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Beste burgers van Berlaar,

De natuur ontwaakt bijna uit de winterslaap en we wachten ongeduldig op de 
eerste lentekriebels. Ook Berlaar blijft daarbij steeds in beweging!

Je hebt het vast gemerkt: er wordt hard gewerkt in onze gemeente. Een paar 
openbare werken, die al op de planning stonden, werden nu tegelijkertijd, in één 
pakket, uitgevoerd. Dat zorgt bij vele burgers voor overlast, maar de beloning zal 
het waard zijn. Nieuwe en beter toegankelijke voet- en fietspaden kleuren 
binnenkort het Berlaarse straatbeeld.

De werken aan de Smidstraat werden intussen hervat en zouden, als de 
weeromstandigheden het toelaten en alles naar wens verloopt, tegen eind 
april afgerond geraken. Daar kijken we, samen met de wekelijkse markt en de 
bewoners, alvast erg naar uit!  

Als je vlot wil bollen op die vernieuwde fietspaden, loont het misschien ook 
om de samenaankoop van elektrische fietsen eens te bekijken. We doen in 
deze editie een oproep om deel te nemen en proberen zo gunstigere prijzen te 
bekomen. 

In WZC Kloosterhof opende onlangs een sociaal restaurant. Deze formule 
houdt rekening met de beperkte koopkracht van hun klanten. Vele Berlaarse 
burgers kunnen er voor slechts 7,5 euro een maaltijd nuttigen, maar dan moet 
je wel vooraf inschrijven. Zeker doen, want samen van een verzorgde maaltijd 
genieten is leuker dan alleen! 

De twaalf Russische jongeren die onlangs op bezoek waren in Berlaar, waarvan 
je een kort verslag kan vinden in deze editie, hebben het vaak gezegd bij hun 
vertrek: “We like Berlaar, it’s a fine and nice place with very friendly people!” 

Ik zou zeggen: “Let’s keep it that way!” 

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:

Aankoop gronden langs 
Kesselsteenweg voor de 
aanleg van een fietspad
In de raadszitting van december 
keurde de gemeenteraad unaniem 
de aankoop van enkele gronden 
langs de Kesselsteenweg goed. De 
gronden zullen gebruikt worden om 
het fietspad langs de Berlaarse-
steenweg – Kesselsteenweg verder 
aan te leggen.

Wijziging samenwerkings-
overeenkomst Opvangcentrum 
Vogels en Wilde Dieren Neteland
De gemeente Berlaar heeft al een 
aantal jaren een samenwerkings-
overeenkomst met het Vlaams  

Opvang Centrum (VOC) voor vogels 
en wilde dieren. Het VOC ontvangt 
hiervoor een jaarlijkse subsidie. 

VOC Neteland ontvangt 
van Berlaar voortaan een 
jaarlijkse toelage van 1500 
euro

Omdat de oorspronkelijke subsidie 
berekend werd voor de opvang van 

50 tot 60 dieren en dat aantal elk 
jaar stijgt, keurde de gemeenteraad 
in januari unaniem een verhoging 
van deze subsidie toe. VOC Nete-
land ontvangt van Berlaar voort-
aan een jaarlijkse toelage van 1500 
euro.

Vervanging raadslid 
De gemeenteraad nam in de zitting 
van januari kennis van het ontslag 
van raadslid John Steurs. In dezelf-
de zitting werd Wim Kelber als zijn 
vervanger aangesteld.

  De gemeenteraden zijn 
openbaar en vinden elke derde 
dinsdag van de maand plaats!
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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 2 en maandag 9 april is er geen zitdag.

GOED OM WETEN

BURGERLIJKE STAND
Overlijdens
21.11.2017 Robert Scheyvaerts
26.11.2017 Jean (Marcel) Van Casteren
2.12.2017 Louis Maris
4.12.2017 Lisette (zuster Lisette) Vandervelden
6.12.2017 Melchior (Flor) Schroyens
15.12.2017 Emiliana (Emilienne) Noppe
16.12.2017 Carolus (Juul) Van den Bosch
25.12.2017 Eduard (Herman) Schroyens

2.1.2018 Jozef (Jos) Scheers
6.1.2018 Theresia (zuster Nicoleta) Verheyen
7.1.2018 Ereburgemeester Frans (Jos) Houben
13.1.2018 Maria (Mit) Liekens
14.1.2018 Paula Winkelmans
16.1.2018 Jeanne Vermeiren
20.1.2018 Paul De Belser
23.1.2018 Jozef (Jos) Verret

Huwelijken
22.12.2017 Joeri Luyten en An Peeters
28.12.2017 Johan Sluyts en Saskia Van Muylder

30.12.2017 Marc Van de Velde en Nathalie Van Gastel

BEVOLKINGSSTATISTIEKEN:  
BERLAAR TELT 11 506 INWONERS
In 2017 mochten we in onze gemeente 105 baby’s verwelkomen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 
vorig jaar (toen waren het er 94). 

Het aantal aankomsten (bewoners die naar Berlaar verhuisden) bleef stabiel. In totaal mochten we 828 nieuwe 
Berlaarnaars verwelkomen, van 705 inwoners moesten we helaas afscheid nemen (door overlijden of verhuis naar een 
andere gemeente). Het bevolkingscijfer steeg daardoor naar 11 506 inwoners.
 
Er stapten afgelopen jaar 44 koppels in het huwelijksbootje (in 2016 waren dat er 48). Het aantal echtscheidingen 
steeg van 16 naar 18.

 Mannen Vrouwen Totaal
Geboorten 54 51 105
Aankomsten 379 344 723
Totaal inschrijvingen 433 395 828
    
Overlijdens 57 54 111
Vertrekkers 299 295 594
Totaal afvoeringen 356 349 705
    
Bevolking op 31.12.2016 5.618 5.764 11.382
Bevolking op 31.12.2017 5.695 5.811 11.506
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SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het Sociaal Huis zijn gesloten op:

• maandag 2 april (Paasmaandag)
• dinsdag 1 mei (Dag van de Arbeid)

Let op: tijdens de paasvakantie zijn de gemeentelijke diensten alleen open in de voormiddag van 9 tot 12.15 
uur. Er vinden dan geen namiddag- of avondzittingen plaats.

Beperkte opening op vrijdag 8 juni
Op vrijdag 8 juni zijn de diensten van gemeente en OCMW open tot 10.15 uur. Daarna zijn de deuren van het 
gemeentehuis en het Sociaal Huis gesloten.

Maak een afspraak!

Onze diensten werken sinds 1 januari op afspraak. Om een afspraak te maken, neem je contact op met de 
onthaalmedewerkers. Dat kan via het loket in Markt 1, telefonisch via 03 410 19 00 of via mail (info@berlaar.be). Zij 
bekijken samen met jou wanneer je kan langskomen (afspraken zijn ook mogelijk buiten de openingsuren). Vermeld 
bij je aanvraag duidelijk je naam, je telefoonnummer en waarover je afspraak gaat. Let op: je moet je afspraak 
minstens drie werkdagen vooraf aanvragen.

