeugdhuis JeKa Themafuif met resident DJ’s! - Locatie:
Jeugdhuis JeKa, Duineneind 13 – Kasterlee
- Tijdstip: 20–3 uur - Prijs: € 4 - Meer info?
Wout Van Ballaer – 0492 83 15 54
30 Meiboomplanting
Georganiseerd door Koninklijke Fanfare
De Kempenzonen Tielen - Koninklijke
Fanfare De Kempenzonen Tielen zorgt
voor begeleiding tijdens het planten van de
meiboom - Locatie: Tielendorp z/n – Tielen
- Tijdstip: 18 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
Robert Diels – 0472 72 84 85

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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MEI
01+05+11 Schieting		
Georganiseerd door Schutters Tielen Ledenschieting: boogschieting op staande
wip - Locatie: Schuttersclub Zwepenstraat –
Tielen - Tijdstip: 18.30–22 uur - Prijs: Gratis
- Meer info? Eric Driessen – 0472 60 46 94
02 Wandelcriterium
Georganiseerd door OKRA Lichtaart Wandelevenement met wandelafstanden
van 5-6-7 km + rolstoelpatiënten 5 km.
Ook niet-wandelaars zijn welkom voor een
natje of een hapje! - Locatie: OC Lichtaart,
Schoolstraat 31 - Lichtaart - Tijdstip:
7–17 uur - Prijs: € 1,20 - € 1,50 - Meer info?
Leo Leysen – 0497 34 41 27
04 Kabaal aan ’t lokaal
Georganiseerd door JBBK Samenwerkingsprojectje tussen de
JBBK (kempenzonen Tielen) en de
Tielense klassen van de muziekacademie
waarbij de muzikanten/leerlingen op
verschillende manieren een “podium”
krijgen. - Locatie: Oude jongensschool
Tielen, Kerkstraat 1 – Tielen - Tijdstip:
13.30–17.30 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
Kris.leys@kempenzonen.be
04 6de Lichtaarts Bierfestival
Georganiseerd door MLK Lichtaart Bierproeverij met keuze uit een 90-tal
biervariëteiten - Locatie: Ligahof,
Schoolstraat – Lichtaart - Tijdstip:
14 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
www.vvmolenkring.be
04-05 Proms- & Aperitiefconcert
Georganiseerd door KF De Kunstminnaars
& Jeugdfanfare Kasterlee - Promsconcert
van KF De Kunstminnaars Aperitiefconcert
van Jeugdfanfare Kasterlee i.s.m.
muziekacademie van Herentals. - Locatie:
OC Kasterlee, Binnenpad 2 – Kasterlee Tijdstip: zaterdag 04/05 20-1 uur, zondag
05/05 10-18 uur - Prijs: € 7 - Meer info?
hanne1jacobs@gmail.com

11 +30 Fuif Sabrina & the boys
Georganiseerd door Strepkes & bollekes
- Een knallende +30 fuif met DJ - Locatie:
OC Kasterlee, Binnenpad 2 – Kasterlee Tijdstip: 20–3uur - Prijs: € 8 - Meer info?
Jef Baeyens – 0478 78 84 05

24-26 Molekenskermis
Georganiseerd door MLK Lichtaart Openluchtfuif - Locatie: Sportvelden
Meulestraat, Molenstraat, Lichtaart Tijdstip: 9-3 uur - Prijs: Geen prijsinformatie
bekend - Meer info? www.vvmolenkring.be

16 Kubb-tornooi
Georganiseerd door OKRA Tielen Kubb-tronooi tussen de verschillende
OKRA-trefpunten - Locatie: Sportcentrum
Tielenhei, Prijstraat 68 – Tielen - Tijdstip:
9–18 uur - Prijs: Gratis - Meer info? Nieke
Smolderen – 014 55 54 91

25 Garageverkoop
Georganiseerd door Gezinsbond Particulieren bieden hun snuisterijen
en curiosa te koop aan! - Locatie:
Lichtaart – diverse deelnemers - Tijdstip:
9–16 uur - Prijs: € 4 (deelnemer)
– bezoekers gratis - Meer info?
breugelmans.goossens@skynet.be

18 Fuif “Sweet 16”
Georganiseerd door Jeugdhuis JeKa - Een
eerste kennismakingsfuif voor 16-jarigen
- Locatie: Jeugdhuis JeKa, Duineneind 13
– Kasterlee - Tijdstip: 20–3 uur - Prijs: € 4 Meer info? Wout Van Ballaer – 0492 83 15 54
18 Wereldfeest
Georganiseerd door Solidariteitsraad
- Wereldfeest met marktkraampjes,
dansinitiaties en workshops. - Locatie: GBS
De Pagadder, Schoolstraat 33 – Lichtaart
- Tijdstip: 12 – 3 uur - Prijs: Gratis - Meer
info? welzijn@kasterlee.be

