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Beste burgers van Berlaar,

De herfst siert intussen volop het Berlaarse landschap! De wind begint al wat te fluiten en doet 
de eerste takken kraken. Dwarrelbladeren weven bronskleurige tapijten op ons dorpsplein. De 
bladkorven staan intussen klaar!

Met een nieuwe editie van De Kiosk helpen we je graag mee de winter door. Want gelukkig 
beschikken we in Berlaar over een warme samenleving. In september plaatsten we daarom 
enkele inwoners graag in de bloemetjes. Het gaat om vijf duurzame lokale helden die door hun 
engagement mee werken aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) 
en een betere toekomst. Ontdek ze op de volgende bladzijden!

Een figuurlijk bloemetje was er overigens ook voor onze diensten. De dienst Burgerzaken 
kreeg onlangs namelijk een inspecteur van Binnenlandse Zaken over de vloer. Die stelde vast 
dat we in Berlaar onze inwoners graag goed en met een glimlach verder helpen.

Wist je overigens dat Berlaar zich sinds kort officieel Fairtrade-gemeente mag noemen? Om 
het belang van eerlijke handel in het zuiden en duurzame lokale landbouw in het noorden in 
woord en daad te onderschrijven, gingen we als gemeentebestuur enkele engagementen 
aan. Zo kozen we binnen onze werking bewust voor Fairtrade-producten. De officiële titel van 
Fairtrade-gemeente is daarbij de kroon op het werk.

Om de feestdagen goed te kunnen inzetten, organiseren we op vrijdag 21 december de derde 
editie van onze sfeervolle kerstmarkt met kerstshopping. Als je er de vorige jaren reeds bij 
was, weet je dat je dit niet mag missen. Alvast tot dan!

Vergeet overigens op maandag 31 december niet gul te geven, wanneer onze kinderen 
weer lachend en zingend door de straten trekken. De traditie van de nieuwjaarszangertjes, 
Nieuwjaarke Zoete, is een traditie die we als landelijke gemeente moeten koesteren.

Je huidige en toekomstige burgemeester,

Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE 
GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van september nam onder andere onderstaande 
beslissingen:

Aankoop Berlaarhof
In de Pastorijstraat staat het kas-
teel Berlaarhof al een tijdje te koop. 
Omdat het gemeentebestuur de 
historische waarde van dit gebouw 
wil beschermen en via de bijhoren-
de tuin bijkomend openbaar groen 
in de gemeente wil creëren, besloot 
de gemeenteraad in september het 
Berlaarhof aan te kopen.

Het gemeentebestuur betaalt voor 
de aankoop 760 000 euro. Voor 
de renovatie en de uitbating van 

het gebouw zoekt de gemeente in 
een latere fase nog een partner die 
aan het gebouw een functie met 
maatschappelijke meerwaarde kan 
geven. De tuin wordt later als park 
opengesteld voor het publiek.

Verkoop gedeelte school-
gebouw Aarschotsebaan 54
Voor de verwezenlijking van een 
sociaal woonproject van Kleine 
Landeigendom Mechelen in Ber-
laar-Heikant besloot de gemeente-
raad unaniem een gedeelte van het 

oude schoolgebouw te verkopen.

Subsidiereglement afkoppeling 
van hemelwaterafvoer van het 
rioleringsnet
In de raadszitting van september 
keurde de gemeenteraad unaniem 
het nieuwe subsidiereglement voor 
de afkoppeling van hemelwater 
goed. In het verleden werden riolen 
namelijk meestal aangelegd voor 
de gezamenlijke afvoer van afval-
water en hemelwater. Hemelwater 
hoort echter niet thuis in de riolen 
en zorgt voor een minder efficiën-
te werking van de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie door aanvoer van 
verdund afvalwater.

Door hemelwater van de gewone of 
gescheiden riolering af te koppelen, 
verlaagt de druk op het gemeente-
lijk rioleringsstelsel en dus ook de 
kans op mogelijke overstromingen 
of overstortingen op waterlopen.

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

dinsdag van de maand plaats.
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GOED OM WETEN

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 24 en maandag 31 december is er géén zitdag.

SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het Sociaal Huis zijn gesloten op:

• donderdag 1 november 2018 (Allerheiligen)
• vrijdag 2 november 2018 (Allerzielen) 
• dinsdag 25 december 2018 (Kerstmis)
• woensdag 26 december 2018 (Tweede kerstdag)
• dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaar)
• woensdag 2 januari 2019 (Tweede nieuwjaarsdag)

Let op: tijdens de kerstvakantie (van 24 december 2018 tot 4 januari 2019) zijn de gemeentelijke diensten alleen open 
in de voormiddag van 9 tot 12.15 uur. Er vinden dan geen namiddag- of avondopeningen plaats.

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.

Buitenschoolse kinderopvang tijdens de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie is buitenschoolse kinderopvang Roefels open op maandag 24 december van 6.45 tot 17 uur 
en op donderdag 3 en vrijdag 4 januari van 6.45 tot 18.30 uur. Tijdens de vakantie worden er leuke activiteiten gedaan 
en staat spel en plezier centraal.

Je kan alleen inschrijven als je kind al geregistreerd is bij de opvang. Vanaf maandag 26 november om 8 uur tot en 
met woensdag 19 december om 8 uur kan je jouw kind online inschrijven. De werkwijze staat vermeld op de website:  
https://roefels-berlaar.foxi.be.

HAAL JE GRATIS GLASBOLZAK  
AF IN HET GEMEENTEHUIS!
Om zoveel mogelijk ‘brol rond de glasbol’ te vermijden, stelt IVAREM een aantal 
herbruikbare glaszakken gratis ter beschikking. Op die manier willen ze extra 
aandacht vragen voor de netheid rond glasbollen.
Deze zakken kan je gratis verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis of het 
onthaal van het Sociaal Huis, zolang de voorraad strekt. Wees er dus snel bij, want 
op is op!
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HELP DE HULPDIENSTEN, 
HANG EEN HUISDIERSTICKER! 
In mei lanceerde de Vlaamse overheid een uniforme huisdiersticker die 
dierenlevens moet redden bij noodsituaties. Door duidelijk te maken welke 
dieren zich in de woning kunnen bevinden, help je de hulpdiensten om bij 
brand ook je huisdieren te redden.

