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Beste burgers van Berlaar,

De feestdagen betekenen altijd even stilstaan. Stilstaan bij wat je hebt en wie 
je dierbaar is. Mensen die je verloren hebt, lang geleden of nog heel recent. 
De dingen die je koestert en de zaken die je wil veranderen. Een moment van 
samenzijn met de mensen die je graag ziet.

In naam van het lokaal bestuur wens ik je alvast een fijn en rimpelloos 2020 toe!
 
Om het nieuwe jaar goed te starten, nodigen we je van harte uit op de 
gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Op zondag 5 januari om 11 uur heffen we er 
samen het glas op de toekomst en klinken we op het dorpsplein op de recent 
gerenoveerde pui aan de gevel van het gemeentehuis.

Die toekomst neemt overigens ook in Berlaar concrete vormen aan. In 2020 
starten we en werken we verder aan enkele grote werken zoals de heraanleg 
van de Pastorijstraat, de heraanleg van het Kardinaal Cardijnplein, de renovatie 
van de Sint-Pieterskerk, de renovatie van de buitenschoolse kinderopvang in 
Heikant, onze plannen voor een nieuwe sporthal of de aanleg van een fietspad 
aan Hemelshoek. Grote uitdagingen dus, die ook voor wat hinder zullen zorgen, 
maar we proberen alles efficiënt en vlot klaar te krijgen!

Tot slot, op één van de volgende bladzijden maak je kennis met een uniek 
Berlaars project waarbij een keuzeseminarie onze Berlaarse scholieren bijstaat 
in hun zoektocht naar ‘geluk’. In navolging van hun tips geef ik graag ook zelf nog 
wat goede raad voor 2020 mee: maak tijd vrij om regelmatig even stil te staan. 
We gaan te vaak gejaagd door het leven. Leer genieten van de kleine dingen en 
koester de momenten met de mensen die in je hart zitten. Morgen kan altijd nog 
even wachten.

Je burgemeester,
Walter Horemans

Inhoud
 2 > Voorwoord

 3 > Nieuws uit de  
  gemeenteraad

 4-8 > Goed om weten

 9 > Senioren

 9 > Sport

 10 > Activiteitenkalender

 10 > Toerisme

 11 > Jeugd & Onderwijs

12-14 >  Milieu

 15-16 > Wonen & Welzijn 

17-18 >  

 19 > Praktische info

 20 > #INSTABERLAAR

Colofon
‘De Kiosk’, het gemeentelijke infoblad van Berlaar 
verschijnt tweemaandelijks en wordt gratis 
aangeboden aan alle inwoners van Berlaar.

Redactioneel 
Markt 1, 2590 Berlaar
Tel. 03 410 19 00
communicatie@berlaar.be

Verantwoordelijke uitgever
College van burgemeester en schepenen

Vormgeving en druk   Eindredactie
Drukkerij Bulckens    Dienst Communicatie
Grensstraat 9, 2270 Herenthout  Markt 1, 2590 Berlaar
 
Medewerkers van deze editie 
Charlotte Baert
Olivia Boeykens
Nancy Cloos
Brenda Deflem
Ariane Delfino-Labiche
Jan Hendrickx
Katrien Hendrickx
Nadia Hendrickx
Marijke Herinckx

Anja Hermans
Cindy Jacobs
Kris Jacobs
Jeroen Janssens
Eva Keirsmakers
Kris Martlé
Marianne Mertens
Els Meulders
Kimberly Mortelmans

Anja Neels
Sharon Servranckx
Ellen Van Der Aa
Eveline Vande Vyvere
Marc Van Put
Ken Voet
Nele Weuts

Ontdek al onze activiteiten ook op www.berlaar.be

De Kiosk 
tweemaandelijks
informatieblad
jaargang 17 / 2020
editie 1 / jan • febr



3  I  De Kiosk - sept - okt 2019

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad van oktober en november nam onder andere 
onderstaande beslissingen:

Aankoop landbouwgrond 
Ebroek voor hondenweide
In oktober keurde de gemeenteraad 
unaniem de aankoop van een 
landbouwgrond ter waarde van  
113 000 euro in Ebroek goed.
Het lokaal bestuur is al langer op 
zoek naar een geschikte locatie voor 
een hondenweide in Berlaar. Dat 
is een plek waar baasjes hun dier 
even kunnen loslaten, maar waar 
wel strikte spelregels gelden. Door 
af te spreken met andere baasjes, 
kan de hondenweide verder ook 
een sociale invulling krijgen.
Met de aankoop van de 
landbouwgrond in Ebroek wil het 
lokaal bestuur binnenkort zo’n 
hondenweide realiseren.

Project landschapsdokters 
Kempens Landschap 
‘Berlaarhof’ 
De raadsleden stemden unaniem in 
met een opdrachtverklaring tussen 
het lokaal bestuur en vzw Kempens 
Landschap. Beide organisaties 
gaan vanaf 1 januari 2020 een 
overeenkomst aan die één jaar 
geldig is en stilzwijgend verlengd 
kan worden.
In die overeenkomst vertrouwt 
Berlaar het beheer van (het 
domein van) het Berlaarhof toe aan 

Kempens Landschap. Op die manier 
willen ze samen zorgen voor een 
goed onderhouden en aantrekkelijk 
domein, met aandacht voor de 
sociale economie.

Zichtbaar gebruik van camera’s 
op het grondgebied van de 
politiezone Berlaar-Nijlen
In de raadszitting van november 
verleende de raad haar principiële 
toestemming aan de lokale 
politiezone Berlaar-Nijlen om 
zichtbaar gebruik te maken van 
camera’s op het grondgebied van 
de politiezone, in het kader van 
haar opdrachten.

 

  Volg de gemeenteraad 
online via www.berlaar.be/

gemeenteraadbeluisteren.
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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.

Opgelet: op maandag 30 december is er géén zitdag.

BURGERLIJKE STAND
Overlijdens
6.7.2019 Maria (Mit) Nauwelaerts
8.7.2019 Erna Ceulemans
15.7.2019 Andrea (Adriënne) Bouwen
20.7.2019 Elza Ceulemans
25.7.2019 Hilde Simons
26.7.2019 Jozef Huyskens
28.7.2019 Wénéfride (Frida) Van Inthouedt
30.7.2019 Maria (zuster Walberti) Janssens
31.7.2019 Luc Provoost
2.8.2019 Angèle Van Hoof
24.8.2019 Frans Van der Auwera
28.8.2019 Alfons (René) Fierens

28.8.2019 Rudolf Van de Wouwer
29.8.2019 Jeanne Leemans
29.8.2019 Jozef (Jos) Wouters
30.8.2019 Jaak van den Buys
7.9.2019 Maria (Gusta) Verlinden
12.9.2019 Stephanie (Suzanne) Peeters
20.9.2019 Rosa Van Leuven
22.10.2019 Elza Van Roie
24.10.2019 Irma Kennis
3.11.2019 Frans Smits
4.11.2019 Agnes Van Beethoven

