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Masterplan de Met
Stel je kandidaat voor een adviesraad!
Maak kennis met het schilteam van GBS De Vlieger

Beste Lezer
Onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Rob
Guns hebben de fractieleiders in de gemeenteraad zich gebogen over de werking van onze
adviesraden. Dit heeft geleid tot een verfijning
van de regels en het scherp stellen van de taak
van een adviesraad. In dit informatieblad vindt u
een oproep om u kandidaat te stellen voor een
van onze 11 adviesraden. Als bestuur willen wij
graag de kennis, ervaring en deskundigheid
van onze inwoners mee inschakelen om het
lokale beleid waar mogelijk nog te verbeteren.
Een primeur in Vlaanderen is dat we samen met
buurgemeente Lille een gezamenlijke Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
(GECORO) oprichten.
Enkele weken geleden is de brochure met de zomeractiviteiten verspreid. We zijn er in geslaagd
om met de gemeentelijke jeugd-, cultuur- en
sportdiensten en met tal van verenigingen weer
een zeer aantrekkelijk en gevarieerd vakantieaanbod uit te werken voor onze jeugd. Zodra de
inschrijvingen waren geopend, was er weer een
ware stormloop om snel een plekje te veroveren. Het is duidelijk dat deze zomeractiviteiten
aan een grote maatschappelijke verwachting
beantwoorden.
Tijdens het Hemelvaartweekeinde mochten we
meer dan 100 gasten uit partnerdorp Plaffeien
ontvangen. Een uitgelezen kans om de banden
met onze Zwitserse vrienden aan te halen en
samen met hen de Plaffeienstraat te onthullen.
Juni is voor onze studenten niet altijd de leukste
maand. Maar we wensen hen goede moed en
succes met de examens.
Ward Kennes
burgemeester

Foto voorpagina:
Zo ziet de Markt in Kasterlee er nu nog uit.
Welke plannen we hebben met het nieuwe
marktplein en de toegangswegen lees je op
pagina 4 t.e.m. 6.

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, mobiliteit, 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

❍❍ Rob Guns
Mgr. Cardijnstraat 41 – Kasterlee
GSM: 0471 70 15 00
e-mail: rob.guns@kasterlee.be
zitdag: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
op het gemeentehuis of op afspraak (*)
bevoegdheden: erfgoed, duurzaamheid,
bosbeheer en jeugd

❍❍ 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

❍❍ 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

Gemeentediensten
Gemeentehuis

Brandweer

Markt 1 – Kasterlee
Tel. 014 85 00 01 – Fax. 014 85 07 77
e-mail: info@kasterlee.be
website: www.kasterlee.be
openingsuren:
maandag: 9 – 12 uur / 14 – 17 uur /
18 – 20 uur
dinsdag – donderdag - vrijdag: 9 – 12 uur
woensdag: 9 – 12 uur / 14 – 17 uur

Lichtaartsebaan 4 bus 1 – Kasterlee
dringende oproepen: 112
website: www.hvztaxandria.be

Sociaal Huis

Politie

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

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

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

Rob Guns nieuwe schepen
Robby Diels die in januari van dit jaar een schepenambt opnam, besliste om persoonlijke en
professionele redenen ontslag te nemen uit het college van burgemeester en schepenen.
Hij blijft wel raadslid. Rob Guns is aangesteld als nieuwe schepen. Hij krijgt als bevoegdheden erfgoed, jeugd, duurzaamheid en bosbeheer. Burgemeester Ward Kennes neemt
mobiliteit als bevoegdheid over van Robby.
Meer info: dienst secretariaat – Tel. 014 85 99 14 – secretariaat@kasterlee.be

Sluitingsdagen
tijdens zomer
periode
De gemeentelijke diensten en het OCMW zijn gesloten op:
❍❍ donderdag 6 juni (sportdag personeel)
❍❍ donderdag 11 juli (Vlaamse Gemeenschap)
❍❍ donderdag 15 augustus (OLV Hemelvaart)

Vernieuwde
inkomhal en
ticketsysteem
De inkomhal van het gemeentehuis is in een
nieuw kleedje gestoken; een nieuw infoloket
en een ruimere wachtruimte met een nieuwe
ticketzuil moeten je bezoek aan de gemeentelijke
diensten aangenamer en gemakkelijker maken.

❍❍ vrijdag 16 augustus (brugdag)

Opgelet, in het Sociaal Huis kan je in juli en augustus enkel tweewekelijks naar de zitdag voor de verwarmingstoelage komen: op maandag 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus
en 26 augustus.
De sporthallen zullen dicht zijn van 1 juli tot en met 31 juli.
Sporthal Duineneind is tot en met 18 augustus gesloten
wegens renovatiewerken.
De bibliotheken hebben hun zomersluiting van donderdag 11 juli tot en met zondag 21 juli en van donderdag
15 augustus tot en met zondag 18 augustus.
Het OC Tielen is gesloten van:

Voor de meeste diensten moet je een ticket nemen en
zal nadien jouw ticketnummer en het loketnummer
verschijnen op de schermen. Lukt het niet om de juiste keuze te maken of zit je nog met vragen, dan helpen
de medewerkers aan de infobalie je graag verder.
Om de interne werking te vergemakkelijken zijn een
aantal loketten gegroepeerd. Zo zullen alle vragen
die te maken hebben met ‘grondgebiedzaken’ voortaan aan één loket worden afgehandeld; omgeving
(ruimtelijke ordening en milieu), technische dienst en
mobiliteit. Om lange wachtrijen te vermijden maak
je daarom best vooraf een afspraak, zeker voor meer
uitgebreide vragen of opzoekingen die enige tijd in
beslag nemen.

❍❍ donderdag 6 juni tot en met zondag 9 juni
❍❍ dinsdag 9 juli tot en met woensdag 31 juli
❍❍ donderdag 12 september tot en met zondag

15 september
Het OC Lichtaart/Ligahof is gesloten van: maandag 1 juli
tot en met maandag 29 juli.
Het OC Kasterlee is gesloten van: dinsdag 30 juli tot en
met dinsdag 20 augustus.

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

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

Herinrichting van de Markt van Kaste

Raadpleging
beslissingen
en
reglementen
op de
gemeentelijke
website

Kasterlee heeft met de bouw van het ontmoetingscentrum, een parking en
een evenementenplein al een eerste fase van het Masterplan de Met achter
de rug. Ondertussen zijn de plannen voor fase 2, de heraanleg van de Markt
en de toegangswegen definitief klaar, na een uitvoerige participatie van alle
betrokkenen.
De ontwerpers werkten een ontwerp uit voor de herinrichting van de Markt
en de invalswegen: een groen plein, veel bomen, belevingsruimte, ruimte
voor terrassen,… Het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning werd
alvast voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en door
hen goedgekeurd. Aquafin zal het dossier indienen.

SITUERING
Het projectgebied situeert zich in het centrum van Kasterlee. Het marktplein (met de
kerk) en de vier toegangswegen: de Geelsebaan (vanaf de Wissel), de Retiesebaan
(vanaf de Schutterstraat), de Pastorijstraat (vanaf de Kapelstraat) en de Turnhoutsebaan (vanaf de Kattenberg).

Door het nieuwe ‘decreet lokaal bestuur’ kan je voortaan op de gemeentelijke website heel wat bestuurlijke
beslissingen terugvinden, zoals:
❍❍ de beslissingen genomen door de

burgemeester;
❍❍ de beslissingen genomen door het

college van burgemeester en
schepenen;
❍❍ de beslissingen genomen door de
gemeenteraad;
❍❍ de beslissingen genomen door het
vast bureau;
❍❍ de beslissingen genomen door de
raad voor maatschappelijk welzijn.
Ook de agenda en de notulen van
de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn worden zo
openbaar gemaakt. Alle reglementen
en verordeningen vind je als bijlage bij
deze besluitenlijsten.