WEGENWERKEN IN BERLAAR

In Berlaar wordt hard gewerkt aan de toekomst. De komende 
maanden staan er nog enkele openbare werken op het programma 
in onze gemeente. We geven jullie daarover graag een stand van 
zaken mee.

Spooroverweg Melkouwen
Van vrijdag 2 tot en met vrijdag 16 
maart vinden er werken plaats aan 
de spooroverweg van Melkouwen. 
De overweg krijgt er een meer 
geluiddempende bovenlaag. 
Tijdens de werken wordt de overweg 
afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. Fietsers en voetgangers 
kunnen wel door.

Legrellestraat
Van 5 maart tot 30 april worden voet- 
en fietspad in de Legrellestraat 
vernieuwd. De werken vinden 
plaats in het gedeelte tussen Markt 

en Kesselsteenweg.

Itegembaan 
In de Itegembaan wordt het 
bestaand fietspad vernieuwd naar 
een asfaltfietspad. De werken 
starten rond 2 april en vinden plaats 
op het gedeelte tussen Hertstraat 
en de grens met Itegem.

Kapellebaan
Het voetpad van de Kapellebaan, 
tussen Liersesteenweg en 
Stationsstraat, wordt langs beide 
zijden vernieuwd. Die werken starten 
rond 7 mei.

Hertstraat
Vanaf 4 juni worden 
de bermen naast de 
rijbaan in de Hertstraat heraangelegd. 
Zij krijgen een verharding in kassei.

Liersesteenweg & Bosstraat
In de week van 21 mei starten er 
werken aan de asfaltstrook tussen 
rijbaan en voet- of fietspad in 
Bosstraat en Liersesteenweg. Deze 
asfaltstrook wordt vernieuwd.

Hou steeds www.berlaar.be en 
onze andere communicatiekanalen 
in het oog voor de meest actuele 
stand van zaken en tijdelijke 
verkeersmaatregelen. De uitvoering 
van deze werken is bovendien 
steeds afhankelijk van het weer.

KINDEROPVANG IN DE PAASVAKANTIE
Van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 13 april kan je weer bij Buitenschoolse Kinderopvang 

Roefels terecht voor kinderopvang in de paasvakantie. Let op: de 
opvang is gesloten op paasmaandag.

Tijdens de paasvakantie wordt er gewerkt rond het thema ‘Roefels at the cinema’s’. Laat je 
kind onderdompelen in de leuke spel- en speelwereld van de cinema!
De opvang is gesloten op paasmaandag, maar is van 3 tot en met 13 april open van 6.45 tot 
18.15 uur. De online inschrijvingen starten op maandag 5 maart om 8 uur via http://roefels.
berlaar.be.
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OPROEP DEELNAME STANDHOUDERS 
AVONDFEEST 2018

Als je als Berlaarse zelfstandige of Berlaarse vereniging overweegt om (opnieuw) deel te 
nemen aan het Avondfeest, kom dan zeker naar de inschrijvingsavond in april.

De inschrijvingsavond vindt plaats op donderdag 24 april 
om 19.30 uur in de refter van gemeentelijke basisschool 
De Stap (Pastorijstraat 60).

Eerst worden de praktische afspraken uitgelegd (afval, 
veiligheid, elektriciteit, …). Daarna kan je inschrijven m.b.v. 
een inschrijvingsformulier dat je aan het onthaal in het 
gemeentehuis, via de website www.berlaar.be of via 
e-mail (info@berlaar.be) kan verkrijgen. 

Je stuurt best de verantwoordelijke van jouw stand naar 
de inschrijvingsavond.
Zet dit agendapunt alvast op je  volgende vergaderingen!

  DATUM 
AVONDFEEST 2018:
 ZATERDAG 30 JUNI

ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS 
IN HEIKNEUTERHOF
Intercommunale IVAREM plaatste vijf ondergrondse 
afvalcontainers in Heikneuterhof: een container voor restafval, 
PMD, papier en karton, gemengde plastics en glas (wit en 
gekleurd). Alle gezinnen uit de omgeving krijgen de kans om 
gebruik te maken van deze ondergrondse containers.

Een ondergrondse afvalcontainer heeft als voordeel dat die steeds 
beschikbaar is. Je hoeft dus niet langer rekening te houden met de 
ophaaldata in de afvalkalender en je kan je afval zelf wegbrengen 
wanneer het past.

De containers staan ter beschikking van de buurtbewoners. Maar om er gebruik van te maken, heb je een 
toegangsbadge nodig en voldoende saldo op je DIFTAR-provisierekening. De betrokken buurtbewoners ontvangen 
hierover de nodige informatie van IVAREM.
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VOORDELIG DE 
ELEKTRISCHE FIETS OP 
VIA SAMENAANKOOP!

Geïnteresseerde fietsliefhebbers krijgen in mei 
en juni de kans om een elektrische fiets met 
korting aan te schaffen. IGEMO lanceert namelijk 
een samenaankoop voor elektrische fietsen en 
zoekt nog enthousiaste burgers die mee in de 
stuurgroep willen zetelen.

In het voorjaar van 2017 organiseerde IGEMO al een 
samenaankoop van elektriche fietsen en bakfietsen. In 
Duffel, Lier, Mechelen en Willebroek werden toen 375 
elektrische fietsen aangekocht.

Omdat de actie zo succesvol was en het merendeel van 
de kopers liet weten erg tevreden te zijn, besloot IGEMO 
de actie dit jaar te herhalen. Ook inwoners van Berlaar 
kunnen aan deze samenaankoop deelnemen.

Om verschillende doelgroepen aan te spreken, werkt 
IGEMO een aanbod van telkens twee dames- en 
herenmodellen uit.

Stuurgroep 
Het aanbod van de samenaankoop wordt mee bepaald 
door een stuurgroep van enthousiaste burgers. Zij 
beslissen mee aan welke voorwaarden de e-bikes 
moeten voldoen en welke eisen er aan leveranciers 
gesteld worden.

Interesse?
Wil je meewerken aan de stuurgroep? Er wordt van je 
verwacht dat je tweemaal langskomt:
• in maart om de technische vereisten van de fietsen 

te bespreken
• in april om de aangeboden fietsen te beoordelen
Wil je jezelf alvast vrijblijvend inschrijven voor deze 
samenaankoop? 
Dan kan dat via www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes.

MILIEU

BRENG JE 
PESTICIDEN BINNEN 
IN RUIL VOOR EEN 
VOEGENBORSTEL

Op zaterdag 21 april 2018 krijg je in ruil voor je 
pesticiden een voegenborstel van de Vlaamse 
Milieumaatschappij.* Breng je (restjes) pesticiden 
binnen in het recyclagepark en ga vanaf dit 
jaar je tuin, terras of oprit te lijf met gezonde en 
goedwerkende alternatieven!

