
Ook bij het gemeentehuis krijgen de nieuwjaarszangertjes op zaterdag 31 december een cadeautje.  © Kris Martlé.
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Beste burgers van Berlaar,

De donkerste maanden van het jaar staan voor onze deur. Door de oorlog in 
Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis is dat helaas een nieuwe periode 
van onzekerheid. Ook voor het lokaal bestuur en mezelf als burgervader brengt 
dat de nodige zorgen met zich mee. We willen Berlaar blijven verbeteren en 
hebben daarvoor ook al enkele investeringsprojecten (zoals de fietspaden van de 
N10, de sporthal en de heraanleg van het centrum) opgestart, maar we zullen als 
een goede huisvader over de financiële gevolgen voor onze meerjarenplanning 
moeten blijven waken.

Besparen is namelijk de boodschap in alle gemeenten. In ons gemeentehuis 
staat de verwarming intussen op 19°. Maar aan een warme, hartelijke ontvangst 
mag je je nog steeds verwachten! Samen met de hele regio bekijken we hoe we 
de openbare verlichting in Vlaanderen op bepaalde momenten kunnen doven, 
bijvoorbeeld tussen 23 en 5 uur en niet op vrijdag en zaterdag.

Ook zelf kan je door kleine aanpassingen te doen al wat besparen. Als 
gemeente willen we je helpen om jezelf daarover te informeren. In deze editie 
lees je al wat tips over wat Stekr voor je kan betekenen.

Warmte vinden we hopelijk vooral ook bij elkaar. Zo werkten onze twee rustoorden 
samen met het lokaal bestuur aan een project rond Beregoede Zorg in Berlaar. 
Ze onderzochten welke rol de buurt daarin speelt, je ontdekt de resultaten op 
één van de volgende bladzijden.

Ook al zijn de tijden soms onzeker, trek je op aan de zekerheid dat we op elkaar 
kunnen rekenen. We wensen je alleszins een fijn eindejaar en zetten ons samen 
op weg naar een beter 2023!

Je burgemeester,
Walter Horemans
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Tijdens de gemeenteraadszitting van september werden onder andere onderstaande zaken beslist:

Huurovereenkomst terrein Itegembaan
Tijdens de zitting van september keurde de 
gemeenteraad de huurovereenkomst voor een terrein 
aan de Itegembaan goed. Het gaat over het domein 
waar het voormalige postgebouw stond.

Het bestuur zal deze locatie inrichten als openbare 
parking. Op die manier blijven er tijdens de werken 
in Berlaar-Centrum voldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar.

Voor de huur van dit terrein betaalt het gemeentebestuur 
55 000 euro op jaarbasis.

Realisatie fietsverbinding Welvaartstraat - 
Doelvelden
Om een fietsverbinding tussen de Welvaartstraat en 
Doelvelden te realiseren, keurde de raad een voorlopig 
onteigeningsbesluit goed. De fietsverbinding kan 
namelijk pas aangelegd worden wanneer er gronden ten 

voordele van het algemeen nut verworven worden.

Deze fietsverbinding moet de verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid van de fietser verbeteren en kan 
in de toekomst aansluiten op de fietsostrade F104.

Subsidieaanvragen digitalisering en 
e-inclusie 
De raadsleden keurden in september enkele 
subsidieaanvragen voor de digitalisering van projecten 
goed. Concreet gaat het over de digitalisering van 
subsidieaanvragen in Berlaar en de opstart van digitale 
Berlaarbons. Bij goedkeuring van deze subsidies door 
de hogere overheden worden deze projecten samen 
met andere lokale besturen uitgevoerd.

Om iedereen bij digitale projecten te kunnen 
ondersteunen, diende het lokaal bestuur ook een 
subsidieaanvraag in om een lokaal e-inclusiebeleid uit te 
werken.

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

gemeenteraadbeluisteren.

Restauratie kapel Berlaarhof   © Kris Matlé

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD
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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 19 december, maandag 26 december en 
maandag 2 januari is er geen zitdag.

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 10 oktober 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
26.7.2022 Finn Gielis

Huwelijken
6.8.2022 Geert Van den Bulck en Liesbeth Ceulemans 11.8.2022 Guy Van Hoeck en Oriane Colle

Overlijdens
28.7.2022 Patrick Augustijnen
29.7.2022 Joanna Dockx
1.8.2022 Maria Aerts
2.8.2022 Alfonsina Renders
5.8.2022 Ida Peeters (zuster Beatrijs)
12.8.2022 Maria Koolmees

18.8.2022 Eduard Van Looy
23.8.2022 Jan Van Hoof
29.8.2022 Roger Vets
8.9.2022 Ludovicus Aerts
9.9.2022 Anna Bosch
12.9.2022 Maria (Els) Douwen

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

• dinsdag 1 november (Allerheiligen)
• woensdag 2 november (Allerzielen)
• vrijdag 11 november (Wapenstilstand)
• maandag 26 december (Tweede kerstdag)
• maandag 2 januari 2023 

Maak een afspraak! 
Onze diensten werken op afspraak. Je kan een afspraak maken via www.berlaar.be/webloket of via de Berlaarapp.  
Let op: je moet je afspraak minstens drie werkdagen vooraf aanvragen. 



PROEF DE WERELD TIJDENS ONZE 
JAARLIJKSE BRUNCH
Ieder jaar organiseert de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Berlaar 
samen met Oxfam Wereldwinkel een brunch ten voordele van 11.11.11. Je kan die middag genieten van 
allerlei wereldgerechten en komt te weten welk project dit jaar kan rekenen op de Steunprijs voor 
Ontwikkelingssamenwerking.

De steunprijs wordt door het lokaal bestuur geschonken 
aan een inwoner of organisatie die aan een project 
voor ontwikkelingssamenwerking voor de derde of 
vierde wereld meewerkt of zo’n project zelf organiseert. 
Ook dit jaar vindt dit mooie initiatief plaats en jij bent 
uitgenodigd!

Praktisch
De brunch, met aansluitend de uitreiking van de 
steunprijs, vindt plaats op zondag 13 november van 
10 tot 14 uur in zaal Familia (Aarschotsebaan 105) in 
Berlaar-Heikant. Voor 18 euro kan je komen meegenieten 

van de brunch (vegetarisch mogelijk), kinderen onder 12 
jaar betalen 7 euro.

