ZONDAG 25 APRIL 2010
Oud-gemeentehuis van Tielen wordt Erfgoedhuis

HEEMKUNDIGE KRING KASTERLEE–LICHTAART–TIELEN vzw

Oud-gemeentehuis van Tielen wordt erfgoedhuis
Luc Swerts
Bestuurslid Heemkundige Kring Kasterlee – Lichtaart - Tielen

Dank zij een belangrijke Europese subsidie en met medewerking van het
gemeentebestuur van Kasterlee – Lichtaart – Tielen kon het oud-gemeentehuis van Tielen heringericht worden als Erfgoedhuis. Op zondag 25 april
2010 wordt het plechtig en feestelijk ingehuldigd. Vanaf die datum vinden
de gilden van Groot-Kasterlee, “De Lichtaartse Kloppers” (de vlegeldorsers
van Lichtaart) en het documentatiecentrum van de Heemkundige Kring er
onderdak.

Voorgeschiedenis
Het had lang geduurd vooraleer het gemeentebestuur van Tielen een eigen
gemeentehuis had. In de Frankische tijd was een dergelijk gebouw nog niet
nodig, want het dorpsbestuur, de vierschaar, vergaderde in open lucht. Een
gebruik dat zeer lang bestaan heeft. Maar dit kon niet blijven duren. Zeker
niet toen er meer en meer genoteerd moest worden, o.m. in de ‘schepenregisters’. Het werd ook noodzakelijk om deze documenten te bewaren. In
vele dorpen gebeurde dit aanvankelijk in een kistje of kast in een kamer van
de dorpsherberg, waar dan ook de vergaderingen plaatsvonden. Maar zeer
waarschijnlijk zal dit in Tielen wel op het kasteel van de Heer gebeurd zijn.
Daar waren de documenten veel veiliger. Daar kunnen we maar gelukkig
mee zijn want dit is waarschijnlijk de reden waarom in Tielen zoveel oude
documenten goed bewaard gebleven zijn.
We stellen vast dat er midden 19de eeuw nog steeds geen gemeentehuis was
en dat het gemeentebestuur zich gevestigd had in een gehuurde kamer, dan
al wel ‘gemeentehuis’ genoemd. Meer en meer voelde men de noodzaak
aan om toch een eigen gebouw te hebben en in 1839 overwoog men al de
bouw van een gemeentehuis. Maar het kwam er nog wel niet meteen. Uit
geschriften van 1851 weten we dat de gemeente dan maar de onderpastorij
gebruikte als gemeentehuis. In wat men toen de ‘Grote Kamer’ noemde,
werd alles opgeborgen. E.H. Knaeps, de toenmalige onderpastoor, was daar
begrijpelijkerwijze niet gelukkig mee. Op een bepaald ogenblik wilde men
zelfs van de hele onderpastorij een volwaardig gemeentehuis maken. Ook
dat gebeurde niet: men besloot uiteindelijk het gebouw over te dragen aan
de kerkfabriek. Dus nog altijd geen gemeentehuis. Een goedkope oplossing

leek dan het bouwen van een gemeentekamer tegen het nieuwe schoollokaal in 1858-1859. Maar ook dit was maar een voorlopige oplossing, want
in 1865 werd dit lokaal de woning van de onderwijzer. Waar men de volgende jaren doorgebracht heeft is niet duidelijk. Is men dan toch maar weer
gaan vergaderen in de ‘Grote Kamer’? Zeer waarschijnlijk is het een gesukkel gebleven, zodanig zelfs dat de arrondissementscommissaris zelf zijn
ongenoegen te kennen gaf en er bij de Bestendige Deputatie op aandrong
‘om zo spoedig mogelijk de openbare diensten te installeren onder voorwaarden die passen bij de waardigheid van de administratie, zowel als bij
de veiligheid en de goede bewaring van de documenten’. Op 22 februari
1876 keurde de raad het plan goed dat door provinciaal architect Pieter
Jozef Taeymans uit Turnhout gemaakt was. De laagste inschrijving met
14.663,50 frank kwam van aannemer Verbeeck uit Antwerpen, aan wie dan
ook de werken toevertrouwd werden. Deze startte daarmee nog datzelfde
jaar. Uiteindelijk zouden de kosten nog wel oplopen tot 15.590 fr.

Zichtkaart daterend omstreeks 1900, in de 2 landstalen.

Het nieuwe gemeentehuis
Wij citeren de tekst uit de folder “1876 – 1976” samengesteld door de leden van
het comité: Jef Diels, Louis Coveliers, Frans Van Gorp, Sooi Vanlommel en de
KLJ :

“De bouwtrant en de ligging zijn goed gekozen. In de linkergevel is een
gedenkplaat aangebracht met de namen van de gesneuvelden en oudstrijders uit de eerste wereldoorlog. In de rechtergevel bevindt zich een
plaat met de naam van de architect, de toenmalige burgemeester, de provinciegouverneur en het bouwjaar.”
“Het interieur van ons gemeentehuis is tamelijk sober. We vinden er enkele
meubels van waarde zoals een kleerkast, buffet, coulissetafels, spiegel,
stoelen, staande klok en een bureel, meestal in renaissancestijl. Ook is er
een schilderij van 1858 waarop ‘Het Hof’ is afgebeeld.
Het gelijkvloers is ingedeeld in een gang, een bergplaats waar vroeger het
brandweermateriaal lag, een zaaltje waar voorlopig de gemeentelijke bibliotheek is ondergebracht, en een opsluitingkamer waar zich momenteel een
gedeelte van het archief bevindt.
Op het verdiep heeft men de gang,
de receptiezaal, het bureel, een
vergaderkamertje en ten slotte een
technische kamer.
Het gemeentehuis wordt gebruikt
als vergader- en werkplaats door
de burgemeester, schepenen en
gemeenteraadsleden, waarnemend
secretaris, bediende, veldwachter,
gemeenteontvanger, C.O.O.-leden
en bibliotheekpersoneel.”
“Vanaf het begin van de onafhankelijkheid van België had Tielen
de volgende mensen als burgemeester: Adrianus Raymaekers (de
vroegere Hollandse burgemeester
(1830),
Franciscus
Cornelis
(1831), Petrus Demulder (1831 tot

