
Het interieur van de Sint-Pieterskerk wordt momenteel geschilderd in opvallende pastelkleuren. - ©Kris Martlé
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Beste burgers van Berlaar,

Als ik vandaag door het raam kijk, terwijl ik digitaal mijn derde vergadering houd, zie ik 
de eerste paasbloemen al ontluiken. Veel vroeger dan ooit staan ze met een zekere 
knaldrang klaar om te schitteren! Ze gaven de richting aan waar wij allemaal naar 
verlangden: code oranje met al een licht streepje geel…

Berlaar maakt zich klaar voor een fantastische zomer! De budgetten voor de 
meerjarenplanning zijn intussen afgeklopt (zie pagina 6). De investeringen volgen 
tegen een vrij hoog tempo. Stilstaan is immers achteruitgaan. Maar alles kan niet 
tegelijk, af en toe vragen we een tikkeltje geduld.

Zo willen we het centrum heraanleggen, gaan we een extra centrumparking maken, 
een duurzame sporthal bouwen en ook het fietspad op de N10 komt er. Deze werken 
zijn intussen gestart. Daarnaast zijn ook de eerste afspraken met Heist-op-den-Berg 
gemaakt om op middellange termijn een degelijk en veilig fietspad te maken langs de 
Itegembaan.  

Afsluiten doen we met goed nieuws: onze Sint-Pieterskerk waar iedereen zo fier 
op is, is bijna klaar. Officieel zal ze geopend worden ergens rond Pasen. Vandaag 
schilderen we nog een paar mooie details. Het resultaat mag en kan je dus binnen 
enkele weken bewonderen. Intussen is ook de buitenaanleg gedeeltelijk klaar voor 
de lente. Ik stel mij vaak de vraag: ‘Wie in de weidse omgeving heeft zo’n prachtige 
kerk!? Wie?’ 

Wij!

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD
Tijdens de gemeenteraadszittingen van december en januari werden 
onder andere onderstaande zaken beslist:

Aanleg van fietspaden en 
riolering langs N10
Voor de aanleg van fietspaden en 
riolering langs de N10 in Berlaar 
bestaat er een overeenkomst 
tussen het Agentschap Wegen en 
Verkeer en de gemeenten Berlaar, 
Putte en Heist-op-den-Berg.
In december keurde de 
gemeenteraad in het kader van die 
overeenkomst de lastvoorwaarden 
en gunningswijze voor de werken 
goed. Dat betekent dat het 
Agentschap Wegen en Verkeer 
zal optreden als aanbestedende 
overheid en de belangen van 
de betrokken gemeenten zal 
verdedigen.
Voor Berlaar heeft de aanleg van 
de fietspaden een kostprijs van  
1 671 917,56 euro. Het Vlaams Gewest 
subsidieert 1 588 321,68 euro van 
dat bedrag.

Aankoop gronden langs 
Kesselsteenweg voor 
uitbreiding geboortebos en 
bebossing
De gemeenteraad keurde in 
december de aankoop van enkele 

gronden aan de Kesselsteenweg 
goed. Het lokaal bestuur betaalt  
22 371,80 euro voor beide percelen 
en zal deze gronden gebruiken om 
het geboortebos uit te breiden.
Het Berlaarse geboortebos 
bevindt zich op de hoek van de 
Legrellestraat richting Gestel. 
Door de aankoop van deze 
gronden kan het bestuur er de 
bebossingsstrategie uitvoeren en 
extra bomen voorzien.

Overeenkomst 
Samenwerkingsverband 
Bereikbare Regio
In januari gaf de raad goedkeuring 
aan het Samenwerkingsverband 
Bereikbare Regio. Dat samen-
werkingsverband bestaat uit de 
lokale besturen uit het arrondis-
sement Mechelen en heeft 
ondersteuning of vernieuwing op 

het vlak van duurzame mobiliteit 
tot doel.
Berlaar draagt jaarlijks 2 681 euro 
bij aan de werking van dit samen-
werkingsverband. 

Fietspad en riolering 
Itegembaan
Aquafin wil een verbindingsriolering 
aanleggen langs de Itegembaan, 
van voorbij het kruispunt met de 
Bosstraat tot aan het kruispunt met 
de Ezenhoek.
Het lokaal bestuur wil een fietspad 
aanleggen van Berlaar-Centrum 
tot aan de grens met Heist-op-
den-Berg, langs het traject van de 
Itegembaan. Ook Heist-op-den-Berg 
wil een fietspad aanleggen tot aan 
de grens met Berlaar.
Tijdens de raadszitting in januari 
bekrachtigden de raadsleden 
het samenwerkingsakkoord met 
Aquafin zodat deze werken kunnen 
worden samengevoegd.

  Je kan de raadszittingen  
(her)beluisteren via www.berlaar.be/ 

gemeenteraadbeluisteren.

©Eddy Wellens
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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 4 april, maandag 11 april en maandag 18 april 2022 is er geen 
zitdag.

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 10 februari afgesloten. Dat 
betekent dat wat je in deze editie leest ondertussen achterhaald kan zijn. Hou 
voor een actuele stand van zaken zeker de gemeentelijke communicatiekanalen 
in het oog. Neem bij twijfel gerust contact op met de gemeentelijke diensten via  
03 410 19 00 of info@berlaar.be.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten
01.01.2022 Yuna Scheltjens

Overlijdens
29.11.2021 Mariette (Jet) De Laet
7.12.2021 Paula Nauwelaerts
27.12.2021 Paul Van Hoof
27.12.2021 Walter Tuerlinckx

1.1.2022 Maria Van Roosbroeck
5.1.2022 Freddy Lembrechts
6.1.2022 Theresia Geerts
12.1.2022 Rudolf Dockx

GEDAAN MET VLOEKEN OP JE COMPUTER: 
VRAAG BEEGO OM HULP! 
IT-studenten die aan huis komen om te helpen met alle digitale vragen, dat is erg praktisch in deze 
digitale tijden. Van computers die te traag werken, tot smartphones instellen of zelfs een slimme televisie 
uitleggen, geen vraag is te veel voor deze geëngageerde jongeren. 

Wens je BEEGO in te schakelen?
Maak een afspraak via www.beego.be, info@beego.be 
of 078 485 400. Cliënten van het OCMW kunnen beroep 
doen op gratis digicheques, waarvoor ze contact moeten 
opnemen met hun dossierbeheerder. Maar ook 60-plussers 
met het statuut van verhoogde tegemoetkoming komen in 
aanmerking. 
Neem hiervoor contact op met de sociale dienst via 
socialedienst@berlaar.be of 03 410 19 00.

