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Beste burgers van Berlaar,

Hopelijk heb je deze zomer de batterijen weer wat kunnen opladen en kon je misschien 
een kleine uitstap maken. Op die manier ben je klaar om de komende maanden gezond en 
wel te trotseren. De Berlaarse coronacijfers zien er op het moment dat we dit voorwoord 
schrijven alleszins goed uit. Laat ons dat samen zo houden!

Onze gemeente maakt zich namelijk op voor een boeiend najaar. In deze De Kiosk kan je 
lezen over een aantal leuke activiteiten die er op het programma staan. Zo staan onder 
meer onze senioren-, vrijwilligers- en jubilarisfeesten weer in de agenda. Maar ook de 
opening van het nieuw dienstencentrum Balderhuys komt eraan.

Heikermis en Balder Zomer deden Berlaar weer bruisen. Het fijne weer bracht heel wat 
mensen samen buiten, het was onder beide kerktorens leuk vertoeven.

Er staan ons de komende maanden ook enkele uitdagingen te wachten. Zo zijn in Berlaar-
Centrum de voorbereidende werken voor de heraanleg van onze dorpskern van start 
gegaan. Die zorgen helaas af en toe voor wat overlast. Om voldoende parkeergelegenheid 
te blijven bieden, werd intussen de parking achter het gemeentehuis openbaar gemaakt 
en voerden we een blauwe zone voor kortparkeren in.

Dat Berlaar intussen ook betrokken werd in de crisis rond de asielopvang is je vast 
niet ontgaan. Op het militair domein in de Welvaartstraat werd namelijk een tijdelijk 
opvangcentrum ingericht. Een extra uitdaging voor onze gemeente, en ook best wel een 
zware. Als lokaal bestuur willen we samen met de buurt en onze gemeenschap er alvast 
het beste van maken. Het nieuws ging de afgelopen weken vlot over de tongen, zowel in 
positieve als negatieve zin.

Met Rode Kruis Vlaanderen beschikken we gelukkig over een ervaren partner die de 
dagelijkse werking van de opvangplekken zal opvolgen. We duimen en streven voor een 
vlot verloop.

De vakantie loopt op z’n eind. Als lokaal bestuur gaan we aan de slag om Berlaar nog mooier 
te maken, maar ook bruisend en veilig te houden. Onze schoolgaande jeugd wensen we 
alvast een goede start op 1 september!

Je burgemeester,
Walter Horemans
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Tijdens de gemeenteraadszittingen van juni werden onder andere 
onderstaande zaken beslist:

Jeugdopbouwwerkers Berlaar-
Nijlen
In de raad van juni besloot het 
lokaal bestuur van Berlaar, in 
samenwerking met Nijlen, via een 
overeenkomst met een externe 
partner jeugdopbouwwerkers aan 
te stellen.
De raad keurde daarvoor een 
overeenkomst goed met Arktos vzw 
die tot en met 31 augustus 2024 
jeugdopbouwwerkers naar Berlaar 
en Nijlen zullen sturen.
De jeugdopbouwwerkers vormen 
een aanspreekpunt op trekpleisters 
in beide gemeenten waar jongeren 
frequent aanwezig zijn. Ze zullen er 
de jongeren helpen en begeleiding 
bieden waar nodig.
Jongeren zullen bij hen terecht 
kunnen met vragen, maar ze zijn 
ook een spreekbuis naar het lokaal 
bestuur toe. De jeugdopbouwwerker 
bouwt op die manier een netwerk 
uit met verschillende partners bij 
lokale besturen en kan zo een 
verbindingsrol vervullen.

Convenant tussen lokaal 
bestuur en vzw Zorggroep 
Zusters van Berlaar
Het lokaal bestuur vindt het 

belangrijk dat ouderen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen 
in hun vertrouwde omgeving. Onder 
meer de vzw Zorggroep Zusters 
van Berlaar zet in op plaatsen 
voor dagopvang op het Berlaarse 
grondgebied.
Hulpbehoevende ouderen kunnen 
rekenen op dagopvang en de juiste 
omkadering. ‘s Avonds kunnen ze 
terugkeren naar hun eigen huis.
Door een convenant af te sluiten 
met de zorggroep wil het lokaal 
bestuur dit initiatief ondersteunen 
en 200 000 euro investeren om 10 
plaatsen dagopvang voor ouderen 
in Berlaar op te richten.
Ook erkend dienstencentrum 
Balderhuys voorziet in activiteiten 
voor ouderen, zoals een sociaal 
restaurant. Door de lokale 
opdracht en het laagdrempelige 
karakter van de activiteiten is het 
dienstencentrum zo een ideale 

partner in de strijd tegen mogelijke 
vereenzaming.
Voor de ondersteuning van 
Balderhuys kent het lokaal bestuur 
jaarlijks 30 000 euro subsidies toe.
De raad keurde in juni beide 
overeenkomsten met vzw 
Zorggroep Zusters van Berlaar 
goed.