We hebben het helaas recent ook in Berlaar nog moeten vaststellen: jaarlijks 
komen er heel wat huisdieren om in woningbranden, door CO-vergiftiging of door 
wateroverlast. Zo’n verlies willen we met z’n allen uiteraard vermijden.

Om hulpdiensten zicht te geven op welke trouwe vrienden zich in een woning kunnen 
bevinden, ontwikkelde de Vlaamse overheid daarom een huisdierensticker die je aan 
je raam kan hangen. Zo vergeten ze bij een noodgeval je huisdieren niet!

Deze stickers zijn gratis verkrijgbaar aan het onthaal van het gemeentehuis.

BLADKORVEN
Op verschillende plaatsen in onze gemeente kan je bladkorven vinden. In deze korven zijn 
alleen bladeren van de bomen toegelaten.

De herfst zorgt voor heel wat kleurrijke taferelen in onze 
gemeente. Maar als de winter stilaan in zicht komt, is 
de grond onder en rond de bomen al snel bezaaid met 
bladeren. Regen- of vriesbuien maken de oppervlakte 
dan glad en gevaarlijk. Het gemeentebestuur plaatst 
daarom op een aantal locaties in onze gemeente 
bladkorven waarin de bladeren verzameld worden.

De bladkorven dienen om de bladeren van op het 
openbaar domein te verzamelen. Helaas vinden we 
regelmatig ook ander (snoei)afval in de korven terug. 
We willen daarom nogmaals benadrukken dat in de 
bladkorven alleen bladeren van de bomen toegelaten 
zijn.

BERLAAR OFFICIEEL FAIRTRADE-GEMEENTE
Gemeente Berlaar mag zich voortaan een Fairtrade-gemeente noemen. De titel werd op 
maandag 17 september officieel uitgereikt in Station Balder. Het gemeentebestuur nam 
er ook het bijhorende Fairtrade-bord in ontvangst.

Fairtrade-gemeente is een initiatief van Fairtrade Belgium, Oxfam 
Wereldwinkels, Vredeseilanden en 11.11.11. Deze vier organisaties willen met het 
initiatief mensen in heel Vlaanderen warm maken voor het verhaal achter Fair 
Trade en lokale, duurzame producten.

Als gemeentebestuur willen we het belang van eerlijke handel in het zuiden en 
duurzame lokale landbouw in het noorden in woord en daad onderschrijven. 
Binnen onze dagelijkse werking kozen we daarom bewust voor Fairtrade-
producten zoals koffie, thee en fruitsap.

De gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking wil het verhaal 
achter eerlijke handel de komende jaren verder blijven bekendmaken. De 
medewerkers zullen daarbij zowel inwoners al handelszaken informeren en 
motiveren om, waar mogelijk, voor duurzame Fairtrade-producten te kiezen.
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BERLAAR ZET DUURZAME LOKALE HELDEN IN DE 
BLOEMETJES
In september 2015 keurde de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s) officieel goed. Als gemeentebestuur hebben we ons geëngageerd 
om deze doelstellingen mee in het gemeentelijke beleid te verwerken. In juli en augustus gingen we 
daarom op zoek naar lokale helden die met grotere of kleinere acties bijdragen aan het behalen van 
deze doelen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn 17 doelen, 
onderverdeeld in vijf grote thema’s (mensen, planeet, 
welvaart, vrede en partnerschap). Deze doelstellingen 
moeten mee de globale agenda bepalen tot 2030 en 
omvatten daardoor een actieplan waarmee de wereld 
de komende jaren de planeet terug op de koers richting 
duurzaamheid wil plaatsen. De doelen bieden daarbij 
aandacht voor zowel het economische, het sociale als 
het ecologische aspect.

Op dinsdag 25 september, op de slotdag van de Week 
van de Duurzame Gemeente, werden er vijf Berlaarse, 
lokale en duurzame helden gehuldigd.

Onze duurzame helden

1. Augusta Spits 
Als vrijwilliger bij verschillende verenigingen vervult 
Augusta Spits een belangrijke rol in onze maatschappij 
en zorgt ze voor de samenhorigheid. Door onder meer 
de parochiezalen te onderhouden en te kuisen, zorgt ze 
ervoor dat activiteiten altijd kunnen plaatsvinden.

“Al tijdens mijn jeugdjaren hield ik me bezig met 
vrijwilligerswerk”, verduidelijkt Augusta. “Femma maakt 
al ongeveer 50 jaar deel uit van mijn bezigheden, voor 

de parochiezaal engageerde ik me 15 jaar geleden. 
Bij Femma hou ik me bezig met de beweging en de 
organisatie van activiteiten, bij de parochiezaal in 
het centrum coördineer ik mee de verhuur en de 
reservaties en probeer ik alles proper te houden. Bij 
Kind & Gezin ten slotte help ik bij het meten en wegen 
van de kinderen.

Bij mij zit vrijwilligerswerk alleszins in de genen. Dat is 
vaak sterker dan mezelf. Zolang ik het kan blijven doen, 
zal ik het graag blijven verder doen.”

2. Brandweer Berlaar
Het Berlaarse brandweerkorps bestaat uit vrijwilligers 
die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid in onze 
gemeente. Hun advies, interventies en ondersteuning 
worden daarbij erg gewaardeerd.