Wil je er graag bij zijn? Dan kan je voor maandag 7 
november inschrijven via:
• het gemeentehuis: 03 410 19 00 of  

nele.weuts@berlaar.be
• schepen Nadine Boekaerts: 0494 53 31 34 of  

nadine.boekaerts@berlaar.be
• Mia Clé (OXFAM Wereldwinkel): 015 24 70 71 of  

mia.cle@scarlet.be

NIEUW: cadeaumarkt 
Tijdens de brunch kan je dit jaar ook de cadeaumarkt 
van de Wereldwinkel bezoeken.  Tot 18 uur kan je er 
snuisteren tussen potentiële geschenken voor de 
aankomende eindejaarsperiode en enkele (h)eerlijke 
wereldwijnen bestellen voor de feesten.
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INTERNET VAN DE TOEKOMST IN BERLAAR 
Fiberklaar wil een glasvezelnetwerk uitrollen in Berlaar, met in een eerste fase 3 617 adressen. Het 
is daarrond een informatiecampagne gestart op 26 september, die loopt nog tot 14 november.

Fiberklaar is een gemeenschappelijke onderneming van EQT en Proximus, opgericht in 2021. Het wil 1,5 miljoen Vlaamse 
woningen ‘fiberklaar’ maken tegen 2028 en biedt daarvoor een open netwerk aan. Alle providers zijn welkom om 
daarop aan te sluiten.

Dit najaar wil Fiberklaar meer dan 3 617 inwoners van onze gemeente overtuigen 
om gratis en vrijblijvend aan te sluiten. Op die manier strijkt het netwerk van de 
toekomst neer in Berlaar.

Aanleg van een glasvezelnetwerk
Om dit in onze gemeente mogelijk te maken, wordt er gewerkt met glasvezel-
technologie of fiber. Dat biedt de mogelijkheid tot grenzeloos surfen, streamen 
en digitaal tv-kijken, zonder haperingen.

Fiberklaar zal deze glasvezelkabels aanleggen in de straat. Inwoners beslissen 
zelf of ze ook een aansluiting tot in hun woning willen. Als je dat wil, kan je 
intekenen via www.fiberklaar.be/berlaar. Vervolgens komt een huisbezoeker 
langs die met jou zal bekijken waar de aansluiting kan gemaakt worden.

Let op: pas als binnen het projectgebied in Berlaar 20 procent van de inwoners 
intekent op een gratis glasvezelaansluiting, zal Fiberklaar daadwerkelijk het 
netwerk aanleggen. Maak dus zeker jouw interesse kenbaar via de website, als 
je een aansluiting wil.
 
Hoe gaat Fiberklaar verder te werk? 
In eerste instantie zal Fiberklaar iedereen informeren. Via infosessies, zowel online als fysiek, maar ook met folders per 
post en publicaties op de sociale media.

Sluit 
je woning 
gratis aan

op fiberklaar.be

Berlaar
maak je klaar  voor 
een bliksemsnel 
en stabiel 
fibernetwerk.

Meer weten over fiber en ons netwerk? 
Ontdek alle voordelen en voorwaarden op fiberklaar.be/aanpak.

Check je adres op  
fiberklaar.be

FBK-TOUCH-Berlaar-het reklameklokje.indd   2FBK-TOUCH-Berlaar-het reklameklokje.indd   2 26/09/2022   14:1126/09/2022   14:11
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AARSCHOTSEBAAN IN BERLAAR KRIJGT 
NIEUWE FIETSPADEN
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar 
volledig 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 26 september is AWV gestart met het 
bouwrijp maken van de zone van de werken. Met dit 
project zet het agentschap sterk in op een verhoging 
van het comfort en de veiligheid van de fietser. Bij de 
herinrichting leggen ze de nieuwe fietspaden volledig 
gescheiden van de rijweg aan. Dat doen ze door ze 
te verplaatsen tot achter een groene berm (binnen 
de bebouwde kom) of de bestaande gracht (buiten de 
bebouwde kom).

De nieuwe fietspaden worden twee meter breed. In het 
stuk waar de bestaande fietspaden worden vernieuwd, 
blijft de huidige breedte behouden (1,75 meter tot  
1,8 meter), tenzij er meer ruimte is om te verbreden tot 
twee meter.

Veiliger oversteken aan kruispunt Smidstraat
Bij het nieuwe ontwerp werd de weg in zijn geheel 
bekeken. Om de veiligheid en het comfort van de fietser 
te garanderen, beperkt AWV zich niet alleen tot het 
vernieuwen van de fietspaden. Aan het kruispunt van 
de Aarschotsebaan met de Smidstraat en Kegelstraat 
maken ze nieuwe, veilige fietsoversteken. Ook wordt dit 
kruispunt lichtengeregeld. De rijweg zelf ten slotte krijgt 
een nieuwe wegverharding.

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
Aangezien AWV gaat werken aan het fietspad, maakt de 
rioolbeheerder van de gelegenheid gebruik om ook de 

riolering grondig te vernieuwen. Er komt een gescheiden 
rioleringsstelsel, dat het regenwater en afvalwater apart 
opvangt en afvoert. Elk gebouw langs de N10 krijgt dan 
ook een extra aansluitpunt om het afvalwater en het 
hemelwater apart af te voeren. 
Waar mogelijk wordt er gewerkt met open grachten 
voor het regenwater. Die zijn beter voor het geleidelijk 
afvloeien van het water. Daardoor voorkomen we 
wateroverlast in de lager gelegen gebieden in de 
buurt van de N10. De grachten kunnen ook meer water 
opvangen dan ingegraven rioleringsbuizen en zorgen 
ervoor dat het water niet te snel naar de laaggelegen 
gebieden stroomt.

Meer weten? www.wegenenverkeer.be

GEEN KERSTSHOPPING, WEL ALTERNATIEVEN
Op de laatste vrijdag voor kerstavond stond in Berlaar de afgelopen jaren een kerstmarkt met kerstshopping 
op het programma. Door de coronamaatregelen kon het lokaal bestuur deze kerstmarkt in 2020 en 2021 
niet organiseren, maar ook in 2022 komt er nog geen nieuwe editie.

Ook voor het lokaal bestuur is de kerstmarkt een evenement waar we elk jaar weer naar uitkijken. Momenten waarop 
inwoners en verenigingen samenkomen en zich onderdompelen in de Berlaarse gezelligheid zijn momenten die we 
absoluut koesteren. Maar omdat er dit najaar en komend voorjaar (voorbereidende) werken op de planning staan 
in het centrum en een goede kerstmarkt de nodige voorbereiding vraagt (ook van de deelnemende verenigingen), 
besloot het lokaal bestuur in 2022 nog geen nieuwe editie van de 
kerstmarkt te organiseren. Er zullen echter alternatieve, kleinere 
activiteiten plaatsvinden in onze gemeente. Houd hiervoor de 
gemeentelijke Facebookpagina en website in de gaten.

De traditionele kerstshopping zit er dit jaar helaas niet in, maar 
dat betekent niet dat de Kerstman ons dit najaar zal vergeten. 
Op woensdag 28 december komt hij samen met z’n elfje een 
bezoekje brengen aan onze wekelijkse markt. Wie de Kerstman 
tussen 9 en 11.30 uur kan spotten, kan met hem op de foto en 
krijgt een geschenkje mee naar huis!

