
Tijdens de oktoberkermis vindt er op zondag 7 oktober weer een 
kinderrommelmarkt plaats op het Stationsplein.
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Beste burgers van Berlaar,

Op het moment dat ik dit voorwoordje schrijf, werd Berlaar op 15 augustus opgeschrikt door 
een uitslaande brand in de Legrellestraat. Dank aan alle interventie- en hulpploegen (80 
personen) die de ramp onder controle kregen. Respect! Dank ook aan het woonzorgcentrum 
Sint-Augustinus dat de geëvacueerde bewoners mee opving. Een gebouw met geschiedenis 
is volledig van de kaart verdwenen. Gelukkig waren er geen slachtoffers! 

Verder luidt op 1 september de eerste schoolbel opnieuw, meteen het eindsignaal van de 
zomervakantie. Met een WK Voetbal om nooit meer te vergeten, schitterende prestaties 
van onze atleten op het Europees Kampioenschap, een zonnig en – letterlijk – schitterend 
Avondfeest, een gezellige sfeer op Heikermis, fantastische optredens op de Zomer van 
Balder, een multicultureel ontmoetingsfeest op Kokkina Colora en de vele initiatieven van 
onze verenigingen zijn juli en augustus weer voorbij gevlogen.

Het nieuwe schooljaar zorgt ongetwijfeld weer voor heel wat fietsende schoolkinderen. Om 
hun weg van en naar school veilig te laten verlopen, besloot het gemeentebestuur twee 
nieuwe fietsstraten te creëren: De Beerslaan en Lozenhoek. Bovendien werden de werken 
aan het vrijliggend fietspad tussen Berlaar en Kessel voltooid. Het resultaat is alleszins 
prachtig én een stuk veiliger.

In de schoolomgevingen zelf kunnen we overigens altijd gemotiveerde gemachtigde 
opzichters gebruiken. Als opzichter ondersteun je onze kinderen op hun tocht van en naar 
de school en help je hen oversteken. Interesse? Lees dan zeker onze oproep op één van de 
volgende bladzijden.

In september staat Open Monumentendag op het programma. Je leert er alles over 190 
jaar gemeenteraadsverkiezingen in Berlaar. En op 22 september ben je van harte welkom 
op de Nacht van de Burgemeester. Met Domino en de Nuttelozen van de Nacht wordt het 
ongetwijfeld opnieuw een sfeervolle topeditie!

En … denk intussen ook al een klein beetje aan zondag 14 oktober. In deze editie verneem je 
de nodige praktische informatie. Zo kan je de kans om het beleid van je gemeentebestuur te 
bepalen ten volle benutten.

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE 
GEMEENTERAAD
Tijdens de gemeenteraadszitting van juni werden onder andere 
onderstaande zaken beslist:

Tracé en aanleg wegenis 
Heideroosstraat, 
Kardinaal Cardijnplein en 
Melkouwensteenweg
De gemeenteraad heeft in juni het 
tracé en de aanleg van de weg naar 
aanleiding van de wegeniswerken 
in de Heideroosstraat, Melkouwen- 
steenweg en Kardinaal Cardijnplein 
goedgekeurd.

Die werken maken onder meer on-
derdeel uit van de heraanleg van 
het Kardinaal Cardijnplein. De ont-
werpplannen daarvan werden in 

maart voorgesteld. De eerste fase 
van de werken start dit najaar. De 
werken worden zo gepland dat Hei-
kermis 2019 op het plein kan plaats-
vinden.

Baanwinkels en gemeenten op 
één lijn
In de zitting van juni keurden de 
gemeenteraadsleden unaniem de 
engagementsverklaring voor het 
project ‘Baanwinkels en gemeenten 
op één lijn’ goed. Dat project te-
kent onder meer een visie uit over 
de toekomst van de N10 in verband 

met detailhandel en wordt door 
meerdere gemeenten en provincies 
gedragen.

Studeren in de bib
In de recente raadszitting boog de 
gemeenteraad zich over de mo-
gelijkheid om studenten te laten 
studeren in de bibliotheek. Het 
beheersorgaan van de bib sprak 
zich eerder al positief uit over dit 
voorstel. Praktisch moet er wel nog 
bekeken worden hoe dit georgani-
seerd kan worden en wat er moge-
lijk is. Het bestuur hoopt de bib bij 
de eerste blokperiode van volgend 
academiejaar open te kunnen stel-
len voor blokkende studenten. 

  De gemeenteraden zijn 
openbaar en vinden, behalve 
in juli en augustus, elke derde 

dinsdag van de maand plaats.

© Kris Martlé
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GOED OM WETEN

AFWIJKINGEN OP DE VERPLICHTE WEKELIJKSE RUSTDAGEN IN 2018
Het gemeentebestuur voorziet dit jaar weer een afwijking op de verplichte wekelijkse rustdagen voor 
handelaars. Berlaarse handelaars mogen daardoor hun handelszaak op onderstaande dagen openen 
als ze dat willen.

- zondag 9 september  - zondag 16 september  - zondag 23 september - zondag 7 oktober 
- zondag 14 oktober - zondag 9 december - zondag 16 december - zondag 23 december
- zondag 30 december

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Lokale Economie (03 410 19 00 – info@berlaar.be).

ZITDAGEN BURGEMEESTER
Je kan bij burgemeester Walter Horemans terecht tijdens vaste 
zitdagen in het gemeentehuis of in de gemeentelijke basisschool in 
Berlaar-Heikant.

• Berlaar-Heikant: maandagavond van 18 tot 18.45 uur
• Berlaar-Centrum: maandagavond van 19 tot 20 uur

Je kan ook een afspraak maken via 0478 29 37 77.

Opgelet: op maandag 29 oktober is er geen zitdag.

BURGERLIJKE STAND
Overlijdens
26.3.2018 Frans De Borger
31.3.2018 Jozef Boons
7.4.2018 Elza Heylen
6.4.2018 Adrienne de Graaf
10.4.2018 Maria Keersmaekers
11.4.2018 (Zuster) Maria Willems
11.4.2018 Charles Mariën
11.4.2018 Augusta Van Oudendijck
17.4.2018 Jan Janssens
19.4.2018 Maria (Mitteke) Hammels
21.4.2018 Jozef (Mon) De Ryck
25.4.2018 Leonia (Elza) Holemans
26.4.2018 Yvonna (Yvonne) Van Craen
27.4.2018 Magdalena (Julia) Docx
3.5.2018 Maria (Mariette) Mertens
7.5.2018 Erik Op de Beeck
7.5.2018 Fernanda (Nanda) Van den Reeck

11.5.2018 Julienne Wyns
17.5.2018 Ludovicus (Louis) Gijsen
22.5.2018 Ironima Noppe
26.5.2018 Rosalin Van De Putte
6.6.2018 Eugenia (Jenny) Ceulemans
10.6.2018 Adrienne Buyst
12.6.2018 Emilius (Emiel) Van Rompaey
15.6.2018 Simonne Verelst
19.6.2018 Marcel Broes
24.6.2018 Jozef Schroyens
26.6.2018 Constantina (Juliette) De Ryck
30.6.2018 Maria (Josée) De Groof
12.7.2018 Gustavus (Staf) Ceulemans
12.7.2018 Mariette Leys
20.7.2018 Joanna (Maria) Van den Eynde
17.8.2018 Camilla Luyten

Huwelijken
20.4.2018 Geert Meuris en Leen Cannaerts
11.5.2018 Wouter Janssens en Isabelle Van Bavel
12.5.2018 Yves Robben en Julie Van Cauteren
26.5.2018 Jesse Andries en Annemie Geysen

26.5.2018 Marcel Booten en Marina De Meulder
16.6.2018 Tom Geudens en Kelly De Bolle
23.6.2018 Daniël (Andy) Ceulemans en Anja De Rycke
20.7.2018 Stefan Goormans en Vicky Bastiaens
20.7.2018 Reindert Sleven en Elyssa Cannaerts

Geboorten
29.3.2018 Alex Tas
14.4.2018 Jinte Bats
20.4.2018 Rhune Deckers
24.5.2018 Tiebe Hendrickx

14.6.2018 Lotte Laenen
14.6.2018 Lynn Van Hove
16.6.2018 Noah Van Woensel
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EEN PUT IN DE WEG? MELD HET VIA HET E-LOKET!
De website van gemeente Berlaar werd onlangs uitgebreid met een e-loket. Via dit digitaal loket willen we 
het je makkelijker maken om een aantal zaken van bij je thuis te melden of aan te vragen.

Meldingen
Het gemeentebestuur biedt de inwoners graag een heldere en klantvriendelijke dienstverlening aan. Met een melding 
kan je een bepaalde situatie aankaarten, zoals zwerfvuil op het openbaar domein of een noodzakelijke herstelling aan 
een voetpad. Het gemeentebestuur zal deze melding vervolgens aandachtig bekijken en zal proberen een geschikte 
oplossing te voorzien.

De meldingen werden opgedeeld in drie categorieën:
• Milieu: meldingen over sluikstorten, zwerfvuilactie, groenbeheer, dode dieren, ratten en zwerfkatten
• Openbaar domein: meldingen over (schade aan) rijweg, fietspaden, voetpaden, riolering en problemen met 

verkeerssignalisatie
• Overig

Let op: een defecte straatlamp melden, doe je rechtstreeks bij Eandis via www.straatlampen.be.
Je kan er in het e-loket voor kiezen om je aan te melden met je identiteitskaart. Op die manier kan je de stand van zaken 
van je aanvraag regelmatig opvolgen.

