
In juli streken de creatieve geesten van Zomerschilderdagen neer aan het Berlaarhof in Berlaar.

De Kiosk 
tweemaandelijks
informatieblad
jaargang 16 / 2019
editie 5 / sept • okt

in de kijker

Modeshow
“De Berlaarse handelaars 
tonen je de nieuwste herfst- 
en wintercollectie”

in de kijker

Plantjesweekend
“Verenigingen verkopen voor 
de 20ste maal azalea’s voor 
Kom op tegen Kanker”

in de kijker

Dag van de  
Jeugdbeweging
“Gratis ontbijt voor jongeren in 
uniform”



2  I  De Kiosk - sept - okt 2019

Beste burgers van Berlaar,

Deze nieuwe editie van De Kiosk betekent helaas ook dat het einde van de zomer 
bijna aangebroken is. Bijna, want in Berlaar volgt er vaak nog een interessante 
en mooie nazomer.

We blikken alleszins terug op twee fijne en goed gevulde zomermaanden. 
Van het Avondfeest over Heikermis naar de Guldensporenviering en 
Balder Zomer: altijd viel er wel iets te beleven. Bij de organisatie van de gratis 
woensdagconcerten op ons gezellige dorpsplein maakten we dit jaar kennis met 
een nieuwe, geëngageerde bestuursploeg. Zij hebben het pionierswerk van hun 
voorgangers, De Zomer van Balder, onverstoord verder gezet en haalden onder 
meer Domino, Condor Gruppe, Boogie Boy en andere huiskatten naar Berlaar. 
Een pluim voor deze jonge wolven!

Het einde van de zomer, dat is ook de start van een nieuw schooljaar. Op 2 
september luidt de eerste schoolbel opnieuw. We wensen alle schoolkinderen 
veel succes en boeiende schoolmaanden. Om de schoolomgevingen vlot en veilig 
te houden, zijn we steeds op zoek naar gemotiveerde gemachtigde opzichters. 
Ondersteun jij onze kinderen op weg naar school en help je hen oversteken? 
Lees dan zeker onze oproep op één van de volgende bladzijden.

Om de schoolomgevingen in de toekomst nog veiliger te maken, gaan de werken 
in de Pastorijstraat vanaf september weer verder. We kunnen die heerlijke 
pannenkoek helaas niet bakken zonder eerst enkele eieren te breken. Doorgaand 
verkeer zal daardoor weer een tijdje een omleiding moeten volgen, maar we 
proberen alles zo goed mogelijk te plannen en de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Recent sloten we een huurovereenkomst af met de eigenaar van 
de voormalige site Steylaerts, zodat we daar een tijdelijke bijkomende parking 
kunnen creëren en de drukte aan de schoolpoorten tijdens de werken kunnen 
verminderen.

Maak er nog een mooie nazomer van!

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

Huurovereenkomst terrein 
Markt 43, 46 en 47
Omdat tijdens de werken in 
de kerkomgeving en aan de 
Pastorijstraat tijdelijk een aantal 
parkeerplaatsen niet beschikbaar 
zijn, keurde de gemeenteraad 
in de zitting van juni een huur-
overeenkomst goed voor het terrein 
van Markt 43, 46 en 47.

Het lokaal bestuur richt het terrein 
in als bijkomende openbare parking. 
De inrit bevindt zich ter hoogte van 
Markt 47.

Oprichting interlokale 
vereniging Deeltijds 
Kunstonderwijs Regio Lier
Op 25 maart 1967 werd er in Berlaar 
een afdeling van de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woordkunst 
en Dans opgericht. Inwoners van 
onze gemeente kregen zo de 
mogelijkheid om hun talenten 
te ontwikkelen in een lokale 
muziekacademie.

De academie is intussen fel 
gegroeid, zowel in Berlaar als in 
andere filialen. Om de toekomst 
van dit kunstonderwijs verder te 
kunnen garanderen, besloten de 
deelnemende gemeenten (Berlaar, 
Boechout, Lier, Lint, Malle, Nijlen, 
Ranst en Zandhoven) hiervoor 
een interlokale vereniging op te 
richten. Die heeft als doelstelling 
om, binnen de krijtlijnen van de 
onderwijsregelgeving, de academie 
optimaal af te stemmen op de 
lokale noden.

De gemeenteraad keurde in de 
zitting van juni deze overeenkomst 
goed.

Subsidiereglement voor het 
inzetten van erkende security 
voor jeugdfuiven
In Berlaar geldt er een 
subsidiereglement om verenigingen 
te ondersteunen wanneer ze 
professionele security inzetten. Het 
reglement kwam er naar aanleiding 
van de voormalige terreurdreiging 
die in ons land van toepassing was.

De terreurdreiging is opnieuw 
afgenomen, maar de verplichting 
om professionele security in te 
huren en de bijkomende kost voor 
de verenigingen blijft gelden. De 
gemeenteraad keurde daarom 
een aangepast subsidiereglement 
goed, waarbij jeugdverenigingen 
ook zonder terreurdreiging in 
aanmerking kunnen komen voor 
een tussenkomst.

 

  Volg de gemeenteraad 
online via www.berlaar.be/

gemeenteraadbeluisteren.



4  I  De Kiosk - sept - okt 2019

GOED OM WETENGOED 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.

