
Op Allerheiligen moet je verplicht een mondmasker dragen 
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Beste burgers van Berlaar,

We gaan de laatste maanden van 2020 in. Een bijzondere bladzijde in de geschiedenisboeken, 
maar wel één die we graag snel omslaan. Het coronavirus zette van de ene dag op de andere 
onze hele samenleving op z’n kop. Wat eerst vanzelfsprekend was, was dat nu niet meer.

Toen de crisis in maart uitbrak, wisten we dat we aan een marathon begonnen. Daarom vraag 
ik je om absoluut te blijven volhouden. Het waren lange maanden en we zijn de hele situatie 
allemaal beu. Maar als we met z’n allen de eindstreep willen bereiken, moeten we de komende 
maanden nog eens ons karakter tonen. Volg de maatregelen, hou afstand, draag een 
mondmasker en was je handen. Zo zorg je voor jezelf en je omgeving. Alleen op die 
manier kunnen we vermijden dat we weer in de situatie van het voorjaar terechtkomen.

Ook deze laatste maanden van het jaar zullen er door de coronamaatregelen helaas een 
beetje anders uitzien. De jaarlijkse kerstshopping met kerstmarkt zal bijvoorbeeld niet 
plaatsvinden. Heel jammer, maar de grootte van het evenement houdt te veel risico’s in om 
het veilig te organiseren.

In tijden als deze is het belangrijk om ook te blijven focussen op het positieve nieuws. Zoals 
de renovatie van de Sint-Pieterskerk. De werken aan dit beeldbepalende gebouw vorderen 
goed en de eerste resultaten zien er alvast knap uit. Het inspireerde één van onze inwoners 
om er een eigen versie in Lego van te bouwen!

Nog goed nieuws: inwoners van Berlaar krijgen voortaan korting in zwembad De Lo in Heist-
op-den-Berg. Sporten biedt heel wat voordelen voor je fysieke en mentale gezondheid. Het 
lokaal bestuur besloot daarom een bijdrage te voorzien waardoor Berlaarnaars voortaan 
dezelfde prijs voor een zwembeurt betalen als de inwoners van Heist-op-den-Berg.

Wat je mentale batterijen ook kan opladen, is een frisse neus halen in onze Berlaarse natuur. 
Er staan de komende maanden een aantal leuke (winter)wandelingen op het programma. 
Activiteiten die je hoofd weer even leeg maken én die je veilig in beperkte groep kan uitvoeren.

Goed voor jezelf zorgen betekent tot slot eveneens aandacht hebben voor je mentale 
weerstand. We beseffen dat 2020 al erg zwaar was en dat de maatregelen in de donkerste 
maanden op ons zullen blijven wegen. We kunnen de eindstreep alleen samen bereiken. 
Ik doe daarom een warme oproep om je verdraagzaam te tonen, elkaar te helpen waar je kan 
en vooral ook hulp te zoeken wanneer je die kan gebruiken. 

We zijn er nog niet, maar samen we komen er wel. 

Je burgemeester,
Walter Horemans

Inhoud
 2 > Voorwoord

 3 > Nieuws uit de  
  gemeenteraad

 4-11 > Goed om weten

 12-13 > Jeugd & Onderwijs

 14 > Verkeer &   
  Veiligheid

 15 > Senioren

 15-18 > Wonen & Welzijn 

 19-22 > Milieu

 22 > Cultuur

 23 > Praktische info

 24 > #INSTABERLAAR

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

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

Verantwoordelijke uitgever
College van burgemeester en schepenen

Vormgeving en druk   Eindredactie
Drukkerij Bulckens    Dienst Communicatie
Grensstraat 9, 2270 Herenthout  Markt 1, 2590 Berlaar

Coverafbeelding
Vanessa Raeyen

Medewerkers van deze editie 
Charlotte Baert
Nancy Cloos
Brenda Deflem
Nadia Hendrickx
Anja Hermans
Walter Horemans

Cindy Jacobs
Eva Keirsmakers
Jo Martens
Marianne Mertens
Els Meulders
Kimberly Mortelmans

Anja Neels
Sharon Servranckx
Ellen Van der Aa
Tine Van der Keilen
Ken Voet
Nele Weuts

Ontdek al onze activiteiten ook op www.berlaar.be

De Kiosk 
tweemaandelijks
informatieblad
jaargang 17 / 2020
editie 6 / nov • dec



3  I  De Kiosk - november - december 2020

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Tijdens de (digitale) gemeenteraadszitting van augustus en 
september werden onder andere onderstaande zaken beslist:

Huurovereenkomst terrein 
Markt 43, 46 en 47
In juni 2019 sloot de gemeenteraad 
een huurovereenkomst af voor het 
terrein Markt 43, 45 en 47. Dat terrein 
werd vervolgens ingericht als een 
parking en kan zo de parkeerdruk 
tijdens de heraanleg van de 
Pastorijstraat mee opvangen.
In de zitting van augustus 2020 
besloot de gemeenteraad deze 
huurovereenkomst te verlengen 
zodat het bestuur deze parkeer-
plaatsen nog een tijd kan behouden.

Verlaagd zwembadtarief voor 
Sportoase De Lo
De raadsleden keurden een 
samenwerk ingsovereenkomst 
goed met Sportoase De Lo in 
Heist-op-den-Berg (Lostraat 70A). 
Inwoners van Berlaar komen door 
die overeenkomst in aanmerking 
voor een korting op de prijs van 

individuele tickets, beurtenkaarten 
en abonnementen voor het 
zwembad.

Het lokaal bestuur past het 
prijsverschil bij waardoor je 
voortaan slechts 5,5 euro betaalt 
voor een zwembeurt. Evenveel als 
de Heistenaren.

Zorg ervoor dat je altijd je 
identiteitskaart bij hebt, want die 
zal je moeten voorleggen aan de 
kassa van het zwembad.

Meer informatie op www.berlaar.be/
sportoase.

Samenwerkingsovereenkomst 
Bosgroep Antwerpen Zuid
Het lokaal bestuur kocht een stuk 
landbouwgrond aan ter hoogte 
van Ebroek met het doel daar 
een hondenweide in te richten. 
Omdat er naast de hondenweide 
kansen zijn voor bijkomend groen, 
keurde de gemeenteraad een 
samenwerkingsovereenkomst goed 
met Bosgroep Antwerpen Zuid.
Bosgroep Antwerpen Zuid zal het 
lokaal bestuur ondersteunen bij 
de bebossing van het terrein en 
zal zo mee een kleinschalig bos 
ontwikkelen.

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

gemeenteraadbeluisteren.