Klachten
Klachten gaan een stapje verder dan meldingen of suggesties. Je dient een klacht in wanneer je duidelijk ontevreden 
bent over de aangeboden dienstverlening. Zo kan een handeling of prestatie bijvoorbeeld foutief, te laat of niet 
uitgevoerd zijn. Een klacht gaat dus steeds over de concrete handelswijze van het gemeentebestuur in een specifieke 
situatie.

Ook een klacht kan je voortaan digitaal indienen via het e-loket.

PIN- en PUK-code
Als je de codes van je elektronische identiteitskaart niet meer weet, kan je hiervan een herdruk aanvragen. Een herdruk 
kan voor alle elektronische identiteitskaarten aangevraagd worden: eID, eVK en Kids-ID.

Je kan deze herdruk aanvragen via het e-loket en hebt 
hiervoor alleen je nationaal nummer (dat kan je vinden 
op de achterzijde van je identiteitskaart) en een geldig 
e-mailadres nodig. Een kaartlezer heb je hier niet voor 
nodig.

Om de nieuwe codes te activeren, zal je echter wel nog 
naar het gemeentehuis moeten komen. Hou er rekening 
mee dat het een tweetal weken duurt voor je de nieuwe 
codes ontvangt. De heraanvraag van deze codes kost 
3 euro.

In enkele latere fases willen we het e-loket verder uit-
breiden met producten en attesten van Burgerzaken 
(bijvoorbeeld een attest van gezinssamenstelling) 
en een digitaal evenementenloket. 
Hou het e-loket in 2018 dus zeker verder in het 
oog: www.berlaar.be/e-loket

AANWERVINGEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR
Giani De Laet werd aangeworven als tijdelijk voltijds arbeider vanaf 1 juli tot en met 31 december 2018.
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NAAR DE STEMBUS: 
VERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018
Op zondag 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de Gemeentelijke en Provinciale Verkiezingen. 
Hieronder vind je alvast wat praktische informatie over deze verkiezingen.

Openingsuren stembureaus
Je kan je stem uitbrengen tussen 8 en 13 uur.

Openingsuren gemeentehuis
Op zondag 14 oktober is de dienst Verkiezingen open 
van 9 tot 13 uur.

Afwezigheid op de dag van de verkiezingen
In België geldt nog steeds stemplicht. Enkel in de 
gevallen hieronder vermeld moet je niet zelf naar het 
stembureau en elke afwezigheid moet bewezen worden 
met een attest.

• Je bent om medische redenen niet in staat om naar 
het stembureau te komen of er naartoe gebracht te 
worden. Voeg een medisch attest bij de volmacht. 

• Je verblijft om beroeps- of dienstredenen in het 
buitenland. Voeg een attest van de werkgever of de 
overheid bij de volmacht.

• Je maakt deel uit van het gezin van iemand die om 
beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft. 
Voeg een attest van de werkgever of de overheid bij 
de volmacht.

• Je verblijft in België maar moet werken op de 
dag van de verkiezingen. Voeg een attest van de 
werkgever of de overheid bij de volmacht.

• Jij of een gezinslid met wie je samenwoont, oefent 
het beroep uit van schipper, marktkramer of 
kermisreiziger. Voeg een attest van de inschrijving 
in het bevolkingsregister, afgegeven door de 
burgemeester van uw woonplaats, bij de volmacht.

• Je verblijft in een strafinrichting als gevolg van 
een rechterlijke maatregel. Voeg een attest van de 
directie van de strafinrichting bij de volmacht.

• Je geloofsovertuiging staat je niet toe te gaan 
stemmen. Voeg een attest van de religieuze overheid 
bij de volmacht.

• Je bent student en kunt om studieredenen niet 
gaan stemmen. Voeg een attest van de directie van 
je onderwijsinstelling bij de volmacht.

• Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het 
buitenland. Voeg het attest, afgegeven door de 
burgemeester van je  woonplaats, bij de volmacht. 
Je kunt dat attest verkrijgen door de nodige 
bewijsstukken van tijdelijk verblijf in het buitenland 
aan de burgemeester voor te leggen. Als je die 
bewijsstukken niet kan voorleggen, kan je dat attest 
bij de burgemeester verkrijgen op grond van een 
verklaring op erewoord.

In al deze gevallen kan de persoon die niet kan gaan 
stemmen volmacht geven aan een andere kiezer.

Het is niet verplicht om een volmacht te geven bij 
afwezigheid op de dag van de verkiezingen (tenzij na 
een verklaring op erewoord). Als je niet met volmacht wil  
stemmen kan je voor de verkiezingen je oproepingsbrief + 
afwezigheidsattest binnenbrengen in het gemeentehuis 
(onthaal) of door iemand laten afgeven de dag van de 
verkiezingen in je stembureau.

Iedere gemachtigde mag slechts één volmacht hebben. 
Diegene die in jouw plaats gaat stemmen moet de 
volmacht  en de bijhorende attesten meenemen 
naar jouw stembureau samen met zijn/haar eigen 
oproepingsbrief.

NIEUWE LOCATIES!!!

Naast de stembureaus in de Sporthal (Pastorijstraat 62) en de Sportschuur (Heistsebaan 83), zal er ook een stembureau 
ingericht worden in woonzorgcentra Sint-Augustinus (Legrellestraat 39) en Kloosterhof (Sollevelden 5a). 

Met deze nieuwe locaties willen wij graag de minder mobiele bewoners van de woonzorgcentra toch de kans geven om 
zelf hun stem uit te brengen. Daarnaast zullen ook heel wat buurtbewoners dichter bij huis kunnen stemmen.

Lees dus aandachtig de locatie aangegeven op je kiesbrief vooraleer je richting stembureau vertrekt! 

Meer info en formulieren
Meer info over de verkiezingen en de nodige formulieren kan je vinden op:

De website van de Vlaamse Overheid: www.vlaanderenkiest.be 
Onze website: www.berlaar.be 

De dienst Verkiezingen:
03 410 19 00  -  verkiezingen@berlaar.be
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SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het Sociaal Huis zijn gesloten op:

• donderdag 1 november (Allerheiligen)
• vrijdag 2 november (Allerzielen)

Maak een afspraak!
Onze diensten werken sinds 1 januari op afspraak. Om een afspraak te maken, neem je contact op met de 
onthaalmedewerkers. Dat kan via het loket in Markt 1, telefonisch via 03 410 19 00 of via mail (info@berlaar.be). 
Zij bekijken samen met jou wanneer je kan langskomen (afspraken zijn ook mogelijk buiten de openingsuren). 
Vermeld bij je aanvraag duidelijk je naam, je telefoonnummer en waarover je afspraak gaat. 
Let op: je moet je afspraak minstens drie werkdagen vooraf aanvragen.

WORD EEN TOPGEVER, GEEF JE SPULLEN EEN 
TWEEDE LEVEN!
Slingeren er heel wat spullen rond in je huis die je eigenlijk niet meer nodig hebt? Of zijn je kinderen te 
groot geworden voor hun speelgoed? Of het huis te klein? Dan is ‘Ik Geef’ je uitgelezen kans!
 
Hoe doe je mee?
1. Je verzamelt je herbruikbare spullen zoals speelgoed, textiel, boeken en 

kleine elektro. 
2. Wij zorgen voor een gratis ophaling, want we willen je het graag gemakkelijk maken. 

Voor Berlaar bel je naar Kringwinkel Zuiderkempen op het nummer 015 23 73 
93.

3. In ruil voor je herbruikbare spullen krijg je de ‘Ik Geef’-doos. Knip de coupon 
voor de doos uit de afvalkrant van augustus of download via www.ikgeef.
vlaanderen en geef deze af bij je ophaling.

Geef deze doos een centrale plaats in je huis zodat herbruikbare spullen vlot hun 
weg vinden naar een tweede leven.

‘Ik Geef’, dat is een nieuwe samenwerking tussen Ivarem , Kringwinkel Ecoso en Zuiderkempen. De campagne loopt 
momenteel in Berlaar, Bonheiden, Mechelen, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. Met jouw herbruikbare spullen 
verkleinen we de afvalberg en creëren we kansen voor mensen die moeilijk aan werk geraken.

Voor meer informatie kan je terecht op www.ikgeef.vlaanderen

NOG KERMISSEN OP DE AGENDA!
Op donderdag 30 augustus stellen de foorkramers hun attracties rond de Markt op. Want van zaterdag 1 
tot en met dinsdag 4 september kan je de zomervakantie mooi afsluiten op de septemberkermis.

De VZW Ambiance stelt de tent op voor een nieuw concept: “Restaurantdagen met muziek”.

Zaterdag, zondag en maandag kan je er van 17 uur tot 21 uur gezellig eten in een muzikale omkadering:
 zaterdag:  2 Tenoren
 zondag:  DC Section 
 maandag:  Live Music met San

Op zondag is er ook een rondrit met oude tractoren: vertrek om 10 uur en aankomst om 16 uur op het dorpsplein. 

Begin oktober is het de beurt aan Berlaar-Station, de laatste kermis van het jaar. Een kleine, maar fijne kermis waar je 
op zondag 7 oktober ook kan rondsnuisteren op de kinderrommelmarkt.

Berlaar borrelt, ruist en bruist!
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INTERNATIONALE DAG VAN DE VREDE
De Verenigde Naties hebben 21 september uitgeroepen tot 
Internationale Dag van de Vrede. Op die dag vragen ze aandacht 
om de idealen van de vrede te promoten. Door op 21 september de 
Vredesvlag uit te hangen, ondersteunt ook Berlaar deze actie.

