
In juni staan er in vier Berlaarse tuinen weer optredens op het programma voor Muzikale Tuinen!  -  ©Kris Martlé
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Beste burgers van Berlaar,

De natuur komt opnieuw tot leven, onze dagen worden langer en we kunnen af en 
toe al genieten van een zalig zonnetje. De lente doet onze gemeente letterlijk weer 
openbloeien.

Nieuwe aanplantingen, ons openbaar groen en de ontluikende bloemen maken 
van onze gemeente een bijenvriendelijke gemeente. En dat is belangrijk, want 
bijen leveren een onmisbare bijdrage aan de diversiteit van onze natuur en de 
voedselproductie.

Samen met onze natuur ontwaakt ook onze samenleving uit een lange winterslaap. 
Het kenmerkende bruisende verenigingsleven van Berlaar pikt stilaan de draad 
van voor corona weer op. Zo zetten we eind juni de zomerperiode weer in met het 
traditionele Avondfeest. We hebben het twee jaren zonder moeten stellen en kijken 
er dan ook alvast reikhalzend naar uit om Berlaar te zien samenkomen.

Dé combinatie van dat actieve verenigingsleven en onze prachtige natuur kan je 
begin juni ontdekken tijdens de nieuwe editie van Muzikale Tuinen. In vier mooie 
Berlaarse tuinen trakteren we je dan telkens op een rustig en leuk optreden. 

Maar niet alleen de ontluikende bloemen en planten doen onze gemeente er anders 
uitzien. We ronden stilaan ook de magnifieke renovatie van onze Sint-Pieterskerk af. 
Ons dorpscentrum heeft er een nieuwe parel bij. Een dorpscentrum dat we overigens 
verder willen verfraaien, want dit najaar starten we met de heraanleg van Berlaar-
Centrum. We staken veel energie in het in kaart brengen van jullie verwachtingen en 
vertrokken bij de opmaak van een blanco blad. Het resultaat werd een ontwerp dat 
rekening probeert te houden met zoveel mogelijk noden en belangen, met aandacht 
voor verkeersveiligheid en groen én een centrum dat bereikbaar blijft. Ontdek het in 
deze editie van De Kiosk!

Op naar een fantastische zomer! 

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Tijdens de gemeenteraadszittingen van februari en maart werden 
onder andere volgende zaken beslist:

Samenwerkingsovereenkomst 
met Stad Peer voor het project 
‘Digitaliseren van aanvragen en 
uitkeringen van subsidies’
Via het relanceproject ‘Gemeente 
zonder gemeentehuis’ ondersteunt 
Vlaanderen steden en gemeenten 
die samen innovatieve, digitale 
oplossingen uitwerken om hun 
dienstverlening en interne werking 
klantgerichter te maken.
Zes lokale besturen vonden 
een gemeenschappelijke nood 
in een subsidieaanvraag om 
subsidieaanvragen en uitkeringen 
te digitaliseren. De lokale besturen 
van Peer, Hamont-Achel, Bocholt, 
Haacht, Sint-Katelijne-Waver en 
Berlaar gingen daarom een samen-
werkingsovereenkomst aan om dit 
project bij de Vlaamse overheid aan 
te vragen. Berlaar voorziet voor 
dit project een eigen inbreng van 
5047,05 euro onder de vorm van 
personeelskosten.
De gemeenteraad keurde deze 
samenwerkingsovereenkomst in de 
raad van februari goed.

Vervanging raadslid
Raadslid Leen Vervoort nam op 15 
maart ontslag uit de raad. Zij wordt 
in haar functie vervangen door 
Werner Van den Broeck.

Project Heestenweg: 
goedkeuring aankoopaktes
In september 2017 keurde de 
gemeenteraad de algemene samen-
werkingsovereenkomst voor het 
ontwerp van de fietsostrade Lier-
Aarschot goed. Op 21 januari 2021 
maakte Arcadis een projectnota 
voor de Heestenweg op.
Om deze fietsostrade te kunnen 
realiseren, met volwaardige fiets-
voorzieningen die beantwoorden 
aan de verwachtingen en noden 
van fietsers, is er grondinname in de 
Heestenweg nodig.

De gemeenteraad keurde in maart 
de aankoopaktes voor een totaal 
van 27 241,64 euro goed voor deze 
grondinnames. 

Goedkeuring bestek en 
prijsvraag leveren van 
deelwagens
Berlaar engageerde zich via het 
meerjarenplan en binnen het 
Regionaal Energie- en Klimaatpact 
2030 om initiatieven tot 
deelmobiliteit te onderzoeken.
In de zitting van maart keurde de 
raad het bestek voor de levering 
van deelwagens goed. Via deze 
opdracht wil Berlaar het wagenpark 
van de gemeente vergroenen en 
efficiënter inzetten door het te 
delen met burgers. Concreet wordt 
de aankoop onderzocht van één 
elektrische en één conventionele 
deelwagen.

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

gemeenteraadbeluisteren.



4  I  De Kiosk - maa - apr 2022

GOED OM WETENGOED OM WETEN

ZITDAGEN BURGEMEESTER
Je kan bij burgemeester Walter Horemans terecht tijdens vaste zitdagen in het 
gemeentehuis of in de gemeentelijke basisschool in Berlaar-Heikant.
- Berlaar-Heikant: maandagavond van 18 tot 18.45 uur
- Berlaar-Centrum: maandagavond van 19 tot 20 uur

Je kan ook een afspraak maken via 0478 29 37 77.

Opgelet: op maandag 16 mei en maandag 30 mei is er geen zitdag.

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 13 april afgesloten. Dat 
betekent dat wat je in deze editie leest ondertussen achterhaald kan zijn. Hou 
voor een actuele stand van zaken zeker de gemeentelijke communicatiekanalen 
in het oog. Neem bij twijfel gerust contact op met de gemeentelijke diensten via  
03 410 19 00 of info@berlaar.be.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten
28.12.2021 Oona Van Hoof 13.3.2022 Aune Janssens

Huwelijken
12.3.2022 Maarten Janssens en Kaat Meers

Overlijdens
18.1.2022 Josephus Van den Broeck
19.1.2022 Jozef Leys
19.1.2022 Ludovicus Vernelen
20.1.2022 Lea Jacobs
20.1.2022 Patricia Van Clemen
23.1.2022 Adriana (zuster Hugo) Vandekeybus
30.1.2022 Simonne Marinus
12.2.2022 Antoon Van Looken

16.2.2022 Lodewijk Heylen
18.2.2022 Denis Heylen
27.2.2022 Eveline Kennis
1.3.2022 Gabriela Cannaerts
1.3.2022 Leon Torfs
4.3.2022 Zuster Hilda Vanhaecke
8.3.2022 José Sallaerts
9.3.2022 Alfons Van Asch

LAAT JE (HOBBY)PLUIMVEE REGISTREREN

Ben je van plan om pluimvee te houden? Als hobby, 
voor hun eitjes of om te slachten?

Dan kan het goed zijn dat je je moet laten registreren in de Saniteldatabank. 
Dat is afhankelijk van de soort, het aantal en met welk doel het pluimvee 
gehouden wordt. Kijk zeker een keer op www.berlaar.be/pluimvee om te 
weten te komen of jij jouw dieren moet registreren.
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GEMEENTELIJKE INFO VOORTAAN BIJ DE 
HAND MET DE BERLAARAPP
Binnenkort worden de gemeentelijke diensten van Berlaar een stuk toegankelijker, want onze inwoners 
kunnen dan de Berlaarse app downloaden op hun smartphone. De app bevat alles wat je nu al online 
kan vinden of aanvragen. Zo krijg je een overzicht van alle activiteiten, kan je attesten aanvragen via 
het webloket of een afspraak maken bij de gemeentediensten en is het mogelijk om meldingen te doen 
wanneer je ergens op hinder stuit.

De nieuwe app heeft verschillende nieuwe mogelijkheden. Je vindt 
er terug wanneer je bij de gemeentediensten terecht kan, krijgt een 
overzicht van alle contactgegevens, kan rechtstreeks een afspraak 
maken of je vindt er een rechtstreekse link naar het webloket 
en de webshop. Zo kan je er bijvoorbeeld makkelijk documenten 
aanvragen, die dan rechtstreeks beschikbaar zijn op je smartphone. 
Wie op wandel is en iets opmerkt, zoals losliggende stoeptegels of 
een put in de weg, kan dan weer met een eenvoudige klik in de app 
onze diensten verwittigen. Je kan ook een foto toevoegen, zodat de 
gemeentediensten meteen weten waar ze een kijkje moeten gaan 
nemen.

Over de gemeentelijke dienstverlening heen
Verder is er in de app een rechtstreekse link naar de Facebook- 
en Instagramaccount van het lokaal bestuur en de UiTdatabank. 
Activiteiten en evenementen van verenigingen zijn er dus ook zichtbaar. En er is meer, want ook de lokale handelaars 
zijn vertegenwoordigd. Via de knop ‘Je buurt in kaart’ krijg je alle Berlaarse horecazaken en winkels te zien die zich 
geregistreerd hebben in de app. Op die manier kunnen ze via het platform hun werking gratis in de kijker zetten. 
Wanneer je bijvoorbeeld de woensdagmarkt bezoekt, kan je makkelijk en snel zien welke brasserie er op dat moment 
open is om nog een koffietje te gaan drinken. Dicht bij waar je je op dat moment bevindt trouwens, want de app bepaalt 
jouw locatie zodat je nooit ver zal moeten zoeken.

