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Kasterlee
pompoendorp

Pompoenpapeters!

Een duik in de tijd leert ons dat de 
oranje vruchten sterk in de Kastelse 
geschiedenis ingeworteld zitten. 

Dat brengt ons naar de jaren 1700. 
In die periode was pompoenpap 
de kermiskost van de inwoners van 
Kasterlee. 
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Deel jouw 
pompoenverhalen 

#visitkasterlee 
#lovekasterlee

Wanneer later de aardappeloogst 
zwaar tegenviel, kwam er stee-
vast pompoenpap op tafel van de 
meeste Kasterleenaren. Zelfs tot 
het begin van de 20ste eeuw was 
pompoenpap iets heel gewoons in 
het dorp.

Vandaag worden Kasterleenaren 
nog altijd spottend ‘pompoenpape-
ters’ genoemd. 

Denk jij bij het woord pompoen aan 
oranje, soep en Halloween? Breng 
een bezoekje aan Kasterlee en je 
zal versteld staan van wat er nog 
allemaal kan met pompoenen!
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Pompoenwandeling 
met gids

zaterdag
1 oktober 2022

Fijne wandeling vol verrassende  
pompoenweetjes met tussenstop bij het  
Belgisch kampioenschap pompoenwegen.

PRAKTISCH
• De wandeling start om 13uur, is ongeveer 6 km 

en duurt ongeveer 4 uur
• Vertrek, aankomst en gratis parkeren:  

parking Heemerf, Waaiberg in Kasterlee
• Elke deelnemer krijgt een fris  

pompoenbier of frisdrank
• Reserveren via www.visitkasterlee.be

€    2 euro per persoon

TUSSENSTOP BIJ  
HET BELGISCH 

KAMPIOENSCHAP  
POMPOENWEGEN
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Belgisch kampioenschap 
pompoenwegen

zaterdag 
1 oktober 2022

Sinds 2019 neemt het Pompoenen-
genootschap Kasterlee de organisatie 
van het Belgisch kampioenschap 
Pompoenwegen op zich. De weging 
gebeurt volgens de regels van de 
Global Pumpkin Confederation. 

Pompoenen uit heel België vinden hun 
weg naar Kasterlee.

De kweker met de zwaarste pompoen 
neemt de titel ‘Belgisch kampioen’ voor 
één jaar mee naar huis. 

Meer informatie vind je op  
www.pompoenengenootschap.be.

PRAKTISCH
• Locatie: Ruiterslokaal (LRV), 

Boekweitbaan 43, Kasterlee
• Start weging: 13 uur
• Prijsuitreiking: rond 17 uur 
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Kabouters  
& pompoenen
Elke zondag in  
oktober

In oktober zijn de Kastelse kabouters extra in hun nopjes. Hun 
woonplaats Kabouterberg toveren ze om tot een prachtig 
pompoendecor. 

Elke zondag van de maand kan je pompoentaferelen in het bos
ontdekken. Dan loodsen enthousiaste vertelsters kinderen samen 
met hun ouders, grootouders, familie mee naar de wondere 
wereld van de Kastelse kabouters en hun pompoenbelevenissen.  

Een ontdekkingstocht die de moeite waard is.

PRAKTISCH
• Voor 3 tot 7-jarigen
• Vertrek en gratis parkeren: Kabouterstraat, Kasterlee
• Elke zondag in oktober om 14 uur 
• Inschrijven via www.visitkasterlee.be
• De vertelling duurt ongeveer 2 uur

€       3,50 euro per kind
            gratis voor volwassenen 
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Oogstfeest  
De Pompoenerie
Zondag 
2 oktober 2022

Het werkervaringscentrum ‘De 
Pompoenerie’ heet je van harte 
welkom op hun oogstfeest.

De Pompoenerie is een 
integratieproject voor mensen 
met een (arbeids-)beperking. Via 
dit werkervaringscentrum leren zij 
onder meer pompoenen kweken, 
verwerken en verkopen. 
 