Huwelijken
20.4.2019 Nick Provinciael en Elien Van Goylen
13.7.2019 Steven Thijs en Brenda Ysewijn
20.7.2019 Sam Bernar en Vanessa Raeyen
24.8.2019 Wim Castrel en Kirby Everaert
24.8.2019 Jan Kelber en Astrid Vingerhoets
31.8.2019 Kurt Vandevelde en Martine Waelburgs
31.8.2019 Kevin Van den Wyngaert en Marijke Donckers
6.9.2019 Dirk Voorhoof en Kelly Bosmans
7.9.2019 Gunter Doheyn en Tanja Van Hecke

13.9.2019 Glenn Van den Dries en Nathalie Storms
14.9.2019 Serge Vingerhoets en Anouk Thienpont
14.9.2019 Didier Van den Vonder en Deflyne Coppens
20.9.2019 Ronald De Coster en Anita Mareels
21.9.2019 Michiel De Win en Marlies Naets
21.9.2019 Ralph Janssens en Ellen Bailly
28.9.2019 Eric van Hoek en Sophie Saudoyer
25.10.2019 Karen Van Dessel en An Van Dessel
26.10.2019 Daan Van Bastelaer en Bert Van de Zande

Geboorten
27.6.2019 Emil Van Asch
23.7.2019 Jora Onsia

30.7.2019 Estelle Toussaint
17.9.2019 Flor Laenen

SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het Sociaal Huis zijn gesloten op:
• woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
• donderdag 2 januari (Tweede nieuwjaarsdag)

Op dinsdag 31 december zijn de gemeentelijke diensten telefonisch bereikbaar tot 12.15 uur.

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. 
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KLINK SAMEN MET ONS OP 2020!
Op zondag 5 januari 2020 zijn alle inwoners van harte uitgenodigd 
op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het gemeentebestuur klinkt 
er samen met jou op het nieuwe jaar.

De receptie vindt dit jaar plaats op de Markt, vlak voor het gemeentehuis. We starten 
om 11 uur. Het gemeentebestuur voorziet achtergrondmuziek, een drankje en een 
hapje.

Iedereen is van harte welkom!

KERSTBOOMOPHALING
De gemeente verzorgt naar jaarlijkse gewoonte een ophaling van de gebruikte 
kerstbomen.

De gebruikte kerstbomen worden op volgende dagen opgehaald: 
- maandag 6 januari 2020: Berlaar-Heikant
- dinsdag 7 januari 2020: Berlaar-Centrum

Gelieve de bomen (zonder versiering) vanaf 7 uur ’s morgens klaar te leggen langs de openbare weg.

BERLAAR ZET HET NIEUWE JAAR IN 
ZONDER KNALLEN
In Berlaar verkiezen we bij de jaarwisseling voortaan het geluid van knallende champagnekurken boven 
dat van eindejaarsvuurwerk. Vorige jaren voorzag het lokaal bestuur nog een uitzondering voor particulier 
vuurwerk op 1 januari tussen middernacht en 1 uur, maar dit jaar kiest het voor een algemeen verbod.

Vuurwerk afschieten op oudejaarsnacht is vanaf dit jaar niet langer toegelaten in Berlaar. Het lokaal bestuur kiest 
ervoor om het nieuwe Vlaamse verbod op vuurwerk toe te passen en geen uitzondering op nieuwjaarsdag meer 
toe te staan. Wie toch vuurwerk wil afschieten, heeft daarvoor een vergunning nodig. Die zal voortaan slechts in 
uitzonderlijke gevallen, en onder de juiste veilige en diervriendelijke voorwaarden, afgeleverd worden.

Gevaarlijk voor mens en dier 
Zowel bij het afsteken als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond geraken. Volgens cijfers van Stichting 
Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016. 
Ook het risico op brand is erg groot, als het vuurwerk in de bomen of op gebouwen terecht komt. Om lichamelijke en 
materiële schade te voorkomen, besloot het bestuur om eindejaarsvuurwerk niet meer toe te staan. Het vuurwerk 
zorgt bovendien voor harde knallen, die op oudejaarsavond van alle kanten kunnen komen. Dat maakt dieren onrustig 
en bezorgt hen stress, waardoor ze uitbreken, weglopen en schade aan zichzelf of anderen kunnen toebrengen. Als 
landelijke en diervriendelijke gemeente willen we dat absoluut vermijden, om die reden kozen we bij het Avondfeest 
ook al voor een diervriendelijk en stiller vuurwerkalternatief.

NIEUWJAARKE ZOETE
Op maandag 31 december wuiven we 2019 uit. In Berlaar doen de kinderen 
dat onder meer door de straat op te trekken om te zingen.

Gewapend met alleen een zangzak en hun stem vieren de Berlaarse kinderen oudjaar door van 
deur tot deur wat snoep en centjes bij elkaar te zingen. De zakken werden reeds uitgedeeld in 
de tweede kleuterklas van de Berlaarse scholen en zijn voor 1,5 euro te koop aan het onthaal 
van het gemeentehuis.
Steun deze folklore en laat zien dat de zangertjes welkom zijn. Via www.berlaar.be kan je de 
affiche van Nieuwjaarke Zoete downloaden of je kan hem ophalen aan het onthaal van het 
gemeentehuis. Die kan je vervolgens aan je raam hangen.
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LAAT HET GEMEENTELIJKE ONTHAALLOKET 
JE DE WEG WIJZEN!
Bij de gemeentelijke diensten is het onthaalloket het aanspreekpunt bij uitstek. Wie het gemeentehuis 
of het Sociaal Huis bezoekt, is verplicht zich eerst aan te melden bij het onthaal. Zij wijzen je de weg 
en helpen je om je bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je kan er ook terecht om een aantal 
producten te kopen of af te halen. Die sommen we hieronder nog even voor je op.

Naast de rol van fysiek en telefonisch aanspreekpunt 
vervult het onthaal ook de functie van een volwaardig 
loket. Dat betekent dat je er allerlei producten 
kan verkrijgen. We delen die producten op in twee 
categorieën.

Snelbalie 
Dit zijn onder meer producten die je bij één van de 
gemeentelijke diensten hebt aangevraagd en betaald, 
maar die je af kan halen aan het onthaal wanneer ze 
klaar zijn. De medewerker van de betrokken dienst laat 
dit aan je weten bij de aanvraag.
Zaken waarvoor je terecht kan zijn onder meer: afhalen 
rijbewijs, afhalen reistoelating, afhalen biometrisch 
paspoort, afhalen attest van goed gedrag en zeden, 
werkloosheidscontrole, …

Verkoop
Verder zijn er een aantal zaken die je via het onthaal kan 
aankopen:
• Folders, brochures, stratenplannen en afvalkalender: 

gratis
• Stickers om reclamedrukwerk te vermijden of aan te 

geven dat je huisdieren hebt: gratis
• Berlaarbons: 5 euro/stuk
• Rookmelders: 8,80 euro/stuk
• PMD-zakken en roze zakken: 1,5 euro/rol
• Piekzakken: 3,30 euro/zak
• Incontinentiezakken: 7,5 euro/rol
• Berlaarse chocolaatjes: 6 euro/doosje
• Fotoboek Berlaar & Gestel: 35 euro/boek
• Berlaarse kalender: 10 euro/kalender

WANNEER HEB JE EEN AFSPRAAK NODIG  
BIJ DE DIENST BURGERZAKEN?
De dienst Burgerzaken werkt gedeeltelijk op afspraak. Kijk op voorhand na hoe ze jou verder kunnen 
helpen.

