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Beste burgers van Berlaar,

In deze zomerse De Kiosk krijg je veel info over ons bruisend Berlaar. Avondfeest, 
Heikermis, Bal der Zomer in een nieuw kleedje, speelpleinzomer … Je hoeft echt 
niet op reis te gaan en bent goedkoper gesteld! De Heikantse mosselen beloven 
alvast van een super-goed-weer-kwaliteit te zijn.

In de rubriek ‘Berlaar bouwt’ kan je zien dat we niet stilzitten. Vooral de werken 
aan het Kardinaal Cardijnplein en de Pastorijstraat springen in het oog en zorgen 
mogelijk voor enige overlast, maar wees zeker dat het resultaat beter en vooral 
veiliger zal zijn. We durven rekenen op jouw begrip.

Intussen begint de Sint-Pieterskerk al te schitteren in de zon. De knalrode 
hoed troont fier aan het blauwe firmament. Het gaat de uitstraling van onze 
dorpskern zeker een boost geven. Ook de aanbesteding van de binnenwerken 
wordt intussen voorbereid.

Je kan in dit nummer kennisnemen van de jaarrekening 2018. We sluiten positief 
af met een overschot van 1,4 miljoen euro. Dit ondanks een aantal belangrijke 
investeringen (pagina 7): aankoop Berlaarhof (763 000 euro), onderhoudswerken 
fietspaden en wegen (1,5 miljoen euro) en fietspad Kesselsteenweg (496 000 
euro).

Ik richt me tenslotte in dit zomernummer aan alle leerlingen van het zesde 
leerjaar! Jullie dierbaar schooltje liet jullie op 28  juni voorgoed gaan, maar er komt 
vast en zeker ook voor jullie een leuke zomervakantie aan! Hopelijk beleefden 
jullie in de lagere school een aangename tijd, en raken jullie volgend jaar het 
noorden niet kwijt! Het ga jullie goed en we duimen, veel succes! 

Vanuit het hele schepencollege wensen we jullie allemaal een deugddoende 
vakantie en we klinken graag met jou op een (niet al te) warme zomer !

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Tijdens de gemeenteraadszittingen van april en mei werden onder 
andere onderstaande zaken beslist:

Burgemeestersconvenant voor 
Klimaat & Energie 2030
Op 18 november 2014 onder-
tekende de gemeente Berlaar het 
Burgemeestersconvenant 2020.
Daarmee engageerde Berlaar zich 
om tegen 2020 20% minder CO², 
20% eigen groene energieproductie 
en 20% minder energieverbruik na te 
streven. De ondertekening van dit 
Europese burgemeestersconvenant 
heeft geleid tot een veelheid 
aan initiatieven om die ambities 
te realiseren. Een verderzetting 
van dat engagement is echter 
noodzakelijk indien we de uitstoot 
van CO²  (en eventueel andere 
broeikasgassen) op het grondgebied 
verder willen verminderen. De 
gemeenteraad besloot daarom 
in de zitting van 23 april om deel 
te nemen en de burgemeester 
de machtiging te geven om het 

Burgemeestersconvenant voor  
Klimaat en Energie 2030 (Convenant 
of Mayors for Climate & Energy) te 
ondertekenen. Hierdoor verbindt de 
gemeente zich er onder andere toe 
de uitstoot van CO² (en eventueel 
andere broeikasgassen) op haar 
grondgebied tegen 2030 met 
minstens 40% terug te dringen, 
haar veerkracht te verhogen 
door zich aan te passen aan de 
gevolgen van klimaatverandering 
en de nodige middelen in te zetten 
om de vereiste acties te kunnen 
ondernemen.

Vernieuwing adviesraden
Naar aanleiding van de nieuwe 
legislatuur werden in de raadszitting 
van april enkele adviesraden 
vernieuwd. De statuten werden 
herschreven en door de gemeente-
raad goedgekeurd. Het gaat om 

de seniorenraad, de jeugdraad, 
landbouwraad en de adviesraad 
voor milieu en natuur.
Deze raden worden in de loop van 
de komende weken en maanden 
opnieuw samengesteld.

Baanwinkels en gemeenten op 
één lijn
Omdat de lokale besturen 
vernieuwd zijn, stelde de provincie 
Antwerpen een vernieuwde enga-  
gementsverklaring op over 
baanwinkels langs de N10. Door 
deze verklaring goed te keuren, 
geeft de gemeenteraad het signaal 
om de actieplannen uit de studie 
effectief te laten uitvoeren.
De studie omvat verder een aantal 
doelstellingen rond het opmaken 
van een gemeenschappelijke visie 
op detailhandel langs de N10, het 
bepalen van randvoorwaarden voor 
winkelarme gebieden, herstructu- 
rering en in kaart brengen van 
retailparken en het opmaken van 
een verbetertraject.
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GOED OM WETEN

ZITDAGEN BURGEMEESTER

Opgelet: In juli en augustus zijn er geen vaste zitdagen. Voor een gesprek 
met de burgemeester kan je dan een afspraak maken via 0478 29 37 77.

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

• donderdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
• donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)

Maak een afspraak!
Onze diensten werken 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.

EEN PUT IN DE WEG? MELD HET VIA HET E-LOKET!
Beu om naar het gemeentehuis te hollen om iets te melden? Dan biedt het e-loket oplossing! De website 
van onze gemeente werd vorig jaar uitgebreid met een e-loket. Via dat digitaal loket willen we het je 
makkelijker maken om een aantal zaken van bij je thuis te melden of aan te vragen.

Momenteel kan je via het e-loket al enkele zaken regelen. Wil je bijvoorbeeld eventuele problemen signaleren zoals een 
put in de weg, zwerfvuil of rattenoverlast? Dan kan je dat melden via het digitaal loket. Het gemeentebestuur zal deze 
melding vervolgens aandachtig bekijken en proberen een geschikte oplossing te voorzien. Ben je de PIN- en PUK-code 
van je identiteitskaart vergeten? Ook die kan je via het e-loket opnieuw aanvragen. 

Heb je zelf geen computer of ben je er niet zo mee vertrouwd? Dan helpen de medewerkers aan het onthaal van het 
gemeentehuis je graag verder. Dat kan aan het loket of telefonisch via 03 410 19 00.

TOPBELEVING OP OPEN WERVENDAG
Op zondag 19 mei stond de 13de editie van Open Wervendag op het programma. In Berlaar kon je dit jaar 
een kijkje nemen achter de schermen van de renovatie van de Sint-Pieterskerk, inclusief een bezoek aan 
de top van de kerk.

Ongeveer 150 deelnemers beleefden Berlaar tijdens 
Open Wervendag vanuit een ander perspectief. Samen 
met de aannemer stelde het lokaal bestuur namelijk de 
werf van de Sint-Pieterskerk open voor het publiek.

Bezoekers konden zo de vorderingen volgen. Ze werden 
met een kraanlift tot op de 40 meter hoge kerk gebracht. 
Als toetje kregen de deelnemers dus ook nog eens een 
fenomenaal zicht over Berlaar. 
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BERLAAR BOUWT
In Berlaar wordt er hard gewerkt aan de toekomst. Omdat er verscheidene projecten tegelijk lopen, geven 
we je graag een stand van zaken mee.

Trappen gemeentehuis
De historische 19de eeuwse (1882) buitentrap van 
het gemeentehuis, volledig bestaand uit Belgisch 
arduin (Blauwe steen), werd sinds eind mei grondig 
gerestaureerd door een gespecialiseerde firma. De 
trappenpartij werd volledig gedemonteerd om alle 
arduinstenen stuk per stuk te restaureren. Arduinstenen 
die in te slechte staat waren, werden vervangen door 
nieuwe stenen, die op de authentieke manier van 
destijds werden vervaardigd. Ook de fundering onder de 
trappen werd volledig vernieuwd. Eind juni kon de trap 
opnieuw in gebruik genomen worden. Die zou er dankzij 
de restauratie weer een 140-tal jaar tegenaan moeten 
kunnen.
 
Sint-Rumolduskerk
Zoals je reeds weet, wordt de Sint-Pieterskerk in het 
centrum sinds begin 2019 grondig gerestaureerd. 
Maar ook de overige kerken, kapellen en waardevolle, 
historische monumenten op Berlaars grondgebied 
dienen goed onderhouden te worden. Daarom werden 
in juni onderhoudswerken uitgevoerd aan de torenspits 
van de Sint-Rumolduskerk van Berlaar-Heikant. De 
werken omvatten het controleren en eventueel 
herstellen van de leibedekking van de torenspits, het 
herstellen van alle loodaansluitingen en nokken, alsook 
schilderwerken aan de dakkapellen en de luiken. Tot slot 
werden de windhaan en het torenkruis aan een grondige 
inspectie onderworpen. 

Kardinaal Cardijnplein
In de Melkouwensteenweg zijn de nutsmaatschappijen 
in mei van start gegaan met de eerste fase van de 
heraanleg van het Kardinaal Cardijnplein. Daarbij 
kwam de riolering aan bod en werd de rijbaan tussen 
het kruispunt met de N10 en het kruispunt met de 
Heistsebaan afgesloten.

Nog tot aan de bouwvakantie wordt er verder gewerkt. 
Tijdens Heikermis liggen de werken stil, maar blijft de 
werfzone afgesloten voor het verkeer. De kermis kan 
zonder problemen plaatsvinden, maar de rijbaan is 
nog niet hersteld. Dat betekent dat ook tijdens de 
kermisdagen geen wagens op dat stuk van de rijbaan 
toegelaten zijn. Samen met de nutsmaatschappijen 
streeft het lokaal bestuur ernaar om tegen de 
bouwvakantie wel het kruispunt met de Heistsebaan 
terug bereikbaar te maken.

Na het bouwverlof (halverwege augustus)  wordt er nog 
even verder gewerkt op de Melkouwensteenweg. Het 
wegdek wordt dan heraangelegd zodat in de loop van 
het najaar de werken aan het Kardinaal Cardijnplein 
kunnen starten.

Broekweg
Begin maart gingen de werken aan de Broekweg van 
start. Om de waterhuishouding te verbeteren, werden er 
nieuwe rioleringen en inbuizingen geplaatst en werden 
de beken geprofileerd. Nadien werd de bestaande 
steenslag genivelleerd en aangevuld om dienst te doen 
als fundering en werd er in twee lagen asfalt getrokken. 
Op deze manier kreeg de Broekweg eindelijk een 
comfortabele, duurzame en definitieve verharding.

Pastorijstraat
Op maandag 3 juni zijn de voorbereidende werken aan 
de Pastorijstraat van start gegaan. Die werken gaan 
onvermijdelijk gepaard met verkeersmaatregelen. Indien 
mogelijk raden we je dan sterk aan om, wanneer je in 
de Pastorijstraat of het centrum moet zijn, voor de fiets 
te kiezen. Omdat de Pastorijstraat en het centrum door 
de werken drukker worden, zal automatisch ook de 
parkeerdruk toenemen. Voor fietsers wordt er tijdens 
deze fase echter steeds een doorgang voorzien. 
Tweewielers zijn dus het aangewezen vervoersmiddel 
om je bestemming vlotter te bereiken.