Vuilnis op tijd vergeten buiten te zetten? Dat zal je nu niet meer overkomen. De app is namelijk gelinkt aan de 
afvalkalender van IVAREM. Je kan er zelf jouw straat ingeven en bepalen of je een herinnering wenst te krijgen wanneer 
er een afvalophaling op de planning staat.

De Berlaarapp is vanaf midden mei te vinden in zowel de Playstore als in de Appstore. We kondigen de lancering aan 
via de gemeentelijke communicatiekanalen.

“Alle gemeentelijke dienstverlening is voortaan 
binnen handbereik. Een afspraak bij één van 
onze diensten maak je vanaf nu vanuit je 
broekzak, hinder melden wanneer je op pad 
bent kan met een eenvoudige klik.”

BIJNA KERMIS!

In Berlaar-Centrum is de Meikermis in aantocht! Van 
zaterdag 21 tot en met donderdag 26 mei kunnen 
kinderen (en volwassenen) zich weer uitleven op de 
kermisattracties.

© Kris Martlé
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HERINRICHTING VAN DE MARKT: VAN IDEEËN NAAR 
ONTWERP
In maart, april en mei 2021 organiseerde het lokaal bestuur een burgerbevraging over de herinrichting 
van het dorpscentrum. We gingen daarbij op zoek naar wat de Berlaarnaar van de Marktomgeving 
verwacht en welke functies daar zeker noodzakelijk zijn. In de maanden die volgden, gingen we met deze 
aandachtspunten en suggesties aan de slag.

Het lokaal bestuur wil in de loop van de komende 
maanden en jaren de dorpskern van Berlaar-Centrum 
vernieuwen. Voor die vernieuwing wilden we vooral 
luisteren naar de noden van onze inwoners en 
handelaars. Via een participatietraject peilden we 
daarom naar de verwachtingen van die Berlaarnaar. 

Het resultaat is een ontwerp dat gebaseerd is op 
de informatie die we via de burgerbevraging, de 
Toekomstcafés en overlegmomenten met handelaars en 
gemeenteraad verzamelden en dus een gebalanceerd 
evenwicht vormt tussen alle belangen en wensen.

Meer groen en veiligheid
We gaan voor een verkeersveiliger en verkeersleefbaar 
centrum, waar we het gemotoriseerd verkeer 
centraliseren aan de noordzijde van ons centrum (as 
Lier - Herenthout) en de zuidzijde voorbehouden voor 
een autoluwe zone waar ook de zwakke weggebruiker 
een plaats heeft.

Maar het hart van Berlaar moet ook kunnen blijven 
kloppen. Daarom willen we evolueren naar een plein dat 
uitnodigt om er te verblijven én een centrum waar onze 
lokale handelaars vlot en makkelijk bereikbaar blijven. 
Op de markt wordt daarom bijkomend groen voorzien 
om de parkfunctie te versterken en gaan we voor 74 
kortparkeerplaatsen om voldoende plaatsen vlak bij onze 
handelaars beschikbaar te houden. De langparkeerders 
verplaatsen we naar locaties achter de gevels, met 
onder meer een centrumparking op wandelafstand van 
de Markt achter het gemeentehuis. Verder zullen de 
kenmerkende elementen van ons dorpscentrum zoals 
de kiosk, de Wortelpoel en het frituur een plekje op het 
plein behouden.

Als alles goed gaat, starten de voorbereidende werken 
van de nutsmaatschappijen dit najaar. Tegen de zomer 
van 2024 moet de heraanleg afgerond zijn.

Meer weten? 
Neem dan een kijkje op samen.berlaar.be via www.berlaar.be/heraanlegmarkt.
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HERBELEEF DE MIDDELEEUWEN IN BERLAAR!
Herbeleef op zaterdag 21 en zondag 22 mei 
samen met jouw familie en vrienden de heroïsche 
taferelen die zich tot diep in de 15de eeuw op de 
tornooigronden rondom ’t Hooghuys in Berlaar 
plaatsvonden.

Quondam, wat Latijns is voor ‘vroeger’, wordt jaarlijks 
door meer dan 10 000 bezoekers bezocht en is op korte 
tijd uitgegroeid tot één van de grootste competitieve 
riddertornooien in de Lage Landen. Net zoals in de 15de 
eeuw staan de steekspelen te paard, het zwaardvecht- 
en boogschutterstornooi centraal. Meer dan 500 re-
enactors uit twaalf landen slaan hun authentieke tenten 
op rondom deze tornooivelden. Het evenement zet 
onze gemeente daardoor op cultureel en historisch vlak 
tot buiten de gemeentegrenzen op de kaart.

Snuister rond op de middeleeuwse markt, waag je aan 
oude ambachten zoals tingieten, kaarsen maken of 
ijzersmeden, drink uit Middeleeuwse bekers en voel de 
bulderende kanonschoten tijdens de veldslag. Laat je 
betoveren door valkeniers, vuurspuwers, troubadours, 
vertellers en goochelaars, geniet van de roofvogelshows 
en supporter voor je favoriete ridder tijdens het 
steekspel. Eén ding is zeker: Quondam is een unieke 
beleving voor jong en oud.

Dankzij het gemeentebestuur naar Quondam?

Het gemeentebestuur verloot voor dit evenement 200 gratis toegangskaarten (100 kaarten zaterdag, 100 kaarten 
zondag) onder de Berlaarse inwoners. Om kans te maken op gratis kaarten neem je deel aan onderstaande 
wedstrijd(en).

• Vind de middeleeuwse enveloppe met gouden tickets 
Van 9 tot en met 13 mei kan je elke dag tickets voor het middeleeuws evenement Quondam winnen. Het 
enige wat je hiervoor moet doen, is één van de middeleeuwse enveloppes zoeken die ergens in Berlaar 
verstopt werden. Elke enveloppe bevat vier vrijkaarten. Via tips op de pagina van het facebookevenement 
(www.facebook.be/wedstrijdquondam) kom je te weten waar er zich die dag een enveloppe bevindt. De 
eerste vijf inwoners die de enveloppes die dag vinden, winnen vier tickets ter waarde van 52 euro. Iedere 
dag kunnen er maximaal vijf winnaars zijn. 

• Tweede kans dankzij loting 
Geen enveloppe kunnen vinden of waren anderen je te snel af? Dan maak je alsnog kans om tickets 
te winnen. Steek tot en met zondag 15 mei* jouw gegevens (naam, rijksregisternummer, adres, 
telefoonnummer)** in een gesloten enveloppe in de brievenbus van het gemeentehuis op Markt 1 (rechts 
naast de trappen van de hoofdingang). Je vermeldt daarbij ook voor welke dag (zaterdag of zondag) je 
meedoet. Op maandag 16 mei loten we opnieuw 25 Berlaarse gelukkigen. Die winnaars worden persoonlijk 
verwittigd en maken we bekend via bovengenoemd facebookevenement. Zij winnen 4 tickets per persoon 
en kunnen hun prijs tot en met vrijdag 20 mei komen ophalen aan het onthaal van het gemeentehuis (tot 
12.15 uur).

*Enveloppen die pas op maandag in de brievenbus belanden, zijn te laat en worden uitgesloten.

**De gegevens die we vragen (naam, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer) worden gevraagd om 1) je identiteit 
en woonplaats in Berlaar te kunnen controleren (alleen inwoners van Berlaar kunnen winnen) en 2) je te kunnen 
contacteren als je gewonnen hebt. Deze gegevens worden na de uitreiking van de kaarten verwijderd.
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VIER DE START VAN DE ZOMER OP HET 
BERLAARSE AVONDFEEST!
We hebben het de afgelopen twee jaren moeten missen, maar eind juni organiseert het lokaal bestuur 
opnieuw het Avondfeest op en rondom het Marktplein. Op zaterdag 25 juni kan je daardoor weer op 
gepaste wijze de start van de zomer vieren!

Het Avondfeest is een braderij waar Berlaarse 
handelaars en verenigingen bezoekers 
verwennen met hapjes en drank, koopwaar 
en informatie. Je mag je ook verwachten 
aan optredens van Berlaarse verenigingen, 
straatanimatie en enkele kermiskramen.

Om 21 uur worden er aan het gemeentehuis 
de gevonden fietsen geveild. De uitgelezen 
kans om er goedkoop een nieuwe tweewieler 
op de kop te tikken!

De avond start om 19 uur, om middernacht 
bergen de meeste verenigingen hun stand 
op. Omdat het Avondfeest georganiseerd 
wordt in het centrum van Berlaar, kan je daar 
die zaterdag niet met de wagen passeren.

Meer weten? www.berlaar.be

CULTUUR

STRUINEN LANGS MUZIKALE TUINEN
Op zaterdag 11 juni organiseert de dienst Vrije Tijd een nieuwe editie van Muzikale Tuinen. Dat 
is een wandeltocht langs vier tuinen, waar de deelnemers telkens getrakteerd worden op een 
drankje en een muziekoptreden.

Voor de editie van dit jaar stelden de cultuurdienst en de 
cultuurraad een gevarieerd programma samen dat zal 
plaatsvinden in enkele unieke tuinen in Berlaar-Centrum. 
Het concept gaat als volgt: de deelnemers verzamelen 
zich die dag om 19.30 uur aan de kiosk op het marktplein. 
Daar worden ze verdeeld in vier groepjes. Elke groep 
start de wandeltocht in een andere tuin, waar een 
Berlaarse vereniging hen een drankje zal aanbieden. Na 
het optreden vertrekken ze naar de volgende tuin en het 
volgende concert. Iedere groep wordt zo getrakteerd op 
een drankje en vier muziekoptredens.