© Kris Martlé
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GOED OM WETENGOED OM WETEN

ZITDAGEN BURGEMEESTER
Gezien de huidige maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, zullen er voorlopig geen fysieke zitdagen plaatsvinden. Je kan wel nog steeds 
bij burgemeester Walter Horemans terecht met al je vragen en kan deze in tussentijd 
telefonisch stellen (0478 29 37 77) of via mail (walter.horemans@berlaar.be).

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 15 oktober afgesloten. De 
coronamaatregelen beheersten toen volop het nieuws en die maatregelen wijzigden 
elke dag. 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
3.5.2020 Ajlen Engels
17.7.2020 Ida Tessens

Huwelijken
1.8.2020 Tom Hillen en Claire Van den Berg
1.8.2020 Steve Van Dessel en Cindy Schoeters
1.8.2020 Glenn Van Looy en Taisa Peeters
8.8.2020 Steven Taelman en Nele Bosmans
22.8.2020 Sanne Wagemans en Jessica Franck
5.9.2020 Raf Embrechts en Annemarie De Vos

5.9.2020 Niels Jansegers en Barbara Luyten
12.9.2020 Bart Mariën en Tinneke Teurfs
12.9.2020 Guillaume Cigar en Ingrid Van den Broeck
19.9.2020 Stijn Van Asch en Liesel Vertommen
19.9.2020 Raf Lambrechts en Jill Rymenants

Overlijdens
27.7.2020 Bruno Cools
24.7.2020 Gustaaf Van houtven
11.8.2020 Elsy Van Mol
11.8.2020 Jacobus Huysmans
12.8.2020 Emiel Jacobs
22.8.2020 Louiza (zuster Jucunda) Weckx

26.8.2020 Petrus Goyvaerts
10.9.2020 Alfons Pelgrims
10.9.2020 Elza Mols
17.9.2020 Micheline Van hoogten
29.8.2020 Petrus Vrindts

AANWERVINGEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR
Georgeta Gherman werd aangeworven als halftijds poetshulp met een contract van bepaalde duur van 4 maanden 
+ een bijkomende halftijdse vervangingsovereenkomst vanaf 1 september 2020. 
Karolien Van den Broeck werd aangeworven als halftijds administratief medewerker in de bibliotheek met een 
contract van bepaalde duur van 1 jaar vanaf 1 september 2020.
Welcilane de Sousa Bianchini werd aangeworven als halftijds poetshulp met een contract van bepaalde duur vanaf 
1 september 2020.
Juri De Weerd werd aangeworven als voltijds arbeider op de groendienst met een contract van onbepaalde duur 
vanaf 4 oktober 2020.
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SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het Sociaal Huis zijn gesloten op:

• maandag 2 november (Allerzielen)
• woensdag 11 november (Wapenstilstand)
• vrijdag 25 december (Kerstmis) 
• vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

Maak een afspraak!
Onze diensten werken op afspraak. Om een afspraak te maken, neem je contact op met de onthaalmedewerkers. 
Dat kan telefonisch via 03 410 19 00 of via mail (info@berlaar.be). We bekijken dan 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. 

LEEN VAN THUIS UIT E-BOEKEN BIJ DE BIB
In de Berlaarse bib kan je sinds kort e-boeken lenen op je eigen toestel. Op het e-boekenplatform 
cloudLibrary doorzoek je eenvoudig het volledige aanbod. Je kan twee boeken lenen, twee 
boeken reserveren en elk boek maximaal zes weken houden. Over boetes hoef je je geen zorgen te maken, 
na zes weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel.

De e-boeken van de bib zijn beschikbaar op tablet, 
smartphone, computer en de meest courante e-readers 
zoals Kobo, Tolino en Vivlio. Jong of oud, digitaal vaardig 
of digibeet, e-boeken lenen gaat eenvoudig en snel 
met het handige online stappenplan (zie link bij ‘Meer 
weten?’) of met de hulp van een bibliotheekmedewerker.

De collectie 
Tussen de ruim 4 000 titels vind je voornamelijk 
Nederlandstalige literaire en populaire romans, 
toegankelijke non-fictie, aangevuld met een beperkt 

aanbod Engelstalige werken. In één klik lees je boeken 
van onder andere Arnon Grunberg, Kris Van Steenberge, 
Stefan Brijs, Luc Deflo, Pieter Aspe, Per Olov Enquist, 
Nicci French, Rudi Vranckx, Bart Aerts, Josje Huisman, 
Pascale Naessens en nog veel meer. De meerderheid 
van Vlaamse Uitgevers zette haar schouders onder het 
platform.

Het platform
De dienst wordt aangeboden met het cloudLibrary-
platform en is een samenwerking tussen Cultuurconnect, 
Standaard Boekhandel en Bibliotheca. Meld je aan met je 
Mijn Bibliotheek-profiel op het cloudLibrary-platform om 
het aanbod te ontdekken en meteen je eerste e-boeken 
te lenen. 

Meer weten?
bibliotheek.be/e-boeken

GEEN KERSTSHOPPING  
IN 2020
Dit jaar zal er in Berlaar geen Kerstshopping plaatsvinden, 
uit voorzorg voor het coronavirus. Dergelijk groot evenement 
vraagt heel wat voorbereidingen die maanden op voorhand 
starten en kan onmogelijk coronaveilig georganiseerd worden 
in de huidige vorm. Omdat er geen zekerheid is over de situatie 
in december, kiest het lokaal bestuur daarom om de 5de editie 
uit te stellen naar volgend jaar. In 2021 hopen we er terug te 
staan met een gezellige kerstmarkt!

© Marc Van Put
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RESTAURATIE SINT-PIETERSKERK 
De werken aan de Sint-Pieterskerk in Berlaar-Centrum gaan, ondanks de coronapandemie, 
onverminderd verder. De Kiosk neemt je mee op werfbezoek en gunt je een blik op het 
restauratieproces.

De werken situeren zich momenteel aan de noordzijde van de kerk, waar de gevel plaatselijk gereinigd en hersteld 
werd. De glas-in-loodramen die tijdelijk werden weggenomen voor restauratie op een externe locatie, vonden de 
voorbije weken de weg naar hun oorspronkelijke plaats in de kerk terug. Verder werd de dakbedekking van de sacristie 
en de omliggende lagere daken vervangen. 

Aan de binnenzijde van de kerk is de elektriciteit vrijwel volledig vernieuwd. Om brandgevaar tot een minimum te 
beperken, werd een volledig nieuw branddetectiesysteem voorzien in alle kwetsbare ruimtes. Tot slot werd er ook 
een aannemer aangesteld voor het plaatsen van sfeerverlichting aan de buitenzijde van de kerk. Zo kan onze Sint-
Pieterskerk, na de restauratie en de heraanleg van de kerkomgeving, binnenkort ook bij nacht schitteren.