Indien je de werken aan de Pastorijstraat graag op de 
voet wil volgen, kan je je inschrijven voor de  digitale 
nieuwsbrief via www.berlaar.be/pastorijstraat.

Kapel Rameyen 
De kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost der Bedrukten, ook 
bekend als de kapel van Rameyen, in Gestel werd dit 
voorjaar onderworpen aan enkele onderhoudswerken. 
De gemeentelijke diensten en een externe firma hebben 
de buitengevel kleurloos behandeld tegen indringend 
vocht om nadien de binnenmuren te reinigen, schuren 
en opnieuw te voorzien van een likje verf. De kapel in 
haar huidige vorm dateert uit 1859, werd opgericht door 
M.K. Van Den Bol en V.P. Legrelle en is vastgesteld als 
bouwkundig erfgoed.
 

© Marc Van Put
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De	uitgaven:	een	globale	stijging	met	4%	in	vergelijking	met	2017	
	

	 2017	 2018	
Goederen	en	diensten		 	3	518	936	 3	673	192	
Lonen		 	6	396	104	 6	726	868	
Werkingssubisdies	
(OCMW/Politie)	

	2	691	858	 2	755	433	

Financiële	uitgaven		 					327	778	 			317	127	
Andere		 							13	189	 					36	493	
Totaal		 12	947	865	 13	509	132	
	

De	uitgaven	stijgen	globaal	met	4%.	De	stijging	zit	vooral	bij	de	lonen	(5%).	De	werkingskosten	stegen	
met	4%	(in	2017	was	dat	20%).	

JAARREKENING 2018 OPNIEUW EEN POSITIEF 
VERHAAL
Met de jaarrekening van 2018 sluit het lokaal bestuur de rekening opnieuw af met een positief saldo. 
Het exploitatieoverschot bedraagt 1 467 005 euro. Het gecumuleerd resultaat (alle overschotten uit 
het verleden opgeteld) is 10 175 619 euro. De jaarlijkse leningsuitgaven (interest en kapitaal) bedragen  
317 127 euro. We geven hierna een overzicht van de inkomsten, de globale uitgaven en tenslotte enkele 
specifieke uitgaven en investeringen.

Ontvangsten dalen met 1% in 2018

Bij de personenbelasting waren er de laatste jaren sterke schommelingen. In 2011 kreeg de gemeente nog 3 761 478 
euro in kas. In 2012 daalde dit bedrag naar 3 126 473 euro, in 2013 was er opnieuw een daling tot 3 076 929 euro. Vanaf 
2014  was er terug een stijgende trend: 3 105 829 euro in 2014, 3 593 054 euro in 2015, 4 020 765 euro in 2016 en  
3 802 576 euro in 2017. In 2018 ontvingen we 3 448 279 euro. Deze schommelingen hebben voornamelijk te maken met 
de snelheid waarmee de administratie de belastingen int. Omdat de laatste jaren meer en meer mensen gebruik maken 
van Tax-on-Web gebeurt de inning sneller. De belastingvermindering van 8,1% naar 7,8% die in 2016 werd doorgevoerd 
in Berlaar en de federale taxshift zorgen voor een daling van de inkomsten.

De ontvangsten uit de onroerende voorheffing (de grondlasten) stegen met 7% van 3 256 129 euro in 2017 naar  
3 448 279 in 2018.
 
In 2014 werd een nieuwe belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk ingevoerd. In 2014 bracht dit 178 752 euro op, 
in 2015 192 525 euro, in 2016 124 050 euro, in 2017 145 200 euro en in 2018 130 275 euro. De vaste belasting voor huisvuil 
bedroeg 241 830 euro in 2014, 244 894 euro in 2015, 248 476 in 2016, 253 620 in 2017 en 278 056 in 2018.

Ontvangsten 2018 14 976 139  
Retributies en ontvangsten uit de werking 532 714
Gemeentebelasting 925 434
Opcentiemen onroerende voorheffing (grondlasten) 3 474 149
Opcentiemen personenbelasting 3 448 279
Opcentiemen voertuigen 185 154
Subsidies 5 570 553
Andere operationele ontvangsten 139 662
Financiële ontvangsten 700 194

Hieronder een globaal overzicht van waar de gemeente haar inkomsten haalt.
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De uitgaven: een globale stijging met 4% in vergelijking met 2017

Uitgaven 2017 2018
Goederen en diensten 3 518 936 3 673 192
Lonen 6 396 104 6 726 868
Werkingssubsidies (OCMW/Politie) 2 691 858 2 755 433
Financiële uitgaven 327 778 317 127
Andere 13 189 36 493
Totaal 12 947 865 13 509 132

De uitgaven stijgen globaal met 4%. De stijging zit vooral bij de lonen (5%). De werkingskosten stegen met 4% (in 2017 
was dat 20%).

Containerpark en  huisvuilomhaling,  gemeentelijk onderwijs en kinderopvang: wat was de kostprijs voor 
de gemeente in 2018?
• Huisvuilomhaling: de kost van de huisvuilomhaling en het containerpark gaat opnieuw in  stijgende lijn. Het gaat 

daarbij over de opleg uit het budget van de gemeente bovenop de DIFTAR-rekening die de burger betaalt. In 2018 
bedroeg deze kost 194 133 euro, in 2017 190 577 euro, in 2016 132 788 euro. In 2015 was dit uitzonderlijk, door 
aanpassing van de wetgeving op de intercommunales, -36 856 euro. In 2014 betaalden we 231 714 euro. 

• Voor de dagelijkse werking van het gemeentelijk onderwijs werd in 2018 een opleg van 152 394 euro betaald. 
Daarnaast is er ook de kost voor een lening van 1 195 000 euro, die werd aangegaan om de school in Berlaar-
Heikant uit te breiden. Vanaf 2016 wordt er voor de basisschool De Stap in het centrum jaarlijks  69 758 euro 
beschikbaarheidsvergoeding betaald aan Scholen van Morgen.

• De opleg in de kinderopvang is in 2018 verder gedaald naar 153 433 euro. In 2017 was dat 186 373 euro. In 2016 
was die opleg gestegen naar 275 168 euro. Dat kwam toen door de afschaffing van het gesubsidieerde statuut van 
de weer-werkgeco’s. In 2015 was de kost 189 918 euro. Na reorganisaties werd het bedrag in 2014 teruggebracht 
naar 150 000 euro. De ouderbijdragen bedroegen in 2014 nog 127 392 euro. Deze zijn na het dieptepunt in 2016  
(94 795 euro) in 2017 gestegen tot 97 205 euro en in 2018 tot 102 752 euro.

Investeringen in 2018
In 2018 werd er voor 3 698 222 euro geïnvesteerd:
• Vrachtwagen:   213 182 euro 
• Lichte vracht:  29 934 euro
• Ziekenwagen:  35 000 euro
• Ereloon voor verschillende projecten:  161 351 euro 
• Fietspad Kesselsteenweg:  496 064 euro 
• Buitengewoon onderhoud wegen:  1 550 527 euro 
• De aanleg van het kerkhof in het centrum:  56 267 euro 
• De aanleg van het kerkhof in Berlaar-Heikant: 93 273 euro
• Aanleg parking Hemelshoek: 6 773 euro 
• School:  29 796 euro
• Meubilair en kantooruitrusting diverse locaties:  83 951 euro
• Aankoop Berlaarhof met park:  763 031 euro
• Buitengewoon onderhoud van gebouwen:  44 048 euro
• Diverse:  138 09 euro
• Informaticaprogramma’s:  158 281 euro 

	

Containerpark	en		huisvuilomhaling,		gemeentelijk	onderwijs	en	kinderopvang:	wat	was	de	
kostprijs	voor	de	gemeente	in	2018	?	
	

• Huisvuilomhaling:	de	kost	van	de	huisvuilomhaling	en	het	containerpark	gaat	opnieuw	in		
stijgende	lijn.	Het	gaat	daarbij	over	de	opleg	uit	het	budget	van	de	gemeente	bovenop	de	
DIFTAR-rekening	die	de	burger	betaalt.	In	2018	bedroeg	deze	kost	194	133	euro,	in	2017	190	
577	euro,	in	2016,	132	788	euro.	In	2015	was	dit	uitzonderlijk,	door	aanpassing	van	de	
wetgeving	op	de	intercommunales,	-36.856	euro.	In	2014	betaalden	we	231	714	euro.		

• Voor	de	dagelijkse	werking	van	het	gemeentelijk	onderwijs	werd	in	2018	een	opleg		van		
152	394	euro	betaald.	Daarnaast	is	er	ook	de	kost	voor	een	lening	van	1	195	000	euro,	die	
werd	aangegaan	om	de	school	in	Berlaar-Heikant	uit	te	breiden.	Vanaf	2016	wordt	er	voor	de	
basisschool	De	Stap	in	het	centrum	jaarlijks		69	758	euro	beschikbaarheidsvergoeding	
betaald	aan	Scholen	van	Morgen.	

• De	opleg	in	de	kinderopvang	is	in	2018	verder	gedaald	naar	153	433	euro.	In	2017	was	dat	
186	373	euro.	In	2016	was	die	opleg	gestegen	naar	275	168	euro.	Dat	kwam	toen	door	de	
afschaffing	van	het	gesubsidieerde	statuut	van	de	weer-werkgeco’s.	In	2015	was	de	kost		
189	918	euro.	Na	reorganisaties	werd	het	bedrag	in	2014	teruggebracht	naar	150	000	euro.	
De	ouderbijdragen	bedroegen	in	2014	nog	127	392	euro.	Deze	zijn	na	het	dieptepunt	in	2016	
(94	795	euro)	in	2017	gestegen	tot	97	205	euro	en	in	2018	tot	102	752	euro.			
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IK GA OP REIS EN NEEM MEE … 
DE JUISTE REISDOCUMENTEN! 
Vertrek deze zomer zorgeloos op reis en kijk tijdig na welke reisdocumenten je nodig 
hebt! Spoedprocedures zijn aanzienlijk duurder en kan je dus beter vermijden! In veel 
gevallen is onze Belgische identiteitskaart voldoende om te reizen, maar sommige 
landen leggen wel extra voorwaarden in verband met de geldigheidsduur op.
 
Met de kids op reis?
Kinderen jonger dan 12 jaar die naar het buitenland 
reizen hebben een kids-ID nodig.  Een kids-ID moet 
minstens 15 dagen voor vertrek aangevraagd worden! 
De aanvraag moet gebeuren door één van de ouders, 
in aanwezigheid van het kind en je hebt 1 pasfoto met 
witte achtergrond nodig. Een kids-ID kost 6,50 euro, 
is 3 jaar geldig en blijft ook na de 12de verjaardag een 
geldig reisdocument. Als kinderen niet met beide ouders 
reizen, wordt aangeraden een reistoelating mee te 
nemen.

Biometrisch reispaspoort
Voor sommige bestemmingen 
is een reispaspoort nodig. De 
paspoorten bevatten naast 
gedrukte ook biometrische gegevens. Deze gegevens 
moeten de controle van de identiteit vergemakkelijken. 
De aanvraag van een reispaspoort moet persoonlijk 
gebeuren en verloopt volledig digitaal. De pasfoto moet 
voldoen aan de ICAO-normen (International Civil Aviation 
Organization). Kinderen die meereizen hebben hun eigen 
paspoort nodig en moeten ook aanwezig zijn bij de 
aanvraag. Een paspoort voor volwassenen kost 70 euro 
en is 7 jaar geldig.  Voor minderjarigen kost een paspoort 
40 euro. Dat document is 5 jaar geldig. De levertermijn 
is 8 werkdagen.