BURGERLIJKE STAND
Overlijdens
8.1.2019 Sidonia Heremans
4.2.2019 Monique Van Camp
11.2.2019 Alfons Coenen
14.3.2019 Constant (Stan) Giudici
20.3.2019 Marcel (Stan) Van de Wouwer
28.3.2019 Edmond (Mon) Poortmans
28.3.2019 Josepha (Jo) Vandergeeten
2.4.2019 Irma (Julienne) Meys
4.4.2019 Maria (zuster Mia) Nickmans
5.4.2019 Clementina Verschueren
8.4.2019 Gustaaf Goovaerts
10.4.2019 Willy Bakkovens
28.4.2019 Marcella van Hool

29.4.2019 August Soeffers
4.5.2019 Josephina (José) Verbruggen
7.5.2019 Maria Vets
9.5.2019 Agnes Van Parijs
16.5.2019 Maria (Mit) Van Rompaey
22.5.2019 Alfons (Marcel) Weuts
23.5.2019 Maria Van Immerseel
31.5.2019 Maria (zuster Arnoldine) Stulens
31.5.2019 Silvain De Meyer
15.6.2019 Jozef Jacobs
16.6.2019 Renée Weckx, zuster Irène
18.6.2019 Gustaaf Obbers
30.6.2019 Leopoldina Wuyts

Huwelijken
20.4.2019 Nick Provinciael en Elien Van Goylen
3.5.2019 Danny Wuyts en Ma. Rhia Mejico
4.5.2019 Benedictus Aerts en Maria Celis
4.5.2019 Glen Van den Brande en Agneta Peirlinck
4.5.2019 Pieter Jacobs en Elien Raets
11.5.2019 Kenny Van den Vonder en Caroline Vanderheyden

18.5.2019 Karin Van Kelst en Kristel Mol
18.5.2019 Benjamin Goris en Amber Vloeberghs
18.5.2019 Dominica Vets en Muriel Rotti
15.6.2019 Koen Lambrechts en Griet Vanlathem
22.6.2019 Michaël Bertels en Julie Lemmens

Geboorten
28.03.2019 Jul Peeters
22.04.2019 Nona Robeyns
02.05.2019 Torill Janssens
04.05.2019 Bente Naulaerts
28.05.2019 Emile Bruyninckx

AANWERVINGEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR
Peter De Backer, Unnop Kulnida en Zenn Van 
den Broeck werden aangeworven als tijdelijk voltijds 
groenarbeider met een contract van 7 maanden vanaf 
20 mei 2019.

Olivya Ozkur en Frieda Bellekens werden aangeworven 

als halftijds poetshulp met een contract van onbepaalde 
duur vanaf 1 juni 2019.

Kris Banken werd aangeworven als voltijds consulent 
ICT met een contract van onbepaalde duur vanaf 1 juli 
2019.
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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.

Onderhoudswerken
In het najaar start er in Berlaar een nieuwe ronde van 
asfalteringswerken. In deze ronde komen onder meer 
de Bastijnstraat, Bosstraat, Brandestraat, Doelvelden, 
Ezenhoek, Fertlarelei, fietsverbinding Heidestraat – 
N10, Liersesteenweg, Melkouwensteenweg, Misstraat, 
Smidstraat, Steenbeek en Venushoek aan bod.
Bij die werken wordt de oude en bovenste asfaltlaag 
verwijderd, waarna er een nieuwe toplaag wordt 
aangebracht. Dat zorgt enkele dagen voor hinder, maar 
nadien kan er wel over een betere en veiligere rijbaan 
gereden worden.

Nieuwe voetgangers- en fietsverbinding tussen 
Ezenhoek en Itegembaan
Fietsers en voetgangers kunnen voortaan een 
doorsteek maken tussen Itegembaan en Ezenhoek. In 
juli werd er namelijk een nieuwe trage weg geopend. 
Zwakke weggebruikers kunnen zo een stuk van hun 
route afsnijden en kiezen voor een rustiger alternatief.
Het groene en landelijke karakter van een gemeente 
als Berlaar ervaar je het best tijdens een wandeling of 
een verplaatsing met de fiets. Vorig jaar werden alle 
trage wegen verzameld in een handige folder, die je nog 
steeds kan downloaden via www.berlaar.be/tragewegen. 

Maar ook de komende jaren wil het lokaal bestuur blijven 
inzetten op trage wegen. Recent kwam de verbinding 
tussen Itegembaan en Ezenhoek erbij. Die kan je vinden 
ter hoogte van Itegembaan 242 en Ezenhoek 24.

Pastorijstraat 
Vanaf september wordt de Pastorijstraat opnieuw 
onderbroken. De nutsmaatschappijen hervatten er de 
voorbereidende werken. Omdat de onderbreking vanaf 
dan voorbij de sporthal ligt (bekeken vanuit Berlaar-
Centrum) zijn de gemeentelijke basisschool en de 
sporthal wel opnieuw bereikbaar vanuit het centrum. 
De bedrijven in Park Diamant blijven bereikbaar via de 
omleiding.
Deze werken evolueren daarna stelselmatig terug 
opnieuw richting centrum. Hou daarom zeker onze 
communicatiekanalen in het oog voor een actuele stand 
van zaken.

Kardinaal Cardijnplein
In augustus heeft de aannemer de werken aan het 
Kardinaal Cardijnplein hervat. Daarbij kwamen in eerste 
instantie de Heideroosstraat en het wegdek van de 
Melkouwensteenweg aan bod. Daarna starten de 
werken op het plein zelf.
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CULTUUR

NACHT KEMPENS ERFGOED 18 EN 19 OKTOBER
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober laten we ons Kempens erfgoed schitteren! Als de nacht valt, zetten 
wij het lokale erfgoed in de spotlights. Op meer dan 30 plaatsen organiseren lokale verenigingen, musea 
en archieven na valavond activiteiten waar je gratis aan kan deelnemen. 

Ga op schattenjacht, luister bij kaarslicht naar Kempense volksverhalen, verblijf een nacht in het museum of geniet van 
concerten op eeuwenoude locaties. In Berlaar kan je op vrijdag 18 oktober luisteren naar het engelengezang van Vox 
Gregoriana Berlarensis in het Sint-Lambertuskerkje (Gestel) of een duik maken in de geschiedenis van de Koninklijke 
Fanfare St. Cecilia Berlaar. 

Haal binnenkort de programmabrochure op aan het onthaal in het gemeentehuis of bekijk hem online op  
www.kempenskarakter.be. 