De Internationale Dag van de Vrede werd voor het eerst vastgesteld in 1981. 
Sinds 2001 vindt de dag jaarlijks plaats op 21 september.

DOE MEE MET DE KINDERROMMELMARKT!
Op zondag 7 oktober organiseert het gemeentebestuur opnieuw een kinderrommelmarkt tijdens de 
oktoberkermis aan het station.

De kinderrommelmarkt vindt plaats van 14 tot 17 uur, op het Stationsplein. Maak plaats in je kasten, schrijf je in en doe 
mee!

Om deel te nemen aan de kinderrommelmarkt moet je tussen de 
6 en de 16 jaar oud zijn en in Berlaar wonen of naar school gaan. 
Je mag afgedankte, maar nog goed functionerende spullen zoals 
speelgoed, kledij, hebbedingetjes, meubeltjes, boeken of fietsen 
voor kinderen te koop aanbieden.

De deelname is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven via 
03 410 19 00 of via mail naar vrijetijd@berlaar.be. Doe dat voor 
20 september, daarna ontvang je een deelnamebewijsje via de 
post. Breng op de dag zelf zeker een tafel, stoel, deken, parasol 
en dergelijke mee. Elke deelnemer krijgt ongeveer 2 meter plaats.

JEUGD & ONDERWIJS
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HONDERDEN KINDEREN LEVEN ZICH UIT OP 
SPEELPLEIN KRIEBELS
Met meer dan 400 geregistreerde kinderen kende de zomerwerking van Speelplein Kriebels dit jaar een 
lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

In juli en augustus staan de monitoren van Speelplein 
Kriebels elke werkdag paraat om vele kinderen een topzomer 
te bezorgen. Ook dit jaar was de zomerwerking weer een 
groot succes, in vergelijking met vorig jaar ontvingen we in 
2018 gemiddeld tussen de 7 en de 30 kindjes meer per dag.

Zelfs in de uitzonderlijk warme weersomstandigheden 
konden dertien animatoren en drie hoofdleiders telkens 
het hoofd koel houden om het voor iedereen aangenaam 
te houden. Van de drie hoofdleiders werd overigens één 
iemand specifiek aangeduid voor de integratie van kinderen 
met een specifieke nood in de speelpleindag.

 

 

 

 

 
 

maandag 8 oktober 2018 
 

 

Op 1 januari 2019 ontvangt elk kind  
in elk gezin een groeipakket. 

Wil je weten wat er voor jou verandert? 
Schrijf je dan zeker in! 

 

 Waar?   gemeentelijke basisschool De Stap 
     Pastorijstraat 60 Berlaar 
 Uur?   van 19.30 uur tot 21 uur 
 Inschrijven? vóór 15 september via e-mail 
     huisvanhetkind@berlaar.be   

  

Meer info: Sharon Servranckx 03 410 19 00 of huisvanhetkind@berlaar.be 
 

 

 van kinderbijslag 
naar groeipakket 

 

 

 

 

 
 

maandag 8 oktober 2018 
 

 

Op 1 januari 2019 ontvangt elk kind  
in elk gezin een groeipakket. 

Wil je weten wat er voor jou verandert? 
Schrijf je dan zeker in! 

 

 Waar?   gemeentelijke basisschool De Stap 
     Pastorijstraat 60 Berlaar 
 Uur?   van 19.30 uur tot 21 uur 
 Inschrijven? vóór 15 september via e-mail 
     huisvanhetkind@berlaar.be   

  

Meer info: Sharon Servranckx 03 410 19 00 of huisvanhetkind@berlaar.be 
 

 

 van kinderbijslag 
naar groeipakket 

© Marc Van Put
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ENTHOUSIASTE HANDELAARS 
GEZOCHT VOOR DE 
KERSTSHOPPING MET KERSTMARKT 
EN HET WEEKEND VAN DE KLANT! 
Samen met de Berlaarse handelaars organiseert de dienst Lokale Economie van het gemeentebestuur dit 
najaar weer enkele leuke evenementen. Begin oktober verwennen enkele handelaars hun trouwe klanten 
tijdens het Weekend van de klant en op vrijdag 21 december vindt de derde editie van de kerstshopping 
met kerstmarkt plaats! 

Weekend van de klant

Tijdens het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 
oktober 2018 organiseren we in samenwerking met 
Comeos en Unizo voor het tweede jaar op rij het Weekend 
van de klant. Als handelaar kan je jezelf voor deze actie 
inschrijven via www.weekendvandeklant.be. Vermeld bij 
je inschrijving zeker de openingsuren van je winkel op 
beide dagen, de acties of attenties die je zal aanbieden 
en wanneer je dit doet. Elke handelaar die tijdig inschrijft 
via de website krijgt een pakketje met promomateriaal 
met onder andere een affiche, een raamsticker en een 
pakketje ballonnen. 

Kerstshopping met kerstmarkt

Op vrijdag 21 december 2018 organiseren we voor de 
derde maal een kerstshopping met kerstmarkt op 
en rond het dorpsplein in Berlaar. Het evenement vindt 
plaats van 18 tot 24 uur. We doen dan ook een warme 
oproep aan alle verenigingen en scholen van Berlaar 
om hier aan deel te nemen en een kraampje te plaatsen 
rond het plein. Maar uiteraard willen we in eerste instantie 

alle Berlaarse handelaars aanmoedigen om deel te nemen 
aan de kerstshopping. 
De handelaars in het centrum kunnen deelnemen door 
hun winkel die dag langer open te houden én door een 
kraampje voor hun etalage te plaatsen. De handelaars 
van buiten de kern kunnen deelnemen door een kraampje 
op het traject van de kerstshopping te plaatsen, zodat we 
ook een gezellige kerstmarkt krijgen. 

Tijdig inschrijven voor deelname aan dit kerst- 
evenement is noodzakelijk. Dat kan je doen bij de 
dienst Lokale Economie. 

Het gemeentebestuur zorgt voor een gezellige kerstsfeer 
met sfeerverlichting, aangepaste muziek en leuke straat-
animatie. Uiteraard wordt er net als de voorbije jaren ook 
aan de kinderen gedacht! Er zal opnieuw kinderanimatie 
voorzien worden én ook de Kerstman komt opnieuw op 
bezoek. 

Heb je vragen over één van deze acties? Stuur dan een 
mailtje naar anja.hermans@berlaar.be of bel naar 03 410 
19 00 en vraag naar Anja. 

LOKALE ECONOMIE
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DIFTAR-TOELAGE VOOR 
ONTHAALOUDERS, 
ERKENDE 
OPVANGGEZINNEN OF 
PERSONEN MET EEN 
MEDISCHE REDEN!
Om tussen te komen in de extra kost voor het 
verwijderen van afval, voorziet het gemeentebestuur 
een toelage van 24 euro voor personen met een 
medische reden (incontinentie, stomapatiënten, 
nierdialyse thuis, mucoviscidosepatiënten, …) en 
voor onthaalouders of erkende opvanggezinnen. 
De toelage wordt voor het einde van het jaar 
overgeschreven op de DIFTAR-rekening van de 
betrokkene.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet je 
evenwel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

• Als je voor de aankoop van incontinentiemateriaal 
een tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap 
voor personen met een handicap (VAPH) ontvangt, 
bezorg je de beslissing van een arts of het Vlaams 
Agentschap voor personen met een handicap aan de 
dienst Financiën. Je hoeft dit bewijs maar éénmaal af 
te geven.

• Ook als je voldoet aan de medische voorwaarden met 
een score 3 of 4 (voor het criterium incontinentie) van 
het afhankelijkheidsrooster voor de tegemoetkoming 
van incontinentiemateriaal (KB 2 juni 1988), moet je 
een attest van de arts of het ziekenfonds éénmalig 
voorleggen.

• Personen met een andere medische reden dan 
incontinentie (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënt, 
huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid, 
…) bezorgen éénmalig aan de dienst Financiën een 
attest van de arts die bevestigt dat betrokkene extra 
verzorgingsmateriaal gebruikt.

• Voor de beoordeling van erkende opvanggezinnen 
of onthaalouders moet er jaarlijks een geldig bewijs 
afgeleverd worden door Kind en Gezin. Als de reden 
waarom je gebruik kan maken van deze toelage 
wijzigt of wegvalt, moet je de dienst Financiën van de 
gemeentelijke administratie hiervan zo snel mogelijk 
op de hoogte stellen. De aanvragen samen met het 
attest kan je bezorgen tot uiterlijk 15 november 2018 
aan het onthaal (Markt 1, 2590 Berlaar).

Meer info?
Financiële dienst - Markt 1 in 2590 Berlaar 
03 410 19 00 of financien@berlaar.be

MILIEU

NEOS BERLAAR, 
EEN NIEUWE 
SENIORENVERENIGING 
KLAAR VOOR ACTIE
Actieve en dynamische ‘senioren’ die  ‘met de tijd 
mee willen’, die geïnteresseerd zijn in boeiende 
activiteiten en evenementen en die samen 
met vrienden en kennissen vrije tijd op een 
aangename manier willen doorbrengen, moeten 
zeker kennismaken met Neos, hét Netwerk van 
ondernemende senioren.

Neos is de snelst groeiende seniorenvereniging van 
Vlaanderen en telt ruim 33 000 leden in 214 lokale 
afdelingen. In provincie Antwerpen zijn er 34 actieve 
Neos-clubs.  Die clubs creëren ontmoetingskansen waar 
steeds iets extra’s te beleven is.  Samen naar concerten, 
musicals, opera, boeiende daguitstappen, musea- of 
bedrijfsbezoeken, het beluisteren van niet alledaagse 
voordrachten van experten in de eigen gemeente, 
gezellige etentjes en ontspannen reizen, het is allemaal 
te beleven in de club.