Meer weten?
www.berlaar.be/beego 
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KOM WÉL UIT JE KOT TIJDENS 
BUITENSPEELDAG 2022
Blokkeer woensdag 20 april in jouw agenda, want Berlaar neemt dan opnieuw deel aan de Buitenspeeldag. 
Een dag waarop kinderen een vrijstelling van hun huiswerk krijgen en aangespoord worden om in de 
buitenlucht te gaan spelen.

Ieder jaar organiseren verschillende gemeenten op de woensdag na de paasvakantie een Buitenspeeldag, dé 
dag waarop we het belang van buiten spelen, bewegen en sporten nog eens extra in de kijker zetten. Terwijl de 
kinderzenders enkel een zwart scherm uitzenden, zorgen wij ervoor dat het jou aan plezier niet zal ontbreken. Wij 
tonen je hoe je met weinig moeite buiten de tijd van je leven kan beleven. 

Speel je mee?
Gedurende de volledige namiddag, van 
13 tot 17 uur, kunnen kinderen terecht op 
twee verschillende locaties waar er naar 
hartenlust buiten kan worden geravot. Op 
speelterrein Kriebels (Ballaarweg) en aan 
de sportschuur (Heistsebaan) voorzien we 
allerlei activiteiten voor een namiddag vol 
speelplezier.

De buitenspeeldag is gratis. Je hoeft ook 
niet op voorhand in te schrijven, maar 
moet wel steeds rekening houden met de 
maatregelen die op dat moment van kracht 
zijn.

BEWONERSAANTAL STIJGT VOOR 
DRIEËNDERTIGSTE JAAR OP RIJ
Berlaar sloot 2021 af met 11 720 inwoners. Dat zijn er 12 meer dan in 2020. Onze gemeente kent daardoor 
al 33 jaar een stijgende evolutie in bewonersaantal.

Er waren in 2021 meer geboorten dan in 2020 (14 
geboorten meer) en meer aankomsten (bewoners die 
naar Berlaar verhuisden): waar dat in 2020 624 mensen 
waren, waren dat er in 2021 maar liefst 684. Een stijging 
van exact 60 nieuwe inwoners dus. Die trend geldt 
helaas ook voor de overlijdens, gelukkig wel in mindere 
mate. Het sterftecijfer stijgt van 126 naar 130.

Dit jaar verhuisden er wel weer meer inwoners vanuit 
Berlaar naar een andere gemeente of stad. Toch 
steeg het bevolkingscijfer afgelopen jaar alsnog tot  
11 720 inwoners. De cijfers bevestigen de trend van de 
afgelopen jaren dat het aangenaam wonen is in Berlaar, 
ons bevolkingscijfer is sinds 1988 namelijk elk jaar 
gestegen. Tot slot stapten er afgelopen jaar 30 koppels 
in het huwelijksbootje, 8 minder dan in 2020.

 Mannen Vrouwen Totaal
Geboorten 51 49 100
Aankomsten 324 360 684
Totaal inschrijvingen 375 409 784

Overlijdens 63 67 130
Vertrekkers 317 324 641
Totaal afvoeringen 380 391 771
 

Bevolking op 31.12.2020 5 808 5 900 11 708

Bevolking op 31.12.2021 5 803 5 917 11 720
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BERLAAR TREKT DE KAART VAN DE 
DUURZAAMHEID IN MEERJARENPLANNING 
2020-2025
In de zitting van 21 december 2021 keurden de Berlaarse gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn de aanpassing voor de meerjarenplanning van 2020-2025 goed. Het gaat om een gezamenlijke 
planning voor gemeente en OCMW, gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Voor de 
komende jaren kan Berlaar 49 miljoen euro aan investeringen voorzien, zonder daarbij het financiële 
evenwicht in het gedrang te brengen.

De Berlaarse raadsleden hebben onlangs de 
meerjarenplanning van de nieuwe legislatuur besproken 
en goedgekeurd. Deze legislatuur wordt gekenmerkt 
door een aantal opvallende nieuwigheden. Sinds 
een aantal jaar maken gemeente en OCMW een 
gemeenschappelijke begroting op, waar er voordien twee 
aparte budgetten en meerjarenplanningen moesten 
worden voorgelegd. Daarnaast heeft Berlaar haar 
beleidsdoelstellingen volledig ingepast in de SDG’s, de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Duurzaamheid 
vormt op die manier de rode draad doorheen het 
beleidsplan.

Elke beleidsdoelstelling bevat één of meer actieplannen, 
die op hun beurt worden uitgesplitst naar acties. 
Die krijgen het label ‘prioritair’ of ‘niet-prioritair’, al 
naargelang de raden de expliciete rapportering erover 
in de beleidsrapporten opgenomen wensen te zien. 

Een belangrijk gegeven bij de opmaak van de 
meerjarenplanning is de autofinancieringsmarge. Die 
geeft weer in hoeverre de financiën van het bestuur 
op een structurele manier in evenwicht zijn. Het lokaal 
bestuur is verheugd te kunnen vaststellen dat de 
autofinancieringsmarge voor de volgende jaren positief 
kleurt.

Exploitatiebudget 2022
Het exploitatiebudget of de verzameling van dagelijkse 
uitgaven en inkomsten van het bestuur vertoont in 
2022 een positief saldo van 282 317 euro, waardoor het 
structureel in evenwicht is.

De uitgaven, voor een totaalbedrag van 17 112 850 euro, 
zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
• goederen en diensten  5 342 729 euro
• lonen 8 917 413 euro
• hulpverlening OCMW  641 188 euro
• werkingssubsidies  2 136 107 euro
• andere operationele uitgaven  75 413 euro
• financiële uitgaven  353 491 euro

Om zijn werking mogelijk te maken, ontvangt het bestuur 
in 2022 inkomsten voor een totaalbedrag van 17 262 993 
euro. 