De restauratie van de Sint-Pieterskerk is begin vorig jaar van start gegaan en kost in totaal 3,5 miljoen euro. Berlaar 
krijgt een Vlaamse subsidie van 1 823 923 euro voor de werken, het overige bedrag wordt betaald door kerkfabriek  
Sint-Pieter en de gemeente zelf.

Foto’s: Kris Martlé
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MONDMASKER VERPLICHT OP BERLAARSE 
BEGRAAFPLAATSEN
In de periode rond Allerheiligen en Allerzielen trekken veel van onze inwoners 
naar het kerkhof om een geliefde te herdenken. Hierdoor zijn er vaak veel 
mensen tegelijk aanwezig, waardoor voldoende afstand houden niet altijd 
mogelijk is. Wanneer je een bezoek brengt aan één van de begraafplaatsen in 
onze gemeente, dien je daarom een mondmasker te dragen om jezelf en andere 
bezoekers te beschermen. De verplichting geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Verder blijft het belangrijk om de overige maatregelen zo goed mogelijk op te 
volgen en je te houden aan de algemene basisregels. Spreek maximaal met 
drie nauwe contacten af en nodig niet meer dan vier personen bij je thuis uit. 
Blijf afstand houden, een mondmasker dragen op publieke plaatsen en was en 
ontsmet je handen op regelmatige basis.

LEGO KERK 
Begin oktober mocht de communicatiedienst een aangename verrassing aantreffen in de mailbox. Marijn 
Leuse, één van onze nieuwe inwoners, vond inspiratie in één van onze erfgoedgebouwen en besloot de 
Sint-Pieterskerk na te bouwen in LEGO. Bedankt om dit meesterwerk met ons te delen, Marijn!
 
Marijn: “Ik ben 2 jaar geleden hier in Berlaar komen wonen. De kerktoren in het centrum sprong me direct in het oog, 
zeker nu na de restauratie. Als LEGO-liefhebber kwam ik op het idee om de toren na te bouwen. Ik wil jullie het resultaat 
niet onthouden. Hij is 80 cm hoog en heb er bijna een jaar aan gewerkt. Hoeveel blokjes er in zitten? Dat heb ik niet 
geteld.”

Foto’s: Marijn LeuseFoto’s: Marijn Leuse

© Kris Martlé
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WAARDIG

LOKALE HELDEN VOOR GLOBALE DOELEN
Op 25 september 2020 heeft de hele wereld de vijfde verjaardag van de ondertekening van
Agenda 2030 van de Verenigde Naties gevierd. Dit is een langetermijnagenda met 17 
doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen 
worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDGs) genoemd.

In Berlaar hebben wij dit ook gevierd en zijn wij op zoek gegaan naar lokale helden die zich inzetten voor een meer 
duurzaam Berlaar en een meer duurzame wereld. Graag stellen we aan jou de Berlaarse helden van 2020 voor:

BERNARD 
HUYSMANS

Post mortem - Bernard 
was een aangename 
persoon die je graag 
tegenkwam. Hij was 
altijd bereid voor een 
babbeltje en kon zelf 
honderduit vertellen 
over zijn eigen leven, 
hij is dan ook 96 jaar 
geworden. 
Tijdens de oorlog was 
hij dienstweigeraar en 
leefde hij ondergedoken 
bij een tante in Berlaar. 
Op latere leeftijd was 
hij een gepassioneerd 
fotograaf met heel wat 
onderscheidingen op 
zijn palmares. Hij zei 
zelf ook altijd dat hij de 
oudste mantelzorger 
van het land was.

DE VRIENDEN VAN ‘T EBROEKSKE

De ‘Vrienden van ‘t Ebroekske’ hebben op 
een privédomein zelf een rijke, natuurlijke 
biotoop aangelegd. Bomen, haagkanten, 
vogelvoederplaatsen, bloembollen, een 
amfibieënpoel, … allemaal met de bedoeling 
om dit buurtproject op termijn ook een 
openbaar karakter te geven.
Ze investeren zelf tijd, energie en een beetje 
centen in een privédomein en maken er met 
hulp van enkele andere partners (buurt, 
Kempens Karakter, gemeentebestuur) een 
mooi openbaar natuurplekje van.

WELZIJNSSCHAKELS

De twee zusters achter dit 
project zijn de bezielers van de 
organisatie Welzijnsschakels.
Ook in deze coronatijden hebben 
ze al het mogelijke gedaan 
om iedereen in Berlaar die het 
nodig heeft te helpen met 
voedselpakketten en op een heel 
discrete wijze een band met hen 
op te bouwen zodat iedereen zijn 
eigenwaarde behoudt. Hun inzet 
is onnavolgbaar.

GITTE VAN VILLAVIP BERLAAR 

Met 20 jaar ervaring in de zorg 
heeft zij beslist haar huidige job als 
hoofdopvoedster in Monnikenheide 
op te zeggen en een nieuwe uitdaging 
aan te gaan in het Berlaarhof. Met 
haar familie zal zij haar intrek nemen 
in de kasteelvilla die verbouwd wordt 
tot een woning voor 10 mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking.

HILDA VAN FERM BERLAAR 

Hilda is secretaresse en handwerkverantwoordelijke bij Ferm Berlaar. Na 
de lockdown half maart, vielen alle activiteiten van Ferm weg en kwam er 
dus heel wat tijd vrij die ze nuttig wou invullen. Ze heeft thuis honderden 
mondmaskers gestikt die bezorgd werden aan de Buitenschoolse 
Kinderopvang, de Berlaarse kinesisten en rusthuizen, patiënten 
van het Wit-Gele Kruis enzovoort. Daarnaast heeft ze eveneens 
medische schorten gemaakt. Ook voor de kindermondmaskers heeft 
ze zich binnen onze gemeente ingezet. En bij het ronddelen van de 
mondmaskers binnen de gemeente was Hilda tweemaal van de partij. 
Hilda heeft dus maandenlang al haar vrije tijd besteed aan het maken 
van mondmaskers en medische schorten. Hoeveel het er uiteindelijk 
geworden zijn, weet ze zelf niet, maar het zijn er ontzettend veel! Een 
“ferme” prestatie van een “Ferm”-bestuurslid!

Meer weten? 
Gemeente Berlaar – Eva Keirsmakers (03 410 19 00 of eva.keirsmakers@berlaar.be).