Pesticiden zijn heel ongezond, dat moeten we je niet 
meer vertellen. Maar ook de bijen en het grondwater 
bewijs je er een heel slechte dienst mee. Daarom: maak 
er voor eens en voor altijd komaf mee! Breng je laatste 
restjes binnen en doe het vanaf nu op een betere 
manier.

Ja, het kan zonder!
53% van alle Vlamingen gebruikt geen pesticiden meer. 
Toch zijn de meeste tuinen en opritten best proper, vind 
je niet? Ook Berlaar heeft het voortouw genomen en 
gebruikt geen pesticiden meer.

Haal die pesticiden van het rek en breng ze binnen 
op 21 april 2018 in je recyclagepark. In ruil krijg je een 
voegenborstel van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Bereid je nu al voor op de lente en bekijk al onze milieu-
vriendelijke tips en tricks op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Velen doen het zonder. 
Jij toch ook? 

Openbare diensten 
Het beheer van openbare parken,  
straten… in Vlaanderen moet vanaf 2015  
pesticidenvrij. Ook de scholen, ziekenhuizen,  
kinderdagverblijven en zorginstellingen onderhouden  
hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen vanaf  
dan zonder pesticiden.  

Trottoirs en bermen 
Trottoirs en bermen zijn ook openbaar domein.  
Pesticiden zijn hier verboden. Ook als het 
onderhoud ervan door de bewoner of beheerder van 
het gebouw gebeurt, moet dit pesticidenvrij. 

Private terreinen 
Ook private sportterreinen, private 
recreatiedomeinen en verharde (bedrijfs)terreinen 
groter dan 200 m2 vallen onder de regelgeving. Hier 
geldt: pas in laatste instantie een minimum aan 
pesticiden inzetten, enkel op gerichte plekken. Bij 
de (her)aanleg van het terrein is een pesticidentoets 
verplicht. Die checkt of het ontwerp op een 
efficiënte manier pesticidenvrij te onderhouden is.  

Drinkwater beschermen 
Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te 
stellen, zijn er duidelijke voorwaarden voor 
pesticidengebruik in gebieden waar drinkwater 
gewonnen wordt uit grondwater. 

Oppervlaktewater beschermen: 
zone van 6 meter 
Overal geldt het verbod om binnen een zone van zes 
meter langs een waterloop pesticiden te gebruiken. 
Voor de land- en tuinbouw geldt een specifieke 
regeling. 

aan de overheid.
Bel 1700

Meer tips om zonder pesticiden je 
terrein te onderhouden: 

www.vmm.be/zonderisgezonder 

Woon je in een beschermingszone 
voor drinkwater? 

Vraag de specifieke folder aan via 
info@vmm.be 
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VLAAMSE 
MILIEUMAATSCHAPPIJ 

Stel je vraag

Vlaanderen 
is milieu 

Zonder is 
gezonder 

Zet pesticiden
buitenspel!

* Zolang de voorraad strekt
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BURENDAG 
Op donderdag 15 maart neemt 
Buitenschoolse Kinderopvang 
Roefels deel aan de Burendag 
Kinderopvang.

Kinderopvang is meer dan opvang alleen. Op 15 maart 
gunnen de begeleiders van BKO Roefels de ouders graag 
een blik op de naschoolse opvang. Via het thema Lente 
tonen ze hoe ze dagelijks aan de slag gaan met kinderen 
rond een thema. Alle ouders zijn van harte welkom om 
die dag te komen ‘gluren’ van 16.30 tot 17.30 uur in de 
opvanglocatie van Berlaar-Centrum (Pastorijstraat 60). 

BUITENSPEELDAG IN BERLAAR 
Op woensdag 18 april neemt Berlaar weer deel aan de Buitenspeeldag. Reserveer dus 
alvast de woensdag na de paasvakantie om samen met je vriendjes en vriendinnetjes 
buiten te gaan spelen.

Het speelplein aan de Ballaarweg wordt tijdens de 
Buitenspeeldag omgetoverd tot een heus speelparadijs en 
ook op de terreinen aan de Sportschuur zal je springkastelen 
en andere speelmaterialen zoals gekke fietsen en stoepkrijt 
vinden. Alle ouders zijn die namiddag uiteraard uitgenodigd 
om er samen met de kinderen één groot Buitenspeelfeest 
van te maken. Terwijl de kinderen zich uitleven op de 
springkastelen, kunnen de ouders met elkaar keuvelen en 
een oogje in het zeil houden. Ook in de Hertstraat zijn de 
bewoners trouw op post om de kinderen een onvergetelijke 
namiddag te bezorgen in hun ‘speelstraat’.

De buitenspeeldag start om 13 uur en duurt tot 17 uur. 

Meer informatie over de Buitenspeeldag verneem je in de 
volgende edities van Den Balder en op onze website en 
Facebookpagina. 

ROEFELDAG: 
HANDELAARS 
GEZOCHT!
Op zaterdag 9 juni is het opnieuw Roefeltijd! De 
Berlaarse kinderen tussen 6 en 12 jaar én de 
kinderen die in Berlaar naar de lagere school 
gaan, mogen die dag even proeven van het 
beroepsleven.

Tijdens de Roefeldag kunnen kinderen bij heel wat 
handelaars een handje toesteken en proeven van 
diverse beroepen. Daarbij kunnen we de hulp van de 
handelaars dus goed gebruiken!

We weten dat handelaars het vaak erg druk hebben op 
zaterdag, maar hopen toch dat enkele gemotiveerde 
Berlaarse ondernemers op 9 juni wat tijd willen vrijmaken 
om een aantal enthousiaste kinderen te ontvangen. 

Help jij mee om de ingeschreven kinderen een 
onvergetelijke dag te bezorgen? Neem dan zo snel 
mogelijk, en zeker vóór 9 maart, contact op met de 
dienst Vrije Tijd via vrijetijd@berlaar.be of via 03 410 19 
00. In de Roefelkrant vermelden we welke handelaars 
er allemaal deelnemen en uit welke leuke activiteiten de 
kinderen kunnen kiezen. Voor bijkomende vragen mag je 
uiteraard ook steeds contact met ons opnemen!

JEUGD & ONDERWIJS

© Katrien Hendrickx
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MAGISCHE VERKEERSSHOWS IN BERLAAR
Van maandag 29 januari tot en met maandag 5 februari vonden in Berlaar de jaarlijkse verkeersshows 
plaats. Dat zijn voorstellingen over verkeersveiligheid voor de leerlingen van alle lagere scholen in Berlaar.

Het gemeentebestuur en de Berlaarse scholen hechten 
veel belang aan verkeersveiligheid. Omdat net voor de 
krokusvakantie de ontknoping van de verkeersactie 
‘Helm op, fluo top’ en de Flitsactie op het programma 
staan, was dat een ideaal moment om de reeds 
geleverde inspanningen van de kinderen te belonen.