Op maandag 17 september 2018  om 14 uur  kan je een 
eerste keer kennismaken met Neos Berlaar tijdens een 
voordracht van prof. Hendrik Cammu: ‘Gezond ouder 
worden’.

We vinden een gezonde voeding en beweging steeds 
belangrijker, maar verliezen de weg in de stroom van 
nieuwe, soms tegenstrijdige onderzoeken over voeding 
en beweging. Wat moeten we nu geloven? Wat is echt 
gezond en wat doet er echt toe? En dat allemaal om dat 
lange leven, dat voor de meesten onder ons toch een 
realiteit is, de baas te blijven.

Praktisch
maandag 17 september 2018 – 14 uur
Ontmoetingscentrum Ballaer ( Markt 27)
Deelname: gratis
Inschrijven: niet noodzakelijk, wel handig voor de 
praktische organisatie. Dat kan via anke.lambrecht@
neosvzw.be of 0468 46 41 36.

SENIOREN
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BERLAARSE 55-PLUSSERS VERKENNEN GENK
Op dinsdag 3 juli brachten 260 Berlaarse 55-plussers een bezoek aan Genk. Verdeeld over vijf bussen 
vertrokken ze vanuit Berlaar-Centrum, Berlaar-Heikant of Berlaar-Station op daguitstap.

Bij de aankomst in Genk startte de dag met een kopje 
koffie of thee en een stukje cake in Elysee Feestzalen. 
Nadien stond er een bezoek aan mijnsite C-mine op het 
programma. De deelnemers kregen er een rondleiding 
in het Energiegebouw en de ondergrondse gangen van 
de mijn. Boven, op 15 of 60 meter hoogte, kregen ze een 
panoramisch zicht over Genk.

‘s Middags werd er opnieuw lekker gegeten in dezelfde 
zalen als ‘s ochtends. Het eten was perfect in orde en de 
service was prima! Om de namiddag in te leiden, bracht 
de schepen van Senioren van Genk een bezoekje. Hij 
vertelde over zijn stad en de seniorenwerking.

Na het middageten kregen de 55-plussers de keuze: een 
gegidste stadswandeling of zelf vrij de stad verkennen. 
Onze Berlaarnaren stelden op die manier vast dat Genk 
nog een vrij nieuwe stad is met opmerkelijke architectuur.

Afsluiten deden de deelnemers met een koffietafel. 
Daarna trokken ze, onder meer dankzij het goede weer 
en het lekkere eten, tevreden terug naar ons gezellige 
Berlaar.

Bekijk de foto’s op www.berlaar.be/daguitstap2018.

SENIORENFEEST 2018
Op 21 september staat het jaarlijkse seniorenfeest weer op het programma. Inschrijven is verplicht en moet 
gebeuren voor 7 september.

Je mag je verwachten aan muziek en magie met Michael Lanzo, PC Brown en Koen Bossuyt. Filip D’haeze 
voorziet de presentatie.

We starten om 12 uur in de sporthal (Pastorijstraat 62).
De toegang bedraagt 7 euro. Inschrijven kan tot 7 september aan het onthaal van het gemeentehuis. Let 
op: op deze locatie geldt een maximumcapaciteit. Volzet is volzet!

Meer info: vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00.
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CULTUUR

NACHT VAN HET KEMPENS ERFGOED
Herfstavonden kunnen guur en koud zijn, maar vrijdagavond 19 oktober belooft feestelijk en warm te worden. 
Dan is het immers de Nacht van het Kempens Erfgoed. In 23 Kempense gemeenten kun je deelnemen aan 
gratis wandelingen en workshops of een kijkje nemen op tentoonstellingen en filmavonden. 

Bij alle activiteiten speelt erfgoed de hoofdrol. Een handig 
overzicht vind je op www.nachtkempenserfgoed.be en 
in het programmaboekje dat vanaf 9 september bij je 
lokale bibliotheek, cultuurhuis, toeristisch infopunt of 
kleinhandelaar ligt.

De Nacht van het Kempens Erfgoed wordt in onze 
regio georganiseerd door Erfgoed Noorderkempen in 
samenwerking met heel wat vrijwilligers en organisaties.
In Berlaar kan je deelnemen aan volgende activiteiten:

Hellemonden – een poëzieparcours langs de 
Groote Oorlog
“They were in one of many mouths of hell (…),” schreef 
Wilfred Owen in zijn gedicht ‘Cramped in that funneled 
hole’. Meer dan andere schrijvers die zich door de 
eeuwen heen lieten inspireren door de verschrikkingen 
en het bloedvergieten op het slagveld, spreken 
‘de dichters van de Groote Oorlog’ blijvend tot de 
verbeelding. In de loopgraven en op de barricades aan 
het front beschreven zij als ongelukkige ooggetuigen 
het debacle en de waanzin van hun wereld in de greep 
van het krijgsgewoel. De tragiek en de pijn, het heen 
en weer geslingerd worden tussen hoop en wanhoop, 
zoals door hen in hun gedichten beschreven werd, heeft 
vandaag helaas nog niets aan actualiteit ingeboet.

HELLEMONDEN is een ingetogen tentoonstelling 
en een literair statement over de waanzin van de 
oorlogsmachinerie. De toeschouwer legt op eigen tempo 
een parcours af waarlangs 20 grafzerken in kunststof 
zijn opgesteld, die qua vorm gelijken op de uniforme 
graven op de door de Commonwealth War Graves 
Commission beheerde soldatenkerkhoven.

Aan elke van deze graven, waarin kleine geluidsboxen 
zijn verwerkt, kan de bezoeker een ander, door een 
acteur ingelezen gedicht van een oorlogsdichter 
beluisteren. Elk gedicht is beschikbaar in de taal van 
de dichter, en ook in het Nederlands, Engels, Frans 
en Duits. (De gedichten staan ook steeds in elk van 
deze talen in het begeleidende drukwerk.) Niet enkel 
bekende Engelse war poets komen aan bod, maar ook 
o.a. Belgische, Franse, Duitse, Russische, Amerikaanse, 
Turkse, Armeense en Servische dichters.

HELLEMONDEN. Opdat wij nooit zouden vergeten. 

Waar? Begraafplaats Berlaar-Centrum
Wanneer? Van 17 tot en met 21 oktober

Bollekes Kermis – een tentoonstelling over 190 
jaar Berlaarse gemeenteraadsverkiezingen
Op 190 jaar verandert er soms wel wat, zo ook de 
verkiezingsthema’s. Na de Tweede Wereldoorlog lezen we 
over het verbeteren van de wegen, openbare verlichting 
en onderwijs. Later zijn sociale huisvesting, sport en 
speelpleinen, een zwembad en het zuiveringsstation 
hete hangijzers. En nu? Kijk eens in je brievenbus of op 
je computer.

Bij de presentatie van de kandidaten is er minder 
verandering te merken. Sierlijk en gezwind plooien ze 
hun pauwenstaarten open. Leden van eenzelfde lijst 
bewieroken en prijzen elkaar. En dan de beloften … 

HELLEMONDEN is een productie van VONK & Zonen 
vzw met de steun van Toerisme Vlaanderen en 
het Vredescentrum van de Provincie en de stad 
Antwerpen. VONK & Zonen is een Vlaams productiehuis 
van en voor schrijvers die nieuwe vormen ontwikkelt om 
literatuur te presenteren: www.vonkenzonen.be
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4/9 – 11/12  -  Pilates 
Organisator : KVLV Berlaar 
Turnzaal Gemeentelijke Basisschool (Pastorijstraat 60)
19.30 uur  -  www.kvlvberlaar.be

8/9  -  Familiedag 
Organisator : SK Rita Berlaar 
14 uur  -  Sportcentrum Doelvelden (Welvaartstraat 101) 
www.ritaberlaar.be

9/9  -  Tuffend door Berlaar
Organisator : Vrije Tijd Berlaar 
10 uur  -  Lambertusplaats Gestel  
vrijetijd@berlaar.be  -  03 410 19 00

9/9  -  Oogstmarkt 
Organisator : Groen Berlaar 
14 uur  -  Slootjenshoeve (Smidstraat 319)
www.groenberlaar.be

10/9  -  Infonamiddag Erfenisrecht 
Organisator : WZC Kloosterhof 
15 uur  -  WZC Kloosterhof (Sollevelden 5A)
03 216 63 59  -  lies.daneels@zusters-berlaar.be

11/9, 9/10, 13/11 en 18/12  -  Bloemschikken 
Organisator : KVLV Berlaar 
19 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)  
www.kvlvberlaar.be

11/9  -  Infonamiddag & verkiezingsdebat ‘Senioren 
in Berlaar’ 
Organisator : WZC Sint-Augustinus 
14 uur  -  WZC Sint-Augustinus (Legrellestraat 39)  
03 422 50 49

15/9  -  Garageverkoop Berlaar & Heikant
9 uur  -  Berlaar & Heikant  
0479 34 07 65

17/9  -  Gezond ouder worden 
Organisator : NEOS Berlaar 
14 uur  -  PZ Berkenhof (Misstraat 70)  
anke.lambrecht@neosvzw.be  -  0468 46 41 36

18/9  -  Geocaching
Organisator : Femma Berlaar-Centrum 
19.30 uur  -  Ontmoetingscentrum Ballaer (Markt 27) 
0479 42 14 42