INSPRAAK
Het ontwerp kwam tot stand na input en inspraak (van de betrokkenen):
❍❍ infovergadering en enquête voor de inwoners in 2012 waar gepolst werd naar de

gewenste invulling
❍❍ vanaf augustus 2016 tot eind 2017 bespraken verschillende werkgroepen het

Je kan ze bekijken op
https://kasterlee.meetingburger.net/
of door te zoeken naar ‘bekendmaking
besluiten’ op www.kasterlee.be.

Meer info: dienst secretariaat –
Tel. 014 85 99 14 –
secretariaat@kasterlee.be
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pleinontwerp, wegontwerp, de groeninvulling en onderbouw. Ook met de dienst
Onroerend Erfgoed, De Lijn, het toegankelijkheidsbureau Inter, de nutsmaatschappijen, Agentschap Wegen en Verkeer, … werd overlegd om specifieke elementen op te nemen.
❍❍ Vervolgens werd het ontwerp ook aan de betrokken bewoners, handelaars en
adviesraden gepresenteerd in september 2017. De opmerkingen werden mee
opgenomen in het ontwerp.
❍❍ In december 2017 werd het voorontwerp ingediend en werden een aantal krachtlijnen geformuleerd die verder afgetoetst werden naar de technische haalbaarheid.
❍❍ Aan de hand van deze krachtlijnen is het voorontwerp verder gedetailleerd tot een
definitief ontwerp.
❍❍ Het definitief ontwerp werd nog voorgelegd aan enkele eigenaars in het gebied
voor de bijsturing van de rooilijnen.

Masterplan de Met

terlee en toegangswegen
MOBILITEIT
De gewestweg wordt verlegd naar de noordzijde van de Markt. De voormalige N19 (Turnhout-Geel) wordt een ondergeschikte weg
zodat de oostwest-as (Retie-Kasterlee-Lichtaart) de hoofdader voor het verkeer wordt.

Concreet
❍❍ een verschuiving van de N123 naar het noor-

Mobiliteit

den, zodat er ruimte vrij komt voor een plein
dat grenst aan de terrassen van de zuidelijke
pleingevels
❍❍ het plein en de invalswegen worden zone 30
❍❍ de straten blijven tweerichtingsverkeer
❍❍ er komen geen afzonderlijke stroken voor
fietsers omdat dat niet past in het concept
van een zone 30

Woonstraten
De straten aan de zuidzijde van het plein (ter
hoogte van de horeca) worden woonstraten.
Ter hoogte van de horeca en de kerk blijft de
doorgang 4 meter breed voor traag verkeer.
Dit maakt levering aan winkels en horeca
mogelijk en zo blijven de lokale garages bereikbaar. De snelheid wordt hier beperkt tot 20
km/uur en parkeren mag enkel op de gemarkeerde parkeerplaatsen.

Parkeren
De auto wordt zo veel mogelijk geweerd op
de Markt, enkel aan de woningen met een
voortuinstrook worden vijf parkeerplaatsen
voorzien. Op het plein zelf zijn drie parkeerplaatsen voor kortparkeren in functie van
de handelszaken. Aan de kerk komen tien
dwarsparkeerplaatsen en vijf comfortparkeerplaatsen. In totaal zullen op en rond de Markt
229 parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Parkeren

Bushalte & fietsenstalling
Langs de Turnhoutsebaan komen centrale en
goed uitgeruste bushaltes aan weerszijden van
de straat (met een schuilhuisje met zitbank,
een overdekte fietsenstalling met plaats voor
36 fietsen en met oplaadpunten voor elektrische fietsen). Alle bestaande bus-routes
blijven behouden. Ook op de Geelsebaan is
een overdekte fietsenstalling met 50 plaatsen
voorzien.
Fietsenstalling
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Masterplan de Met

ONTWERP

ANDERE WERKEN

Groen

Tegelijkertijd met de heraanleg van de Markt worden ook
omvangrijke rioleringswerken uitgevoerd met de aanleg
van een gescheiden stelsel voor afval- en regenwater.
Onder het marktplein worden bufferbekkens met een aanzienlijke capaciteit aangelegd.

Wat sterk naar voor kwam uit de bevraging van de bewoners, is de vraag naar een groen plein. Daarom worden
een 60-tal dennenbomen geplant in het centrum van het
dorp. Deze bomen zijn beeldbepalend voor het landschap
rond Kasterlee en ze vormen een grote aantrekkingskracht van de gemeente, ook in de winter wanneer de den
zijn groene kleur behoudt. De hoge kruinen van een den
zorgen er bovendien voor dat er voldoende plaats blijft
voor activiteiten en evenementen. De bestaande Libanonceder blijft behouden.
Op de tekening kan je zien dat er drie groene velden komen op het marktplein:

Voor de heraanleg kan starten, wordt ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

TIMING?
De nutsmaatschappijen en het studiebureau maken thans
de planning op voor hun werken.

❍❍ naast het gemeentehuis en het toeristisch kantoor

vormt een veldje een doorgang naar het ontmoetingscentrum en het bijhorende evenementenplein.
❍❍ de kerktuin wordt beplant met inheemse soorten en is
volledig open en gericht naar de omgeving; langs de
paden komen zitbanken en monumenten.
❍❍ op het centrale veld komt een grote grasvlakte. Naast
banken en kleine elementen om fietsen te plaatsen
werden ook speelse waterelementen in het ontwerp
opgenomen.
Langs de invalswegen komen Japanse Notenbomen, die
geschikt zijn voor zowel smalle als bredere invalswegen.

Kermis
Een van de belangrijkste en historische functies van een
centrumplein zijn markten en kermissen. Zowel met het
plaatsen van elektriciteitskasten als verlichting is hier rekening mee gehouden, zodat de vernieuwde markt perfect
kan blijven dienen als kermis- of marktplaats.

Alle nutsleidingen die in de loop der jaren kriskras over de
Markt werden aangelegd, moeten aangepast en verlegd
worden in functie van het nieuwe ontwerp en het toe te
voegen riolerings-en bufferingsstelsel. Tegelijkertijd worden verouderde netwerken vernieuwd of uitgebreid.
In afwachting dat een omgevingsvergunning wordt verkregen, wordt een lastenboek opgesteld en wordt de aanbestedingsprocedure opgestart voor het aanstellen van een
aannemer.
Als de aannemer gekend is, kan een planning van de werken worden opgemaakt.
Wordt vervolgd dus!

Meer info: dienst grondgebiedzaken Tel. 014 85 99 25 - demet@kasterlee.be
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Grondgebiedzaken

Infomarkt
gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan
‘Vallei van de
Kleine Nete
en Aa’

Ben je écht klaar voor
een huisdier?
Een huisdier heeft aandacht nodig en een goede verzorging. Dat
betekent dat je er tijd en geld in moet steken. Welke noden je dier
heeft, hangt af van het type huisdier.
En hoe leuk het ook is om een puppy of een kitten in huis te halen,
vergeet niet dat ze ook groot worden.

Stel jezelf cruciale vragen
De Vlaamse regering keurde op 15 maart
2019 een start- en procesnota goed voor
de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan voor de vallei van de Kleine
Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk.
Het plan omvat de open ruimte in en rond
de vallei van de Kleine Nete tussen de N19
in Kasterlee en Geel en de kern van Grobbendonk en ligt op grondgebied van zeven
gemeenten: Grobbendonk, Vorselaar, Lille,
Herentals, Kasterlee, Geel en Olen.

❍❍ heb ik wel voldoende plaats en tijd?
❍❍ hoeveel geld wil ik eraan geven?
❍❍ wie zal elke dag voor het dier zorgen (ook als ik op reis ga)?
❍❍ wil iedereen van mijn gezin een dier?
❍❍ hoe oud en hoe groot wordt het dier?
❍❍ ben ik of een van mijn gezinsleden niet allergisch?
❍❍ heb ik vergunning nodig?
❍❍ is er een verplichte registratie?

Dit is al zeker zo bij honden en katten
❍❍ is sterilisatie/castratie verplicht?