Een overzicht van de producten die je met of zonder afspraak kan verkrijgen vind je op de gemeentelijke website.
Een afspraak maken doe je via het algemeen telefoonnummer 03 410 19 00 of via mail naar burgerzaken@berlaar.be.

Meer info:  www.berlaar.be/burgerzakenopafspraak
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AANWERVINGEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR
Karin Van Kelst werd aangeworven 
als halftijds poetshulp met een 
contract van onbepaalde duur vanaf 
1 oktober 2019.
 

Hatice Akyuz werd aangeworven 
als halftijds poetshulp met een 
contract van onbepaalde duur vanaf 
1 december 2019.

Jannick Roothooft werd aan- 
geworven als voltijds administratief 
medewerker met een vervangings-
contract vanaf 1 december 2019.

GEMEENTE BERLAAR ONDERTEKENT 
BURGEMEESTERSCONVENANT 2030
De gemeenteraad en het schepencollege van de gemeente Berlaar beslisten in mei om toe te treden tot 
het Burgemeestersconvenant 2030. Hiermee engageert Berlaar zich om inspanningen te leveren die de 
CO²-uitstoot op het grondgebied van de gemeente tegen 2030 met 40% moeten verminderen.

Verder hoopt het lokaal bestuur, samen met de 
inwoners, bedrijven en verenigingen van Berlaar, 
tegen 2030 27% minder energie te verbruiken en 
minstens 27% van die energie uit duurzame bronnen 
op te wekken. Het bestuur stelt een plan op om onze 
gemeente beter bestand te maken tegen de gevolgen 
van de klimaatverandering die nu al optreden, zoals 
meer hittedagen en periodes van droogte.

Participatie 
“De gemeente kan deze ambitieuze doelstellingen 
echter niet alleen halen”, verduidelijkt burgemeester 
Walter Horemans. “De gemeentediensten zelf, inclusief 
onze eigen gebouwen en wagens, staan immers 
slechts in voor 1% van de CO²-uitstoot op het grondgebied. We hebben dus de hulp nodig van alle inwoners, bedrijven 
en verenigingen. Als landelijke woongemeente kunnen we vooral in woningen en bij verplaatsingen nog grote winst 
boeken.”

Berlaar wil van het klimaatplan vooral een actieplan maken, met inbreng van alle doelgroepen die een verschil kunnen 
maken. De komende 6 jaar zal de gemeente in samenwerking met intercommunale IGEMO een traject uitwerken om 
een positieve klimaatdynamiek tot stand te brengen.

Tussentijds rapport
Uit recente cijfers van de Vlaamse provincies blijkt dat Berlaar relatief goed scoort op reductie van CO²-uitstoot op haar 
grondgebied. De uitstoot van broeikasgassen daalde tussen 2011 en 2016 met 9,1%. In de rest van Vlaanderen was de 
daling amper 0,5%, in de provincie Antwerpen steeg de uitstoot zelfs met 1,6%. Een pluim voor Berlaar, dat nu vooral 
moet doorgaan op de ingeslagen weg om de ambitieuze doelstelling van -40% tegen 2030 te halen. 

Wereldwijd netwerk
Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met als doel lokale besturen samen te brengen om 
zich vrijwillig te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen. Berlaar was in 
2014 al toegetreden tot het Burgemeestersconvenant 2020 en hernieuwt hiermee haar engagement om te werken 
aan een meer klimaatvriendelijke gemeente. We volgen hiermee het voorbeeld van onder meer Mechelen, Lier en 
Bonheiden, die het Burgemeestersconvenant 2030 eerder al ondertekenden. In totaal zijn wereldwijd meer dan 9000 
gemeenten uit 59 landen, goed voor 326 miljoen inwoners, aangesloten bij het Burgemeestersconvenant. 

Wil je meewerken aan ons actieplan? Kom dan bij onze stuurgroep Berlaar2030 en geef mee richting aan ons Berlaars 
klimaatverhaal.

Meer weten?
Eva Keirsmakers
eva.keirsmakers@berlaar.be
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WERELDWINKEL ZOEKT VRIJWILLIGERS!
 
Je hoeft geen superman of -vrouw te zijn om vrijwilligerswerk te doen in de 
Wereldwinkel. Of je nu regelmatig in de winkel staat, eindejaarfolders gaat bussen 
of met wat handigheid de winkel aantrekkelijk maakt: jouw hulp is meer dan welkom!

“Als we met velen iets doen, dan doen we er toe.”
Wens je je mee in te zetten door ondersteuning te bieden bij acties voor het klimaat, migratie of eerlijke handel? 
Of wil je de Wereldwinkel liever helpen door hen te promoten op markten en feestelijkheden? Het kan allemaal! Jij 
kiest zelf hoe je je vrijwilligerswerk invult en hoeveel tijd je eraan besteedt.

Wil jij vrijwilliger worden?
Spring dan binnen in de Berlaarse Wereldwinkel (Markt 
5) en ontmoet er een andere vrijwilliger voor een eerste 
kennismaking.

Meer weten of een handje toesteken? 
Aarzel dan niet om contact op te nemen via 015 24 70 71.

UITSLAG STEUNKAARTEN BRANDWEERPOST 
BERLAAR
De Berlaarse brandweerafdeling verkocht traditiegetrouw weer steunkaarten. Op 5 
december trokken ze onderstaande nummers uit alle kaarten. Wie één of meerdere 
van de gelukkige nummers in zijn of haar bezit heeft, kan de prijs afhalen in de 
brandweerkazerne (Liersesteenweg 51). Dat kan vanaf 6 januari 2020 tot en met 1 
februari 2020, telkens op maandag van 20 tot 21 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur.

 1 13306
2 15546
3 11620
4 09385
5 11270
6 36361
7 10737
8 39729
9 35038
10 19997

11 17085
12 20748
13 22586
14 29752
15 03265
16 35939
17 13888
18 35327
19 13851
20 07893

21 15622
22 25954
23 01036
24 02198
25 10337
26 03181
27 20842
28 36073
29 01144
30 05929

31 25409
32 09965
33 19751
34 36126
35 16050
36 12483
37 05956
38 15395
39 03509
40 07847

KEMPENS ERFGOED TERUG ONLINE!
Vanaf nu kan je opnieuw grasduinen in www.kempenserfgoed.be! Dankzij tal van lokale 
archieven, verenigingen, heemkringen en privéverzamelaars illustreren meer dan  
40 000 beelden en geluidsfragmenten op de erfgoedbank het rijke verleden van de regio. 

Je ontdekt prachtig materiaal uit 12 Kempense gemeenten: Berlaar, Grobbendonk,  
Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. 
Ga op zoek naar foto’s uit je eigen buurt of bekijk de vele thema’s en collecties.

Intussen werkt de erfgoedcel samen met heel wat partners verder aan een nieuw 
erfgoedportaal. Vanaf 2020 zal je daar ook historische Kempense kranten kunnen raadplegen. 
Hou daarom zeker de communicatiekanalen van Kempens Erfgoed in het oog!