1848), Alexander Josephus Adriaensen (1848 tot 1859). Pegtrus Josephus
Cornelis (1859 tot 1881), Felix Urbanus Renders (1881 tot 1886), Petrus
Josephus Embrechts (1876 tot 1900), Petrus Deckers (1900 tot 1920), Melchior Alfons Gevers (1921 tot 1953), Jozef Peeters (1954 tot 1958 en 1965
tot 1970), Marcel Prims (1959 tot 1964), en ten slotte Frans Van Gorp
(1965 tot heden).”
100 jaar heeft het gebouw dan dienst gedaan voor het gemeentebestuur.
Kort voor de fusie van Tielen met Kasterlee en Lichtaart werd, in het weekend van 25 en 26 april 1976, het honderdjarig bestaan van het Tielens gemeentehuis feestelijk gevierd. Op zaterdag 25 september was er dat jaar
ook nog een reuzevuurwerk in de grote hof achter de pastorij. Daar stond
ook een feesttent.
Het oud-gemeentehuis kreeg meteen na de fusie van Kasterlee-LichtaartTielen in 1976 al meerdere bestemmingen: Tielense koppeltjes konden er
nog steeds komen trouwen in de vroegere raadzaal - De gepensioneerden
legden er ooit wekelijks hun kaartje - Op het gelijkvloers werd al eens les
gegeven wegens plaatsgebrek in de vroegere gemeentelijke jongensschool Ook werd de gemeentelijke bibliotheek er tijdelijk in ondergebracht Sommige muzikanten van de Tielense fanfare kregen hier muziekles - Fotoclub “Flits 80” had er jaren haar werkatelier - Voorts gebeurden er ooit de
stempelcontrole en de uitbetalingen van de Christelijke Mutualiteiten - Een
tijdlang huisde het PWA er (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap).
Onze Heemkundige Kring maakte ook al van bij haar oprichting graag gebruik van de accommodatie. Op de grote zolder werd het archief gevestigd
en ook alle bestuursvergaderingen vonden plaats in dit gebouw. Meer en
meer drong zich de noodzaak echter op om het archief te verplaatsen naar
de benedenverdieping en daar uit te bouwen tot een volwaardig documentatiecentrum.
Ook het gemeentebestuur van de nieuwe fusiegemeente Kasterlee wilde dit
gebouw absoluut goed in stand houden.
In 1986 werd de aanbesteding bekrachtigd van de dakwerken en de restauratie van sommige metselwerken.
In 1998 kreeg het gebouw nog eens een grondige opknapbeurt. Enkele delen waren aangetast door waterinsijpeling. De buitentrap werd vernieuwd,
de hoektorentjes in de voorgevel en de bezetting en sierlijsten in de achtergevel werden hersteld.

Architect Pieter Jozef Taeymans ° Oorderen 3.12.1842
+Turnhout 16.6.1902
Pieter Jozef Taeymans is de ontwerper van het gemeentehuis. Deze man
was afkomstig van de grootstad Antwerpen, waar hij briljante studies
deed aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten. Eind 1869, 26
jaar oud, kwam hij naar Turnhout,
waar hij provinciaal architect werd
voor het arrondissement Turnhout. In
1870 huwde hij met Maria Louisa
Renders (1845-1931). Samen kregen
ze acht kinderen, allen geboren in
Turnhout. In 1873 werd Pieter Taeymans directeur van de stedelijke tekenschool en leraar van de architectuurklas.
Tussen 1870 en 1900 beheerste hij de
architectuur in de Kempen. Voor de openbare besturen van de 52 gemeenten van zijn gebied bouwde hij scholen, pastorijen, kerken en ook gemeentehuizen. Hij deed restauraties, verbeterings- en vergrotingswerken. Hij
tekende ook een massa nieuwe ontwerpen: ten minste acht gemeentehuizen,
vierentwintig kerken en kapellen, twaalf pastorijen, vier kloosters, zeventien scholen, dertien onderwijzerswoningen, twee brandweerkazernes, een
ziekenhuis en vijfenveertig burgerhuizen. Daarnaast tekende hij plannen
voor kunstwerken als altaars, preekstoelen, wijwatervaten, herdenkingsmonumenten, dorpspompen en ijzeren constructies ter ondersteuning van bomen.
Ook in onze drie deelgemeenten was hij meerdere malen actief:
- Bouw van gemeentehuis van Tielen (1876-1877)
- Bouw van school te Lichtaart (1877)
- Herstelling dak en toren St.-Willibrorduskerk Kasterlee (1893-1894)
- Verandering O.-L.-Vrouwkerk Lichtaart (ca.1886-1890)
- Herstelling toren St.-Margarethakerk Tielen (1898)

-

Verbouwing te Tielen tot onderwijzerswoning. (1871)

Gemeenteschool Lichtaart van 1877
Eenvoudige Kempische architectuur werd door hem niet gewaardeerd. Zijn
belangstelling ging in het begin naar het neoclassicisme, vooral voor burgerlijke gebouwen. Later bouwde hij vooral in neorenaissance en eclectisme (een mengeling van diverse oude stijlen en nieuwe materialen). Voor
zijn religieuze bouwwerken hanteerde Pieter voornamelijk de neoromaanse
en de neogotische stijl. Hij had veel oog voor detail en variatie. Hij was
enorm actief, ontwierp uitzonderlijk veel gebouwen en toch slaagde Pieter
Jozef Taeymans er in om al zijn verwezenlijkingen een eigen uitzicht te
geven. Dit wel ten koste van al zijn krachten en hij stierf dan ook volledig
uitgeput op 16 juni 1902, zestig jaar oud.
Zijn verdiensten werden door de staat erkend, ook al bleef zijn werkkring
beperkt tot het arrondissement Turnhout. In 1895 werd Pieter geridderd in
de Leopoldsorde en in 1899 werd hij vereerd met de burgerlijke medaille
van eerste rang. Van de provincie Antwerpen ontving hij de titel van erebouwmeester.
Zijn twee zonen Jules en Xavier hebben het beroep van architect verdergezet. Jules volgde zijn vader op als provinciaal architect. Een derde zoon
(Lode) werd jezuïet en was binnen zijn orde soms ook werkzaam als architect.