WIJ WERKEN AAN AGENDA 2030
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OP WANDELAVONTUUR MET DE VOSSENSTREKENAPP!
Heb jij al gehoord van de app ‘Vossenstreken’? Dat is dé wandelapp voor kleine en grote avonturiers. 
Kempens Landschap en Brabants Landschap bundelden hun kennis, gebieden en creativiteit en maakten 
een wandelapp voor kinderen van 5 tot 12 jaar en hun (groot)ouders. Dit jaar behoort ook Gestel tot de 
mooie wandelroutes waarop je verschillende leuke opdrachtjes kan doen.

Kempens Landschap 
ontwikkelde samen 
met het Nederlandse 
Brabants Landschap 
de app Vossenstreken. 
Ontdek verschillende 
gebieden in België 
en Nederland en help 
buitenbaas Robin door 
allerlei opdrachten uit te 
voeren. 

Wandelroutes met (natuur)thema
In elk gebied is een route uitgezet, waarbij gekozen kan 
worden voor een bepaald (natuur)thema dat uniek is voor 
het gebied. Op die manier kunnen de wandelingen ook 
meerdere keren gelopen worden en zijn ze telkens weer 
anders. Kies voor het thema vleermuizen, roofvogels of 
kastelen … of test ze allemaal eens uit!

In alle routes komt één centraal figuur terug: buitenbaas 
Robin met zijn vos. Hij is de virtuele natuurbeheerder 

van alle gebieden waar de wandelingen gemaakt 
kunnen worden. Daarmee heeft hij zoveel werk, dat hij 
geholpen moet worden door de kinderen. Als beloning 
kunnen kinderen badges verdienen, die ze later kunnen 
inwisselen tegen leuke prijzen.

Download de gratis wandelapp en ga op avontuur met 
je gezin! 

Meer weten?
www.vossenstrekenapp.com 

JEUGD & ONDERWIJS

WIL JE LEUKE SPELLETJES EN PUZZELS 
LENEN? KOM DAN EENS KIJKEN IN ONZE 
SPELOTHEEK!
Net als lezen, is spelen belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Goed speelgoed , zoals gezelschaps-
spellen en puzzels, geeft het kind volop mogelijkheden tot oefenen, ontdekken en fantaseren. Vermijd 
foute aankopen en kom eerst in de spelotheek ontdekken wat je kind leuk vindt. Zo heb je elke keer weer 
wat nieuws in huis.

Wat is een spelotheek?
Een spelotheek is net als een bibliotheek. In een bibliotheek leen je 
boeken en in een spelotheek leen je speelgoed. Er is een grote en 
gevarieerde collectie gezelschapsspellen en puzzels beschikbaar. 

Waarom speelgoed ontlenen?
Dergelijke spellen zijn duur en worden soms slechts één keer 
gebruikt. Vooral puzzels maak je niet steeds opnieuw. Lenen 
biedt dan een uitkomst. Op die manier kan je steeds voordelig 
spelmateriaal voorzien aangepast aan de leeftijd van je kind. 
Bovendien geeft het je kind de mogelijkheid om te ontdekken wat 
hij/zij leuk vindt voordat je overgaat tot een eventuele aankoop. 

Voor wie is de spelotheek?
Voor iedereen! Je dient uiteraard wel lid te zijn van de bib alvorens 
je de spellen kan ontlenen.
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CULTUUR

GERITSEL EN GEFLUISTER:  
BIJGELOOF IN DE KEMPEN
Al eeuwenlang fluisteren we elkaar verhalen toe. Over 
(bij)geloof, dwaallichtjes, heksen en rituelen. Op 8 
oktober lanceerde Kempens Karakter samen met de 
dienst Vrije Tijd van verschillende gemeenten 12 gratis 
audiowandelingen waarin deze verhalen tot leven 
komen in luisterfragmenten. Zowel voor grote als kleine 
durvers!.

In Berlaar vertellen we je over vechtende beren, een boer die 
ratten kan besturen en een raadselachtig geestengeklop. 
Durf jij mee op pad gaan?

Hoe? 
• Download de izi.TRAVEL app op je smartphone of tablet
• Zoek ‘Geritsel en gefluister’
• Kies één van de 12 wandelingen
• Ga op pad!

Een papieren versie met enkel de route kan je ook afhalen 
bij de dienst Vrije Tijd of in het gemeentehuis (op afspraak).

Meer weten?
wwww.kempenskarakter.be/geritselengefluister 

WINTERWANDELEN IN DE KEMPEN
Zet je wandelschoenen al maar klaar, want ook dit jaar organiseren Pallieterland 2.0 en 
Kempens Karakter opnieuw een reeks fijne winterwandelingen doorheen de natuur! 

Van december 2020 tot maart 2021 staan er 9 wandelingen op het programma in de gemeenten Grobbendonk, 
Herentals, Herenthout, Hulshout, Lille, Olen, Putte, Vorselaar, Berlaar en Nijlen.  Warm ingeduffeld ontdekt de wandelaar 
bevroren vennen, statige dreven en stille bossen. 

Een handige programmabrochure bundelt alle praktische gegevens van de wandelingen. Je haalt hem gratis op aan 
het onthaal van het gemeentehuis (op afspraak).

Coronaveilig wandelen 
Ook de winterwandelingen moeten natuurlijk op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Daarom zullen er enkele 
maatregelen genomen worden. Zo dienen alle deelnemers genoteerd te worden, vooraf inschrijven voor elke wandeling 
is dus nodig. Ook de stempelkaart wordt dit jaar achterwege gelaten, wat wil zeggen dat er dit jaar geen wedstrijd aan 
de wandelingen gekoppeld wordt.

Deelnemen kost 2 euro, kinderen tot 12 jaar gaan gratis mee (tenzij anders vermeld). 

Tot op één van de winterwandelingen!

Meer weten? 
vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00
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VERKEER & VEILIGHEID

AANLEG DUBBELRICHTINGSFIETSPAD 
HEMELSHOEK GESTART
Het lokaal bestuur is eind september gestart met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in Hemelshoek, 
tussen de N10 en de Welvaartstraat. Op die manier wordt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers op 
die route verbeterd. Aquafin zal samen met deze werken ook een nieuwe verbindingsriolering realiseren 
onder de rijbaan en die laten aansluiten in de Aarschotsebaan en de Welvaartstraat.

De werken gebeuren in fases. Vorige maand zijn de 
nutsmaatschappijen begonnen met voorbereidende 
werken aan de zijde met onpare huisnummers, de 
werken aan de pare zijde gebeuren erna en gelijk met 
de rioleringswerken in 2021.