Meer weten?
www.kempenserfgoed.be - www.facebook.be/kempenserfgoed



Vijf tips voor je eigen zoektocht naar geluk
Er bestaan een aantal simpele methodieken om gelukkiger in het leven te staan. Bij velen helpt het om dankbaarder 
te kijken naar de positieve momenten en fijne contacten. De leerlingen van het keuzeseminarie geven onze lezers 
graag vijf tips om je streven naar geluk te verbeteren:

1. Denk vlak voor het slapengaan aan drie fijne ervaringen van die dag.  
Pijnlijke, vervelende of lastige momenten blijven doorgaans beter plakken en slokken onze energie op. Wat 
negatief is, weegt doorgaans door. Positief ingestelde mensen zijn niet blind voor die negativiteit, maar 
kiezen ervoor om aandacht te besteden aan al die andere, kleine en grote, fijne ervaringen die er ook zijn. 
Door ze bewust te zien, laat je toe dat ze je deugd doen en je energie geven. 

2. Maak van wat jou gelukkig maakt een prioriteit. 
We stoppen onze dag zo vol. Maken we tijd voor wat we echt belangrijk vinden? Het geeft enorm veel 
voldoening om te voelen dat je in je leven bewust de juiste accenten legt. 

3. Probeer de beste versie van jezelf te zijn. 
De beste versie van jezelf is meestal ook gewoon de gelukkigste. Probeer trouw te blijven aan wie jij wil zijn. 
Richt je kompas op dat beeld van jezelf, dan wordt het ook zoveel simpeler om goede beslissingen te nemen.

4. Als je graag gezien wil worden, zie dan zelf graag. 
Dit is vanzelfsprekend, maar wordt vaak uit het oog verloren. 

5. Doe eens iets voor een ander. 
Iets doen voor een ander, iets delen, gemeende complimenten geven, je inzetten voor een goed doel, ... 
Je doet er niet alleen anderen plezier mee, je wordt er zelf ook gelukkiger van. Dit wordt zelfs uitvoerig 
ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
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UNIEK BERLAARS PROJECT LEERT 
LEERLINGEN GELUKKIG LEVEN
Geluk. Voor de ene is dat frietjes van de frituur, voor de andere een verkwikkende wandeling langs de 
Netedijk. In de Berlaarse middelbare school ondersteunt het keuzeseminarie Geluk de scholieren in hun 
zoektocht naar de beste en gelukkigste versie van zichzelf.

‘Leren leren’ is al langer een vak in het middelbaar 
onderwijs. Het biedt leerlingen de nodige handvaten 
om informatie te verwerken en hun kennisniveau te 
vergroten. Omdat jongeren zich door de tijdsgeest en 
maatschappelijke evoluties soms minder goed in hun vel 
voelen, besloot het Heilig Hart van Maria Berlaar ook in 
te zetten op ‘leren leven’.
In een keuzeseminarie leren de leerlingen omgaan 
met tegenslagen, besteden ze aandacht aan hun 
mentale gezondheid en streven ze naar een goede 
levenskwaliteit. De theorie wordt aangeboden in het 
Engels, en is zo meteen ook een voorbereiding op het 
hoger onderwijs.

KERMISSEN EN AVONDFEEST IN 2020
Ook in 2020 valt er weer heel wat te beleven in onze gemeente. Zo strijken viermaal per jaar de 
kermiskramen neer op verschillende locaties in Berlaar. Wil je niets missen? Noteer dan alvast 
volgende data in je agenda:

 - vanaf zondag 17 mei 2020: Meikermis in Berlaar-Centrum
 - zaterdag 27 juni 2020: Avondfeest op en rondom het  

marktplein in Berlaar-Centrum
 - vanaf zaterdag 11 juli 2020: Heikermis in Berlaar-Heikant
 - vanaf zaterdag 5 september 2020: Septemberkermis  

in Berlaar-Centrum
 - vanaf zondag 4 oktober 2020: Oktoberkermis en  

Kinderrommelmarkt in Berlaar-Station
 - vrijdag 18 december 2020: kerstshopping met kerstmarkt

De leerlingen van het keuzeseminarie Geluk.
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BERLAAR BOUWT, RENOVEERT EN LEGT AAN
In Berlaar wordt er hard gewerkt aan de toekomst. Omdat er verscheidene projecten tegelijk lopen, geven 
we je graag een stand van zaken mee.

Sint-Pieterskerk
In november werd de eerste fase van de renovatiewerken 
aan de Sint-Pieterskerk afgerond. Dat betekent dat de 
steenherstellingen en de vervanging van de ijzerzandstenen 
aan de toren intussen klaar zijn. Voor wie recent nog voor 
de kerk stond, was dat resultaat al meteen duidelijk. 
Intussen startte ook de tweede fase al. Daarbij komen onder 
meer de achterzijde van de kerk en de glas-in-loodramen 
aan bod.
De werken zullen nog tot het voorjaar van 2021 duren.

Kardinaal Cardijnplein
Afgelopen weken werden de toplaag van het asfalt in de 
Melkouwensteenweg en de klinkers in de Heideroosstraat 
aangebracht, zodat beide banen na die werken terug 
kunnen opengesteld worden. Tijdens de eindejaarsperiode 
liggen de werken even stil, maar vanaf 6 januari starten de 
werken op het plein zelf.
Dat betekent dat je vanaf januari niet langer op het 
Kardinaal Cardijnplein zal kunnen parkeren. Er wordt 
echter een tijdelijke parking voorzien aan de Sportschuur 
(Heistsebaan 83), het kruispunt van de Heistsebaan en 
de Melkouwensteenweg is dan opnieuw toegankelijk. Het 
einde van alle werken is voorzien tegen mei 2020.

Renovatie kiosk
In het voorjaar van 2020 wordt de kiosk op het marktplein onder handen genomen. Het lokaal bestuur wil dit authentiek 
stukje Berlaar grondig opfrissen. Tegen de zomer moet de gerenoveerde kiosk staan stralen op het plein.

Pastorijstraat
Sinds eind november is er terug doorgaand verkeer toegelaten op de Pastorijstraat. De voorbereidende fase van 
de nutsmaatschappijen is daarmee afgerond. In de loop van maart en april starten de eigenlijke wegeniswerken. Die 
verlopen opnieuw in een aantal fases, waarbij de rijbaan terug wordt afgesloten.
We raden aan om onze communicatiekanalen in het oog te houden, want bij de start van die wegeniswerken wordt er 
terug een omleiding met de nodige verkeersmaatregelen voorzien. Meer info op www.berlaar.be/pastorijstraat.

Renovatiewerken GBS Heikant
Na de renovatie van de gevel en het dak van het 
secretariaat in de winter van 2018-2019 werd dit najaar 
ook de gevel van de oude turnzaal van GBS Heikant 
gerenoveerd. De gevel werd eerst gereinigd en kreeg 
daarna een nieuw likje verf. Aansluitend werd er ook een 
nieuwe luifel voor de kinderen voorzien en werd de vloer 
van de turnzaal onder handen genomen.
In de paasvakantie van 2020 zal de turnzaal nog volledig 
opnieuw geverfd worden.