OP VERKENNING IN EN ROND HET GEBOUW
Binnen in het gemeentehuis:
- Op de benedenverdieping:
Documentatiecentrum van Heemkundige Kring KasterleeLichtaart-Tielen vzw
Vanaf 25 april 2010 opent het nieuwe documentatiecentrum van de heemkundige kring in het vernieuwde gelijkvloers van het oude gemeentehuis
van Tielen.
Voortaan kan u hier meerdere malen per maand terecht als u iets wil opzoeken over onze gemeente en over het dorpsverleden of als u uw stamboom wil samenstellen.
Het documentatiecentrum kan men vanaf 25 april op volgende dagen en
uren bezoeken:
Elke 1e en 3de dinsdag van de maand van 19 tot 21 uur
Elke 2de en 4de donderdag van de maand van 14 tot 16 uur.
Tijdens de maanden juli en augustus is het documentatiecentrum gesloten.
In de bibliotheek van ons documentatiecentrum vindt u verschillende boeken over de geschiedenis van onze gemeente en van de onmiddellijke omgeving. Ook ons tijdschrift en tijdschriften van andere heemkundige kringen, plaatselijke kranten, parochiebladen en de hele collectie mappen met
krantenknipsels krijgen hier hun plaats. Voor de genealogen zal Fons
Bosch telkens op de 1e en 3de dinsdagavond van de maand aanwezig zijn
om hen op weg te helpen bij het samenstellen van hun stamboom. Hiervoor
ligt heel wat materiaal ter beschikking, waaronder microfilms, bidprentjes,
rouwbrieven, parochieregisters en documenten van de burgerlijke stand
voor een bepaalde periode.
De Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen vzw zal jullie vanaf 25
april graag verwelkomen in het nieuwe documentatiecentrum.

- Op de eerste verdieping:
Gildemateriaal van
Tielen
Kasterlee

Sint-Sebastiaansgilde
Sint-Antoniusgilde
Sint-Sebastiaansgilde
Lichtaart
Sint-Antoniusgilde
Sint-Sebastiaansgilde
En gerief van de vlegeldorsers van Lichtaart: De Lichtaartse Kloppers

- Op de zolder :
Opslagplaats van de Heemkundige Kring

Rondom het gebouw:
- Gedenksteen bouw gemeentehuis
Deze bevindt zich in de rechter zijgevel. Hierop staat vermeld:
‘ De Gouverneur Ridder E. Pycke
De Burgemeester J.E. Adriaensen
De Bouwmeester P.J. Taeymans.’
- De gedenkplaat van de gesneuvelden van de Eerste en
Tweede Wereldoorlog
Op de wit-grijze marmeren plaat in de
linkerzijgevel staan de namen vermeld
van de Tielense soldaten die in Wereldoorlog 1914 – 1918 gevallen zijn.
Vijf van hen zijn gesneuveld op het veld van eer zelf. Vijf keerden terug als
oorlogsinvaliden. Vier van hen ontvingen het Vuurkruis. Elk jaar wordt
hier de wapenstilstand van 11 november 1918 van de Eerste Wereldoorlog
herdacht in aanwezigheid van de burgerlijke en kerkelijke overheid en ook
van de nog levende oud-strijders. Na de mis worden hier bloemstukken
neergelegd en speelt de fanfare het volkslied. In 1983 waren er echter geen
Tielense oud-strijders meer van deze Eerste Wereldoorlog. Vanaf toen
brengt men hier op 11 november hulde aan de gevallenen van beide wereldoorlogen..
De linkerzijgevel waar ieder
jaar op 11
november de
herdenking
gesneuvelden
plaats vindt

- De gedenkplaat Flor Peeters

Deze gedenkplaat vanFlor baron Peeter,Organist componist
pedagoog, Ereburger van Tielen is te vinden vooraan rechts
van de deur onder de trap.

Flor Peeters was een van de bekendste
orgelisten van de 20ste eeuw. Hij werd in
Tielen in de Kerkstraat geboren als jongste van 11 kinderen in het gezin van een
postmeester en koster-organist. Als achtjarige verving hij reeds zijn vader aan het
orgel en als elfjarige componeerde hij
muziek voor de plaatselijke fanfare ‘De
Kempenzonen’. Op zijn 16 de trok hij naar
het Lemmensinstituut en werd daar de
jongste laureaat. In 1923 werd hij benoemd als orgelist in de SintRomboutskathedraal te Mechelen. Hij doceerde de orgelkunst aan verschillende bekende conservatoria. Van 1952 tot 1968 was hij ook directeur van
het Vlaams Conservatorium te Antwerpen. Hij componeerde een 500-tal
werken voor orgel, maar ook een aantal koorliederen en kamermuziek. In
binnen- en buitenland gaf hij meer dan 2000 orgelconcerten. Door zijn
verdiensten voor het uitdragen van de Vlaamse orgelcultuur werd hij in
1971 verheven in de adelstand.
Hij was gehuwd met Marieke Van Gorp (° Mechelen 11.3.1901 - + Leuven
22.9.1981).
Hij werd ereburger van onze gemeente Kasterlee en werd in 1983 nog gehuldigd ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. In datzelfde jaar brachten
Koning Boudewijn en Koningin Fabiola hem thuis een bezoek.
Op zijn 82 jaar kreeg hij ter bekroning van zijn uitzonderlijke muzikale
carrière de laatste vijfjaarlijkse Staatsprijs. Hij was de derde Vlaming die
deze prijs ontving.
Hij stierf in 1986 in Antwerpen en bij zijn uitvaartplechtigheid in de SintRomboutskathedraal in Mechelen waren naast ontelbare bewonderaars en

vrienden ook talrijke vooraanstaanden uit de Vlaamse artistieke en politieke
wereld aanwezig.
- De bedankingssteen van de inwoners van Alphen

Tijdens de beroerde bevrijdingsdagen in oktober 1944 moesten vele inwoners van Alphen, een dorp boven Baarle-Hertog, hun huis verlaten. Ze werden liefdevol opgenomen bij gezinnen van
Turnhout en Tielen, die
al bevrijd waren, maar
die ook nog maar onlangs de barre oorlogstijd gekend hadden en
eigenlijk ook niet veel
konden missen.
Niet lang na het beëindigen van Wereldoorlog
Twee, op 4 augustus
1946, kwamen inwoners
van Alphen massaal op dankbezoek naar Turnhout en Tielen. Ze hadden
hiervoor een extratrein besteld, die op die dag in Alphen stopte om ongeveer 1000 deelnemers over de grens naar Turnhout te brengen. Ze beschikten daarvoor zelfs over een speciaal treinkaartje. Eerst was er een dankviering in Turnhout, waarbij ook een prachtig schilderij aangeboden werd van
kunstschilder Gerrit de Morée. Het stelde de barmhartige opname voor van
Alphense vluchtelingen door de bevolking van Turnhout. Een afvaardiging
van Alphenaren, die naar Tielen geëvacueerd geweest waren, reed dan met
bussen naar Tielen. Daar werd aan de bevolking van Tielen dan hulde gebracht en een marmeren gedenksteen aangeboden, die nu nog steeds in de
zijgevel van het gemeentehuis prijkt met de ingebeitelde tekst:
‘ Voor ’t liefdevol onthaal in barre oorlogstijd
Zij dit voor Tielen ‘t blijk van Alphens dankbaarheid’
Oct. 1944 aangeboden 4.8.46

Zowel het schilderij in Turnhout als de gedenksteen in Tielen waren met
vrijwillige bijdragen van de bevolking zelf bekostigd.