“De brandweer van Berlaar bestaat uit een groep jonge, 
en ook iets oudere, inwoners die de veiligheid van de 
burgers zeer hoog in het vaandel dragen”, klinkt het bij 
de brandweer. “Bij de meesten was het een jeugddroom 
om bij de brandweer te gaan. Die droom hebben ze 
inmiddels gerealiseerd waardoor ze hun engagement 
nu met veel overgave vervullen.
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De steun van de collega’s en de dankbaarheid van de 
mensen geven ons alvast veel voldoening. Dat motiveert 
ons om op hetzelfde elan te blijven verdergaan!”

3. Het personeel van het containerpark en de 
afvalophalingsdiensten (IVAREM)
Het personeel van IVAREM zet zich letterlijk in voor een 
beter leefmilieu. Ze verzamelen ons afval, selecteren het 
voor recyclage en verwerken het.

“Bij intercommunale IVAREM zorgen wij wekelijks voor 
afvalophaling”, klinkt het bij de medewerkers. “Zelf ben ik  
in de jaren ’90 met deze job begonnen. Het is alleszins 
erg fijn om mee te mogen werken aan een leefbare 
gemeente. Daarnaast heeft de job voor ons ook een 
aantal belangrijke persoonlijke voordelen: we werken 
altijd in de buitenlucht, hebben geregeld contact met de 
mensen en er heerst een toffe sfeer onder de collega’s!”

4. Joke Van Ammel
Joke Van Ammel zet zich actief in om autodelen in de 
gemeente te promoten en wil hierrond een netwerk 
uitbouwen.

“Ik woon sinds januari in Berlaar en werk in Open School 
Lier waar ik Nederlandse les geef aan anderstalige 
volwassenen. De verplaatsing naar het werk maak ik 
met de fiets of de trein. Mijn auto gebruik ik alleen in het 
weekend, om vrienden en familie te bezoeken die wat 

verder weg wonen en niet met het openbaar vervoer 
bereikbaar zijn.

Tijdens de week staat mijn wagen dus vaak stil. Maar 
de facturen voor de belastingen en verzekering blijven 
wel komen. Voor een wagen die ik nauwelijks gebruik. 
Zo ontstond bij mij het idee om een autodeelinitiatief 
op te starten. Anderen kunnen mijn wagen allicht wel 
gebruiken tijdens de werkweek. De voorbije twee jaren 
deelde ik mijn wagen in Lier met drie andere mensen uit 
de buurt. Sinds mei deel ik mijn wagen met twee mensen 
in Berlaar.

Door aan autodelen te doen leer je mensen uit je buurt 
kennen en deel je alle lasten, zowel de financiële kosten 
als de praktische taken zoals administratie of de auto 
poetsen. Dat het ook nog eens positief is voor het milieu 
motiveert je uiteraard nog meer.”

5. Jules Bellekens
Jules Bellekens zet zich vrijwillig in voor het welzijn 
van dieren, voornamelijk zwerfkatten, binnen onze 
gemeente.
“Als grote dierenvriend ben ik 10 tot 15 jaar geleden 
gestart met me te ontfermen over zwerfkatten. Ik verzorg 
ze, vang ze op en laat ze via de gemeente steriliseren. 
Soms is dat er eentje, soms zijn dat er meerdere, soms 
een heel gezin. Alleen al het plezier om iets voor die 
dieren te kunnen doen, geeft je voldoening om er mee 
bezig te blijven.”

WAT KUNNEN MENSEN ZELF ONDERNEMEN OM DE 
TOEKOMST VAN ONZE PLANEET VEILIG TE STELLEN?

“Als iedereen thuis al een beetje op zijn of haar verbruik let door niet onnodig het licht te laten branden of tijdig de 
verwarming wat lager te zetten, kunnen we al enkele kleine stappen zetten”, vertelt Gusta. “Zelf vind ik het belangrijk dat 
je rekening probeert te houden met je medemens. En voor Berlaar zelf kunnen we misschien starten met rustiger te rijden 
in het centrum?”

“We moeten inderdaad proberen om de uitstoot van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te beperken”, vult de 
brandweer aan. “Daarnaast kunnen we onze afvalberg verkleinen door bijvoorbeeld minder gebruik te maken van (plastic) 
verpakkingen.”

“Als afvalophalings- en verwerkingsdienst geniet afval bij ons uiteraard bijzondere aandacht”, pikt IVAREM in. “Het afval 
ophalen, verzamelen en recycleren is al een goede eerste stap. Daar kunnen we op termijn misschien nog verder in 
gaan. Omdat onze ophalingsdiensten altijd op de baan zijn, geloven we ook in een goede fietsinfrastructuur. Zo kiezen 
er hopelijk nog meer mensen voor de fiets als vervoersmiddel. Tot slot kan niemand tegen meer bosrijke omgeving zijn, 
toch?”

“Ik kan autodelen zeker aanbevelen”, vervolgt Joke Van Ammel. “Maar ook meer de fiets of het openbaar vervoer nemen, 
de (lokale) deeleconomie versterken en uitbouwen, bewust consumeren en bewust omgaan met vrije ruimte zijn stappen 
in een goede richting.”

“We moeten met z’n allen meer voor onze medemensen willen doen”, beaamt ook Jules Bellekens. “En dat in alle opzichten. 
Alleen zo kunnen we samen de wereld veilig stellen voor alle mensen.”
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BEVOLKINGSDIENST GEÏNSPECTEERD EN GOED 
BEVONDEN
De dienst Bevolking van het gemeentebestuur kreeg dit voorjaar een inspecteur van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken over de vloer. Hij nam de werking van de dienst onder de loep, 
formuleerde enkele adviezen en beloonde de medewerkers van de dienst met goede punten.

Een huwelijk, de geboorte van je zoon of dochter, je 
identiteitskaart of een verhuis naar onze gemeente: 
als inwoner kom je vroeg of laat altijd in contact 
met de dienst Bevolking van het gemeentebestuur. 
De medewerkers van deze dienst begeleiden je in 
verschillende fases van je levensloop bij de aanvraag 
van verschillende producten en vormen zo mee het hart 
van onze dienstverlening.