©Katrien Hendrickx
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JEUGD & ONDERWIJS

’T STAPVELD WORDT SPEELPARADIJS VOOR 
KLEUTERS
Sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 62) wordt op zondag 6 november opnieuw omgebouwd tot een heus 
speelparadijs! 

De dienst Vrije Tijd organiseert op 6 
november een nieuwe editie van de 
Kleuterinstuif. Kleutertjes van 2 tot en 
met 6 jaar oud kunnen er die dag tussen 
14.30 en 16.30 uur op ontdekkingsreis 
komen en zich uitleven op springkastelen, 
bouwdozen, fietsjes, steps, enzovoort. 

De deelnameprijs bedraagt 4 euro 
(maximum 8 euro/gezin), inschrijven is niet 
nodig. 

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

NIEUWJAARKE ZOETE
Nieuwjaarke zoete,
Ons varken heeft vier voeten,
Vier voeten en een staart,
Is dat dan geen centje waard?

Iedere laatste dag van het jaar trekken onze jongste 
inwonertjes de straat op om nieuwjaar te zingen. In 
ruil voor hun melodieuze nieuwjaarswensen hopen ze 
zoveel mogelijk snoepgoed of geld te verzamelen in de 
zangzak rond hun nek. 

Op zaterdag 31 december trekken heel wat kinderen 
weer lachend door de straten van Berlaar. Gewapend 
met alleen een zangzak en hun stem gaan zij van deur 
tot deur om wat snoep of een centje bij elkaar te zingen. 
Ook aan het gemeentehuis zien we de zangertjes 
steeds graag komen. Sla Markt 1 die zaterdag dus niet 
over wanneer je op zangtocht bent!

Doen jouw (klein)kinderen al mee? Goed zo! Nog nooit 
gedaan? Probeer het! Zo’n mooie traditie mag niet 
verloren gaan. Voorzie wel wat extra ruimte in de 
snoepkast!

Zangzak
De zangzakken van Kempens Karakter worden verdeeld 
in de kleuterklasjes van de Berlaarse scholen. 

Mogen de zangertjes bij je langskomen? 
Laat dan zien dat ze welkom zijn door de affiche aan je 
raam te hangen. Je kan hem binnenkort in Den Balder 
van december vinden of downloaden en printen via 
www.berlaar.be/nieuwjaarszingen.

Onze gemeente werkt voor dit project samen met 
Kempens Karakter, een samenwerkingsverband van de 
gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, 
Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, 
Putte en Vorselaar.

NIEUWJAARKE ZOETE
31 december

affiche nieuwjaarke zoete_2022.indd   1affiche nieuwjaarke zoete_2022.indd   1 10/10/2022   19:1110/10/2022   19:11
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Met hun lied wensen de kinderen de 
toeschouwers een voorspoedig nieuwjaar. 
Vanaf de 19de eeuw werd het gebruikelijk 
om in de periode van de 12 heilige dagen 

(tussen kerst en Driekoningen) zingend rond 
te gaan. Net zoals bij Driekoningen gingen 
vroeger voornamelijk volwassenen (armen en 
bedelaars) op pad. Voor hen was het zingen 
bittere ernst, want met de opbrengst konden 
ze de moeilijke wintermaanden doorstaan. 
Uiteindelijk is deze traditie geëvolueerd 

in het Nieuwjaarke Zoete zingen dat 
we vandaag nog kennen: 

een gezellig kinderfeest.

Nieuwjaarke Zoete
“Nieuwjaarke Zoete

Een varken heeft 4 voeten
4 voeten en ne staart

dat is wel een centje waard”

Maak een filmpje van jullie leukste, 
mooiste, grappigste nieuwjaarsliedje 
en deel het op sociale media via 
#nieuwjaarkezoete

Naast Nieuwjaarke
 Zoete klinken no

g andere 

liedjes door de v
oordeur. Ook hie

rvan zijn 

er veel lokaal 
gekleurde varian

ten. Zo 

zingen sommige k
inderen:

Heel wat kinderen zingen 

nog in het dialect:

“Nieuwejorreke hak
Ge ziet het aan men klak
Ge ziet het aan m’n hoor 
‘t Is mèrge nieuwejoor”

“Oudjaar Nieuwjaar, 
2 koeken is een paar, 

Ik wens u 
een gelukkig nieuwjaar.”

Klassiek gaat het versje als volgt:

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

Deze gemeenten en Kempens Karakter wensen jou een sprankelend en gezond nieuw jaar!

affiche nieuwjaarke zoete_2022.indd   2affiche nieuwjaarke zoete_2022.indd   2 10/10/2022   19:1110/10/2022   19:11

©Katrien Hendrickx
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ONTMOET DE SINT!
Vink 3 december in jouw agenda aan, want dan komt de enige echte Sinterklaas naar Berlaar!

Zoals alle andere jaren kwamen de Sint en z’n helpers 
vorig jaar naar Berlaar, maar hun bezoek zag er 
iets anders uit dan gewoonlijk. In plaats van jou te 
verwelkomen op z’n show, kwam hij zelf naar je toe. De 
Sint en Pieten namen plaats in de bus van ‘Ambiance 
op Wielen’ en konden zo alle kinderen uit elke hoek van 
onze gemeente ontmoeten. Die rondrit door ons mooie 
Berlaar beviel hen zo, dat ze het dit jaar opnieuw doen.

Vorig jaar reed de Sint op woensdagnamiddag mee, 
dit jaar komt hij tijdens het weekend. Op zaterdag 3 
december arriveert hij in Berlaar. De bus vertrekt om 13 
uur in Berlaar-Heikant en zal verschillende tussenstops 
maken waar de Sint en Pieten zullen uitstappen om de 
aanwezige kinderen te begroeten. En uiteraard brengen 
ze voor elk kindje lekkers mee. De route met stopplaatsen 
en richturen is te vinden op www.berlaar.be/sint22. 

Post jouw tekening voor de Sint en krijg een 
extraatje!
Er zullen dit jaar op verschillende locaties opnieuw 
Sintpostbussen te vinden zijn. De bus van de Sint zal 
passeren langs alle postbussen en de Pieten zullen 
deze tijdens de tocht ledigen. Alle tekeningen worden 
meegenomen en hieruit worden door de Sint drie 
tekeningen getrokken. De makers van deze winnende 
tekeningen of knutselwerkjes mogen een cadeautje 
komen halen in het gemeentehuis.