SCOUTS EN GIDSEN BERLAAR STOPT 
PAPIERVERZAMELING
Na velen jaren is Scouts en Gidsen Berlaar door omstandigheden genoodzaakt om te stoppen met de 
papierverzameling aan het lokaal. Vanaf 1 januari 2020 zal de jeugdbeweging geen papier meer aannemen. Scouts 
en Gidsen Berlaar wil iedereen bedanken die de afgelopen jaren zijn papier bij hen kwam afzetten.
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SENIOREN

NIEUW PROGRAMMA TAALLESSEN SPAANS
In het voorjaar organiseren de dienst Vrije Tijd en de bibliotheek opnieuw een reeks taallessen Spaans. In 
10 sessies leer je de beginselen van de Spaanse taal. 

De lessenreeks heeft beginners als doelgroep.  Om 
de lessen vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat 
de cursisten een evenwaardig niveau hebben. De 
lesgeefster zal daarom eerst een kennismakingsgesprek 
voeren met elke geïnteresseerde.  Zo krijgt zij zicht op je 
kennis van de taal.  Na het gesprek weet je of je aan de 
lessen kan deelnemen of niet. Gevorderden die bij ons 
niets nieuw kunnen leren, zullen dan ook niet kunnen 
starten.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 
donderdag 6 februari in het gemeentehuis. Je kan 
je voor dit gesprek inschrijven bij het onthaal van het 
gemeentehuis.  Het uur van het gesprek wordt bij de 
inschrijving vermeld.

De lessen duren anderhalf uur (9 tot 10.30 uur) en 
vinden plaats in de bibliotheek (Dorpsstraat 84).  We 
komen iedere maandagvoormiddag samen (of op 
dinsdagvoormiddag als er maandag een feestdag is) op: 
10 februari, 17 februari, 24 februari, 2 maart, 9 maart, 16 
maart, 23 maart, 30 maart, 6 april en 14 april (dinsdag na 
paasmaandag). Het inschrijvingsgeld (20 euro) betaal je 
bij de start van de eerste les.

Nieuw dit jaar is de avondcursus Spaans 
In 5 lessen leer je een basis Spaans om je op reis te 
behelpen. Volgende onderwerpen komen aan bod: 
‘kennismaken’, ‘winkelen’, ‘naar de dokter’, ‘de weg vragen 
en andere mobiliteitsproblemen’ en ‘op restaurant’. De 
focus ligt op spreken en begrijpen.

De lessen duren anderhalf uur (van 20 tot 21.30 uur) 
en vinden plaats in de bibliotheek (Dorpsstraat 84).  
We komen samen op maandagavonden: 20 april, 27 
april, 4 mei, 11 mei, 18 mei.  Voor deze lessen is geen 
intakegesprek voorzien.  De kostprijs is 10 euro en die 
betaal je bij inschrijving via onze website.

Meer weten? 
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@berlaar.be, 03 410 19 00
Inschrijven via www.berlaar.be/taallessen 

WIE WAS AFGELOPEN SEIZOEN JOUW  
BERLAARSE KAMPIOEN?
Elk jaar zet de Berlaarse sportraad de beste sportieve prestaties van het 
voorbije jaar in de kijker. Ze reiken dan de Trofee voor Sportverdienste en de 
Trofee voor Bijzondere Sportprestatie uit.

Om tijdens deze avond niemand over het hoofd te zien, hebben wij jouw hulp 
nodig.  Alle sportievelingen of teams die een kampioenstitel hebben behaald of die 
volgens jou een uitzonderlijke (extra)sportieve prestatie hebben geleverd, komen in 
aanmerking om gehuldigd te worden. Er zijn 4 verschillende categorieën: kampioenen, 
sporttrofee, trofee bijzondere sportprestatie en erepenningen.  De voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor één van deze categorieën kan je vinden in het 
reglement op www.berlaar.be/kampioenenhulde. Je kan ook steeds contact opnemen 
met de gemeentelijke sportdienst (03 410 19 00).

Alle kandidaturen en informatie moet je bezorgen voor 27 januari 2020 via het 
formulier of online via het webformulier. De kampioenenhulde vindt plaats in maart 
2020.

SPORT
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4/1, 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2 en 29/2  -   
Nordic Walking 
Organisator: Femma Berlaar-Centrum
9.15 uur - Averegten - Gratis
0384 22 51 18

5/1  -  Nieuwjaarsreceptie 
Organisator: gemeente Berlaar
11 uur - Gratis - 03 410 19 00

7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2 en 25/2  -  Pilates
Organisator: KVLV Berlaar 
19.30 uur - Turnzaal GBS De Stap (Pastorijstraat 60
www.kvlvberlaar.be - info@kvlvberlaar.be - 03 482 44 45

7/1, 14/1, 4/2 en 18/2  -  Naaiatelier
Organisator: KVLV Berlaar
19 uur - OC Ballaer (Markt 27)
www.kvlvberlaar.be - info@kvlvberlaar.be - 03 482 44 45

9/1, 13/2 en 12/3  -  Namiddagwandelingen
Organisator: Femma Berlaar-Centrum
13.30 uur - Verschillende locaties in Berlaar - Gratis
0474 65 09 68

20/1  -  Start To Organise
Organisator: Femma Berlaar-Centrum
19.30 uur - OC Ballaer (Markt 27)
7 euro (drankje inbegrepen) 
03 366 13 00

24/1  -  Parochiequiz t.v.v. Eric Thielemans Fonds
Organisator : Parochie Sint-Pieter Berlaar
20 uur - OC Ballaer (Markt 27) - 15 euro/ ploeg 
ritadeckers@hotmail.com

6/2  -  Demokooklessen
Organisator: KVLV Berlaar
13 uur - OC Ballaer (Markt 27)
www.kvlvberlaar.be - info@kvlvberlaar.be - 03 482 34 35

7/2, 14/2 en 21/2  -  Bestanden en foto’s veilig 
online delen
Organisator: Vormingplus regio Mechelen 
09.30 uur - Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84) 
Basistarief: 36 euro - Kansentarief: 7 euro
regiomechelen@vormingplus.be - 015 44 41 00

10/2  -  Bloemschikken 
Organisator: Femma Berlaar-Centrum
19.30 uur - Parochiezaal Berkenhof (Misstraat 70)
femma.berlaarcentrum@gmail.com

11/2  -  Bloemschikken
Organisator: KVLV Berlaar
19 uur - OC Ballaer (Markt 27)
www.kvlvberlaar.be - info@kvlvberlaar.be - 03482 34 35

16/2  -  Winterwandelen langs hei, wei en water
Organisator: Kempens Karakter, gemeente Berlaar én 
gemeente Nijlen
8 - 15 uur - Sporthal De Putting (Grote Puttingbaan 8 - 
2560 Kessel) - 2 euro
vrijetijd@berlaar.be – 03 410 19 00

17/2  -  Kookworkshop 
Organisator: Femma Berlaar-Centrum 
19 uur - OC Ballaer (Markt 27) - 15 euro
03 482 14 72

19/2  -  Meewerkkooklessen
Organisator: KVLV Berlaar
19 uur - OC Ballaer (Markt 27)
www.kvlvberlaar.be - info@kvlvberlaar.be - 03 422 57 22

Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten in 
De Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor voor 
24 januari 2020 invullen in de activiteitenkalender. 
Dat doe je via www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen 
deze kalender vervolgens over in De Kiosk.