Omdat de meeste producten (zoals bv. een rijbewijs of 
een identiteitskaart) bepaald worden in regelgeving 
van hogere overheden, vinden er af en toe controles 
plaats. Een inspecteur van de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken bekijkt dan of alle wettelijke 
voorschriften gevolgd worden en of er geen te grote 
vertraging tussen de lokale en de federale overheid 
ontstaat.

Goede punten voor Berlaar! 
In april 2018 voerde een inspecteur een nieuwe controle 
uit. Het gemeentebestuur heeft zijn bevindingen 
intussen ontvangen en werd beloond met goede 
punten.

Naast de werking van de dienst nam de inspecteur 
vooral ook mogelijke vertragingen tussen Berlaar en de 
hogere overheden onder de loep. Hij stelde vast dat onze 
medewerkers hun uiterste best doen om vertragingen bij 
het invoeren in het rijksregister te vermijden. Dat vertaalt 
zich in goede cijfers, waarbij minstens 80 procent van 
alle gegevens binnen de week geregistreerd wordt.

“Over het algemeen kunnen we spreken van een goede 
werking van de gemeentelijke diensten”, klonk het bij de 
inspecteur. “Doe zo verder!”

JE BETON 
UITBREKEN 
WORDT GELD WAARD
De Vlaamse overheid maakte onlangs bekend 
dat er een subsidie komt voor burgers, bedrijven 
en lokale overheden die grondverhardingen in 
beton of asfalt uitbreken en vergroenen. Zo kan 
regenwater in de grond sijpelen in plaats van in 
de riolering terecht te komen, waardoor de kans 
op wateroverlast vermindert.

De concrete details van deze nieuwe maatregel 
van de Vlaamse overheid zijn momenteel nog niet 
bekend, maar Vlaanderen lanceerde intussen al wel 
de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’. Met die 
oproep wil de overheid initiatieven en inspanningen 
van overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven 
en scholen op het vlak van ontharding stimuleren en 
ondersteunen. 

Initiatiefnemers kunnen nog tot en met 9 november 
een subsidieaanvraag indienen. Meer informatie op 
www.omgevingvlaanderen.be/ontharden

PROVINCIE ANTWERPEN 
STELT EERSTE IDEEËN 
FIETSOSTRADE LIER-
AARSCHOT VOOR
De provincie Antwerpen onderzoekt op dit 
moment langs welk traject de fietsostrade F104 
Lier-Aarschot in de toekomst gerealiseerd kan 
worden. De verschillende trajectmogelijkheden 
werden in kaart gebracht en met elkaar 
afgewogen. Hieruit kwam een voorkeurstraject 
dat de provincie Antwerpen aan omwonenden en 
geïnteresseerden voorstelt.  

De provincie Antwerpen nodigt iedereen graag uit op 
een info-tentoonstelling op 28 november 2018 tussen 
18 uur en 20.30 uur in de parochiezaal Berkenhof 
in Berlaar. Je krijgt dan de kans om het 
trajectonderzoek en het voorkeurstraject 
meer in detail te bekijken, vragen te 
stellen en opmerkingen te geven.

De fietsotrade F104 Lier-Aarschot 
wordt een fietsostrade van 
29 kilometer lang die Lier, 
Berlaar, Heist-op-den-Berg, 
Begijnendijk en Aarschot 
met elkaar verbindt.  
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WAPENSTILSTAND
Op zondag 11 november herdenken we het einde 
van de Eerste Wereldoorlog.

In de Sint-Pieterskerk in het centrum van Berlaar wordt 
daarom een plechtige eucharistieviering opgedragen 
aan Wapenstilstand.
De viering start om 11 uur en iedereen is welkom.
Aansluitend wordt er in optocht naar het monument van 
de gesneuvelden op de Markt gegaan.

DAG VAN DE DYNASTIE
Ter gelegenheid van de Dag van de Dynastie (15 november) wordt op zondag 18 november na de Heilige mis van 11 uur 
een plechtig Te Deum gezongen in de Sint-Pieterskerk in het centrum.

DERDE KERSTSHOPPING MET KERSTMARKT 
Op vrijdag 21 december is het weer feest in Berlaar! De dienst Lokale Economie van het gemeentebestuur 
organiseert al voor het derde jaar op rij een kerstshopping met kerstmarkt op en rond het dorpsplein in 
Berlaar. Ook de lokale handelaars en Berlaarse verenigingen zetten dan weer hun beste beentje voor om 
er een sfeervol kerstevenement van te maken. 

Verscheidene winkels in het centrum van Berlaar houden 
op vrijdag 21 december hun winkel langer open en ook 
een hele hoop verenigingen en handelaars van buiten de 
kern nemen deel aan dit gebeuren door een kraampje te 
plaatsen op en rond het marktplein. Net als bij de vorige 
edities zal ook dit jaar de Berlaarse muziekschool het 
evenement muzikaal openen vanop de kiosk. 

Het gemeentebestuur zorgt voor een magische 
kerstsfeer door onder meer een straatgoochelaar, 
een rondtrekkend covergroepje en steltenlopers 
met lichtjes uit te nodigen. Er is natuurlijk ook aan de 
kinderen gedacht: er zal opnieuw een verwarmde tent 
op het marktplein staan, boordevol kinderanimatie zoals 
een clown die ballonnen plooit, een ballenbadje, een 
workshop om sneeuwmanlichtjes met lichtgevende neus 
te maken of kleine kerstboompjes met versieringen in, 
een workshop buttons maken en nog zoveel meer. 

De Zelfstandige Ondernemers Berlaar (ZOB/Unizo) 
halen de Kerstman op 21 december naar Berlaar. Hij zal 
de kindjes verwelkomen vanop onze gezellige kiosk. 
Het gemeentebestuur van Berlaar heeft voor een 
kleurwedstrijd gezorgd. Elk kind dat zijn of haar ingekleurde 
tekening die avond afgeeft aan de Kerstman, maakt kans 
op een leuke prijs én kan bovendien ook met de Kerstman 
op de foto.