Om deel te nemen betaal je 10 euro (inclusief drankje) in 
voorverkoop. Op de dag zelf kost een ticket 15 euro. Let 
hierbij wel op dat de plaatsen beperkt zijn, er worden 
maximaal 200 deelnemers toegelaten. Snel inschrijven 
is dus aangeraden.

De tickets in voorverkoop zijn vanaf maandag 9 mei te 
koop aan het onthaal in het gemeentehuis en via de 
gemeentelijke website (www.berlaar.be/muzikaletuinen).

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt met de 
inzet van FERM Berlaar-Centrum, Samana Sint-Pieter, 
NEOS, fanfare Sinte-Cecilia en vzw Ambiance.

©Marc Van Put
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SINT-PIETERSKERK VOLLEDIG GERESTAUREERD  

“VOORTAAN ÉÉN VAN DE MOOISTE KERKEN 
VAN HET LAND”
In Berlaar-Centrum staat al enkele maanden een toren die iedereen kan bekoren. Het herstel van de 
buitenkant en de bijhorende verlichting van onze Sint-Pieterskerk gingen reeds vlot over de tongen, maar 
bezoekers kunnen zich ook binnenin verwachten aan een restauratie die de monden doet openvallen. Op 
zondag 1 mei wordt het lange wachten beloond, dan vindt de officiële openingsviering plaats.

Volgens een legende over het ontstaan van Berlaar 
heeft de Sint-Pieterskerk haar plaats te danken aan 
twee vechtende beren. De kerk staat daardoor niet in 
het midden, zoals dat vaak de gewoonte was, maar 
wel aan het uiteinde van het dorpsplein. Opvallen 
deed deze kerk dus al van in het begin, waardoor het 
bouwwerk uitgroeide tot een onmisbaar onderdeel van 
het Berlaarse dorpszicht. In 2019 besloot het lokaal 
bestuur de kerk een grondige opknapbeurt te geven, die 
we in het voorjaar van 2022 konden afronden.

Een renovatie van twee jaren lijkt lang, maar de vele 
details en het respect voor de historische toestand 
maakten het proces erg tijdrovend. Al die inspanningen 
en het gedetailleerde restauratiewerk lonen echter, want 
heel wat betrokkenen bestempelen de vernieuwde Sint-
Pieterskerk als één van de mooiste kerken uit de regio.

Je zou een Bijbel kunnen vullen met alle werken die 
uitgevoerd werden. Van de gevel die gereinigd en hersteld 
werd, over de glas-in-loodramen die gerestaureerd 
werden en de nieuwe dakbedekking tot het zware kruis 
en bijhorende windhaan die hersteld en verguld werden. 
Verder doet de sfeervolle buitenverlichting de kerk ook 
’s nachts stralen.

Binnenin zijn het vooral de schilderwerken die je 
een sprookjeswereld doen binnen stappen. De witte 
kerkmuren van weleer werden overschilderd met een 
prachtig samenspel van pasteltinten. Het schilderwerk 
herstelt de binnenkant van de kerk daardoor weer naar 
de fase van 1920. 

Na de schilderwerken werd het interieur nog opgekuist en 
moesten alle materialen teruggeplaatst worden, zodat 
de kerk klaar is om haar eerste bezoekers te ontvangen. 
De kerk kan opnieuw open, maar het blootleggen van 
de oude schilderingen is secuur werk en zal nog verder 
duren tot (vermoedelijk) begin 2023.

Feestelijke opening 
Zondag 1 mei vindt de eerste viering in de vernieuwde 
Sint-Pieterskerk plaats om 11 uur. Aansluitend wordt de 
kerk gedoopt met een receptie. Geïnteresseerden zijn 
hierop van harte welkom!.

|
1874-1880

|
1940

|
1940-1943

|
1998

|
2009

|
2019

|
2022

Bouw 
Sint-Pieterskerk 

(naar ontwerp van 
Léonard Blomme, 

gotische, neo- 
romaanse stijl)

Bombardement 
kerktoren
op 14 mei, 

aan het begin 
van de Tweede 
Wereldoorlog.

 Herstelling toren 
(naar een ontwerp 

van Frans de 
Groodt, onder 

leiding van  
kanunnik Ray-
mond Lemaire)

Beschermd 
monument

Vastgesteld als 
bouwkundig 

erfgoed

Start 
restauratie-

werken

Einde 
restauratie, 

heropening kerk

©Kris Martlé
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De essentie van de restauratie was om de Sint-Pieterskerk opnieuw te laten 
stralen zoals weleer, maar met veel respect voor het verleden. Alles werd 
hersteld en vervangen met de materialen van vroeger. Zo werd er onder andere 
kleuronderzoek gedaan op de kroonlijsten en werd er nadien teruggegrepen 
naar de eerste kleur die hierop teruggevonden werd, namelijk okergeel.

Ook in het interieur werden de oorspronkelijke kleuren gebruikt. We hadden in 
2015 en 2019 al kleuronderzoeken laten uitvoeren, dus we wisten wel dat er in het 
verleden vooral pasteltinten gebruikt werden en dat het een zeer kleurrijk geheel 
zou worden. De altaren - die nog steeds in de kerk staan - bevatten dezelfde 
kleuren die nu opnieuw gebruikt werden. Deze zijn namelijk van dezelfde periode 
(begin 1900) en vormen nu opnieuw een “gesamtkunstwerk” zoals men dit noemt.

Nils Serneels - Consulent openbare werken lokaal bestuur Berlaar

Wat hielden de werken in en wat vind jij van de nieuwe Sint-Pieterskerk?

We hadden geen idee wat er onder de witte verf verstopt zat en wisten niet wat het 
resultaat precies zou zijn, maar vinden het resultaat vernieuwend. Doordat meerdere 
instanties hun schouders onder dit project hebben gezet, hebben we trouwens extra 
werk kunnen verrichten en dus het maximale uit de restauratie kunnen halen. 

Kerkfabriek

De restauratiefase was intens omdat we er veel meer hebben uitgehaald dan 
oorspronkelijk voorzien. Zo is de hele kerk hervoegd (in plaats van enkel plaatselijk 
hersteld) en is ook het schilderwerk van het interieur uitgevoerd. Nochtans is er 
geen budgetoverschrijding. Dat is een krachttoer voor alle partijen.
Wij zijn heel gelukkig met het eindresultaat. Ondanks corona is het geheel tijdig 
afgewerkt. Alle betrokkenen hebben altijd creatief en constructief samen aan de 
kar getrokken. Dat was voor ons heel aangenaam werken.

Daniela Verwilt – architect en zaakvoerder Architectenatelier bv

Het schilderen van het interieur was geen sinecure. Zo neemt één ornament wel 
acht uur in beslag. Een zeer tijdrovend proces, maar het resultaat mag er zijn! 
Ik doe regelmatig restauratie- en schilderwerken aan kerken en heb er dus al 
heel wat gezien, maar kan gerust zeggen dat de Sint-Pieterskerk nu één van de 
mooiste kerken van België is.
Sonja Schellens – schilder en zaakvoerder Schilderwerken CBS

Vanuit het oogpunt van fotograaf is het heel spannend om nu kleine details 
terug te vinden die vroeger nooit zijn opgevallen, zoals bijvoorbeeld de beeldjes 
vlak onder de dakrand, de vondsten van de oude verflagen die terug in ere 
hersteld werden, archeologische vondsten ... Niet om chauvinistisch te doen, 
maar ik vind de San Pietro één van de mooiste kerken uit de verre omgeving 
waar we als Baldereers ferm fier op kunnen zijn! Het zou tof zijn als dit gebouw 
voor heel de gemeenschap beschikbaar wordt gesteld, zodat er bijvoorbeeld 
culturele activiteiten zoals concerten en tentoonstellingen kunnen plaatsvinden. 
Natuurlijk wel steeds met respect voor het religieuze karakter van het gebouw.

Kris Martlé – huisfotograaf gemeente Berlaar

Ik doe dit werk al 25 jaar en dit is de eerste keer dat ik een kerk zo tot in de 
puntjes afgewerkt zie. Ik denk dat de Berlaarnaars aangenaam verrast gaan zijn 
wanneer ze hier voor het eerst binnenwandelen!
Carl Peeters – projectleider restauratiebedrijf Van Loy



BijenZomerFietsroute

BijenZomerFietsroute

Fiets door Nijlen en Berlaar
van 29 mei tot 31 augustus 2022

met Suske en Wiske

Zoek je mee?
Samen met Suske en Wiske ontdekken we de plekjes
waar wij, bijen, graag komen. Daar mag je even stoppen 
en uitrusten. Op de pijlen staan allerlei vragen, soms 
gemakkelijk, soms moeilijk. Weet jij het antwoord? 
Geniet van onze favoriete plekjes!

Cadeautje
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Itegembaan

Melkouwen

EZENHOEK

Heibergstraat

Bevelsesteenweg

Sollevelden
Schoolstr.

Meistr.

Smidsstr.

Stationsstraat Doelstr.

Alfl aar

Ebroek
Doelvelden

KIJFBOSSEN

Bosstraat

Lozenhoek

Hertstr.

Smidsstr.

Herfststr.

Laar

Welvaartstr.

Netelei

Leike

Gestelsesteenweg

Kruiskensberg

Bremstr.

NIJLEN
9

8

4 3

Kesselsteenweg

Legrellestraat

Legrellestraat

6 Rameyenstraat

Heikant

BERLAAR

• 

LEGENDE:
               roze lijn: route Berlaar

(12 km grondgebied Berlaar)  

groene lijn: route Nijlen
               (22 km grondgebied Nijlen)

totaal: 34 km
 11 locaties met vragen

Afstand lus Berlaar ± 16 km           
 Afstand lus Nijlen ± 25 km

3

Hertstr.