Omleiding Misstraat, Smidstraat en N10/
Aarschotsebaan
Er wordt tot en met december gewerkt op het hele traject 

tussen de Welvaartstraat en de N10/Aarschotsebaan. 
Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk, 
er is een omleiding voorzien via Misstraat, Smidstraat en 
N10/Aarschotsebaan.

Meer weten?
www.berlaar.be/hemelshoek

BERLAAR ONDERTEKENT SAVE-CHARTER
Het lokaal bestuur van Berlaar heeft op 24 september het SAVE-charter Steden & Gemeenten 
van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend. Berlaar is daarmee de 118de Vlaamse 
gemeente die het charter ondertekent.

OVK is een lotgenoten-
vereniging die families die 
hun kind hebben verloren 
in het verkeer ondersteunt. 
De vereniging voert 
strijd tegen een te grote 
verkeersonveiligheid, in 
het bijzonder daar waar 
het gaat om kinderen en 
jongeren. SAVE staat dan 
ook voor: Samen Actief 

voor VEilig Verkeer. Berlaar geeft met de ondertekening 
van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te 
willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

In een landelijke gemeente zoals Berlaar besteden we 
veel aandacht aan fietsers en voetgangers. Samen 
met de lokale politie zetten we al in op sensibilisering 
en handhaving. Door dit charter te ondertekenen willen 
we duidelijk maken dat we inspanningen zullen blijven 
leveren om de verkeersveiligheid te blijven verbeteren.

In Berlaar kadert de ondertekening van het SAVE-
charter in de deelname aan het project Verkeersveilige 
Gemeente. In dit begeleidingstraject werkt de 
gemeente aan de vijf pijlers van verkeersveiligheid: 
beleid en organisatie, educatie en communicatie, 
infrastructuur, handhaving en evaluatie en monitoring. 
De ondersteunende partners bij de opmaak van dat 
actieplan zijn de provincie Antwerpen, OVK, de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde en de Federale Diensten van 
de Gouverneur (FDG). Voor de effectieve uitvoering van 

het actieplan krijgt de gemeente ondersteuning van de 
provincie Antwerpen, OVK en FDG.

De komende maanden en jaren maakt het bestuur onder 
meer werk van veilige, gescheiden fietspaden langs 
Hemelshoek en N10, heraanleg van de schoolomgeving 
in de Pastorijstraat en het verder uitwerken van de trage 
wegen in de gemeente.
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WONEN & WELZIJN

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS 
SCANNEN BINNENKORT JOUW WONING 
OP ENERGIEVERLIES!
Wil je duidelijk zien waar de warmte in je woning ontsnapt? Dan kan je een gratis thermografische scan 
aanvragen via Stekr. In één oogopslag zie je waar je woning het meeste warmte verliest en weet je meteen 
hoe je er wat aan kan doen!

Warmer Berlaar
De afgelopen drie winters lieten zo’n 120 huishoudens 
in Berlaar hun woning scannen. Uit de resultaten blijkt 
dat de helft van de woningen onvoldoende geïsoleerd is. 
Dit leidt tot onnodig hoge energiefacturen én een lager 
wooncomfort. De extra CO2-uitstoot is tevens nefast 
voor ons klimaat.

De helft van de eigenaars wiens woning gescand werd, 
ging met het advies aan de slag. Populaire maatregelen 
zijn dakisolatie, nieuwe ramen en zonnepanelen. In 
totaal werden er tachtig maatregelen genomen. Berlaar 
bespaart hierdoor ongeveer 49 ton CO2 per jaar.

Er is echter nog veel werk aan de winkel. Vlaanderen wil 
tegen 2050 alle woningen even energiezuinig maken 
zoals een nieuwbouwwoning dit vandaag is. Dit betekent 
dat bijna elke woning gerenoveerd moet worden. In 
onze gemeente gaat het over 136 woningen per jaar die 
energiezuinige maatregelen moeten nemen.

Laat je woning gratis scannen 
Een thermografische scan van je woning is een eerste 
stap in de goede richting. Via thermografie brengt een 
adviseur of vrijwilliger van Stekr je woning in kaart. Op 
de foto zie je perfect waar je huis het meeste warmte 
verliest en weet je meteen hoe je er iets aan kan doen!

Omdat Stekr deze dienst gratis wil blijven aanbieden, 
zijn we nog op zoek naar enthousiaste woningscanners. 
De eerste vrijwilligers werden alvast opgeleid en gaan 
de komende wintermaanden op pad in hun dorp.

Vrijwilliger worden?
Woon je in Berlaar en ben je iemand die:
• niet graag stil zit,
• graag op wandel is tijdens de koude wintermaanden,
• graag bij mensen thuis komt
• en in de wintermaanden enkele uurtjes vrij kan 

maken?
• 

Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken! Concreet 
ga je - na een opleiding - als woningscanner langs bij 
buren, familie of dorpsgenoten. Je brengt met een 
thermografische camera de woning in kaart en maakt 
een rapportje op met aanbevelingen voor de eigenaars. 
Dankzij jouw hulp kunnen ze hun huis warmer maken. 

Geef je op als vrijwilliger via info@stekr.be of neem 
telefonisch contact op met Evelien Impens, coördinator 
renovatiecoaching, via 015 79 05 42.

Meer weten?
https://stekr.be/ 

  Personen die hun 
huis duurzamer willen 

maken, weten dankzij een 
thermoscan meteen waar 

te beginnen: bij het dak, 
de muren, de ramen of 
misschien de vloeren?
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WIJ LATEN JE NIET IN DE KOU STAAN!
De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor 
lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Het Sociaal 
Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die 
zich in een moeilijke situatie bevinden.

Het Sociaal Verwarmingsfonds kan voor een deel tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen 
die zich in een moeilijke situatie bevinden. Zo kunnen sommige mensen, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, beroep 
doen op een toelage om de verwarmingsfactuur te betalen. 

Over welke brandstof gaat het?
 - Huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
 - Verwarmingspetroleum aan de pomp;
 - Bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). De levering 

moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Voor wie?
 - Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 - Je hebt een schuldoverlast en bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en kan de 

verwarmingsfactuur niet meer betalen;
 - Je hebt een laag inkomen (huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19 566,25 

euro, verhoogd met 3 622,24 euro per persoon ten laste. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het 
huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld 
voor kinderen, lager is dan 3 330 euro (bedragen van 6 maart 2020)).

De sociale dienst zal nagaan of je aan alle voorwaarden voldoet. Ze kijken na of het adres dat vermeld staat op de 
factuur hetzelfde is als het leveringsadres en het adres op jouw identiteitskaart.