Dit is al zeker zo voor katten en kittens
❍❍ ga zeker eerst ook na welke dieren je mag houden. Als je een huis

Met dit plan willen ze de vallei van de Kleine
Nete zo inrichten en beheren dat ze de toekomstige schokken van klimaatverandering
kan opvangen en tegelijk kan blijven instaan
voor voedsel-, water- en energievoorziening,
waterberging, het behoud van biodiversiteit,
erfgoed en landschappelijke kwaliteit.

of appartement huurt, verzeker je er dan ook van dat de eigenaar
geen bezwaar heeft en hou rekening met je buren.
Belangrijk! De zorg voor een huisdier is verplicht. Iedereen die een
dier heeft, moet zich houden aan de dierenwelzijnswet. Dit betekent
dat het dier de nodige verzorging, voeding en huisvesting moet krijgen. De minimumboete voor een overtreding op de dierenwelzijnswet is 416 euro.

Wil je hier graag meer over weten?
Je kan de volledige nota lezen op
www.omgevingvlaanderen.be/grup, of op
het gemeentehuis. Tot 28 juni kan je schriftelijk opmerkingen formuleren.
Ook ben je welkom op een van de infomarkten. In Lichtaart kan je op donderdag
13 juni tussen 17 en 20 uur terecht in het
OC Lichtaart (Schoolstraat 31) voor meer
informatie.

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

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

Bodemsaneringsfonds voor garage-,
carrosserie-, en landbouwmachinesector
Bodemsanering is een complexe zaak. Bedrijven en particulieren kunnen een beroep doen op Tersana vzw voor
organisatorische en financiële ondersteuning. Dit fonds
werd erkend door de Vlaamse overheid in het kader van
de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector.

Ook eigenaars van gronden waar in het verleden deze
activiteiten werden uitgeoefend en waar dus bodemverontreiniging kon ontstaan kunnen een beroep doen op
Tersana vzw.
Meer info: www.tersana.be

Loslopende
honden in de
natuur
In bossen en natuurgebieden moeten
honden aan de leiband. Dit is onder meer
belangrijk voor de bescherming van
planten en dieren en de veiligheid van
kinderen en volwassenen.
Een hond kan door zijn aanwezigheid de relatieve rust van een natuurgebied
verstoren en voor een oncomfortabel gevoel zorgen bij andere wandelaars,
ruiters of fietsers. Wilde dieren kunnen een loslopende hond ervaren als een
bedreiging of gevaarlijk roofdier. Zo zijn er voorbeelden van opgeschrikte
dieren die zich te pletter lopen tegen obstakels of gewond geraken/gedood
worden door loslopende honden of het verkeer tijdens hun vlucht. Een rondsnuffelende hond kan ook negatieve gevolgen hebben op (grond)broedende
vogels en kleine kwetsbare zoogdieren. In begraasde gebieden moet je ook
rekening houden met weidedieren.

Hondenlosloopzones

Wees niet
gek. Doe de
tekencheck
Plan je een bezoek aan de natuur?
Fijn! Genieten van de natuur is goed
voor je gezondheid maar wees niet
gek en doe dezelfde dag nog de
tekencheck. Want van een tekenbeet
kun je ziek worden.

Wat kun je doen om
de zieke van Lyme te
voorkomen:
1. controleer je lichaam van top tot
teen, dezelfde avond nog, nadat je
in de natuur geweest bent
2. als je een teek ontdekt, verwijder
die dan rustig en in één beweging
3. volg mogelijke symptomen één
maand lang op.

Wil je toch je hond vrij uitlaten? Er werden twee terreinen ingericht als
hondenlosloopzones:
❍❍ Hondenlosloopzone Kasterlee: omheind stuk bos nabij de parking in de

Holle weg
❍❍ Hondenlosloopzone Lichtaart: omheind stuk bos van ongeveer 2,2 hectare

in de Grote Heide aan de gemeentelijke parking achter Floreal Kempen
Op deze plaatsen kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig vrij rondlopen en ravotten.

Meer info: milieudienst - Tel. 014 85 99 27 - milieu@kasterlee.be www.natuurenbos.be/hondenzones

8

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – juni 2019

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

Sociaal Huis

Woning kopen of renoveren?

Vraag naar de betaalbare Vlaamse Woonlening via DE ARK
Via DE ARK kan je een voordelige sociale woonlening aanvragen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW). Je kan onder meer lenen om een woning te kopen
(met of zonder renovatiewerken) of je eigen woning te
renoveren.
Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Die gaan over
inkomen, eigendom, leeftijd, financiële draagkracht en verblijf in
België. Kijk op www.vmsw.be of je voldoet aan die voorwaarden.
Wij starten samen met jou het dossier voor de lening op. Na de
volledige samenstelling van je aanvraagdossier, bezorgen we dat
aan VMSW en beheren zij jouw dossier verder.
In 2018 tekenden 198 gezinnen in op een voordelige Vlaamse
Woonlening via DE ARK. Dit voor een recordbedrag van ruim 34
miljoen euro.

Meer info: De Ark – Tel. 014 40 11 03 - www.arkwonen.be

De huur- en isolatiepremie
Met de huur- en isolatiepremie willen Fluvius en de Vlaamse overheid
verhuurders extra motiveren om hun
huurwoningen energiezuinig te renoveren. De tegemoetkoming omvat
sterk verhoogde premies (20 euro/
m² voor dak; 85 euro/m² voor beglazing; 12 euro/m² voor spouwmuren)
én renovatiebegeleiding door een
projectpromotor.
Op die manier voldoet de verhuurder
aan de verplichtingen uit de Vlaamse
Wooncode. Voor de huurder stijgt het
comfort van de woning, terwijl de
energiefactuur daalt. In ruil verwachten ze van de verhuurder dat hij of zij:
❍❍ de huurprijs niet verhoogt
❍❍ het lopende huurcontract niet

voortijdig opzegt (regels van de
huurwetgeving)
❍❍ het restbedrag voor de investeringen betaalt.

Wie heeft recht op deze premie?
Verhuurders aan volgende doelgroepen maken aanspraak op de huur- en
isolatiepremie.
❍❍ Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het

ziekenfonds (klevertje eindigt op 1).
❍❍ Personen die het sociaal tarief genieten voor gas en elektriciteit (be-

schermde klanten).
❍❍ Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de

Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend en huishoudens met een
actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit.
❍❍ Personen die in schuldbemiddeling zitten en hun verwarmingsfactuur
niet kunnen betalen.
❍❍ Personen onder begeleiding van het OCMW omdat ze de facturen voor
gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
❍❍ Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk
aan 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste.
❍❍ Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340
euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken
naar het inkomen van drie jaar terug).
❍❍ Personen die hun woning huren bij een sociaal verhuurkantoor, een
lokaal bestuur of een OCMW.
❍❍ Natuurlijke personen met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens één jaar met een huurprijs van maximaal 521,69 euro per maand.

Meer info: sociale dienst – Tel. 014 55 60 04 – ocmw@kasterlee.be -www.huurenisolatiepremie.be.
Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – juni 2019
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Meedenken over het beleid? Iets voor jou?
Een nieuwe legislatuur, een nieuw bestuur en dus
ook nieuwe adviesraden. En daar zoeken we vers
bloed voor!
Lokale adviesraden spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van het beleid,
maar ook bij de uitvoering en bijsturing ervan. Bij belangrijke beslissingen vraagt
het bestuur de raden immers om advies, maar ze kunnen ook zelf voorstellen
aanbrengen. We hebben in Kasterlee elf adviesraden voor volgende thema’s: ruimtelijke ordening, milieu, jeugd, welzijn, senioren, landbouw, lokale economie en
toerisme, solidariteit, mobiliteit, sport en tenslotte cultuur. Spreken één of meerdere thema’s jou aan? Aarzel dan niet om je kandidatuur in te dienen!
We streven naar een evenwichtige verdeling tussen
de leden van de adviesraden. Elk geslacht moet
decretaal met minstens een derde van de leden
vertegenwoordigd zijn en inwoners van elke deel
gemeente moeten deel uitmaken van de adviesraad.