Praktisch: 
Engelengezang
Sint-Lambertuskerk - Lambertusplaats, 2590 Berlaar (Gestel)
Vrijdag 18 oktober 2019
Ieder kwartier vanaf 20 uur, laatste concert om 21.45 uur

Nacht van het muzikale: heden, verleden en de toekomst
Zaal Polido - Misstraat 70, 2590 Berlaar
Vrijdag 18 oktober 2019
19 - 23 uur

Meer info : Kempens Karakter - 014 21 97 00, info@kempenskarakter.be of www.kempenskarakter.be

BERLAAR ZET EINDEJAARSPERIODE IN MET 
VIERDE KERSTSHOPPING MET KERSTMARKT
Op vrijdag 20 december 2019 organiseert de dienst Lokale Economie van het gemeentebestuur voor de 
vierde maal een kerstshopping met kerstmarkt op en rond het dorpsplein in Berlaar. Het evenement vindt 
plaats van 18 tot 24 uur. We doen alvast een warme oproep aan alle handelaars, verenigingen en scholen 
van Berlaar om hieraan deel te nemen en een kraampje te plaatsen rond het plein. 

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

Verenigingen en ondernemers die voor leuke animatie of 
ondersteuning willen zorgen op de kerstmarkt, zijn altijd 
welkom! We denken dan bijvoorbeeld aan optredens, 
straatanimatie, leuke spelletjes, verlichte wagens, …

Tijdig inschrijven voor deelname aan dit 
kerstevenement is noodzakelijk. Dat kan je 
doen bij de dienst Lokale Economie. Je vindt het 
inschrijvingsformulier ook terug op de gemeentelijke 
website.

Het gemeentebestuur zorgt voor een gezellige 
kerstsfeer met sfeerverlichting, aangepaste muziek 

en leuke straatanimatie. Uiteraard wordt er net als 
de voorbije jaren ook aan de kinderen gedacht! Er zal 
opnieuw kinderanimatie voorzien worden én ook de 
Kerstman komt opnieuw op bezoek. 

Heb je nog vragen over de kerstshopping met kerstmarkt? 
Stuur dan een mailtje naar lokale-economie@berlaar.be 
of bel naar 03 410 19 00 en vraag naar Anja. 
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31/8 - 30/11  -  Wandelfotozoektocht
Organisator: Wandelsportvereniging ‘t Gehucht
10.30 uur - Cafe ’t Gehucht, Aarschotsebaan 123
7 euro - 015 24 19 07

3/9 - 17/12  -  Cursus Pilates
Organisator: KVLV Berlaar
19.30 uur - GBS De Stap, Pastorijstraat 60 - 60 euro
info@kvlvberlaar.be - 03 482 44 45
www.kvlvberlaar.be 

8/9  -  Oogstmarkt
Organisator: Groen Berlaar 
14 uur - Slootjenshoeve (Smidstraat 319)
www.groenberlaar.be     

10/9 en 8/10  -  Bloemschikken
Organisator: KVLV Berlaar
19 uur - OC Ballaer, Markt 27 - 40 euro
info@kvlvberlaar.be - 03 482 34 35
www.kvlvberlaar.be 

15/9  -  Viering 25 jaar ‘t Dolhuis
Organisator: VZW ‘t Dolhuis
13.30 uur - ’t Dolhuis (Legrellestraat 39)

17/9 en 15/10  -  Naaiatelier
Organisator: KVLV Berlaar
19 - 22 uur - OC Ballaer, Markt 27 - 32 euro
info@kvlvberlaar.be - 03 482 44 45
www.kvlvberlaar.be 

21/9  -  Zelfplukdag: Balder de boom in
Organisator: Natuurpunt De Wielewaal
9 - 17 uur - Natuurpuntboomgaard, Fertlarelei - 0,5 euro/kg
www.natuurpunt.be
joris.vandyck1974@gmail.com - 0494 37 26 44

26/9, 10/10 en 24/10  -  Brei- en haakcafé
Organisator: KVLV Berlaar
19 uur - OC Ballaer, Markt 27 - 50 euro
info@kvlvberlaar.be - 03 482 44 45
www.kvlvberlaar.be 

11/10  -  Herfstquiz
Organisator: Vrije Basisschool Misstraat-Ballaarweg
Refter middelbaar instituut HHvM (ingang Sollevelden)
20 uur - 18 euro/ploeg
ouderraad.berlaar@gmail.com 

20/10  -  30ste Nete- en Kastelentocht
Organisator: WSV Berchlaer
7.30 – 15 uur - OC Ballaer, Markt 27 - 1,5 euro 
ingrid.haverhals@scarlet.be 
0486 29 06 46

24/10  -  Blikopener: Jazzgeschiedenis
Organisator: Vormingplus regio Mechelen
20.30 - 22 uur - Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84) 
5 euro - regiomechelen@vormingplus.be

   Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten 
in De Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor 27 
september 2019 invullen in de activiteitenkalender. 
Dat doe je via www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen 
deze kalender vervolgens over in De Kiosk.

ACTIVITEITENKALENDER

‘T DOLHUIS FEEST!
Vzw ’t Dolhuis zet zich al 25 jaar in voor het 
behoud van ’t Dolhuis. Dat gebouw is een 
blijvende herinnering aan meer dan 120 jaar 
ouderenzorg in Berlaar én een vaste stek 
voor tal van culturele activiteiten.

Om dit jubileum te vieren, nodigt vzw ’t Dolhuis 
graag de Berlaarse bevolking uit op zondag 15 
september 2019. Het Dolhuiscafé is die dag open 
vanaf 13.30 uur. Muziek, lekkere drankjes, een 
gezellig decor en toffe mensen garanderen er een 
leuke namiddag.

En vzw ’t Dolhuis trakteert alle aanwezigen op een 
gratis drankje. Iedereen welkom!

Waar? ‘t Dolhuis, Legrellestraat 39
Wanneer? zondag 15 september 2019, 
vanaf 13.30 uur
Meer info? www.dolhuis.be
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JEUGD & ONDERWIJS

EEN SCHOOLJAAR ZONDER ZORGEN
Op maandag 2 september starten alle kinderen weer vol goede moed aan een nieuw 
schooljaar. Helaas kan dat binnen het gezin ook voor stress zorgen, omwille van een 
moeilijke financiële situatie bijvoorbeeld. Bekijk in dat geval zeker de optie van een school- en studietoelage.