Dit jaar kregen ze geen muzikale show zoals vorig jaar, 
maar wél een theatervoorstelling rond verkeer met een 
vleugje magie bij. Zo genoten de kinderen van een 
fantastische bellenshow. Helaas gaat het mis en moet 
er nieuw zeepsop gehaald worden. Een spannende reis 
waarin magiër Jo ontdekt dat het verkeer gevaarlijker is 
dan hij dacht. En is het niet beter om te voet of met de 
fiets te gaan dan met de auto?

Om de verkeerslessen op te frissen, werden er 
goocheltrucjes bovengehaald. Deze konden echter niet 
lukken zonder de hulp van de kinderen in de zaal. Aan 
het einde van de voorstelling kregen de kinderen een 
fluobandje mee naar huis, zodat ze zeker goed zichtbaar 
zijn in het verkeer.

Vanaf dinsdag 6 februari verwenden we de kleuterscholen 
met een bezoekje. De schepen van Onderwijs en Nancy 
Van Hoof van de muziekschool zongen en dansten 
met de kleutertjes op leuke verkeersliedjes. Achteraf 
kregen alle kleutertjes ook nog een koek, drankje en een 
verkeersgadget mee naar huis. 

VERKEER & VEILIGHEID

© Marc Van Put
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KENNISMAKINGSDAG VOOR VRIJWILLIGERS BIJ DE 
BRANDWEER
Hulpverleningszone Rivierenland zoekt nog naar gemotiveerde collega’s voor de brandweerposten in 
Berlaar, Heist-op-den-Berg, Rumst, Willebroek, Mechelen, Duffel, Hemiksem, Lier, Niel, Nijlen, Putte, Sint-
Amands en Boom. Om deze zoektocht naar nieuwe vrijwilligers te stimuleren lanceert de zone een heuse 
aanwervingscampagne met de steun van de betrokken gemeenten. 

Op zaterdag 10 maart om 14 uur organiseert de hulpverleningszone 
een kennismakingsdag. Heb je al een tijdje interesse om vrijwillige 
brandweerman of brandweervrouw te worden? Dan kan je op 10 
maart al proeven van je taken bij de brandweer. Je krijgt er ook 
de nodige info over het bijhorende Federale Geschiktheidsattest 
(FGA) dat je moet behalen. Zo kan je al kennis maken met enkele 
testen die je moet afleggen. Om te kunnen solliciteren om vrijwillig 
brandweerpersoneel te worden, moet je als geïnteresseerde 
kandidaat immers eerst je FGA behalen.

Familiegebeuren

Je gezin is ook van harte welkom op 10 maart. De allerkleinsten 
kunnen zich uitleven in een echt brandweerspringkasteel en 
kunnen er ook hun eigen blustechnieken naar hartenlust oefenen. 
Vrijwilliger zijn is immers niet gewoon een job, maar een roeping 
waarbij vaak heel de familie nauw betrokken wordt.

Waar en wanneer?

Zaterdag 10 maart, vanaf 14 uur
Brandweerkazerne Duffel, Spoorweglaan 2 bus 1

Meer informatie en (vrijblijvend) inschrijven? 

Neem een kijkje op www.bandweerzonerivierenland.be
 of contacteer ons via communicatie@bwzr.be.

Hulpverleningszone Rivierenland 

VRIJWILLIG 
BRANDWEER (M/V) WORDEN?

Kennismakingsdag  
10 maart 2018 | 14u00, Kazerne Duffel 

Meer informatie & inschrijving 
www.brandweerzonerivierenland.be 

BERLAAR IN BEELD
Turnkring Kracht en Zwier was een afdeling van de Fanfare Sint-Cecilia. De turnkring werd in 1951 opgericht. De leden poseren op 
de Markt van Berlaar voor Café De Burgerkring (“Bij de Spoose”).

Vooraan van links naar rechts: Jan Renders, Jozef Van De Wouwer, Louis 
Renders, Paul Vervloet, Lucien Augustijnen, André Berghmans. 
Op de tweede rij van links naar rechts: Marcel Berghmans, Marc Van 
Camp, Rudy Van Hoof, Toni Hermans, Herman De Kock.
Op de achterste rij van links naar rechts: Edward Van Dessel, Julien 
Meylemans, Flor Vervloet, Marcel Luyckx, Theo Van Looy, Jozef Wouters, 
Roger Verstrepen, Leo Luyckx, Roger De Leebeeck, Ludwig De Cock, 
Herman Ceulemans, Xavier Van den Broeck, Jozef Van den Broeck, 
Jozef Vertommen, Herwig Aerts, Jozef Huyskens.

Zin in meer?
Ga een kijkje nemen op www.kempenserfgoed.be of www.facebook.com/
berlaarinbeeld.
Heb je zelf nog oude foto’s? Laat het ons weten via berlaarinbeeld@
hotmail.com of 0474 65 42 87.
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ERFGOEDDAG 2018: DE KEUZE VAN STEFKE
In de vroege naoorlogse periode werkten  veel jonge vrouwen 
uit Berlaar in de kantindustrie. Ze haalden dan hun materiaal op 
in één  van de vele fabriekjes en maakten er thuis en binnen de 
vooropgestelde termijn  mooie handtasjes of kledingstukken van. Op 
de Erfgoeddag van 2018 zetten we deze traditie graag in de kijker.

Handwerkstukken gemaakt met  
parels, Lierse kant en pailletten 
(waarbij niet geklost wordt maar met 
een haakpen op tule geborduurd) 
waren exportproducten die 
wereldwijd bekend en gegeerd 

waren. Dit ambacht was dan ook 
niet alleen een vrijetijdsbesteding 
(zoals we dat nu kennen) maar in 
vele gevallen een noodzakelijke 
werkuitvoering waarbij de 
omstandigheden niet echt 
rooskleurig waren.

Meestal stopten de dames met 
werken wanneer ze kinderen 
hadden.  Toch bleven ze vaak deze 
hobby beoefenen.

Zo verliep het ook voor Stefke. Als 
jong meisje moest ze gaan werken. 

Nu is handwerk 
nog steeds haar hobby. Ze vertelt 
en toont aan de hand van enkele 
stukken haar persoonlijke verhaal: 
hoe begon ze als jong meisje, waar 
ze het vak leerde, ... 

Kom langs en bewonder  enkele 
uitzonderlijke stukken uit de 
persoonlijke collecties van enkele 
dames uit Berlaar.

Waar? WZC St - Augustinus, 
Legrellestraat 39
Wanneer? Zondag 22 april, 
doorlopend open van 10 tot 18 uur 
(Stefke en haar vereniging zijn 
telkens aanwezig)

De toegang is gratis! 

KERSTSHOPPING MET KERSTMARKT 
OPNIEUW EEN GROOT SUCCES!  
Op vrijdagavond 22 december 2017 organiseerde de dienst Lokale Economie voor de 
tweede maal de kerstshopping met kerstmarkt in het centrum van onze gemeente. Op en 
rondom de Markt en in het begin van de Dorpsstraat werden er in de namiddag al volop voorbereidingen 
getroffen voor dit sfeervolle evenement. 