10

START

Ezenhoek

Venushoek

Kraaienweg

Merelstr.

Bogaertsheide

Kraaistr.

Kroonstr.

De Boekt

Torenvenstr.

FORT 
VAN 
KESSEL

SOLDATENBOS

Lege Baan

Zwart Water

Steynenhofweg

Aardbruggestr.
Sneppestr.

Pastorijstraat

Breng je antwoorden binnen en ontvang het unieke Suske en Wiske 
stripje ‘Het blije bijenteam’. We voorzien één stripje per gezin.
voor Berlaar:
• Gemeentehuis Berlaar, Markt 1
• Bibliotheek Berlaar, Dorpstraat 84
voor Nijlen:
• Gemeentehuis Nijlen, Kerkstraat 4
• Diamantcentrum, Spoorweglei 42
Afhalen binnen de openingsuren.

Grote Nete

Breng je antwoorden binnen en ontvang het unieke Suske en Wiske 
 We voorzien één stripje per gezin.

Bibliotheek Berlaar, Dorpstraat 84

Gemeentehuis Nijlen, Kerkstraat 4
Diamantcentrum, Spoorweglei 42

Afhalen binnen de openingsuren.

Bevelsesteenweg

Kerkeblokken

Rector de Ramstr.

Hulstestr.

Boshoek

Boshoek

Herenthoutsestwg.

Looystr.

Guido Gezellestr.

Lege Baan

Lierseveldstr.

Tibourstr.
 TIBOURSCHRANS

Katerstr.

Paashoekstr.

De Wip

Laurys-Gewatstr.

Hooidonkstr.

Grobbendonkseweg

1.  ......................

2.  ......................

3.  ......................

4.  ......................

Jij woont in Berlaar of Nijlen. Jouw naam en adres is:

Antwoordformulier:
5.  ......................

6.  ......................

7.  ......................

8.  ......................



BERLAAR
START:
Rameyendreef (aansluiting route Nijlen)
• Rameyendreef richting Itegem, 

Rameyenstraat, oversteken naar 
Kijfbossen, via Hertstraat naar 
Itegembaan, via trage weg naar Ezenhoek, 
Venushoek, Bosstraat, Kraaienweg, Alfl aar, 
Ebroek, Merelstraat.

Stopplaats 1*: Ebroek: hondenweide, 
heldenbos en poelen
• Pastoor Haemelstraat, Constant 

Verhulsstraat, trage weg naar sporthal ‘t 
Stapveld (Pastorijstraat 62).

Stopplaats 2*: park ‘t Stapveld
• Fiets verder naar Pastorijstraat 25.
Stopplaats 3*: Jeugdhuis Den Bokal
• Fiets verder naar park Berlaarhof, 

Pastorijstraat.
Stopplaats 4*: park Berlaarhof
• Pastorijstraat, Markt, einde Kerkhofweg 

(afslaan aan BarBabet).
Stopplaats 5*: begraafpark centrum
• Kerkhofweg richting Markt, 

bijenvriendelijke locatie op de kruising 
Markt-Legrellestraat, sla af naar 
Legrellestraat.

Stopplaats 6*: Geboortebos (in bocht)
• Geboortebos, richting Kesselsteenweg, de 

Boekt.
* bijenvriendelijke locaties

9.  ......................

10. ......................

11. ......................

Bartstraat

Soldatendreef

Kleine Puttingbn.

Fortstr.

Gr. Puttingbn.

Voetwg.

Vekestr.

Kerkevelden

Kerkstr.
Aug. Hermanspl.

Woeringestr.

Elsendonkstr.

Dorsel
Klokkenln.

Zandln.

Molenweg

Kruideniersstr.

Liersesteenweg

NIJLENNIJLENNIJLEN

Heikant Molenweg

Bremstr.

Doelstr.

Kerkevelden

10

2

1

5

NIJLEN
• Berlaarsesteenweg richting Kessel, Bartstraat,

Liersesteenweg richting Lier, Soldatendreef.
Stopplaats 7: Soldatenbos
Liersesteenweg 133, Nijlen
• Kleine Puttingbaan, Fortstraat.
Stopplaats 8: Fort van Kessel
Fortstraat z/n, Kessel 
• Tour rond Fort van Kessel, Grote Puttingbaan 

oversteken, Smoutmolendreef, Fietsdoorsteek ter 
hoogte van de Nieuwstraat richting Grote Steen-
weg, Voetweg, Kraaistraat, Lege baan, Vekenstraat, 
G. Gezellestraat, Kerkevelden, Kerkeblokken,
Fietsdoorsteek tot Kempens Diamantcentrum. 

Stopplaats 9: Diamantcentrum
Spoorweglei 42, Nijlen
• Fietsdoorsteek naar Spoorweglei, Kerkstraat, 

August Hermansplein, Woeringenstraat, Fiets-
doorsteek langs Githo richting Gemeentestraat, 
Gemeentestraat oversteken, Beekpark.

Stopplaats 10: Beekpark
Centrum tot Katerstraat
• Katerstraat, Elsendonkstraat, Katerstraat, Laurys 

Gewatstraat, Bouwelsesteenweg oversteken,
Dorsel, Zavelweg, Klokkenlaan, Zandlaan, Boshoek,
Herenthoutsesteenweg, Zwart Water, Steynehofweg.

Stopplaats 11: Steynehofweg
Steynenhofweg, Nijlen
• Heikant oversteken, Fietsdoorsteek richting

Molenweg, Kruideniersstraat,  Fietsdoorsteek
richting Grote Nete.
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               roze lijn: route Berlaar

(12 km grondgebied Berlaar)  

groene lijn: route Nijlen
               (22 km grondgebied Nijlen)

totaal: 34 km
 11 locaties met vragen

Afstand lus Berlaar ± 16 km           
 Afstand lus Nijlen ± 25 km
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Zwart Water
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Aardbruggestr.
Sneppestr.

Pastorijstraat

Breng je antwoorden binnen en ontvang het unieke Suske en Wiske 
stripje ‘Het blije bijenteam’. We voorzien één stripje per gezin.
voor Berlaar:
• Gemeentehuis Berlaar, Markt 1
• Bibliotheek Berlaar, Dorpstraat 84
voor Nijlen:
• Gemeentehuis Nijlen, Kerkstraat 4
• Diamantcentrum, Spoorweglei 42
Afhalen binnen de openingsuren.

Grote Nete

Breng je antwoorden binnen en ontvang het unieke Suske en Wiske 
 We voorzien één stripje per gezin.

Bibliotheek Berlaar, Dorpstraat 84

Gemeentehuis Nijlen, Kerkstraat 4
Diamantcentrum, Spoorweglei 42

Afhalen binnen de openingsuren.
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BERLAAR
START:
Rameyendreef (aansluiting route Nijlen)
• Rameyendreef richting Itegem, 

Rameyenstraat, oversteken naar 
Kijfbossen, via Hertstraat naar 
Itegembaan, via trage weg naar Ezenhoek, 
Venushoek, Bosstraat, Kraaienweg, Alfl aar, 
Ebroek, Merelstraat.

Stopplaats 1*: Ebroek: hondenweide, 
heldenbos en poelen
• Pastoor Haemelstraat, Constant 

Verhulsstraat, trage weg naar sporthal ‘t 
Stapveld (Pastorijstraat 62).

Stopplaats 2*: park ‘t Stapveld
• Fiets verder naar Pastorijstraat 25.
Stopplaats 3*: Jeugdhuis Den Bokal
• Fiets verder naar park Berlaarhof, 

Pastorijstraat.
Stopplaats 4*: park Berlaarhof
• Pastorijstraat, Markt, einde Kerkhofweg 

(afslaan aan BarBabet).
Stopplaats 5*: begraafpark centrum
• Kerkhofweg richting Markt, 

bijenvriendelijke locatie op de kruising 
Markt-Legrellestraat, sla af naar 
Legrellestraat.

Stopplaats 6*: Geboortebos (in bocht)
• Geboortebos, richting Kesselsteenweg, de 

Boekt.
* bijenvriendelijke locaties
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NIJLEN
• Berlaarsesteenweg richting Kessel, Bartstraat,

Liersesteenweg richting Lier, Soldatendreef.
Stopplaats 7: Soldatenbos
Liersesteenweg 133, Nijlen
• Kleine Puttingbaan, Fortstraat.
Stopplaats 8: Fort van Kessel
Fortstraat z/n, Kessel 
• Tour rond Fort van Kessel, Grote Puttingbaan 

oversteken, Smoutmolendreef, Fietsdoorsteek ter 
hoogte van de Nieuwstraat richting Grote Steen-
weg, Voetweg, Kraaistraat, Lege baan, Vekenstraat, 
G. Gezellestraat, Kerkevelden, Kerkeblokken,
Fietsdoorsteek tot Kempens Diamantcentrum. 

Stopplaats 9: Diamantcentrum
Spoorweglei 42, Nijlen
• Fietsdoorsteek naar Spoorweglei, Kerkstraat, 

August Hermansplein, Woeringenstraat, Fiets-
doorsteek langs Githo richting Gemeentestraat, 
Gemeentestraat oversteken, Beekpark.

Stopplaats 10: Beekpark
Centrum tot Katerstraat
• Katerstraat, Elsendonkstraat, Katerstraat, Laurys 

Gewatstraat, Bouwelsesteenweg oversteken,
Dorsel, Zavelweg, Klokkenlaan, Zandlaan, Boshoek,
Herenthoutsesteenweg, Zwart Water, Steynehofweg.