Meer info
Dienst Burgerzaken, 
03 410 19 00, burgerzaken@berlaar.be 

Op de website van Buitenlandse Zaken kan je 
nakijken welke documenten je nodig hebt voor jouw 
reisbestemming: www.diplomatie.belgium.be  (Op reis in 
het buitenland).

AANWERVINGEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR
Ronny Orlians werd aangeworven als voltijds 
diensthoofd technische dienst met een contract van 
onbepaalde duur vanaf 11 maart 2019.

Femke Cools werd aangeworven als halftijds begeleider 
buitenschoolse kinderopvang met een contract van 
onbepaalde duur vanaf 18 maart 2019.

Sven Bakkovens, Giani De Laet en Tom De Peuter 
werden aangeworven als tijdelijk voltijds groenarbeider 

met een contract van 7 maanden vanaf 15 april 2019.

Alex Balus werd aangeworven als tijdelijk halftijds 
administratief medewerker met een vervangingscontract 
vanaf 6 mei 2019.

Jolien Mylemans werd aangeworven als tijdelijk voltijds 
maatschappelijk werker met een contract van bepaalde 
duur van 6 maanden vanaf 18 maart 2019.

De jaarrekening 2018 in een notendop

De jaarrekening sluit af met een overschot op de exploitatie (1 467 005 euro). Het  gecumuleerd overschot van de 
vorige jaren bedraagt 10 175 619 euro. De laatste jaren ging er veel energie naar de  voorbereiding van enkele grote 
projecten. We denken hierbij aan de herinrichting van de Pastorijstraat, de kerkomgeving, de Marktomgeving en de 
voorbereidingen voor de bouw van een nieuw administratief centrum (gemeentehuis). Daarnaast staan er nog een 
aantal rioleringsprojecten op stapel (Hemelshoek, Aarschotsebaan, Kegelstraat). Tezamen met de riolering worden ook 
de fietspaden aangepakt (of aangelegd). De  spaarpot (gecumuleerd overschot van de vorige jaren) zal nodig zijn voor 
de financiering van de grote projecten die we de volgende jaren willen realiseren.

Een grote onbekende voor de toekomst is de evolutie van de inkomsten. De beleidsmarge voor de volgende jaren zal 
in sterke mate bepaald worden door externe (economische) factoren waarop de gemeente geen vat heeft.
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CULTUUR

ZOMERSCHILDERDAGEN!
Elke dinsdag van juli en augustus krijgen kunstenaars de kans om op een mooie Kempense locatie aan 
het werk te gaan. Tekenen, aquarelleren of schilderen met olieverf: ieder doet zijn eigen ding en uit zijn 
creativiteit op zijn eigen manier. 

Elke artiest brengt z’n eigen materiaal mee en er worden geen 
lessen gegeven, waardoor een heel ontspannen sfeer ontstaat die 
de interactie tussen de kunstenaars bevordert. Als je inschrijft als 
kunstenaar, kan je op elke locatie deelnemen wanneer je tijd en zin 
hebt. Elk jaar schrijven ruim 100 kunstenaars zich in en op zonnige 
dagen zijn er vaak meer dan 50 zomerschilders tegelijk aan het werk.

Kijken kan ook!

Tijdens de zomerschilderdagen zijn ook bezoekers van harte welkom. 
De toegang is gratis en je hoeft je niet in te schrijven. Je ontdekt 
schitterende locaties in de regio, geniet van de mooie kunstwerken 
en veel kunstenaars geven ook graag een woordje uitleg over hun 
werk.

Programma 2019: elke dinsdag van 10 tot 17 uur
DATUM LOCATIE GEMEENTE
2/07/2019 Schapenstal Vorselaar
9/07/2019 Villa Musica Putte
16/07/2019 Begijnhofpark Herentals
23/07/2019 Gierle centrum Lille
30/07/2019 Berlaarhof Berlaar
6/08/2019 Watermolen Grobbendonk
13/08/2019 Fort van Kessel Nijlen
20/08/2019 Tuin Villa Leemans Olen
27/08/2019 ‘t verborgen paradijs Heist-op-den-Berg

Info en inschrijven voor kunstenaars 
Bel naar de dienst Toerisme van Heist-op-den-Berg op het nummer 015 25 15 82, 
of mail naar toerisme@heist-op-den-berg.be. 

Meer info? 
www.facebook.com/zomerschilderdagen, www.kempenskarakter.be, www.berlaar.be

BAL DER ZOMER START MET FEEST 
VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Op woensdag 10 juli organiseert het Berlaarse gemeentebestuur het jaarlijkse 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Net als vorig jaar wordt die viering 
geïntegreerd in het programma van het zomerse familiefestival.

Fans van Vlaamse en Nederlandstalige muziek kunnen op de tweede woensdag van juli 
terecht op het Berlaarse dorpsplein. Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap trapt er 
de concertreeks van Bal der Zomer af en de organisatie nodigde daarvoor Ronny Lee 
en Dries & De Belgen uit.

Iedereen is welkom vanaf 18 uur, de optredens zijn volledig gratis.

WOENSDAG 10 JULI VANAF18 UUR

AAN DE
KIOSK

GRATIS
 TOEGANG!

DRIES& DE BELGEN
RONNY LEE

VLAANDERENFEEST!
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organisator vrijdag 12/7 zaterdag 13/7 zondag 14/7 maandag 15/7 dinsdag 16/7

Vereniging
Ambiance
danstent

Foute Party
met Marina Wally
Travestietenshow 

met Miss Vinyl

Prins JR band met 
gastoptreden

Camber en Bobby 
Prins Idool van de Hei

Waar is da feestje, 
hier is da feestje!

Met discobar

Keuken open
van 17 tot 21 uur

Keuken open
van 17 tot 21 uur

Keuken open
van 17 tot 21 uur

Keuken open
van 17 tot 21 uur

Keuken open
van 17 tot 21 uur

Biljartclub
St. Rumoldus 

Gildenhuis
Open terras Open terras Open terras Open terras

KWB Heikant
zaal Familia

Mosselen
vanaf 17 uur

Mosselen
vanaf 17 uur

Mosselen
vanaf 17 uur

Mosselen
vanaf 17 uur

(ook op woensdag)

FC Heikant tent
bij Goyvaerts

Mosselen Mosselen
Gin- en cavabar

Mosselen
Gin- en cavabar

Mosselen
Gin- en cavabar

Mosselen
Gin- en cavabar

Tent fanfare
Willen is Kunnen

Mosselen
vanaf 16 uur

Mosselen
vanaf 16 uur

Mosselen
vanaf 12 uur

Mosselen
vanaf 16 uur

Mosselen
vanaf 16 uur

Golfbiljartclub
Centrum

St. Rumoldusstraat

Mosselen
vanaf 17 uur

DJ Danny

Mosselen
vanaf 12 uur

DJ Danny

Mosselen
vanaf 12 uur

DJ Danny

Mosselen
vanaf 12 uur
Oldie avond

optreden Ronny Lee

Mosselen
vanaf 12 uur

DJ Danny

Café Den Hoek
Betonstop

DJ vanaf 18 uur Party Live @ Den Hoek Live @ Den Hoek
Open Air DJ’s

tot in de 
vroege uurtjes

Partydays
bij Lewieke
aan de kerk

Nacht van de Hei 
met Milano, Beane 
en Robert Abigail

Tjik Tjak volle bak 
met Milano, Wout 

(Sylver) en Nightlife 
DJ

Den goeie ouwen 
tijd met Dolle Jo 

(den Eden) en Beane

De Hei davert op 
zijn grondvesten

De Misteryvrienden
Mosselen

vanaf 17 uur
Mosselen

vanaf 17 uur
Mosselen

vanaf 17 uur
Mosselen

vanaf 17 uur
Mosselen

vanaf 17 uur

De Kermisvrienden 
(over café

‘t Gehucht)

Optredens
en mosselen

Optredens
en mosselen

Optredens
en mosselen

Optredens
en mosselen

Optredens
en mosselen
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1/7 - 31/8  -  De Schatten van Vlieg
Organisator: Bibliotheek Berlaar
Openbare bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84)
www.berlaar.bibliotheek.be

1/7 - 31/8  -  Fotozoektocht langs de schooltuinen
Organisator: Landelijke Gilde Berlaar 
10 uur - OC Ballaer (Markt 27) - 7 euro
wim.ceulemans3@telenet.be

1/7  -  Fietstocht langs natuurgebieden 
Organisator: Natuurpunt De Wielewaal 
19.30 uur - Station Berlaar (Stationsplein 1)
www.natuurpunt.be - joris.vandyck1974@gmail.com

7/7  -  Bingonamiddag voor het goede doel
Organisator: Heikantse Bierliefhebbers
13.30 uur - Zaal Familia (Aarschotsebaan 105)
info@heikantsebierliefhebbers.be

8/7 - 12/7  -  Theaterkamp
Organisator: Theater De Zolder
10 uur - ’t Dolhuis (Legrellestraat 39) - 90 euro 
vr.bea@hotmail.com  -  0479 72 95 73
www.zolderdebolder.be

10/7  -  Feest van de Vlaamse Gemeenschap  
met Dries & De Belgen en Ronny Lee
Organisator: Lokaal bestuur Berlaar i.s.m. vzw Feest 
Forward
18 uur - Dorpsplein - Gratis
www.berlaar.be - ww.balderzomer.be

12/7 - 16/7  -  Heikermis
Organisator: Lokaal bestuur Berlaar i.s.m. Heikantse 
horeca en verenigingen  
Aarschotsebaan
www.berlaar.be

21/6 tot 14/7  -  Zomerbar Au Jardin
Organisator: De Maalderij
variërende tijdstippen - De Maalderij (Schoolstraat 92)
www.de-maalderij.be

17/7  -  Bal der Zomer:  
Guy Swinnen Band & Domino
Organisator: Vzw Feest Forward
18 uur - Dorpsplein - Gratis
www.berlaar.be - www.balderzomer.be

20/7  -  Bokal Festival
Organisator: Jeugdhuis Den Bokal
JH Den Bokal (Pastorijstraat 25)

24/7  -  Bal der Zomer:  
Afterworkz Back 2 Basicz
Organisator: Vzw Feest Forward
18 uur - Dorpsplein - Gratis
www.berlaar.be - www.balderzomer.be

27/7 – 28/7  -  Cafédagen
Organisator: Petanqueclub ‘t Stapveld 
11 uur - Sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 62)

31/7  -  Bal der Zomer:  
Condor Gruppe & Handkerchief
Organisator: Vzw Feest Forward
18 uur - Dorpsplein - Gratis
www.berlaar.be - www.balderzomer.be

2/8 - 3/8  -  Rock Balder
Organisator: Cultuurhuis Station Balder
Stationsplein
stationbalder@gmail.com

7/8  -  Bal der Zomer:  
Chique Afterwork met Felix Da Housecat
Organisator: Vzw Feest Forward
18 uur - Dorpsplein - Tickets te koop online
www.berlaar.be - www.balderzomer.be

14/8  -  Bal der Zomer:  
Boogie Boy & His Woogies
Organisator: Vzw Feest Forward
18 uur Dorpsplein - Gratis
www.berlaar.be - www.balderzomer.be

28/8  -  Baldertocht
Organisator: Distributiecentrum Wisselstukken 
8 uur - Distributiecentrum Wisselstukken 
(Welvaartstraat 38) - 5 euro

31/8 - 3/9  -  Septemberkermis
Organisator: Lokaal bestuur Berlaar i.s.m. kermiskramers
Op en rond dorpsplein
www.berlaar.be

1/9  -  Autovrije Zondag
Lokaal bestuur Berlaar i.s.m. Berlaarse handelaars en 
verenigingen 
14 uur - Op en rond dorpsplein
www.berlaar.be

Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten 
in De Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor 1 
augustus 2019 invullen in de activiteitenkalender. 
Dat doe je via www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen 
deze kalender vervolgens over in De Kiosk.