Met nog meer Berlaarse handelaars en verenigingen die 
deelnamen en bovendien ook meer bezoekers dan vorig 
jaar, was de kerstmarkt een groot succes.

Het gemeentebestuur zorgde voor leuke animatie, zoals 
een tent boordevol kinderanimatie en een carrousel 
waarop kinderen gratis ritjes mochten maken. 

Ook de Zelfstandige Ondernemers Berlaar (ZOB/UNIZO) 
deden de kerstmarkt bruisen en nodigden de Kerstman 
uit voor een bezoekje.

De Berlaarse verenigingen lieten zich van hun beste 
kant zien op onze mooi versierde kiosk. Zo waren er 
onder meer optredens van de Berlaarse muziekschool, 
van de Berlaarse Dansstudio én van JumpXtreme. 
Als klap op de vuurpijl waren er optredens van de 
mobiele covergroep Ritm Stix, die de bezoekers vanop 
diverse locaties op de kerstmarkt vermaakten met 
hun aanstekelijke muziek. Ook goochelaar Nikolini was 
van de partij. Hij liet zijn leukste goocheltrucs zien aan 
jong en oud. Die vielen, net als de steltenlopers en de 
wandelende kerstboom, bij velen in de smaak. 

Heb je zelf ook zo genoten van deze kerstshopping met 
kerstmarkt? Laat het ons dan zeker weten en bezorg ons 
je leukste foto’s en filmpjes via info@berlaar.be. 

We willen graag iedereen bedanken die aan deze avond 
heeft meegeholpen: de deelnemende handelaars en 
verenigingen, de artiesten, de politie en de hulpverleners!

CULTUUR
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WELKE KEUZES MAAKT EEN BROUWER? WELKE 
KEUZES MAAKT EEN BIERCONSUMENT?

Vóór hij begint te brouwen maakt een brouwer een aantal cruciale 
keuzes: welk type bier wil ik maken? Welke grondstoffen ga ik 
hiervoor gebruiken? Hoe ga ik mijn bier in de markt zetten?
 
Ook de bierconsument maakt keuzes: Waar drink ik mijn bier? 
Wanneer drink ik bier? Waarom kies ik voor een bepaald type bier?

De Heikantse Bierliefhebbers bezorgen je graag inzicht in het 
proces van bier brouwen én consumeren. Een presentatie met 
begeleidende proevertjes toont je wat er allemaal komt kijken bij 
deze aspecten van de biercultuur.

Wanneer? 22 april van 14 tot 20 uur
Waar?  Bierclublokaal hof Pastorie Heistsebaan 
 (tegenover huisnummer 36)

De toegang is gratis!

KAMPIOENENHULDE
Voor heel wat sportende inwoners was 2017 een succesvol jaar. De kampioenenhulde is het uitgelezen moment om 
hen daarvoor nog eens extra in de bloemetjes te zetten. De Berlaarse sportraad en het gemeentebestuur nodigen je 
daarom van harte uit op de Kampioenenhulde. Die vindt dit jaar plaats op vrijdag 16 maart en start om 20 uur in zaal 
Familia (Aarschotsebaan 105).

KLEUTERINSTUIF  
EN –SPORTDAGEN
In december en januari konden peuters en kleuters 
zich weer naar hartenlust uitleven in sporthal ’t 
Stapveld. De sporthal werd dan omgetoverd tot 
een heus speelparadijs.

De dienst Vrije Tijd van Berlaar organiseert in december 
steeds een kleuterinstuif. In januari volgen de 
kleutersportdagen.

Bij beide evenementen zorgen springkastelen, 
circusmateriaal en andere spelvormen ervoor dat de 
jonge kinderen zich niet hoeven te vervelen.

De foto’s kan je vinden op onze website via 
www.berlaar.be/fotoalbum.

SPORT & GEZONDHEID

© Marc Van Put
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07/02 & 08/04  -  Wandel- en fotozoektocht 
Organisator : De Heikantse Bierliefhebbers  
Café ’t Gehucht (Aarschotsebaan 123)  -  7 euro  
www.heikantsebierliefhebbers.be

04/03  -  Familieontbijt 
Organisator : KVLV Berlaar 
9 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)  
info@kvlvberlaar.be  -  www.kvlvberlaar.be

04/03, 11/03, 18/03 & 25/03  -  Snoeiles 
Organisatie : Natuurpunt De Wielewaal 
9 uur  -  Natuurpuntboomgaard (Fertlarelei)  
Joris.vandyck1974@gmail.com

06/03 & 20/03  -  Naaiatelier 
Organisatie : KVLV Berlaar 
19 uur  -  OC Ballaer (Markt 27) 
60 euro (42 euro voor leden) 
info@kvlvberlaar.be  -  03 482 44 45

07/03  -  Kookworkshop 
Organisatie : Femma 
19 uur -  OC Ballaer (Markt 27)  
03 482 14 72

10/03  -  Brouwerij op de Hei 
Organisatie : De Heikantse Bierliefhebbers
20 uur  -  Bierclublokaal hof Pastorie (Heistsebaan) 
12,5 euro  -  info@heikantsebierliefhebbers.be

11/03  -  Brunchconcert
Organisator : KF Ste Cecilia
11 uur  -  Zaal Berkenhof (Misstraat 70) 
20 euro  -  www.ceciliaberlaar.be

18/03  -  Ontbijtpakketten 
Organisatie : Femma 
8 uur  -  In de gemeente  
03 482 14 72

18/03  -  Spaghettidag
Organisatie : Jeugd SK Rita Berlaar  
Kantine SK Rita Berlaar (Welvaartstraat 101)  
www.ritaberlaar.be

18/03  -  Dansnamiddag
Organisator : ‘t Vlammeke
13 uur  -  Zaal Berkenhof (Misstraat 70)
Gratis toegang
info@hetvlammeke.be

23/03  -  Derde algemene quiz met vaart
Organisatie : KVLV Berlaar - Heikant 
20 uur  -  Zaal Familia (Aarschotsebaan 105)
svenlaurens@gmail.com

26/03  -  Bloemschikken
Organisatie : Femma Berlaar-Centrum
Zaal Berkenhof (Misstraat 70)  
0479 42 14 42

30/03  -  Infoavond Start to Bike
Organisatie : WTC Berlaar 
19.30 uur  -  Café WW’kes (Pastorijstraat 77) 
 
31/03 & 02/04  -  Paastornooi
Organisatie : Jeugd SK Rita Berlaar  
Terreinen SK Rita Berlaar (Welvaartstraat 101)
www.ritaberlaar.be

18/04  -  Lentefeest
Organisatie : Femma 
19 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)  -  15 euro 

21/04  -  Daguitstap naar Zeeland 
Organisatie : KVLV Berlaar
8 uur  -  Sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 62)  
info@kvlvberlaar.be  -  www.kvlvberlaar.be

28/04  -  Avonduitstap naar het Rivierenhof 
Organisatie : KVLV & Landelijke Gilde Berlaar
18 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)  
info@kvlvberlaar.be  -  www.kvlvberlaar.be
berlaar.landelijkegilden.be

03/05  -  Workshop: Beewraps maken
Organisatie : KVLV Berlaar 
19 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)
info@kvlvberlaar.be  -  www.kvlvberlaar.be

ACTIVITEITENKALENDER

Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten in 
De Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor 1 april 
2018 invullen in de activiteitenkalender. Dat doe 
je via www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen deze 
kalender vervolgens over in De Kiosk..
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ROLKAR RIVIERENLAND (DIENST 
AANGEPAST VERVOER)
Rolkar Rivierenland biedt vervoer voor personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Zij 
vervoert bij prioriteit rolstoelgebruikers, maar ook mensen die moeilijk of onmogelijk gebruik kunnen maken 
van het openbaar vervoer en de Minder Mobielen Centrale. Rolkar Rivierenland rijdt 7 dagen op 7 van 6.30 
uur tot 24 uur.