Verlenging wegenis en aanleg 
openbaar domein Zwaluwstraat
Op de gemeenteraad van juni 
keurden de raadsleden de 
verlenging van de Zwaluwstraat 
(rijweg, groenzone en trage weg) 
qua ligging, breedte en uitrusting 
goed.
De verlenging heeft betrekking op 
vier kavels voor ééngezinswoningen 
en gaat gepaard met de creatie 
van een publieke groenzone en de 
realisatie van een trage weg tussen 
Zwaluwstraat en Doelstraat. Op het 
openbaar domein worden er verder 
vier publieke parkings voorzien.

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

gemeenteraadbeluisteren.

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD
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GOED OM WETENGOED OM WETEN

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

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

Opgelet: op maandag 31 oktober is er geen zitdag.

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 10 augustus 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
28.5.2022 Till Grosemans 9.6.2022 Lennert Leuse

Huwelijken
21.5.2022 Patrick Corthout en Elise Maris
3.6.2022 Glen Coenen en Lente Borms
24.6.2022 Kristof Mariën en Sidney Verelst
24.6.2022 Kristof Van Calster en Tara Praet
8.7.2022 Ben Lauvrys en Rebecca Van Roosbroeck

9.7.2022 Stijn Vloeberghs en Jolien Lebegge
9.7.2022 Geordi Van Doren en An Van den Eynde
14.7.2022 Jaimy De Ceuster en Angélique Herman
16.7.2022 Tim Van der Auwera en Tessa Keirsmaekers

Overlijdens
24.5.2022 Ludwina Compagnie
08.6.2022 Marie Adam
13.6.2022 Laura Sohl
13.6.2022 Jacqueline Ceulemans
17.6.2022 Maria Soons

18.6.2022 Suzanna Rijnders
23.6.2022 Roger Hanquet
27.6.2022 Alina Van Hove
16.7.2022 Irène Wuyts

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

• dinsdag 1 november (Allerheiligen)
• woensdag 2 november (Allerzielen)

Maak een afspraak! 
Onze diensten werken op afspraak. Om een afspraak te maken, neem je contact op met de onthaalmedewerkers. Dat 
kan online via www.berlaar.be/webloket, via het loket in Markt 1, telefonisch via 03 410 19 00 of via mail (info@berlaar.be). 
Zij bekijken samen met jou wanneer je kan langskomen. 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. 
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BERLAARSE VERENIGINGEN VERKOPEN 
AZALEA’S TIJDENS HET PLANTJESWEEKEND 
VOOR KOM OP TEGEN KANKER 
Elk derde weekend van september trekken honderden enthousiaste vrijwilligers de baan op voor het 
Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Ze verkopen de kleurrijke plantjes aan al wie de strijd tegen 
kanker een warm hart toedraagt. Je treft hen aan in winkels, op markten, aan huis … Koop je een azalea, 
dan haal je een echt Vlaams streekproduct in huis dat milieuvriendelijk wordt geteeld. Met de opbrengst 
realiseert Kom op tegen Kanker waardevolle steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun 
naasten. Een plantje kost 8 euro.

Plantjesverkoop in Berlaar
In Berlaar worden de plantjes huis-aan-huis verkocht door tientallen 
vrijwilligers van een heel aantal Berlaarse verenigingen: ACV, 
Davidsfonds, Femma Centrum, Femma Heikant, Ferm Centrum, 
Ferm Heikant, Gezinsbond, Jongerenband, KLJ, KWB Station, 
Landelijke Gilde, Rode Kruis, Samana Centrum en Samana Heikant. 
De Berlaarse verkoop start al op woensdagnamiddag 14 september 
en loopt tot zaterdagmiddag 17 september. Elke vereniging neemt 
een aantal straten voor haar rekening. De voorbije jaren verkochten 
we in Berlaar 2 500 plantjes; vorig jaar waren het er zelfs 2 700. 
Kom op tegen Kanker en al haar vrijwilligers hopen alvast dat ze 
ook dit jaar op de gulle steun van de Berlaarse bevolking mogen 
rekenen!

Wil jij ook mee helpen? 
Wil je meer weten of wil je graag mee helpen bij de plantjesverkoop? 
Neem dan contact op coördinator Martine Van Tomme op het 
nummer 03 422 57 22. 

Meer weten 
Meer info over de actie vind je op www.komoptegenkanker.be of 02 227 69 69, of bezoek de website www.kankerlijn.be.

WEEKEND VAN DE KLANT IN BERLAAR
Tijdens het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022 organiseert de dienst 
Lokale Economie van het gemeentebestuur in samenwerking met Comeos, Unizo en 
UCM voor het zesde jaar op rij het Weekend van de klant.

Wil je graag eens extra verwend worden door onze lokale handelaars? Neem een kijkje op de website van Weekend van 
de klant, klik door naar Berlaar en stippel alvast je winkelroute uit. Je kan hier de openingsuren van de deelnemende 
handelszaken terugvinden en bekijken welke leuke acties er in onze gemeente georganiseerd worden. 