Studietoelage aanvragen en indienen

De toelage is een vorm van financiële steun van de 
Vlaamse overheid om ouders te ondersteunen in het 
dragen van de kosten voor de school of studie. Heb je 
hulp nodig bij het invullen van een aanvraag? Maak dan 
een afspraak bij de sociale dienst. Merk je dat de toelage 
toch te beperkt is? Informeer dan bij de sociale dienst 
voor financiële steun bij de schoolkosten.

Sport en cultuur

Ook sport en cultuur kan een flinke hap uit het budget 
nemen. Informeer voor 31 oktober bij de sociale dienst 
of je in aanmerking komt voor hulp bij het betalen 
van schoolrekeningen, bijdragen of lidgeld voor de 
jeugdbeweging, voetbalclub, dansschool of andere 
activiteiten.

Meer info?
 - Bel naar het gratis nummer 1700 of neem een kijkje 

op www.studietoelagen.be
 - Sociale Dienst: 03 410 19 00, info@berlaar.be of kom 

na afspraak langs.
 - www.berlaar.be/studietoelagen

18 OKTO
BER 2019

 

Vrijdag 18 oktober van 7 tot 8.30 uur 

Gratis ontbijt voor jongeren in uniform 

Op het marktplein / aan de chirolokalen 

Info: 03 410 19 00 of vrijetijd@berlaar.be 
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MUZIKALE BERLAARNAAR WINT PUBLIEKSPRIJS 
OP KONINGIN FABIOLAWEDSTRIJD 2019
In juli streden de beste beiaardiers ter wereld voor de eretitel van Beiaardier 2019 in de Koningin 
Fabiolawedstrijd. Na een spannende finale greep de 19-jarige Berlaarnaar Jasper Depraetere 
nipt naast de hoofdprijs, maar hij mag zich wel de tweede beste beiaardier ter wereld noemen. 
Jasper wist bovendien de harten van het publiek te beroeren en won zo ook de publieksprijs. Wij 
vroegen hem kort wat dat met een mens doet.

De beiaard is een bijzonder, niet alledaags 
instrument. Waar komt je liefde voor dat 
instrument vandaan?
“Toen ik 8 was volgde ik notenleer aan de Lierse 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans”, 
begint Jasper. “Na het eerste jaar moest ik een 
instrument kiezen. Samen met mijn ouders ging ik 
toen naar de instrumentenvoorstelling. Dat is een dag 
in de muziekschool waar alle instrumenten worden 
voorgesteld. Er kwamen heel wat instrumenten voorbij. 
De beiaard was het laatste, maar kon niet op het 
podium. We moesten daarom naar het beiaardlokaal van 
de school en toen ik daar binnenkwam, zat leraar Koen 
Van Assche klaar aan zijn instrument. Hij begroette me 
hartelijk en liet een stukje horen. Ik voelde meteen de klik 
met de leraar én het instrument! Die dag leerde ik zelfs 
al om het begin van ‘Pirates of the Carribean’ te spelen. 
Vanaf dan volgde de rest vanzelf. Ondertussen zijn we 11 
jaar verder en studeer ik beiaard aan het Luca School of 
Arts, campus Lemmens in Leuven.”

De selectie voor de wedstrijd was niet min en 
had een hoge moeilijkheidsgraad. Alleen de vijf 
besten mochten strijden om de eerste plaats. 
Had je verwacht in de finale te staan?
“De wedstrijd was inderdaad zeer intens. Ik heb ruim 
een jaar geoefend om alles te kunnen instuderen. 
Tijdens de preselecties had ik er wel een goed gevoel 
bij. Toch blijft het een grote ontlading wanneer je naam 
effectief wordt afgeroepen. Het niveau lag erg hoog. 
Je moet toch opboksen tegen de beste beiaardiers uit 
alle mogelijke hoeken van de wereld: Amerika, Australië, 

Rusland, Frankrijk, Polen, … Ik kon in mijn voorbereiding 
gelukkig rekenen op de steun en begeleiding van mijn 
beiaardleraars Koen Van Assche en Carl Van Eyndhoven, 
en natuurlijk ook op mijn ouders, familie en vrienden.”

Je wist de harten van de toeschouwers het meest 
te beroeren en won, naast de tweede plaats, ook 
de publieksprijs. Dat lijkt ons een hele eer, toch?
“Dat is inderdaad erg fijn, al ben je natuurlijk altijd wel 
een beetje ontgoocheld als je net naast de eerste plaats 
grijpt. Ik blik echter tevreden terug op mijn finale. Vooral 
het werk voor mobiele beiaard en koperensemble was 
heel bijzonder om te mogen vertolken. Hopelijk opent 
het deuren naar veel concerten in binnen- of buitenland 
en kan ik zo de beiaard meer bekend maken bij jong 
en oud. Iedereen heeft het instrument vast wel eens 
op de achtergrond gehoord als je door de straten van 
een stad met een beiaard wandelt, maar slechts weinig 
mensen kennen het van dichtbij. Het wordt daardoor 
vaak verward met een orgel uit de kerk. Als een echte 
jukebox van een stad is het een erg veelzijdig instrument. 
Klassiek, hedendaags, pop, jazz, film, … Je kan er alles op 
spelen!”

Waarom moet iemand, volgens jou, de stap naar 
een opleiding in een muziekschool zetten?
“Muziek maken is leuk en verrijkend! Je kan er je 
gevoelens in kwijt, je ontmoet andere mensen, het 
trekt je geest open, … Als je muziek wil leren, is het altijd 
goed om les te krijgen van mensen die je de kneepjes 
van het vak bijbrengen. Je kan wel op jezelf al enkele 
zaken leren zonder naar de muziekschool te gaan, maar 
op een bepaald moment bereik je dan toch een plafond 
waar je moeilijk doorheen kan zonder begeleiding van 
professionals. Ook alles wat je opsteekt van notenleer, 
harmonie en muziektheorie valt niet te onderschatten. 
Voor mij is de muziekacademie mijn tweede thuis 
geweest. Ik heb er ook nog woord gevolgd. En basgitaar. 
En wie weet wat er nog allemaal volgt. Een echte 
aanrader dus!”