De  voornaamste inkomstenposten zijn:
• personenbelasting 3 973 452 euro
• onroerende voorheffing  3 713 237 euro
• specifieke werkingssubsidies  3 126 372 euro
• gemeentefonds  3 011 248 euro
• algemene subsidies  

Vlaamse overheid 1 161 622 euro
• andere belastingen en boetes 1 142 190 euro
• ontvangsten uit de eigen werking 745 056 euro
• andere aanvullende belastingen 194 100 euro

De dotatie aan het OCMW is bij het begin van de 
legislatuur weggevallen door de opmaak van één  
geconsolideerde meerjarenplanning, tezamen met 
de gemeente. Daarnaast is de dotatie aan de politie 
gestegen naar 1 052 169 euro, aangezien de politiezone 
de reserve die in het verleden opgebouwd werd 
de voorbije twee jaar heeft ingezet. De oprichting 
van de brandweerzone bracht in het verleden een 
spectaculaire stijging van de dotatie aan de brandweer 
teweeg.  Vanaf 2022 kan die verminderd worden met  
23 850  euro, waardoor de dotatie voor de volgende jaren 
komt op 564 824 euro. De gemeente voorziet bovendien 
een jaarlijkse subsidie voor de zusters van het Heilig 
Hart van Maria in het kader van de ondersteuning van 
de uitbouw van een dienstencentrum voor senioren. In 
2022 wordt een bedrag van 15 000 euro ingeschreven, 
vanaf 2023 wordt dat 30 000 euro.

Berlaar trekt de kaart van investeringen: stilstaan 
is achteruit gaan 
Wie het investeringsbudget nauwkeurig bekijkt, merkt 
dat Berlaar ongeveer 49 miljoen investeringen inschrijft, 
waarbij wordt uitgegaan van 8 miljoen subsidies.

Behalve de nodige kredieten voor het onderhoud van het 
patrimonium en de (her)aanleg van wegen en fietspaden 
springen enkele initiatieven in het oog. Zo maakt Berlaar 
werk van de realisatie van haar masterplan sport, 
schrijft ze verder aan de plannen voor een polyvalente 
zaal/jeugdhuis, investeert ze in een aantal renovatie-
projecten en  ondersteunt ze haar verenigingen op het 
vlak van infrastructuur. Het bestuur voorziet daarnaast 
de nodige middelen in het kader van de versoepeling en 
ontsluiting van een efficiënte digitale dienstverlening 

2020 2021 2022
3 081 541 353 427 2 036

2023 2024 2025
299 180 80 651 5 959 143
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INVESTERINGEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025

realisatie masterplan sport 83 367 271 792 5 580 000 5 452 600 1 000 1 000
multifunctionele ruimte 124 000 310 000 930 000
masterplan spelen 11 791 83 109 50 000 50 000 50 000 50 000
jeugdhuis 118 822 76 000 190 000 1 500 000
renovatie BKO Heikant 368 539 250 000
nieuw administratief centrum 481 069 804 565 3 000 000 3 500 000
renovatie Markt 29 372 658
onderhoud en herstelling gebouwen 110 000 424 000
optimalisatie van het wagenpark 65 353 45 000 50 000 50 000
onderhoud wegen en herstellingen 26 210 1 340 789 893 000 250 000 250 000 250 000
fietspaden 128 380 1 431 155 2 119 000 1 359 000 585 000
onteigeningen fiets-o-strade 794 000
ANPR-camera’s 80 000
Pastorijstraat en kerkomgeving 1 079 082 1 248 317 2 500
heraanleg Markt 110 000 210 000 1 052 000 1 252 000
opknappen Park Berlaarhof 4 232 92 338
restauratie Sint-Pieterskerk 936 037 1 590 058 15 000
investeringssubsidie KLJ - fanfare Heikant 131 338 168 661 150 000
informatica algemene diensten 72 239 114 376 42 830 12 398 12 110 102 366
aankoop gronden/huizen - opportuniteiten 454 520 414 910 400 000 600 000
uitbreiding geboortebos 23 750
restauratie dodenhuisje kerkhof centrum 70 000
inrichting hondenweide Ebroek 90 528
buitengewoon onderhoud onderwijs 16 292 80 391 90000
renovatie Sint-Rumoldus 150 000 200 000

die ruimtelijk ondergebracht zal worden in een nieuw administratief centrum.

HERAANLEG FIETSPADEN  
AARSCHOTSEBAAN (N10) GESTART
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) 
in Berlaar vernieuwen. Dit project is onderdeel van een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de 
N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar.

Op maandag 31 januari is AWV gestart met de 
voorbereidende werken voor de aanleg van deze nieuwe 
fietspaden en de bouw van een ovonde aan het kruispunt 
Fabiola in Heist-op-den-Berg. De werfzone werd eerst 
bouwrijp gemaakt, wat ongeveer een maand in beslag 
nam. Vanaf maart wordt er onder de rotonde gewerkt 
voor de aanleg van nutsleidingen. Vanaf dat moment 
ondervindt gemotoriseerd verkeer hinder, want in de 
werfzone wordt beurtelings verkeer via verkeerslichten 
ingevoerd. De voorbereidende nutswerken duren in 
totaal tot het najaar van 2022. Het Agentschap Wegen 
en Verkeer vroeg verder ook een omgevingsvergunning 
aan voor de aanleg van de fietspaden in Berlaar-Heikant. 
Die werd intussen ontvankelijk verklaard, waarna er op 7 
februari een openbaar onderzoek startte.

Dit project komt tot stand met de medewerking van gemeenten 
Berlaar, Putte, Heist-op-den-Berg, PIDPA, Aquafin en Agentschap 
Wegen en Verkeer.

OPENBARE WERKEN

Een impressie van het nieuwe fietspad.
©Agentschap Wegen & Verkeer
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PASTELKLEUREN SIEREN DE
SINT-PIETERSKERK
Als je naar het centrum van Berlaar kijkt, valt de gerenoveerde Sint-Pieterskerk meteen op. De 
restauratiewerken en de bijhorende verlichting doen het bouwwerk stralen als nooit tevoren. Maar ook de 
binnenkant wordt zorgvuldig onder handen genomen.

Momenteel vinden er in de kerk schilderwerken plaats. 
Daarbij wordt er gekeken naar de kerk in de periode 
tussen 1900 en 1920. Ook de altaren en andere 
beeldhouwwerken dateren immers voornamelijk uit deze 
periode. Later, in de jaren ‘50, werd alles overschilderd 
met witte verf.

Door het schilderwerk weer naar de fase van 1920 te 
herstellen, komen de kleuren van onder meer de altaren 

terug op de muren en ontstaat er een mooi samenspel 
van alle kunsten. Neem hieronder een kijkje naar wat er 
zich afspeelt achter de statige voordeur van de kerk en 
het voorlopige, kleurrijke resultaat!