Als handelaar kan je jezelf voor deze actie inschrijven via www.weekendvandeklant.be. Doe dit zeker voor 11 september 
en vermeld bij je inschrijving ook de openingsuren van je winkel op beide dagen, de acties of attenties die je zal 
aanbieden en wanneer je dat doet. Het bestuur zorgt voor de promotie van deze actie door het verdelen van 
beachvlaggen bij de deelnemende handelaars, promotie via onze (sociale) mediakanalen én een extra actie tijdens dit 
feestweekend.

WAARDIG



6  I  De Kiosk - juli - aug 2022

VAN KERK TOT WORTELPOEL: NAAR EEN NIEUW 
DORPSHART VOOR BERLAAR
Op dinsdag 16 augustus zijn de nutsmaatschappijen gestart met de eerste voorbereidende werken voor 
de vernieuwing van de dorpskern in Berlaar-Centrum. In de loop van de maanden die volgen zullen zij de 
nodige aansluitingen van riolering en andere nutswerken voorzien. In het voorjaar van 2023 volgen dan 
de eigenlijke wegen- en rioleringswerken.

Het lokaal bestuur van Berlaar wil de komende jaren de 
sfeer van de heringerichte kerkomgeving doortrekken 
naar de volledige dorpskern. Om die herinrichting voor 
te bereiden, werd er in maart, april en mei 2021 een 
burgerbevraging georganiseerd. Uit die bevraging 
kwamen een aantal belangrijke thema’s naar voren, 
zoals verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid, het 
behoud van het historische karakter en bereikbaarheid 
van de handelaars.

Verbeteren van de verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid
Om de verkeersveiligheid in het centrum van Berlaar 
verder te verbeteren, biedt het ontwerp van de nieuwe 
Markt ruimte voor verkeersluwe zones. Dat betekent dat 
het gemotoriseerd verkeer in die zones teruggedrongen 
wordt. Concreet gaat het om de zuid- en westzijde van 
de Markt (rijbaan voor het gemeentehuis en verbinding 
tussen Dorpsstraat en Smidstraat). Deze zone wordt 
omgevormd tot een woonerf, waar onder meer een 
maximumsnelheid van 20 km per uur geldt. Het lokaal 
bestuur wil deze zone zo voorbehouden voor zwakke 
weggebruikers en het verkeer dat er daadwerkelijk moet 
zijn (bv. voor een bezoek aan gemeentehuis, notaris, 
frituur, apotheker, …).

Berlaar blijft een doorgangsgemeente. De noordzijde 
van de Markt, de verbinding tussen Koningshooikt/Lier 
en Herenthout, zal daardoor een belangrijke verkeersas 
blijven. Om de nodige parkeerplaatsen naast de rijbaan 
ter hoogte van de handelaars te kunnen behouden, 
wordt er daar gewerkt met fietssuggestiestroken.

Behoud van het historische karakter
Het Berlaarse dorpshart heeft een aantal kenmerkende 
elementen. De recent gerenoveerde Sint-Pieterskerk is 
er daar alvast één van, maar ook de driehoekige vorm 
van het plein met verschillende groene elementen, de 
kiosk en de Wortelpoel kunnen onze inwoners moeilijk 
missen. Deze elementen blijven in het nieuwe ontwerp 
dan ook behouden en waar mogelijk zelfs versterkt.

Zo wordt de Wortelpoel bijvoorbeeld naar zijn historische 
staat hersteld. Er komen opnieuw zacht hellende oevers 
met gras en rietranden die het water zullen zuiveren. 
Waar het uitzicht van de poel nu volledig verstopt 
zit, wordt de zone in de toekomst een aangename 
verblijfsruimte waar je even kan rusten na het winkelen, 
kan spelen en picknicken.

De Wortelpoel krijgt opnieuw zacht hellende oevers.
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Bereikbaarheid van de handelaars & 
parkeerbeleid
Om ruimte te kunnen maken voor onder meer 
verkeersveilige zones wordt er een nieuw parkeerbeleid 
ingevoerd in het centrum van Berlaar.
Het lokaal bestuur wil ervoor zorgen dat er voldoende 
gratis parkeermogelijkheden beschikbaar blijven in het 
centrum, want op die manier blijven onze handelaars 
maximaal bereikbaar. In totaal zal het lokaal bestuur 
het aantal parkeerplaatsen op en rond de Markt de 
komende jaren uitbreiden, maar er gelden voortaan wel 
twee verschillende gratis parkeerregimes.

• Gratis kortparkeren op de parkeerplaatsen op de 
Markt 
Vanaf de voorbereidende werken die op 16 
augustus gestart zijn, wordt er op de volledige 
Markt kortparkeren ingevoerd. Wanneer je van 
die parkeerplaatsen gebruik maakt, zal je dus je 
parkeerschijf moeten leggen. Je kan dan 2 uur op die 
parkeerplaats blijven staan. Door het kortparkeren 
in te voeren, vermijden we dat parkeerplaatsen 
voor langere tijd bezet blijven en willen we 

parkeerplaatsen voorbehouden voor wie komt 
winkelen.

