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31 juli - 1 augustus 2021 



  Via E 313: afrit GEEL WEST Nr 23, Turnhout volgen, op 
ongeveer 6 km voorbij Geel aan de windmolen, rechts in-
draaien, teneinde draait U terug rechts tot aan de Nete. 
 
Via E 34: afrit Turnhout  Nr 24, Geel volgen tot aan ro-
tonde, daar richting centrum van Kasterlee en richting 
Geel, ongeveer 1 km na de markt van Kasterlee aan de 
windmolen links in, teneinde rechts tot aan de Nete. 
(door wegenwerken is het centrum afgesloten: omlei-
dingswegwijzers volgen) 

 

Met dank aan: 

Kastelse Kayak Klub 
BREEVENSEDIJK  2 

                              2460  KASTERLEE 



  
 
 

EVEN VOORSTELLEN: 
 
Sinds jaren organiseren wij onze toch-
ten door de vallei van de kleine Nete. 
Een vallei die een prachtige natuur en 
zuiver water garandeert. Wandelaars, 
fietsers en natuurlijk ook kayakvaar-
ders worden door haar charmes aan-
gesproken. 
Niet voor niets heeft het Vlaamse Ge-
west de vallei van de Kleine Nete uit-
geroepen tot een landschappelijk 
voorbeeld, voor al de waterlopen van 
het Vlaamse land. 
Het is onze bedoeling u te vergasten 
op een kano- of kayaktocht die door 
natuurreservaten, en geklasseerde 
landschappen loopt, door bossen, 
langs velden en weiden, langs een 
pretpark, historische gebouwen en 
monumenten, maar vooral u een 
weekend te laten genieten van de 
schoonheid van de Kempen. 
 
INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN 

JAN LEYSEN 
Hofstraat 73 
2460 Kasterlee 
0499 287913   

Kastelse Kayak Klub vzw 
Breevensedijk 2 
2460 Kasterlee  

VERBLIJFSMOGELIJKHEDEN 
 

Gedurende het ganse weekend zal 
de Kastelse Kayak Klub, in de buurt 
van het clubhuis voor een weide zor-
gen waarop gratis gekampeerd kan 
worden. Mensen die langer in Kas-
terlee wensen te verblijven kunnen 
eventueel terecht op camping «de 
Putten» of in een van de talrijke ho-
tels in onze gemeente. 
 
 
De deelname aan de tochten is 
gratis. Logboekjes kunnen even-
eens afgestempeld worden. 

E-mail : info@kastelsekayakklub.be www.kastelsekayakklub.be 



PROGRAMMA  
 

Vrijdag: 
Vanaf 18 uur kunt u bij ons terecht. 
Kom die avond gerust samen met ons een pintje 
drinken in ons clublokaal, u wordt er verwacht. 
De gezelligheid is verzekerd. 
 

U kan ook deelnemen aan onze befaamd 
kub-tornooi. 
 

Zaterdag 31 juli :  
 

KASTERLEE - GROBBENDONK 
 

Inschrijvingen vanaf 9 uur. 
 
Om 11 uur varen we naar Grobbendonk, een tocht van ongeveer 20 
km. Onderweg is er een picknickstop voorzien aan de stuw te Heren-
tals. In “de HUT” kunnen we eventueel terecht voor een snack of een 
drankje, waarna we onze tocht voortzetten. 
Op het eindpunt in Grobbendonk zijn er 2 speciale busverbindingen 
ingelegd. De vaarders kunnen daar de bus terug naar de Kastelse Ka-
yak Klub nemen om 15u30 of de laatste bus om 16u30.  
K.K.K. zorgt er ook voor dat alle boten terug in Kasterlee geraken. 
 
Op het terrein van de K.K.K., vanaf 16u30, voorzien wij voor u een 
barbecue met ruime keuze van vlees en groenten. Alles aan prijzen 
die zeker ”democratisch” genoemd kunnen worden. 
 

Ook op zaterdag 31 juli houden we (onder voorbehoud) 
onze jaarlijkse kastelse marathon of ook wel ‘jungle mara-
thon ‘ genoemd. 
Staat ook open voor iedereen ofwel in wedstrijd of als toer-
vaarder  
 

 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN: 



 

Zondag 1 augustus :  
 

KASTERLEE – RETIE - KASTERLEE 
  

Omstreeks 11 uur vertrekken we voor onze tweede dagtocht.  
Dan varen we van de K.K.K. tot aan de watermolen van Retie en terug, 
een tochtje van een 12-tal kilometers.  
Aan de watermolen van Retie kunnen we stoppen voor een picknick 
en als we terug zijn kunnen we weer aanschuiven aan de barbecue. 
 
 
 
Rond 16u30 sluiten we dan het weekend af met een korte toespraak. 
 
Meer info op onze website  -  www.kastelsekayakklub.be 
 
 
 
 
 
 
 

Deelnemers varen op eigen risico. 
De inrichters kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor  

gebeurlijke ongevallen, eventuele opgelopen schade of diefstal. 

http://www.kastelsekayakklub.be/