Locaties Sintpostbussen
• Aan het gemeentehuis
• Aan Speelterrein Kriebels
• Op het Kardinaal Cardijnplein 
• Op het Stationsplein

VEILIGHEID

INBRAAKPREVENTIE: WELKE MAATREGELEN KAN 
JE NEMEN OM JE EIGENDOM TE BESCHERMEN?
In 2021 werden er in heel België 34 140 inbraken geregistreerd. Juwelen, geld en multimedia werden 
daarbij het vaakst gestolen. Om het risico op inbraken te verminderen, kan je zelf een aantal eenvoudige 
maatregelen nemen.

In de politiezone Berlaar-Nijlen kan je beroep doen op een 
diefstalpreventieadviseur. Dat is een medewerker van 
de politie die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie. 
Hij komt, na afspraak, gratis bij je langs om te bekijken 
hoe je jouw woning beter kan beveiligen en adviseert je 
over maatregelen die je vrijblijvend kan nemen.

Als je een afspraak wil maken, dan kan dat via 
pz.berlaarnijlen@police.belgium.eu of 03 466 16 16.

Goede gewoonten 
Het risico op een inbraak beperken, is verder ook een 
zaak van goede gewoontes. De beste sloten helpen 
weinig wanneer je tegelijkertijd een raam laat openstaan. 
Veilige leefgewoonten kosten weinig en hebben toch 
een duidelijk effect.

Waar kan je op letten?
• Doe altijd je ramen en deuren op slot, ook als je maar 

even afwezig bent.
• Draag zorg voor je sleutels. Laat ze niet aan de 

binnenkant van ramen of deuren zitten, verstop ze 
ook niet onder de deurmat.

• Geef je woning een bewoonde indruk wanneer je 
(langer) afwezig bent. Laat iemand regelmatig de 
brievenbus leegmaken, vraag aan familie of buren 

om de rolluiken naar boven of naar beneden te doen 
en programmeer lampen die automatisch aan en uit 
gaan.

• Laat geen waardevolle voorwerpen zoals je 
smartphone, laptop, tablet enzoverder in het zicht 
van voorbijgangers slingeren.

• Zet de kartonnen verpakking van je nieuwe 
toestellen niet voor de deur, anders zien inbrekers al 
snel wat ze bij jou kunnen stelen.

• Berg materiaal dat inbrekers van pas zou kunnen 
komen, zoals een ladder of tuingereedschap, op.

• Hou een inventaris bij van je waardevolle voorwerpen 
en hun serienummers. Bewaar de facturen, 
referenties of maak er een foto van. Op die manier 
kan de politie je spullen makkelijker teruggeven 
wanneer ze gevonden worden.

• Wees een waakzame buur, hou een oogje in het zeil 
en breng de politie op de hoogte wanneer je iets 
verdacht vaststelt.

• Geef blijk van een gezonde dosis wantrouwen: laat 
onbekenden niet zomaar binnen zonder geldige 
reden, ook al lijkt hun verhaal aannemelijk. 

Nog meer tips? Neem een kijkje op 
www.berlaar.be/inbraakpreventie. 
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BEREGOEDE ZORG BERLAAR
Je weg vinden in het zorgaanbod is niet altijd eenvoudig. Vele zaken zijn gedigitaliseerd of enkel op 
afspraak. Soms is je vraag niet eens zo groot of moeilijk en zou een buurtbewoner al de oplossing kunnen 
bieden. Je buren kennen, kan een goede ondersteuning betekenen in de kleine en grote hindernissen die 
je kan tegenkomen.

Samen met WZC Kloosterhof en WZC Sint-Augustinus heeft het lokaal bestuur van Berlaar het project Beregoede zorg 
Berlaar op poten gezet. In eerste instantie gingen we na hoe zorgzaam jouw buurt al is en hoe we dit nog kunnen 
verbeteren. Je zag ons misschien in de zomermaanden op de wekelijkse markt staan en misschien was je één van de 
216 Berlaarnaars die onze enquête invulde. Hieronder kan je de resultaten lezen:

ZORGZAME BUURTEN

Zorgzame buurten
• Liefst 81% van de bevraagden 

gaf aan dat ze door hun buren 
verwelkomd werden toen ze in de 
buurt kwamen wonen.

• Beter een goede buur dan een verre 
vriend, want de buren waren volgens 
het onderzoek ook het voornaamste 
aanspreekpunt voor hulp (61%). 
Vrienden (43%) en familie (37%) 
kwamen op plekken twee en drie.

• Wanneer gevraagd werd hoe 
zorgzaam ze hun buurt vonden, gaf 
28% hen 8/10. Ongeveer 21% hield het 
bij 7/10.

• Buren ontmoeten elkaar voornamelijk 
in de buurt (51%). Maar ook de winkel 
(41%) en horecazaken (37%) zijn 
plekken waar ze elkaar tegenkomen.

Informatie
• Vrije Tijd (34%), hulp bij administratie 

(18,5%), ouderenzorg (15%), 
mantelzorg (15%), vrijwilligerswerk 
(12%), jongeren (12%) en personen 
met een beperking (8%) zijn de 
thema’s waarover de deelnemers 
geïnformeerd willen worden.

• Den Balder (58%) is daarbij hun 
voornaamste informatiebron. 
Daarnaast zoeken ze verder in De 
Kiosk (47%), brochures en tijdschriften 
(41%), op de website van de 
gemeente (37%) en online (34%).
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Welke elementen moeten er in een zorgzame buurt aanwezig zijn?
In een zorgzame buurt moeten buren elkaar kennen (70%) en elkaar helpen (68%). Dat nieuwe buurtbewoners 
verwelkomd worden is voor velen belangrijk (43%). 29% van de mensen die de enquête invulden vinden een jaarlijks 
buurtfeest ook nodig in een zorgzame buurt.

Er zijn reeds verschillende initiatieven om mensen te ondersteunen in hun zorgvraag. Kennen onze inwoners deze?
35% van de ondervraagden geeft aan van niet. Wie wel op de hoogte is kent vooral het initiatief van de warme 
maaltijden (37%) en de Week van de Senior (29%). Volgende initiatieven zijn minder gekend bij de ondervraagden: Week 
van de Jeugd, de belacties naar senioren tijdens de coronagolven en Huis van het Kind, BerlaarHelpt (het platform 
waar je tijdens de coronagolven hulp kon vragen in geval van quarantaine of ziekte) en verjaardagbezoekjes voor 
85-jarigen.

Waarom woon je graag in Berlaar?
• Wat we allemaal al langer weten, is dat 

de Berlaarse gezelligheid aanstekelijk 
is. Goede en vriendelijke buren, een 
familiale sfeer. Dat zijn absoluut 
pluspunten voor onze gemeente.

• Het landelijke karakter, met rust, veel 
groen en de Netevallei worden door 
bijna iedereen positief beoordeeld.

• Berlaar ligt verder erg centraal, waar 
alles vlakbij is. Er zijn veel winkels en 
voorzieningen in de buurt.