Kom je ook met het hele gezin de kerstsfeer al opsnuiven 
tussen de talrijke kraampjes en in de mooi versierde 

winkels? Je bent alvast van harte welkom van 18 tot 24 
uur om er samen een groots kerstfeest van te maken! 
Hou zeker je brievenbus in de gaten voor onze speciale 
kerstkrant, waar je nog meer informatie terugvindt over dit 
evenement. 

Toch nog vragen?  
Neem dan gerust contact op met Anja via 03 410 19 00 of 
lokale-economie@berlaar.be.

LOKALE ECONOMIE

© Ariane Delfino-Labiche
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BERLAARSE BEGRAAFPLAATSEN KLAAR VOOR 
ALLERHEILIGEN
In Berlaar-Heikant is de eerste fase van de heropwaardering van de begraafplaats achter de rug. En ook 
op de begraafplaats in Berlaar-Centrum was de gemeentelijke groendienst de voorbije weken druk in de 
weer. Met Allerheiligen in het vooruitzicht zorgden de arbeiders ervoor dat alles er extra netjes bij ligt.

Bij de verfraaiingswerken in Heikant werden 342 
grafzerken verwijderd, rond 248 graven werden de 
boordstenen en de kiezels weggenomen. Daarna werd 
de hele begraafplaats genivelleerd en ingezaaid. Dat 
geeft alles meteen een groener uiterlijk en vermindert 
de werklast bij het onderhoud.

In het najaar wordt de asfaltverharding op de hoofdweg 
nog verwijderd, maar eventuele hinder wordt daarbij tot 
een minimum beperkt.

De tweede fase van de heraanleg start in de winter van 
2018-2019. Op de begraafplaats worden in deze fase 
een aantal planten, bomen en hagen geplaatst. Tussen 
de graven komen er bodembedekkers. De bomen 
worden alleszins op zo’n manier geplaatst dat ze weinig 
hinder naar de omliggende zerken veroorzaken (geen 
verzakkingen, vuil, …).

Geen sluitingsdag, geen pesticiden, wel 
bloempotpinnen 
De Berlaarse kerkhoven kennen geen sluitingsdag 
meer. De vorige jaren gebeurde dat om nog een laatste 
keer alles in orde te brengen voor Allerheiligen. Dit jaar 
kan je de begraafplaatsen dus elke dag bezoeken van 
zonsopgang tot zonsondergang.

Wie zelf een graf wil onderhouden of poetsen, mag 
daarvoor geen pesticiden of andere chemische 
producten (zoals javel) gebruiken. Die producten 

brengen namelijk schade toe aan de planten en de 
grasmat. Je mag de planten en de hagen uiteraard ook 
niet verwijderen of beschadigen.

Om de grasmat te beschermen, mag je ze verder niet 
betreden met fietsen of gemotoriseerd verkeer.

Het is tot slot verboden om putten te graven, 
om bijvoorbeeld bloempotten in te plaatsen. Het 
gemeentebestuur stelt gratis bloempotpinnen ter 
beschikking. Je kan deze pinnen afhalen bij één van de 
onderhoudsmensen op het kerkhof of in de bakken aan 
de ingang.
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JEUGD & ONDERWIJS

SPORTHAL ’T STAPVELD WORDT SPEELPARADIJS
Op zondag 9 december wordt sporthal ’t Stapveld opnieuw omgetoverd tot een speelparadijs. De dienst 
Vrije Tijd organiseert dan weer een kleuterinstuif. Alle kleuters kunnen zich er tussen 14.30 en 16.30 uur 
komen uitleven.

Springkastelen, bouwdozen, fietsjes, steps, wesco-blokken, … De sporthal wordt omgebouwd tot een speelparadijs. 
Kleuters kunnen er samen met hun ouders op ontdekkingsreis komen.
De ouders zijn verplicht om met sportschoeisel of blootsvoets de sporthal te betreden. De kleuters dragen best 
gymschoenen die makkelijk aan- en uitgaan.

Voor kleuters van 2 tot en met 6 jaar in sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 62). Deelnameprijs bedraagt 4 euro (max. 8 
euro per gezin). Inschrijven is niet nodig, je kan ter plekke betalen!

Meer weten: dienst Vrije Tijd: vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00

SINTERKLAASFEEST
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas, samen met 
zijn helpers, opnieuw naar Berlaar. Vier jij mee de 
verjaardag van de Sint?

Alle kindjes zijn vanaf 13.30 uur van harte welkom in de 
Petruszaal van OC Ballaer (Markt 27). Om 14 uur start 
clown Rocky met de Sinterklaasshow, die een 75-tal 
minuten zal duren. Verwacht je aan een interactieve 
meespeelshow vol leuke spelletjes, gekke dansjes en 
herkenbare Sinterklaasliedjes.

Na afloop van deze voorstelling mogen alle aanwezige 
kinderen een bezoekje brengen aan Sinterklaas en zijn 
helpers en krijgen ze een lekkernij mee naar huis!
 
Inschrijven is niet nodig.

Meer weten: 
dienst Vrije Tijd: vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00

© Katrien Hendrickx
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SCHAATS MEE MET 
DE DIENST VRIJE TIJD!
Op woensdag 14 november gaat de dienst Vrije 
Tijd ijsschaatsen. En jij kan mee!

Ben je tussen de 6 en de 12 jaar of zit je op de lagere 
school? Dan kan je samen met ons de ijspiste in Heist-
op-den-Berg verkennen.

Om deel te nemen, betaal je 5 euro. Daar is het vervoer 
bij inbegrepen. Er is een op- en afstapplaats voorzien 
in sporthal ’t Stapveld (om 13.15 en 16.30 uur) en op het 
Kardinaal Cardijnplein (om 13.30 en 16.15 uur).

Inschrijven is verplicht en kan via 
www.berlaar.be/ijsschaatsen.