Hoe werkt een adviesraad?
❍❍ Adviesraden geven deskundig advies (door er-

varing, kennis of betrokkenheid) over het lokale
beleid. Ze geven advies over de meerjarenplanning, de budgetten, de reglementen, de nieuwe
infrastructuur die voor hun sector relevant is en
de beleidskeuzes. Hiervoor worden sjablonen
aangereikt.
❍❍ Minstens eenmaal per jaar wordt een algemene
vergadering georganiseerd.
❍❍ Minstens om de twee jaar wordt een open vergadering georganiseerd waarop alle geïnteresseerde burgers uitgenodigd worden.
❍❍ Een adviesraad telt bij voorkeur tien leden
(minstens zeven) en komt minstens driemaal per
kalenderjaar samen (indien er geen dagelijks
bestuur is).
❍❍ Indien de adviesraad toch een dagelijks bestuur
(met minstens vier leden) heeft, dan komt dit bestuur minstens zesmaal per kalenderjaar samen.
❍❍ Elke adviesraad stelt een voorzitter en secretaris
aan die de vergaderingen bijeenroepen, de agenda
samenstellen en het verslag opmaken.
❍❍ Adviesraden mogen gebruik maken van de gemeentelijke lokalen om te vergaderen en krijgen
500 euro per jaar om hun werkingskosten te
dekken.
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Voor welke adviesraden zoeken we
gemotiveerde kandidaten?
welzijnsraad

sportraad

Ben je professioneel bezig met
welzijnsthema’s of heb je hier
een persoonlijke interesse voor?
Ben je een persoon met een
beperking, heb je een zorgberoep,
zit je in de medische sector of verzorg je professionele opvang voor
kinderen jonger dan 3 jaar? Ben je
betrokken in een armoedeorganisatie? Ben je geïnteresseerd in
gezinsbeleid?

Sporthal, kunstgrasveld, subsidies, marathons, … hoe moet het
gemeentebestuur mensen stimuleren om meer te bewegen en
te sporten? Heb jij een mening of
een passie voor sport? Wil je het
beweeg- en sportaanbod verbeteren in onze gemeente?

solidariteitsraad
De solidariteitsraad geeft het
gemeentebestuur advies over
mondiale zaken. Zet je je in voor
internationale samenwerking, ben
je begaan met vredesthema’s of
zelfs gebeten door de derde en
vierde wereldproblematiek?

seniorenraad
Senioren vormen een grote en
diverse groep in Kasterlee, van
actieve tot meer hulpbehoevende
senioren. Om iedereen te vertegenwoordigen zoeken we personen uit een (senioren)vereniging,
maar ook niet-georganiseerde senioren. Ook willen we de verschillende leeftijden vertegenwoordigd
zien: van 55 tot 70 jaar, van 70 jaar
tot 80 jaar en 80-plussers.

jeugdraad
Wil je graag advies geven over
de speelruimte, subsidies voor
jeugdverenigingen, ontmoetingscentra, …. ? Liggen de belangen
van Kastelse kinderen en jongeren je nauw aan het hart? Ben je
tussen 15 en 26 jaar? Kan je jezelf
zeven keer per jaar op een vrijdagavond vrijmaken? Je krijgt
inspraak in het jeugdbeleid, maar
je ontmoet natuurlijk ook veel
andere Kastelse jeugd!

milieuraad
Heb jij een hart voor de natuur en
het milieu en heb je respect voor
de verschillende belangen van een
moderne samenleving? Heb je
een persoonlijke interesse over de
verschillende beleidsaspecten die
‘het milieu’ raken zoals afvalinzameling, natuurbeheer, duurzaamheid,… of ben je hier professioneel
mee bezig?

Oproep adviesraden

cultuurraad

landbouwraad

Ligt het cultuurbeleid je nauw aan
het hart? Of heb je interesse in literatuur of nieuwe media? En heb
je een brede kijk op cultuur en
vrijetijdsbeleving? Ben jij cultuurminnend? Heb je leuke ideeën?
Ben je actief bezig met muziek,
schilderen, beeldhouwen… En heb
je zin om mee te denken rond cultuur in onze gemeente? Zit je in
een Kastelse vereniging die actief
is binnen het culturele werkveld
maar nog geen lid is van de cultuurraad, laat het ons weten.

Landbouwers zijn belangrijke
beheerders van de open ruimte in
onze gemeente. Wil je mee advies
geven over landbouw of punten
die betrekking hebben op het
landbouwgebied? Naast de verschillende landbouwsectoren (bv.
veeteelt, bio-landbouw) is er ook
plaats voor input vanuit toerisme
en milieuorganisaties.

raad voor lokale
economie en toerisme
De raad lokale economie en
toerisme geeft aan de gemeente
advies over bepaalde vraagstukken die voor de sector relevant
zijn. Zit ondernemen in je bloed?
Wil je een spreekbuis zijn voor
jouw sector? Ben je een vertegenwoordiger uit de toeristische
sector (horecanten, logiesaanbieders, dagrecreatie) of lid van
een ondernemersorganisatie
zoals UNIZO of VOKA, Ben je een
ondernemer, detailhandelaar of
werknemer met een hart voor
lokale economie of toerisme?

mobiliteitsraad
Heb je interesse in verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit en
wens je mee te werken aan de uitbouw van de mobiliteitsplannen in
onze gemeente? Omdat mobiliteit
veel burgers of belangengroepen
aanbelangt, zoeken we vertegenwoordigers voor fietsers, scholen,
lokale economie, landbouw, gezinnen, openbaar vervoergebruikers, autogebruikers, personen
met een beperking, jeugd, senioren en sport.

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

Interesse?
Spreken één van bovenstaande thema’s je aan?
Stel je kandidaat voor 30 juni:
❍❍ via www.kasterlee.be (formulier in het digitaal loket)

Oproep adviesraden

Meedenken over
het stedenbouw
kundige beleid?
Elke gemeente moet belangrijke beslissingen nemen over ruimtelijke planning. Ze moeten ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken en oplossingen
zoeken voor allerhande ruimtelijke vraagstukken.
Voor advies over deze dossiers doen gemeentebesturen beroep op de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening. Omdat de ruimtelijke
vraagstukken in Lille en Kasterlee gelijklopend zijn
en om de objectiviteit te vergroten hebben beide
gemeentes beslist om een intergemeentelijke
commissie op te richten. Lille en Kasterlee zijn nu
op zoek naar gedreven inwoners om gestalte te
geven aan dit adviesorgaan.

Sluit je aan bij de
intergemeentelijke GECORO
Lille-Kasterlee
Heb je interesse om de volgende zes jaar een positieve bijdrage te leveren aan de adviesvorming op
stedenbouwkundig vlak in Lille en Kasterlee? Stel
je dan vóór 15 juli 2019 kandidaat voor de intergemeentelijk GECORO.

We zoeken:
❍❍ inwoners van Lille of Kasterlee, die moeten voor-

gedragen worden uit:
• verenigingen van werknemers
• verenigingen van zelfstandige ondernemers,
werkgevers en/of middenstand
• verenigingen van landbouwers
• milieu- en/of natuurverenigingen
• verenigingen uit de sector toerisme/recreatie
❍❍ deskundigen: dit zijn mensen die beroepshalve,
door hun studies of ervaringen kunnen aantonen
dat zij enige deskundigheid hebben opgebouwd
over bouwen, ruimtelijke ordening, ruimtelijke
planning, huisvesting, landmeten, ….

❍❍ per brief, ter attentie van: Het college van burgemeester en schepenen,

Markt 1, 2460 Kasterlee
Vermeld zeker je naam, geslacht, adres, voor welke raad je wil inschrijven
en welke groep (bv. landbouw, jeugdsport, …) je eventueel vertegenwoordigt.
Bovendien vragen we een korte motivering. Waarom wil je graag bij de
adviesraad komen? Welke groep (bv. leeftijd, socio-economisch, vereniging)
wil je graag vertegenwoordigen en waarom?
De volledige nota met de uitgangspunten over de werking van de adviesraden kan je lezen op www.kasterlee.be. Het college van burgemeester en
schepenen zal alle kandidaturen beoordelen.