• Gratis langparkeren op de centrumparkings 
 
Voor de creatie van verkeersveiligere ruimtes worden 
een aantal parkeerplaatsen op de Markt verplaatst 
naar een centrumparking vlakbij de Markt. Op die 
centrumparkings kan je wel langer parkeren. Ideaal 
voor wie bv. een langer horecabezoekje gepland 
heeft. 
 
Een grote nieuwe centrumparking kan je sinds 
augustus vinden achter het gemeentehuis. 
Deze parking is voortaan openbaar en heeft een 
doorsteek voor voetgangers en fietsers naar de 
Markt. Je bereikt de parking met de wagen via de 
Schoolstraat (inrit naast politiekantoor). 

Op www.berlaar.be/centrumparkings kan je alvast een 
overzicht vinden van de openbare centrumparkings die 
momenteel beschikbaar zijn.

SLUIT DE ZOMERVAKANTIE AF MET 
SEPTEMBERKERMIS
Naar goede jaarlijkse gewoonte verwelkomen we de kermiskramen in het najaar op het marktplein in Berlaar-
Centrum. Tijdens het eerste weekend van september kan jong en minder jong de zomervakantie er komen afsluiten 
en de start van het schooljaar fijn inzetten. De kermis staat er vanaf zaterdag 3 september 2022 tot dinsdag 6 
september 2022.

In de autoluwe zone gelden de regels van een woonerf.
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JEUGD & ONDERWIJS

(VER)KOOP JE SPULLETJES OP DE 
KINDERROMMELMARKT!
Spoor je kinderen aan om hun speelgoeddozen op te ruimen, want op zondag 2 oktober is het weer 
kinderrommelmarkt. Ze kunnen dan een centje bijverdienen door hun spulletjes te verkopen.

Tijdens de jaarlijkse kinderrommelmarkt verkopen 
kinderen tot en met 16 jaar hun oude spullen op het 
Berlaarse Stationsplein. De rommelmarkt is er voor en 
door kinderen. Ze bouwen zelf hun standje op, maken 
het aantrekkelijk en proberen hun waar aan de man te 
brengen in ruil voor een leuke zakcent. Je vindt er geen 
kraampjes die alleen door volwassenen worden bemand. 

Wat kan je vinden op de kinderrommelmarkt?
Kinderen mogen die dag hun afgedankte, maar nog goed 
functionerende spullen te koop aanbieden. Denk aan 
speelgoed, knuffels, kledij, hebbedingetjes, meubeltjes, 
boeken, stripverhalen of kinderfietsjes. Voorwaarde is 
dat alle verkoopwaar nog in goede staat verkeert.

Zelf niks om te verkopen? Kom dan tussen de spullen 
snuisteren tijdens deze speciale en bruisende markt 
en zie onze kleinsten het beste van zichzelf geven als 
echte verkopers. 
Niets nodig? Ook dan is het Stationsplein de plaats waar 
je moet zijn, want vanaf 2 oktober tot en met 4 oktober 
2022 staan ook de kermiskramen er.

Praktisch 
De vijftiende editie van onze kinderrommelmarkt vindt 
plaats op zondag 2 oktober 2022 van 14 tot 17 uur op het 
Stationsplein in Berlaar. Deelname is gratis, maar je moet 
je wel vooraf inschrijven via www.berlaar.be/inschrijven. 
Doe dat voor 19 september, daarna ontvang je een 
deelnamebewijs. Breng op de dag zelf zeker een tafel, 
stoel, deken, parasol en dergelijke mee. Elke deelnemer 
krijgt ongeveer twee meter plaats.

NIEUW: overdekte locatie bij regenweer
Aangezien we al enkele jaren heel slecht weer hadden 
tijdens de kinderrommelmarkt is er dit jaar ook een 
alternatieve locatie voorzien. Moesten de weergoden 
ons slechtgezind zijn, laten we de kinderrommelmarkt 
doorgaan in het Berkenhof (Misstraat 70).

Meer weten?
Vrije Tijd Berlaar – vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00

! Om gratis deel te kunnen nemen aan de kinder-
rommelmarkt moet je tussen de 6 en de 16 jaar 
oud zijn en in Berlaar wonen of naar school gaan.

KEN JIJ NICK EN LOTTE AL?
Je bent ze misschien al wel eens tegengekomen, onze jeugdopbouwwerkers Lotte en Nick. Op 1 juli ging dit duo 
van start in de straten van Berlaar en Nijlen, waar ze naar verschillende locaties trekken om in contact te komen 
met onze jeugd. 

Lotte en Nick zijn een aanspreekpunt en bouwen bruggen tussen onze jongeren, het lokaal bestuur, de buurt 
en het jeugdhuis. Iedereen kan bij hen terecht met vragen. Ze zijn steeds telefonisch bereikbaar of je kan hen 
contacteren via mail. 

Arktos is een organisatie die inzet op de kracht van een persoon, iedereen is immers geboren met talenten en 
kwaliteiten. Dat is ook waar Nick en Lotte op zullen inzetten. Want een mooi verhaal, dat maak je samen! 
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AANBOD NA SCHOOL
Zingen, drummen of acteren aan de Podiumacademie
Bij de Podiumacademie houden ze van muziek! Zingen, samen noten leren lezen en 
herkennen, een instrument spelen, maar vooral veel plezier maken.