Zelf in de voetsporen van Jasper treden?
De Berlaarse afdeling van de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans opent graag de deuren voor je. 
Wie zich aan een boeiend muzikaal 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 ook proeflessen volgen, 
stuur daarvoor een mail naar berlaar@samwdlier.net. De 
lessen vinden plaats in GBS De Stap, Pastorijstraat 60.

© Wannes Vansina
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DOE MEE MET DE KINDERROMMELMARKT!
Op zondag 6 oktober organiseert het gemeentebestuur opnieuw een kinderrommelmarkt 
tijdens de oktoberkermis aan het station. 

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

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

De deelname is gratis, maar je moet je 
wel vooraf inschrijven via www.berlaar.be/
inschrijven. Doe dat voor 18 september, 
daarna ontvang je een deelnamebewijsje 
via de post. Breng op de dag zelf zeker een 
tafel, stoel, deken, parasol en dergelijke 
mee. Elke deelnemer krijgt ongeveer twee 
meter plaats.
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VERKEER & VEILIGHEID

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

Om de oversteekplaatsen in de schoolbuurten van 
onze gemeente voldoende te bemannen, doet het 
gemeentebestuur een warme oproep naar nieuwe 
kandidaten. Iedere meerderjarige kan gemachtigd 
opzichter worden. 
Iedereen die een beetje tijd wil vrijmaken om kinderen 
veilig te helpen oversteken, is van harte welkom. Zelfs 
als je maar op één moment van de week kan, kunnen we 
je hulp goed gebruiken.

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

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

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

EERSTE AUTOVRIJE 
ZONDAG OP 1 
SEPTEMBER
Naar goede gewoonte sluiten we de zomervakantie 
af met een kermis. Vanaf zaterdag 31 augustus tot 
en met dinsdag 3 september staat de Markt in het 
centrum weer boordevol attracties. Maar voor de 
eerste maal organiseert het lokaal bestuur ook een 
autovrije zondag op zondag 1 september. Een dag 
waarop auto’s verbannen worden uit het centrum 
en voetgangers en fietsers vrij spel hebben!

Auto’s verdwijnen, mensen verschijnen
Op zondag 1 september vragen we alle inwoners om de 
auto op stal te laten en de voordelen van het stappen 
en trappen te ontdekken. Op de Autovrije zondag zal het 
centrum van Berlaar tussen 14 en 18 uur verboden terrein 
zijn voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer en zijn 
voetgangers en fietsers er baas! Voor alle inwoners een 
uitgelezen kans om contacten te leggen en het centrum 
van Berlaar op een andere manier te beleven.

Er zal die dag voldoende te beleven zijn. Net als bij het 
Avondfeest zullen standen van verenigingen verspreid 
over het dorpsplein en omgeving staan, de kermis staat 
opgesteld en ook de handelaars zijn die dag vrij om de 
deuren van hun zaak te openen. Verder is er allerhande 
animatie voorzien zoals een interactieve markt, sport & 
spel en een trotinetten- en loopfietsenrace. We hopen 
jullie dan ook allen te mogen verwelkomen en er samen 
één groot feest van te maken!

INFORMATIEAVOND 
ÉÉN DAG NIET
Een goed geïnformeerd bewoner kan vele ongemakken voorkomen. Daarom organiseren 
BIN Tuinwijk en Lokale Politie Berlaar-Nijlen een informatieavond rond het beveiligen 
van je woning. Die zal doorgaan op woensdag 23 oktober om 19.30 uur in GITHO Nijlen.
Wanneer de presentatie afgelopen is, krijg je eveneens de kans om al je bijkomende 
vragen te stellen aan de politie. Wees dieven een stap voor en kom langs voor vele tips!

Iets verdacht gezien of gehoord in de buurt? Bel 101
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HOE WONEN WE IN DE TOEKOMST?
Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar 
nu al over nadenken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Duurzaam 
omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. 
Daarom werkt de provincie Antwerpen aan een nieuw Beleidsplan Ruimte.

Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen? 
Hebben ze bossen en weiden om in te spelen? Kopen zij 
nog groenten, fruit en vlees uit de buurt? Staan zij met 
hun auto in de file? Willen we in de toekomst voor iedereen 
ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten 
we nu al afspraken maken over ons ruimtegebruik. De 
druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk 
om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. 
De eerste versie van het nieuwe Provinciaal Beleidsplan 
Ruimte Antwerpen noemen we de conceptnota. Ze 
bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn 
en een set van beleidskaders die op middellange termijn 
zorgen voor de uitvoering van de visie.

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het 
provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie 
Antwerpen en erop reageren. Ze is ook te vinden op 
www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Ook 
jouw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen 
hebben een belangrijke meerwaarde. Reageren doe 
je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, van 20 
augustus tot en met 18 oktober 2019 en gericht aan de 
deputatie van de provincie Antwerpen.

Blijf op de hoogte 
Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot het 
definitieve Beleidsplan Ruimte te komen? Abonneer je 
dan op de nieuwsbrief op www.provincieantwerpen.be/
beleidsplanruimte. Op die webpagina vind je ook altijd 
de meest actuele informatie over het proces en de 
aankondiging van toekomstige inspraak- en participatie-
initiatieven.

MILIEU

WEEKEND VAN DE KLANT IN BERLAAR
Tijdens het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019 organiseert de dienst Lokale 
Economie van het gemeentebestuur in samenwerking met Comeos, Unizo en UCM voor het 
derde jaar op rij het Weekend van de Klant.

Wil je graag eens extra verwend worden door onze 
lokale handelaars? Neem een kijkje op de website van 
Weekend van de Klant, klik door naar Berlaar en stippel 
alvast je winkelroute uit. Je kan hier ook de openingsuren 
van de deelnemende handelszaken terugvinden en 
ook bekijken welke leuke acties er in onze gemeente 
georganiseerd worden. 