Rolkar Rivierenland kan worden ingezet voor hobby, 
vrijetijdsbesteding of een doktersbezoek in een private 
praktijk of ziekenhuis.

De vervoersdienst organiseert ook particulier vervoer 
van en naar een ziekenhuis in functie van een onderzoek 
en/of opname. De gebruiker wordt gevraagd om een 
vertrekuur en ophaaluur door te geven en zorgt zelf 
voor de nodige begeleiding in het ziekenhuis.

Ook voor regelmatig vervoer zoals bij woon-, werk- en 
schoolverkeer en aanvragen van en naar dagcentra of 
revalidatiecentra kan je bij Rolkar Rivierenland terecht. 
De gebruiker wordt gevraagd om wekelijks contact op 
te nemen om het vervoer van de komende week te 
reserveren.

De gebruiker wordt begeleid vanaf het verlaten van 
zijn woning tot in het gebouw van de bestemming. 
De chauffeur zorgt voor ondersteuning bij het in- en 
uitstappen van de gebruiker.

Voor iedere ritaanvraag en per gebruiker wordt 2 euro 
instapgeld gevraagd. De tarieven voor de gereden 
kilometers worden aangepast aan de gebruiker:

• Voor een rolstoelgebruiker wordt er € 0,65 per gereden 
kilometer aangerekend

• Voor een niet-rolstoelgebruiker wordt er € 0,90 per 
gereden kilometer aangerekend

• Bij een lange rit (+50 km) wordt de helft van de gereden 
kilometers extra bij gerekend

De gebruiker heeft voor het hele traject recht om zich 
gratis te laten begeleiden door een mobiele begeleider, 
en ook door een assistentiehond/blindgeleide. Voor 
een 2de en volgende begeleider worden de gereden 
kilometers aangerekend.

Hoe aanvragen?
Aanvragen voor vervoer 
kunnen dagelijks via 
telefoon 03 843 39 12, 
fax 03 880 81 29 of mail 
r o l k a r. r i v i e r e n l a n d @
vlotter.be. Het reserveren 
van een rit gebeurt 
minimaal 2 werkdagen en 
maximum 1 maand vooraf. 
De dispatching is alle 
dagen bereikbaar van 
maandag tot vrijdag van 
9 uur tot 12 uur en van 13 
uur tot 16 uur.

Er wordt een administratieve kostprijs aangerekend voor 
het annuleren van een rit.

Vrijwilliger worden?
Help je graag mensen? Ben je gemotiveerd om 
met een liftbus en/of aangepaste wagen te rijden? 
Beheers je de Nederlandse taal (vervoersfiche lezen/
becommentariëren, mensen opbellen en te woord staan, 
….)? Wij zijn nog op zoek naar vrijwillige chauffeurs!

We bieden:
• Een vergoeding
• De vrijheid om te rijden wanneer je zelf wil
• Een interne opleiding door onze vaste chauffeurs
• Jaarlijkse bijscholing
• Een jaarlijkse activiteit met alle vrijwillige chauffeurs 

en dispatching

Heb je interesse? 
Contacteer Nathalie De Wachter op 03 880 81 24 of via 
e-mail nathalie.de.wachter@vlotter.be

Meer info?
OCMW Berlaar  -  Zomerstraat 22  -  2590 Berlaar
Tel. 03 410 19 00 -  E-mail: socialedienst@berlaar.be

WONEN & WELZIJN
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SOCIAAL RESTAURANT 
BALDERHUYS OPENT 
DE DEUREN
Op 19 februari opende sociaal restaurant 
Balderhuys de deuren in WZC Kloosterhof 
(Sollevelden 5). Je kan er wekelijks op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag komen genieten 
van een lekker driegangenmenu aan een sociale 
prijs.

Een sociaal restaurant is een ontmoetingsplaats waar 
mensen met elkaar kunnen babbelen en waar je terecht 
kan voor een lekkere maaltijd aan een aanvaardbare prijs.

Balderhuys biedt iedereen een driegangenmenu aan op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Je krijgt soep, 
een hoofdgerecht en een dessert. Voor deze maaltijd 
betaal je 7,5 euro.

De maaltijden worden telkens om 12 uur geserveerd, 
maar je bent al welkom vanaf 11.30 uur. Inschrijven is 
verplicht. Dat doe je via mail (tessa.steurs@zusters-
berlaar.be) of telefoon (03 216 62 57) en ten laatste op 
donderdag voor 12 uur voor de daaropvolgende week.

Het restaurant kan je vinden in de cafetaria van WZC 
Kloosterhof (Sollevelden 5). Het gemeentebestuur 
waardeert dit sociale initiatief en wil het daarom via deze 
weg ook mee op weg helpen.

WZC KLOOSTERHOF 
ZOEKT …
Gemotiveerde vrijwilligers! Voor hulp bij het 
sociaal restaurant, maar ook de cafetaria, 
maaltijdbegeleiding en animatie kunnen enkele 
helpende handen gebruiken. 

Wil je nieuwe mensen leren kennen en nieuwe 
ervaringen opdoen in ruil voor vriendschap, 
respect en dankbaarheid? Neem dan contact 
op met Emy Reniers via 03 216 62 58 of  
emy.reniers@zusters-berlaar.be. 

  Een sociaal 
restaurant is een 

ontmoetingsplaats.

KOFFIESTOPS TEN 
VOORDELE VAN 
BROEDERLIJK DELEN
In maart staan er enkele koffiestops ten voordele 
van Broederlijk Delen op het programma. Het 
systeem is eenvoudig: voor een vrije bijdrage in de 
collectebus  krijg je een heerlijk kopje koffie, thee of 
vruchtensap met iets lekkers erbij!

De opbrengst van de koffiestops wordt gebruikt om een 
project van Broederlijk Delen te steunen. Dit jaar gaat de 
campagne over voedselveiligheid op lange termijn.