Tegenover het gebouw :
- De dorpspomp

In 1868 beslist het gemeentebestuur om een pomp te
laten plaatsen. Twee derde van de kosten werden door
de gemeente gedragen. Voor de rest van de som werd
een beroep gedaan op subsidies.
De pomp bevindt zich boven een put die in een niet zo
ver verleden werd gebruikt om branden in het dorpscentrum te blussen.
- De vrijheidsboom

Deze staat op het pleintje voor het gemeentehuis (recht
voor de dorpspomp). Hij werd geschonken door Karel
Prims. Op 5 maart 1919 werd hij hier geplant door
burgemeester Petrus Deckers, schepen Felix Smolderen, veldwachter Frans Roes en door de schenker Karel
Prims.

Achter het gemeentehuis:
Gemeentehof met Mariabeeld

Omdat Tielen tijdens Wereldoorlog II
gespaard bleef van groot onheil werd achter het gemeentehuis in de gemeentehof
een groot Mariabeeld geplaatst als dank
voor haar bescherming. Het is een werk
van beeldhouwer Floris Decuyper. Op 15
augustus 1946 werd het tijdens een grootse
Mariahulde ingewijd. Er was een Mariastoet met 21 deelnemende groepen.
Op het voetstuk lezen we:
‘Hulde en Dank aan O.L.Vrouw voor
wonderbare bescherming
Het dankbare Tielen 1940-1945’

Kennismaking met onze erfgoedverenigingen
Sint-Sebastiaansgilde Tielen
Een exacte datum van het ontstaan van de Tielense Sint-Sebastaansgilde
kan niet met zekerheid aangetoond worden daar er geen oorkonden terug te
vinden zijn die dit bewijzen.
Het oudste tastbare bewijs is een breuk anno 1607 maar we kunnen wel
aannemen dat onze gilde reeds ouder is. Zoals voor de meeste Kempische
gilden is ook voor de Sint-Sebastiaansgilde van Tielen haar oorspronkelijke
“ chaerte” (kaart) verloren gegaan.
Op verzoek van meerdere hoofdmannen heeft de Sint-Sebastiaansgilde van
“Loven” (Leuven), die dienst deed als “overhooft” , der gilden van “den
hant boge binnen den Hertochdomme van Brabant en die stede ende lande
van Mechelen” een nieuwe “chaerte” geschonken aan de gilden die dit aanvroegen.
Zo werd aan de Sint-Sebastiaansgilde van Tielen op 30 oktober 1666 haar
“chaerte” (reglement) gegeven door de hoofdgilde van Leuven. Dit reglement, op perkament, dat de gilde zorgvuldig bewaart, werd gedrukt in “Loven bij Fredericum Lipsium anno 1665”.
De Raad bestond uit een hoofman, een luitenant, een koning, een alferis en
drie dekens. De Heren van het Hof van Thielen hebben een belangrijke rol
gespeeld in de geschiedenis van de Tielense gilde. Ze waren per definitie
hoofdman.
Anno 1768 schijnt de band met de Heren van het Hof Van Thielen verbroken te zijn en werd een gildelid verkozen tot hoofdman.
De Tielense gilde
vierde in 1950 zijn
350 jarig bestaan. Dit
volgens de oude boeken. In het jaar 2007
heeft de Tielense
hoofdman beslist om
een tentoonstelling te
houden om het 400jarig bestaan van de
gilde te vieren, dit
was een groots succes.

Sint-Sebastiaansgilde Lichtaart
Historiek

De juiste datum van het ontstaan van de Sint-Sebastiaansgilde van Lichtaart
kon niet worden achterhaald. De “gulde vanden handtboge van Lichtert”
werd omstreeks 1650 door de hoofdgilde van Leuven met een kaart bedacht
zoals talrijke andere uit onze omgeving. Onze gilde is echter zonder twijfel
ouder. Het oudste schild van de breuk welke nog altijd in ons bezit is draagt
het inschrift: Cornelius Thoelen pastoor en hoofdman 1629. Wellicht duikt
er later nog eens een document op waaruit blijkt dat onze gilde reeds in de
zestiende eeuw actief was.
Werking

Het bestuur of de overheid. Het bestuur beslist in alles wat de gilde aangaat.
Onvoorziene gevallen moeten door het bestuur met behulp van de ouderlieden beslist worden zonder dat tegenspraak mogelijk is. Het bestuur bestaat
uit de volgende gildenleden: Hoofdman, Erehoofdman, Jubilaris, Oudermannen, Griffier, Hoofdvrouw, Keizer, Keizerin, Koning, Koningin, Cornet, Alferis, Alferesse, 1e en 2e Deken.
Gildenbroeders. Alle nieuwe leden moeten aanvaard worden door alle gildenbroeders. Het al of niet aanvaarden wordt beslist door het bestuur of de
overheid.
Gildenzusters. In het begin was de gilde louter een mannenzaak. Maar de
gildenzusters werden steeds in min of meerdere mate meer actief binnen de
gilde. In sommige gilden zoals bij ons heeft de overheid de behoefte gevoeld om zich nauwer bij elkaar aan te sluiten zonder evenwel een autonoom bestuur te vormen. In navolging van de mannen hebben zij ook hun
Hoofdvrouw en Alferesse verkozen.
Gildenleven Sint-Sebastiaansgilde van Lichtaart anno 2010

Door de overheid werden er dwangdagen ingesteld die in ere gehouden
moesten worden op straffe van boete, deze zijn; de eerste teerdag, bijwonen
Gildenfeest, schieting op kermismaandag en het Koningschieten om de vijf
jaar.
Patroons- of teerfeest. Momenteel zijn de teerdagen, te beginnen op de
maandag na 17 januari, beperkt tot 3 dagen, maar van 1920 tot 1947 waren
dit nog 4 dagen. De teerdagen beginnen sinds onheugelijke tijd met een H.
Mis. De traditie van 3 missen werd in 1950 echter teruggebracht tot twee.
De koekjesbedeling aan de scholen op de tweede teerdag of vrouwkensdag
zal zeker het meest bekend zijn bij de kinderen en onze overige dorpsgenoten.