Als handelaar kan je jezelf voor deze actie inschrijven via 
www.weekendvandeklant.be. Vermeld bij je inschrijving 
zeker de openingsuren van je winkel op beide dagen, de 
acties of attenties die je zal aanbieden en wanneer je 
dit doet. Elke handelaar die voor 15 september via de 
website inschrijft, krijgt een pakketje met promomateriaal 
met onder andere een affiche, een raamsticker en een 
pakketje ballonnen. 
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GEZOCHT: VRIJWILLIGERS ZWERFKATTENPROJECT
De gemeente Berlaar zet zich al jarenlang in om het aantal zwerfkatjes in de gemeente te 
beperken door middel van het zwerfkattenproject, waarbij de nadruk gelegd wordt op 
sterilisatie/castratie. Dit project wordt gedragen door vrijwilligers (kattenvangers) en gebeurt in 
samenwerking met twee dierenartsen van Berlaar.
 

Hoe werkt het?
Wanneer er meldingen op de Milieudienst binnenkomen 
over zwerfkatjes, worden de vrijwilligers gecontacteerd. 
Zij gaan de katjes – al dan niet met een speciale vangkooi 
die ter beschikking wordt gesteld door het lokaal 
bestuur– ophalen en brengen ze naar de dierenarts voor 
sterilisatie/castratie. Daarna worden ze teruggezet op 
de plaats waar ze gevonden zijn, maar vaak worden ze 
in huis genomen door de burger die de melding plaatste.
 
Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?
Er is een sterke nood aan vrijwilligers om dit project 
lopende te houden en de uitbreiding van het zwerf-

kattenbestand op een diervriendelijke manier tegen te 
gaan. Heb jij een hart voor dieren en wil je graag bijdragen 
aan dit project door mee te werken als vrijwilliger? Ben 
je bereid je een paar uurtjes per week in te zetten om 
katjes op verschillende locaties in Berlaar op te halen 
en naar de dierenarts te brengen? Dan kan je je bij de 
gemeente aanmelden als vrijwilliger. De vergoeding 
bedraagt 20 euro voor een halve dag en 30 euro voor 
een hele dag. Wij verwelkomen je graag in ons team van 
gemeentelijke vrijwilligers!

Geen vrijwilliger, maar wel een zwerfkatje gevonden?
Uiteraard kan je dan ook zélf met het katje naar de 
dierenarts gaan. Het volstaat om bij de Milieudienst 
van de gemeente een attest op te vragen, wat je dient 
mee te nemen en te bezorgen aan één van de twee 
dierenartsen (An Pieters en Geert Adriaenssens) die bij 
het zwerfkattenproject betrokken zijn. Het katje wordt 
dan gesteriliseerd of gecastreerd en de factuur wordt 
rechtstreeks naar het bestuur gestuurd.

Help jij ons om de zwerfkattenproblematiek op een dier-
vriendelijke wijze aan te pakken? Neem dan contact op 
met Eveline via 03 410 19 00 en geef je op als vrijwilliger.

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

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet je evenwel aan bepaalde voorwaarden voldoen:
• Als je voor de aankoop van incontinentiemateriaal een tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap  voor 

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

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

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

• Voor de beoordeling van erkende opvanggezinnen of onthaalouders moet er jaarlijks een geldig bewijs afgeleverd 
worden door Kind en Gezin. Als de reden waarom je gebruik kan maken van deze toelage wijzigt of wegvalt, 
moet je de dienst Financiën van de gemeentelijke administratie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De 
aanvragen samen met het attest kan je bezorgen tot uiterlijk 15 november 2019 aan het onthaal (Markt 1, 2590 
Berlaar).

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

BERLAARSE VERENIGINGEN VERKOPEN 
VOOR 20STE MAAL AZALEA’S
Kom op tegen Kanker bestaat 30 jaar en het Plantjesweekend viert zijn 25ste verjaardag. Deze 
jubileumeditie wordt vast een schot in de roos. Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september 
zullen duizenden vrijwilligers doorheen heel Vlaanderen azalea’s te koop aanbieden aan 7 euro. Aan 
supermarkten, op gemeentepleinen of deur aan deur, iedereen kan dichtbij de typische Kom op tegen 
Kanker-plantjes vinden.

Ook in 2019 zullen ruim driehonderdduizend azalea’s hun 
weg vinden naar mensen die de strijd tegen kanker een 
warm hart toedragen. Marc Michils, algemeen directeur 
van Kom op tegen Kanker, blikt hoopvol vooruit: ‘Het 
voorbije Plantjesweekend was succesvol met ruim  
332 510 verkochte azalea’s. Dit jaar willen we er een 
mooie jubileumeditie van maken, samen met honderden 
comités. Zij vormen al 25 jaar het kloppend hart van ons 
Plantjesweekend.’

Ook Berlaar doet mee
In Berlaar is het al de 20ste keer dat een aantal 
verenigingen de handen in elkaar slaan om huis-aan-
huis azalea’s te verkopen. Deze jubileumeditie willen we 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

 

Daarom kan je bij een aantal Berlaarse handelaars al 
een spandoek zien hangen en staat er een geldpotje op 
de toonbank waarin je je wisselgeld kan deponeren. Het 
extra geld dat daarmee wordt verzameld, zal integraal 
worden overgemaakt aan het Plantjesweekend.
 
In Berlaar gaat de plantjesverkoop al op woensdag 
11 september van start. Van woensdag tot zaterdag 
mag je dus een verkopersteam van één van de vaste 
verenigingen verwachten: ACV, Femma Centrum, Femma 
Heikant, Gezinsbond, KLJ, KVLV Centrum, KVLV Heikant, 
KWB Station, Landelijke Gilde Centrum en het Rode Kruis, 
misschien nog aangevuld met enkele nieuwkomers. Elke 
vereniging neemt een aantal straten voor haar rekening. 
Het lokaal bestuur verleent logistieke steun.

Steeds een succes
De vorige jaren werden er in Berlaar telkens wel 2 500 
plantjes verkocht! De tientallen vrijwilligers van de 
deelnemende verenigingen hopen dit jaar weer even 
goed te kunnen doen. Met de opbrengst van deze actie 
kunnen ze mee de strijd tegen kanker helpen aanbinden. 