Stopplaats 11: Steynehofweg
Steynenhofweg, Nijlen
• Heikant oversteken, Fietsdoorsteek richting

Molenweg, Kruideniersstraat,  Fietsdoorsteek
richting Grote Nete.
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Scan de QR-codes en ontdek:
• alles over de PLANTACTIE 2022;
• meer over De Week van de Bij: spelletjes, fi lmpjes, activiteiten ...
www.berlaar.be/bloeiendberlaar
https://nijlenacties.be/

Maak zelf je
eigen bijenhotel
TIPS
• Boor gaatjes met diameters van 3 tot 10 mm.
• Droog hout, zodat er geen splinters uitsteken.
• Holle stengels bamboe en andere rietsoorten.

Knip ze iets korter dan je hotel.
• Hang je hotel in de zon.
• Afdakje beschermt jouw hotel tegen de regen.
• Kippengaas, vogels kunnen dan niet aan de larven.
• Blikje met holle buisjes is een perfect bijenhotel!
• Beter veel kleine hotelletjes dan één groot.

BIJENFEEST  29 mei 2022
Om 13 uur ben je welkom met je gezin, liefst per fi ets in 
het Netepaleis (Bogaertsheide). Kom er alles te weten over 
bijen en hoe je ze kan helpen. Geniet van de talrijke work-
shops, bijenanimatie en van heel wat lokale verenigingen.

PLANTACTIE 2022
NEEM DEEL AAN ONZE PLANTACTIE 2022
Zo maak je ook de bijen blij!
Ben je inwoner van de gemeente Berlaar of Nijlen?
Elk gezin kan één gratis boom of struik bestellen. Er is ook een ruim 
aanbod aan planten die je aan groothandelsprijzen kan kopen.
Ontdek het aanbod en bestel via de websites van je gemeente.
BESTELLEN kan tot 15 oktober, OPHALEN op 26 november.
Berlaar: gemeentelijk magazijn, Hellegatstraat 1
Nijlen: gebouwen van facility, Koningsbaan 85 (naast recyclagepark)
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DEPARTEMENT
OMGEVING WEEKVANDEBIJ.BE

WEEK VAN DE BIJ 2022
Minder beton, meer bijen
DOE MEE! Maak van je stenen voortuin een bijenoase.
Samen kunnen we de bij redden. Voedsel en nestgelegenheid zijn de 
sleutelwoorden. Voedsel in de vorm van stuifmeel en nectar van planten 
en bloemen. Nestplaatsen creëer je met een doorlatende bodem voor de 
zandbijen en holle stengels en bijenhotels voor de metselbijen. Breek je 
voortuin open en maak eilandjes in je terras. Maak een eigen bijenoase 
door je stenen oprit om te vormen naar een groene voortuin. Ook de buurt 
en voorbijgangers genieten mee en misschien inspireer je hen ook.

GEEN VOORTUIN? Geen paniek!
Door een aantal tegels tegen de muur weg te nemen en de vrijgekomen 
plaats te beplanten, breng je groen in de straat. Bijen, vogels en vlinders 
voelen zich er in thuis. Voor een geveltuin heb je geen vergunning nodig, 
je dient je enkel te houden aan het reglement en de aanleg te melden
via het meldingsformulier van je gemeente.
je dient je enkel te houden aan het reglement en de aanleg te melden
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Scan de QR-codes en ontdek:
• alles over de PLANTACTIE 2022;
• meer over De Week van de Bij: spelletjes, fi lmpjes, activiteiten ...
www.berlaar.be/bloeiendberlaar
https://nijlenacties.be/

Maak zelf je
eigen bijenhotel
TIPS
• Boor gaatjes met diameters van 3 tot 10 mm.
• Droog hout, zodat er geen splinters uitsteken.
• Holle stengels bamboe en andere rietsoorten.

Knip ze iets korter dan je hotel.
• Hang je hotel in de zon.
• Afdakje beschermt jouw hotel tegen de regen.
• Kippengaas, vogels kunnen dan niet aan de larven.
• Blikje met holle buisjes is een perfect bijenhotel!
• Beter veel kleine hotelletjes dan één groot.

BIJENFEEST  29 mei 2022
Om 13 uur ben je welkom met je gezin, liefst per fi ets in 
het Netepaleis (Bogaertsheide). Kom er alles te weten over 
bijen en hoe je ze kan helpen. Geniet van de talrijke work-
shops, bijenanimatie en van heel wat lokale verenigingen.

PLANTACTIE 2022
NEEM DEEL AAN ONZE PLANTACTIE 2022
Zo maak je ook de bijen blij!
Ben je inwoner van de gemeente Berlaar of Nijlen?
Elk gezin kan één gratis boom of struik bestellen. Er is ook een ruim 
aanbod aan planten die je aan groothandelsprijzen kan kopen.
Ontdek het aanbod en bestel via de websites van je gemeente.
BESTELLEN kan tot 15 oktober, OPHALEN op 26 november.
Berlaar: gemeentelijk magazijn, Hellegatstraat 1
Nijlen: gebouwen van facility, Koningsbaan 85 (naast recyclagepark)
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DEPARTEMENT
OMGEVING WEEKVANDEBIJ.BE

WEEK VAN DE BIJ 2022
Minder beton, meer bijen
DOE MEE! Maak van je stenen voortuin een bijenoase.
Samen kunnen we de bij redden. Voedsel en nestgelegenheid zijn de 
sleutelwoorden. Voedsel in de vorm van stuifmeel en nectar van planten 
en bloemen. Nestplaatsen creëer je met een doorlatende bodem voor de 
zandbijen en holle stengels en bijenhotels voor de metselbijen. Breek je 
voortuin open en maak eilandjes in je terras. Maak een eigen bijenoase 
door je stenen oprit om te vormen naar een groene voortuin. Ook de buurt 
en voorbijgangers genieten mee en misschien inspireer je hen ook.

GEEN VOORTUIN? Geen paniek!
Door een aantal tegels tegen de muur weg te nemen en de vrijgekomen 
plaats te beplanten, breng je groen in de straat. Bijen, vogels en vlinders 
voelen zich er in thuis. Voor een geveltuin heb je geen vergunning nodig, 
je dient je enkel te houden aan het reglement en de aanleg te melden
via het meldingsformulier van je gemeente.
je dient je enkel te houden aan het reglement en de aanleg te melden
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VERMIJD DIEFSTAL IN JOUW 
CARAVAN OF MOBILHOME
Vakantie of een weekendje weg gepland? 
Bescherm jouw mobilhome of caravan tegen 
dieven! 

Wist je dat caravans en mobilhomes vaak het slachtoffer zijn van 
inbraken en diefstal? Vooral voertuigen die klaar staan om te 
vertrekken zijn hierbij gegeerd. Het beveiligen van een caravan 
is niet makkelijk, maar je kunt het dieven wel lastiger maken. Op 
www.berlaar.be/preventietips vind je tips om het risico op inbraak 
en diefstal te verminderen.
Je kan ook een afspraak maken met de diefstalpreventie-adviseur 
van onze politiezone, die kan jou gratis advies geven.

Toch slachtoffer? 
Doe aangifte bij de politie en bezorg hen zo veel mogelijk relevante 
gegevens zoals (kopies van) de boorddocumenten, een foto, een 
beschrijving van de gestolen goederen, enzovoort. 

Meer weten?
Politie Berlaar-Nijlen - 03 466 16 16 (op afspraak)

VEILIGHEID

BESCHERM JEZELF IN HET VERKEER
Van 28 maart tot en met 1 april vond de Provinciale actie “beveiligingsmiddelen in het verkeer” 
plaats. Daarbij worden er extra controles uitgevoerd op het correct gebruik van kinderzitjes, 
het dragen van veiligheidsgordel en het dragen van een helm en beschermende motorkleding, maar ook 
andere inbreuken die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen werden bekeurd. 

Politiezone Berlaar-Nijlen heeft op verschillende dagen en momenten deelgenomen aan deze actie, zowel met vaste 
controle-dispositieven als anonieme patrouilles. Daarbij werden op vijf dagen tijd volgende inbreuken vastgesteld:
• 35 personen droegen hun veiligheidsgordel niet.
• 7 personen gebruikten hun GSM-toestel tijdens het besturen van een voertuig.
• 1 persoon droeg beschermende kledij op z’n motorfiets niet correct.
• 1 persoon negeerde het rode verkeerslicht.
• 1 persoon was niet in orde met de verzekeringsdocumenten van z’n voertuig.
• 3 personen kregen een GAS-boete voor foutief parkeren.

 
Door deel te nemen aan deze provinciale controleactie wil politiezone Berlaar-Nijlen tonen dat ze zich mee inzet voor 
meer veiligheid in het verkeer. Nog te vaak hadden ongevallen in het verkeer – soms met dodelijke afloop – vermeden 
kunnen worden als men beter beschermd was geweest.

NATUURWANDELING 
GEPLAND?

Houd je hond aan de leiband
Het mooie weer nodigt uit om de 

buitenlucht op te zoeken en de natuur is 
de ideale plek om te gaan wandelen met 

onze trouwe viervoeter. Zorg er tijdens de 
wandeling wel voor dat jouw hond steeds 

aan de leiband zit zodat ook andere dieren 
en wandelaars kunnen genieten van een 

fijne, veilige wandeling.

Let op voor brandgevaar
In deze periode kan door verdorde 

vegetatie het brandgevaar in 
natuurgebieden snel toenemen. Wees 

dus waakzaam, hou de risicocodes aan de 
ingang in de gaten (groen, geel, oranje of 

rood) en check  
www.natuurenbos.be/waarschuwingen. 

Spring sowieso voorzichtig om met 
smeulende assen, sigarettenpeuken, 

kampvuurtjes, vuurkorven en vonken bij 
werkzaamheden. 