Schieten met de handboog. De schutters krijgen geregeld de kans om zich
met elkaar te meten. Hedentendage is de gilde aangesloten bij de Verbroedering Noorderkempen. De aangesloten gilden richten jaarlijks elke
zomer wip- en doelschietingen in. In de winter zijn er ringschietingen in
zaal.
De schutskalender voorziet in 2010 4 winterschietingen op ringen, 8 schietingen op de hoge wip en 9 op doel. In 2010 organiseert de Sint-Sebastiaansgilde 1 doel- en 2 wipschietingen op het terrein in de Molenstraat en
eind november een ringschieting in het Ligahof.
De Kermisschieting op ringen vindt jaarlijks plaats op kermismaandag in
september.
Deze schieting is eveneens een vrije schieting waaraan iedereen kan deelnemen mits betaling van het gelag.
De Koningschieting gebeurt om de 5 jaar op een zondag in mei. Wie de
vogel (of papegaai) op de hoge wip kan afschieten wordt de nieuwe koning
Keizer wordt degene die driemaal achter elkaar de Koningsvogel kan afschieten, talrijk zijn ze niet, vanaf 1890 is dit nog maar 4 maal voor gekomen.
Het Gildenfeest. Ieder jaar in het laatste weekend van juni vindt het tweedaagse Gildenfeest plaats.
Op zaterdag zijn de schietwedstrijden met de onderlinge wapens, buks,
voetboog, handboog, kleine kruisboog en de Sint-Jansboog.
Op zondag is er dan de stoet met alle Gilden aangesloten bij de Hoge Gildenraad der Kempen.
Op het feestterrein worden er naast verbroederen verschillende disciplines
bekampt in wedstrijden zoals het vendelen, roffelen en dansen.
Andere activiteiten van de gilde. Met beloken Pasen samen gekookte eieren
eten, Meiboomplanting, in de maand mei voet- en fietstocht naar Scherpenheuvel, 11 Novemberviering, de eerste zondag van december is het aanbestedingsdag en verder nog tal van andere occasionele gelegenheden.
Gildenbezit. Vele gilden hebben in de loop der eeuwen kostbare bezittingen
gehad: beelden, breuken, vaandels, trommels, registers. Oorlogen, branden
en sterfgevallen zijn er de oorzaak van dat veel verloren is gegaan. In
Lichtaart konden tijdens de Eerste Wereldoorlog de schilden, de standaard
en andere voorwerpen van opeising gespaard worden dankzij de tussenkomst van de Hoofdman L.Buyens. Alles werd veilig verborgen, maar dit
kon niet beletten dat de muizen de tenen van Sint-Sebastiaan afknabbelden.

In het begin van de 19e eeuw werd Lichtaart grotendeels verwoest door een
brand. Daardoor beginnen de oudste geschriften in ons bezit slechts in
1821.
Wat is gildenbezit? Alle eretekens zoals breuken, schilden, standaarden,
vaandels, registers, kaarten enz. behoren te allen tijde tot de gilde. Ook de
Koningsstaf en Keizerstaf met de drie zilveren vogeltjes. Daarom zullen wij
starten met een volledige inventarisatie van alle gildebezittingen om deze te
bewaren voor de volgende generaties.
De opening van het erfgoedhuis te Tielen zal ons de mogelijkheid geven
om waardevolle stukken degelijk en veilig te bewaren voor de toekomst.
Slotwoord.

Nieuwe leden die zich kunnen vinden in het helpen bewaren van de tradities van de gilde zijn welkom. Laat u zeker niet afschrikken door de tradities of de kledij, want zonder hieraan afbreuk te doen streven we er toch
naar om de gilde en het gildeleven waar mogelijk aan de huidige moderne
tijd aan te passen.
Wil je leren boogschieten of samen met ons aan de wedstrijden deelnemen,
kan dat zeker.
Vragen of meer informatie over de Sint-Sebastiaansgilde kan je bekomen
via email (gilde-sint-sebastiaan-lichtaart@hotmail.com) of op onze weblog
http://blog.seniorennet.be/gildesintsebastiaan/.

Sint-Sebastiaansgilde Kasterlee
Historiek :

Zoals bij vele gilden het geval is werd de datum van oprichting nergens
genoteerd of is verloren gegaan.
Kasterlee heeft ook twee grote branden gekend in 1719 en 1735 in het centrum der gemeente, waarbij vele officiële documenten in de vlammen opgingen. Er zijn aanwijzingen dat hier ook de oudste documenten van de
gilde zijn verloren gegaan.
Vermoedelijk bestond de handbooggilde reeds in de 16de eeuw en wellicht
ook reeds in de 15de eeuw. Hier zijn echter geen bewijzen van. De schilden
aan de breuk wijzen klaar en duidelijk op activiteiten in het begin van de
17de eeuw. Deskundigen hebben 1651 aangenomen als bewezen stichtingsdatum.
In 1951 werd dan ook het 300-jarig bestaan gevierd met een gildenfeest op
29 april, 2 en 3 mei.
Als patroonheilige werd gekozen voor Sint-Sebastiaan zoals meestal het
geval was voor de handbooggilden.
De rechten en plichten der gildenbroeders- en zusters zijn vastgelegd in de
“caerte of ordonnantie”. Deze werd destijds door onze gilde aangevraagd
aan de hoofdgilde van Leuven en werd op 3 april 1726 toegekend aan “Casterle over Venne” (Leuven was destijds bakermat en hoofdstad van het
Hertogdom Brabant. De Hoofdgilde van Leuven werd algemeen erkend
door de plattelandsgilden.)
Tot aan de Franse omwenteling bezaten de gilden rechtspersoonlijkheid
eens ze erkend waren.
Doel

De gilden zijn ontstaan uit de noodzaak om in de toenmalige samenleving
front te vormen of bescherming te bieden aan zwakkeren in de maatschappij. Het waren in onze streken zeer woelige tijden van oorlogen, plunderingen en brandstichtingen door de vreemde legers en allerlei wantoestanden
in de samenleving, zodat de gilden zeker geen overbodige luxe vormden
om hiertegen bescherming te bieden. Denken we maar aan de 80-jarige
oorlog (1568-1648)
Kasterlee zal hierop zeker geen uitzondering zijn geweest, integendeel. Uit
archieven blijkt dat deze omstandigheden hier bijzonder dramatisch zijn
geweest zodat de noodzaak om hieraan gezamenlijk het hoofd te bieden
zeker aanwezig was.