Nog tot en met 30 september kan je jou inschrijven voor het 
nieuwe academiejaar: muziekinitiatie vanaf 6 jaar, muzieklab en 
instrumentles vanaf 8 jaar, muzikale en culturele vorming, ... In 
september gaan de lessen weer van start!

Draag je liever teksten voor of wil je leren toneelspelen? Of 
is klassiek ballet of hedendaagse dans jou eerder op het lijf 
geschreven? Schrijf je dan in voor de woord- of dansopleidingen 
in Lier of in één van de andere vestigingen. Op de website van de 
Podiumacademie vind je alle info over de opleidingen en kan je 
online inschrijven.

Meer weten? 
www.podiumacademielier.be, info@podiumacademielier.be, berlaar@podiumacademielier.be of 03 480 45 79

Leef je artistiek uit op de tekenacademie 
De Berlaarse vestiging van de academie voor beeldende kunsten Nijlen begint in september 
aan z’n tweede lesjaar. Kinderen die zich artistiek willen ontplooien worden er intens en 
professioneel begeleid door een gemotiveerd lerarenteam.

Berlaarse kinderen die tussen 6 en 11 jaar zijn kunnen sinds vorig jaar naar het beeldatelier in hun eigen gemeente. In 
de lessen maken ze kennis met de taal van het beeld en de diverse 
aspecten van beeldende kunst. Onderzoeken, samenwerken en 
experimenteren met allerlei materialen wordt aangemoedigd. 
Al schilderend ontwikkelen ze zin voor kleuren, tekenend leren 
ze hun fantasie op papier zetten. Hun creativiteit wordt op een 
speelse manier geprikkeld. Het lerarenteam houdt daarbij rekening 
met hun leefwereld.

Teken je graag? 
Overweeg dan zeker om je in te schrijven aan de academie, dat kan 
nog tot en met 30 september 2022 via acnijlen.be/inschrijvingen. 

VERKEERSVEILIGHEID IN BERLAAR
Berlaar heeft zich dit schooljaar opnieuw ingeschreven 
als octopusgemeente. Dit houdt onder meer in dat alle 
scholen in onze gemeente zich samen gaan inzetten 
voor de verkeers-veiligheid door met de kinderen te 
werken rond het thema verkeer.

Zo werden alle kinderen van de Berlaarse lagere scholen 
in mei al getrakteerd op wervelende verkeersshows 
van de verkeersband en Andy Peelman (Koen uit de 
Buurtpolitie). De shows waren een leuke en leerrijke beloning 
voor de kinderen omdat ze het voorbije schooljaar al veel 
gewerkt hadden rond verkeersveiligheid. De foto’s van de 
verkeersshows kunnen bekeken worden op de gemeentelijke 
website via www.berlaar.be.

MOBILITEIT & VEILIGHEID
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Nog op de agenda

‘Vroemtuut’ voor de kleinsten
De verkeersshows kunnen altijd op veel enthousiasme van de lagereschoolkinderen rekenen maar ook voor 
onze kleutertjes is het van belang om kennis in het verkeer te vergaren. Voor hen staat er nog een interactieve, 
muzikale vertelling rond emoties in het verkeer op het programma. De voorstelling ‘Vroemtuut’ komt in de loop 
van oktober naar alle kleuterscholen in onze gemeente.

Duurzaam naar school tijdens de Strapdag
Op vrijdag 16 september 2022 is het opnieuw Strapdag. Die dag vragen we iedereen om zoveel mogelijk in fluo 
te voet of met de fiets naar school te komen. De leerlingen van de lagere scholen krijgen een optreden van 
Boembox.

ONTDEKEEN
ACTIEIN JOUWBUURT

DAGVANDEJEUGDBEWEGING.BE

met de steun van

©Kris Martlé
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OPEN MONUMENTENDAG
Open Monumentendag is het groot cultureel evenement dat ieder jaar in september over heel Europa 
plaatsvindt. Samen met de Europese lidstaten wordt een thema vastgelegd waar alle deelnemende 
landen rond werken. In 2022 staat het Europees thema duurzaamheid centraal.

Solar 2002
Het ruime onderwerp ‘duurzaamheid’ laat toe om 
erfgoed vanuit meerdere invalshoeken te belichten. 
Niet alleen de instandhouding en verduurzaming van 
beschermde monumenten komen aan bod, maar ook die 
van gerenoveerde panden.

Zo’n gerenoveerd pand met verduurzaming in het 
achterhoofd bestaat al 20 jaar in Berlaar, namelijk Solar 
2002. Wat wil dat zeggen? Het bestaande gebouw 
dat reeds 20 jaar in gebruik was, verbruikte 20 000 
kWh per jaar. Dat is gebruikelijk in zo’n gebouw. Na 
de verduurzaming is dit getal teruggevallen tot 0 
kWh per jaar. Eén van de weinige gebouwen in de 
verre omstreken dat gereduceerd werd tot een meer 
natuurlijke situatie, met name geen energieverbruik van 
fossiele grondstoffen op jaarbasis, tenzij van de zon (één 
en ander wordt uit de doeken gedaan in een uitgave van 
Mondo vzw ‘Leven met de Zon. Filosofie en praktische 
ethiek omtrent wonen en mobiliteit’). Verder is het een 
van de weinige gebouwen ter wereld dat een positieve 

waterbalans heeft. Het hemelwater wordt zuiverder aan 
de aarde teruggegeven dan bij opvang.