• Berlaar bruist ook en heeft een actief 
verenigingsleven.

Welke hulp heb je al eens ontvangen van je buur of heb je zelf geboden? 
• Boodschappen voor buur gedaan

• Pakketjes aannemen (indien buur niet thuis is)

• Brievenbus leegmaken (indien buur op vakantie is)

•  Materiaal uitlenen (bijvoorbeeld ladder, gereedschap, tafels, stoelen, …)

•  Kleine werkzaamheden (gsm, 
technische hulp, …)

•  Hulp met auto

•  Spullen wegbrengen naar het 
containerpark

•  Tuin verzorgen (snoeien, …)

•  Hulpdiensten bellen in geval van nood

•  Oudere buren helpen (behangen, 
winkel, medische hulp, …)

•  Boodschappen doen (vooral tijdens de 
pandemie)

•  Regelmatig iets lekkers brengen

•  Opvang voor elkaars kinderen

•  Hulp van allerlei aard



Beregoede Zorg Berlaar is een project in het kader van Zorgzame Buurten van de Vlaamse overheid. Het is een initiatief 
van het lokaal bestuur, het Sociaal Huis, wzc Kloosterhof en wzc Sint-Augustinus met de steun van ELZ Pallieterland.

Kloosterhof
wzc
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Buurtfeest organiseren?
Buurtfeesten zorgen voor een hecht sociaal weefsel in 
straten, buurten en wijken. Als lokaal bestuur willen we 
dergelijke initiatieven stimuleren en je een extra duwtje 
in de rug geven. De ondersteuning richt zich tot een 
buurtcomité, waarbij de buurt zich kan beperken tot één 
of meerdere straten. Buurtkermissen, privé-feesten en 
feesten met een winstgevend doel zijn uitgesloten van 
de ondersteuning.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit 
het gemeentebestuur moet het feest voldoen aan 
volgende voorwaarden:
• Het feest moet zich richten naar alle inwoners of een 

afgebakend gebied van de straat, buurt of wijk.

• De aanvraag moet gebeuren door minstens vier 
initiatiefnemers. Dat zijn vier volwassen personen, 
gedomicilieerd op verschillende adressen binnen het 
afgebakend gebied.

Ondersteuning
Goedgekeurde aanvragen komen in aanmerking voor:
• Een subsidie van 125 euro.
• Het gebruik van materiaal van de gemeentelijke 

uitleendienst.

Meer weten?
www.berlaar.be/zorgzamebuurten

Zorgloket
Om elke inwoner nog beter te kunnen helpen bij hun zorgvragen werd er een ‘Zorgloket’ opgericht. Dat loket kan je 
bereiken via het telefoonnummer 0800 30 085, je komt dan terecht bij een medewerker van Buurthuis Gust & Tina 
of een medewerker van Lokaal Dienstencentrum Balderhuys die je verder helpt. Kom je liever langs om in gesprek 
te gaan met één van de (zorg)medewerkers? Dan ben je steeds welkom in LDC Balderhuys (Pastorijstraat 2A) of in 
Buurthuis Gust & Tina (Legrellestraat 39) voor een babbel.

Buurtambassadeurs
In onze enquête hebben 45 mensen aangegeven 
ambassadeur te willen worden voor hun buurt. 
Buurtambassadeurs zijn mensen die op de hoogte 
zijn van de verschillende initiatieven en kunnen een 
aanspreekpunt worden voor mensen met zorgvragen.

“Ik wil wel een voelspriet zijn voor mijn buurt. Ik zie het 
niet te groots maar eerder kleinschalig.”

“Ik help graag mensen en kan gerust tijd vrijmaken om 
boodschappen te doen voor mensen die zelf moeilijk in 
de winkel of apotheek geraken.”

“Ik hielp al mee bij verschillende projecten tegen 
eenzaamheid in een buurgemeente, maar zou dit 
liever in mijn eigen dorp doen.”

“Ik wil als ambassadeur mensen meer naar buiten 
krijgen. Samen met enkele enthousiastelingen een 
wandeling maken lijkt me fijn en zo leren we elkaar 
meteen beter kennen.”

“Naast mijn voltijdse job organiseer ik ook ons jaarlijks 
straatfeest en wil dat zeker blijven doen.”

“Tijdens de coronaperiode heb ik met enkele anderen 
uit de buurt kaartjes gemaakt om uit te delen in de 
woonzorgcentra. Ik haalde er veel voldoening uit en wil 
dit in de toekomst nog doen.”

Wil je zelf buurtambassadeur worden? Dat kan! 
Geef een seintje via vrijetijd@berlaar.be.
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HOE KLIMAATBESTENDIG IS JOUW 
WONING? CHECK JE GROENBLAUWPEIL!
We ondervinden allemaal hoe de klimaatverandering ons leven en de onmiddellijke omgeving beïnvloedt. 
Zorgt intense regen voor wateroverlast op jouw perceel? Zagen jouw gras en groenten in de moestuin er 
afgelopen zomer verdord uit? Daar kan je wat aan veranderen.

Via de tool Groenblauwpeil kom je te weten hoe klimaatbestendig jouw woning is. De website bevraagt zowel groene 
(beplanting, biodiversiteit, CO2-opslag...) als blauwe  (waterinfiltratie, verharding...) aspecten van een woning of 
perceel en berekent voor beiden ook een aparte score. 
De blauwe score is gelinkt aan het regenwaterbeheer in 
je tuin. De groene score gaat dan weer over biodiversiteit, 
koolstofopslag, luchtkwaliteit en verkoeling.

Nadat je de score hebt berekend krijg je handige tips om de 
score van je tuin te verhogen, zoals het planten van (meer) 
bomen of het aanleggen van klinkers die regen doorlaten. 
Nieuw sinds dit jaar is dat je er ook concreet kan uitzoeken 
hoe groot je regenwaterput idealiter zou zijn, want dat 
verschilt per gezin. Met het opvangen van regenwater 
kunnen we niet alleen problemen in periodes van droogte 
vermijden, maar kan een gemiddeld gezin ook 50 procent 
besparen op de waterfactuur.

Wil je het groenblauwpeil van jouw eigendom berekenen? 
Dat kan via de website www.groenblauwpeil.be.

MILIEU

SAMEN WANDELEN VOOR EEN 
ZWERFVUILVRIJ BERLAAR
Het nuttige aan het aangename koppelen, dat kan voortaan ook in Berlaar met de WePlog-app. Op een 
aantal plekken kom je namelijk regelmatig zwerfvuil tegen, maar samen houden we onze leefomgeving 
proper. Via WePlog weet je meteen waar er recent een ijverige inwoner aan de slag gegaan is en waar 
nog niet.