De oorspronkelijke functies van de gilden zijn grotendeels verdwenen in de
loop der tijden maar de gilden bleven bestaan en zijn omgevormd tot verenigingen van schutters die tegelijk bepaalde vormen van volkscultuur gingen beoefenen en hebben in stand gehouden. De gilden zijn ook eeuwenlang begeleiders geweest van processies en feestelijkheden.
De huidige doelstellingen zijn aangepast aan de gewijzigde maatschappij.
Zo staat de gilde nog voor een groep waar kameraadschap en onderlinge
bijstand hoog aangeschreven staan. Daarnaast wordt ook volkscultuur beoefend zoals schieten met traditionele wapens als handboog, kruisboog of
buks. Gildendansen, vendelzwaaien en roffelen horen daar ook bij.
De gildenleden dienen zich ook te beijveren om het welzijn en voortbestaan
van de gilde en de oude gildentradities in ere te houden.
Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de gilde werd destijds ook bepaald
door de “caerte” Oorspronkelijk bestond dit bestuur uit hoofdman (voor
het leven gekozen) alferis, cornet, koning, secretaris, oudermannen , deken
en boetmeester. Hierin is in de loop der tijden wel gewijzigd en aangepast
aan de omstandigheden.
Thans is het bestuur samengesteld uit: hoofdman, koning, secretaris, penningmeester, keizer en ouderman.
Activiteiten

Binnen de eigen gilde
Jaarlijks teerdagen het eerste weekend na 20 januari (naamfeest St.-Sebastiaan) – in de periode bezoek aan de kleuterscholen samen met de SintAntoniusgilde en snoep uitdelen aan de kleintjes.
Koffiemaaltijden aangeboden door één van de leden: twee op de teerdagen
en een derde op het naamfeest van de patroonheilige van de parochie (7
november St.-Willibrordus). Dit vormt tevens de jaarlijkse algemene vergadering.
Eventuele gelegenheidsfeesten aangeboden door leden van de gilde zoals
gouden bruiloften, diamanten bruiloften, huwelijken van kinderen van de
leden enz.
Koningsschieting: om de drie jaar wordt een koning geschoten op staande
wip. Degene die drie maal na mekaar koning schiet en zich naar behoren
van zijn taak kwijt krijgt de titel van keizer voor het leven.
Deelname aan andere gildenactiviteiten
We trekken jaarlijks samen naar het gildenfeest georganiseerd door de
Hoge Gildenraad der Kempen in een dorp waar een gilde actief is en waar
de gilden der Kempen mekaar ontmoeten in een sfeer van verbroedering en

tevens competitie. Het is een tweedaagse gebeurtenis op het laatste weekend van juni. Er wordt de zaterdag gestart met een schietspel. De zondag
vangt aan met een misviering in de voormiddag waarna receptie en gezamenlijke maaltijd. Na de middag volgt een plechtige optocht der gilden en
aansluitend wedstrijden in gildendansen, vendelen en roffelen.
Ook jaarlijks nemen we deel aan een schietspel ingericht onder auspiciën
van de Hoge Gildenraad der Kempen op de eerste zondag der maand juni.
Jaarlijks in het voorjaar een groot bal waarvan de opbrengst wordt afgestaan aan verenigingen voor mindervaliden.
Schietingen met de verbroedering van de Noorderkempen. Met deze verbroedering van een tiental gilden uit de Noorderkempen hebben we schietingen op doel en op de staande wip van in het voorjaar tot september. In
onderling overleg mogen de aangesloten gilden een schieting organiseren
op doel en/of de staande wip. Er wordt een eindklassement opgemaakt.
In de winterperiode zijn er ook nog enkele binnenschietingen op doel met
ringen voor geld- of prijzen in natura.
We zijn een schuttersgilde en de hoofdbrok van de activiteiten wordt dan
ook ingenomen door het schieten met de boog.

Sint-Antoniusgilde Lichtaart
De Sint-Antoniusgilde is een buksgilde en wordt ook wel eens de “arme
gul” genoemd.
Lichtaart behoorde in de loop der tijden aan verschillende families toe: de
Berthouts, de heren van Rotselaar, de familie Croy en de Arenberg, verder
de families Proost, de Pret en van de Werve.
Oorlogen teisterden regelmatig ons dorp en de omliggende dorpen, vooral
tijdens de 16de een 17de eeuw. Zo werd er melding gemaakt dat er in het jaar
1580 nog 500 mensen met Pasen communiceerden tegenover nog slechts
264 met Pasen 1593.
Tot de buksgilden behoorden vroeger voornamelijk pachters, arbeiders en
de keuterboerkens. De handbooggilden bestonden uit de notabelen en de
grootgrondbezitters. Vandaar het onderscheid “arme en rijke gilden”. Van
dat maatschappelijk verschil is er thans niets meer te merken.
De onveilige toestanden op het einde van de 16 de eeuw brachten vele lieden
ertoe naar de wapens te grijpen om have en goed te verdedigen tegen de
rovers en soldaten die het platteland teisterden.
Op 13 mei 1605 ondertekende Karel, graaf van Arenberg, heer van Vorselaar, Retie en Lichtaart te Brussel het reglement van de nieuwe gilde. Zo
ontstond “de Kaart” welke 33 artikels omvat. Deze kaart werd op 3 mei
1666 bevestigd door ridder Jan Proost, de nieuwe heer van Vorselaar, Retie
en Lichtaart.
Gedurende de 18de en 19de eeuw functioneerden de gilden op een langzaam
maar gedreven tempo met op- en neerwaartse trends en met dezelfde gedrevenheid om de bevolking te beschermen.
De gildenwerking werd noodgedwongen onderbroken door de twee wereldoorlogen in de 20ste eeuw. In 1945 stonden 17 gildebroeders paraat om
het gildeleven te hervatten.
Op 20 februari 1955 werd een aanvraag ingediend om de titel van Koninklijke gilde te mogen voeren. Op 29 maart werd de toelating ondertekend en in april kon het brevet bij de gouverneur van de provincie afgehaald worden. Sindsdien draagt de gilde de naam “Koninklijke SintAntoniusgilde Lichtaart”.
In 1952 sloot onze gilde aan bij de Hoge Gilderaad der Kempen en van dan
af heeft de gilde zich altijd beziggehouden met verbroederingen en schietwedstrijden. Tot op heden houden we ons tamelijk strikt aan de tradities.
Heden ten dage telt de gilde nog 12 gildebroeders en 12 gildezusters. De
bestuursleden dragen volgende benamingen: Hoofdman en Hoofdvrouw,

Keizer en Keizerin, Koning en Koningin, Alfeer en Alferes, Griffier, Kapitein en vier Oudermannen. Deze bestuursleden zijn allemaal herkenbaar
door een band of sluier die bij iedere gelegenheid gedragen worden.