WINTERWANDELEN 
TUSSEN KASTELEN 
EN OVER DIJKEN
De mooie zomer van 2018 is ondertussen voorbij en 
koning winter komt eraan. Maar of het nu regent, 
vriest of sneeuwt, wandelen kan altijd wel. Dat 
vinden ze bij Kempens Karakter ook, daarom staat 
er dit jaar een nieuwe reeks winterwandelingen op 
het programma.

In Berlaar kan je op zondag 24 februari deelnemen aan 
een wandeling over de dijken en tussen de kastelen. 
Het verrassende landschap leidt je langs enkele 
historische plaatsen met originele bouwwerken, een 
bedevaartsoord en de meanderende Nete. Misschien 
kan je zelfs een glimp opvangen van het notoire leven 
van de kasteelheren! Zowel bij de korte als de lange 
afstanden kan je een tussenstop nemen en heerlijk 
verpozen in originele herbergen.

Voor de lange afstanden zijn wandelschoenen aange-
wezen vermits het overgrote deel over onverharde 
wegen loopt.

Vertrek: sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62 
Vertrekuur: inschrijven van 8 tot 15 uur.  
Ter plekke inschrijven van 8 tot 15 uur
Kostprijs: 2 euro
Afstand: 5, 7, 12 en 15 km

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

TOERISME

BERLAARSE LEERLINGEN SNELLEN NAAR DE 
FINISH OP DE SCHOLENVELDLOOP
Op dinsdag 25 september organiseerden de Berlaarse sportdienst, de sportraad, Heilig Hart van Maria 
Berlaar en Atletiekclub Lierse hun jaarlijkse scholenveldloop. De leerlingen van de Berlaarse scholen 
namen het dan tegen elkaar op in enkele spannende loopwedstrijden.

Op de schoolterreinen van het Heilig Hart van Maria 
in de Sollevelden werd op dinsdag 25 september om 
8.30 uur het startschot gegeven van de jaarlijkse 
scholenveldloop. In totaal gaven 1700 lopers het 
beste van zichzelf. De scholenveldloop in Berlaar is 
daardoor één van de grootsten van de provincie.

SPORT

JEUGD
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1/11 - 25/11  -  Wandelfotozoektocht 
Organisator: WSV ‘t Gehucht
Café ’t Gehucht (Aarschotsebaan 123)  -  7 euro 

3/11 - 4/11  -  Mosselweekend 
Organisator: SK Rita Berlaar 
17 uur - Sportcentrum Doelvelden (Welvaartstraat 101) 
www.ritaberlaar.be

8/11  -  Blikopener: verhalen over objecten uit 
Sagalassos
Organisator: Vormingplus regio Mechelen 
20.30 uur - Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84) - 5 euro 
regiomechelen@vormingplus.be - 015 44 41 00

8/11, 15/11 en 22/11  -  Aan de slag met Facebook
Organisator: Vormingplus regio Mechelen 
9.30 uur - Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84) - 33 euro 
regiomechelen@vormingplus.be - 015 44 41 00

12/11 & 10/12  -  Bloemschikken
Organisator: Femma Berlaar-Centrum 
19.30 uur - PZ Berkenhof (Misstraat 70)
03 482 23 10

15/11 & 13/12  -  Babymassage
Dienst Gezondheidsbevordering 
10.15 uur - Kind & Gezin (Dr. Van der Borghtstraat) 
Gezondheidsbevordering.amt@cm.be - 014 40 35 45

17/11  -  Wedstrijddiner t.v.v. jeugdwerking
Organisator: SK Rita Berlaar 
18 uur - Sportcentrum Doelvelden (Welvaartstraat 101)
www.ritaberlaar.be

18/11  -  Smulfestijn
Organisator: KVLV Berlaar
12 uur - OC Ballaer (Markt 27) - www.kvlvberlaar.be

18/11 & 16/12  -  Zondagnamiddagbierproeverij
Organisator: Heikantse Bierliefhebbers
15 uur - Bierclublokaal Hof Pastorie 
(Heistsebaan t.o.v. nr 36) - 7,5 euro 
info@heikantsebierliefhebbers.be - 0474 84 26 45

19/11  -  Kookworkshop
Organisator: Femma Berlaar-Centrum
OC Ballaer (Markt 27) - 03 482 14 72

21/11  -  Workshop handlettering
Organisator: KVLV Berlaar 
19 uur - OC Ballaer (Markt 27) - ww.kvlvberlaar.be

30/11  -  Wijnproefavond
Organisator: KVLV Berlaar
19.30 uur - OC Ballaer (Markt 27) - www.kvlvberlaar.be

30/11  -  Oostenrijkse avond
Organisator: GBS De Stap
18 uur - GBS De Stap (Pastorijstraat 60) - 6 euro 

6/12  -  Peuters in actie
Organisator: Dienst Gezondheidsbevordering
10 uur - BKO Roefels (Pastorijstraat 60) - Gratis
Gezondheidsbevordering.amt@cm.be - 014 40 35 45

7/12, 14/12 & 21/12  -  Werken met Windows 10 
Organisator: Vormingplus regio Mechelen 
9.30 uur - Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84) - 33 euro
regiomechelen@vormingplus.be - 015 44 41 00

19/12  -  Kerstfeest 
Organisator: Femma Berlaar-Centrum 
19 uur - OC Ballaer (Markt 27) - 03 482 47 92

21/12 - Kerstshopping met kerstmarkt
Organisator: gemeente Berlaar, handelaars en 
verenigingen
18 uur - op en rond het dorpsplein

26/12 - Kerstman op wekelijkse markt
Organisator: dienst Lokale Economie
9 uur - op de woensdagmarkt

ACTIVITEITENKALENDER

Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten in De 
Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor 26 november 
2018 invullen in de activiteitenkalender. Dat doe je via 
www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen deze kalender 
vervolgens over in De Kiosk.

NIEUWJAARKE ZOETE
Op 31 december trekken heel wat Berlaarse kinderen lachend 
door de straten. Gewapend met alleen een zangzak en hun 
stem gaan zij van deur tot deur om wat snoep of een centje bij 
elkaar te zingen.