Op de hoogte blijven?
Volg ons op sociale media en krijg zo regelmatig updates 
van de restauratie van de kerk aan de hand van foto’s 
en filmpjes.

©Kris Martlé
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SENIOREN

DAGUITSTAP NAAR SINT-TRUIDEN EN 
BORGLOON VOOR BERLAARSE 55-PLUSSERS
De Berlaarse senioren trekken op dinsdag 10 mei 2022 naar Limburg! Zie je een dagje avontuur gevuld met 
lekkers wel zitten? Schrijf je dan vanaf 7 maart meteen in, want het aantal plaatsen is beperkt.

Na enkele afgelaste edities kunnen de Berlaarse 
senioren dit jaar weer samen op daguitstap! 
Locatie van dienst is Sint-Truiden: als hoofdstad 
van Haspengouw (ook weleens het Toscane van 
het noorden genoemd) dé fruitstad bij uitstek. Een 
authentieke, historische stad middenin het groen 
waar je kan genieten van (h)eerlijke fruitproducten.

Het volledige programma bestaat uit de heen- en 
terugreis, drie maaltijden in restaurant ’t Veilinghuis 
en twee activiteiten: de Stroopfabriek en een 
gegidste wandeling in het stadscentrum van Sint-
Truiden. Bij regenweer doen we een bustour met gids 
in plaats van de wandeling.

Je kan er ook voor kiezen om enkel het 
basisprogramma te volgen. Dit beperkt zich tot de 
busreis en de maaltijden, je kan de invulling van je 
dag dan zelf bepalen.

Inschrijven en betalen kan vanaf maandag 7 maart 
tot uiterlijk vrijdag 1 april 2022 via de webshop of 
aan het onthaal in het gemeentehuis. Mensen die in 
dezelfde bus willen zitten, moeten samen inschrijven.

KORTING:
Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds krijgen korting en betalen de helft 
van de prijs. De korting geldt niet voor inwoners buiten Berlaar (met uitzondering van de inwoners van kerkelijk Heikant). 
Om te bewijzen dat je recht hebt op deze korting moet je op het inschrijfformulier een klevertje van het ziekenfonds 
kleven. Dit geldt per persoon. Schrijf je 2 mensen in dan moet je ook 2 klevertjes kleven. Iedereen - mensen met en 
mensen zonder korting - dient bij inschrijving via zijn vereniging het formulier en het geld in een gesloten enveloppe 
te steken. Op die manier blijft de privacy gewaarborgd.

Opgelet: wacht niet tot de laatste dag om in te schrijven, want het aantal plaatsen is beperkt! Als de bus vol 
zit, kan er niet meer ingeschreven worden.

Opstapplaatsen
Kardinaal Cardijnplein, Gemeentehuis, kerk Station (Berkenhof)

De prijs wordt bepaald op basis van de woonplaats: basis volledig KORTING*

55-plussers die in Berlaar wonen 30 euro 35 euro 50%

55-plussers die behoren tot kerkelijk Heikant en hoofdlid zijn van een erkende 
Berlaarse seniorenbond

40 euro 45 euro 50%

55-plussers die niet behoren tot het grondgebied Berlaar of tot kerkelijk Heikant 60 euro 65 euro nvt

Er zullen coronavoorwaarden gelden tijdens de daguitstap. Welke die zijn weten we bij het ter perse 
gaan van dit tijdschrift nog niet.

©Visit Sint-Truiden
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Er zullen coronavoorwaarden gelden tijdens de daguitstap.  Welke die zijn weten we bij het ter perse gaan van dit 
tijdschrift nog niet.  Bij de inschrijving zal u de nodige instructies krijgen 
 
PROGRAMMA  
7.30 uur Vertrek van Berlaar naar St Truiden waar we in Restaurant ‘t Veilinghuis een kopje 

koffie of thee met een croissant aangeboden krijgen. 
9.00 uur aankomst restaurant 
10.00 uur Start programma er zijn 2 activiteiten voorzien die wisselen in de voor- en 

namiddag    1. Bezoek aan de Stroopfabriek   2. stadswandeling 
12.00 uur   Warm middagmaal in het restaurant:  
 soep, kalkoensteak met champignonsaus, groentenmix, kroketten, dame blanche 

Er is één fles water per 4 personen inbegrepen, andere dranken dien je apart te 
betalen. 

14.30 uur   Start programma: gegidste wandeling in St. Truiden of Bezoek stroopfabriek 
18.00 uur Koffietafel, sandwich/pistolet, hesp/kaast, fruitsla, kriekentaart, koffie/thee 
18.45 uur Terugreis naar Berlaar, aankomst rond 20 uur 
 

 

Nieuw     Je kan vanaf nu ook Online inschrijven en betalen.   
Te doorlopen stappen:  mensen met korting kunnen enkel inschrijven aan het onthaal 
1. surf naar www.berlaar.be/inschrijven 
2. maak een account aan, dat kan een gezinsaccount zijn waarbij je uw partner 
eveneens toevoegt.  Een account aanmaken doe je best voor de start van de 
inschrijvingen.  Het kan al vanaf nu. 
3. schrijf in vanaf maandag 7 maart, 9u.   
Zorg ervoor dat je inschrijft voor de juiste opstapplek. 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  
DAGUITSTAP 55-PLUSSERS DINSDAG 10 MEI 2022 
 
naam en voornaam:  (of klevertje indien VT statuut) 
 

..……………………………………………. geb. jaar: …………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
telefoonnummer (GSM):  e-mail: 
 

..……………………………………………………………………………………. 
adres:  

..……………………………………………………………………………………. 
 

..……………………………………………………………………………………. 
programma: ❑ basis ❑ volledig 

 
gegevens partner: (of klevertje indien VT statuut) 
naam en voornaam partner: 
 

..…………………………………………………   geb. jaar: ……………… 
 

..……………………………………………………………………………………. 
programma: ❑ basis ❑ volledig 

 
opstapplaats:     deelnameprijs:   
❑ K. Cardijnplein ❑ Gemeentehuis    
❑ Kerk Station (Berkenhof)   ……………. EURO 

ONTVANGSTBEWIJS  
DAGUITSTAP 55-PLUSSERS DINSDAG 10 MEI 2022 
 
naam en voornaam:   
 

..……………………………………………………………………………………. 
 

programma: ❑ basis ❑ volledig 
 
  
 
naam en voornaam: 
 
 

..……………………………………………………………………………………. 
 

programma: ❑ basis ❑ volledig 
 

Terugbetaling van de deelnameprijs kan slechts 
bekomen worden bij opname in het ziekenhuis of bij 
een sterfgeval (mits voorlegging van de 
bewijsstukken).  

 
opstapplaats:     deelnameprijs:   
❑ K. Cardijnplein   
❑ Gemeentehuis     ……………. EURO 
❑ Kerk Station (Berkenhof)  

 

PROGRAMMA
7.30 uur  Vertrek van Berlaar naar Sint-Truiden
9.00 uur  Aankomst restaurant ’t Veilinghuis, waar we ontbijten  

(koffie/thee en koffiekoek/croissant).
10.00 uur  Activiteit 1  

Bezoek aan de Stroopfabriek in Borgloon of een stadswandeling door Sint-Truiden. 
De activiteiten worden in twee groepen gesplitst en wisselen in de voor- en namiddag.