Om het zwerfvuil in Berlaar aan te pakken, stelde het lokaal bestuur enkele handhavers aan die overtreders kunnen 
beboeten en sensibiliseren. Maar vaak kan je de vervuiler niet op heterdaad betrappen. 

Gelukkig kunnen we ook rekenen op enkele enthousiaste groene peters en meters 
die zich ontfermen over bepaalde gebieden, straten en bermen in onze gemeente. Zij 
ruimen er tijdens hun dagelijkse of wekelijkse wandeling het zwerfvuil op en kunnen 
daarvoor rekenen op logistieke ondersteuning van het bestuur (materiaal en ophalen 
zwerfvuil).

Door de app WePlog te gebruiken, vermijden we dubbel werk en krijgen we een beeld 
van welke straten en gebieden wanneer opgeruimd worden.

Wil je zelf ook graag je steentje bijdragen en een stukje Berlaar proper houden, dan kan 
je je aanmelden via milieu@berlaar.be of 03 410 19 00. Je krijgt dan een startpakket mee 
bestaande uit een fluovestje, een grijpertje, handschoenen en een rol vuilniszakken en 
je wordt officieel peter of meter van de zwerfvuilactie. 

Download de WePlog-app in de Play Store of de App Store!



KLINK SAMEN MET ONS 
OP 2023! 
Op zondag 8 januari 2023 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 in het openbaar park 
Berlaarhof. We starten om 11 uur. Het gemeentebestuur 
voorziet achtergrondmuziek, een drankje en een 
hapje.

Iedereen is van harte welkom!
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ACTIVITEITENKALENDER
6/11  -  Kleuterinstuif
Organisatie: Gemeente Berlaar
14.30 uur - Sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 62)
4 euro/kindje
www.berlaar.be/kleuterinstuif22  

9/11  -  Kookworkshop, winterse gerechten
Organisatie: Ferm Berlaar
19 uur - OC Ballaer (Markt 27)
03 422 57 22 - info@fermberlaar.be
www.fermberlaar.be 

10/11  -  Babymassage
Organisatie: CM Gezondheidsfonds 
19 uur - Consultatiebureau Wiegwijs Berlaar
(Dr. Van der Borghtstraat) - gratis 
gezondheidenparticipatie.antwerpen@cm.be of 
gezondheidenparticipatie.amt@cm.be 

11/11  -  Wapenstilstand 
Organisatie: Gemeente Berlaar
10 uur - Sint-Pieterskerk - Gratis
www.berlaar.be/wapenstilstand

13/11  -  Brunch 11.11.11. + cadeaumarkt
Organisatie: Oxfam Wereldwinkel en Gemeente Berlaar
10 uur - zaal Familia (Aarschotsebaan 105) 
18 euro (<12 jaar: 7 euro)
03 410 19 00 of nele.weuts@berlaar.be

20/11  -  Smulfestijn
Organisatie: Ferm Berlaar
12 uur - OC Ballaer (Markt 27)
03 422 57 22 - info@fermberlaar.be
www.fermberlaar.be

24/11  -  Demokookles: allemaal fruit
Organisatie: Ferm Berlaar 
13 uur - OC Ballaer (Markt 27)
03 482 44 45 of info@fermberlaar.be

Nog tot 4/12  -  Wandelzoektocht
Organisatie: Café ‘t Gehucht 
Zelf te kiezen - Café ’t Gehucht (Aarschotsebaan 123) 
8 euro

3/12 - Rondrit Sinterklaas
Organisatie: Gemeente Berlaar
Vanaf 13 uur - Gratis
www.berlaar.be/sint22

8/12  -  Babymassage 
Organisatie: CM Gezondheidsfonds
10 uur - Consultatiebureau Wiegwijs Berlaar
(Dr. Van der Borghtstraat) - gratis 
gezondheidenparticipatie.antwerpen@cm.be of 
gezondheidenparticipatie.amt@cm.be 

14/12  -  Kookworkshop: Feestmenu
Organisatie: Ferm Berlaar
19 uur - OC Ballaer (Markt 27)
03 422 57 22 - info@fermberlaar.be
www.fermberlaar.be 

15/12  -  Demokookles: Feestmenu
Organisatie: Ferm Berlaar
13 uur - OC Ballaer (Markt 27)
03 482 44 45 of info@fermberlaar.be

17/12 en 18/12 - Wieneravond
Organisatie: Ferm Berlaar-Heikant
19 uur/14 uur - Zaal Familia (Aarschotsebaan 105)
015 24 88 05 - 40 euro (t.v.v. Weeskinderen Sri-Lanka)

JOUW ACTIVITEIT HIER?
Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten in De 
Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor 27 januari 
2023 invullen in de activiteitenkalender. Dat doe je 
via www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen deze kalender 
vervolgens over in De Kiosk..



14  I  De Kiosk - nov - dec 2022

STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN: 
WAT NU?
De huidige energieprijzen voor gas en elektriciteit swingen de pan uit en dus willen we allemaal zoveel 
mogelijk energie besparen. Je huis isoleren en renoveren blijft de beste manier om je energiefactuur te 
doen dalen, maar hoe begin je hieraan? 

Wil je jouw woning energiezuinig maken? Je staat er niet alleen voor! Stekr biedt renovatiecoaching op maat van jouw 
woning en budget, helemaal gratis.

DOSSIER ENERGIE

Info en advies op maat Financiële ondersteuning Renovatiebegeleiding

Welke dakisolatie kies je best? 
Kies je voor zonnepanelen of een 
warmtepomp? Muren best langs 
binnen of langs buiten isoleren? 
Vergeet niet te ventileren! 

Om een antwoord op al deze 
vragen te krijgen hoef je maar bij 
één adres aan te kloppen: Stekr is 
hét aanspreekpunt voor advies op 
maat van je woning en bundelt de 
dienstverleningen van de Woonwinkel, 
het Woonloket en het Energiehuis.

De renovatiecoach helpt mee je 
energetische renovatie in goede 
banen te leiden en zal je maximaal 
ontzorgen voor, tijdens en na je 
renovatie.

Samen met jou bekijkt de coach welke 
werken je het best eerst uitvoert 
met je beschikbare budget. Want 
renovatiewerken hebben natuurlijk 
een prijskaartje. Maar wist je dat je ook 
financiële ondersteuning kan krijgen? 

De renovatiecoach onderzoekt of je 
recht hebt op bepaalde leningen en 
premies en helpt jou bij het aanvragen 
van offertes. Daarna helpt hij of zij je 
deze te vergelijken en de aannemer 
vast te leggen. 

TIP! Je kan sinds 1 september de 
renteloze Mijn VerbouwLening (tot  
60 000 euro inclusief btw) aanvragen. 
Met deze lening kunnen renovaties 
gefinancierd worden die focussen 
op woningkwaliteit en, vooral, op het 
verbeteren van de energieprestatie.