Tijdens het oogstfeest geniet je 
van een hapje en een drankje en 
kinderanimatie. Die dag worden 
pompoenen en kalebassen van 
eigen kweek en zelfgemaakte 
pompoenproducten verkocht.

Meer informatie vind je op 
www.depompoenerie.be en 
via info@depompoenerie.be.

PRAKTISCH
• Locatie: Houtum 39, Kasterlee
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ELKE ZONDAG

POMOENWANDELING 
MET GIDS
6 KM  |  Tussenstop bij het Belgisch  
kampioenschap Pompoenwegen  
Start en aankomst Waaiberg, Kasterlee

Volgens de regels van de 
Global Pumpkin Confederation 
LRV, Boekweitbaan 43, Kasterlee

Werkervaringscentrum De Pompoenerie 
heet je van harte welkom!
Houtum 39, Kasterlee

Belgisch kampioenschap 
pompoenschieten met 
zelfgemaakte reuzekatapulten. 
Vorsel / Kalversteert, Kasterlee

Kom genieten op de gezellige pompoenmarkt van 
pompoenlekkers, streekdranken en -gerechten. 
Binnenpad, Kasterlee

Geniet van muziek tijdens een 
heerlijk diner in een restaurant 
naar keuze.

Een plezierig wedstijdje kajakken in 
een pompoen.
Ark van Noë, Arkstraat 6, Lichtaart

Griezelplezier voor groot én klein!
Olensteenweg 45, Lichtaart

Elke zondag in oktober is het feest op de 
Kabouterberg  |  Vergeet je niet in te schrijven

Kabouterstraat, Kasterlee

BELGISCH 
KAMPIOENSCHAP 
POMPOENWEGEN

OOGSTFEEST 
DE POMPOENERIE

POMPOEN
SCHIETEN

POMPOENDAG

MUZIKAAL 
TAFELEN

POMPOEN
REGATTA

HALLOWEEN IN 
BOBBEJAANLAND

KABOUTERS EN 
POMPOENEN

p. 41
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Zondag
9 oktober 2022

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
VVV-Toerisme Kasterlee vzw een 
gezellig Belgisch kampioenschap 
pompoenschieten.  

Met zelf in elkaar gestoken reuze-
katapulten dagen de deelnemende 
ploegen elkaar uit om een pompoen zo 
ver mogelijk weg te slingeren. 

Pompoenschieten

PRAKTISCH
• Locatie: Vorsel / Kalversteert, 

Kasterlee
• Welkom vanaf 11 uur
• Randanimatie voor kinderen
• In de feesttent geniet je van een 

hapje en een drankje

€       gratis toegang

Meer informatie op 
www.pompoenschietenkasterlee.be 
of via info@vvvkasterlee.be.
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Vrijdag
14 oktober 2022
Zaterdag
15 oktober 2022

Tijdens een nieuwe editie van ‘Muzikaal 
Tafelen’ geniet je muzikaal en culinair 
in een deelnemend restaurant naar 
keuze. 

Muzikaal tafelen

PRAKTISCH
• Meer details over de restaurants, 

menu’s en muziek vind je op 
www.visitkasterlee.be

• Je kan kiezen tussen een drie- of 
viergangenmenu

• Sommige restaurants bieden een 
kindermenu aan

• Je reserveert en betaalt recht-
streeks bij het restaurant van jouw 
keuze

Meer informatie vind je op  
www.visitkasterlee.be, via  
toerisme@kasterlee.be  
of T 014 84 85 19
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Zondag
16 oktober 2022

Op de derde zondag van oktober 
kleurt het centrum van Kasterlee 
helemaal oranje. Dan vindt op en rond 
de Markt de Pompoendag plaats.  
 
Geniet van pompoenlekkers, 
streekdranken en -gerechten. En met 
een streepje muziek en kinderanimatie 
is er voor ieder wat wils. 

Het hoogtepunt van de dag is natuurlijk 
de pompoenweging. Zal hij ook dit jaar 
meer dan 1.000 kg wegen? 

Spring gerust eens binnen bij het 
toeristisch infokantoor tussen 10 en 
18 uur.