12.00 uur  Middagmaal restaurant: 
soep - kalkoensteak met champignonsaus, groentenmix, kroketten - dame blanche 
Eén fles water per 4 personen inbegrepen, andere dranken dien je apart te betalen.

14.30 uur  Activiteit 2 
Gegidste wandeling in St. Truiden of bezoek Stroopfabriek.

18.00 uur  Afsluiter 
We schuiven de voeten nog een keer onder tafel voor pistolets en sandwiches, een kriekentaartje en koffie 
of thee.

18.45 uur  Terugreis naar Berlaar, aankomst geschat op 20 uur.

Nieuw
Je kan voortaan ook online inschrijven en betalen via het webloket.
Kom je in aanmerking voor een korting? Dan dien je je in te schrijven aan het onthaal in het 
gemeentehuis.

1. Surf naar www.berlaar.be/inschrijven.
2. Maak een account aan, dat kan een gezinsaccount zijn waarbij je jouw partner eveneens 

toevoegt. Een account aanmaken doe je best voor de start van de inschrijvingen. Het kan al 
vanaf nu.

3. Schrijf in vanaf maandag 7 maart, 9 uur. Zorg ervoor dat je inschrijft voor de juiste opstapplek.

Er zullen coronavoorwaarden gelden tijdens de daguitstap.  Welke die zijn weten we bij het ter perse gaan van dit 
tijdschrift nog niet.  Bij de inschrijving zal u de nodige instructies krijgen 
 
PROGRAMMA  
7.30 uur Vertrek van Berlaar naar St Truiden waar we in Restaurant ‘t Veilinghuis een kopje 

koffie of thee met een croissant aangeboden krijgen. 
9.00 uur aankomst restaurant 
10.00 uur Start programma er zijn 2 activiteiten voorzien die wisselen in de voor- en 

namiddag    1. Bezoek aan de Stroopfabriek   2. stadswandeling 
12.00 uur   Warm middagmaal in het restaurant:  
 soep, kalkoensteak met champignonsaus, groentenmix, kroketten, dame blanche 

Er is één fles water per 4 personen inbegrepen, andere dranken dien je apart te 
betalen. 

14.30 uur   Start programma: gegidste wandeling in St. Truiden of Bezoek stroopfabriek 
18.00 uur Koffietafel, sandwich/pistolet, hesp/kaast, fruitsla, kriekentaart, koffie/thee 
18.45 uur Terugreis naar Berlaar, aankomst rond 20 uur 
 

 

Nieuw     Je kan vanaf nu ook Online inschrijven en betalen.   
Te doorlopen stappen:  mensen met korting kunnen enkel inschrijven aan het onthaal 
1. surf naar www.berlaar.be/inschrijven 
2. maak een account aan, dat kan een gezinsaccount zijn waarbij je uw partner 
eveneens toevoegt.  Een account aanmaken doe je best voor de start van de 
inschrijvingen.  Het kan al vanaf nu. 
3. schrijf in vanaf maandag 7 maart, 9u.   
Zorg ervoor dat je inschrijft voor de juiste opstapplek. 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  
DAGUITSTAP 55-PLUSSERS DINSDAG 10 MEI 2022 
 
naam en voornaam:  (of klevertje indien VT statuut) 
 

..……………………………………………. geb. jaar: …………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
telefoonnummer (GSM):  e-mail: 
 

..……………………………………………………………………………………. 
adres:  

..……………………………………………………………………………………. 
 

..……………………………………………………………………………………. 
programma: ❑ basis ❑ volledig 

 
gegevens partner: (of klevertje indien VT statuut) 
naam en voornaam partner: 
 

..…………………………………………………   geb. jaar: ……………… 
 

..……………………………………………………………………………………. 
programma: ❑ basis ❑ volledig 

 
opstapplaats:     deelnameprijs:   
❑ K. Cardijnplein ❑ Gemeentehuis    
❑ Kerk Station (Berkenhof)   ……………. EURO 

ONTVANGSTBEWIJS  
DAGUITSTAP 55-PLUSSERS DINSDAG 10 MEI 2022 
 
naam en voornaam:   
 

..……………………………………………………………………………………. 
 

programma: ❑ basis ❑ volledig 
 
  
 
naam en voornaam: 
 
 

..……………………………………………………………………………………. 
 

programma: ❑ basis ❑ volledig 
 

Terugbetaling van de deelnameprijs kan slechts 
bekomen worden bij opname in het ziekenhuis of bij 
een sterfgeval (mits voorlegging van de 
bewijsstukken).  

 
opstapplaats:     deelnameprijs:   
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❑ Kerk Station (Berkenhof)  
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JEUGD & ONDERWIJS

HELDEN EN SCHURKEN NEMEN DE BIB OVER 
TIJDENS JEUGDBOEKENMAAND
Ook in 2022 staat de jeugdboekenmaand met stip op de 
kalender van de Berlaarse bib. Helden & schurken spelen 
deze keer de hoofdrol, benieuwd wat dat zal geven.

Dit jaar is het thema voor de Jeugdboekenmaand ‘Helden 
en schurken’. De tofste boeken over uitblinkers, durfallen, 
booswichten en schelmen staan tussen 1 en 31 maart 2022 
in de kijker. We hebben het over dappere en bange helden, 
superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden met 
wapens en helden met woorden. Maar één ding staat vast: 
zonder held geen verhaal. En wat is een held zonder schurk? 
Zonder vijand, zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd? 
Verhalen hebben hun helden én schurken nodig. Met deze 
boeken beleef je de spannendste avonturen!