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

Wil jij ook meehelpen?
Wie meer inlichtingen wenst over de Berlaarse 
plantjesverkoop of wie mee wil helpen met de verkoop 
van de azalea’s kan contact opnemen met coördinator 
Martine Van Tomme op het nummer 03 422 57 22. KOTK 
en al haar vrijwilligers hopen alvast dat ze ook dit jaar 
op de gulle steun van de Berlaarse bevolking mogen 
rekenen!

Meer weten
Kom op tegen Kanker - www.komoptegenkanker.be of 
02 227 69 69
Kankerlijn - www.kankerlijn.be
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VERWARMINGSCOACHES GEZOCHT!
Wil je graag gezinnen helpen en coachen bij het zuinig verwarmen? Dat kan! Dit najaar zetten 
gemeente Berlaar en provincie Antwerpen opnieuw in op optimaal verwarmen. Want door 
bewuster te verwarmen kan je heel wat energie besparen.

Als vrijwilliger ga je op huisbezoek bij geïnteresseerde 
huishoudens in jouw (buur)gemeente. Je geeft hen 
tips op maat en helpt bij het zuinig instellen van hun 
verwarming. “Het geeft veel voldoening om anderen 
te helpen”, vertelt Patrick Backx, verwarmingscoach in 
Essen. Hij is ingenieur van opleiding en met pensioen, 
maar nog heel actief. Patrick deelt zijn interesse voor 

energiebesparing graag met anderen. “Ik merk dat heel 
wat mensen niet bezig zijn met hun energieverbruik. 
Maar door hier af en toe bij stil te staan, kan je heel wat 
uitsparen. Ik wijs de mensen graag de weg en geef aan 
waarop ze moeten letten.“

Kan jij ook coach worden? “Natuurlijk, je moet geen 
verwarmingsspecialist zijn om als coach aan de slag te 
kunnen. We zijn op zoek naar mensen met een interesse 
in energiebesparing en veel zin om bij te leren. Want we 
zorgen voor heel wat ondersteuning vanuit de provincie: 
een opleiding, verzekering, materiaal en checklists om 
mee te nemen naar de huisbezoeken”, licht Karin Van 
der Auwera, projectverantwoordelijke toe. “Misschien wil 
jij ons team versterken om zo meer huishoudens verder 
te helpen?”

Meer weten
Bekijk de getuigenissen van Roger, Björn en Patrick op 
www.provincieantwerpen.be > verwarmingscoach. Daar 
vind je ook de volledige vacature. Inschrijven kan nog 
tot 30 september, via het online invulformulier of een 
mailtje naar verwarmingscoaches@provincieantwerpen.
be. Of contacteer Karin Van der Auwera voor een 
kennismakingsgesprek via 03 240 66 82.
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BRUNCH MET REISVERHALEN
Zoals ieder jaar vindt ook dit jaar de brunch met reisverhalen ten voordele van 11.11.11 
plaats. De brunch wordt georganiseerd door de Wereldwinkel en het lokaal bestuur 
en vindt plaats op zondag 10 november 2019 in zaal Familia, Aarschotsebaan 105 in 
Berlaar Heikant. 

Heb jij nog een boeiend reisverhaal dat je graag wil delen? 
Neem dan zeker contact op met Nele Weuts 
via 03 410 19 00 of nele.weuts@berlaar.be.

GRATIS INFOAVOND VOOR VERHUURDERS
Een woning verhuren brengt heel wat op, maar soms loopt niet alles volgens plan. Als verhuurder 
stuit je vaak op obstakels en moeilijkheden. Verhuur je een woning of denk je erover dit te doen? 
Heb je in het verleden al moeilijkheden gehad of wil je weten wat je te wachten staat? Kom dan 
langs op de gratis infoavond voor verhuurders en krijg antwoord op al je vragen. 

Is mijn woning huurconform? 
Om een woning te verhuren moet het pand voldoen aan 
heel wat wettelijke verplichtingen. Tegen 2020 moet een 
huurwoning voorzien zijn van dakisolatie en dubbele 
beglazing. Misschien kom je wel in aanmerking voor een 
premie? 
Tijdens de infoavond kom je als (toekomstige) verhuurder 
alles te weten over woonkwaliteit en de vereisten 
waaraan je woning moet voldoen. Bovendien kan je al 
je vragen stellen aan één van de woningcontroleurs van 
IGEMO, zij staan je die avond gratis bij met raad en daad.

Kan ik verhuren zonder zorgen?
Als verhuurder heb je het niet altijd even gemakkelijk. Je 
woning blijkt niet te voldoen aan wettelijke verplichtingen, 
de huurders maken je het moeilijk of er komt gewoon 

heel wat extra tijd bij kijken om alles in orde te houden. 
Wist je dat je een woning kan verhuren via een Sociaal 
Verhuurkantoor (SVK)? Zo’n SVK biedt heel wat 
voordelen en neemt een groot deel van je zorgen weg. 
SVK Onderdak legt je tijdens de infoavond haarfijn uit 
hoe ze te werk gaan. 

Waar? Dienstencentrum - Het Lijsternest 26, 2580 Putte
Wanneer? Maandag 21 oktober om 19.30 uur (onthaal 
vanaf 19 uur)
Voor wie? (toekomstige) verhuurders uit Berlaar, 
Bonheiden, Putte, Duffel en Sint-Katelijne-Waver
Inschrijven kan via een mailtje naar woonwinkel@igemo.
be, met vermelding van je naam en contactgegevens,  
met als onderwerp ‘infoavond voor verhuurders’.
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ZORG DAT JE NIETS MIST DOOR GRIEP
Ieder jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich mee: griep. Gemiddeld wordt één op 
de tien mensen ermee besmet. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan 
griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven er honderden mensen aan de gevolgen van de ziekte. 