Zo wordt Oeganda in Oost-Afrika in de kijker gezet. 
Door de bevolkingsgroei bezitten de boeren steeds 
kleinere stukken grond. De overheid investeert amper 
in landbouw. Bovendien zorgt de klimaatsverandering 
steeds meer voor slechte oogsten.

Broederlijk Delen  kiest voor zijn projecten uitdrukkelijk 
voor familiale landbouw. Het geeft de mensen op het 
platteland rechtstreeks een inkomen. De partners van 
Broederlijk Delen helpen boeren bij het overschakelen 
van overlevingslandbouw naar professionele, 
marktgerichte en duurzame landbouw.

De twee koffiestops in Berlaar worden georganiseerd 
door de medewerkers van de wereldwinkels, in 
samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking (GROS).

Wanneer? Waar? Uur? 
Zat 17 maart Wereldwinkel Centrum 10 tot 17 uur
Zon 18 maart Pastorij Berlaar-Heikant 10 tot 12.30 uur

© Thomas De Boever - Partnerorganisatie COSIL werkt samen 
met de lokale autoriteiten om de allerarmste gezinnen, zoals dat 
van Grace, op het spoor te komen. 93 gezinnen krijgen intensieve 
ondersteuning om uit de armoede te geraken.



WARMSTE WEEK VOOR VZW DE TOFKES
 
In de aanloop naar de kerstdagen staat jaarlijks de Warmste 
Week op het programma. Een week waarin iedereen voor 
iedereen zorgt. Ook de Berlaarse vzw De Tofkes mocht dit jaar 
op een warme bijdrage rekenen. VBS Berlaar – Pastorijstraat 
verkocht hotdogs en schonk de opbrengst, 800 euro, aan hen.

De Tofkes is een vereniging die steun verleent aan jongeren met een 
beperking in Berlaar en omstreken. De organisatie zorgt ervoor dat 
zij zich ook kunnen vermaken en nieuwe dingen kunnen ontdekken. 
Financieel zijn ze erg afhankelijk van sponsoring en giften. Alleen met 
af en toe een steuntje in de rug kunnen ze De Tofkes keer op keer een 
onvergetelijke dag bezorgen.
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RUSSISCHE STUDENTEN ONTDEKKEN BERLAAR 
EN BELGIË
Van dinsdag 30 januari tot en met zaterdag 3 februari zorgde een uitwisseling met twaalf Russische 
studenten voor een culturele kruisbestuiving in Berlaar. De studenten, telkens tussen de 18 en de 21 jaar, 
verbleven bij enkele Berlaarse gastgezinnen en bezochten verschillende centrumsteden en ecologisch-
culturele projecten in Vlaanderen.

Het initiatief ging uit van Alla Nazarova, een Russische 
docente uit Moskou die ook lid is van de Association for 
World Education (AWE). Omdat de Vlaamse zetel van 
die organisatie beheerd wordt door Berlaarnaar Guido-
Henri De Couvreur van Mondo vzw, was de link met onze 
gemeente snel gelegd.

Het doel van de uitwisseling was de Russische studenten 
in contact brengen met de Berlaarse en Belgische manier 
van leven. Hoe richt onze jeugd verenigingen op en hoe 
werkt de jeugdbeweging? Welke hobby’s oefenen ze uit? 
Hoe zit het Belgische politieke systeem in elkaar en wat 
zijn de rechten en plichten van onze burgers?

Op het programma stonden onder meer een bezoek 
aan Kamp C in Westerlo, de middelbare school Heilig 
Hart van Maria, Gent, een containerpark van IVAREM, 

het Europees en 
federaal parlement en 
Antwerpen.

Om de kruisbestuiving 
tussen beide culturen 
te voltooien, zouden de 
studenten ook een uitstap in Moskou willen organiseren 
voor een groepje Berlaarnaren.

De organisatie bedankt graag alle gastgezinnen en 
vrijwilligers die deze uitwisseling mee tot een succes 
maakten. Een bijzonder woordje van dank is er voor 
Brend Van Ransbeeck, een geëngageerde jongere van 
Den Bokal en de jeugdraad die alles mee in goede banen 
leidde, en initiatiefnemers Alla Nazarova en Guido-Henri 
De Couvreur.

JONGEREN VANAF 16 JAAR …
… kunnen deze zomer weer aan de slag als monitor op Speelplein Kriebels! Een grote groep kinderen brengt de 
zomervakantie door op ons speelplein en dat vraagt om een enthousiaste groep begeleiders die die tijd omtoveren 
in veel spel en plezier. 

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen ons team komen versterken.  We vragen een engagement van minstens één 
volledige week en je krijgt naast een leuke vakantie ook een vrijwilligersvergoeding. Om je voor te bereiden kan je 
in de paas- of zomervakantie een cursus volgen bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk of een andere organisatie die 
animatorcursussen aanbiedt.
 
Meer info via: speelplein_kriebels@hotmail.com, 0478 04 62 40 of vrijetijd@berlaar.be, 03 410 19 00
Interesse? Meld je aan via www.berlaar.be/monitoren.
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SENIORENATELIER
Woonzorgcentrum Sint-Augustinus en de Berlaarse seniorenraad organiseren in het 
voorjaar opnieuw enkele infonamiddagen op maat van senioren.

De infonamiddagen vinden telkens plaats in WZC Sint-Augustinus (Legrellestraat 39) en starten rond 14 uur. 
Het einde is voorzien rond 16 uur. Om deel te nemen betaal je 2 euro. Meer informatie kan je verkrijgen via  
03 422 50 49.

Volgende thema’s komen aan bod:

• dinsdag 13 maart: Medicatiegebruik bij senioren (i.s.m. dr. Pirijns)
• dinsdag 10 april: Valpreventie, test je kennis over vallen in een quiz
• dinsdag 15 mei: Wegwijs door de papierwinkel van tegemoetkomingen, vervoer en wilsverklaringen voor 

senioren (i.s.m. de sociale dienst van het WZC en OCMW Berlaar)
• dinsdag 12 juni: Slaapproblemen bij volwassenen (i.s.m. CM-gezondheidsbevordering en huis Midori)

TAALLESSEN SPAANS VOOR 55-PLUSSERS

In het voorjaar organiseren de dienst Vrije Tijd en de bibliotheek opnieuw een reeks taallessen Spaans. In 
tien sessies leer je de beginselen van de Spaanse taal.  

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

De kennismakingsgesprekken vinden plaatst op donderdag 22 
maart in het gemeentehuis. Je kan je voor dit gesprek inschrijven 
bij het onthaal van het gemeentehuis. Het uur van het gesprek 
wordt bij de inschrijving vermeld.

Deelname aan de lessen kost 10 euro. De lessen duren anderhalf uur (13 tot 14.30 uur) en vinden plaats in de bibliotheek 
(Dorpsstraat 84).  We komen samen op maandagnamiddag en om de twee weken op donderdagnamiddag: 26 maart, 3 
april (dinsdag na paasmaandag), 9 april, 16 april, 19 april, 23 april, 3 mei, 7 mei, 14 mei en 17 mei.