Ook wie effectief of plaatsvervangend lid was in de
voorbije legislatuur mag zich opnieuw kandidaat
stellen.

Heb je interesse? Dien dan je gemotiveerde
kandidatuur in bij één van de sociale gele
dingen tot wie je behoort. De verenigingen
dragen op hun beurt via een gemotiveerde
brief minstens twee kandidaten voor. Deskun
digen kunnen via een gemotiveerde brief hun
kandidatuur rechtstreeks indienen.
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Vrijwilligers bij de gemeentelijke diensten van Kasterlee:

wie zijn ze en wat drijft hen?
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.

“Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn Maria Cools (64 jaar, Kasterlee), Julia
(73 jaar, Geel) en Maria Truyens (65 jaar, Kas
“Samen met nog een zestal dames zijn wij het
schilteam van de gemeentelijke basisschool
(GBS) De Vlieger. De twee Maria’s zitten al negen
jaar in het schilteam en ik doe het nu vijf jaar,”
vertelt Julia. “We zijn allemaal gestart toen een
kleinkind van ons naar deze school kwam. Ik heb
ondertussen geen kleinkinderen meer op deze
school, maar het is te leuk om er mee te stoppen,” vult Maria Cools aan.
“Elke woensdag wordt fruit in GBS De Vlieger
geleverd,” gaat Maria Truyens verder. “Dit wordt
gedeeltelijk betaald door de ouderraad. Voor de
afwisseling is het elke week ander fruit. We halen voor de kleuters de pit uit een nectarine,
snijden een appel in stukjes of doen druiven van
het takje. Het fruit doen we nadien in kommetjes
en brengen we naar de kleuterrefter, waar we
ook kannen water klaarzetten. Enkele klassen
eten hun fruitje voor de speeltijd, andere doen
dit er na.”
“Voor de lagere school hebben wij geen werk,”
vult Julia aan. ‘De poetsploeg of administratief
medewerkster Ann Daneels zet voor hen
’s morgens de zakken met fruit klaar in de
keuken. Van elke klas komt dan één leerling of
leerkracht de zak halen en zij delen het fruit zelf
uit in de klas.”
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“Elk trimester geven de ouders door of hun
kind wel of niet deelneemt aan de fruitdag op
woensdag,” vertelt Maria Cools. ‘”Ouders mogen
uiteraard ook zelf fruit in de brooddoos van hun
kinderen doen. Maar de meeste leerlingen doen
wel mee. Wanneer ze een vriendje een vrucht
zien eten die ze niet lusten omdat ze het niet
kennen, willen ze toch ook eens proeven, vertelt
Maria Truyens. “Zien eten, doet eten. Dat merken
we heel erg bij de kleutertjes.”
“Het is zo’n dankbare taak,” zegt Julia. “En de
kinderen zijn zo spontaan! Soms komen we ze tegen in de winkel en krijgen we een dikke knuffel.
Je ziet de ouders dan kijken: ‘wie is dat?’ Maar
voor hen zijn we een bekend gezicht.” Maria
lacht: “Ja, dat is waar. Zo ben ik al jaren voor alle
kleuters de oma van Nino, ook al zit Nino al in
het middelbaar.”
“Het schilteam is ook een hecht team. We zijn
goed op elkaar ingesteld. Het is gezellig om met
deze bende samen te werken. En het geeft ook
voldoening als je weet dat je de school er een
handje mee helpt,” besluiten de Maria’s en Julia.
“Onlangs hadden we nog een grappig momentje,” lacht Maria Cools. ‘Ik vroeg aan directeur
Viviane Wouters wanneer ze nu juist op pensioen

KASTERLEE
vrijwilligt

Van Craen
sterlee).’’
gaat. ‘Waarom,’ vroeg ze ‘ben je me graag kwijt?’
‘Ah nee, he Viviane, dan kan je mee in het schilteam komen!”
“Een grapje af en toe moet kunnen, zeker in ons
tof schilteam”, besluiten Maria Truyens en Julia.

Ook zin gekregen om de
handen uit de mouwen te
steken?
Alle hulp is welkom. Neem contact op met de
GBS De Vlieger op directie@devlieger.be of via
het telefoonnummer 014 85 00 67.
Kijk op www.kasterleevrijwilligt.be, hier 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

Maria Truyens, Maria Cools, Julia Van Craen

Gemeentelijk informatieblad Kasterlee – juni 2019
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Vrije tijd

Deze zomervakantie kan je komen
schattenjagen op vier locaties in Kasterlee. Vlieg verstopte namelijk een
schat bij Toerisme Kasterlee én in de
bibliotheken van Kasterlee, Lichtaart en Tielen. Het thema is ‘Proef jij
wat ik proef’. Volg je smaakpapillen
en laat je leiden door wat je proeft.
Heb je de schat gevonden? Geef de
code in op de website van Vlieg en
wie weet win je wel één van de leuke
prijzen.

©© Bart Van Der Moeren

Schatten van
Vlieg

De zomer nodigt uit om meer
te bewegen

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

Sporten hoeft niet duur te zijn. Gewoon je wandelschoenen aantrekken
is het begin van een actieve bezigheid. Wandelen is namelijk een ideale
activiteit om meer te bewegen. Ga bijvoorbeeld een paar keer per week een
half uurtje wandelen. Voer je tempo en je wandelfrequentie geleidelijk op en
je bent vertrokken. Ook je dagelijkse bezigheden bieden heel wat mogelijkheden om in beweging te blijven: neem eens wat vaker de fiets of ga te voet
naar de winkel voor kleine boodschappen in plaats van één keer per week
met de auto. Neem de trap in plaats van de lift. Je zal het verschil snel merken, en vooral ook voelen! Meer bewegen, hoe begin je er aan? Lees meer
op www.sport.vlaanderen.be (slim sporten/bewegen).

Meer info: sportdienst – Tel. 014 85 99 17 – sport@kasterlee.be

Crossmoto, quad, buggy, jeep,…
test het samen met ons uit
Ben jij tussen 12 en 16 jaar oud (geboren tussen 2007
en 2003) en ben je vrij op dinsdag 13 augustus? Schrijf
je dan in voor de jaarlijkse motor-instapdag op de
Keiheuvel in Balen. Via een doorschuifsysteem komen
crossmoto, quad, buggy, jeep, zijspan en mountainbike
aan bod. De prijs voor deelname aan de activiteiten,

de begeleiding, het vervoer vanuit Kasterlee, de verzekering en een lunchpakket is 30 euro. Inschrijven doe
je via www.I-school.be/login. Registreer je eerst op
www.I-school.be/Kasterlee/registreren als je nog geen
account hebt.

Meer info: sportdienst - Tel. 014 85 99 27 – sport@kasterlee.be
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Vrije tijd

Pret tot en met

©© Nathalie Leysen

©© Kristien Mertens

Tijdens de grote vakantie – of misschien al in juni - kriebelt het om samen met je vrienden of familie een leuke
activiteit de doen. Lange dagen, warme zonnestralen en frisse dranken kleuren de onvergetelijke momenten.
Toerisme Kasterlee zet de zomertoppers op een rijtje voor een leuke dag in Kasterlee.

Met de kinderen

Actief in de natuur

Zeg niet zomaar wandelen tegen deze tochten:

Dankzij de rustige wegen, landelijke paden en leuke tussenstops is Kasterlee een droomdorp om een toffe tijd in
de natuur te beleven.

❍❍ Pumpkin attack: een trip van 4 km voor kinderen vanaf

8 jaar die je maakt aan de hand van een gratis app op je
smartphone. Red jij de inwoners van Kasterlee aan de
hand van opdrachtjes onderweg?