ACTIVITEITENKALENDER

WANDELEN LANGS HEI, WEI EN WATER IN 
BERLAAR EN NIJLEN
Kempens Karakter organiseert samen met 11 gemeenten opnieuw een reeks fijne 
winterwandelingen. Van oktober 2019 tot maart 2020 staan er 10 wandelingen in verschillende gemeenten 
op het programma. Op zondag 16 februari is het de beurt aan Berlaar en Nijlen.

Warm ingeduffeld ontdekt de wandelaar bevroren 
vennen, statige dreven en stille bossen. Een handige 
programmabrochure bundelt alle praktische gegevens 
van de wandelingen. Je kan hem gratis ophalen aan het 
onthaal van het gemeentehuis of downloaden via de 
gemeentelijke website.

Aan de wandelreeks is een leuke wedstrijd verbonden. Wie 
aan vijf wandelingen deelneemt, maakt kans op één van 
de elf manden boordevol streekproducten. Deelnemers 
dingen ook mee naar de hoofdprijs: een overnachting voor 
twee personen in B&B Stillant in Gierle! Stempelkaarten 
zitten in de brochure en zijn ook verkrijgbaar bij de start 
van elke wandeling.

Deelnemen kost 2 euro, kinderen tot 12 jaar gaan gratis 
mee. Vooraf inschrijven is niet nodig, tenzij anders vermeld.
Tot op één van de winterwandelingen!

Meer weten?
03 410 19 00 - www.berlaar.be/winterwandelingen2019 - 
www.kempenskarakter.be - vrijetijd@berlaar.be

TOERISME
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SPORTHAL ’T STAPVELD WORDT SPEELPARADIJS
Op zondag 26 januari wordt sporthal ’t Stapveld opnieuw omgetoverd tot een speelparadijs. De dienst 
Vrije Tijd organiseert dan weer een kleuterinstuif. Alle kleuters kunnen zich er tussen 14.30 en 16.30 uur 
komen uitleven.

Springkastelen, bouwdozen, fietsjes, steps, … De sporthal 
wordt omgebouwd tot een speelparadijs. Kleuters kunnen 
er samen met hun ouders op ontdekkingsreis komen.

De ouders zijn verplicht om met sportschoeisel of 
blootsvoets de sporthal te betreden. De kleuters dragen 
best gymschoenen die makkelijk aan- en uitgaan.

Voor kleuters van 2 tot en met 6 jaar, de deelnameprijs 
bedraagt 4 euro (max. 8 euro per gezin). Inschrijven is 
niet nodig, iedereen is welkom in sporthal ’t Stapveld 
(Pastorijstraat 62).

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

STUDEREN IN BIB, WOONZORGCENTRA EN 
JEUGDHUIS
Berlaarse studenten die in de blokperiode op zoek zijn naar een rustige studeerplaats kunnen voortaan 
terecht in de Berlaarse bibliotheek, woonzorgcentra Sint-Augustinus en Kloosterhof en jeugdhuis Den Bokal.

Studenten krijgen er een eigen zaaltje ter beschikking waar ze in alle rust en in groep met de neus in de boeken 
kunnen zitten.

De studeerplekken zijn vrij op een aantal vastgelegde data, maar de plaatsen blijven beperkt. Om gebruik te kunnen 
maken van een studeerplek is vooraf inschrijven en reserveren noodzakelijk. Dat kan via www.berlaar.be/webshop.

JEUGD & ONDERWIJS

WORD HUISWERKBEGELEIDER
Kan je wat tijd vrijmaken? Wil jij je inzetten voor anderstalige kinderen en jongeren? Lees dan zeker verder, 
want gemeente Berlaar is op zoek naar vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding!

Wat?
Als vrijwilliger bied je hulp aan anderstalige of allochtone kinderen en jongeren 
die moeilijkheden ondervinden bij het maken van hun huiswerk en/of studie.

Een bepaald diploma is niet vereist, wel een bewijs van goed gedrag en 
zeden en een warm hart voor kinderen. Iedereen die graag met kinderen wil 
werken, is welkom. 

Als vrijwilliger help je mensen te ondersteunen, welkom te heten, … en 
zorgen we samen voor een draagvlak. Zo geven we deze mensen betere 
mogelijkheden tot integratie.

Meer weten?
03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be
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MILIEU

STOOK SLIM EN ZORGELOOS 
De huisbezoekjes van de Kerstman zitten er weer op, we kunnen met een gerust hart onze haard en 
schoorsteen opnieuw benuttigen. Op voorwaarde dat je slim stookt, tenminste. Pas onderstaande tips 
toe en verwarm je woning zonder zorgen.

Bij stoken zijn vier dingen essentieel:

1. De brandstof. Gevernist, geverfd of geïmpregneerd 
hout mag je nooit verbranden! Hetzelfde geldt voor 
triplex, vezelplaat en alle andere samengestelde 
houtproducten. Wanneer je ze gaat verbranden, 
komen ongezonde stoffen vrij. Zowel de assen als de 
rook binnen en buiten je woning zijn dan ongezond. 
In plaats van stoken als oplossing voor je houtafval 
te zien, kan je ermee terecht bij het containerpark. 
Stoken doe je dus steeds met vers hout, dat je 
minstens één en liefst twee jaar onder een afdak hebt 
laten drogen. Hoe droger, hoe hoger het rendement, 
hoe schoner de rook en hoe minder roetaanslag. 

2. Het type kachel of haard. Kies voor een kachel met 
een aangepast vermogen. Hoe hard je ook stookt, 
een kachel met een te klein vermogen zal nooit 
voldoende warmte produceren om de gewenste 
temperatuur te bereiken. Omgekeerd moet je bij een 
kachel met een te groot vermogen al heel snel de 
luchttoevoer sterk beperken om het niet te warm 
te krijgen. Op deze manier verloopt de verbranding 
niet meer optimaal, zodat de rook meer ongezonde 
stoffen bevat en een onaangename geur verspreidt. 

3. De schoorsteen. Zorg voor een voldoende 
hoge, schone schoorsteen die goed lucht trekt 
en die geen bron van ergernis is voor je buren! 
De schoorsteen trekt lucht uit je woning aan en 
voert verbrandingsgassen af. Dat lukt alleen met 
een schoorsteen die boven de nok van het dak en 
aanpalende gebouwen uitsteekt. Bovendien dienen 

de afmetingen van het kanaal aan je kachel of haard 
te zijn aangepast. Anders trekt de schoorsteen 
slecht en vergroot je het risico op schoorsteenbrand. 
Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar door 
een vakman vegen. Hou bij de plaatsing van de 
kachel ook rekening met waar de schouwmond zal 
uitkomen. Hou voldoende afstand tegenover naburige 
luchttoevoeropeningen zoals ramen, deuren en 
toevoeropeningen van ventilatiesystemen. Zo hou je 
je buren te vriend. 