Gedurende de volgende jaren, na de renovatie, hebben 
zo ongeveer een 8 000 bezoekers van over de hele 
wereld de realisatie bezocht. Tevens is het gebouw 
Solar 2002 vorig jaar tot een voorbeeldproject van de 
UNESCO verheven. Maar er is nog meer. Dat ontdek 
je bij een bezoek aan het gebouw tijdens Open 
Monumentendag op 11 september (enkel na inschrijving 
via bruno.cassiers@telenet.be). Kom tussen 11 en 18 uur 
zeker een kijkje nemen, want welk ander Berlaars project 
kan dat palmares voorleggen?

Aanpassing van een dorpsgezicht?
De pastorij is een van de mooiste gebouwen van de Hei. 
Het gebouw werd opgericht in 1879, vernield op 1 oktober 
1914 en heropgebouwd in 1922. Doorheen de jaren was 
het de woonplaats van pastoors en onderpastoors, een 
centraal aanspreekpunt gelegen tussen de kerk en de 
meisjesschool.

CULTUUR
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in samenwerking meteen initiatief van

  Open 
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       dag

Zondag 
11 sept. 2022
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De achterliggende tuin is een oase van rust die zich 
uitstrekt tot aan de Heistsebaan. Jarenlang was ‘Den hof 
van de Pastoor’ de thuishaven van onze meisjeschiro. 
Het was een hele tijd een komen en gaan van onze 
jeugd. Eerst waren er de meisjesgidsen en later de 
meisjeschiro, die nu een eigen gebouw hebben wat 
verder in de straat.

Maar alles heeft zijn tijd en beperking. Sinds jaren is er 
geen residerende pastoor meer en de Buitenschoolse 
Kinderopvang, die samen met de kerkfabriek de pastorij 
gebruikte, moet gemoderniseerd en duurzamer worden. 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de plannen voor 
de vernieuwing, waarbij het uitzicht alleszins bewaard 
zal blijven. Een vertrouwd stukje Hei wordt vernieuwd 
zodat het weer 40 jaar mee kan.

Ook ‘Den hof van de Pastoor’ zal een ander uitzicht 
krijgen. Het wordt een publieke tuin, waar je rustig 
kan verpozen en van de natuur genieten. De oude 
chirolokalen die bestaan uit betonnen platen en 

golfplaten als dakbedekking hebben, zullen afgebroken 
worden. Ook hier verdwijnt een vertrouwd dorpsgezicht.

Tijdens Open Monumentendag op 11 september zal 
de volle aandacht gevestigd worden op de twee 
dorpsgezichten die een grondige gedaantewisseling 
zullen ondergaan. Tussen 13 en 18 uur vindt er in de 
pastorij een tentoonstelling plaats met beeldmateriaal 
uit het verleden. Wie nog geschikte foto’s of andere 
voorwerpen in z’n bezit heeft, kan dit melden bij Frans 
Busschots (0477 89 03 40). Ook materiaal van de tuin 
van de pastorie, de meisjesschool, het vroegere klooster 
enzovoort zijn welkom! Verenigingen die aan de expositie 
willen meewerken, mogen dit laten weten aan de dienst 
Vrije Tijd via vrijetijd@berlaar.be. 

Het wordt een unieke gelegenheid om afscheid te 
nemen van de pastorij in zijn huidige vorm en om samen 
heerlijke herinneringen op te halen. Ben je van de Hei of 
heb je er verwanten? Kom langs en duik dan aan de hand 
van oude foto’s mee in het verleden! De Hei verwacht je!

Pastorij Heikant
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ACTIVITEITENKALENDER
7/9  -  Wandelcriterium
Organisatie: Okra Berlaar-Statie 
11.30 uur - Dorpsplein Berlaar-Centrum
7 euro (lunchpakket inbegrepen) 
Inschrijven via 0499 76 44 16

10/9  -  Herfstconcert 
Organisatie: Fanfare Willen is Kunnen
19 - 22 uur - Parochiezaal Berlaar-Heikant
(Aarschotsebaan 105) - 8 euro
0474 91 03 24 - ludovanhout2016@gmail.com

10/9  -  Herdenking 1 jaar Troostplek 
Organisatie: Ferm Berlaar
14 - 17 uur - Tuin WZC Kloosterhof (Sollevelden 5)
info@fermberlaar.be 

11/9  -  Aanpassing van een dorpsgezicht 
(OpenMonumentendag)
Organisatie: Gemeente Berlaar
13 - 18 uur - Pastorij (Aarschotsebaan 52) - gratis
03 410 19 00 of vrijetijd@berlaar.be 