ACTIVITEITENKALENDER
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AUTO’S VERDWIJNEN, MENSEN VERSCHIJNEN
Op zondag 1 september wordt het centrum van Berlaar tussen 14 en 18 uur volledig autovrij gemaakt. Het 
lokaal bestuur organiseert dan, samen met de handelaars, de kermiskramers en de verenigingen, een 
Autovrije Zondag.

Wist je dat één autovrije dag al voldoende is voor een 
meetbaar effect op onze luchtkwaliteit? Als we al onze 
wagens een dagje laten staan, is de lucht in onze steden 
en gemeenten liefst tot 30 procent zuiverder. Een 
autovrije dag vormt zo een ideale manier om onze rol in 
het beperken van CO2-emmissies te benadrukken. 

Een autovrij centrum geeft ons op meer dan één manier extra zuurstof. We zorgen er dan ook voor dat er tussen 14 
en 18 uur voldoende te beleven valt. Je mag je verwachten aan kermiskramen, randanimatie, een interactieve markt, 
een loopfietsenrace en sport en spel.
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MET DE KIOSK DE WERELD ROND!
Proficiat! Je hebt de allereerste zomerkatern van De Kiosk in handen. Vertrek jij deze zomer op vakantie? Vergeet dan 
zeker deze Kiosk niet in je koffer te steken. Op het vliegtuig of aangekomen op je vakantiebestemming haal je hem 
boven en zoek je de leukste plaats om een foto met of van je Kiosk te nemen: op het strand, aan het zwembad, in 
het exotische landschap, op een cultureel evenement, … . Die foto deel je op Facebook of Instagram met de hashtag 
#kioskdewereldrond en #instaberlaar. De winnaar* ontvangt een prijzenpakket, verschijnt op de sociale mediakanalen 
van de gemeente en krijgt misschien wel een plekje in de nieuwe editie van De Kiosk. Veel succes!

* De drie beste foto’s worden uitgekozen door de dienst Communicatie & Evenementen en verschijnen op Facebook en Instagram. 
Onze volgers kunnen daarna via een poll stemmen op hun favoriete foto. Door de foto te publiceren met de hashtag geef je 
toestemming om de foto in de gemeentelijke kanalen te mogen opnemen..

BLIJF JE LIEVER THUIS?
Breng je de vakantie in eigen land door?  Gelijk heb je! Je bespaart jezelf een hoop moeite: je hoeft je koffer 
niet te maken, navigeren of plannen en hebt geen lange, vermoeiende reis voor de boeg. Bovendien ben je 
goedkoper af én is het beter voor het milieu! En daarbij, om een leuke zomer te beleven hoef je helemaal niet ver 
te gaan. Berlaar heeft zelf namelijk een hele hoop te bieden. Wij vroegen Dries Martens, geboren en getogen in 
Berlaar en lid van de Landelijke Gilde, naar zijn favoriete zomerse plekjes en activiteiten in onze gemeente.

De aanbevelingen van Dries: activiteiten en evenementen

• Avondfeest: Op deze dag wordt het marktplein volledig autovrij gemaakt en kan iedereen 
genieten van dit prachtige dorp en haar bewoners. Een topevenement dus om de zomer in 
te zetten!

• Fotozoektocht langsheen de Berlaarse schooltuinen: Vooral leuk met kinderen. Hier kan 
je zelf je eigen dorp ontdekken en let je onderweg op details die je anders nooit zouden zijn 
opgevallen.

• Pizza- en filmavonden op Het Vlierveld. Het Vlierveld is een zelfpluktuin en ligt in het 
Spreet, net buiten Berlaar dus. Elke vrijdagavond wordt er in de zomer een pizza- en 
filmavond georganiseerd. Pizza’s worden er op hout gebakken in een zelfgemetste 
leemoven en eenmaal het donker is, wordt er op strobalen in open lucht film gekeken op een 
scherm. De pizza’s zijn bezaaid met kraakverse groenten uit de zelfpluktuin en je kan er ook 
versgemaakte limonades drinken op basis van kruiden, bessen en bloemen uit de tuin. Je waant je ergens in een ver 
land, maar eigenlijk ben je gewoon op de velden tussen Lier en Berlaar. Dat is voor mij puur genieten.

• Buurtfeest: Jaarlijks wordt er een buurtfeest georganiseerd in mijn straat. Dé kans om de buurtbewoners beter te 
leren kennen en de band met omwonenden te versterken. 

• Als laatste is mijn favoriete activiteit … gewoon genieten in eigen tuin! Zowel het tuinieren zelf als een terrasje in 
mijn eigen tuin met familie en/of vrienden kunnen me wel plezieren.

De top 3 van Dries: locaties

• Gestel: Gestel straalt zomerse rust uit. Het werd niet voor niets recent erkend als stiltegebied. 
De kleinschaligheid, de authenticiteit in combinatie met prachtige kastelen en domeinen zijn 
top. Gestel kan je het best te voet verkennen. De beleving is dan optimaal. Een prachtig 
rustpunt is de recent geplaatste picknickbank van Cezar nabij wandelknooppunt 22. Ook 
een terrasje onder de bomen bij De Boekt mag niet ontbreken.

• Natuurreservaat ’t Hutteke: De boomgaard is een zalige plek om langs te wandelen, 
zeker als de schapen eronder grazen. Ook op de Slenterenberg is het heerlijk genieten. 
Volgens overlevering zou deze ‘berg’ (slechts een tweetal meter hoog) een restant zijn van 
de ontginning van ijzeroer in de Netevallei. Momenteel is hij begroeid door prachtige eiken 
en kan je er genieten van de lokale natuur. (’t Hutteke is bereikbaar via de Fertlarelei) 

• De trage weg die de huidige gemeenteschool met de Constant Verhulststraat verbindt. 
Je wandelt door het parkje achter de sporthal en de gemeenteschool dat de laatste jaren 
leuk opgeknapt is. Daarna wandel je dwars door een koeienweide. Door de veeroosters op het pad, kunnen de 
koeien enkel tussen de roosters op het pad komen, maar het is wel een leuke beleving om door de koeienweide 
te lopen. Verderop staat het nieuwe woonzorgcentrum van de zusters. Deze blok geeft voor mij een beeld van 
appartementen van de toekomst: compacte blokken met aandacht voor rust en groenaanleg er rondom. Je maakt 
er best een toertje van door terug te keren langs de kerkomgeving.

ZOMERKATERN
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Maar dat is niet alles…

Ook wij hebben enkele aanraders voor je klaarstaan. Leuke activiteiten die je deze zomer absoluut niet mag missen:

Picknicken
• vijver aan sporthal  ’t Stapveld (Pastorijstraat 60)
• Geboortebos (hoek Legrellestraat/Gestel)
• Op elk openbaar domein in onze gemeente dat je daar geschikt voor lijkt, op voorwaarde dat je de plaats niet 

vervuilt en je afval meeneemt naar huis.

Sport
• Pétanque 

Achteraan de sporthal zijn enkele pétanquebanen ingericht, de zomersport bij uitstek 
volgens de Fransen!

• Kubb 
De Vikingen waren dan weer helemaal verknocht aan kubb, een buitenspel met als doel het 
omvergooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te gooien. Het handige 
aan dit spel? Je hebt er geen aangelegd veld voor nodig, maar kan het op eender welk 
openbaar grasperk in onze gemeente spelen.

• Ronde van de Hei 
De Ronde van de Hei is een jaarlijks sportevenement. Je kan er zes dagen lang deelnemen 
aan een straten- en grasloop die niet in een kadertje valt te stoppen. De loop is voorzien 
van randactiviteiten, hindernissen, achtergrondmuziek en presentatoren. De laatste dag 
kan je je fiets bovenhalen voor een fietstocht. (www.chiroheikant.be).

Fietsen & wandelen
• De gemeente Berlaar is gelegen in de Zuiderkempen en wordt in het noorden begrensd 

door de Grote Nete. Je kan er uren ontspannen rondfietsen of wandelen langs 
adembenemende landschappen. De wandel- en fietsroutes leiden je door de prachtige natuur vol charmante 
plekjes, waar de mix van natuur en historische kastelen zorgen voor een uniek landschap en panoramische 
vergezichten. Onderweg passeer je Gestel, een schilderachtig dorpje langs de rivier de Grote Nete dat slechts 
enkele tientallen huizen telt en waar rustig wandelen en fietsen een garantie is. Wij geven je alvast een kleine 
aanzet van beschikbare routes:

 › Trage Wegen (Berlaar) 
Op een veilige en rustige manier onze eigen, mooie gemeente verkennen? Dat doe 
je best langs de trage wegen. Dat zijn paden of  wegen die bestemd zijn voor niet-
gemotoriseerd verkeer. Dé ideale manier om van het mooie landschap te genieten, ver 
weg van het drukke verkeer.

 › Berlaarse kasteelroute (Berlaar) 
Haal je stalen ros van stal en verken Berlaar per fiets. Er zijn een hoop prachtige 
kastelen die je kan bewonderen terwijl je een toer rond onze gemeente maakt.

 › Diamantroute (Nijlen, Berlaar, Lier en Grobbendonk) 
De Kempen stond ooit bekend voor zijn diamanthandel, waar ook Berlaar toe 
behoorde. Deze route is ideaal om meer te weten te komen over het diamantverleden 
van onze streek. 

 › Pallieterroute (Lier, Berlaar en Nijlen) 
Fietsen langs historische hoeven en kastelen, een authentiek Kempens 
heidelandschap en het stilste dorpje van Vlaanderen: tijdens deze route beleef je het 
allemaal. Pallieter langs de Nete doorheen Lier, Berlaar en Nijlen.

 › Geboortebos 
Op stap met kinderen? Dan hoeft je wandeling niet zo ontzettend lang te zijn. Het 
geboortebos, opgericht in 2006, leent zich perfect voor een korte wandeling van ongeveer 20 minuten. Ieder 
jaar heeft een eigen geboorteboom met naamplaat waarop alle kindjes die dat jaar het levenslicht zagen 
vermeld staan.  
Tip: Neem gerust je picknickmand mee, want er is voldoende groen én een picknicktafel voorzien om weer 
aan te sterken na je wandelingetje. 
Extra tip: het park ligt op een fietsrouteknooppunt. Je kan dus ook een tussenstop maken tijdens je 
fietstocht of je lunch opeten in het Geboortebos. 