4. De manier waarop. De ene kachel is de andere niet, 
daarom is het ook niet mogelijk om precies te vertellen 
hoe je er best hout in stookt. Volg dus steeds de 
aanbevelingen van de fabrikant.

Pas je bovenstaande tips toe, maar twijfel je nog of 
je goed of fout stookt? Kijk naar je schoorsteen. Als 
de rook uit je schoorsteen wit of vrijwel onzichtbaar 
is, ben je goed bezig. De rook bestaat dan immers 
vrijwel uitsluitend uit waterdamp. Donkere rook is een 
alarmsignaal. Je verbrandt dan afval of nat hout. Dat zie 
je niet alleen, je ruikt het ook!

Tot slot: Gebruik de as van je kachel NIET als meststof 
in de moestuin! De as van je kachel maakt de groenten 
ongezond en vervuilt het grondwater. Laat de as van je 
kachel buiten in een afgesloten, onbrandbare container 
afkoelen en geef het mee met het huisvuil.

Meer weten? 
www.stookslim.be

MUZIEKACADEMIE DOET JE 
WEGDROMEN TIJDENS HET LEERLINGEN- 
EN LERAARSCONCERT
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans afdeling Berlaar 
organiseert op zondag 16 februari het jaarlijkse leerlingen- en leraarsconcert. 
Iedereen is om 10.30 uur van harte welkom in de refter van gemeentelijke 
basisschool De Stap.

Leerlingen en leerkrachten brengen tijdens het concert diverse muziekstukken. Een 
echte aanrader om het jonge en Berlaarse muzikale talent eens aan het werk te 
horen.

De toegang is gratis, iedereen is welkom!
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WEG MET WEGWERP: BERLAAR 
GAAT VOOR HERBRUIKBAAR
Plastic vervuilt onze leefomgeving, bedreigt dieren en weegt op natuurgebieden. Op vele vlakken groeit 
dan ook het besef dat er maatregelen nodig zijn om het gebruik van plastic aanzienlijk te verminderen. Ook 
Berlaar draagt hier graag een herbruikbaar steentje aan bij. Vanaf 1 januari 2020 weert het lokaal bestuur 
het gebruik van wegwerpmateriaal zoals bekertjes, blikjes en petflesjes op onze eigen evenementen.

Het lokaal bestuur van Berlaar is overtuigd dat we op relatief eenvoudige wijze allemaal duurzamer kunnen gaan leven. 
Om die reden schakelden de gemeentelijke diensten enkele jaren geleden al over op kraantjeswater, vanaf 2020 willen 
we ook op onze evenementen onze ecologische voetafdruk verder verkleinen. In navolging van een nieuwe wet op 
het gebruik van wegwerpmateriaal serveren we er vanaf januari alleen nog maar via herbruikbare materialen. Op die 
manier hopen we ook particulieren en verenigingen te kunnen inspireren om duurzame alternatieven te gebruiken.

Verenigingen
De nieuwe wetgeving geldt voor alle evenementen, van schoolfeesten tot grote festivals. Voor verenigingen gelden 
er in 2020 echter nog een aantal overgangsbepalingen. Als je toch nog wegwerpbekers zou gebruiken, worden er 
grote inspanningen van je verwacht om die terug in te zamelen. We raden organisatoren dan ook aan om zich tijdig te 
informeren via evenementen@berlaar.be en de nodige maatregelen te nemen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE 
PADDENOVERZETACTIE
Van half februari tot eind maart trekken padden, kikkers en salamanders 
naar hun voortplantingsplaats. De meeste amfibieën moeten hiervoor drukke 
straten oversteken. Om te voorkomen dat ze tijdens hun tocht sneuvelen door 
voorbijrijdende auto’s, blazen we de paddenoverzetactie nieuw leven in. Langs 
diverse wegen worden lage afsluitingen geplaatst waardoor amfibieën de weg 
niet kunnen oversteken. Op weg naar hun paaiplaats worden ze vervolgens  
opgevangen in ingegraven emmers. Vrijwilligers maken die emmers tweemaal per 
dag leeg, brengen de inhoud over de weg en laten de amfibieën vrij in de natuur. 

Wil jij dat de padden veilig op hun bestemming geraken? Laat het weten via  
milieu@berlaar.be, zij nemen contact met je op voor bijkomende informatie.
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NIEUWE AFVALBELASTINGEN 
VANAF 1 JANUARI 2020
Om circulaire economie te ondersteunen moeten minder materialen bij het restafval terechtkomen. De 
gemeente en IVAREM passen daarom de afvalbelastingen aan vanaf 2020. Op die manier wil ze iedereen 
aansporen om afval te voorkomen, goed te sorteren en minder restafval te produceren.

De vaste afvalbelasting daalt en er zijn extra 
verminderingen voor bepaalde doelgroepen
De vaste afvalbelasting werd in 2014 ingevoerd. Ze 
dient voor het betalen van de vaste kosten van het 
gemeentelijk afvalbeheer:
• De huisvuilwagen moet meermaals per maand door 

alle straten van de gemeente rijden, ongeacht of er 
veel of weinig afval buiten staat.

• De gemeente moet een recyclagepark hebben en 
daar een aantal afvalstoffen gratis aanvaarden, 
ongeacht of er veel of weinig burgers het 
recyclagepark bezoeken.

• De gemeente moet haar inwoners informeren en 
sensibiliseren over duurzaam afvalbeheer.

• ….

Alhoewel de kosten voor afvalbeheer de voorbije jaren 
met ruim 9 % gestegen zijn, zal de vaste afvalbelasting 
voor elk gezin dalen naar 49 euro. Er komen daarnaast 
ook verminderingen op de vaste afvalbelasting:
• 24 euro voor gezinnen die recht hebben op 

een verhoogde tegemoetkoming van de 
ziekteverzekering

• 12 euro voor alleenstaanden (= alleenwonenden of 
éénoudergezinnen)

• 3 euro per minderjarig kind (met een maximum van 9 
euro)

Alle gezinnen krijgen in 2020 een aanslagbiljet om 
de vaste afvalbelasting te betalen. Indien een gezin 
recht heeft op een vermindering, dan wordt die 
automatisch toegekend. Hiervoor wordt gekeken naar 
de gezinssituatie op 1 januari van het aanslagjaar.

De variabele afvalbelasting voor huisvuil stijgt, 
maar die voor PMD en gemengde plastics dalen
De gemeente wil restafval zoveel mogelijk ontmoedigen. 

Door de tarieven voor huisvuil te verhogen, zet ze haar 
inwoners aan tot afval voorkomen en/of (nog) beter 
sorteren. Dit is ‘de vervuiler betaalt’. Tegelijk maakt de 
gemeente de PMD-zakken en roze zakken goedkoper 
om nog meer mensen aan te sporen om te sorteren. De 
tarieven op de recyclageparken blijven dezelfde. Enkel die 
van grofvuil stijgen van 0,30 euro/kg naar 0,33 euro/kg.