11/9  -  Een blik in de toekomst van wonen 
(OpenMonumentendag)
Organisatie: Gemeente Berlaar
11 - 18 uur - Solar 2002 (Bastijnstraat 85) - gratis
bruno.cassiers@telenet.be 

Elke dinsdag vanaf 13/9  -  Pilates
Organisatie: Ferm Berlaar
19.30 tot 20.30 uur - OC Ballaer (Petruszaal, Markt 27) 
Inschrijven via 03 482 44 45 - Info: info@fermberlaar.be 

14 - 17/9  -  Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
Organisatie: Berlaarse verenigingen
Huis-aan-huisverkoop - 8 euro/plantje - 03 422 57 22

Tot 20/9  -  Fotozoektocht
Organisatie: KF Ste Cecilia
Straten Berlaar - 5 euro
www.ceciliaberlaar.be - zoektocht@ceciliaberlaar.be 

22/9  -  Babymassage
Organisatie: CM Gezondheidsfonds
10 - 12 uur - Consultatiebureau Wiegwijs Berlaar
(Dr Van der Borghtstraat)  - Gratis 
gezondheidenparticipatie.antwerpen@cm.be of 
gezondheidenparticipatie.amt@cm.be 

22/9, 6/10 en 20/10  -  Brei- en haakcafé
Organisatie: Ferm Berlaar
19 uur - OC Ballaer (Markt 27)
Inschrijven via 03 482 44 45 - Info: info@fermberlaar.be

24/9  -  Balder de boom in
Organisatie: Natuurpunt - De Wielewaal
9 - 17 uur - De boomgaard van Natuurpunt (Fertlarelei)
joris.vandyck1974@gmail.com  

25/9  -  Baknamiddag voor de kids
Organisatie: Gezinsbond Berlaar
14 - 16 uur - GBS De Stap (Pastorijstraat 60) - 5 euro 
gezinsbondberlaar@gmail.com - 0497 59 13 63 

26/9  -  Cycling dinner
Organisatie: Ferm Berlaar
Inschrijven via 03 482 44 45 - Info: info@fermberlaar.be

29/9  -  Daguitstap met de bus naar Kampenhout 
en Rotselaar
Organisatie: Ferm Berlaar
Inschrijven via 03 482 44 45 - Info: info@fermberlaar.be

12/10  -  Gespreksavond:  
De wondere wereld van rituelen
Organisatie: Ferm Berlaar
20 uur - OC Ballaer (Markt 27)
Inschrijven via 03 482 44 45 - Info: info@fermberlaar.be

16/10  -  33ste Nete- en Kastelentocht
Organisatie: Wsv Berchlaer
7.30 - 15 uur - OC Ballaer (Markt 27)
Basis: 3 euro - Leden: 1,50 euro
ingrid.haverhals@scarlet.be of 0486 29 06 46 

19/10  -  Bloemschikken
Organisatie: Ferm Berlaar
19 uur - OC Ballaer (Markt 27)
info@fermberlaar.be

JOUW ACTIVITEIT HIER?
Wil jij jouw activiteit ook in deze kalender? Voer 
die dan voor 1 oktober in op de UiTdatabank via 
www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen deze kalender 
vervolgens over in De Kiosk.
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VEILIG TERUG NAAR SCHOOL 
In het voorjaar legden de scholieren van Berlaar en Nijlen hun fietsproeven af. Hierbij kregen 
ze eerst een deel theoretische lessen, vervolgens gingen ze op verkenning om daarna de 
effectieve proeven af te leggen.

Onze politiezone draagt graag haar steentje bij om 
jongeren zelfzeker met de fiets in het verkeer te laten 
rijden. Voor kinderen die vanaf september naar de 
middelbare school vertrekken is het van cruciaal belang 
dat ze zelfvertrouwen ontwikkelen. 

Daarom konden de leerlingen van het zesde leerjaar 
zich aan het einde van vorig schooljaar veilig leren 
bewegen in het verkeer aan de hand van fietsproeven. 
Ze oefenden hierbij verschillende situaties in, zoals links 
of rechts afslaan op een kruispunt, of hoe de bevelen 
van een agent op te volgen als de verkeerslichten buiten 
werking zijn. Verder leerden ze verkeersborden lezen en 
konden ze samen met de politie de route verkennen 
die ze vanaf 1 september zullen afleggen naar hun 
middelbare school.

Dode hoek 
Tijdens deze voorbereidende momenten kregen de 
kinderen ook uitleg over de gevaren van de dode hoek (= 
de ruimte rond een vrachtwagen waar de bestuurder je 
niet kan zien). Transportfirma Hens uit Nijlen maakte zich 
twee dagen vrij om de scholieren die gevaren te leren 
inschatten. Want jaarlijks gebeuren er nog tientallen 
dodehoekongevallen met fietsers, voetgangers en 
vrachtwagens.

Er zijn al heel wat middelen om het risico van de dode 
hoek te verkleinen, maar zelf kan je ook veel doen om 
eventuele ongevallen te vermijden. 