22/9  -  Balder den boom in
Organisator : Natuurpunt De Wielewaal 
9 uur  -  Boomgaard Fertlarelei
Joris.vandyck1974@gmail.com  -  0494 37 26 44

22/9  -  Nacht van de Burgemeester
Organisator : Comité Nacht van de Burgemeester 
20 uur  -  Sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 62) 

22 & 23/9  -  Druivenverkoop
Organisator : Samana Berlaar-Heikant
8 uur  -  Sint-Rumolduskerk (Aarschotsebaan) 
 
24 & 25/9  -  Sapmobiel Berlaar
Organisator : Boomgaardenstichting
10 uur  -  Stationsplein Berlaar  
Inschrijven verplicht:
nbsw@boomgaardenstichting.be  -  012 39 11 88

24/9 & 22/10  -  Bloemschikken
Organisator : Femma Berlaar-Centrum 
19.30 uur  -  PZ Berkenhof  
03 482 40 80

25/9, 30/10, 20/11 en 4/12  -  Naaiatelier
Organisator : KVLV Berlaar 
19 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)  
www.kvlvberlaar.be

26/9  -  Ontmoetingsfeest 
Organisator : Femma Berlaar-Centrum 
19 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)  
03 482 47 92

27/9, 18/10, 8/11, 29/11, 13/12  -  Brei- en haakcafé
Organisator : KVLV Berlaar
19 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)
www.kvlvberlaar.be

2/10 & 23/10  -  Workshop kerstballen haken
Organisator : KVLV Berlaar 
19 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)
www.kvlvberlaar.be

6/10  -  Rommelmarkt 
Organisator : SK Rita Berlaar
9 uur  -  Sportcentrum Doelvelden (Welvaartstraat 101)
www.ritaberlaar.be

11/10  -  Demonstratiekookles: de nieuwe 
voedingsdriehoek
Organisator : KVLV Berlaar 
19 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)  
www.kvlvberlaar.be

13/10  -  Herfstquiz VBS Misstraat-Ballaarweg
Organisator : Ouderraad VBS Misstraat-Ballaarweg 
20 uur  -  Refter HHVM (Sollevelden 3)  -  18 euro 
ouderraad.berlaar@gmail.com

19/10  -  Kaas- en wijnavond
Organisator : Femma Berlaar-Centrum 
19 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)
0479 42 14 42

ACTIVITEITENKALENDER

Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten in De 
Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor 28 september 
2018 invullen in de activiteitenkalender. Dat doe je via 
www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen deze kalender 
vervolgens over in De Kiosk.
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Bij het lezen van al dat moois krijg je soms visioenen, 
alleen te evenaren met de strafste hallucinerende 
middelen. Enkele Duvels of Trippels zijn hiervoor veel te 
ontoereikend. We zien ook kieslijsten, kiespamfletten en 
gadgets.

Tot na WO II zong een zanger soms liedjes aan de kerk. 
Ongevallen, overvallen, misverstanden en speciale 
gebeurtenissen vormden zijn repertoire. En ook op deze 
tentoonstelling zingt en verkoopt hij zijn liedjes. Hij zingt 
het lied ‘Marilou, Marilou, waar is ’t geld der gemeente 

naartoe?’.

Interesse in meer? Kom dan zeker naar deze mooie en 
merkwaardige tentoonstelling.

Waar? ’t Dolhuis – Legrellestraat 39
Wanneer? Zaterdag 13 en 20 oktober, van 14 tot 17 uur – 
zondag 14 oktober van 10 tot 17 uur – vrijdag 19 oktober 
van 19 tot 22 uur – zondag 21 oktober van 14 tot 17 uur
De toegang is gratis! 

OPEN 
MONUMENTENDAG: 
TUFFEND DOOR 
BERLAAR
Op 9 september laat Open Monumentendag je 
onder meer kennismaken met de schatten van 
de Sint-Lambertuskerk in Gestel. De deelname is 
gratis!

Aan de Sint-Lambertuskerk is doorlopend bezoek met 
een gids mogelijk van 10 tot 17 uur. Je kan daarna ook 
deelnemen aan een begeleide toer door Gestel en 
Berlaar in de Ambiance-wagen. De rondrit vertrekt om 
10, 12, 14 en 16 uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk via 
vrijetijd@berlaar.be.

BERLAAR IN BEELD
Een groep kinderen van de Schoolkolonie op wandel in 
de Pastorijstraat.

Zin in meer?
Ga een kijkje nemen op www.kempenserfgoed.be of  
www.facebook.com/berlaarinbeeld. 
Heb je zelf nog oude foto’s? Laat het ons weten via  
berlaarinbeeld@hotmail.com of 0474 65 42 87.

SEPTEMBERSE  
SERIEUSITEITEN 
De kustlijn zonder volks gewemel 
Een stap die weer een snelle tred wordt
Het tijdloze spel van het kind afgekort
om een volgende drempel te nemen
 
Het  observeren en luisteren naar goede raad
De nuances van het leren en het leven
In het bijzijn  van uur en tijd ook het  
buitenspelen
De regel  die terugkomt in de maat

Geen  pestgedrag  of schrijnende  
spoedgevallen
De geest en het lichaam turnen zonder 
zwaartekracht 
Ieders talent en inzet naar waarde  gebracht
Met verbazende letters  en onwaarschijnlijke 
getallen

Helena Van Dessel
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SCHOOL – EN STUDIETOELAGEN
Vanaf 1 september gaan de kinderen weer terug naar school. Denk daarom zeker aan de school- en 
studietoelagen. Vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019 kan je een aanvraag indienen voor het 
schooljaar 2018 – 2019.
 
Wat?
Een school- of studietoelage is een financiële steun van 
de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of 
studie te helpen dragen.

Voor wie?
Zowel kinderen in het kleuter– en lager onderwijs, het 
secundair onderwijs (deeltijds en voltijds) als jongeren in 
het hoger onderwijs kunnen in aanmerking komen voor 
een school- en studietoelage.

Als je twijfelt of je in aanmerking komt, kan je voor alle 
zekerheid een aanvraag indienen.

Hoe aanvragen?
Een toelage aanvragen is nu nog eenvoudiger. Eén 
aanvraag voor alle kinderen van het gezin volstaat. Het 
is dus de bedoeling dat je één dossier voor het hele 
gezin indient. Daarbij heb je de keuze tussen een online 
aanvraag en een aanvraag op papier.

Een volledige omschrijving van de voorwaarden kan je 

op verschillende manieren raadplegen:
- via de website www.studietoelagen.be
- via het gratis nummer 1700.

Voor meer informatie of voor hulp bij het invullen van 
jouw aanvraag kan je steeds terecht bij de Sociale Dienst 
van het OCMW Berlaar.

Meer info?
OCMW Berlaar
Zomerstraat 22, 
2590 Berlaar
03 410 19 00 - info@berlaar.be

Je kan bij de Sociale Dienst terecht op afspraak. Een 
afspraak kan je maken:
• Persoonlijk aan het loket tijdens de openingsuren 

(van maandag t.e.m. vrijdag van  9 tot 12.15 uur)
• Telefonisch (dagelijks van 9 tot 12.15 uur en van 13 tot 

16 uur)

WONEN & WELZIJN

VERMINDERING VAN ONROERENDE 
VOORHEFFING VOOR HUURDERS, HET KAN!
De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen. 
Onder onroerende goederen worden gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting 
verstaan. In Vlaanderen kan je in bepaalde omstandigheden genieten van een vermindering van deze 
belasting. Maar wist je dat ook huurders, onrechtstreeks, in aanmerking kunnen komen voor deze 
vermindering? 

Vermindering voor kinderbijslaggerechtigde 
kinderen
Elke en Mario huren, samen met hun twee kinderen, 
een woning met drie slaapkamers. Elke werkt als 
administratief bediende bij de Vlaamse Waterweg. 
Tijdens de lunchpauze hoort ze van collega’s over 
vermindering van onroerende voorheffing voor 
huurders. Interessant! Samen met haar man maakt ze 
een afspraak bij de Woonwinkel voor meer informatie. 

Nadine van de Woonwinkel kijkt na of Elke en Mario in 
aanmerking komen voor deze vermindering. En jawel 
… met twee kinderbijslaggerechtigde kinderen kunnen 
ze genieten van dit belastingvoordeel. Omdat de 
vermindering voor iedereen anders is, voert Nadine een 
simulatie uit. Daaruit blijkt dat Elke en Mario een jaarlijks 
voordeel van 150 euro krijgen. Na het invullen van een 

eenmalig aanvraagformulier is de klus geklaard.

Wat met de verhuurder?
Dankzij de aanvraag van Elke en Mario geniet de 
verhuurder van de woning van de jaarlijkse vermindering. 
Omdat dit via een aanvraag van de huurders gebeurt, 
trekt de eigenaar het bedrag van de huurprijs af. Zo 
komt het gezin van Elke en Mario onrechtstreeks aan 
het voordeel van 150 euro. En omdat alle beetjes helpen, 
zijn ze blij dat ze langskwamen bij de medewerkers van 
de Woonwinkel.

Wens je gratis advies van de Woonwinkel?
De Woonwinkel houdt elke dinsdag zitdag in Berlaar van 9 
tot 12 uur. Maak eerst wel een afspraak via woonwinkel@
igemo.be. 
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ENERGIELENING NU NOG TOT 31 OKTOBER AAN 2% (JKP)
Wie zijn woning energiezuiniger wil maken of energiebesparende werken wil uitvoeren, komt nog tot 31 
oktober 2018 in aanmerking voor een energielening aan 2% (JKP 2%)*. Vanaf 2019 zullen enkel prioritaire 
doelgroepen en rechtspersonen nog in aanmerking komen voor een renteloze energielening (JKP 0%). 
Eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) kunnen nog tot eind 2018 een 
renteloze lening afsluiten, wat vanaf 2019 niet meer mogelijk is.