Bel 112 bij rook of vuurontwikkeling.
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WIE VERDIENT DE STEUNPRIJS VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING?
Elk jaar reikt de gemeente Berlaar een steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking uit. Organiseer je een project 
voor ontwikkelingssamenwerking voor de derde of de vierde wereld of werk je mee aan zo’n project? Bekijk dan de 
voorwaarden op  www.berlaar.be/steunprijs en stel je voor 30 juni kandidaat via socialedienst@berlaar.be of 03 410 
19 00.

De steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking wordt steeds in het najaar uitgereikt en bedraagt 400 euro.

5/5  -  Babymassage 
Organisator: CM Gezondheidsfonds 
10-11.30 uur - Consultatiebureau Wiegwijs Berlaar
(Dr Van der Borghtstraat) - gratis  - www.cm.be 

6/5  -  Workshop ‘Geluk zit in een klein driehoekje’
Organisator: Avansa regio Mechelen
14-16 uur - Wzc Kloosterhof (Sollevelden 5A)
10 euro  - www.avansa-regiomechelen.be 

7/5  -  Lenteconcert 
Organisator: Fanfare Willen Is Kunnen
19-22 uur - Parochiezaal Berlaar-Heikant
(Aarschotsebaan 105-109) 
Basistarief: 8 euro - VVK: 7 euro
ludovanhout2016@gmail.com 

21 - 24/5  -  Meikermis
Organisator: Gemeente Berlaar
16 uur - Marktplein Berlaar-Centrum
www.berlaar.be/nieuws 

21 - 22/5  -  Quondam, herbeleef de Middeleeuwen
Organisator: Get a Live vzw
doorlopend - Kasteeldomein ‘t Hooghuys
(Hemelshoek 235)
Kassa  •  Volwassene: 18 euro
 •  Kind (tot 12 jaar): 3 euro
 •  Kind jonger dan 6 jaar: gratis
VVK •  Volwassene: 13 euro
 •  Kind (tot 12 jaar): 8 euro  
www.quondam.be

4/5 - 11/5 - 18/5 - 25/5  -  WiWeTeR
Organisator: WiWeTeR 
14-16 uur - Heilig Hart van Maria (Sollevelden 3A)
48 euro - wiweter.be/kids/stem-academie-kids 

6/6  -  Fietstocht Berlaarse sportraad
Organisator: Gemeente Berlaar 13.30 uur 
Vertrek en aankomst: zaal Polido (Misstraat 70) 
Gratis - www.berlaar.be/fietstocht-sportraad 

11/6  -  Muzikale Tuinen 
Organisator: Gemeente Berlaar
www.berlaar.be/muzikaletuinen 

16/6  -  Babymassage 
Organisator: CM Gezondheidsfonds
19-20.30 uur - Consultatiebureau Wiegwijs Berlaar
Gratis - www.cm.be 

25/6  -  Avondfeest
Organisator: Gemeente Berlaar
19 -00 uur - Marktplein Berlaar-Centrum
Gratis - www.berlaar.be/avondfeest 

Doorlopend tot 30/6  -  Verpleegkwartier
Organisator: ldc Balderhuys 
14-16 uur - Athena - LDC Balderhuys (Sollevelden 5) 
Gratis - balderhuys@zusters-berlaar.be 

Doorlopend tot 30/6  -  Mediacafé 
Organisator: ldc Balderhuys 
14-16 uur - Café Amuse - LDC Balderhuys
(Sollevelden 5) 
Gratis - balderhuys@zusters-berlaar.be

Doorlopend tot 30/6  -  Yoga 
Organisator: ldc Balderhuys
14-15 uur - DC Balderhuys (Sollevelden 5)
Basis: 6 euro - 10-beurten: 50 euro
Eerste proefles: gratis 
balderhuys@zusters-berlaar.be 

Doorlopend tot 30/6  -  Beweeguurtje 
Organisator: ldc Balderhuys  
14.30-15.30 uur - Café Amuse - LDC Balderhuys
(Sollevelden 5) Gratis  
balderhuys@zusters-berlaar.be 

JOUW ACTIVITEIT HIER?
Wil jij jouw activiteit ook in deze kalender? Voer 
die dan voor 1 augustus in op de UiTdatabank via 
www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen deze kalender 
vervolgens over in De Kiosk.

ACTIVITEITENKALENDER
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SPORT

BEWEGEN VERHOOGT DE KWALITEIT  
VAN HET LEVEN
Bewegen is niet enkel belangrijk voor het mentaal en lichamelijk welbevinden, maar het verhoogt de 
kwaliteit van leven in het algemeen. Het lokale dienstencentrum Balderhuys zet hier sterk op in door 
wekelijks een aantal beweegactiviteiten te organiseren waar iedereen, ook minder mobiele mensen, aan 
kunnen deelnemen.

Beweegactiviteiten in LDC Balderhuys 
• Beweeguurtje: op een rustig tempo je conditie 

opbouwen en onderhouden. Deze activiteit is op 
maat van minder mobiele mensen. 

 › Elke maandag van 14.30 tot 15.30 uur
 › Prijs: gratis

• Tai Chi: trage bewegingen op het ritme van muziek 
met aandacht voor de ademhaling.

 › Elke dinsdag van 10.45 tot 11.45 uur 
(uitgezonderd schoolvakanties) 

 › Prijs: € 6 of € 50 voor 10-beurtenkaart
• YOGA: oefeningen voor heel het lichaam. Je 

verbetert je ademhaling en je houding. 
 › Elke donderdag van 14 tot 15 uur (uitgezonderd 

schoolvakanties)
 › Prijs: € 6 of € 50 voor 10-beurtenkaart
 › Eigen matje meebrengen

Locatie: LDC Balderhuys 
(voorlopig nog in de gebouwen van wzc Kloosterhof, 
Sollevelden 5A tot de verhuis naar de nieuwbouw)

Meer weten?
balderhuys@zusters-berlaar.be of 03 216 62 00

Sportieve activiteiten voor inwoners
Ook het lokaal bestuur beseft het belang van beweging 
en organiseert daarom op regelmatige basis (gratis) 
sportieve activiteiten voor inwoners:

• Fietstocht sportraad 
Op pinkstermaandag organiseert de sportraad 
traditioneel een familiefietstocht van 30 à 35  
kilometer. Het fietsen gebeurt in groep en op een 
aangepast tempo. Fietsbegeleiders zorgen voor een 
veilige rit.

 › In 2022 gaat de fietstocht door op maandag 6 
juni. De fietstocht is gratis, inschrijven doe je ter 
plaatse op de dag zelf.

• Sporteldag 
Tijdens de Sporteldag kunnen Berlaarse 55-plussers 
in de voormiddag deelnemen aan een mooie fiets- 
of wandeltocht en in de namiddag kiezen uit een 
gamma aan sporten. Er is ook een infosessie ‘veilig 
bewegen’, gegeven door een kinesist. 

 › In 2022 gaat de sportdag door op dinsdag 
17 mei. Inschrijven kost 7 euro en kan via het 
formulier op www.berlaar.be/sporteldag. 
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ROUTE 66: PLEIN OP STELTEN MET DE OKRA-
FEESTBUS
Het 65-jarig bestaan van OKRA kon, om de gekende redenen, niet gevierd worden in 2021. Daarom wil 
ook OKRA Berlaar de 66ste verjaardag dit jaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 8 juni stopt de 
feestbus op de woensdagmarkt om ook in Berlaar het plein op stelten te zetten.

De komende maanden doorkruist OKRA heel Vlaanderen 
met een mobilhome. Tussen 6 en 12 juni 2022 houdt 
deze feestbus halt in de regio Mechelen. Zie je de bus, 
laat het dan zeker niet na om een bezoekje te brengen.

Op 8 juni rijdt OKRA Berlaar de bus tot op de woensdag-
markt. Je kan er een gratis kopje koffie komen drinken 
en kennis maken met de OKRA-vrijwilligers uit Berlaar. 
Je zal meteen merken waar deze vereniging voor staat: 
mensen samen brengen, voor verbinding zorgen en zo 
hét geneesmiddel vormen tegen eenzaamheid.

Met muziek en een Rad van Fortuin met mooie prijzen 
zetten we ook in Berlaar ons plein op stelten.

Waarvoor staat OKRA Berlaar?
OKRA Centrum werd in 1951 gesticht als Kristelijke 
Beweging voor Gepensioneerden. Hoewel het nog 
lang onder die naam bekend bleef, werd in 1956 OKRA 
opgericht. OKRA Heikant dateert uit 1963.

De afdeling in Berlaar-Centrum bestaat intussen 71 jaar. 
De vereniging telt 70 leden en 10 bijleden. OKRA Heikant 
telt 95 leden. Met hun activiteiten proberen ze vooral hun 
leden te verwennen en voor gezellige samenkomsten te 
zorgen. Elke week vindt er bijvoorbeeld een kaart- en 
spelnamiddag plaats in de Pauluszaal van OC Ballaer 

(Markt 27) en in Heikant. In april staat er altijd een 
Paasfeest op het programma.

OKRA kent verder ook een fietsgroep en een 
wandelcriterium. Maar om alles te organiseren, zijn extra 
vrijwilligers meer dan welkom.

Kom daarom op woensdag 8 juni absoluut een keertje 
langs bij de feestbus of neem contact op met team-
verantwoordelijke Paul Van de Vondel via 0479 48 62 26.