Prijs huisvuil stijgt
Op 1 januari 2020 veranderen de tarieven voor DIFTAR. 
De prijs per kilogram stijgt en ook de aanbiedingskosten 
gaan omhoog. De prijzen worden evenredig aangepast 
voor gezinnen die een ondergrondse afvalcontainer 

gebruiken.

Met de afvalsimulator (www.ivarem.be/afvalbelastingen-2020) 
kan je berekenen hoeveel jij in 2020 zal betalen voor 
jouw afval.

Roze zakken en PMD-zakken worden goedkoper
Om mensen nog meer aan te sporen om te sorteren, 
verlaagt de gemeente de prijs van de roze zak en de 
PMD-zak. Vanaf 1 januari 2020 betaal je nog 1,50 euro per 
rol van 10 stuks i.p.v. 2,50 euro.
Buiten de prijs veranderen de PMD-zakken en roze 
zakken niet. Je mag je voorraad dus gewoon blijven 
gebruiken in 2020. 

Meer info over de nieuwe afvalbelastingen vind je op 
www.ivarem.be/afvalbelastingen-2020, via info@ivarem.be 
of via de gratis infolijn 0800 90 441.

DIFTAR-container
Aanbiedingskosten 0,88 euro per 40 liter container

1,50 euro per 140 liter container
2,13 euro per 240 liter container
2,88  euro per 360 liter container
5,44  euro per 770 liter container
7,50  euro per 1 100 liter container

Verwerkingskosten 0,28 euro per kilogram
Piekzak 3,30 euro per stuk

Ondergrondse afvalcontainer
Aanbiedings- en 
 verwerkingskosten

1,10 euro per 20 liter vulsluis
3,30 euro per 60 liter vulsluis
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WONEN & WELZIJN

MINIMALE LEVERING AARDGAS IN DE 
WINTER
Verwarm je de woning met aardgas? Betaal je het verbruik vooraf met een aardgasbudgetmeter? Dan kan 
het OCMW van Berlaar jou in de winter een levering aardgas toekennen!

Wat?
In de winter kan het energieverbruik in onze woningen 
hoog oplopen. Je zal regelmatig de budgetmeter moeten 
opladen. Het kan dan ook gebeuren dat je zonder 
aardgas valt als het verbruikskrediet volledig op is en je 
geen mogelijkheid hebt voor een volgende oplaadbeurt.
 
Om te vermijden dat je zonder verwarming valt, kan je 
nog tot en met 31 maart 2020 terecht bij het OCMW 
Berlaar voor een financiële steun (onder bepaalde 
voorwaarden).

Het OCMW kan een minimumhoeveelheid aardgas ter 
beschikking stellen via de budgetmeterkaart. Voor de 
voorwaarden kan je terecht bij de sociale dienst van het 
OCMW.

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

Hoe aanvragen?
Van 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020 kan 
je een tussenkomst aanvragen aan het OCMW. Een 
maatschappelijk werker zal de aanvraag onderzoeken, 
waarna het OCMW een beslissing neemt. 

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

Meer info?
03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

BRUNCH EN STEUNPRIJS VOOR HET GOEDE 
DOEL
Op zondag 10 november 2019 vond de brunch ten 
voordele van 11.11.11 plaats in parochiezaal Familia in 
Berlaar-Heikant. De gezellige en uitgebreide brunch 
bracht dit jaar een 120-tal mensen samen die konden 
genieten van een warm en koud buffet. De opbrengst 
van de brunch ging integraal naar 11.11.11.

Steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking
Tijdens de brunch werd meteen ook de gemeentelijke 
steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking uitgereikt. Dit 
jaar mochten de Landelijke Gilde en hun structurele partner 
voor ontwikkelingssamenwerking Trias, een cheque ter 
waarde van 400 euro in ontvangst nemen. Trias tracht op een 
actieve manier versterking te bieden aan de quinoaboeren in 
Ecuador.
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THERMOGRAFIE ALS NIEUWE HOBBY?
Igemo is op zoek naar warme vrijwilligers, en dat mag je vrij letterlijk nemen, om thermografische scans 
van woningen te maken. Je helpt daarmee buren, dorpsgenoten, vrienden en familie om hun huis warmer 
te maken.

Thermografie is een meetmethode waarmee 
temperatuurverschillen duidelijk in beeld worden 
gebracht. IGEMO gebruikt deze methode in heel wat 
gemeenten om het warmteverlies van woningen in kaart 
te brengen. Je ziet dan meteen waar je huis het meeste 
warmte verliest en weet zo waar je iets kan aan doen.
De afgelopen jaren heeft IGEMO, via thermografie, heel 
wat buurten ‘doorgelicht’. Honderden mensen kregen 
een persoonlijke woningscan met bijhorend advies. De 
populariteit van deze methode stijgt enorm. Omdat 
IGEMO deze dienst gratis wil blijven aanbieden, zijn ze 
op zoek naar enthousiaste woningscanners.

Word een warme vrijwilliger
Ben jij iemand die:

 - niet graag stil zit?
 - ook graag op wandel is tijdens de koude 

wintermaanden?
 - graag bij mensen thuis komt?
 - in Berlaar woont?
 - in de wintermaanden enkele voormiddagen vrij kan 

maken?

Dan ben jij de ideale vrijwilliger! Na een opleiding ga je als 
woningscanner langs bij buren, familie of dorpsgenoten. 
Je brengt met een thermografische camera de woning 
in kaart en maakt een rapportje op met aanbevelingen 

voor de eigenaars. Dankzij jouw hulp kunnen ze hun huis 
warmer maken.

Interesse?
Schrijf je dan voor 31 januari 2020 in via een mailtje naar 
guido.verlinden@igemo.be en vermeld daarin in twee 
lijntjes waarom jij de ideale vrijwilliger bent.

De opleiding tot woningscanner wordt georganiseerd op 
een (koude) dag in februari of maart.

FLITS-TEAM BELOONT VERKEERSVEILIGHEID
Tijdens de wintermaanden verrast het Berlaarse FLITS-team leerlingen op weg naar school. 
Het team vraagt er aandacht voor verkeersveiligheid en beloont iedereen die fluo draagt en 
opvalt in het verkeer.

In het kader van het Octopusplan gaat er in Berlaar 
tijdens de donkere wintermaanden een FLITS-team 
op pad. Met de FLITS-campagne wil het lokaal bestuur 
duurzame mobiliteit stimuleren en aandacht vragen 
voor verkeersveiligheid.

Het FLITS-team stelt zich in december, januari en 
februari een aantal keren onaangekondigd op in de 
buurt van de schoolomgevingen. Wie fluo draagt, 
goede fietsverlichting heeft en opvalt, ontvangt er een 
beloning. Op die manier wordt verkeersveilig gedrag 
aangemoedigd.

Leerlingen die geen fluo dragen, worden gestimuleerd 
daarop te letten. Zo komen ze bij een volgende FLITS-
actie ook in aanmerking voor een beloning. Het Berlaarse 
FLITS-team zal de komende maanden de leerlingen nog 
enkele keren verrassen. Zorg er dus voor dat je opvalt!



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: 015 28 02 80 

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
Tel. 015 23 87 78
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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