18-19 Back to the 90’s – Toonmoment
Castle Crew
Georganiseerd door Castle Crew VZW Toonmoment van de Castle Crew dansers
om te laten zien wat ze het afgelopen
dansjaar hebben geleerd. - Locatie: OC
Kasterlee, Binnenpad 2 – Kasterlee Tijdstip: Zaterdag 18/05 9-23 uur, Zondag
19/05 13-22 uur - Prijs: € 5 - Meer info?
Hanne Mertens - hannemertens@msn.com
23 Lezing Uit het leven van een journalist
Georganiseerd door Okra Tielen - Journalist
Herman Van Doninck heeft er een carrière
van 35 jaar opzitten bij Gazet van Antwerpen.
Hij verhaalt hoe de verslaggeving de voorbije
decennia evolueerde. Martine Dams zingt. Locatie: OC Tielen, Kasteeldreef 34 – Tielen
- Tijdstip: 14–15.30 uur - Prijs: Gratis - Meer
info? Nieke Smolderen – 014 55 54 91

04 Fuif Second Bass Party
Georganiseerd door Chirojongens Kasterlee
- Tentfuif - Locatie: Feesttent Boekweitbaan
– Kasterlee - Tijdstip: 21–3 uur - Prijs:
€ 5 - Meer info? Philippe Witvrouwen witvrouwen@hotmail.com

25 - 26 Opendeurdag
Georganiseerd door LRV De Kempenridders
- Jaarlijkse opendeurdag van de
club! - Locatie: Oefenterrein LRV De
Kempenridders, Dressenstraat – Lichtaart
- Tijdstip: Zaterdag 25/05 9-17 uur, Zondag
26/05 9-19 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
Sara Matthys – matthys.sara@hotmail.com
25 Lichtaart Zingt 2
Georganiseerd door Koninklijke fanfare
Vreugd in Deugd Lichtaart vzw - Een gratis
concert voor iedereen in het centrum
van Lichtaart. We spelen aangename
muziek die men kan meezingen. - Locatie:
Bobbejaanschoepenplein Lichtaart,
Schoolstraat – Lichtaart - Tijdstip:
16-23.30 uur - Prijs: Gratis - Meer info? Bart
Van Peer – bartvanpeer@outlook.com
26 Lenteconcert
Georganiseerd door Koor Eglatier Tielen
- Het koor Eglantier geeft in de SintMargaritakerk van Tielen een lenteconcert
met hoofdzakelijk negrospirituals en
gospels. - Locatie: Sint-Margaritakerk
Tielendorp – Tielen - Tijdstip: 11–14 uur Prijs: € 10 in voorverkoop - € 12 ter plaatse
- Meer info? Pet Ardui – Tel. 014 41 09 50
30 Waterputfestival
Georganiseerd door KWB Lichtaart Benefietconcerten met diverse eet- en
drinkstandjes! - Locatie: OC Lichtaart,
Bibplein – Lichtaart - Tijdstip: 13–1 uur
- Prijs: Gratis - Meer info? Yoko Dams –
0473 66 98 27

OPEN DAG Academie voor
Muziek, Woord en Dans
zaterdag 25 mei van 10 tot 13 uur

Doorlopend informatie over de lessen muziek, woord & dans.
10.00 – 12.30 : Toonmomenten WOORD
11.00:
IK-DOE-MEE-LES voor alle 6 en 7 jarigen
(initiatie MUZIEK & WOORD)
11.30:
Toonmoment Initiatie
12.30 – 13.00: Toonmoment DANS
10.00 - 13.00: Doorlopend kennismaking met volgende muziekinstrumenten:
viool – dwarsfluit – hobo - saxofoon – trompet – trombone – accordeon – piano –
gitaar – elektrische gitaar – slagwerk
Mogelijkheid om in te schrijven voor schooljaar 2019–2020 vanaf 25 mei via
www.samwdherentals.be
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GEEF ONS GEEN HUISWERK OP

WOENSDAG 24 APRIL
woensdag 24 april
domein Rulheyde
13-16 uur
Speel met ons mee op de buitenspeeldag 2019!
Ontdek de mega zandberg, go-carts een stormbaan en nog zoveel
meer! Onze speelvogels staan klaar om samen te spelen.
Let wel, we organiseren geen opvang.
Begeleiding van een volwassene is noodzakelijk deze dag.
Breng dus je mama, papa, oma, opa,... mee.

Op maandag 14 januari startte de afbraak van een iconisch
gebouw in Kasterlee, het parochiecentrum. Deze afbraak ging
gepaard met het ophalen van veel herinneringen en nostalgie.
De site wordt omgevormd tot groene zone.

Ook dit jaar zagen we weer veel blije gezichten en
knappe kostuums tijdens de carnavalstoeten.

GBS De Vlieger hield een dikke truienweek en zette elke
dag de temperatuur een graadje lager. De leerlingen
willen de klimaatverandering onder de aandacht
brengen. Ze vatten donderdag 14 februari post aan de
schoolpoorten met hun zelfgemaakte pamfletten vol
met slogans. Zo willen ze iedereen aanzetten om op een
milieuvriendelijke manier naar school te komen (te voet,
met de fiets, carpoolen). Wie nu al goed bezig is, werd
beloond met een coole ‘klimaatflandrienpatch’.

Van 1 tot 7 maart, tijdens de week van de
keigezonde Kempen, werden verschillende
activiteiten georganiseerd, zoals Tai Chi in de
twee woonzorgcentra in onze gemeente.

©© Paul Keyenberg

Het gemeentebestuur en de sportraad van Kasterlee huldigden dit jaar alle Kastelse sportlaureaten
voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Tijdens een feestelijke avond werd een overzicht getoond
van alle sportprestaties.

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