Vooral bij 65-plussers, zwangere vrouwen of personen 
die gezondheidsproblemen hebben zoals diabetes 
of een ziekte aan de longen, het hart, de lever of de 
nieren is het risico op complicaties door griep veel hoger. 
Vaccinatie is de beste manier om je tegen griep, en vooral 
de gevolgen ervan, te beschermen. Ben je gevaccineerd, 
dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je toch 
griep, dan word je met een vaccinatie minder ziek en is 
de kans op complicaties, zoals een longontsteking, veel 
minder groot. Bescherm jezelf dus tegen de ziekte en 
haal je griepprik!

Jaarlijks herhalen in oktober
Ieder jaar zijn er andere griepvirussen. Daarom is 
het nodig om je vaccinatie jaarlijks te herhalen. De 
Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin 
namelijk af op het griepvirus dat dat najaar waarschijnlijk 
zal overheersen. Laat je vanaf half oktober dus 
vaccineren, zo maak je de beste kans om geen griep te 
krijgen in de winter. 

Hoeveel kost dat?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft 
terugbetaald. Als je in een woonzorgcentrum verblijft 
is het vaccin zelfs  gratis. Wil je weten of je tot een 
risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin precies 
kost? Vraag het na bij je huisarts.

Meer weten over griep en griepvaccinatie? 
www.griepvaccinatie.be

STIJLVOL HET NAJAAR IN MET DE BERLAARSE 
HANDELAARS
Op woensdag 18 september slaan de Berlaarse 
handelaars de handen in elkaar voor hun eerste 
grote modeshow in sporthal ’t Stapveld. Ze 
tonen er de nieuwe herfst- en wintercollectie.

Vergeet New York en Milaan, in september kan je gewoon in ons 
eigen Berlaar terecht voor een prachtige modeshow. Je ontdekt er 
de herfst- en wintercollectie die vanaf september in de Berlaarse 
modezaken hangt. Onder de modellen die de producten tonen, 
herken je vast ook enkele iets bekendere Vlamingen.

Wie deze voorstelling wil bijwonen, kan een toegangskaart kopen 
bij de deelnemende handelaars (De Zon Heren, De Zon Dames, 
New Trend, Oog & Uur, Eliénne Boutique, Lingerie Christel en 
Schoenen Conny). De kaart kost 15 euro, maar als je voor 6 oktober 
een aankoop doet bij één van de deelnemende handelaars wordt 
er op vertoon van de toegangskaart éénmalig 15 euro korting 
gegeven.

Er zijn ongeveer 400 plaatsen beschikbaar in sporthal ’t Stapveld. 
Wees er dus snel bij, want volzet is volzet!
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NEOS BERLAAR: 
ÉÉN JAAR LATER NOG ALTIJD 
SPRINGLEVEND!
Ongeveer een jaar geleden zag Neos Berlaar het levenslicht. Neos staat voor Netwerk van Ondernemende 
Senioren en is één van de snelst groeiende seniorenverenigingen van Vlaanderen. In Berlaar organiseren 
ze onder meer socio-culturele activiteiten, lezingen en wandelingen.

Lokale Neos-afdelingen staan vooral voor ontmoetingskansen. Ze 
geven de leden de mogelijkheid om samen optredens, daguitstappen, 
lezingen, musea- of bedrijfsbezoekjes te beleven. Onder impuls van 
een creatieve en energieke bestuursploeg beleefden ongeveer 40 
leden in onze gemeente zo een boeiende eerstejaarsagenda. Neos 
haalde dr. Cammu, Paul Goossen, Peter Verlinden en Marjan Verplancke 
naar Berlaar, terwijl ze op hun beurt de verplaatsing maakten naar het 
Afrika-museum en bussenbouwer Van Hool. Naast de verruiming van 
het verstand hielden ze zich ook nog fysiek bezig met enkele talrijk 
bijgewoonde wandelingen.

Neos Berlaar vond een clublokaal in cultuurcafé Station Berlaar. Iedere laatste donderdag van de maand komen ze er 
om 14.30 uur bijeen om bij te praten. Iedereen is welkom op dat bijbabbelmoment, er is geen instapbarrière.

Voor meer informatie over het programma 2019-2020 of over de voorwaarden voor lidmaatschap kan je terecht bij  
• Wilfried Mortelmans : 0477 23 04 03 – wilfried.mortelmans@telenet.be
• Wilfried Geens : 0477 54 59 02 – wilfried.geens@skynet.be.

Seniorenfeest 2019 

20 september 2019 om 12 uur 

Muziek en Humor met 

Sporthal, Pastorijstraat 62 

Seniorenfeest 2019 Inschrijvingsformulier 
 

Naam en Voornaam:         geboortejaar: 

 

E-mail:           tel.nummer:    

Aantal personen: ………… (aantal personen) 

bedrag: ………………….. (7 euro pp)       ………….. X taart ………….. X fruitsla 

Jef De Smedt en Dennie Damaro 

Programma: 
11.30 uur: deuren open 

12.30 uur: maaltijd 

13.30 uur: optredens 

14.30 uur: taart of fruitsla 

Inschrijven voor 7 september: 
Gemeentehuis, Onthaal, Markt 1    of online 

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

Op de locatie geldt een maximumcapaciteit.  Volzet is volzet! 

Toegang: 7 euro 

 

Geeft u toestemming om beeldmateriaal, genomen tijdens deze activiteit te gebruiken en publiceren?   ja  neen 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden enkel in functie van de activiteiten en werking van de  
Gemeente Berlaar gebruikt. Beeldmateriaal genomen tijdens deze activiteit kan gebruikt worden voor publiciteit 
via één van de gemeentelijke kanalen, kan 5 jaar actief gebruikt worden en wordt daarna enkel bijgehouden in 
het historisch actief.  De privacyverklaring van de gemeente vindt u op de website: www.berlaar.be  

 

INSCHRIJVEN KAN OOK ONLINE OP WW.BERLAAR.BE/INSCHRIJVEN 



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



Zomerschilderdagen  

Zomerbar au Jardin 

© Kris Martlé

#INSTABERLAAR 

Balder Zomer
© Kris Martlé

Rock Balder
© Kris Martlé

Ontvangst jubilarissen

© Marc Van Put