LOKAAL BESTUUR ONDERSTEUNT KOM 
OP TEGEN KANKER MET PLANTJES VOOR 
RUSTHUISBEWONERS
Geen traditionele huis-aan-huisverkoop van azalea’s dit jaar in Berlaar. Het 
Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker verliep namelijk volledig online. Om 
de actie financieel te ondersteunen en de rusthuisbewoners in Berlaar een 
hart onder de riem te steken, schonk het lokaal bestuur 281 plantjes aan de 
rusthuizen.

Het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker zag 
er dit jaar helemaal anders uit. Traditioneel trekken 
vertegenwoordigers van verschillende Berlaarse 
verenigingen dan de straat op om huis-aan-huis azalea’s 
te verkopen. Door het coronavirus was dat dit jaar helaas 
niet mogelijk.

In onze gemeente kunnen we al meer dan 20 jaar 
rekenen op een gedreven en enthousiast actiecomité. 
Elk jaar verkopen ze tijdens het Plantjesweekend 
ongeveer 2500 azalea’s. Dit jaar verliep de verkoop 
volledig online. Maar om het fijne, menselijke contact van 
de plantjesverkoop toch te behouden, werden er een 
aantal veilige afhaalpunten in onze gemeente voorzien.

Het lokaal bestuur voorziet telkens logistieke 
ondersteuning voor de huis-aan-huisverkoop, maar 

beseft dat de huidige 
omstandigheden het 
minder evident maken om de plantjes aan de man te 
brengen. De opbrengst voor Kom op tegen Kanker is dit 
jaar allicht minder, daarom wilden we deze actie graag 
ook financieel ondersteunen. De rusthuisbewoners 
hebben het in deze crisis niet makkelijk. Door hen een 
plantje te schenken, willen we aangeven dat we dat 
goed beseffen en steken we hen met dit eenvoudig 
gebaar een hart onder de riem.

Samana Centrum schonk een plantje aan de eigen 
leden, het lokaal bestuur voorzag een azalea voor de 
andere rusthuisbewoners. In totaal gaat het om 281 
plantjes en 1967 euro extra op de rekening van Kom op 
tegen Kanker.
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Hoeveel bedraagt de toelage? 
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage 
tussen 14 en 20 cent per liter, het bedrag hangt af van de prijs van de 
gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. 
Het Fonds komt voor maximum 1 500 liter per jaar en per gezin tussen. 

Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of 
lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro 
voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire 
toelage.

Hoe aanvragen?
Als je een aanvraag wil indienen, moet je erop letten dat je binnen de 
60 dagen na de levering een afspraak maakt bij de sociale dienst. Breng 
hierbij zeker de leveringsfactuur of -bon en je identiteitskaart mee!

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

GOEDKOPER ZWEMMEN IN  
HEIST-OP-DEN-BERG
Sinds donderdag 1 oktober kunnen inwoners van Berlaar zich tegen voordeeltarief uitleven in zwembad 
De Lo in Heist-op-den-Berg. De gemeente Berlaar past het prijsverschil bij.

De korting geldt voor individuele tickets, tienbeurten-
kaarten en jaarabonnementen. Een zwembeurt kost de 
Berlaarnaren (volwassenen) voortaan 5,50 in plaats van 
6,50 euro. Voor een 10-beurtenkaart dien je nu nog 44 
euro neer te tellen in plaats van 52 euro en de aankoop 
van een jaarabonnement kost je nog slechts 475,20  
euro (voordien 561,60 euro).

Een belangrijke voorwaarde om van dit gunsttarief te 
kunnen genieten is dat je je dient te identificeren op 
basis van je identiteitskaart aan de kassa. 

Het zwembad van Sportoase ligt in de Lostraat 70A 
in Heist-op-den-Berg en bestaat uit een sport- en 
wedstrijdbad, een recreatiebad met glijbanen, een 
wildwaterbaan, spraypark, een aparte peuter- en 
kleuterzone en een wellnesszone met diverse sauna’s.

Openingsuren 
Het zwembad is op weekdagen geopend van 8 tot 22 
uur en tijdens het weekend van 8 tot 18 uur (ook op 
feestdagen). 

Tarieven
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HULP NODIG? OOK IN CORONATIJDEN STAAT 
ONZE SOCIALE DIENST VOOR JE KLAAR
We hebben allemaal al moeilijke maanden achter de rug en zullen helaas nog even met het coronavirus 
moeten leren leven. Wie op zoek is naar steun, kan gelukkig wel nog steeds bij de sociale dienst 
terecht.

Misschien heeft de coronacrisis je financieel extra hard 
getroffen en heb je moeite om bepaalde uitgaven te 
betalen? Of mogelijk heb je door deze zware periode 
nood aan psychosociale hulp? Iedereen die gevolgen 
ervaart van de coronacrisis kan in het Sociaal Huis 
(Zomerstraat 22) terecht. Je hoeft niet reeds klant te 
zijn bij het OCMW, onze sociale dienst bekijkt elk dossier 
afzonderlijk om in te schatten hoe ze hulp kunnen 
bieden. De stap zetten naar het Sociaal Huis kan 
letterlijk en figuurlijk moeilijk zijn. Onze medewerkers 
doen er alles aan om je zo goed en discreet mogelijk 
verder te helpen.

Om geholpen te worden, maak je vooraf een 
afspraak via 03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.
be. Als je moeilijker te been bent, is een huisbezoek 
ook mogelijk. Onze medewerkers nemen de nodige 
voorzorgsmaatregelen om dat bezoek veilig te laten 
verlopen.

Twijfel niet om contact op te nemen als je hulp kan 
gebruiken, alleen samen geraken we door deze crisis.

Gemeentelijke diensten op afspraak
Door de coronamaatregelen werken onze diensten 
alvast tot het einde van het jaar uitsluitend op 
afspraak. Dat betekent dat je niet langer zomaar vrij 
het gemeentehuis of het Sociaal Huis kan binnen 
lopen. 

• Een afspraak maken doe je via 03 410 19 00 of 
socialedienst@berlaar.be. Onze diensten spreiden 
de afspraken zodat er nooit te veel mensen 
tegelijk aan de loketten staan.

• Plan je bezoek tijdig in en hou er rekening mee dat 
je minstens vier dagen zal moeten wachten voor 
je kan langskomen. Omdat er maar een beperkt 
aantal afspraken per uur en per dag mogelijk zijn, 
is het bovendien mogelijk dat je af en toe langer 
moet wachten op een afspraak.

Meer weten? 
socialedienst@berlaar.be

ZORG DAT JE NIETS MIST DOOR DE GRIEP
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf 
half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.
 

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je 
gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte 
van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op 
complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je 
best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste 
kans om geen griep te krijgen in de winter. 