De verschillende wandel- en fietsroutes die Berlaar doorkruisen kan je vinden aan het onthaal van het gemeentehuis. De routes zijn 
gebundeld in een wandel- of fietsbrochure die jou op allerlei prachtige plekjes in onze gemeente brengt!
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… en op regenachtige dagen?

We kennen het weer van België allemaal wel: het ene moment stralend weer, het volgende krijg je een stortbui over je 
heen. Ook voor deze dagen hebben we enkele tips voor je uitgezocht:
• Kempens diamantcentrum 

Eind 19de eeuw was de diamantsector van groot economisch belang voor onze streek. Tal van slijperijen werden 
destijds opgericht. Grobbendonk, Nijlen, Herenthout, Bevel, Kessel, Vorselaar en Berlaar: de Kempen stond bekend 
om de slijpersdorpen. Het Kempens Diamantcentrum schijnt een mooi licht op dit ambacht door middel van een 
vaste expo over het Kempense diamantverleden. 
Plaats: Spoorweglei 42, 2560 Nijlen 
Meer info: 034 81 81 48 – info@briljantekempen.be - www.briljantekempen.be

• Musea met een Kempens karakter 
Onbekende musea met bijzondere inhoud ontdekken? Dat doe je in de Kempen. In de brochure van Kempens 
Karakter zijn twintig bijzondere musea gebundeld in een handige brochure, telkens met een woordje uitleg. De 
brochure met museale schatten kan je gratis verkrijgen.

BERLAARSE BOEKENTIPS VAN ONZE BIBLIOTHECARIS
De zomer is dé tijd van het jaar om languit onderuit te zakken in je strand-, tuin- of zwembadstoel met 
een goed boek. Onze bibliothecaris, Gert Maris, stelde voor jou een boekenlijst samen met boeken van 
Berlaarse schrijvers of verhalen die zich afspelen in Berlaar. Veel leesplezier!

Geschreven door Berlaarse auteurs

• De dag van de Diamantprinses - Luc De Keersmaecker
#Metoo in de jaren ’70. De vijftienjarige Kurt wordt er van beschuldigd een twaalfjarig meisje 
op het kerkhof te hebben verkracht. De jongen slaat totaal in paniek als de politie naar hem op 
zoek gaat en verdwijnt op mysterieuze wijze samen met de nicht van zijn beste vriend Benny. 
Meer dan veertig jaar later wordt het stoffelijk overschot van Kurt gevonden in het slib van 
een rivier onder een brug. De politie klasseert de zaak als zelfmoord. Benny, die ondertussen 
journalist geworden is, wil zijn jeugdvriend in zijn eer herstellen en gaat op zoek naar wat er 
echt gebeurd is.
De dag van de Diamantprinses is een originele mix van een coming of age-verhaal en een 
spannende thriller die de lezer van begin tot einde in de ban houdt.

• De Keizer en de Leeuw komen de lichten doven -  
Roger Vlemings

Tijdens de laatste zeventien levensdagen van zijn vader overdenkt een man zijn gelukkige 
jeugd op het Vlaamse platteland, ten zuidoosten van Antwerpen. Met een ontroerende 
eenvoud schetst hij een beeld van de simpele vreugden van zijn jeugd en het eenvoudige 
boerenleven van direct na de oorlog. Het overvloedig gebruik van dialectwoorden wordt 
daarbij niet geschuwd. Centraal staan zijn liefde voor voetbal, meisjes en natuurlijk voor zijn 
vader, waarvan hij nu afscheid moet nemen. De stijl is een mix van Timmermans, Claes en 
Tijl Uilenspiegel: het leest prettig en heeft veel humor. Een aanrader voor liefhebbers van 
heimatliteratuur.

Andere wandel- en fietsroutes die verkrijgbaar zijn:
• Kempense Netevallei (8 euro)
• Gestelpad (gratis)
• De mooiste dorpen van toen (24,95 euro)
• Landschapsbelevenissen (gratis)

• Antwerpse Kempen (9,95 euro)
• Picknicken met een Kempens Karakter (gratis)
• Erfgoedroutes Open kerken (gratis)
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• De collectie - Guy Segers
In De collectie vindt restaurateur-schilder Georges Ouvry tijdens de Eerste Wereldoorlog in de 
kelder van een Antwerpse woning een verzameling religieuze voorwerpen. Daartussen zit een 
illegale druk uit 1526 van het Nieuwe Testament van William Tyndale. Ouvry komt zo terecht 
in de bizarre wereld van bibliofielen, kunstkenners en collectioneurs. Hij raakt verwikkeld in de 
nietsontziende jacht op de bijzonder kostbare piraatdruk van William Tyndale. Moord, doodslag, 
bedrog en geheime verhoudingen drijven de spanning op.

Geschreven door Berlaarse auteurs: Jeugd

• Een vriend voor Matthias - Lili Slaets (-12)
De 10-jarige Matthias moet op krukken door het leven. Carnaval komt eraan en Matthias wordt 
omwille van zijn krukken uit de schooloptocht geweerd. Een sterrenwens brengt echter een 
grote ommekeer in het leven van de vereenzaamde jongen. ‘Een vriend voor Matthias’ is een 
mooi en fantasierijk verhaal om voor te lezen aan kinderen tot 8 jaar of om zelf te lezen tot 12 
jaar.

• De wonderbaarlijke zomer van Polukarpus Boterbier -  
Walter Horemans, Ivo Pauwels (10+)

De beresterke boerenzoon Polukarpus Boterbier wordt in de zomer van 1906 uitgeloot om in 
dienst te treden bij het leger. Hoewel hij liever zijn vader had blijven helpen op de boerderij, 
kan hij er niet onderuit. Drillen en bevelen opvolgen zouden voortaan vier jaar lang voor hem 
op het programma staan. Zouden, want lang houdt Polukarpus het niet vol. Hij deserteert. 
Wat volgt, is een dol avontuur met een grappig ratelende pater, een mysterieus stokje, trullen, 
zwaarden en roversbendes. Zal Polukarpus nog ooit zijn dorp en zijn familie terugzien? En zal 
hij ooit zijn eer kunnen herstellen? Dit bloedstollende verhaal neemt je mee op een tocht vol 
avontuur, hartverwarmende vriendschap, en ontroerende heldendaden.

• Renate / Greta De Nil  (16+)
Renate (1939) is gevallen. Haar been kan niet meer volledig herstellen zodat ze na de revalidatie 
de stap naar het rusthuis moet zetten. Tijdens de lange, eenzame avonden op haar kamertje, 
herbeleeft Renate, aan de hand van foto’s uit het familiealbum, haar turbulente leven. 
Ondertussen probeert ze overdag contact te leggen met de andere bewoners en een zinvol 
nieuw bestaan op te bouwen. Een aangrijpend verhaal in de tijdsgeest van de vorige eeuw.

Meer aanraders: 
• De populaire reeks “De zeven zussen” - Lucinda Riley

Een verhaal van zeven zussen die werden geadopteerd door dezelfde vader. Na zijn dood gaan zes zussen 
op zoek naar hun eigen afkomst én naar de verdwenen zevende zus.

• Onder de Italiaans zon - Santa Montefiore
Als de achtenzestigjarige weduwe Gracie een advertentie voor een kookcursus in een Toscaans castello ziet, 
boekt ze de reis zonder aarzelen. Samen met haar dochter en kleindochter reist ze naar het adembenemend 
mooie stadje Colladoro. Maar Gracie draagt een geheim met zich mee.

• In het land van de eeuwige zomer: reportages uit Frankrijk - Joseph Roth
Van de haven van Marseille tot het majestueuze heuvellandschap rond Avignon, schildert Roth in In het 
land van de eeuwige zomer landschappen in sepiatinten, betoverende mensen, magnifieke architectuur en 
meedogenloze wanhoop over een land dat op weg is naar de oorlog. 

• De acht bergen - Paolo Cognetti.  
Een jongeman leert van zijn vader de bergen kennen en via een verkenning van de bergen zichzelf.

• Onder de Griekse zon - Nora Roberts
De Koningin van romantiek doet het weer in deze ‘Onder de Griekse zon’, een tweedelig verhaal: Donkere 
cipressen en Zomerzon.

• Nazomer - Esther Verhoef
Een meisje uit een kansarm milieu schopt het tot internationaal succesvol modeontwerpster. Net voordat 
een groot evenement plaatsvindt, krijgt ze nieuws waardoor een ingrijpende gebeurtenis uit het verleden 
weer opdoemt. 
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BRENG DE ZOMER IN BEELD 
Leuke foto van Berlaar genomen deze zomer? Post hem op Instagram, tag ons en vergeet zeker de hashtag 
#instaberlaar niet te vermelden. De leukste foto’s krijgen een ereplaatsje in de volgende Kiosk. Wie weet 
wordt je foto zelfs gerepost op het Instagramaccount van de gemeente!

GE ZAA VAN BALDER AS ...
je onderstaande vragen kan beantwoorden. 

HORIZONTAAL
 6.  Welke tenorzanger bewoonde vroeger nog het 

Berlaarhof?
 8.  Wat was de vroegere benaming voor de 

Welvaartstraat?
 11.  Hoe heet het Berlaarse, jodelende zangeresje 

die België vertegenwoordigde op Junior 
Eurovisiesongfestival 2009?

 13.  Tot welk deel van de Kempen behoort Berlaar?
 14.  Welk evenement vindt jaarlijks plaats in mei in 

kasteel ‘t Hooghuys?
 15.  Hoe heette de vroegere kerk van de Hertstraat?

De oplossing van het kruiswoordraadsel vind je op pagina 26.

VERTIKAAL
 1. Vanuit welke stad of gemeente kent Berlaar de 

grootste migratie-instroom?
 2.  Welk product zorgde vroeger voor veel handel in 

Berlaar?
 3.  Waar op de N10 houden bedevaartgangers halt 

tijdens hun tocht naar Scherpenheuvel?
 4.  Welke straat mocht zich de eerste fietsstraat in onze 

gemeente noemen?
 5.  Hoe heet de opvolger van de millenniumdoel-

stellingen van de VN? (afkorting)
 7.  In welke Nederlandse stad ligt de Berlaarstraat?
 9.  Tot wat werd Gestel in 2017 officieel erkend?
 10.  Hoe heette de vroegere drenkplaats voor dieren in 

Berlaar-Centrum?
 12.  Welke Berlaarnaar schreef het bedevaartslied “te 

Lourdes op de bergen”? (achternaam)
Orden de letters van de gekleurde vakjes 
om tot het SLEUTELWOORD te komen

___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___
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JEUGD & ONDERWIJS

MUZIKALE VERKEERSSHOWS MET DE 
VERKEERSBAND EN SIEN WYNANTS
Op maandag 27 en dinsdag 28 mei sloten de Berlaarse leerlingen hun verkeerslessen af met een 
verkeersshow. Met heel wat meezingers en een interactieve voorstelling plaatsten enkele muzikanten 
van Studio 100 en de Ketnetband het thema verkeersveiligheid nog eens extra op de voorgrond.