Wat is de energielening?
Wanneer je energiebesparende werken wil uitvoeren 
aan je huis, zoals bv. het plaatsen van muur-, dak- of 
vloerisolatie, kan je in aanmerking komen voor een 
energielening.

Het minimum bedrag van de lening bedraagt  1250 euro 
en het maximum 15 000 euro per wooneenheid. De 
maximale looptijd bedraagt 8 jaar voor de 2%-leningen 
en 10 jaar voor de renteloze leningen. Voor niet-
commerciële instellingen gelden dezelfde bedragen en 
bedraagt de maximale looptijd 10 jaar.

Voor wie is de energielening?
Inwoners uit Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, 
Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en 
Willebroek komen in aanmerking om bij IGEMO een 
energielening aan te vragen.

Vanaf 1 januari 2019 wijzigen echter de toelatings-
voorwaarden. Er zullen dan geen 2%-leningen meer 
worden toegekend, enkel 0%-leningen. Kom je in 
aanmerking voor een 2%-lening? Dien je dossier dan 
zeker in voor 31 oktober. Behoor je tot de primaire 
doelgroep? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een 
energielening aan 0% (JKP 0%). In dat geval kan je ook na 
31 oktober 2018 de lening nog aanvragen.

Eigenaars die hun woning verhuren via een SVK 
(sociaal verhuurkantoor) kunnen nog tot eind 2018 een 

lening voor maximaal 15 000 euro afsluiten, aan een 
0% interestvoet. De lening is terug te betalen over een 
periode van 10 jaar.

Hoe aanvragen?
Vul het aanvraagformulier volledig in. Bezorg dit formulier, 
samen met alle noodzakelijke bijlagen, op papier aan 
IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen.

Om zeker te zijn dat we je dossier tijdig kunnen verwerken, 
moet het ten laatste bij IGEMO volledig worden verklaard 
op 31 oktober. Het aanvraagformulier en meer info vind 
je op www.igemo.be/energielening.

Let op: geld lenen, kost ook geld.
*JKP = Jaarlijks kostenpercentage

BERLAARSE VERENIGINGEN VERKOPEN VOOR 
DE 19DE MAAL AZALEA’S
Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker is ondertussen stevig ingeburgerd. Ook de 24ste editie 
wordt vast een schot in de roos. Op 14, 15 en 16 september zullen duizenden vrijwilligers doorheen gans 
Vlaanderen azalea’s te koop aanbieden aan 7 euro. 

Ook in 2018 zullen ruim driehonderdduizend azalea’s hun weg vinden naar mensen die de strijd tegen kanker een 
warm hart toedragen. Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, blikt hoopvol vooruit: “Het voorbije 
Plantjesweekend was succesvol met ruim 325.420 verkochte azalea’s. Dit jaar willen we er opnieuw een mooi jaar van 
maken samen met honderden comités. Zij vormen het kloppend hart van ons Plantjesweekend.”

In Berlaar is het al de 19de keer dat een aantal verenigingen de handen in elkaar slaan om huis-aan-huis azalea’s 
te verkopen. Bij ons gaat de verkoop al op woensdag 12 september van start. Van woensdag tot zaterdag mag je 
dus een verkopersteam van één van de volgende verenigingen verwachten: ACV, Femma Centrum, Femma Heikant, 
Gezinsbond, KLJ, KVLV Centrum, KVLV Heikant, KWB Station, Landelijke Gilde Centrum, Okra Station, Rode Kruis. Elke 
vereniging neemt een aantal straten voor haar rekening. De azalea’s worden te koop aangeboden aan 7 euro per stuk. 
Het gemeentebestuur verleent logistieke steun.
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De vorige jaren werden er in Berlaar telkens niet minder 
dan 2.500 plantjes verkocht. De tientallen vrijwilligers 
van de deelnemende verenigingen hopen dit jaar weer 
even goed te kunnen doen. Met de opbrengst van deze 
actie kunnen ze mee de strijd tegen kanker helpen 
aanbinden. 

Elke verkochte azalea maakt écht een verschil. 
De opbrengst van het Plantjesweekend gaat 
naar verschillende steun- en zorgprojecten voor 
kankerpatiënten. Zo worden er onder meer speciale 
activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren 
met kanker. Een deel van de opbrengst gaat naar 
palliatieve zorg en lotgenotengroepen. 

Voor meer info kan je terecht bij Kom op tegen Kanker 
(02 227 69 69 – www.komoptegenkanker.be) of bij de 
Kankerlijn (0800 35 445 – www.kankerlijn.be).

Wie meer inlichtingen wenst over de Berlaarse 
plantjesverkoop of wie mee wil helpen met de verkoop 
van de azalea’s kan contact opnemen met coördinator 
Martine Van Tomme op het nummer 03 422 57 22. Wij 
hopen alvast dat wij ook dit jaar op de gulle steun van de 
Berlaarse bevolking mogen rekenen!

OPROEP: STEUNPRIJS VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Elk jaar reikt de gemeente Berlaar een Steunprijs voor Ontwikkelingssamenwerking uit. Organiseer je een 
project voor ontwikkelingssamenwerking voor de derde of de vierde wereld? Of werk je mee aan zo’n 
project? Bekijk dan onderstaande voorwaarden. 

Kom je in aanmerking? Stel je kandidaat of neem contact op met de gemeente.

Voorwaarden?
Aan volgende voorwaarden moet je voldoen: 
1. De maatschappelijke zetel van de vereniging bevindt zich in Berlaar, of de natuurlijke persoon is ingeschreven in de 

bevolkingsregisters van Berlaar.
2. De natuurlijke persoon of de vereniging mag geen winstgevend doel nastreven met het project.
3. De activiteiten met betrekking tot  ontwikkelingssamenwerking mogen zich situeren tijdens het lopende werkjaar, maar 

afwijkingen hierop zijn mogelijk. 
4. De natuurlijke persoon of de vereniging moet zijn/haar project voldoende toelichten en motiveren. 
5. Na ontvangst van de steunprijs moet de vereniging of de natuurlijke persoon een omschrijving van de activiteiten die 

met deze steunprijs bekostigd werden bezorgen aan het gemeentebestuur.
6. Na ontvangst van de steunprijs kan een vereniging of natuurlijke persoon pas na vijf jaar terug in aanmerking komen 

om de steunprijs opnieuw te ontvangen.
7. Bij rampen (bv. natuurrampen) met grote menselijke impact kan het college van burgemeester en schepenen op advies 

van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking uitzonderlijk beslissen om de steunprijs toe te kennen 
aan een hulporganisatie die hiervoor schriftelijk een aanvraag indient, rekening houdend met bovenvermelde criteria 
(uitgezonderd 1).

Als er geen kandidaten zijn die voldoen aan de criteria 1 tot en met 6, kan het college van burgemeester en schepenen 
beslissen, op basis van een gemotiveerd advies van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, om de 
steunprijs toe te kennen aan een NGO.
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VRIJWILLIG BRANDWEERMAN (M/V) WORDEN? 
Hulpverleningszone Rivierenland zoekt nog naar gemotiveerde collega’s

Ben je een teamspeler, sportief, verleg je graag je grenzen, en help je bovenal graag mensen? 
Dan is vrijwillig brandweerman (m/v) worden misschien wel jouw roeping. 

Hulpverleningszone Rivierenland zoekt nog naar 
gemotiveerde collega’s voor de brandweerposten in 
Berlaar, Rumst, Heist-op-den-Berg, Mechelen en Sint-
Amands. Voor onze overige brandweerposten leggen 
we een werfreserve aan. 

Op zaterdag 29 september organiseert brandweerpost 
Berlaar om 10 uur alvast een infomoment voor 

geïnteresseerde kandidaten, om zo al kennis te maken 
met de werking van de post.

Ben je in het bezit van een Federaal Geschiktheidsattest 
of ben je van plan je in te schrijven voor de testen? Dan 
kan je vanaf 10 september solliciteren. Voor meer info en 
inschrijving voor het infomoment kan je steeds terecht 
op onze website www.brandweerzonerivierenland.be. 

VERKEER & VEILIGHEID

De steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking wordt uitgereikt tijdens de 
Brunch met Reisverhalen op zondag 11 november 2018. Deze steunprijs bedraagt 
400 euro.

Aanvraag indienen?
Je kan je kandidatuur indienen tot en met 24 september 2018 bij de gemeente. 

De inschrijvingen worden eerst beoordeeld door de gemeentelijke raad 
voor ontwikkelingssamenwerking. Die geeft een advies aan het college van 
burgemeester en schepenen.

Meer info?
Duurzame ontwikkeling – Dienst Interne Strategie
Eva Keirsmakers
03 410 19 00 of eva.keirsmakers@berlaar.be
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VEILIG TERUG NAAR SCHOOL
In september gaat het nieuwe schooljaar van start. De kinderen trekken dan elke dag weer naar school 
en aan de schoolpoorten zorgt dat voor heel wat verkeer. Om alle leerlingen veilig van en naar school te 
laten stappen en trappen, houdt de lokale politie Berlaar-Nijlen een oogje in het zeil.