❍❍ Mountainbike: de pittige route van Herentals/Kasterlee

telt in totaal 53 km. Dankzij de mountainbikepeters zijn
de drie lussen perfect onderhouden.

❍❍ Geocache-reeks ‘Van REUZE(H)OOG tot superlaag:

maak een avontuurlijke wandeling van 2,5 km in het
Provinciaal Groendomein Hoge Mouw met een wandelgps. Onderweg zoek je naar negen caches in het bos.
Leuk voor kinderen vanaf 8 jaar.

❍❍ Kajak: bekijk Kasterlee eens vanuit een ander ooghoek.

Huur op een warme zomerdag een kajak en vaar op een
rustig tempo op de Kleine Nete.
❍❍ Ruiterpad: het afwisselend landschap van Kasterlee

❍❍ Speurneuzen met Tia: heb jij een speurneus tussen 6 en

10 jaar in huis? Kom er dan een keertje mee speurneuzen op de Zwarte Berg. Met een wandel-gps in de hand
zoeken jullie naar acht verborgen locaties.

maakt paardrijden en mennen heel bijzonder. Koop bij
Toerisme Kasterlee de kaart van het ruiterpad, met vijf
verschillende lussen, voor 3 euro.
❍❍ Wandelen en fietsen: natuurlijk is het hier prach-

❍❍ Dagvertelling op Kabouterberg: elke dag van de zomer-

vakantie staan vertelsters klaar om je kind van 3 tot 7
jaar mee op wandel te nemen op Kabouterberg. Onderweg worden liedjes gezongen, gespeeld en zandtaarten
gebakken.

tig om te wandelen en te fietsen. Toerisme Kasterlee heeft enkele routes maar je kan ook zelf je tocht
samenstellen aan de hand van knooppunten. Hiervoor kijk je op fietsroutes.provincieantwerpen.be of
wandelroutes.provincieantwerpen.be. In enkele klikken
heb je een route klaar en ben je op weg.

Meer info: Toerisme Kasterlee – Tel. 014 84 85 19 – toerisme@kasterlee.be – www.visitkasterlee.be
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v.u. Ward Kennes, Markt 1, 2460 Kasterlee

18 - 19.30 uur
20 - 21 uur
21.30 - 23 uur
23 uur

live-optreden DJ Zwanzibar, een kinderdisco met ballen
live-optreden Inge Franck, Tielens toptalent!
live-optreden Jean & Les Flamands, ambiance verzekerd!
Geluidsarm podiumvuurwerk

Een organisatie van het gemeentebestuur Kasterlee i.s.m. Gekko Tejater
en Murgesti comité

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

Activiteiten juni - juli - augustus 2019
JUNI
03 Optreden NABOU

Georganiseerd door Jazz Club Houtum
- Nabou Claerhout oogste veel bijval als
uitstekende tromboniste van Tadpole
Evolution Met haar eigen kwartet ‘Nabou’
met o.a. gitarist Roeland Celis spelen zij
moderne jazz en fusion. - Locatie: Jazz Club
Houtum, Houtum 39 – Kasterlee - Tijdstip:
20.30 uur - Prijs: € 10 (€ 5 voor studenten) Meer info? www.houtumstreet.be

07-10 Sinksenfeesten

Georganiseerd door Sinksencomité
Kasterlee - Jaarlijkse braderij in de
centrumstraten van Kasterlee. - Locatie:
Geelsebaan – Melkstraat – Markt –
Turnhoutsebaan - Tijdstip: 9.30–21 uur Prijs: Gratis - Meer info?
Luc Van Caeneghem – 0478 41 23 21

08 Sinksentrail

Georganiseerd door VZW Marathon
Kasterlee - Jaarlijks loopevenement
doorheen de Kastelse bossen met als
afstanden 6, 12 of 18 kilometer. Let op:
fysiek aan de pittige kant! - Locatie: Pleintje
De Wissel, Geelsebaan 50 – Kasterlee
(startlocatie) - Tijdstip: 13–17 uur - Prijs:
€ 5 - € 6 - € 7 - Meer info? Roger Wils –
0498 32 22 89

08 G-sportdag Tielenheide

Georganiseerd door KVG Lichtaart G-sportdag met demonstratiesporten en
een volksspelencircuit. Jong of oud, met
een beperking of niet, iedereen is van harte
welkom! - Locatie: SC Tielenhei, Prijstraat
68 – Tielen - Tijdstip: 8–18 uur - Prijs:
€ 5 - Meer info? Roger Van de Water –
0498 49 50 11

08-09 Kleiduifschieting Sint Hubertusclub
Tielen

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

09 Levend heemerf - Openluchtoptreden
The Vickings

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

14-16 Circus Carré Curieux – Famille
choisie

Georganiseerd door Cultuurcentra De
Warande, ’t Schaliken en De Werft in
samenwerking met het gemeentebestuur
Kasterlee - De leden van Carré Curieux
beschouwen zich als vier broers. hoewel
ze geen echte familie zijn van elkaar, zijn
ze het wel geworden. ‘Famille choisie’ gaat
over kunstmatige en toch zeer concrete
familierelaties die ontstaan wanneer vier
circusartiesten dagelijks samenleven,
wroeten aan een project en een eigenzinnige
kijk geven op het idee van een familie en een
gemeenschap. - Locatie: Circustent,

grasveld AC Lichtaart, Molenstraat
56 - Lichtaart - Tijdstip: 14/06:
20–21.30 uur - 15/06: 20–21.30 uur - 16/06:
19–20.30 uur - Prijs: € 20 - Meer info?
cultuurcentrum@herentals.be

15 Schatjesfuif

Georganiseerd door KFC De Kempen
- Reünie in nagedachtenis van Annet
Keuppens, voor alle voetballertjes die ooit bij
Annet op training zijn geweest. De opbrengst
gaat integraal naar het evenement
Fanfarathon 2019 (t.v.v. kinderkankerfonds).
- Locatie: KFC De Kempen, Prijstraat 66
– Tielen - Tijdstip: 20–2 uur - Prijs: € 10
(inclusief één consumptie) - Meer info?
Claudia Thijssen – 0497 60 89 47

18 Dagfietstocht

Georganiseerd door Femma Kasterlee
- De jaarlijkse dagfietstocht van Femma
Kasterlee. Eigen picknick meebrengen mag.
Spring op je fiets voor een mooie rit en een
toffe babbel in leuk gezelschap! Waar wacht
je nog op? - Locatie: 9.30 uur - Tijdstip:
Biekenbusseltje, Melkstraat z/n – Kasterlee
(vertrek) - Prijs: Gratis - Meer info?
www.femmakasterlee.be

20 Lezing: Vergeet de mooie dagen niet

Georganiseerd door Gemeentebestuur
Kasterlee i.s.m. Vormingplus Kempen Eén op de vijf mensen krijgt dementie.
Martine Dams wil met dit liedjesprogramma
dementie onder de aandacht brengen. Door
de gevolgen van dementie kunnen mooie
herinneringen vervagen of vergeten worden.
Martine haalt ze van onder het stof vandaan.
Ze maakte in samenwerking met het
Regionaal Expertisecentrum Tandem (ECD),
het programma ‘Vergeet de mooie dagen
niet’. - Locatie: OC Kasterlee, Binnenpad 2 –
Kasterlee - Tijdstip: 19.30–22.30 uur - Prijs:
Gratis - Meer info? welzijn@kasterlee.be

22 Lenterit voor wielertoeristen

Georganiseerd door WTC De Bevers Recreatieve en mooie fietstrajecten van 32
of 60 kilometer doorheen Kasterlee, met
een uitgebreide bevoorrading op de parking
van de Hoge Rielen. - Locatie: Kastelse
Kayakclub, Breevensedijk 2 – Kasterlee
(vertrek) - Tijdstip: 8–14 uur - Prijs: € 1,5
kleine tocht - € 3 grote tocht (leden VWB)
- € 5 grote tocht (niet-leden VWB) - Meer
info? Maria Puts – 014 67 82 61