Afsluiter van de verkeerslessen
De Berlaarse scholen hechten veel belang aan 
verkeersveiligheid. In de maand mei stonden er 
daarom verschillende verkeerslessen en fietsproeven 
op het programma. Om hun inspanningen te belonen, 
trakteerde het lokaal bestuur de leerlingen op maandag 
27 en dinsdag 28 mei op een spetterend optreden. Er 
werden maar liefst vier voorstellingen gegeven, waarbij 
alle Berlaarse lagere scholen werden uitgenodigd om te 
genieten van de muzikale show. 

Verkeersband opnieuw uitgenodigd
Die optredens werden dit jaar opnieuw gegeven door de 
Verkeersband, die twee jaar geleden ook al eens naar 
Berlaar kwam.

De verkeersband bestaat uit zanger Filip Bollaert, 
drummer Ben De Vlieghere, gitarist Jan Ceulemans, 

bassist Steven Hellemans en toetsenist Pedro Gordts. 
Ze verdienden hun strepen al bij onder meer de 
Ketnetband, Studio 100 en The Expendables. Dit jaar 
brachten ze ook een speciale gaste mee naar Berlaar. 
Niemand minder dan Ketnet-wrapster Sien Wynants was 
de zangeres van dienst.

Ook de kleuters deden mee
Ook voor de kleuters werd dit jaar een verkeersshow op 
maat voorzien. Met de theatervoorstelling ‘Poeti ontdekt 
de straat’, werd het theater tot in de kleuterscholen 
zelf gebracht. Acteur Stefan De Waele nam samen 
met zijn vriendjes de kleuters op sleeptouw met een 
interactieve voorstelling rond verkeer. Net als de 
lagereschoolkinderen kregen alle kleuters na afloop 
nog een cadeau mee naar huis: een reflector én een 
reflectorsleutelhanger. Die gaan zeker en vast opvallen 
in het verkeer! 
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NOOD AAN EEN CREATIEVE UITDAGING?
Dan ben je bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans op de juiste plek. Ook zonder 
voorkennis of ervaring zijn kinderen ouder dan 8 jaar er van harte welkom.

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is een open kunsthuis en kent een Berlaarse tak voor iedereen 
die goesting heeft in muziek. Wie zich aan een boeiend artistiek avontuur wil wagen, kan nog tot halverwege 
september inschrijven voor het schooljaar 2019-2020.

Voorwaarden, tarieven en mogelijke kortingen kan je vinden op www.samwdlier.be. Tot halverwege september kan 
je proeflessen volgen, stuur daarvoor een mail naar berlaar@samwdlier.net.

SPEELPLEINZOMER 2019
Spelen, sporten, ravotten, knutselen, koken… Speelplein Kriebels heeft voor ieder kind wat wils 
en is deze zomer weer open, goed voor acht weken speelplezier! 

Het vernieuwde speelplein is gelegen in een mooie 
groene omgeving, ver weg van drukke wegen. Van 
maandag 1 juli tot vrijdag 23 augustus staat er een 
enthousiaste bende monitoren klaar op het terrein om 
je kind een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Alle 
kinderen van 5 tot 16 jaar zijn welkom.

Hoe ziet zo’n speelpleindag eruit? 
In de voormiddag spelen de kinderen per leeftijdsgroep 
en in de namiddag is er een open-spelaanbod. Dan 
kunnen de kinderen zelf kiezen uit het aanbod spelletjes 
en activiteiten en wisselen zoveel ze willen. Ideaal voor 
kinderen die in vakantiemodus zitten.

Iedere donderdag wordt er een uitstap georganiseerd. 
Alle kinderen gaan dan mee, er blijft geen begeleiding 
achter op het speelplein. Deze begeleiding bestaat uit 
geëngageerde jongeren die aangestuurd worden door 
ervaren begeleiding en gecoördineerd worden door de 
dienst Vrije Tijd van de gemeente. 

Om deel te nemen, betaal je 4 euro per dag en 2 euro 
voor een halve dag. Voor uitstappen gelden er extra 
kosten. De prijs verschilt en hangt af van de geplande 
activiteit. Vooraf registreren is noodzakelijk.

Hoe registreren en inschrijven?
Inschrijven kan elke dag van de zomervakantie van 8.30 
tot 9.30 uur. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om vooraf 
online in te schrijven.  Zo hoef je je kind geen geld mee 
te geven. Wie dat wenst, kan wel nog steeds met cash 
geld betalen op het speelplein. Online inschrijven doe 
je via het inschrijvingsprogramma op www.berlaar.be/
inschrijven:

1. Iedereen dient in dit programma een gezinsaccount 
aan te maken. Als ouder log je in en maak je jouw 
gezinsaccount compleet door je kinderen aan dat 
account te koppelen via ‘relatie toevoegen’. Je kan ook 
langsgaan bij het onthaal van de gemeente om je kind 
te registreren. 

2. Je bestelt per kind een gratis Speelpleinpas. Zo wordt 
jouw kind geregistreerd als speelpleinkind en maken 
we een kriebelpasje voor haar/ hem aan. Die pas wordt 
naar je thuis opgestuurd. Als je na 25 juni registreert 
ligt de pas klaar op het speelplein. 

3. Je kan je kind inschrijven voor speelpleindagen en 
uitstappen. Dit kan tot de dag ervoor (24 uur vooraf). 
Je betaalt dan online. Ook op de dag zelf kan je je nog 
inschrijven. Dat gebeurt dan op het plein zelf. Je kan 
er betalen met cash geld of met jouw 10-beurtenkaart. 
Een 10-beurtenkaart staat op naam en kan je aan het 
onthaal van het gemeentehuis kopen. 

Het speelplein blijft open tot 17 uur, je kan je kind(eren) 
komen afhalen tussen 16 en 17 uur. Voor en na het 
speelplein kan je bij BKO Roefels terecht.

Opgelet! Op donderdag 11 juli en donderdag 15 
augustus is Speelplein Kriebels gesloten.

Speelplein Kriebels, Ballaarweg 1a, 2590 Berlaar. Aan de 
kerk ga je richting CKG Kinderland en daar kan je de pijl 
naar het speelplein vinden. 

Meer info?  
www.berlaar.be/speelplein-kriebels

© Marc Van Put
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HULP EN MIDDELEN NODIG OM TE SANEREN?
Tersana is een fonds dat door de Vlaamse overheid werd erkend in het kader van de bodemsanerings-
verplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector. Dit is niet alleen van belang voor 
bedrijven, maar ook voor eigenaars van gronden waar in het verleden activiteiten uitgevoerd werden 
die tot bodemverontreiniging konden leiden. Zij kunnen voortaan hun saneringsplicht overlaten aan 
deskundigen en tegelijk genieten van een financiële tussenkomt vanuit de overheid.

Organisatorische steun
Saneren is een complexe materie: een beschrijvend 
bodemonderzoek, een bodemsaneringsplan, sanerings- 
werken en de evaluatie daarvan vereisen bepaalde 
technische kennis. Bedrijven uit de sector en particulieren 
zijn daar meestal niet in thuis. De deskundigen 
van Tersana kunnen hun klanten organisatorisch 
ondersteunen door samenwerkingscontracten af te 
sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en 
bodemsaneerders en de dossiers verder op te volgen.

Financiële steun
Naast het organisatorisch luik biedt Tersana ook een 
financiële tegemoetkoming. Dankzij deze tussenkomst 
van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: 
de overheid neemt namelijk 40% van de werking van 
het fonds voor haar rekening. Daarnaast zal Tersana 
de sector sensibiliseren om bodemverontreiniging te 
voorkomen.

Voor wie?
Tersana richt zich tot twee doelgroepen: 
• De professionele groep (garagisten, carrosserie- en 

landbouwmechanisatiebedrijven,…) waar, na een 
oriënterend bodemonderzoek, bodemverontreiniging 
is vastgesteld en verdere stappen noodzakelijk zijn.

• Eigenaars van gronden waar in het verleden 
bovengenoemde activiteiten werden uitgeoefend 
en waar bodemverontreiniging kon ontstaan. 
Het gaat dus over gronden die in het verleden 
een inrichting hadden als garage, carrosserie- of 
landbouwmechanisatiebedrijf. Deze eigenaars 
dienen voor 31 december 2023 sowieso een 
oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Let op! De uiterste datum om aan te melden bij 
Tersana werd vastgelegd op 31 maart 2022. Je kan 
dus best tijdig een onderzoek laten uitvoeren zodat 
je, indien er bodemverontreiniging wordt vastgesteld, 
nog een beroep kan doen op Tersana.

Meer weten? www.tersana.be - 02 776 78 75

MILIEU

EEN PROPERE LEEFOMGEVING 
BEGINT BIJ JEZELF
Kauwgom, sigarettenpeuken, papiertjes, etensresten of blikjes: de mens laat overal een spoor na. Straten 
en bermen worden vervuild, onze leefomgeving wordt onaangenaam. Zwerfvuil vormt dan ook een terechte 
bron van ergernis, waaraan gemeentelijke werklieden en vrijwilligers heel wat tijd en energie verliezen.

In Vlaanderen worden we jaarlijks geconfronteerd met duizenden tonnen afval. De opruim van dit zwerfvuil kost de 
maatschappij meer dan 60 miljoen euro.

Om een antwoord te bieden aan de zwerfvuilproblematiek is er een mentaliteitswijziging nodig. Een propere 
leefomgeving begint namelijk bij jezelf. Iedereen die afval produceert, moet beseffen dat je zelfs de kleinste stukjes 
afval niet zomaar op straat of in de berm kan kieperen.

Neem je afval dus mee naar huis of gebruik een openbare vuilbak 
op de manier waar hij voor dient. Gooi geen blikjes in de bermen, 
spuw je kauwgom niet zomaar uit op straat. Zoek zeker ook een 
asbak om je sigarettenpeuken in kwijt te kunnen en gooi ze niet 
op de baan. De peuken doen er liefst twee jaar over om volledig 
af te breken en zitten vol slechte stoffen die niet in het milieu 
terecht mogen komen.

Besef dat ook het putje van de riolering geen vuilbak is. Ook daar 
mag je dus geen papiertjes, peuken, kauwgom of ander afval in 
kieperen. 
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BERLAAR DOET MEE AAN DE WEEK VAN DE 
DUURZAME GEMEENTE!
Ken jij iemand die meer dan zijn of haar steentje bijdraagt aan duurzame ontwikkeling? Dan is die persoon 
misschien wel de lokale held die we zoeken! Lokale helden kunnen burgers, organisaties, verenigingen, 
scholen, bedrijven of andere groepen zijn.
 
Een lokale held moet wel aan enkele voorwaarden 
voldoen. Een held:
• zet zich dagelijks in voor een duurzame wereld.
• kan een link vinden met één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen.
• engageert zich om de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen uit te dragen.
 
Let wel: de lokale held die we zoeken heeft geen 
actief politiek engagement.

Nomineer jouw lokale held
Denk je dat je buurvrouw of neef in aanmerking komt? 
Laat het ons weten en nomineer jouw lokale held voor 
5 augustus 2019 via www.berlaar.be/lokaleheld of via het 
onthaal van het gemeentehuis. De jury zal daarna één 
of meerdere winnaars aanduiden die op een later tijdstip 
officieel gehuldigd worden.