Ga mee op zoektocht, vind inspiratie aan de thematafel en haal 
vervolgens jouw creatiefste kant boven aan de knutseltafel. De 
jongste bezoekertjes worden tijdens de laatste zaterdag van 
de Jeugdboekenmaand trouwens extra in de watten gelegd, 
want de bib trakteert hen dan op lekkere donuts! 

Meer weten?
berlaar.bibliotheek.be

In maart staat alles in het thema van jeugdboeken en leesplezier! 

Jeugdboekenmaand zet de spot op alle soorten
helden en haalt de schurken uit de schaduw!

Haal de held (of schurk) in jou naar boven en vlieg in
maart zeker eens binnen in de bibliotheek van

Berlaar. 
 

Ga mee op zoektocht, haal je creatiefste kant boven
aan de knutseltafel, zoek inspiratie aan de thematafel

en laat je verwennen! 
 

Op zaterdag 26 maart sluiten we de
Jeugdboekenmaand af en trakteren we op donuts*!
*enkel voor onze jongste bibliotheekbezoekers en op=op!

KEN JIJ VOORLEESHOND LUCY AL?
Vind jij voorlezen soms ook eng? Voorleeshond Lucy zal jou helemaal op je gemak stellen!

Luidop lezen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend 
en gemakkelijk. Sommige kinderen ervaren angst en 
schaamte waardoor ze gaan stotteren, hakkelen, bijna 
onverstaanbaar stil gaan spreken of zelfs helemaal 
blokkeren. Voorleeshond Lucy helpt kinderen om over 
deze angst heen te stappen.

Lucy oordeelt niet. Ze luistert heel aandachtig naar 
jouw verhaaltje en kijkt naar de plaatjes die je laat zien. 

Ze onderbreekt of verbetert je niet, waardoor ze een 
positieve stimulans geeft en kinderen motiveert om 
verder te lezen. Ze leert je lezen terug leuk te vinden en 
geeft je de rust en kalmte die je nodig hebt.

De voorleeshond komt iedere maand op bezoek in 
de Berlaarse bib, met als doel de communicatieve en 
sociale vaardigheden van kinderen te verbeteren, hun 
zelfvertrouwen bij het lezen te stimuleren en de spreek- 
en leesvaardigheid naar een hoger niveau te tillen.

Kies jij een verhaaltje uit en lees je het graag voor 
aan Lucy?
Dat kan in de bibliotheek van Berlaar op volgende 
woensdagen, telkens tussen 14 en 15 uur:

• 9 maart
• 20 april
• 18 mei
• 8 juni

Elk kind mag 10 minuten lezen en nadien 5 minuten 
aaien, spelen of knuffelen met Lucy. Inschrijven doe je 
via mail naar bibliotheek@berlaar.be.

Er zullen coronavoorwaarden gelden tijdens de daguitstap.  Welke die zijn weten we bij het ter perse gaan van dit 
tijdschrift nog niet.  Bij de inschrijving zal u de nodige instructies krijgen 
 
PROGRAMMA  
7.30 uur Vertrek van Berlaar naar St Truiden waar we in Restaurant ‘t Veilinghuis een kopje 

koffie of thee met een croissant aangeboden krijgen. 
9.00 uur aankomst restaurant 
10.00 uur Start programma er zijn 2 activiteiten voorzien die wisselen in de voor- en 

namiddag    1. Bezoek aan de Stroopfabriek   2. stadswandeling 
12.00 uur   Warm middagmaal in het restaurant:  
 soep, kalkoensteak met champignonsaus, groentenmix, kroketten, dame blanche 

Er is één fles water per 4 personen inbegrepen, andere dranken dien je apart te 
betalen. 

14.30 uur   Start programma: gegidste wandeling in St. Truiden of Bezoek stroopfabriek 
18.00 uur Koffietafel, sandwich/pistolet, hesp/kaast, fruitsla, kriekentaart, koffie/thee 
18.45 uur Terugreis naar Berlaar, aankomst rond 20 uur 
 

 

Nieuw     Je kan vanaf nu ook Online inschrijven en betalen.   
Te doorlopen stappen:  mensen met korting kunnen enkel inschrijven aan het onthaal 
1. surf naar www.berlaar.be/inschrijven 
2. maak een account aan, dat kan een gezinsaccount zijn waarbij je uw partner 
eveneens toevoegt.  Een account aanmaken doe je best voor de start van de 
inschrijvingen.  Het kan al vanaf nu. 
3. schrijf in vanaf maandag 7 maart, 9u.   
Zorg ervoor dat je inschrijft voor de juiste opstapplek. 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  
DAGUITSTAP 55-PLUSSERS DINSDAG 10 MEI 2022 
 
naam en voornaam:  (of klevertje indien VT statuut) 
 

..……………………………………………. geb. jaar: …………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
telefoonnummer (GSM):  e-mail: 
 

..……………………………………………………………………………………. 
adres:  

..……………………………………………………………………………………. 
 

..……………………………………………………………………………………. 
programma: ❑ basis ❑ volledig 

 
gegevens partner: (of klevertje indien VT statuut) 
naam en voornaam partner: 
 

..…………………………………………………   geb. jaar: ……………… 
 

..……………………………………………………………………………………. 
programma: ❑ basis ❑ volledig 

 
opstapplaats:     deelnameprijs:   
❑ K. Cardijnplein ❑ Gemeentehuis    
❑ Kerk Station (Berkenhof)   ……………. EURO 

ONTVANGSTBEWIJS  
DAGUITSTAP 55-PLUSSERS DINSDAG 10 MEI 2022 
 
naam en voornaam:   
 

..……………………………………………………………………………………. 
 

programma: ❑ basis ❑ volledig 
 
  
 
naam en voornaam: 
 
 

..……………………………………………………………………………………. 
 

programma: ❑ basis ❑ volledig 
 

Terugbetaling van de deelnameprijs kan slechts 
bekomen worden bij opname in het ziekenhuis of bij 
een sterfgeval (mits voorlegging van de 
bewijsstukken).  

 
opstapplaats:     deelnameprijs:   
❑ K. Cardijnplein   
❑ Gemeentehuis     ……………. EURO 
❑ Kerk Station (Berkenhof)  

 

Er zullen coronavoorwaarden gelden tijdens de daguitstap.  Welke die zijn weten we bij het ter perse gaan van dit 
tijdschrift nog niet.  Bij de inschrijving zal u de nodige instructies krijgen 
 
PROGRAMMA  
7.30 uur Vertrek van Berlaar naar St Truiden waar we in Restaurant ‘t Veilinghuis een kopje 

koffie of thee met een croissant aangeboden krijgen. 
9.00 uur aankomst restaurant 
10.00 uur Start programma er zijn 2 activiteiten voorzien die wisselen in de voor- en 

namiddag    1. Bezoek aan de Stroopfabriek   2. stadswandeling 
12.00 uur   Warm middagmaal in het restaurant:  
 soep, kalkoensteak met champignonsaus, groentenmix, kroketten, dame blanche 

Er is één fles water per 4 personen inbegrepen, andere dranken dien je apart te 
betalen. 

