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Heemerf De Waaiberg
Met vervallen gebouwen die tot verdwijnen gedoemd waren, richtte
het gemeentebestuur van Kasterlee samen met de Heemkundige
Kring een heemerf op naast de Keeses Molen. Het werd “Waaiberg”
genoemd naar een aloude benaming uit de streek. Dit kleine openluchtmuseum vormt een stille getuige van de Kempense levenswijze
en bouwstijl op het einde van de 19de eeuw - begin 20ste eeuw. Je
vindt er:
•
•
•

Een oude Kempense boerderij (driebeukig langgeveltype) uit
het schilderachtige gehucht Goor die reeds vermeld werd op de
Ferrariskaart in 1778
Een langschuur met lemen wanden uit het gehucht Kluis. In de
schuur worden tentoonstellingen en activiteiten met een Kempens, heemkundig karakter georganiseerd.
Op het erf zelf kan je het bakhuis, het staakkapelletje, de biehal
en het karkot bezoeken. Je vindt er ook een prachtige boomgaard met streekeigen fruitbomen en een huisweide. Van het
voor- tot het najaar kan je er pompoenen zien groeien van piepklein tot reusachtig groot.

Keeses Molen
De houten windmolen werd oorspronkelijk in 1650 in Antwerpen
opgericht, vermoedelijk op de Dam. In 1853 werd hij verplaatst naar
Heist-op-den-Berg en in 1922 overgebracht naar de Heesbergen in
Kasterlee. Na een tijd van bloei kwam de molen er in verval. De Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedeschoon kocht de molen in
1950. De molen werd in 1954 door het gemeentebestuur van Kasterlee verplaatst naar de Geelsebaan. In 2011 kocht de gemeente de molen. Momenteel wordt hij grondig gerestaureerd. Als de molen terug
is hersteld, vormt hij weer een mooie aanvulling bij het heemerf.

Praktische informatie
Elke tweede zondag van de maand ‘Levend Heemerf’

Je kan het Heemerf gratis bezoeken van 14 tot 17 uur (behalve in juli
en augustus). Er zijn demonstraties ambachten, de bakkersploeg bakt
brood en kramikskes in de oude bakoven en in de schuur kan je gezellig verpozen en genieten van muziek en een wisselende tentoonstelling over het heden of verleden van Kasterlee.

Geleid groepsbezoek
•
•
•
•

Je reserveert minstens 2 weken op voorhand.
Duur van het bezoek: 1 uur.
Tarief per groep van maximum 25 personen: 50 euro.
Er zijn verschillende thematische rondleidingen mogelijk:
- Leven op de boerderij rond 1900.
- Eetgewoonten van een boerenfamilie.
- Het boerenleven (rondleiding voor kinderen).
•
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