Dit jaar ook oproep aan 50-plussers
Dit jaar spoort men ook 50-65 jarigen aan om een prikje 
te laten zetten. Zo verminderen we de bezetting van 
ziekenhuisbedden als het griepseizoen samenvalt met 
een piek van COVID-19. 

Vaccinatie door zorgpersoneel ook nodig.
Ook voor personeel werkzaam in de gezondheidssector 
is het belangrijk dat ze zich laten vaccineren. Dit om 
zichzelf en patiënten te beschermen en zelf beschikbaar 
te kunnen zijn als er een nieuwe golf van COVID-19 komt.

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereld-
gezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het 
griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het 
najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Behoor je tot bovenstaande groepen? Dan krijg je 
het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Je 
betaalt dan nog ongeveer 7 euro. Verblijf je in een 
woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wil je weten of 
je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin 
precies kost? Vraag het na bij je huisarts.

Meer weten?
www.laatjevaccineren.be
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VOEL JE VEILIG IN JE BUURT
Als we allemaal samen een oogje in het zeil houden, voelt iedereen zich veiliger en 
vermindert de criminaliteit. Wil jij bijdragen aan een veilige en leefbare buurt? Dan is 
het buurtinformatienetwerk misschien een oplossing!

Wat?
BIN staat voor BuurtInformatieNetwerk, een samen-
werkingsverband tussen bewoners van een bepaalde 
buurt en de lokale politie. De buurtbewoners houden 
mee een oogje in het zeil en houden elkaar en de politie 
op de hoogte van wat er in de buurt gebeurt. BIN is 
echter geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit, 
maar het initiatief wordt wel ondersteund door de lokale 
politie van Berlaar-Nijlen.  

Waarom?
Wanneer je vreemde zaken of verdachte personen in je 
buurt vaststelt, geef je dit als BIN-lid onmiddellijk door 
aan de lokale politie. Het doel is het veiligheidsgevoel er 
te verhogen, het sociaal buurtgevoel te bevorderen en 
preventieve maatregelen aan te moedigen door middel 
van uitwisselen van informatie. 
 
Waar?
Berlaar telt momenteel twee BIN’s: één aan Berlaar-
Station en één in de Hertstraat. Woon je in deze buurten 
en wil je lid worden? Of wil je zelf een BIN oprichten in 
jouw wijk? 

Lees hieronder hoe je te werk gaat.
 
Hoe?
Surf naar www.politie.be/5361 en schrijf je in via het 
online toetredingsformulier. 
Je vindt verdere details op onder de rubriek “Vragen” en 
vervolgens “Preventie”. 
Of informeer telefonisch via 03 466 16 16 of per mail via 
PZ.berlaarnijlen@police.belgium.eu. 

MINIMALE LEVERING AARDGAS IN DE WINTER
Verwarm je de woning met aardgas? Betaal je het verbruik vooraf met een aardgasbudgetmeter? 
Dan kan de sociale dienst van Berlaar, onder bepaalde voorwaarden, jou in de winter een 
levering aardgas toekennen.

Wat?
In de winter kan het energieverbruik in onze woningen 
hoog oplopen. Je zal regelmatig de budgetmeter 
moeten opladen. Het kan dan ook gebeuren dat je 
zonder aardgas valt als het verbruikskrediet volledig 
op is en je geen mogelijkheid hebt voor een volgende 
oplaadbeurt. Om te vermijden dat je zonder verwarming 
valt, kan je vanaf 1 november 2020 tot en met 31 maart 
2021 opnieuw terecht bij het Sociaal Huis van Berlaar 
voor een financiële steun (onder bepaalde voorwaarden).

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

Hoe aanvragen?
Vanaf 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 kan je 
een tussenkomst aanvragen aan de sociale dienst. Een 
maatschappelijk werker zal jouw aanvraag vervolgens 
onderzoeken. 

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

Meer weten?
socialedienst@berlaar.be of 03 410 19 00
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NESTKASTJE IN STRIJD TEGEN DE 
EIKENPROCESSIERUPS
De processierups, wie kent hem nog niet? Het beestje heeft de voorbije jaren een flinke reputatie 
opgebouwd door de vervelende ongemakken die hij kan veroorzaken. Door die overlast is de aandacht 
voor bestrijding steeds meer gegroeid en werd er ijverig gezocht naar natuurlijke bestrijdingsmiddelen om 
de processierups tegen te gaan. En daar kwam de koolmees in beeld! De koolmees is een grote liefhebber 
van de rupsen en is daardoor een belangrijke bondgenoot van de mens geworden in de strijd tegen de 
processierups.

De koolmees is een vaak voorkomende vogelsoort in 
België en eet de eikenprocessierups zowel met als 
zonder brandharen. Ondervind je overlast van de 
rups in jouw omgeving? Dan helpt het om een (aantal) 
nestkast(en) voor koolmezen op te hangen in je tuin of 
buurt. Een nestkast voor een mees is gemakkelijk te 
vervaardigen uit hout, maar kan je ook gewoon kopen. 

Je hangt ze best op in bomen waar de rupsen zitten of 
zo dicht mogelijk in de buurt ervan.

In januari en februari zoeken mezen een nestplaats. 
Daarom worden de nestkasten best opgehangen in de 
periode oktober tot en met december. Haal dus alvast 
nu een nestkastje in huis zodat de koolmees zich rustig 
kan settelen.

Op de gemeentelijke website kan je bouwplannen en 
informatie terugvinden over nestkasjes. Heb je geen zin 
om te zagen en te boren? Koop een bouwpakket of kant-
en-klaar nestkastje via de webshop van Natuurpunt of 
de groene winkel in vogelopvangcentrum VOC Neteland 
(Herenthout). 

Meer weten? 
www.berlaar.be/koolmeeskastje 

VALLEN DE BLAADJES? LAAT ZE LIGGEN!
We hebben dit jaar de warmste, maar ook de droogste zomer achter de rug. De herfst is in het land en de 
blaadjes vallen volop van de bomen. De droogte zorgt niet alleen voor oogstmislukkingen, ook onze tuinen 
en parken blijven niet gespaard. De beste remedie hiertegen? Laat de blaadjes liggen!

Bomen halen namelijk voedingsstoffen uit de bodem, CO2 uit de lucht en droppen die in onze tuin als ze hun bladeren 
verliezen. De bladeren verteren tot een 
humuslaag die als een spons het water zal 
vasthouden. Het is de ideale manier om 
jouw tuin te bewapenen voor de zomer van 
volgend jaar.