SENIOREN

KEN JIJ DE MOBILITEITSSWITCH?
Dat is de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid waarmee het wil inzetten op efficiënter, 
duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Omdat er steeds meer mensen in Vlaanderen komen 
wonen en we onze verplaatsingen slimmer moeten organiseren, moet de mobiliteitsswitch het makkelijker maken 
om te wisselen tussen vervoersmiddelen. Centraal in deze nieuwe visie staat dus combimobiliteit. Zo gebruiken 
we in de toekomst vaker verschillende soorten vervoer om een route af te leggen.

Wat de switch voor jou betekent, ontdek je vanaf 
het najaar van 2022. Intussen werken de Vlaamse 
overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale 
besturen verder aan de praktische uitwerking. 
Tegen begin juli 2023 moet alles klaar zijn om de 
mobiliteitsswitch te maken. Lees alvast meer op 
www.berlaar.be/mobiliteitsswitch. 
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JEUGD & ONDERWIJS

FIETSBIEB
De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen 
tegen een lage prijs. Bij de Fietsbieb kunnen kinderfietsen tot 12 jaar geleend worden.

Een kind ontgroeit zijn fietsje niet alleen bijzonder snel, 
ook de druk om regelmatig met een andere tweewieler 
uit te pakken neemt sneller toe dan de portemonnee 
kan volgen. Ook al vind je op een rommelmarkt vlot een 
leuk tweedehands fietsje, vaak komen er wat kosten aan 
te pas vooraleer zoon of dochter veilig de baan op kan.

Fietsbieb verzorgt je tiptop
Leden van de Fietsbieb hoeven zich daar geen zorgen 
over te maken. Zij kunnen voor hun kind (tot 12 jaar) een 
jaar lang een fiets lenen. Tweedehands, maar tiptop in 
orde. Een hele groep gemotiveerde vrijwilligers kijkt erop 
toe dat de fiets die je meekrijgt volledig in orde is om de 
baan op te gaan. Zo ook Viviane en Ivo, beiden vrijwilliger 
bij de Fietsbieb.

Ivo: “Ongeveer een jaar geleden zag ik een oproep 
in De Kiosk, ze zochten vrijwilligers voor de Fietsbieb. 
Dit sprak mij onmiddellijk aan omdat ik me na mijn op 
pensioenstelling sowieso wilde inzetten voor één of ander 
vrijwilligerswerk. Samen met m’n collega’s houd ik me nu 
bezig met het op orde stellen van de fietsen die aan de 
Fietsbieb worden geschonken. Ik vervang bijvoorbeeld 
falende verlichting door autonome fietsverlichting, regel 
slecht werkende remmen en haperende versnellingen 
bij, zorg dat de fietsbellen weer rinkelen enzovoort. 
Daarnaast heb ik de taak op mij genomen om de 
database bij te houden van ons fietsenpark. Ik maak dan 
een foto, label hem met een uniek nummer, hou bij wat 
er aan welke fiets moet gebeuren en voer de fiets met 
de nodige kenmerken in op de website van de Fietsbieb.”

Viviane: “Ik heb ook op die oproep gereageerd! Ik heb 
me meteen kandidaat gesteld, want ik ben graag 
bezig en het leek me leuk en interessant om te doen. 
Ik zag het wel zitten om het administratieve luik mee 
op mij te nemen en dat is nu mijn hoofdtaak. Tijdens 
de openingsdagen neem ik de nieuwe inschrijvingen 

voor m’n rekening, vervolgens verwerk ik de gegevens 
daarvan. Maar ondertussen leer ik ook op technisch 
gebied bij van de mannen die aan de fietsen werken. Zo 
kan ik hen helpen bij kleine herstellingen, zoals lampjes 
vervangen bijvoorbeeld.”

Wat volgens Ivo en Viviane het meest aangename is 
aan vrijwilliger zijn bij de Fietsbieb? “De collega’s! Ook 
de zoektocht die we samen met kinderen en ouders 
ondernemen om het meest geschikte fietsje te vinden, 
geeft voldoening. De Fietsbieb is gevestigd in het 
buurtpunt van Nijlen, waar ook de sociale kruidenier 
onderdak heeft gevonden. Hierdoor is de drempel lager 
voor mensen met beperkte financiële middelen om een 
fijn fietsje te komen uitkiezen voor hun kinderen. Het is 
echt een mooi project om mee deel van uit te kunnen 
maken.”

“Eén van de allerleukste momenten die ik me herinner 
is wanneer ouders samen met hun zoontje een fietsje 
kwamen uitzoeken”, zegt Ivo. “Het zoontje had een leuk 
BMX-je op het oog, maar die was volgens de ouders niet 
helemaal geschikt omdat het geen spatborden had. Met 
welk fietsje papa en mama ook kwamen aandrijven, hij 
was niet om te praten. Hij moest en zou die BMX hebben. 
Eens alle administratie afgehandeld was, zag ik de 
familie en een glunderend zoontje op z’n nieuwe fiets 
vertrekken. Ze waren nog maar juist de straat op en hij 
ging er als een speer vandoor! Papa moest z’n zoontje 
achterna, maar had de grootste moeite om hem bij te 
houden.”

Voor Viviane is er niet één bepaald moment waarbij 
ze met een goed gevoel aan de Fietsbieb denkt. “Elke 
opening of elke dag dat we fietsen repareren, is eigenlijk 
leuk. We hebben een toffe groep en komen goed overeen. 
Allez, dat denk ik toch hé! (lacht)”

Het toffe team van Viviane en Ivo versterken?
Het uitleenpunt van de fietsbieb draait volledig op 
vrijwilligers, ze kunnen dus steeds helpende handen 
gebruiken. Zie jij het zitten om kinderen en hun ouders 
te helpen bij de keuze van een kinderfietsje? Wil je mee 
zorgen voor een ruim aanbod aan veilige fietsjes of help 
je ze graag repareren? Of misschien lijkt het je iets om 
de fietsbieb mee te promoten, heb je creatieve ideeën 
of wil je op een andere manier graag meewerken? “Het 
is zeker een aanrader”, volgens Ivo. “We hebben bij de 
Fietsbieb een leuk team. We leren van elkaar en komen 
in de week nog een extra dag werken aan de fietsen. De 
medewerkers van de sociale kruidenier zijn er dan ook. 
Da’s extra tof, want dan worden we door hen verwend 
met een lekker kopje koffie.”

Heel wat kinderfietsjes staan klaar om op de baan te gaan.
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De fietsbieb is 2 uur per maand open, wat betekent dat 
jouw engagement voor de fietsbieb niet te veel van je 
tijd opslorpt. Neem contact op met de Fietsbieb Berlaar-
Nijlen via 0473 92 02 28 of berlaarnijlen@fietsbieb.be en 
vraag gerust naar meer info.

Heb je thuis nog een kinderfietsje staan?
Dan kan je deze aan de Fietsbieb schenken in ruil 
voor een jaar gratis lidmaatschap. Je fietsje krijgt een 
tweede leven bij een ander kind. Kom langs tijdens 
de openingsuren van de Fietsbieb of contacteer 
bovenstaande contactgegevens.
Inwoners van Berlaar hoeven niet naar Nijlen om een 
fiets te schenken. Zij kunnen fietsjes binnenbrengen 
bij het Sociaal Huis (na afspraak - 03 410 19 00 of  
info@berlaar.be), wij zorgen er vervolgens voor dat hij in 
de Fietsbieb in Nijlen terechtkomt. Ivo sleutelt aan de fietsjes.

LAGERESCHOOLKINDEREN RUIMEN 
BIJNA 500 KILO ZWERFVUIL OP
Op 28, 29 en 31 maart trokken de leerlingen van de Berlaarse lagere scholen de straten op voor de jaarlijkse 
zwerfvuilactie. De kinderen hielden een grote ‘lenteschoonmaak’ in onze gemeente en haalden hiermee 
bijna 500 kilogram zwerfvuil op.

Gewapend met een fluohesje, handschoenen, een 
vuilzak en een grijpertje vertrokken de kinderen eind 
maart op zwerfvuilmissie en raapten daarbij alles op 
dat ze onderweg tegenkwamen. Ieder papiertje, flesje, 
blikje of ander soort afval dat niet op de openbare weg 
thuishoort, werd verwijderd.

Na afloop werd het opgeruimde zwerfvuil naar het 
dorpsplein in het centrum gebracht, waar alle gevulde 
vuilniszakken verzameld werden en de leerlingen 

een duidelijk beeld kregen van hoeveel afval ze 
hadden ingezameld. Zo kwamen de leerlingen van 
de Balderschool, GBS De Stap, GBS Heikant, VBS 
Ballaarweg, VBS Misstraat, VBS Pastorijstraat en de 
Lotusbloem te weten dat ze samen in totaal maar liefst 
500 kilo zwerfvuil opruimden!

Een dikke dankjewel aan alle opruimers voor hun inzet 
tijdens de actie. Dankzij hen kunnen we allemaal weer 
genieten van een proper Berlaar.

Word Fietsbieber
Lid worden van de Fietsbieb kost je 20 euro voor een jaar. Wie echter een kinderfiets in goede staat (vanaf fietsmaat 
14”) aan de Fietsbieb schenkt, is meteen een jaar gratis fietsbieber. Die fiets wordt volledig in orde gebracht en 
krijgt snel een nieuw leven.
De Fietsbieb is gevestigd in het buurtpunt van Nijlen, Elckerlyc (Kerkeblokken 3). Je kan er terecht tijdens de 
maandelijkse openingsmomenten op de eerste zaterdag van de maand, van 9.30 tot 11.30 uur.
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SPEELPLEINZOMER 2022
Ieder jaar kunnen onze kinderen tijdens de zomermaanden terecht op Speelplein Kriebels. Ook 
dit jaar staat er opnieuw een bende monitoren klaar om hen een onvergetelijke vakantie in 
eigen land te bezorgen. Spelen, sporten, ravotten, knutselen … Speelplein Kriebels heeft voor ieder kind 
wat wils en is goed voor acht weken speelplezier! 