14.30 uur   Start programma: gegidste wandeling in St. Truiden of Bezoek stroopfabriek 
18.00 uur Koffietafel, sandwich/pistolet, hesp/kaast, fruitsla, kriekentaart, koffie/thee 
18.45 uur Terugreis naar Berlaar, aankomst rond 20 uur 
 

 

Nieuw     Je kan vanaf nu ook Online inschrijven en betalen.   
Te doorlopen stappen:  mensen met korting kunnen enkel inschrijven aan het onthaal 
1. surf naar www.berlaar.be/inschrijven 
2. maak een account aan, dat kan een gezinsaccount zijn waarbij je uw partner 
eveneens toevoegt.  Een account aanmaken doe je best voor de start van de 
inschrijvingen.  Het kan al vanaf nu. 
3. schrijf in vanaf maandag 7 maart, 9u.   
Zorg ervoor dat je inschrijft voor de juiste opstapplek. 
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SCHRIJF JE IN VOOR DE WEEK VAN DE JEUGD
Tijdens de paasvakantie is het opnieuw ‘Week van de Jeugd’. Als alles volgens plan verloopt, 
kunnen we weer naar het vertrouwde concept overstappen. Van zondag 3 tot en met vrijdag 8 
april staan er een heleboel leuke activiteiten op het programma.

Welke creatieve en sportieve workshops en initiaties er op het programma staan, kom je te weten via de gemeentelijke 
website (www.berlaar.be). Wij zijn er zeker van: kinderen tussen 3 en 12 jaar vinden er zeker hun ding! Ook voor 
twaalfplussers voorzien we enkele activiteiten.

Hoe inschrijven? 
Om deel te nemen aan de ‘Week van de Jeugd’ moet je 
vooraf inschrijven. Dat kan vanaf maandag 7 maart om 
17.30 uur via het onthaal van het gemeentehuis (en later 
tijdens de openingsuren) of via de gemeentelijke webshop 
(www.berlaar.be/webloket).

Kom je in aanmerking voor een tussenkomst? Dan kan je 
terecht bij de Sociale Dienst (Zomerstraat 22, 03 410 19 00 
of socialedienst@berlaar.be).

Meer weten?
Dienst Vrije Tijd – vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00
www.berlaar.be/wvdj 

SPORT & CULTUUR

BEWEGEN OP VERWIJZING
‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven, helpt mensen met een 
gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe? Met professionele coaching en een beweegplan op 
maat.

Ook onze gemeente doet mee. Beweegcoach Kathleen 
zet je, na doorverwijzing van je huisarts of specialist, op 
weg naar een fittere versie van jezelf.

Kathleen: ‘Als beweegcoach ga ik samen met jou op zoek 
naar de beste manier om meer beweging een plaatsje 

te geven. Dat kan om heel veel redenen gebeuren en 
op nog veel meer verschillende manieren. Op basis 
van je levensstijl en mijn ervaring en brede kijk op het 
beweeg- en sportaanbod in de omgeving komen we tot 
een beweegplan op maat. Eenmaal we een beweegplan 
hebben is mijn taak vooral steunen, opvolgen en waar 
nodig aanpassen.’ 

Je kan bij beweegcoach Kathleen terecht via 
doorverwijzing van je huisarts of specialist.
• Startgesprek: 20 euro (met verhoogde 

tegemoetkoming bij de mutualiteit: 4 euro).
• Opvolggesprek: 10 euro (met verhoogde 

tegemoetkoming bij de mutualiteit: 2 euro).

Meer weten? 
0495 245 245 of lier.kathleen@bewegenopverwijzing.be 

WIST JE DAT …
… het lokaal bestuur 75% van de prijs van je cursus terugbetaalt als je lid bent van een erkende Berlaarse 
jeugdvereniging of als je tussen 15 en 35 jaar oud bent en op eigen initiatief een vorming hebt gevolgd? 
Neem een kijkje op www.berlaar.be/jeugdsubsidie om te kijken of je in aanmerking komt.
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DUIK HET BERLAARSE SCHOOLVERLEDEN IN 
TIJDENS ERFGOEDDAG
Onder het motto ‘Erfgoeddag maakt school!’ wordt in 2022 het rijke schoolleven en -verleden belicht. Een 
unieke kans voor onze gemeente, want Berlaar telt maar liefst 7 verschillende scholen.

Berlaar heeft een rijke onderwijstraditie: de zusters 
van het Heilig Hart van Maria zijn een ‘instituut’ in het 
Centrum, op de Hei zwaaiden de zusters Maricolen 
jarenlang de plak in de meisjesschool , de Rijksschool is 
een vaste waarde in Berlaar en ook de gemeenteschool 
heeft een rijke traditie. 

Kom op 23 en 24 april 2022 ontdekken hoe deze scholen 
zijn ontstaan. Met de vernieuwde Schooltuinroute kan 
je per fiets de verhalen en de geschiedenis van het 
onderwijs in Berlaar én onze mooie streek ontdekken.

Praktisch 
Tijdens het weekend van 23 april kan je op zaterdag 
en zondag tussen 13 en 18 uur de hernieuwde 
Schooltuinroute verkennen.
Vertrekken doen we aan ‘t Dolhuis, Legrellestraat 39. 
Hier vind je ook een stand over de ontwikkeling van 
de fietsroute en de geschiedenis van de verschillende 
scholen die Berlaar rijk is.

Zonder vrijwillige ondersteuning zou dit project niet 
tot stand kunnen komen. Bedankt aan Jef De Ceuster, 
Wim Ceulemans (L.G. Berlaar), Frans Busschots en alle 
anderen om dit mooie project mee te verwezenlijken.

Meer weten?
www.berlaar.be/erfgoeddag

IEDEREEN VERDIENT ONTSPANNING
Wist jij dat vakantie een recht is? Eén Vlaming op vijf kan zich echter geen weekje 
vakantie veroorloven. Toch geeft een reisje je een duwtje in de rug zodat je er weer 
tegenaan kan. 