Ouders: veiligheid begint bij jullie
Bij de start van het schooljaar willen we ouders attent 
maken op het belang van verkeersveilig gedrag in 
schoolomgevingen. Door het haastige gedrag van vele 
ouders ontstaan er vaak zeer gevaarlijke situaties bij 
het begin en op het einde van de schooldag. Op die 
manier geven ze ook een slecht voorbeeld aan de 
kinderen. Respecteer daarom de verkeersregels in de 
schoolomgeving en creëer meer verkeersveiligheid voor 
elk kind. We sommen de belangrijkste regels nog even op:
• Correct parkeren in de schoolomgeving. Parkeren op 

het voet- of fietspad, in bochten of tegen de rijrichting 
in, is niet toegestaan.

• Leef de bevelen van bevoegde personen, zoals een 
agent of een gemachtigd opzichter, na. Deze mensen 
zetten zich in om jongeren en hun ouders veilig te 
laten oversteken en verdienen daarom ons respect.

• Leef de verkeersregels aan de overwegen na. Iedereen 
weet dat het belsignaal negeren of een overweg 
oversteken bij een gesloten slagboom levensgevaarlijk 
is. Toch stellen we vast dat mensen dit in al hun 
haast toch nog doen. Soms zelfs met kinderen bij. Dat 
onverantwoord gedrag kan uiteraard niet getolereerd 
worden.

• Respecteer de maximaal toegelaten snelheid. Niet 
alleen in de schoolomgeving, waar de zone 30 geldt, 
maar ook op de weg van en naar school.

• Fietsen zoals het hoort. Je moet over de nodige 
fietsverlichting beschikken, voor jezelf en je kinderen. 
Tegen de richting rijden op het fietspad is niet 
toegelaten. Moedig je kinderen aan om een helm en 
fluo te dragen, geef zelf het goede voorbeeld.

Ouders die de regels niet naleven riskeren een boete. 

We willen je bovendien aanmoedigen om vooraf met je 
kinderen hun nieuwe schoolroute te verkennen. Zo zijn 
ze zich vanaf 1 september bewust van de gevaarlijke 
plaatsen en kan je met hen duidelijke afspraken maken.

Kinderen: tips om veilig het schooljaar in te gaan
Ook voor de kinderen hebben we nog enkele tips:
• Maak je fiets schoolklaar! Werken de remmen? Zijn 

de banden in goede staat? Staat het zadel op de 
juiste hoogte? Zijn de reflectoren proper en werken 
de lichten? Als er een probleem is, kan je nog tijdig 
herstellingen (laten) doen.

• Communiceer met de andere weggebruikers. Steek 
je arm uit als je wil afslaan, zoek oogcontact met de 
bestuurders om er zeker van te zijn dat ze je gezien 
hebben.

• Laat je zien. Je kunt een fluohesje dragen of fel 
gekleurde kledij. Wanneer de avond valt, moet je je 
verlichting aanzetten. Dankzij je fietsreflectoren en 
reflecterende elementen (op het hesje, je jas, rugzak, 
…) kunnen bestuurders je van ver opmerken in het licht 
van hun koplampen.

• Laat je niet afleiden! Koptelefoons leiden je af, het 
gebruik van de GSM in de hand op de fiets is, net zoals 
voor alle bestuurders, verboden en strafbaar.

Autobestuurders: pas jullie rijstijl en snelheid aan!
Tot slot wil de politie autobestuurders vragen om hun 
rijstijl en snelheid aan te passen nu er meer kinderen en 
jongeren op de weg zijn. Sommige kinderen en jongeren 
zijn bij het begin van het schooljaar nog onwennig op hun 
fiets en zijn bepaalde verkeersregels vergeten. Hou als 
bestuurder dus rekening met het onvoorspelbare gedrag 
van een aantal kinderen.

ENKELE WEETJES!  WIST JE DAT …

… kinderen jonger dan 9 jaar altijd op de stoep mogen 
fietsen?
Zelfs als er een fietspad is, op voorwaarde dat de 
wieldiameter (band niet inbegrepen) maximaal 50 cm 
is. Een kind moet voldoende fietsvaardigheid hebben 
om op straat te kunnen fietsen. Die stuurvaardigheid 
is er pas tussen 10 en 12 jaar.

… een fietshelm dragen de veiligheid van de jonge 
fietser verhoogt?
Een fietshelm vermindert het risico op ernstige 
hoofdletsels bij een ongeval met meer dan 40% en 
op hersenletsels met meer dan 50%. Fluohesjes met 
reflecterende stroken zorgen ervoor dat kinderen in 

het donker tot op 150 meter ver zichtbaar zijn voor 
aankomende auto’s. Met donkere kleren reikt de 
zichtbaarheid maar tot 20 meter, met lichte kleren tot 
op 50 meter.

… alle schoolomgevingen in België een ‘zone 30’ zijn?
De bedoeling is om de verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid in de schoolomgeving te 
verhogen. Want scholen bij ons zijn niet altijd gelegen 
in verblijfsgebieden, maar de ingang en/of uitgang van 
een school bevindt zich vaak op doorgangswegen 
met druk en snel verkeer, zoals o.a. basisschool ‘De 
Stap’ en basisschool ‘Heikant’.
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DE BEERSLAAN EN LOZENHOEK ZIJN 
FIETSSTRATEN
Bij de start van het nieuwe schooljaar worden er twee nieuwe fietsstraten ingericht. In sommige straten 
is er namelijk onvoldoende plaats om een fietspad aan te leggen, fietsstraten vormen dan een goed 
alternatief. Motorvoertuigen zijn er nog toegelaten, maar de fietser is de belangrijkste weggebruiker.

Waar?
Berlaar heeft al één officiële fietsstraat, namelijk de 
Heistsebaan in Berlaar-Heikant. Bij het begin van het 
nieuwe schooljaar komen er twee nieuwe fietsstraten bij: 
de De Beerslaan en de Lozenhoek.

De Beerslaan vormt een belangrijke fietsverbinding voor 
schoolgaande jeugd van en naar Bevel. Lozenhoek is 
dan weer een verbinding voor schoolkinderen tussen 
het centrum (via Sollevelden) en Berlaar-Heikant.

Wat houdt dit nu juist in?
In fietsstraten mogen  auto’s de fietsers niet inhalen 
en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/uur. 
Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan 
gebruiken bij éénrichtingsverkeer in hun rijrichting. 
Wanneer verkeer in beide richtingen is toegelaten, mag 
de fietser de helft van de rijbaan gebruiken.

Voordelen
In een fietsstraat is de fietser beter zichtbaar in het 
straatbeeld. Je wordt niet verdrongen door auto’s die 
willen inhalen, waardoor het over het algemeen veiliger 
fietsen is. Bovendien wordt op die manier de continuïteit 
van een fietsroute verzekerd op een plek waar geen 
fietspad is.

Wat wijzigt er niet?
De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van 
toepassing. Ook in een fietsstraat mag er niet op het 
voetpad gefietst worden en blijft voorrang van rechts 
geldig. Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de 
automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. Toon 
als fietser dus ook respect voor de andere weggebruikers.

Wil je de wegcode rond verkeer in de fietsstraten 
nalezen? Neem dan een kijkje op www.wegcode.be.

Je kan de fietsstraten herkennen aan 
de correcte verkeersborden.

BERLAAR TELT FIETSERS IN DE FIETSTELWEEK 
2018
Van 24 tot en met 30 september vindt de derde editie van de Fietstelweek plaats. Ook Berlaar zal aan 
deze campagne deelnemen en de fietsers op haar grondgebied tellen. 

De fietstellus wordt geplaatst op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Alle verzamelde gegevens worden 
later beschikbaar gesteld via een open-dataplatform. Tijdens de vorige editie van de Fietstelweek, die plaatsvond in 
2016, werden er meer dan 2 miljoen fietsbewegingen geregistreerd in 161 gemeenten.

Meer info op www.fietstelweek.be.
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BIJKOMENDE LEDVERLICHTING VOOR 
ZEBRAPADEN OP VIER LOCATIES
Twee zebrapaden in onze gemeente kregen dit jaar al aanvullende ledverlichting, meer bepaald het 
zebrapad in de Kapellebaan en in de Dorpsstraat. Het gaat om lampjes die automatisch beginnen knipperen 
als het donker wordt. In een volgende fase krijgen vier bijkomende locaties dezelfde ledverlichting.

De ledverlichting werd geïnstalleerd als proefproject en bleek intussen erg succesvol.  Daarom wordt er in een volgende 
fase ook aanvullende verlichting voorzien aan de zebrapaden in de Legrellestraat (vlakbij het woonzorgcentrum), in de 
Liersesteenweg (vlakbij de Kapellebaan), in de Melkouwensteenweg (vlakbij FC Heikant) en in de Welvaartstraat (vlakbij 
de trage weg).

Aan het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder van de Aarschotsebaan, werd gevraagd of er ook dergelijke 
verlichting in Berlaar-Heikant kan worden geplaatst. De bijkomende ledverlichting trekt de aandacht naar het zebrapad 
en moet zo de verkeersveiligheid verhogen.

GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS 
GEZOCHT! 
Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn er weer 
heel wat kinderen op de baan. Gemachtigde 
opzichters helpen kinderen op hun tocht van 
en naar de school. Zo bouwen ze mee aan een 
verkeersveilige schoolomgeving. 

Om de oversteekplaatsen in de schoolbuurten van 
onze gemeente voldoende te bemannen, doet het 
gemeentebestuur een warme oproep naar nieuwe 
kandidaten. Iedere meerderjarige kan gemachtigd 
opzichter worden. 