Van maandag 4 juli tot en met vrijdag 26 augustus 
opent Speelplein Kriebels opnieuw de deuren. Kinderen 
kunnen dan iedere weekdag komen spelen, behalve 
op maandag 11 juli (Vlaamse feestdag), woensdag 21 juli 
(nationale feestdag) en maandag 15 augustus (O.L.V. 
Hemelvaart). Alle kinderen van 5 tot 15 jaar zijn welkom.

Hoe ziet zo’n speelpleindag eruit? 
Speelplein Kriebels bevindt zich op een groot, groen en 
omheind terrein aan de Ballaarweg, ver weg van drukke 
wegen. Er is heel weinig binnenruimte, dus we spelen 
altijd buiten (goede kleren laat je dus beter thuis).
Ook staan er regelmatig uitstappen op het programma, 
je moet je kind hiervoor vooraf inschrijven. Tijdens de 
uitstappen blijven er geen kinderen of animatoren op 
het speelplein. Iedereen gaat dus mee op uitstap.

Kom je meespelen?
We werken met een online inschrijvingsprogramma 
(www.berlaar.be/inschrijven) en vragen bij voorkeur om 

vooraf in te schrijven. Dat kan tot enkele minuten voor 
je op het speelplein aankomt. Op die manier vermijden 
we cash geld.

Iedereen moet in dit programma een gezinsaccount 
aanmaken. Als ouder log je in en maak je jouw 
gezinsaccount compleet door je kinderen aan dat 
account te koppelen via ‘relatie toevoegen’. Vervolgens 
bestel je per kind een gratis speelpleinpas. Zo wordt 
jouw kind geregistreerd als speelpleinkind. Dit kan je nu 
al in orde brengen.

Alle info over inschrijven en prijzen kan je vinden op 
www.berlaar.be/speelplein-kriebels.

Speelplein Kriebels, Ballaarweg 1a, 2590 Berlaar. Aan de 
kerk ga je richting CKG Kinderland en daar kan je de pijl 
naar het speelplein vinden.

De sociale dienst van het lokaal bestuur ontvangt subsidies waarmee ze gezinnen met financiële moeilijkheden 
kunnen ondersteunen in de kosten voor bijvoorbeeld vakantieopvang. Je hoeft nog niet gekend te zijn bij het 
OCMW om hiervoor in aanmerking te komen. Ook als je het tijdelijk financieel moeilijk hebt kunnen zij je helpen. Na 
een sociaal en financieel onderzoek kunnen ze bepalen of je in aanmerking komt en ze een aantal dagen op het 
speelplein betalen. Je kan hen contacteren via 03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be.
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WELZIJN

WELKOM IN HET NIEUWE BUURTHUIS GUST 
EN TINA
Feest in woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Berlaar, want buurthuis Gust en Tina heeft er eind maart 
officieel de deuren geopend! Het buurthuis moet een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Berlaar 
worden, of je nu wenst deel te nemen aan één van de vele activiteiten of gewoon een praatje wil slaan.

In het buurthuis is er voortdurend beweging: een 
krantenhoek, de hobbyclub, wekelijkse bingo, 
infonamiddagen, petanque … of je kan er gewoon 
nieuwe mensen leren kennen. Want één ding hebben 
veel mensen gemeen: mensen houden van mensen. En 
daarvoor is het buurthuis een ideale plek. Bij vragen over 
dienstverlening of andere thuiszorgondersteuning kan 
je trouwens meteen terecht bij de sociale dienst van het 
woonzorgcentrum.

Met het buurthuis wil WZC Sint-Augustinus nog meer 
aansluiten bij het wonen en leven in onze gemeente 
en haar mogelijkheden en deskundigheden ten dienste 
stellen van iedereen. Eind maart vond de officiële opening 
plaats, waardoor het buurthuis voortaan toegankelijk is 
voor iedere Berlaarnaar. Iedereen is vrij om langs te gaan 
of deel te nemen aan één van de activiteiten van het 
buurthuis. Het programma vind je op de website van het 
woonzorgcentrum www.wzcsintaugustinusberlaar.be of 
kan je te weten komen door een belletje te doen naar 
03 422 50 49. 

Buurthuis Gust en Tina is elke dag open tussen 8.30 en 
17 uur en is gevestigd in Legrellestraat 39.

CHAUFFEURS MINDER MOBIELEN 
CENTRALE
Rij je graag met de wagen, heb je nog wat vrije tijd over en wil je die tijd 
benutten om mensen uit je buurt te helpen? Dan ben jij de perfecte 
kandidaat-chauffeur voor de Minder Mobielen Centrale!

De Minder Mobielen Centrale (MMC) zorgt, samen met vrijwilligers, voor vervoer 
van minder mobiele personen die geen eigen auto hebben en zich niet met 
het openbaar vervoer kunnen verplaatsen omwille van ziekte, handicap of 
ouderdom. Als chauffeur vervoer je hen met je eigen auto en ontvang je een 
kilometervergoeding. Daarnaast bepaal je volledig zelf wanneer je ritten wil 
uitvoeren en ben je verzekerd tijdens de ritten die geregeld worden door de 
centrale.

Wil jij jou hier mee voor inzetten? Contacteer de centrale via 015 23 87 78 of 
mmc@heist-op-den-berg.be of neem een kijkje op www.berlaar.be/MMC voor 
meer informatie.

Opgelet: omdat vrijwilligers hun eigen wagen inzetten, doet de Minder Mobielen 
Centrale geen rolwagenvervoer. Hiervoor kan je terecht bij Rolkar Rivierenland, 
03 843 39 12. 
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PRAKTISCHE INFO
GEMEENTEHUIS
Algemeen telefoonnummer: 03 410 19 00
Algemeen faxnummer: 03 482 49 14
Algemeen e-mailadres: info@berlaar.be
Algemene openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Na telefonische afspraak met de betreffende ambtenaar
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 

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

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

HUISARTSENWACHTPOST PALLIETERLAND
Transvaalstraat 42, 2500 Lier – 1733 - www.hwpp.be
HUISARTSENWACHTPOST REGIO HEIST
Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg – 0900 20 002
www.wachtpostheist.be
Openingsuren:
Vrijdagavond vanaf 19 uur tot maandagochtend 8 uur. 
Van 19 uur de avond voor een feestdag tot 8 uur de ochtend na een feestdag

ANDERE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS:
Aids-telefoon:  078 15 15 15
Antigifcentrum:  070 245 245
Belbus:  03 218 14 94
Brandwondencentrum:  03 217 75 95
Card Stop:  078 170 170
Child-focus:  11 600
Druglijn:  078 15 10 20
Gasgeur:  0800 65 065
Milieuhinderklachten meldpunt:  03 466 16 16
Kankertelefoon:  078 150 151
Kinder- en jongerentelefoon:  102
Kringloopwinkel ‘Zuiderkempen’:  015 23 73 93
Medische spoeddienst:  100 of gsm 112
Rode Kruis Ambulance:  105
Rode Kruis uitleendienst:  03 482 38 88
Tele-onthaal:  106
Wachtdienst apothekers:  0900 10 500
Wachtdienst dierenartsen:  0904 56 018
Wachtdienst tandartsen:  0903 39 969
Zelfmoordpreventie:  02 649 95 55

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

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZIJN 
TE BEREIKEN OP:
Burgemeester Walter Horemans
GSM 0478 29 37 77 – walter.horemans@berlaar.be
Schepen Jan Hendrickx
Tel. 015 24 06 78 – GSM 0476 80 87 05 – jan.hendrickx@berlaar.be
Schepen Stefaan Lambrechts
GSM 0478 29 37 79 – stefaan.lambrechts@berlaar.be
Schepen Suzy Put
Tel. 03 482 15 15 – GSM 0478 29 37 80 – suzy.put@berlaar.be
Schepen Willy Beullens
GSM 0499 92 21 74 – willy.beullens@berlaar.be
Schepen Nadine Boekaerts (BCSD-voorzitter)
GSM 0494 53 31 34 – nadine.boekaerts@berlaar.be

DE RAADSLEDEN ZIJN TE BEREIKEN OP:
Dirk Aras – 03 482 47 69 – 0477 41 44 55 – dirk.aras@berlaar.be
Ingeborg Van Hoof – 03 482 37 81 – 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Liesbeth Ceulemans – 0498 83 12 69 – liesbeth.ceulemans@berlaar.be 
Geert Fierens – 0479 29 46 89 –  geert.fierens@berlaar.be
Wim Kelber – 0474 27 88 11 –  wim.kelber@berlaar.be
Koen Kerremans – 03 482 38 31 – koen.kerremans@berlaar.be
Rudy Nuyens – 0495 26 38 00 – rudy.nuyens@berlaar.be
Hanne Cuypers – 0474 65 09 63 – hanne.cuypers@berlaar.be
Nathan Rijnders – 0475 22 09 70 – nathan.rijnders@berlaar.be
Werner Van den Broeck – 0471 30 97 15 –  werner.van.den.broeck@berlaar.be
Guy Staes – 0498 42 47 63 – guy.staes@berlaar.be 
Thomas Wellens – 0492 09 82 13 – thomas.wellens@berlaar.be
Brend Van Ransbeeck – 0474 48 17 40 – brend.vanransbeeck@berlaar.be
Miguel Vissers – miguel.vissers@berlaar.be
Giel Van de Zande – 0494 43 01 11 – giel.vandezande@berlaar.be
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