De renovatiecoach beantwoordt jouw 
technische vragen en voorziet een 
gedetailleerd en op maat gemaakt 
renovatieplan voor jouw woning. De 
coach volgt vervolgens de werken 
op en geeft je onafhankelijk advies 
doorheen het volledige project.

Kortom, de renovatiecoach helpt jou 
zowel met het technische, financiële 
als administratieve aspect van jouw 
renovatiewerken!

Schakel Stekr in

Maak een afspraak met één van de 
adviseurs of coaches van Stekr via 
info@stekr.be of 015 28 60 28. Iedere 
eerste maandag van de maand en 
elke dinsdag komen ze, op afspraak, 
langs in het gemeentehuis (Markt 1) .
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Test jouw woning
• Mijn warm huis 

Bereken het warmteverlies van je woning in een wip via Mijn Warm Huis. Bekijk de mogelijkheden, download het 
stappenplan en bereken je winst. 

• EPC-score 
Met deze test kan je het energielabel van jouw woning inschatten en vergelijken met andere woningen in 
Vlaanderen. Hoe lager de EPC-score, hoe minder energie er nodig is om je woning te verwarmen. Je ontdekt er 
ook hoe je jouw woning energetisch kan verbeteren tot energielabel A, de Vlaamse doelstelling tegen 2050. 

• V-test 
Een verandering van energieleverancier kan financieel voordelig zijn. Op basis van jouw jaarlijks verbruik kan 
je via de V(REG)-test snel en eenvoudig berekenen hoeveel je het komende jaar zal betalen indien je vandaag 
een energiecontract afsluit. Verzeker jezelf van een juist energiecontract: vergelijk leveranciers en vind het 
energiecontract dat bij jou past. 

• Zonnekaart 
Hoe geschikt is jouw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler? Bereken het via de Zonnekaart!

Alle tests zijn beschikbaar via de website van Stekr: https://stekr.be/ons-aanbod/energie.

“Dankzij de V-test kunnen sommige gezinnen jaarlijks tot 
350 euro besparen op aardgas en elektriciteit! De prijs is 
bovendien niet enkel afhankelijk van de leverancier, maar 
ook van het energieproduct. Bij sommige leveranciers 
kan het aanbod oplopen tot wel 20 verschillende 
producten, zoals bijvoorbeeld producten op basis van 
groene stroom.

En vergeet ook de CREG-test niet. Hiermee kan je jouw 
energiecontract uit het verleden -vaak afgesloten onder 
gunstigere tarieven- vergelijken met de huidige tarieven 
op de markt en zien hoeveel je maximaal moet betalen.”

Nicky Vandenhoeck.Stekr-adviseur Nicky Vandenhoeck (rechts) samen met 
collega Nadine Labio (links).

Wat kan je nu al doen om minder energie te verbruiken?
Heb je momenteel (nog) geen verbouwplannen in het vooruitzicht? Ook dan hoeft jouw energiefactuur verlagen niet 
moeilijk te zijn. Volgende tips zetten je al een heel eind op weg.

Quick wins 
 ✔ De warmte die we opwekken en die veel energie kost willen we natuurlijk zoveel mogelijk in ons huis houden. Sluit 
deuren van opgewarmde ruimtes en dicht spleten af met tochtstrips.

 ✔ Doe de lichten uit wanneer je een ruimte verlaat en vervang gloeilampen en halogeenspots door LED-lampen. Die 
kosten meer maar zijn tot 90 procent zuiniger en gaan tot 9 keer langer mee.

 ✔ Beperk je sluipverbruik door toestellen zoals de televisie of 
gameconsole uit te schakelen in plaats van in stand-by te laten 
staan. Als het waaklampje nog brandt staan ze in stand-by. Laat 
opladers niet in het stopcontact zitten. Zeker oude toestellen 
verbruiken ongemerkt veel energie. Koppel de toestellen 
desnoods aan een contactdoos met aan-/uitschakelaar waarmee 
je in één keer alle toestellen uitzet.

 ✔ Vervang oude energieverslindende apparaten, zoals oude 
diepvriezers en frigo’s, door nieuwe (en kleinere) energiezuinige 
modellen. Zijn je toestellen 10 jaar of ouder maar werken ze nog, 
dan nog loont het de moeite ze te vervangen.
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Verwarming
Ons huis verwarmen is de grootste energieverslinder. Door slimmer om te gaan met onze verwarming kunnen we 
minder energie verspillen zonder dat het ons iets kost. 

 ✔ Verwarm enkel de ruimtes waar je bent en niet je hele huis. Ben je overdag beneden, zet dan zeker de verwarming 
niet aan in de slaapkamers. Houd bovendien de deuren in huis dicht. Zo bespaar je jaarlijks gemiddeld 310 m³ gas.

 ✔ Zet de thermostaat een graadje lager op 19 graden, wat nog steeds comfortabel is, en bespaar gemiddeld 120 m³ 
gas. Heb je toch nog koud, doe een trui aan.

 ✔ Zet je thermostaat op 15 graden wanneer je slaapt of wanneer niemand thuis is. Wanneer je dit vier dagen 
per week doet bespaar je al snel 120 m³. Met een klokthermostaat kan je dit automatisch instellen per dag. Bij 
vloerverwarming met warmtepomp laat je de thermostaat beter op een constante temperatuur van 19 graden 
omdat het teveel energie kost om de verwarming weer op temperatuur te brengen.

 ✔ Laat je verwarmingsketel regelmatig onderhouden, eens per jaar (of per twee jaar). Dan gaat de installatie langer 
mee en loop je minder risico op storingen en dure reparaties. Onderhoud bevordert ook goed functioneren - dat 
betekent: efficiënt gebruik van gas en goede afvoer van verbrandingsgassen.

 ✔ Plak reflecterende radiatorfolie tegen de buitenmuur of de achterkant van de radiator zodat er  minder warmte 
ontsnapt en je dus gas bespaart. Het gaat om 10 m³ per vierkante meter per jaar.

Water verwarmen
 ✔ Kies voor een douche, een bad verbruikt meer energie. 

 ✔ Beperk je douche tot maximum 5 minuten, zet de temperatuur 
wat lager en installeer een douchespaarkop die ongemerkt minder 
water doorlaat en dus minder energie verbruikt. 

 ✔ Een mondstuk op de kranen bespaart water en dus energie.

 ✔ Verlaag de temperatuur van je boiler tot 60 graden en schakel 
hem uit wanneer je op reis gaat.

 ✔ Was op 30 of 40 graden, doe de trommel vol, en hang je was op 
om te drogen in plaats van de droogtrommel te gebruiken.