Via de Berlaarse scholen ontvangen alle leerlingen van de tweede 
kleuterklas een unieke zangzak.



14  I  De Kiosk - november - december 2018



15  I  De Kiosk - november - december 2018

WEEK VAN DE SENIOR IN NOVEMBER
Van 19 tot en met 25 november is het weer Week van de Senior. Ook in Berlaar slaan de seniorenraad en 
de dienst Vrije Tijd weer de handen in elkaar.  

Na het succes van de vorige jaren staat er op zondag 25 
november opnieuw een Plusparty op het programma. 
We starten om 14 uur in de Petruszaal van OC Ballaer 
(Markt 27). Je kan er dansen op muziek uit de jaren ’60, 
’70, ’80 en verzoeknummers. De toegang bedraagt 2 
euro, maar je kan ook een voorverkoopkaart kopen van 1 
euro in het onthaal van het gemeentehuis.

Verder staat ook het volgende nog op het programma:
• zondag 18 november: Aan de slag met je smartphone 

Locatie: GBS De Stap (Pastorijstraat 60),  
deelname gratis

• vrijdag 23 november: Filmnamiddag 
Locatie: WZC Kloosterhof (Sollevelden 5),  
deelnameprijs is 2 euro!

• maandag 26 november: Infosessie ‘Het Nieuwe 
Bewegen’ 
Locatie: zaal Familia (Aarschotsebaan 105),  
deelnameprijs is 2 euro

• dinsdag 27 november: Open seniorenraad 
Locatie: zaal Berkenhof (Misstraat 70),  
deelname gratis!

Meer info: 
dienst Vrije Tijd, 
vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00   

Inschrijven: aan het onthaal van het gemeentehuis.

SENIOREN

GESLAAGD SENIOREN- EN VRIJWILLIGERSFEEST
Een volledig omgetoverde sporthal vormde dit jaar opnieuw het toneel voor het jaarlijkse 
senioren- en vrijwilligersfeest.

Op vrijdag 21 september genoten de Berlaarse 55-plussers van optredens van Michael Lanzo, PC Brown en Koen 
Bossuyt. Het werd een afwisselende show met veel muziek en entertainment.
Tijdens het vrijwilligersfeest zorgde Kris Doms voor sfeervolle achtergrondmuziek. De aanwezige vrijwilligers werden 
bedankt voor hun engagement en konden smullen van een lekkere barbecue.

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

© Marc Van den Brande
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MINIMALE LEVERING AARDGAS IN DE WINTER
Verwarm je de woning met aardgas? Betaal je het verbruik vooraf met een aardgasbudgetmeter? Dan kan 
het OCMW van Berlaar, onder bepaalde voorwaarden, jou in de winter een levering aardgas toekennen!
 

Wat?
In de winter kan het energieverbruik in onze woningen 
hoog oplopen. Je zal regelmatig de budgetmeter moeten 
opladen. Het kan dan ook gebeuren dat je zonder 
aardgas valt als het verbruikskrediet volledig op is en je 
geen mogelijkheid hebt voor een volgende oplaadbeurt.
Om te vermijden dat je zonder verwarming valt, kan je 
vanaf 1 november 2018 tot en met 31 maart 2019 opnieuw 
terecht bij het OCMW Berlaar voor een financiële steun 
(onder bepaalde voorwaarden).

Het OCMW kan een minimumhoeveelheid aardgas ter 
beschikking stellen via de budgetmeterkaart. Voor de 

voorwaarden kan je terecht bij de sociale dienst van het 
OCMW.

Voor wie?
Als je een budgetmeter voor aardgas hebt en je kan 
die door financiële moeilijkheden niet opladen, dan kan 
je bij het OCMW in de winter een aanvraag indienen 
voor de toekenning van een minimale levering aardgas! 
Kom zeker langs bij het OCMW om na te vragen of je in 
aanmerking komt.

Hoe aanvragen?
Vanaf 1 november 2018 tot en met 31 maart 2019 kan 
je een tussenkomst aanvragen aan het OCMW. Een 
maatschappelijk werker zal de aanvraag onderzoeken, 
waarna het OCMW een beslissing neemt. 

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

Tip: Probeer ook buiten de winterperiode je 
aardgasbudgetmeter op te laden. Zo kan je de  
kosten voor verwarming spreiden over het hele jaar.

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

WONEN & WELZIJN

VERWARMINGSTOELAGE
Soms is het moeilijk om de verwarmingsfactuur te betalen. De prijzen blijven maar stijgen.
Verwarm je jouw woning met mazout of bulkpropaangas? Dan kan het Sociaal Verwarmingsfonds jou 
misschien helpen met een verwarmingstoelage!

Wat?
Het Sociaal Verwarmingsfonds kan voor een deel 
tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur 
van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. 
Zo kunnen sommige mensen, afhankelijk van bepaalde 
voorwaarden, beroep doen op een toelage om de 
verwarmingsfactuur te betalen.

Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage 
moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden:
• Je verwarmt de (huur)woning met huisbrandolie (of 

mazout) aan de pomp of in bulk (voor het vullen van 

een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum 
aan de pomp of bulkpropaangas aan huis geleverd 
in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in 
flessen).

En je hebt: 
• recht op een verhoogde tegemoetkoming van de 

ziekte -en invaliditeitsverzekering;
• een schuldoverlast en bent in schuldbemiddeling 

of collectieve schuldenregeling en kan de 
verwarmingsfactuur niet meer betalen;

• een laag inkomen (Huishoudens met een jaarlijks 
bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 
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18.730,55 euro verhoogd met 3.467,55 euro per 
persoon ten laste. Met persoon ten laste wordt 
bedoeld een lid van het huishouden van de 
gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de 
gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, 
lager is dan 3.200,00 euro (bedragen van 1/09/2018)).