Sint-Antoniusgilde Kasterlee
Historiek

Onze gilde is gesticht in 1598. Als bewijs hiervan bezit onze gilde een afschrift van de chaerte.
Het afschrift op perkament dat nog steeds het bezit is van de gilde dateert
van 1666. Spijtig genoeg ontbreken het voorste en het achterste blad.
In 1863 is opnieuw een afschrift opgesteld van de chaerte , nu op papier.
Ook dit is niet meer helemaal duidelijk daar dit document door de muizen
of ratten gedeeltelijk is afgeknaagd.
De gilden werden indertijd opgericht als een soort dorpsmilitie. Ze dienden
om de bescherming van de burgers te waarborgen. Vandaar dat onze gilde
nog steeds in het bezit is van wapens, de buks.

Omdat onze gildebroeders niet allemaal over een buks konden beschikken,
werd de meerderheid uitgerust met stokken waarmee men zich kan verdedigen. Zo zult U in de optochten onze gildebroeders nog dikwijls zien met
deze stokken.
Onze gilde is ook nog in het bezit van drie kronieken , waarin zo ’t één en
‘t ander is opgetekend wat er in de loop der eeuwen in ons dorp heeft
plaatsgevonden .
In de eerste kroniek vinden we de oudste vermelding in de jaren 1654.
De tweede kroniek start in 1822 en de derde vindt zijn begin in 1939.
Deze laatste wordt in de gildemonden “ het boek van Janneke Van Gorp “
genoemd.
Jan Van Gorp, mede- oprichter van de “ Hoge Gildenraad “, wordt zowel in
Kasterlee als in gans de Kempen als één van de meest erkende gildebroeders geciteerd. Hij is nog door vele Kastelse mensen gekend en zeker en
vast niet vergeten. Op de vergaderingen wordt “zijn “ kroniek nog heel
dikwijls als naslagwerk gebruikt.
We willen er op wijzen dat onze gilde enkele jaren geleden haar oude geschriften heeft laten restaureren, zodat ze de tijd wat langer zullen doorstaan.
Sinds 2001 is de Sint-Antoniusgilde van Kasterlee een VZW.
Onze gilde vandaag
Doel

Het doel van onze gilde is velerlei. Als bijzonderste doelstelling mogen we
echter volgende omschrijving geven.
“Ieder gildebroeder ziet het als zijn plicht om in eerste instantie het voortbestaan van onze gilde te waarborgen. Hij eerbiedigt alle oude gebruiken in
de gilde, echter aangepast aan de mogelijkheden en de middelen van deze
tijd. “
Het bestuur

De gilde wordt geleid door de hoofdman welke gekozen is voor het leven .
Hij wordt bijgestaan door de Kapitein die verantwoordelijk is voor de
praktische uitvoering.
De koning ziet toe dat vooral het gebeuren rond en met het wapen, de buks,
rimpelloos verloopt.
Verder fungeert in het bestuur nog een schrijver, een eerste deken (schatbewaarder) en een tweede deken, ook bijzit genaamd.
Andere functies in de gilde zoals alpheris (vaandeldrager) en knecht worden door de gildebroeders waargenomen .
Koningschieten

Om de drie jaar, de laatste maal was dat in 2009, worden op een staande
wip of op de wieken van de molen de vogels afgeschoten. Degene die de
vogel neerhaalt, wordt koning voor de eerste drie volgende jaren. De volgende keer krijgt hij de eerste kans om zijn titel te verdedigen.
Indien hij er in slaagt zijn titel drie maal achter elkaar te herhalen, wordt hij
de derde maal als keizer erkend.
Verplichte dagen – Gildedagen

Ieder gildelid verplicht zich door de eedaflegging deel te nemen aan volgende gildedagen:
- Besteedag ( St.-Willibrordus )
- Teerdagen (in de week van de feestdag St.-Antonius)
- Sacramentsdag
- Sint-Bernardus
- Gildenfeesten.
Op deze dagen zal de gildebroeder volgens beurtrol de andere gildebroeders – en zusters trakteren op “ de koffie”. De meeste ‘gildedagen’ zijn de
dagen dat vroeger de processie uitging. De gilde begeleidde het Heilig Sacrament en ging daarna naar de koffie. De processie bestaat niet meer,
maar naar de koffie gaan doen we nog wel.
Besteedag wordt beschouwd als een algemene jaarvergadering. Alles wordt
dan “ aanbesteed “. Eventueel worden dan nieuwe bestuursleden gekozen.
Gildebezittingen

Vanuit de geschiedenis heeft de gilde een rijkelijk bezit aan “erfgoed”. Momenteel worden al haar bezittingen geïnventariseerd. De voorlopig laatste
toevoeging is een keizersbreuk voor onze laatste Keizer Lucas Veraghtert.

De Lichtaartse Kloppers
Historiek

De “Lichtaartse Kloppers” is de naam van een folklore- en ambachtengroep
uit het Kempense dorp Lichtaart (deelgemeente van Kasterlee). De vereniging is ontstaan in 1970 uit een groep vlegeldorsers die op het plaatselijke
Vakantiefestival het dorsen van het koren op de aloude Kempische wijze
demonstreerden. In 1979 veroverden de vlegelaars de titel “Kampioen van
België ”. Van toen af worden ze gevraagd om het verhaal ‘van graan tot
brood’ te komen vertolken op ambachtenmarkten, molen-, folklorefeesten
en historische evocaties. Jaarlijks zijn ze te gast op een 20-tal evenementen
in alle uithoeken van Vlaanderen en Nederland, maar ook in Duitsland,
Zwitserland en Oostenrijk konden ze al optreden.
Volkoremet