VERWARM JIJ MET STOOKOLIE?
Om tegemoet te komen aan de stijgende energieprijzen van stookolie heeft de regering een reeks sociale 
maatregelen genomen om de consument te helpen.

Het pakket van maatregelen dat werd goedgekeurd 
gaat in vanaf 1 juli 2022 tot 31 december 2022. Enerzijds 
stijgt de forfaitaire toelage, anderzijds stijgt het aantal 
liters waarvoor je een aanvraag kan indienen van 1 500 
liter naar 2 000 liter.

Per verwarmingsperiode kan er slechts éénmaal 
een forfaitaire toelage bekomen worden. Voor 
verwarmingsperiode 2022 bedraagt de forfaitaire 
toelage bij de aankoop van huisbrandolie of verwarmings-
petroleum (type c) aan de pomp 210 euro als de aankoop 
plaatsvond tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022, en 456 

euro indien de aankoop plaatsvindt tussen 1 juli 2022 en 
31 december 2022.

De verwarmingstoelage is cumuleerbaar met de toelage 
van de FOD Economie ten bedrage van 225 euro voor 
gezinnen die zich met huisbrandolie of propaan in bulk 
verwarmen. 

Interessant! Om recht te hebben op deze toelage hoef 
je niet te voldoen aan de doelgroep van het Sociaal 
Stookoliefonds.

Meer weten? 
FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl

Voorbeeld
Jef heeft op 1 mei 2022 700 liter huisbrandolie laten leveren. Voor deze levering heeft hij slechts recht op een toelage 
voor 700 liter. De aanvrager laat op 31 juli 20222 een tweede levering uitvoeren voor 1 500 liter. Voor deze tweede 
levering heeft Jef nog bijkomend recht op een toelage voor 1 300 liter. Jef heeft in totaal dus de maximumtoelage 
van 2 000 liter voor verwarmingsperiode 2022 ontvangen.
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BERLAARSE VERENIGINGEN VERKOPEN OPNIEUW 
2 700 PLANTJES VOOR KOM OP TEGEN KANKER
Tientallen vrijwilligers uit 14 verschillende Berlaarse verenigingen zijn er dit jaar weer in geslaagd 
om 2 700 plantjes te verkopen ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Ieder derde weekend van september verkopen 
vrijwilligers over heel Vlaanderen plantjes ten voordele 
van Kom op tegen Kanker. Reeds voor de 23ste keer nam 
ook Berlaar deel, de actie ging in onze gemeente zelfs al 
vroeger van start. Van woensdag tot zaterdag trokken 
vele enthousiaste vrijwilligers van deur tot deur om de 
azalea’s aan de man te brengen. Zaterdagnamiddag 
was de hele voorraad uitverkocht. Berlaar zamelde zo 
maar liefst 21 826 euro in.
 
Dankjewel aan alle vrijwilligers van ACV, Davidsfonds, 
Femma Centrum en Femma Heikant, Ferm Centrum 
en Ferm Heikant, Gezinsbond, Jongerenband, KBC, 
KLJ, KWB Station, Landelijke Gilde, Rode Kruis en 
Samana Heikant voor hun ongelooflijke inzet. Dikke 
pluim voor de organisatie die er elk jaar opnieuw in 
slaagt om deze warme actie in goede banen te leiden. 
En bedankt Berlaarnaars om één of meer azalea’s te 
kopen en zo de vele zorg- en onderzoeksprojecten 
van Kom op tegen Kanker mogelijk te maken. 
Want elk plantje helpt een handje!

WONEN EN WELZIJN

  Dit jaar hadden waren de 
weergoden ons niet goedgezind. 
Onze vrijwilligers moesten regen 

en wind trotseren, maar ze lieten 
zich niet afschrikken en bleven 

enthousiast doorgaan. Met 
als resultaat dat alle plantjes 

verkocht werden.

Martine Van Tomme

Foto’s: Kris Martlé
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VERVOEG JIJ ONZE HELDEN VAN DE MMC?
Wie zich moeilijk kan verplaatsen, kan rekenen op de Minder Mobielen Centrale. De MMC bestaat 
uit vrijwilligers die jou met plezier naar de dokter, de winkel, het ziekenhuis enzovoort brengen.

De Minder Mobielen Centrale zorgt ervoor dat minder mobiele personen die geen eigen auto hebben en zich niet met 
het openbaar vervoer kunnen verplaatsen omwille van ziekte, handicap of ouderdom, op hun bestemming geraken. 
Een Minder Mobielen Centrale draait goed als er voldoende chauffeurs zijn. Daarom willen wij iedereen die een paar 
uur vrije tijd per week heeft uitnodigen om mee te werken.

 Je woont in Berlaar, Heist-op-den-Berg of in een omringende gemeente?
 Je rijdt graag met de wagen?
 Je hebt nog wat vrije tijd?
 Je houdt van sociaal contact?

Dan ben jij de geknipte chauffeur voor onze Minder Mobielen Centrale! 
Lees meer op www.berlaar.be/mmc of neem contact op via 015 23 87 78 of mmc@heist-op-den-berg.be.

VIERING WAPENSTILSTAND OP VRIJDAG 
11 NOVEMBER
Op vrijdag 11 november herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. Om 10 uur start er een 
misviering in de Sint-Pieterskerk in Berlaar-Centrum, aansluitend volgt er een optocht naar het monument 
van de gesneuvelden op het dorpsplein.

Fanfares Ste Cecilia en Willen is Kunnen zorgen samen met zangeres Anita voor de muzikale noot tijdens de 
misviering. Zij begeleiden verder ook het moment aan het monument waar de bloemen neergelegd worden.

Om de herinnering aan Wapenstilstand levend te houden, zullen er, met de hulp van vzw Frontleven, tijdens de optocht 
ook enkele historische elementen in het straatbeeld te zien zijn.

Wil je zelf de herinnering aan Wapenstilstand de komende jaren mee warm houden? De Berlaarse afdeling van de 
Nationale Strijdersbond België zoekt nieuwe leden om hun werking te versterken. Neem daarvoor contact op met Willy 
Windey (0476 47 51 99 – windey.willy@telenet.be) of Rita Deckers (0472 88 11 75 – ritadeckers@hotmail.com). 

SPORT & CULTUUR

Foto: Kris Martlé
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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

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 

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 – 0475 61 87 32 –  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
Werner Van den Broeck – 0471 30 97 15 –  werner.van.den.broeck@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



Opendeurdag Brandweerzone 

Rivierenland post Berlaar

@kris.martle.fotografie

@eddy_wellens

Inhuldiging nieuw grasveld 
SK Rita 

@kris.martle.fotografie

Hof Van Rameyen 

@my.wanndering.wonder

Restauratie Dodenhuisje Berlaar-Centrum

@kris.martle.fotografie

#INSTABERLAAR 