23 Biekebusseltje B(l)oeit

Georganiseerd door Gemeentebestuur
Kasterlee - Tweede editie van deze
ambachtenmarkt met streeklekkers,
kinderanimatie, demo’s, workshops,
podiumacts en amateurkunsten! - Locatie:
Biekebusseltje – Berkenlaan z/n – Kasterlee
- Tijdstip: 14–18 uur - Prijs: Gratis - Meer
info? www.kasterlee.be

23 Jogging Herentals - Tielen

28-30 Grootrees Kermis

Georganiseerd door Grootrees
comité - Kermis in Grootrees met
kaartprijskamp, fuif en gezinsnamiddag met
ringsteekwedstrijd en tafelvoetbaltornooi. Locatie: Feesttent De Hese z/n – Kasterlee
- Tijdstip: 28/06: 18-24 uur - 29/06: 12–3 uur
- 30/06: 12–24 uur - Prijs: € 5 - Meer info?
grootrees.comite@gmail.com

29-30 Fanfarefeesten

Georganiseerd door Koninklijke Fanfare De
Kempenzonen Tielen - Feestweekend met
fanfaremuziek & randanimatie - Locatie: OC
Tielen, Kasteeldreef 34 – Tielen - Tijdstip:
29/06: 20–24 uur - 30/06: 12–24 uur - Prijs:
Gratis - Meer info? www.kempenzonen.be

JULI
01 Optreden BLUE HEATHENS JAZZBAND
Georganiseerd door Jazz Club Houtum De kern van de band is een ensemble van
vocal, trompet, klarinet/saxofoon, trombone,
gitaar, drums en afwisselend sousafoon of
contrabas. ‘The Blue Heathens’ blazen met
7 muzikanten nieuw leven in oude jazz, recht
uit het New Orleans van de jaren ’20 en
’30. - Locatie: Jazz Club Houtum, Houtum
39 – Kasterlee - Tijdstip: 20.30 uur - Prijs:
€ 10 (€ 5 voor studenten) - Meer info?
www.houtumstreet.be

06 Fuif Sex On the Beach

Georganiseerd door KLJ Kasterlee Jaarlijkse openluchtfuif van KLJ Kasterlee.
- Locatie: Weide Boekweitbaan – Kasterlee
- Tijdstip: 20–3 uur - Prijs: € 5 - Meer info?
Loes Boonen – Tel. 0496 46 48 46

06-07 Verbroedering & Frühshoppen

Georganiseerd door KF De Kunstminnaars
VZW - Muzikale verbroedering op zaterdag
6 juli tussen diverse muziekensembles.
Op zondag 7 juli heerlijk genieten van
gezellige muziek in combinatie met
een smakelijke BBQ! - Locatie: Café De
Pelleman, Pellemanstraat 27 – Kasterlee
- Tijdstip: 6/07: 14–20 uur - 7/07:
10–20 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
www.dekunstminnaars.be

11 Kasterlee Feest

Georganiseerd door Gemeente Kasterlee
i.s.m. Murgesti Comité en Gekko Tejater Een compleet nieuwe format voor het feest
van de Vlaamse Gemeenschap! Met nieuwe
randanimatie, optredens van Zwanzibar,
lokaal toptalent Inge Franck, muziek
en sfeermakers Jean & Les Flamands.
Afsluitend is er geluidsarm vuurwerk. Locatie: Graspleintje JeTi, Tielendorp 31A
– Tielen - Tijdstip: 18–23 uur - Prijs: Gratis
- Meer info? www.kasterlee.be

13-15 Hoevefeesten Landelijke Gilde

Georganiseerd door VZW Tjak Tielen
- Loopwedstijden over 3 afstanden:
Kasteelloop - kidsrun (6 km), Natuurloop
Herentals – Tielen (14 km), Trail Kempische
Heuvelrug (23 km) - Locatie: OC Tielen,
Kasteeldreef 34 – Tielen - Tijdstip: 12 –
21.30 uur - Prijs: € 3, € 6 of € 10 (afhankelijk
keuze traject) - Meer info? www.tjak.be

Georganiseerd door Landelijke Gilde
Kasterlee - Jaarlijkse hoevefeesten
met kaartprijskamp, wielerwedstrijd,
fietszoektocht en randanimatie. - Locatie:
Feesttent Bungers (Goor) z/n - Lichtaart
- Tijdstip: 13/07: 11.30–19.30 uur - 14/07:
12–22 uur - 15/07: 19–23 uur - Prijs: Gratis Meer info? www.lgkasterlee.be
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20 Fuif “Cocktailkermis”

Georganiseerd door Vobako - Oergezellige
fuif, met de voetjes & een cocktail in
het witte zand! - Locatie: Korfbalclub
Vobako, SC Molenstraat – Lichtaart Tijdstip: 20–3 uur - Prijs: € 3 - Meer info?
vobako@vobako.be

21 Dwars door Kasterlee

Georganiseerd door AC Lichtaart, KSK
Kasterlee, sport vzw Tielen - 37ste
editie van deze jaarlijkse loopwedstrijd Locatie: De Hoge Rielen, Molenstraat 56
– Lichtaart - Tijdstip: 12–18 uur - Prijs: € 6
- € 12 (afhankelijk van keuze) - Meer info?
www.dwars-door-kasterlee.be

27 Wisselfeesten

Georganiseerd door Prima VZW - Gratis
muziekfestival in Kasterlee centrum met
livemuziek. - Locatie: Pleintje De Wissel
– Geelsebaan z/n – Kasterlee - Tijdstip:
9–3 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
www.wisselfeesten.be

27 Effenaf Festival

Georganiseerd door JeTi VZW - Tiende
editie van dit leuke familiefestival met live
optredens, DJ-acts en kubb-spel! - Locatie:
Belgacom parking aan het station - Tielen Tijdstip: 13–3 uur - Prijs: Gratis - Meer info?
www.jeti.be

AUGUSTUS
01-04 Mazel Kermis

Georganiseerd door KLJ Tielen - Jaarlijkse
kermis in Mazel met een kaartavond, een
70-80-90-fuif, op zaterdag een algemene fuif
en een gezinsnamiddag. - Locatie: Feesttent
Mazel 17 – Tielen - Tijdstip: 1/08: 19-24 uur
- 2/08: 21-3 uur - 3/08: 21-3 uur - 4/08:
13-1 uur - Prijs: Gratis - € 6 - Meer info?
www.kljtielen.be

02-04 Kastelse Kayakfeesten

Georganiseerd door Kastelse Kayak Klub
- Gezellige vaartoertochten op De Kleine
Nete voor deelnemende kayak klubs.
Openluchtfuif op zaterdagavond 3/08. Locatie: Kastelse Kayak Klub, Breevensedijk
2 – Kasterlee - Tijdstip: Doorlopend - Prijs:
Gratis - Meer info? Rudy Wouters – Tel.
0496 54 00 73

03-04 Kleiduifschieting Beverdonkse
Jagers

Georganiseerd door Beverdonkse Jagers
- Jaarlijkse kleiduifschieting: trap- en
jachtparcours met meervoudige inschrijving,
schieten met staalhagel - Locatie:
Retiesebaan 254 – Kasterlee - Tijdstip: 3/08:
13–18 uur - 4/08: 9-18 uur - Prijs: € 40 per
reeks - Meer info? Walter Van Gorp - Tel.
0477 72 79 44

04 Volkoremet Lichtaart

Georganiseerd door De Lichtaartse
Vlegeldorsers - Folkloremarkt met oude
machines in werking, vlegeldorsen,
roofvogelshow & demonstraties met
boerenpaarden. - Locatie: Centrum
Lichtaart, Schoolstraat z/n – Lichtaart Tijdstip: 11–18.30 uur - Prijs: € 4 - Meer
info? www.lichtaartsekloppers.be