Vanaf 1995 organiseren de Kloppers op de eerste zondag van augustus in
Lichtaart de Volkoremet. Dit oogst- en folklorefeest presenteert een brede
waaier van erfgoedactiviteiten aan een zeer ruim publiek. Men ziet er zo’n
140 stands met hobby’s en ambachten in werking. (Volks-)dans, straatmuziek, een roofvogelshow, een wagenspel en oude landbouwwerktuigen en –
motoren, en folkloregroepen van allerlei soort komen er in actie. Vooral om
het oude alaam te kunnen demonstreren verzamelden de leden in de afgelopen decennia tientallen wanmolens, dorsmachines van allerlei soort en
honderden oude landbouwwerktuigen. Verder specialiseerden zich enkele
clubleden in oude motoren en landbouwmachines.
De Strovlechtsters

De vrouwelijke leden van de vereniging gingen zich bekwamen in het strovlechten. Ze zijn uitgedost in een passende folkloristische klederdracht. Het
is werkelijk fascinerend te zien hoeveel mogelijkheden het simpele stro
biedt. “Een hoorn des overvloeds”, sterretjes, spiraaltjes, weegschaaltjes,
zwaantjes, engeltjes, waaiers, hartjes, lantarentjes, belletjes en hangers allerlei.... ze maken het allemaal. Hun vorming kregen deze dames tijdens
cursussen in Zwitserland, Nederland en Vlaanderen. De lange goudgele
glanzende stengels van het stro zijn uitstekend geschikt om er sfeervolle
versieringen mee te knopen en te vlechten. Van vele volkeren uit de landelijke gebieden van heel Europa zijn uit de overlevering dergelijke strofiguren bekend. Vaak hadden ze een symbolische betekenis bij godsdienstige of
volkse feesten. Zo zetten de Lichtaartse strovlechtsters eeuwenoude tradities verder.
Het optreden van de Kloppers

Uitgedost met blauwe kiel en rode zakdoek met witte bolletjes brengt de
groep een spetterende vertoning. Het
dorsen van de rogge
met de vlegel wordt
gedemonstreerd in
groepen van twee en
meerdere personen.
Iedere combinatie
heeft zijn eigen
klank en ritme. Telkens wordt het gebeuren van commentaar in het passende kader geplaatst. Het verhaal van
“boerken Dikgat” of “Jan haalt spek uit de pan” spreekt tot de verbeelding
van de toeschouwers. Maar er wordt niet alleen gedorst. Ook zaaien, maaien, binden van de garven, het opzetten van het koren, malen, wannen, stro
snijden, zeel draaien en kemp schillen komen aan bod. De Lichtaartse
Kloppers willen door het hanteren van het oude landbouwalaam en het
vertellen van een verhaal over oude weerspreuken en volksgebruiken het
beeld van het dagelijks leven van hun voorouders terug oproepen. Ze willen
op die wijze een levend monument oprichten.

Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen vzw
Op 4 december 1978 – in het kielzog van het jaar van het dorp – werd onze
kring boven de doopvont gehouden. We waren de eerste Kastelse groepering die na de fusie van gemeenten van 1976 over de dorpsgrenzen heen
keek. Dertig jaar later telt onze vereniging meer dan 1000 leden, al is dit
laatste niet onze hoofdbetrachting. We willen in de eerste plaats actief zijn
in vier heemkundige domeinen.
Heemerf De Waaiberg is de eerste van de vier poten van onze werking. Dit
gereconstrueerde boerenerf achter Keeses’ Molen langs de Geelsebaan
werd geopend midden jaren ’90. Doel: een museum dat leeft en een beeld
schetst van het leven van onze voorouders in de Kempen. Elke tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) komen honderden bezoekers naar ons Levend Heemerf. In onze schuur is er live muziek en
wordt er gebuurt bij pot en pint. Onze bakkers verkopen hun ambachtelijke
producten en de molenaar laat zijn eeuwenoude monument draaien.
Groepen en scholen kunnen ons museum bezoeken, 7 dagen op 7, met of

zonder gids. Wil u een bezoekje organiseren, bel dan naar het toeristisch
kantoor van Kasterlee (014848519).
Vanaf de beginjaren van onze kring wordt er ijverig verzameld in ons archief in het oud-gemeentehuis van Tielen. Buiten juli en augustus kan u
hier elke maand de eerste en derde dinsdag (19-21 uur) en de tweede en
vierde donderdag (14-16 uur) een duik nemen in de plaatselijke geschiedenis. Stamboomonderzoek is razend populair en we beschikken over onmisbare registers en microfilms om uw wortels bloot te leggen. Onze stamboommedewerker is aanwezig op de dinsdagavonden.
In 2010 werd ons archief herdoopt tot documentatiecentrum: we breidden
de werking toen enorm uit en openden ons nieuwe centrum op de benedenverdieping van het gemeentehuis van Tielen.
Uit onze verzamelingen putten we af en toe materiaal voor
een uitgave. Zeer geliefd is ons jaarboek: De Groot-Kastelse
Volkskalender. In 2010 verscheen nummer 25. Traditioneel
bieden we leesvoer over het voorbije jaar en boeiende artikels over het plaatselijk verleden. Alles rijkelijk geïllustreerd.
Vier keer per jaar krijgen onze leden een
tijdschrift in de bus.
Activiteiten
worden
hierin aangekondigd en
we brengen heemkundig nieuws.
Nu en dan brengen we
een boek op de markt.
Zo publiceerden we
o.a. over de gilden, de
oorlog, de molens, de
Zandkapel en de Rielenkapel.
Als vierde poot zijn er nog onze activiteiten: een jaarlijks teerfeest, busreizen, bezoeken aan en van bevriende heemkringen, tentoonstellingen, lezingen…
Wil u uitgebreid kennismaken met onze kring? Bezoek onze website heemkring.kasterlee.be
of breng eens een bezoekje aan ons gezellig Levend Heemerf. Welkom!

Het erfgoedhuis is een Leaderproject*
De Europese Unie wil vernieuwende en
duurzame projecten ondersteunen, die
als doel hebben om het platteland te
ontwikkelen. Zowel particulieren, verenigingen en gemeenten kunnen aanvragen indienen voor subsidiëring van projecten die zich richten op thema’s zoals
toerisme, duurzame ontwikkeling, cultureel en levend erfgoed, natuur, ruraal
ondernemerschap, leefbaarheid in dorpen en educatie. In de provincie Antwerpen werden twee Leadergebieden
gevormd. Kasterlee behoort samen met Balen, Geel, Lille, Meerhout, Retie
en Vorselaar tot het Leadergebied ‘Midden Kempen Beweegt’. Door het
indienen van dit Leaderproject kan de gemeente Kasterlee tot 65 procent
van de kosten recupereren uit Europese, Vlaamse en provinciale subsidies.
*Leader is een letterwoord dat staat voor “Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale”.
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