Meer weten?
www.berlaar.be/lokaleheld

DOE JIJ HET AL ZONDER 
PESTICIDEN?
Het gebruik van pesticiden was decennialang ingeburgerd om onkruid of plagen te lijf te gaan. Maar 
intussen is gebleken dat deze chemische bestrijdingsmiddelen een groot gevaar betekenen voor mens, 
dier en milieu. Wanneer het regent, spoelen bestrijdingsmiddelen met het regenwater mee of komen 
rechtstreeks in het oppervlaktewater, de bodem en zo in het grondwater terecht. Omdat ze schadelijk 
zijn, horen ze niet thuis in ons milieu. Er zijn meer dan voldoende alternatieven beschikbaar om onkruid te 
bestrijden.

Hier alvast enkele tips:
• Niet elke plant is onkruid. 

Door de natuur hier en daar zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin, 
help je bijen en andere nuttige insecten. 

• Verhard zo weinig mogelijk. 
Met een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin leg je de basis voor een 
gemakkelijk onderhoud.

• Plant de juiste plant op de juiste plaats. 
Als je planten kiest die goed zullen gedijen op de plek waar je ze wil planten (zon/
schaduw, voedselrijk/voedselarm, droog/vochtig, …) heb je minder problemen met 
ziektes en plagen en zullen je planten beter en voller groeien. 

• Gebruik alternatieven.  
Veeg en borstel regelmatig je oprit of terras. Als er al (kiem)plantjes staan, kan 
je ook voor branden kiezen. Onze gemeente wil het gebruik hiervan stimuleren. 
Daarom kan iedere inwoner die een onkruidbrander aankoopt, hiervoor een 
subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 75% van het aankoopbedrag, met een 
maximum van 250 euro. Voor meer informatie over de eisen die aan het toestel 
worden gesteld en de subsidieaanvraag kan je terecht bij de gemeentelijke 
milieudienst via milieu@berlaar.be of 03 410 19 00.

Ook het lokaal bestuur van Berlaar heeft pesticiden verbannen. Onze gemeentelijke diensten passen een 
absoluut nulgebruik van pesticiden toe voor het onderhoud van openbaar groen, wegen, voetpaden en parkings. 
Voortdurend worden zones “omgevormd” om het onderhoud minder arbeidsintensief te maken. We testen natuurlijke 
bodembedekkers, gaan over tot de aanplanting van vaste planten en maaien minder vaak het gras. Zo worden 
bepaalde zones slechts tweemaal per jaar gemaaid met de bedoeling om bloemenweides te creëren. Dit werpt zijn 
vruchten af, want op heel wat plaatsen verschijnen prachtige bloemen tussen het lange gras, wat bovendien ook 
positief is voor de bijen. De zones worden weloverwogen gekozen en steeds gecombineerd met zones waar wel 
intensiever wordt gemaaid. 
Enkel door samen te streven naar een absoluut nulgebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kunnen we zorgen 
voor een gezonde leefomgeving!
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DE NIEUWE BLAUWE ZAK 
NOG EVEN GEDULD, WE 
WERKEN ERAAN
Je hebt er vast al van gehoord. Binnenkort gaan we nog meer sorteren en recycleren, want in de nieuwe 
blauwe PMD-zak zullen meer verpakkingen mogen dan vroeger. Dit is nog niet het geval voor gemeenten 
aangesloten bij IVAREM. Nog tot en met 2020 blijft de PMD-zak (waarbij de P staat voor plastic flessen en 
flacons) en de roze zak in zijn huidige vorm bestaan.
 
Binnenkort gaan we nog meer sorteren en recycleren, 
want in de nieuwe blauwe PMD-zak zullen meer 
verpakkingen mogen dan vroeger. Begin juni stapten 
reeds 1,5 Vlamingen over op de nieuwe PMD-zak 
(vooral Oost- en West-Vlaanderen). Dat is echter nog 
niet meteen het geval voor Berlaar, want in gemeenten 
aangesloten bij IVAREM zullen de huidige PMD- en 
roze zak nog tot en met 2020 blijven bestaan.

Waarom nog niet bij ons?
De uitbreiding wordt stap voor stap ingevoerd over 
het hele land. Op die manier krijgt iedereen de tijd 
om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn 
immers heel veel verschillende partijen betrokken: 
gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, 
sorteercentra, recyclagebedrijven, … Het kan dus 
dat in een buurgemeente of op jouw werk de nieuwe 
sorteerregels al gelden, terwijl dat bij ons nog niet 
het geval is.

Wanneer dan wel?
IVAREM start op 1 januari 2021 met de inzameling van 
de  nieuwe PMD-zak.  Uiteraard brengen we je vooraf 
op de hoogte van de nieuwe sorteerregels zodat je 
op 1 januari 2021 vlot aan de slag kan met de nieuwe 
PMD-zak.

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 biedt de Ik Geef-doos je een mooie oplossing! 

Hoe doe je mee? 
1. Jij verzamelt je herbruikbare spullen zoals speelgoed, textiel, boeken en kleine elektro. 
2. De Kringwinkel zorgt 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. Download de coupon via www.ikgeef.vlaanderen en geef 

deze af bij je ophaling. De doos kan je een centrale plaats in je huis geven zodat herbruikbare spullen vlot hun weg 
vinden naar een tweede leven.

De ‘Ik Geef’-campagne is een samenwerking tussen Ivarem , OVAM, 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.

Meer weten?
www.ikgeef.vlaanderen
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TIPS VOOR BRANDVEILIG BARBECUEËN
De zomer is een heerlijke periode. Als de zon schijnt, halen we al snel de barbecue boven. Lekker en 
gezellig! Maar toch krijgen de hulpdiensten elk jaar heel wat oproepen binnen waarbij het fout liep. Om dat 
te voorkomen, geeft hulpverleningszone Rivierenland enkele tips voor een brandveilige barbecue.

Barbecue op een geschikte plaats
Barbecue nooit binnen, want dat kan voor CO-
vergiftiging zorgen. Verder is het belangrijk om een 
vlakke ondergrond te kiezen, op een windvrije plek. 
Plaats de barbecue ook niet vlakbij brandbare zaken 
zoals tafellakens of struiken. Een warme of brandende 
barbecue mag je tot slot nooit verplaatsen.

Wees geduldig en gebruik de juiste aanmaakmiddelen
Neem je tijd en reken minstens een halfuur voor je 
de barbecue kunt gebruiken. Gebruik nooit methanol, 
benzine, brandpasta of petroleum als aanmaakmiddel. Die 
producten zorgen voor een steekvlam, waarna de vlam 
in de fles kan slaan en kan ontploffen. Gebruik speciale 
aanmaakblokjes of vloeistof als je met houtskool werkt.

Wat met een elektrische barbecue?
Plaats een elektrische barbecue uit de buurt van water 
om kortsluiting te vermijden. Rol ook de verlengkabel van 

de barbecue volledig af en let op voor struikelgevaar..

Waar let de kok van dienst nog op?
Wie bakt blijft best alert en is dus best BOB. Pas op met 
licht ontvlambare kleding in de buurt van een barbecue. 
Draag een speciale barbecueschort (nooit synthetisch!) 
en handschoenen. Een zwempak, zwembroek of 
ontbloot bovenlijf is sterk af te raden. Houd tot slot 
steeds een emmer water bij de hand.

Veilig opruimen
Houtskool gloeit nog urenlang na. Zorg er dus voor dat 
alles goed dooft. Gebruik, indien nodig, zand of water 
bij het doven. Ruim de as pas op wanneer de barbecue 
helemaal afgekoeld is. Draai bij een gasbarbecue de 
gaskraan dicht en zet de thermostaat uit. Vergeet tot 
slot bij een elektrische barbecue de stekker niet uit het 
stopcontact te trekken.

Loopt het toch fout?
Eerst water: de rest komt later! Koel de wonde 20 
minuten met lauw zacht stromend leidingwater. Als 
er geen stromend water is, kan je ook natte doeken 
gebruiken. Wanneer kledij vlam vat, leg je het slachtoffer 
op de grond. Blus met water of doof de vlammen met 
een blusdeken of zwaar stuk textiel zoals een jas of een 
deken. Is de brandwonde groter dan een hand? Blijf 
spoelen en bel het noodnummer 112!

Ontstaat er brand? Bel 112!

VERKEER & VEILIGHEID

INSTALLATIEVERGADERING 
POLITIERAAD
De gemeenteraadsverkiezingen liggen reeds zes maanden achter ons en de meeste gemeentebesturen 
zijn vanaf  januari in hun nieuwe formatie van start kunnen gaan. Maar zo’n nieuwe bestuursvorming heeft 
ook heel wat invloed op de werking van de lokale politie. Zo wordt onder andere een nieuwe politieraad 
gekozen.

Zoals je wellicht weet, is onze politiezone een ‘meergemeentenzone’. Dit betekent dat het werkingsgebied van de lokale 
politie meerdere gemeenten omvat, namelijk Berlaar en Nijlen en hun deelgemeenten. Sinds de politiehervorming is 
de dagelijkse leiding in handen van korpschef Jan Van Asch. Hij legt verantwoording af aan het politiecollege, waarin 
de burgemeesters van Berlaar (Walter Horemans) en Nijlen (Paul Verbeeck) zetelen. Gezien beide burgemeesters 
herkozen werden, wijzigt er de komende legislatuur niets aan de samenstelling van dit college.
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WONEN & WELZIJN

De Politieraad is wél van samenstelling veranderd, aangezien zij een afvaardiging vormt van de nieuwe gemeenteraden. 
De burgemeesters maken van ambtswege deel uit van de politieraad. Verder bestaat de raad uit 17 leden, waarvan 11 
uit Nijlen en 6 uit Berlaar. Op 21 maart legden volgende politieraadsleden de eed af:

Na de eedaflegging werd er een nieuw reglement van orde voor de politieraad goedgekeurd en werden de rangorde en 
de presentiegelden van de politieraadsleden vastgelegd. Naast enkele logistieke en personeelsdossiers werden nog 
volmachtdragers en beheerders aangesteld voor de algemene vergadering van IOK en voor de Gemeenschappelijke 
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IGEMO).

Berlaar Aras Dirk
Berlaar Fierens Geert
Berlaar Nuyens Rudy
Berlaar Rijnders Nathan
Berlaar Staes Guy
Berlaar Wellens Thomas

Nijlen Celis Bert
Nijlen De bruyn Jef
Nijlen Du Four Lien
Nijlen Luyten Luc
Nijlen Laurijssen Paul
Nijlen Mariën André

Nijlen Van Assche Dorien
Nijlen Van Dessel Johan
Nijlen Van Roey Julie
Nijlen Verelst Leo
Nijlen Verwimp Jonas 

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE!
Wist je dat vakantie een recht is? Toch kan één Vlaming op vijf zich geen weekje vakantie veroorloven. 
Nochtans geeft vakantie je een duwtje in de rug zodat je er weer tegenaan kan. Het bevordert je 
gezondheid, versterkt je familiebanden en vergroot je sociale netwerk. Bovendien sta je na een vakantie 
positiever in het leven en heb je meer zelfvertrouwen.