09 Half oogst jogging

23 Hollewegjogging

09-11 Chirofeesten Kasterlee

25 35ste Lichtaartse Hoevetocht

Georganiseerd door Oudercomité Chiro
Kasterlee VZW - 2de editie van deze
recreatieve kinder- en natuurloop met
afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Locatie: Feesttent Chirofeesten, Mgr.
Miertstraat 40 – Kasterlee - Tijdstip:
18–22 uur - Prijs: € 3 - € 6 - Meer info?
Toon Nietvelt – Tel. 0498 61 60 56
Georganiseerd door Oudercomité Chiro
Kasterlee VZW - Feestweekend met live
optredens, kinderdisco en kienen, tentfuif en
Vlaamse kermis met afsluitende dansavond.
- Locatie: Chirolokalen, Mgr. Miertsstraat
40 – Kasterlee - Tijdstip: 9/08: 18–3 uur 10/08: 12–3 uur - 11/08: 12–1 uur - Prijs:
Variabel (afhankelijk van keuze) - Meer info?
www.chirokasterlee.be

11 MTB Toertocht Mastentop Kasterlee

Georganiseerd door MTB Mastentop
Kasterlee - MTB-fietstocht met afstanden
van 30, 45, 70 en 100 kilometer. - Locatie:
SC Duineneind, Duineneind 15 – Kasterlee
- Tijdstip: 7–17 uur - Prijs: € 5 - Meer info?
www.mtbkasterlee.be - Tel. 0473 71 37 27

11 Kabouterbergwandeling

Georganiseerd door KVG Lichtaart –
Samana Lichtaart - Loopevenement van
5 kilometer per ronde. Deels op verhard,
deels op onverhard parcours met 2
bevoorradingen per ronde. - Locatie: VBS
De Parel, Kloosterstraat 2A - Lichtaart Tijdstip: 19 uur - Prijs: € 5 - Meer info?
www.hollewegjogginglichtaart.be
Georganiseerd door Landelijke Gilde
Lichtaart - Recreatieve fietszoektocht voor
iedereen met een aantal praktische vragen
en opdrachten. Elke deelnemer heeft
prijs! - Locatie: OC Lichtaart, Schoolstraat
36 – Lichtaart - Tijdstip: 12–23 uur - Prijs:
€ 6 - Meer info? lglichtaart@telenet.be - Tel.
0478 76 58 05

25 Short Rally Kasterlee

Georganiseerd door RT Titanic - 15de editie
van de Short rally van Kasterlee - Locatie:
Diverse wegen – Kasterlee - Tijdstip:
7.30-19 uur - Prijs: Bezoekers € 10 –
deelnemers: niet bekend op tijdstip van
publicatie - Meer info? www.titanic.be

30/08-01/09 – Basketbaltornooi

Georganiseerd door BBC Baskas Kasterlee
- Start van het nieuwe basketbalseizoen!
- Locatie: Sporthal GBS De Vlieger, Mgr.
Heylenstraat – 2460 Kasterlee - Tijdstip:
30/08: 19–23 uur - 31/08: 9–23 uur - 1/09:
9–20 uur - Prijs: Gratis - Meer info? Dave
Claeijs – Tel. 0472 18 91 82

Georganiseerd door Pompoenstappers
VZW - Wandelafstanden van 6 tot 40 km
doorheen het mooie Kasterlee! - Locatie: De
3master Kasterlee, Pater Damiaanstraat 10
– Kasterlee - Tijdstip: 7–15 uur - Prijs: € 1 Meer info? www.depompoenstappers.be

15 KempenCup

Georganiseerd door KFC De Kempen - 6de
editie van dit voetbaltornooi specifiek voor
elite, nationale en internationale teams U12.
- Locatie: Staf Janssens Stadion, Prijstraat
66 – Tielen - Tijdstip: 8–18.10 uur - Prijs:
Onbekend - Meer info? Dirk Stappaerts –
Tel. 0486 75 09 26

30/08 -01/09 – Rielen Kermis

Georganiseerd door Rielen Comité Kermis in Rielen met quiz, kaartprijskamp,
fuif, misviering en familiedag met BBQ.
- Locatie: Rielenweg (kruising Zandkot) Lichtaart - Tijdstip: 30/08: 19–1 uur - 31/08:
14–3 uur - 1/09: 13–21 uur - Prijs: € 4 (enkel
voor fuif op zaterdag) - Meer info? Yves
Stammen – Tel. 0497 03 06 23

15-18 Hukkel Kermis

Georganiseerd door KLJ Lichtaart - Kermis
met moederdagbrunch, receptie, bingo en
fuif! - Locatie: Feesttent Hukkelbergseweg
z/n - Lichtaart - Tijdstip: 15/08: 9.30-24 uur
- 16/08: 19-3 uur - 17/08: 21-3 uur - 18/08:
12.30-1 uur - Prijs: Variabel - Meer info?
www.kljlichtaart.be

16-18 Voetbaltornooi KFC De Kempen

Georganiseerd door KFC De Kempen Voetbaltornooi voor preminiemen, miniemen
en duiveltjes - Locatie: Staf Janssens
Stadion, Prijstraat 66 – Tielen - Tijdstip:
8–18.10 uur - Prijs: € 3 - Meer info? Dirk
Stappaerts – Tel. 0486 75 09 26

18 Haringbak

Georganiseerd door Sint Antoniusgilde
Lichtaart - Bakken van haringen & worsten,
serveren van dranken met aangepaste
muziek. Smakelijk! - Locatie: Bobbejaan
Schoepenplein, Schoolstraat 31 – Lichtaart
- Tijdstip: 11–21 uur - Prijs: € 6 - Meer info?
Tom Boonen – Tel. 0498 79 30 44

LANGLOPENDE
ACTIVITEITEN
Voor het uitgebreide activiteiten
gamma van Femma Kasterlee
verwijzen we graag naar de hagelnieuwe 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
Een aanrader!

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 2 augustus 2019.
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Check het Facebookevenement ‘Biekenbusseltje b(l)oeit’ of surf naar www.kasterlee.be
voor meer info over deelname aan de markt, het programma en de deelnemers!
dit evenement draagt bij tot
uw avontuur ligt in onze natuur

In de Hoge Rielen werd op 22 maart de grafheuvel
Partisaensberg en de omgeving hierrond vrijgemaakt
van bomen en struiken. Dit bijzonder erfgoedrelict is
sindsdien terug zichtbaar en de heidevegetatie kan zich
weer ontwikkelen. Om de bodem te ontzien werd er
gewerkt met paarden om de bomen weg te slepen.

©© Paul Van Pelt

De nieuwe randparking aan de
gemeentelijke sportvelden in de
Molenstraat werd afgewerkt op 29 maart.
Het schuilhuisje aan de kiss-and-ridezone
en de slagboom die de sportterreinen
afsluit zijn de kers op de taart. En dan nu…
spelen en sporten maar!

Composteren kan je leren! Onder dit motto gaven
de compostmeesters op zaterdag 30 maart
tekst en uitleg over hoe je een compostbak kan
opstarten. De aanwezigen keerden met veel zin
in composteren huiswaarts.

Op 13 april ging de vereniging ‘Wildbeheereenheid
Bos en Duin Kasterlee vzw’ op jacht. De jacht was
geopend op… zwerfvuil! Gewapend met vuilzakken
en afvalprikkers speurden ze alle vuiltjes op. Deze
werden netjes naar het recyclagepark gebracht.

Naast de zon waren er ook 126 kinderen aanwezig tijdens de
Buitenspeeldag op woensdag 24 april. Samen met hun ouders en
grootouders speelden ze een namiddag lang met gocarts en gekke
fietsen, op springkastelen en de zandberg. Afsluiten deden ze met
een heerlijk ijsje.

Een hoogteparcours, deathride,
mountainboarden, vlottenbouw en
-tocht, niets was te spannend voor
jongeren die op dinsdag 16 april mee op
Avonturendag gingen. De sportdienst
nam de durvers mee naar De Schorre
in Boom en het was té gek!

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