Steunpunt Vakantieparticipatie wil iedereen via Iedereen Verdient Vakantie de kans geven om op vakantie of op 
daguitstap te gaan. Ze richten zich op personen en gezinnen in armoede die, vanwege allerlei drempels, niet van een 
vakantie kunnen genieten. Of je nu op groepsvakantie wil of naar zee of je een daguitstap wil doen of een vakantie in 
een jeugdherberg, er is voor ieder wat wils!

Bekijk alvast het grote aanbod aan daguitstappen en vakanties via:
• de website www.iedereenverdientvakantie.be; 
• de brochures die ter inzage liggen bij de sociale dienst van 

het OCMW Berlaar.

Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact 
op met de sociale dienst. Zij kunnen je helpen bij het zoeken naar 
een uitstap of vakantie en kunnen ook zorgen voor de reservatie.

Sport en cultuur
Ook wanneer jij of je kind(eren) niet kunnen deelnemen aan cultuur- of sportactiviteiten, komt de sociale dienst met een 
oplossing. Maak een afspraak bij je maatschappelijk assistent (als je al in begeleiding bent) om samen de mogelijkheden 
te bekijken of informeer bij je ziekenfonds bij welke activiteiten en sporten zij tussen komen. 

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

©Digitale collectie Erfgoedcel Kempens Karakter - 
www.kempenserfgoed.be
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TEST JEZELF EN VERMIJD VERDERE 
VERSPREIDING
Om de verspreiding van het coronavirus te stoppen en veilig private (familie)bijeenkomsten te organiseren, 
moedigt de federale overheid het gebruik van zelftesten aan. Met een zelftest onderzoek je zelf snel of je 
besmet bent met het coronavirus en of je dus veilig bij iemand op bezoek kan gaan.

Maar een zelftest kost geld. Om ervoor te zorgen dat de aankoopprijs geen 
drempel vormt om antigeentesten te gebruiken en de zelftestbereidheid bij onze 
kwetsbare burgers te vergroten, voorziet de sociale dienst van het lokaal bestuur 
een tussenkomst bij de aankoop van zelftesten.

Personen met het statuut van verhoogde tegemoetkoming (aan te vragen via de 
mutualiteit) kunnen bij de apotheek voor 1 euro een antigeentest kopen. Het gaat 
dan om inwoners die recht hebben op een tegemoetkoming aan personen met 
een handicap, een leefloon, IGO, …

Maar ook die kostprijs van 1 euro per test per gezinslid kan te veel zijn. Hiervoor 
kan je via de sociale dienst van het lokaal bestuur, na een financieel onderzoek, 
een tussenkomst vragen.

Meer weten? 
Contacteer de Sociale dienst via socialedienst@berlaar.be of 03 410 19 00.

MILIEU

LAGERESCHOOLKINDEREN BREIDEN 
HELDENBOS TUSSEN EBROEK EN 
MERELSTRAAT UIT
Het Berlaarse Heldenbos tussen Ebroek en Merelstraat kreeg eind januari een uitbreiding van 250 
inheemse boompjes. Leerlingen van gemeentelijke basisschool De Stap hebben er onder begeleiding 
van Bosgroep Antwerpse Gordel zomereiken, winterlindes en struiken geplant. Het uitgebreide bos kreeg 
vervolgens ook een extra toegang via de Merelstraat.

In 2021 werd er al meer dan een halve hectare bos geplant op een terrein aan Ebroek. Het terrein werd aangekocht met 
een aankoopsubsidie voor bebossing, het project kan ook rekenen op een bebossingssubsidie van Natuur en Bos. Met 
ook een poel, een vlonderpad, ruimte voor vogelbosjes, een hondenlosloopzone en een bloemenweide investeerde 
het lokaal bestuur er verder in een groenbelevingsgebied.
 
Op deze manier ontstaat er een mooie, gevarieerde bosrand met 
bloesems in de lente, vruchten in de zomer en noten in de herfst. Het 
lokaal bestuur wil inzetten op een Bloeiend Berlaar. Met die campagne 
willen we deze legislatuur onder meer 1 boom per Berlaarnaar planten. 
Samen met Bosgroep Antwerpse Gordel zorgden de leerlingen van 
gemeentelijke basisschool De Stap ervoor dat daar weeral 250 bomen 
bij komen.

Berlaar is goed op weg om op 6 jaar tijd 11 500 extra bomen te 
planten. Elke boom krijgt daarbij de kans om uit te groeien tot een 
prachtexemplaar. Wist je dat de eik de koning(in) van het bos genoemd 
wordt? De boom is een bron van voedsel voor vele kleine zoogdieren 
en vormt een huis voor 400 verschillende soorten insecten en vogels. 
Een prachtige boom die zijn groeischeut kent op een jonge leeftijd 
tussen 90 en 100 jaar.



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
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
Op afspraak

BRANDWEER
Europees noodnummer: 112
Noodnummer bij noodweer: 1722
Post Berlaar: 015 28 02 80 

FERM HUISHOUDHULP (DIENSTENCHEQUE-
ONDERNEMING)
tel. 070 22 33 41
Openingsuren:
Woensdag van 9 uur tot 13 uur in de bibliotheek (Dorpsstraat 84)
Of op afspraak
www.samenferm.be

STEKR
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 info@stekr.be
www.stekr.be

MINDER MOBIELEN CENTRALE
Tel. 015 23 87 78 of mmc@heist-op-den-berg.be
Bereikbaar elke werkdag (behalve woensdag) van 9 tot 11 uur

HUISARTSENWACHTPOST PALLIETERLAND
Transvaalstraat 42, 2500 Lier – 1733 - 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
Brandwondencentrum:  03 217 75 95
Card Stop:  078 170 170
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 Stefaan Lambrechts
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 Willy Beullens
GSM 0499 92 21 74 – willy.beullens@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
Ingeborg Van Hoof – 03 482 37 81 – 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@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 – 0474 48 17 40 – brend.vanransbeeck@berlaar.be
Miguel Vissers – miguel.vissers@berlaar.be
Giel Van de Zande – 0494 43 01 11 – giel.vandezande@berlaar.be



Eddy Wellens - @weeddy495

Gerda De Meyer - @gerdademeyer

Katrien Hendrickx - @hekafotografie

Dirk Lippens - @optiekzaakopticservices

Kris Martlé - @kris.martle.fotografie

#INSTABERLAAR 