Iedereen die een beetje tijd wil vrijmaken om kinderen 
veilig te helpen oversteken, is van harte welkom. Zelfs 
als je maar op één moment van de week kan, kunnen we 
je hulp goed gebruiken. 

Je volgt eerst een gratis opleiding bij de politie. Zij frissen 
een aantal basisregels uit de wegcode op, zoals de 
plaats van voetgangers, het oversteken van de rijbaan 
en signalisatie. Je leert er ook hoe je als gemachtigd 
opzichter aanwijzingen kan geven en hoe je het verkeer 
correct kan inschatten. 

Het gemeentebestuur zorgt voor je uitrusting (hesje, 
stopteken en armband) en ondersteunt 
je bij de planning. Tijdens de uitoefening 
van je taak ben je verzekerd én je krijgt 
ook een vergoeding voor je geleverde 
prestaties. 

Wil je deel uitmaken van dit team 
enthousiaste vrijwilligers? Neem 
dan zeker contact op met de dienst 
Mobiliteit (mobiliteit@berlaar.be of 
03 410 19 00) voor meer informatie. 

VRIJDAG 21 
SEPTEMBER 
STAPPEN EN 
TRAPPEN WE IN  
BERLAAR NAAR SCHOOL
Naar jaarlijkse gewoonte vindt op de vrijdag tijdens 
de Week van de Mobiliteit (16 tot 22 september) de 
STRAPDAG plaats. Op deze autoluwe schooldag 
komen duizenden kinderen te voet, met de fiets, 
step of skates naar school. Duurzaam naar school 
is leuk, gezond, goed voor het milieu en zorgt voor 
meer veiligheid op de schoolroutes en aan de 
schoolpoort.

Over heel Vlaanderen doen 1450 basisscholen en 135 
gemeenten mee aan de Strapdag. Als Octopusgemeente 
ondersteunt de gemeente Berlaar de scholen op 
het grondgebied waardoor ze een materialenpakket 
ontvangen voor de organisatie van de Strapdag, Flits en 
Parkour. Er is voor elke leerling een kleurrijk strapbandje 
en een bladwijzer voorzien, alsook enkele leuke 
materialen om de school te versieren. 

Het nieuwe Straplied, ingezongen door Levende 
Muziek, zet de kinderen alvast in beweging. Scholen 
die bovendien een leuk filmpje of coole Strapfoto 
inzenden, maken kans op 1 van de vele prijzen zoals 
een Octopus Verkeersshow of een praktijksessie Dode 
Hoek met vrachtwagen. De Strapdag is een campagne 

van het Octopusplan, een organisatie 
die ijvert voor kindvriendelijke 

schoolomgevingen en duurzaam 
woon-schoolverkeer. 



PRAKTISCHE INFO
GEMEENTEHUIS
Algemeen telefoonnummer: 03 410 19 00
Algemeen faxnummer: 03 482 49 14
Algemeen e-mailadres: info@berlaar.be
Algemene openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Of na telefonische afspraak met de betreffende ambtenaar
Openingsuren zomer-, kerst- en paasvakantie:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Geen namiddag- of avonddiensten

LOKALE POLITIE BERLAAR-NIJLEN
Contactpunt Berlaar – Schoolstraat 30
Tel. 03 466 16 16 – Noodoproepen: 101
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Buiten deze openingsuren kan je ook terecht in het hoofdcommissariaat
te Nijlen (Statiestraat 11) van 8 uur tot 20 uur, 7 dagen op 7.

BIBLIOTHEEK
Dorpsstraat 84 – tel. 03 482 45 58
berlaar@bibliotheek.be
Openingsuren:
Maandag van 14 uur tot 17 uur
Dinsdag van 18 uur tot 20.30 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16 uur
Donderdag en vrijdag van 18 uur tot 20.30 uur
Zaterdag van 9.30 uur tot 12 uur

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ROEFELS
Locatie Centrum, Pastorijstraat 60 – tel. 03 482 08 08
Locatie Heikant, Aarschotsebaan 52 – tel. 015 25 09 23
GSM coördinator: 0472 58 19 04
bko.roefels@berlaar.be

CONTAINERPARK
Openingsuren:
Maandag van 12.30 uur tot 18 uur
Dinsdag en woensdag van 9 uur tot 18 uur
Donderdag gesloten
Vrijdag van 9 uur tot 18 uur
Zaterdag van 9 uur tot 15 uur

IVAREM
Tel. 0800 90 441 (gratis nummer voor afvalproblemen)

OCMW – SOCIAAL HUIS
Zomerstraat 22 – tel. 03 410 19 00
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Of op afspraak

BRANDWEER
Europees noodnummer: 112
Noodnummer bij noodweer: 1722
Post Berlaar: 03 482 48 92 

EXTRA TIME (DIENSTENCHEQUE-ONDERNEMING)
tel. 03 482 45 58
Openingsuren:
Woensdag van 9 uur tot 13 uur 
in de bibliotheek (Dorpsstraat 84)
Of op afspraak
www.extratimeberlaar.be

DE WOONWINKEL
Gemeentehuis – Markt 1
Openingsuren:
Elke dinsdag van 9 tot 12 uur op afspraak
Elke eerste maandagavond van de maand op afspraak
via 015 28 60 28 of woonwinkel@igemo.be
www.igemo.be

MINDER MOBIELEN CENTRALE
0474 73 40 80
Bereikbaar elke werkdag (behalve woensdag) van 9 tot 11 uur

HUISARTSENWACHTPOST PALLIETERLAND
Transvaalstraat 42, 2500 Lier – 0900 70 212 - www.hwpp.be
HUISARTSENWACHTPOST REGIO HEIST
Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg – 0900 20 002
www.wachtpostheist.be
Openingsuren:
Vrijdagavond vanaf 19 uur tot maandagochtend 8 uur. 
Van 19 uur de avond voor een feestdag tot 8 uur de ochtend na een feestdag

ANDERE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS:
Aids-telefoon:  078 15 15 15
Antigifcentrum:  070 245 245
Belbus:  03 218 14 94
Brandweer noodnummer:  100 of gsm 112
Brandweer, niet-dringende meldingen:  03 482 48 92
Brandwondencentrum:  03 217 75 95
Card Stop:  070 344 344
Child-focus:  11 600
Druglijn:  078 15 10 20
Gasgeur:  0800 65 065
Milieuhinderklachten meldpunt:  03 466 16 16
Kankertelefoon:  078 150 151
Kinder- en jongerentelefoon:  102
Kringloopwinkel ‘Zuiderkempen’:  015 23 73 93
Medische spoeddienst:  100 of gsm 112
Rode Kruis Ambulance:  105
Rode Kruis uitleendienst:  03 482 38 88
Tele-onthaal:  106
Wachtdienst apothekers:  0900 10 500
Wachtdienst dierenartsen:  0904 56 018
Wachtdienst tandartsen:  0903 39 969
Zelfmoordpreventie:  02 649 95 55

WWW.BERLAAR.BE
De informatiesnelweg van onze gemeente! 
Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief!

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZIJN 
TE BEREIKEN OP:
Burgemeester Walter Horemans
GSM 0478 29 37 77 – walter.horemans@berlaar.be
Schepen Jan Hendrickx
Tel. 015 24 06 78 – GSM 0476 80 87 05 – jan.hendrickx@berlaar.be
Schepen Eddy Verstappen 
Tel. 03 482 34 20 – GSM 0478 29 37 78 – eddy.verstappen@berlaar.be
Schepen Ingeborg Van Hoof
Tel. 03 482 37 81 – GSM 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Schepen Stefaan Lambrechts
Tel. 03 482 40 80 – GSM 0478 29 37 79 – stefaan.lambrechts@berlaar.be
Schepen Suzy Put
Tel. 03 482 15 15 – GSM 0478 29 37 80 – suzy.put@berlaar.be
Schepen Nadine Boekaerts (OCMW-voorzitter)
GSM 0494 53 31 34 – nadine.boekaerts@berlaar.be

DE RAADSLEDEN ZIJN TE BEREIKEN OP:
Dirk Aras – 03 482 47 69 – 0477 41 44 55 – dirk.aras@gemeenteberlaar.be
Willy Beullens  - 0475 41 05 80 – willy.beullens@gemeenteberlaar.be
Liesbeth Ceulemans – 0498 83 12 69 – liesbeth.ceulemans@gemeenteberlaar.be 
Swa De Bakker – 0477 90 82 89 – swa.debakker@gemeenteberlaar.be
Rita Deckers – 03 482 27 83 – 0472 88 11 75 – rita.deckers@gemeenteberlaar.be
Geert Fierens – 0479 29 46 89 –  geert.fierens@gemeenteberlaar.be
Leen Janssens – 03 482 44 36 – leen.janssens@gemeenteberlaar.be
Wim Kelber – 0474 27 88 11 –  wim.kelber@gemeenteberlaar.be
Koen Kerremans – 03 482 38 31 – koen.kerremans@gemeenteberlaar.be
Rudy Nuyens – 0495 26 38 00 – rudy.nuyens@gemeenteberlaar.be
Pegie Pauwels – pegie.pauwels@gemeenteberlaar.be
Ronald Van Thienen – 0472 43 90 80 – ronald.vanthienen@gemeenteberlaar.be
Silvain Vertommen – 03 482 22 56 – 0474 29 41 76 – 
silvain.vertommen@gemeenteberlaar.be
Maria Vervloet – 015 24 64 81 – 0476 82 39 05 – 
maria.vervloet@gemeenteberlaar.be
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