Daarom wil Steunpunt Vakantieparticipatie iedereen 
de kans geven om op vakantie of daguitstap te gaan. 
Ze richten zich met het initiatief “Iedereen Verdient 
Vakantie” op personen en gezinnen in armoede die, 
vanwege allerlei drempels, niet van een vakantie kunnen 
genieten. Wil je alleen op vakantie, met het hele gezin 
of met vrienden? Wil je op groepsvakantie, naar zee, op 
daguitstap of vier je liever vakantie in een jeugdherberg? 
Er is voor ieder wat wils!

Voor wie? 
“Iedereen Verdient Vakantie” is er voor mensen - wonend 
in Vlaanderen of Brussel - die om financiële redenen of 
bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap 
kunnen: mensen met een laag inkomen, met een 
verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling,...

Hoe aanvragen?
Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, neem dan 
contact op met de sociale dienst van het lokaal bestuur. 

Zij werken als sociale organisatie al jaren actief samen 
met Steunpunt Vakantieparticipatie en kunnen je dus 
helpen bij het zoeken naar een uitstap of vakantie naar 
jouw keuze. Ze kunnen ook zorgen voor de reservatie.

Het grote aanbod van daguitstappen en vakanties kan 
je vinden:
• Op de website www.iedereenverdientvakantie.be;
• In de brochures die ter inzage liggen bij de sociale 

dienst.
Tip:      
Je kunt samen met de maatschappelijk werker van het 
OCMW nagaan of de vakantiebestemming ook met het 
openbaar vervoer bereikbaar is.

Meer info?
OCMW Berlaar
Zomerstraat 22 , 2590 Berlaar
Tel: 03 410 19 00
E-mail: info@berlaar.be 
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WARME DAGEN
Warme dagen, we verlangen er met zijn allen elk jaar opnieuw naar. Nu de zomervakantie voor de deur 
staat, is het eindelijk zover. Maar dat lekkere weer heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar 
sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Bereid je daarom goed voor en breng 
tijdens deze periode een extra bezoekje aan alleenwonende ouderen of chronisch zieken.  
De meeste mensen lopen geen risico met extreme warmte als ze verstandig omgaan met de zon, maar 
alert blijven is de boodschap. 

Zorg voor anderen 
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken je alleenstaande senioren of zieken, of vermoed je dat er zo 
iemand in je straat woont? Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. 
Eventueel kan je je hulp aanbieden en wat boodschappen doen. Baby of jonge kinderen in de buurt? Help ze om 
voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet als je twee minuutjes naar de 
winkel moet.

Wees voorbereid
Dat warme weer? Dat pakken we wel aan als het zover is. Het ziet er bewolkt uit, geen vuiltje aan de lucht. Toch 
ben je tijdens de ‘warme maanden’ best altijd voorbereid. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je altijd water bij hebt, zeker 
onderweg. En hou de weersvoorspellingen in de gaten, zo kom je minder snel voor verrassingen te staan. 

Wanneer hulp zoeken?
Heeft de zon of warmte je toch te pakken? Dan 
neem je best op tijd maatregelen. Symptomen 
die op het eerste zicht onschuldig lijken, zoals 
hoofdpijn of duizeligheid, kunnen de eerste 
symptomen zijn van ernstige problemen. 
Voel je je niet lekker op een heel warme dag? 
Drink dan zeker meteen meer water, zoek 
een koele plek en rust. Als je toch twijfelt is 
het goed om je huisdokter te bellen, wiens 
nummer je best steeds op zak hebt. Reageer 
jij of iemand anders abnormaal op warmte 
door te braken, overvloedig te zweten, last 
te hebben van kortademigheid of hoge 
lichaamstemperatuur, enzovoort? Dan is het 
goed om meteen de spoeddiensten te bellen. 
Probeer de persoon in moeilijkheden zo snel 
mogelijk af te koelen en pas eerste hulp toe 
indien nodig. 

Website met advies en praktische tips
Zover hoeft het hopelijk niet te komen. Wie 
tijdens de warme dagen zijn gezond verstand 
gebruikt, komt al een heel eind. Houd in ieder 
geval rekening met de belangrijkste tips: 
drink voldoende en hou jezelf en je huis 
koel. Wie nog bijkomend advies wenst kan 
terecht op www.warmedagen.be. Daar vind je 
het antwoord op vragen als ‘mag je koffie of 
thee drinken bij warm weer’, ‘hoe krijg ik mijn 
slaapkamer koel’ en ‘hoe nuttig is airco’? Met 
deze tips kun je in alle veiligheid genieten 
van de warme dagen!

Meer weten?
www.berlaar.be of www.warmedagen.be 
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KRIEBELT HET OOK BIJ JOU?
Wil je iets ondernemen om de kloof tussen Noord en Zuid te verkleinen? 
Heb je zin om actief iets te ondernemen tegen de armoede in de derde en 
vierde wereld?

Sluit je dan aan bij de GROS! 
De GROS staat voor gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking. Ieder gemeentebestuur 
heeft de opdracht mee te werken aan solidariteit en 
ontwikkelingssamenwerking. Het gemeentebestuur van 
Berlaar staat volledig achter het initiatief en startte in 
juni 2003 een Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 
op. Haar hoofddoel is het sensibiliseren en informeren 
van mensen over Noord-Zuidverhoudingen, de ongelijke 
situatie en nefaste evoluties in derde en vierde wereld, 
en positieve acties in de eigen gemeente en elders.

De raad organiseert, in samenwerking met Oxfam 
Wereldwinkel, jaarlijks verschillende activiteiten zoals 
de Brunch met Reisverhalen ten voordele van 11.11.11, de 
Koffiestops voor Broederlijk Delen of een schrijfmarathon 

voor Amnesty International. Ontwikkelingssamenwerking 
is dan ook iets dat stilaan doordringt en groeit bij de 
mensen. Daarnaast biedt het lokaal bestuur logistieke 
ondersteuning bij andere campagnes zoals de 
Damiaanactie, Vredeseilanden, enzovoort.

Wens je lid te worden van deze raad of ken jij 
iemand die, hoe kleinschalig ook, bezig is met 
ontwikkelingssamenwerking? Laat het ons weten!

Meer info?
OCMW Berlaar
Zomerstraat 22 , 2590 Berlaar
Tel: 03 410 19 00 , 
Email: nele.weuts@berlaar.be  

elfde 
Baldertocht 

Distributiecentrum Wisselstukken        Welvaartstraat 38, 2590 Berlaar 

woensdag 28 augustus 2019 

Contact 
E-mail: discws-baldertocht@mil.be 
Bemilcom: 9-6321-27374 
Tel: 02/44 27374 

Fietsafstanden: 
25 - 50 - 90 km 

Vrije start vanuit de kazerne vanaf 08.00 Hr. tot 13.00 Hr. 

 Geen voorinschrijving vereist. 
 Bewaakte fietsstalling 
 Mogelijkheid tot het nuttigen van een maaltijd: 
 Spaghetti / Belegde broodjes 
 Douches aanwezig  
 

Inschrijvingsgeld: 5€ 
inclusief bevoorrading 

Ten voordele van het goede doel: 
vzw Kinderland te Berlaar 

VU: kolonel SBH N. HOOGMARTENS, Ir                                                       Vrij van zegel Art.198 

Wandelafstanden: 
7(*) - 12 - 22 - 27 km 

 (*) Toegankelijk voor  

Uitslag kruiswoordraadsel: 
1. Lier  -  2. Diamant  -  3. Mariagrot  -  4. Heistsebaan  -  5. SDG  -  6. Ernest Van Dijck  -  7. Amsterdam  -  8. Katerstraat  -   
9. Stiltegebied  -  10. Wortelpoel  -  11. Laura Omloop  -  12. Verhulst  -  13. Zuiderkempen  -  14. Quondam  -  15. Sint-Pauluskerk
Sleutelwoord:  BEREGOED

BERLAAR IS ‘GEZONDE 
GEMEENTE’
Woensdagavond 22 mei tekende het lokaal 
bestuur van Berlaar het charter ‘Gezonde 
Gemeente’. Dat is een samenwerking tussen 
meerdere gemeenten die ernaar streven om 
hun preventief gezondheidsbeleid verder uit 
te bouwen en zo een omgeving te creëren die 
inwoners, bezoekers en werknemers voor de volle 
100 procent stimuleert om gezond te leven.

Door het charter ‘Gezonde Gemeente’ te tekenen 
engageert Berlaar zich, samen met andere deelnemende 
gemeenten, voor een preventief gezondheidsbeleid dat 
inzet op gezondheidsbevordering en ziektepreventie. 
Daarbij is samenwerken het sleutelwoord. Samen met 
partners als Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) wordt 
samengewerkt aan een lokaal preventief beleid waar 
aandacht voor gezondheid prioritair is. 

Het charter ‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van 
Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s 
( Lokaal Gezondheidsoverleg), met als partners de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) 
en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere 
Drugs (VAD) met de steun van de Vlaamse overheid.



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
Schrijf je in op onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief 
via www.berlaar.be/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 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 (BCSD-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@berlaar.be
Willy Beullens  - 0475 41 05 80 – willy.beullens@berlaar.be
Liesbeth Ceulemans – 0498 83 12 69 – liesbeth.ceulemans@berlaar.be 
Geert Fierens – 0479 29 46 89 –  geert.fierens@berlaar.be
Wim Kelber – 0474 27 88 11 –  wim.kelber@berlaar.be
Koen Kerremans – 03 482 38 31 – koen.kerremans@berlaar.be
Rudy Nuyens – 0495 26 38 00 – rudy.nuyens@berlaar.be
Hanne Cuypers – 0474 65 09 63 – hanne.cuypers@berlaar.be
Nathan Rijnders – 0475 22 09 70 – nathan.rijnders@berlaar.be
Leen Vervoort – 0496 13 08 01 – leen.vervoort@berlaar.be
Guy Staes – 0498 42 47 63 – guy.staes@berlaar.be 
Thomas Wellens – 0492 09 82 13 – thomas.wellens@berlaar.be
Brend Van Ransbeeck – 0494 48 17 40 – brend.vanransbeeck@berlaar.be
Julie Cools – 015 70 02 32 – julie.cools@berlaar.be
Giel Van de Zande – 0494 43 01 11 – giel.vandezande@berlaar.be
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07/08

14/08

AFTERWORKZ
DOUBLE PLEASURE

BACK 2 BASICZ

B2B SOUNDSYSTEMDYVESZFILIO & TIM-G

SHOMI 
FELIX DA HOUSECAT
CHIQUE AFTERWORK

SAKSODJ LICIOUS GEEDJ MILANO DJ WOUT

DRIES & DE BELGEN
RONNY LEE PAPA MOJITO

GUY SWINNEN BAND
DOMINO

CONDOR GRUPPE
HANDKERCHIEF

BOOGIE BOY & HIS WOOGIES
PETER COOLENTHE CALICOS

10/07

17/07

BETALENDTICKETS ONLINE

WWW.BALDERZOMER.BE

ELKE WOENSDAG

GRATIS MET KINDERANIMATIE

AAN DE KIOSK
FAMILIEFESTIVAL

ZOMERTERRAS
TIJDENS & NA DE MARKT

ELKE WOENSDAG

GRATIS MET KINDERANIMATIE

AAN DE KIOSK
FAMILIEFESTIVAL

ZOMERTERRAS
TIJDENS & NA DE MARKT