Het OCMW zal nagaan of je aan alle voorwaarden 
voldoet. Ze kijken na of het adres vermeld op de factuur 
hetzelfde is als het leveringsadres en het adres op jouw 
identiteitskaart.

Toelage?
Het terugbetaalde bedrag hangt af van twee elementen: 
• de brandstofsoort
• de prijs

Hoe hoger de prijs die je hebt betaald, hoe groter de 
tussenkomst.

Per stookseizoen (jaarlijks) en per gezin kan je een 
toelage krijgen voor maximum 1.500 liter brandstof. De 
levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Hoe aanvragen?
Als je een aanvraag wil indienen, moet je erop letten dat 
je binnen de 60 dagen na de leveringsdatum contact 
opneemt met het OCMW om een afspraak te vragen. 

Opgelet: Breng de leveringsfactuur of –bon en je 
identiteitskaart mee!

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

WINEFAIR
Leer op vrijdag 23 en zaterdag 24 november in theorie 
en praktijk het assortiment wereldwinkelwijnen kennen. Van 
de eenvoudige wijnen voor elke dag tot de fijnere reserva’s, 
je ontdekt ze in de Oxfam Wereldwinkel in Berlaar-Centrum 
(Markt 5).

De Oxfam Wereldwinkels onderhouden faire handelsrelaties met 
boerencoöperaties in verschillende landen. Van volgende landen 
kan je alvast enkele (h)eerlijke wijnen proeven:

- Argentinië: Het grootste wijnland in Zuid-Amerika. Het klimaat is 
er bijzonder goed voor de druivensoorten Malbec en Torrontès. De 
wereldwinkelwijnen zijn afkomstig uit de armste streken, waar de 
boeren afhankelijk zijn van de wijnbouw.

- Chili: Dit land verbetert zienderogen de kwaliteit van zijn wijnen. 
Omdat een groot deel van de wijnhandel in handen is van de grote 
wijnhuizen krijgen de kleine wijnboeren er geen kans. Daarom 
werken de wereldwinkels samen met coöperaties, zodat ook kleine 
boeren een eerlijk inkomen kunnen verwerven.

- Zuid-Afrika: Dit land doet al drie eeuwen aan wijnbouw. Het 
apartheidsregime remde destijds de ontwikkeling van de 
wijnsector. Nu is die in volle expansie. Oxfam Fair Trade koopt 
wijnen van twee coöperaties uit de Westkaap, Koopmanskloof en 
Groot Eiland. Het zijn geslaagde voorbeelden van ‘black economic 
empowerment’.

Op de Winefair kan je ook verschillende soorten rum en pisco 
proeven uit Chili, Cuba en Paraguay.

Deelnemen kost 5 euro, maar die wordt terugbetaald als 
je uiteindelijk ook een bestelling plaatst. Inschrijven is niet 
noodzakelijk, iedereen welkom! 
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BERLAAR IN BEELD
Op 24 november 1935 werden 28 ‘reis- en kweek-
duiven’ van de vermaarde Berlaarse duivenmelker 
Jos Van den Bosch openbaar verkocht door notaris 
Cuvelier. De verkoop vond plaats in café De Valk 
van Isidoor Dom, het toenmalige duivenlokaal. 
Geïnteresseerden konden de duiven bekijken op 
10 november en op de dag van de verkoop. De 
verkoop was een enorm succes. Het marktplein 
voor het duivenlokaal lag alvast vol met fietsen van 
alle liefhebbers.

Heb je zelf nog oude foto’s? Laat het ons weten via 
jeroen@kempenskarakter.be of 0474 65 42 87.

CULTUUR

KOKKINA COLORA 
DOET BERLAAR 
SMULLEN VAN ANDERE 
CULTUREN
Op woensdag 22 augustus vond er in het 
centrum van Berlaar een kruisbestuiving tussen 
verschillende culturen plaats. Het gratis festival 
Kokkina Colora liet bezoekers er kennismaken met 
de wereldkeuken en de wereldmuziek

Bezoekers troffen er een smeltkroes van heerlijke geuren, 
aanstekelijke klanken, verrukkelijke smaken en een 
gezellige ambiance aan. Ze kregen onder meer brouwsels 
en typische gerechten uit  Roemenië, Polen, Suriname, 
Rusland, Congo, Thailand, Guinea, België, Brazilië, 
Senegal en Turkije voorgeschoteld.

Naast de eetstanden was er ook een minimarktje waar 
Amnesty International, Oxfam Wereldwinkel, Broederlijk 
Delen, het ‘kabinet van afgedankte zaken’ van IVAREM, 
een standje met Senegalese verzorgingsproducten, een 
standje met spulletjes ten voordele van het Afrikaanse 
dorp Foudouk in Niger en een stand rond de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen een plaatsje hadden.

Voor de jongsten waren er kinderanimatie en workshops: 
interactief muziek- en verteltheater, speelgoed maken 
uit afval, bodypaint, knutselen met klei, poppenkast, 
kindergrime en een springkasteel.

Juan en Yaninda Carreras, Murgafanfare Agrum, Troupe 
Gorée en Sonbacan zorgden voor de muzikale noot.

Met bijna 1000 bezoekers werd het muticulturele 
ontmoetingsfeest alleszins fel gesmaakt.

ELF, ELF
Wanneer een oorlog van zijn gruwel wordt ontdaan

Telkens de naam van onze laatste strijder spontaan

Op een steen is geschreven

Niet meer dan een lichaam geleden

Omdat al die angst, pijn en gebeden hen aangericht

In onze geest zouden blijven zwerven zonder 
tegenlicht

Telkens wordt het een dag die blijvend wacht

Op elke vader die je weer tot tranen lacht

Je  fruit ontpit omdat je schreit

Die nooit door oorlog naar je ziel verdwijnt

Telkens weer een dag die wacht en wacht en  wacht

 
Helena Van Dessel

© Marc Van Put



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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Rondrit oude tractoren 
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Kokkina Colora 
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