Pompoendag

PRAKTISCH
• Locatie: Binnenpad, Kasterlee
• Je bent welkom van 10 tot 18 uur.
• Per betalende persoon ontvang je 

een bonnenblad waarmee je tijdens 
de Pompoendag kan genieten van tal 
van aanbiedingen

€       3 euro per persoon
            gratis toegang voor kinderen jonger  
            dan 12 jaar

Organistatie van ‘Marktcomité Kasterlee’.  
Meer informatie bij Walter Van Gorp op 
vangorpw@gmail.com of T 0477 72 79 44.
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Zondag
23 oktober 2022

Kasterlee gaat geen 
pompoenuitdaging uit de weg. 
Tijdens de pompoenregatta kan je 
deelnemen aan wedstrijdjes kajakken 
in grote uitgeholde pompoenen. 
In een aflossingskoers dingen de 
vierkoppige, vaak verklede teams, naar 
de overwinning. 

Durf jij meedoen? 
 
Inschrijven kan vanaf 1 september. Er 
zijn aparte reeksen voor dames, heren 
en jeugd. Info en inschrijven via 
www.pompoenregatta.be

Ook naast het water valt er heel wat te 
beleven. Zo kan je je amuseren bij tal 
van kinderactiviteiten, is er livemuziek 
en zijn er pompoentafereeltjes te 
bezichtigen. Een hapje en drankje mag 
natuurlijk niet ontbreken! 

Pompoenregatta

PRAKTISCH
• Locatie: Ark van Noë, Arkstraat 6, 

Lichtaart
• Uithollen pompoenen vanaf 8.30 uur
• Start wedstrijd vanaf 11.30 uur
• Randanimatie, livemuziek, hapje en 

drankje
• Leuke pompoenspelen voor 

kinderen, kindergrime en een 
gezellige speeltuin

• Ludieke pompoentaferelen

€       gratis toegang
            Deelname kost 15 euro per ploeg

WEDSTRIJDJE 
KAJAKKEN IN 

EEN POMPOEN
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Ben je er klaar voor? 

Wij denken van niet. Halloween in 
Bobbejaanland is terug – en griezeliger 
dan ooit tevoren. Ontdek dit najaar het 
vernieuwde halloweenprogramma vol 
spookhuizen, scarezones en shows 
die je de stuipen op het lijf zullen jagen. 

Halloween in  
Bobbejaanland

PRAKTISCH
• Locatie: Olensteenweg 45, 

Lichtaart

Beleef griezelplezier voor groot én klein 
en bereid je voor op halloweennocturnes 
die je nooit zal vergeten.

Hou www.bobbejaanland.be in de gaten 
voor meer informatie.

Pompoenlekkers in de 
Kastelse horeca

Pompoengadgets 
en -lekkers

Oktober pompoenmaand

Toeristich infokantoor
Wil je graag een aandeken van jouw bezoekje aan de pompoengemeente Kasterlee? Kom 
binnen in het toeristisch infokantoor en misschien wandel je wel buiten met een toffe hoed, 
een pompoenmok,  lekkere pompoenconfituur en -chutney of een pompoenbier. 
Je bent van harte welkom! 

Tijdens de pompoenmaand toveren de brasseries en restaurants heerlijke pompoen-
gerechten op je bord in alle mogelijke variaties. De chef-koks steken de handen uit de 
mouwen om er iets fraais en verrassends van te maken. Van pompoensoep en pompoenijs 
tot smakelijke culinaire hoogstandjes. Een aanrader voor een lekker avondje uit. 

Surf naar www.visitkasterlee.be, klik op ‘proeven’ 
en ontdek een overzicht van al onze eetgelegenheden. 
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Toerisme Kasterlee
Markt 42, Kasterlee   |   014 84 85 19   |   toerisme@kasterlee.be

www.visitkasterlee.be

v.u. Ward Kennes, Markt 1, 2460 Kasterlee
Foto’s: Bart Van der Moeren, Pompoenengenootschap, De Pompoenerie, Bobbejaanland, Gemeente Kasterlee