Meer info: 
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@berlaar.be, 03 410 19 00

Inschrijven voor een kennismakingsgesprek kan bij het onthaal van het gemeentehuis (Markt 1)

SENIOREN

Andere taal?
Indien je interesse hebt in een andere taalcursus mag je dat steeds laten weten. Bij voldoende reacties kunnen we 
daar rekening mee houden. Een seintje geven kan via vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00.



PRAKTISCHE INFO
GEMEENTEHUIS
Algemeen telefoonnummer: 03 410 19 00
Algemeen faxnummer: 03 482 49 14
Algemeen e-mailadres: info@berlaar.be
Algemene openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Of na telefonische afspraak met de betreffende ambtenaar
Openingsuren zomer-, kerst- en paasvakantie:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Geen namiddag- of avonddiensten

LOKALE POLITIE BERLAAR-NIJLEN
Contactpunt Berlaar – Schoolstraat 30
Tel. 03 466 16 16 – Noodoproepen: 101
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Buiten deze openingsuren kan je ook terecht in het hoofdcommissariaat
te Nijlen (Statiestraat 11) van 8 uur tot 20 uur, 7 dagen op 7.

BIBLIOTHEEK
Dorpsstraat 84 – tel. 03 482 45 58
berlaar@bibliotheek.be
Openingsuren:
Maandag van 14 uur tot 17 uur
Dinsdag van 18 uur tot 20.30 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16 uur
Donderdag en vrijdag van 18 uur tot 20.30 uur
Zaterdag van 9.30 uur tot 12 uur

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ROEFELS
Locatie Centrum, Pastorijstraat 60 – tel. 03 482 08 08
Locatie Heikant, Aarschotsebaan 52 – tel. 015 25 09 23
GSM coördinator: 0472 58 19 04
bko.roefels@berlaar.be

CONTAINERPARK
Openingsuren:
Maandag van 12.30 uur tot 18 uur
Dinsdag en woensdag van 9 uur tot 18 uur
Donderdag gesloten
Vrijdag van 9 uur tot 18 uur
Zaterdag van 9 uur tot 15 uur

IVAREM
Tel. 0800 90 441 (gratis nummer voor afvalproblemen)

OCMW – SOCIAAL HUIS
Zomerstraat 22 – tel. 03 410 19 00
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Of op afspraak

SPORTINFRASTRUCTUUR
Huur sporthal ’t Stapveld of Sportcentrum Heistsebaan
Sportfunctionaris Peter Vochten – GSM 0473 92 38 72
sport@berlaar.be
Sportcentrum Doelvelden – tel. 03 385 48 54

EXTRA TIME (DIENSTENCHEQUE-ONDERNEMING)
tel. 03 482 45 58
Openingsuren:
Woensdag van 9 uur tot 13 uur 
in de bibliotheek (Dorpsstraat 84)
Of op afspraak
www.extratimeberlaar.be

DE WOONWINKEL
Gemeentehuis – Markt 1
Openingsuren:
Elke dinsdag van 9 tot 12 uur op afspraak
Elke eerste maandagavond van de maand op afspraak
via 015 28 60 28 of woonwinkel@igemo.be
www.igemo.be

MINDER MOBIELEN CENTRALE
0474 73 40 80
Bereikbaar elke werkdag (behalve woensdag) van 9 tot 11 uur

HUISARTSENWACHTPOST PALLIETERLAND
Transvaalstraat 42, 2500 Lier – 0900 70 212 - www.hwpp.be
HUISARTSENWACHTPOST REGIO HEIST
Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg – 0900 20 002
www.wachtpostheist.be
Openingsuren:
Vrijdagavond vanaf 19 uur tot maandagochtend 8 uur. 
Van 19 uur de avond voor een feestdag tot 8 uur de ochtend na een feestdag

ANDERE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS:
Aids-telefoon:  078 15 15 15
Antigifcentrum:  070 245 245
Belbus:  03 218 14 94
Brandweer noodnummer:  100 of gsm 112
Brandweer, niet-dringende meldingen:  03 482 48 92
Brandwondencentrum:  03 217 75 95
Card Stop:  070 344 344
Child-focus:  11 600
Druglijn:  078 15 10 20
Gasgeur:  0800 65 065
Milieuhinderklachten meldpunt:  03 466 16 16
Kankertelefoon:  078 150 151
Kinder- en jongerentelefoon:  102
Kringloopwinkel ‘Zuiderkempen’:  015 23 73 93
Medische spoeddienst:  100 of gsm 112
Rode Kruis Ambulance:  105
Rode Kruis uitleendienst:  03 482 38 88
Tele-onthaal:  106
Wachtdienst apothekers:  0900 10 500
Wachtdienst dierenartsen:  0904 56 018
Wachtdienst tandartsen:  0903 39 969
Zelfmoordpreventie:  02 649 95 55

WWW.BERLAAR.BE
De informatiesnelweg van onze gemeente! 
Schrijf je in op onze digitale 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 Eddy Verstappen 
Tel. 03 482 34 20 – GSM 0478 29 37 78 – eddy.verstappen@berlaar.be
Schepen Ingeborg Van Hoof
Tel. 03 482 37 81 – GSM 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Schepen Stefaan Lambrechts
Tel. 03 482 40 80 – GSM 0478 29 37 79 – stefaan.lambrechts@berlaar.be
Schepen Suzy Put
Tel. 03 482 15 15 – GSM 0478 29 37 80 – suzy.put@berlaar.be
Schepen Nadine Boekaerts (OCMW-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@gemeenteberlaar.be
Willy Beullens  - 0475 41 05 80 – willy.beullens@gemeenteberlaar.be
Liesbeth Ceulemans – 0498 83 12 69 – liesbeth.ceulemans@gemeenteberlaar.be 
Swa De Bakker – 0477 90 82 89 – swa.debakker@gemeenteberlaar.be
Rita Deckers – 03 482 27 83 – 0472 88 11 75 – rita.deckers@gemeenteberlaar.be
Geert Fierens – 0479 29 46 89 –  geert.fierens@gemeenteberlaar.be
Leen Janssens – 03 482 44 36 – leen.janssens@gemeenteberlaar.be
Wim Kelber – 0474 27 88 11 –  wim.kelber@gemeenteberlaar.be
Koen Kerremans – 03 482 38 31 – koen.kerremans@gemeenteberlaar.be
Rudy Nuyens – 0495 26 38 00 – rudy.nuyens@gemeenteberlaar.be
Pegie Pauwels – pegie.pauwels@gemeenteberlaar.be
Ronald Van Thienen – 0472 43 90 80 – ronald.vanthienen@gemeenteberlaar.be
Silvain Vertommen – 03 482 22 56 – 0474 29 41 76 – 
silvain.vertommen@gemeenteberlaar.be
Maria Vervloet – 015 24 64 81 – 0476 82 39 05 – 
maria.vervloet@gemeenteberlaar.be
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