Blaadjes maken je gazon dus niet kapot, 
maar teveel blaadjes wel. Dat kan je oplossen 
door ze weg te harken onder een boom, 
haag of door ze in je moestuin te leggen. Er 
over rijden met de grasmachine is ook een 
optie, zo versnipper je ze en hoef je je gazon 
niet meer te bemesten. Een bladblazer laat 
je best achterwege, die maakt teveel geluid 
en verstoort de beestjes. Blaadjes zijn ideale 
voeding voor bodemdiertjes die voor een 
gezonde bodem zorgen. Haal je ze weg, dan 
sterven ze uit.

MILIEU
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ASBEST VERPAKT AANBIEDEN OP HET 
RECYCLAGEPARK VERPLICHT
 
Sinds 1 oktober 2020 moet asbestcementafval verpakt 
worden aangeboden op het recyclagepark. Wie zich 
een trip naar het recyclagepark wil besparen, kan een 
aanvraag doen om asbestcementafval aan huis te laten 
ophalen.

Asbestcementafval (golfplaten, leien, vloertegels, … ) wordt al 
geruime tijd ingezameld op de recyclageparken. Nog te vaak 
gebeurt dat op een manier dat vezels kunnen vrijkomen tijdens 
het transport of op het recyclagepark.

IVAREM wil dat de aanvoer veiliger verloopt. Daarom wordt vanaf 
1 oktober 2020 nog enkel verpakt asbestcementafval aanvaard. 
Hiervoor kan je sinds maandag 28 september aangepaste 
asbestzakken of -folie, tegen 1 euro per zak of 1 euro per meter, 
aankopen op de recyclageparken. Maar je kan ook een andere 
transparante verpakking met het asbestlogo gebruiken. Wie 
vanaf 1 oktober asbestcementafval onverpakt aanbiedt, wordt de 
toegang tot het recyclagepark geweigerd. De set beschermende 
kledij die je er eveneens kan aankopen, kan je thuis gebruiken om 
de asbesthoudende materialen veilig te verwijderen.

Ophaling aan huis
Sinds 1 oktober 2020 is ook de inzameling van asbestcementafval aan huis mogelijk. Dankzij de steun van de OVAM 
kan je hiervoor tot maximaal zes platen- of kuubzakken aan een interessant tarief, 30 euro voor de eerste zak en 20 
euro voor de volgende, aankopen en op aanvraag bij je thuis laten ophalen.

Meer weten?
www.berlaar.be/asbest of 0800 90 441 (IVAREM)

MERCI VLAANDEREN, MOOI GEDAAN!
Van 23 tot en met 29 november 2020 is het de ‘Week van de Afvalophaler en Recyclagepark- 
wachter’. ‘Merci Vlaanderen, mooi gedaan’ is de slogan om hun werk die week extra in de kijker 
te zetten. 

Iedere dag staan ze voor je klaar. Door weer en wind, op snikhete dagen, zelfs door 
de vrieskou en sneeuw reppen de afvalophalers zich door de straten en maken 
de parkbeheerders je wegwijs op het recyclagepark. Ze dragen, samen met jou, 
dagelijks bij aan een duurzamere wereld. Dat mag al eens in de bloemetjes gezet 
worden!

Tijdens de week van 18 tot en met 24 november vestigen we extra aandacht op de 
job van de parkwachter en afvalophaler door hen onze dankbaarheid en respect 
te tonen. Dat mag met een leuke attentie, maar kan ook heel eenvoudig door:
• Vooraf het afval mooi te sorteren als je naar het recyclagepark gaat;
• Je afvalzak niet te zwaar te maken;
• Je rolcontainer met het handvat naar de straatkant aan te bieden;
• Je zakken en containers steeds zorgvuldig te sluiten;
• Ervoor te zorgen dat papier en karton niet kunnen wegwaaien.

Wil je meer doen? Doe een leuke strik rond je afvalzak, kleef er een grappige prent 
op of laat je kinderen een tekening maken. Hang die achter je raam of geef ze aan 
de recyclageparkwachter. Je krijgt er gegarandeerd een dankbare lach voor terug.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINDER MOBIELEN CENTRALE
Tel. 015 23 87 78
Bereikbaar elke werkdag (behalve woensdag) van 9 tot 11 uur

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

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

WWW.BERLAAR.BE
Schrijf je in op onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief 
via www.berlaar.be/nieuwsbrief!

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZIJN 
TE BEREIKEN OP:
Burgemeester Walter Horemans
GSM 0478 29 37 77 – walter.horemans@berlaar.be
Schepen Jan Hendrickx
Tel. 015 24 06 78 – GSM 0476 80 87 05 – jan.hendrickx@berlaar.be
Schepen 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 Ingeborg Van Hoof
Tel. 03 482 37 81 – GSM 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Schepen Nadine Boekaerts (BCSD-voorzitter)
GSM 0494 53 31 34 – nadine.boekaerts@berlaar.be

DE RAADSLEDEN ZIJN TE BEREIKEN OP:
Dirk Aras – 03 482 47 69 – 0477 41 44 55 – dirk.aras@berlaar.be
Willy Beullens  - 0475 41 05 80 – willy.beullens@berlaar.be
Liesbeth Ceulemans – 0498 83 12 69 – liesbeth.ceulemans@berlaar.be 
Geert Fierens – 0479 29 46 89 –  geert.fierens@berlaar.be
Wim Kelber – 0474 27 88 11 –  wim.kelber@berlaar.be
Koen Kerremans – 03 482 38 31 – koen.kerremans@berlaar.be
Rudy Nuyens – 0495 26 38 00 – rudy.nuyens@berlaar.be
Hanne Cuypers – 0474 65 09 63 – hanne.cuypers@berlaar.be
Nathan Rijnders – 0475 22 09 70 – nathan.rijnders@berlaar.be
Leen Vervoort – 0496 13 08 01 – leen.vervoort@berlaar.be
Guy Staes – 0498 42 47 63 – guy.staes@berlaar.be 
Thomas Wellens – 0492 09 82 13 – thomas.wellens@berlaar.be
Brend Van Ransbeeck – 0494 48 17 40 – brend.vanransbeeck@berlaar.be
Julie Cools – 015 70 02 32 – julie.cools@berlaar.be
Giel Van de Zande – 0494 43 01 11 – giel.vandezande@berlaar.be



#INSTABERLAAR 

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober werd je door onze handelaars 

extra in de watten gelegd tijdens het Weekend van de Klant. 

Bovendien kon je dit jaar shoppen in een uniek decor, want een tiental 

etalages werden voor de gelegenheid door lokale en professionele 

artiesten omgetoverd tot echte kunstwerken!

Foto’s: Kris Martlé