Zo leerden de kinderen:
• Voldoende afstand van een vrachtwagen te 

houden, drie meter is optimaal. 
• Te vermijden dat ze rechts naast de vrachtwagen 

rijden.
• Dat als je vanop de fiets de 

vrachtwagenbestuurder niet ziet, hij/zij jou ook 
niet ziet en ze dus oogcontact moeten maken met 
de chauffeur. 

• Fluorescerende kleuren te dragen en ervoor te 
zorgen dat de fietsverlichting werkt.

• Waar de dode hoeken liggen en hoe ze zones 
waar ze niet (goed) zichtbaar zijn moeten 
vermijden.

• Dat de vrachtwagen voorrang heeft. Ze beseffen 
nu dat ze de wagen best niet voorbij steken en 
wachten tot het veilig is om door te rijden.

Alle fietsertjes zijn geslaagd in de proeven en ontvingen 
als beloning hun fietsdiploma en een setje fietslichten!

MOBILITEIT



15  I  De Kiosk - juli - aug 2022

NIEUWE WETGEVING E-STEPS VANAF  
JULI 2022
Elektrische steps worden steeds populairder, maar het gebruik ervan is niet altijd zonder risico. Om alles 
veilig te laten verlopen, gelden er vanaf 1 juli 2022 nieuwe regels voor elektrische steps, met een maximale 
snelheid van 25 km/uur.

Geen elektrische step onder de 16 jaar
Om te voorkomen dat kinderen of jonge tieners met een 
elektrische step tussen het gemotoriseerde verkeer 
rijden, geldt voortaan een leeftijdsgrens van 16 jaar. Al 
zijn er wel uitzonderingen: in woonerven en erven, op 
wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers en 
ruiters en in speelstraten mag ook wie jonger is dan 16 
met een e-step rijden. Ook in voetgangerszones mogen 
jongeren rijden als een verkeersbord dat toelaat, maar 
dan moet het stapvoets.

Verboden op het trottoir
Voortaan ben je als gebruiker gelijkgesteld met fietsers, 
ongeacht de snelheid waarmee je rijdt. Je moet dus 
altijd de regels voor fietsers volgen. Concreet betekent 
dit dat je niet meer op het trottoir mag rijden, maar het 
fietspad moet volgen. Als er geen fietspad is, rij je op 
de rijbaan. In voetgangerszones geven verkeersborden 

aan of fietsers (en dus ook elektrische steps) al dan niet 
toegelaten zijn. Zo ja, dan moet je stapvoets rijden.

Geen passagiers vervoeren 
Met z’n tweeën op één elektrische step rijden is geen 
goed idee omwille van de geringe stabiliteit. Daarom is het 
voortaan expliciet verboden om passagiers te vervoeren 
op gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

Parkeren
Jouw elektrische step zomaar achterlaten op de openbare 
weg is hinderlijk en gevaarlijk. Voor elektrische steps 
zijn er voortaan specifieke parkeerzones en zones met 
parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. 
Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren 
op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat jouw step 
de doorgang niet belemmert.

Nog enkele belangrijke weetjes over het gebruik van de e-step
• Om een elektrische step te mogen gebruiken heb je geen rijbewijs nodig. 
• Een verzekering is niet verplicht, maar een familiale verzekering wordt aangeraden om je te beschermen 

tegen schade aan derden.
• Een elektrische step zonder zadel heeft een maximale snelheid van 25 km/uur. Het is verboden en strafbaar 

om dergelijke steps op te drijven.

VAN ARM NAAR RIJK GAS: WAT ZIJN DE 
GEVOLGEN VOOR JOU?
Wist je dat aardgas arm of rijk kan zijn? Ons land importeert beide soorten gas, maar Nederland draait in 
2030 de kraan van arm gas dicht. Daarom moeten veel Belgen overschakelen van arm naar rijk gas.

De samenstelling van rijk gas is anders dan die van arm 
gas. Alle consumenten die zullen omschakelen moeten 
hun toestellen dus laten nakijken en, indien nodig, laten 
bijregelen. Toestellen die te oud zijn of niet compatibel 
zijn met rijk gas zullen moeten vervangen worden. De 
Vlaamse overheid betaalt een premie voor de installatie 
van een gasvervangende warmtepomp. Surf voor alle 
info hierover naar vlaanderen.be of vraag raad aan de 
adviseurs van Stekr. 

Je krijgt nog een brief in de bus met informatie over de 
overstap van arm naar rijk gas. Die krijg je twee jaar op 
voorhand, zodat je bij het tweejaarlijkse onderhoud van 
je gasinstallatie(s) met je installateur kan afstemmen of 
er aanpassingen en/of vervangingen nodig zijn.

Meer weten?  
www.berlaar.be/gasverandert of www.gasverandert.be
Info krijgen of een afspraak maken bij STEKR kan via 015 
28 60 28 of info@stekr.be. 

WONEN EN WELZIJN
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FEEST, LACH EN BELEEF TIJDENS DE BERLAARSE 
SENIORENWEKEN
Van donderdag 22 september tot zaterdag 1 oktober staan er in Berlaar weer heel wat activiteiten voor 
Berlaarse 55-plussers op het programma. Je kan opnieuw deelnemen aan het seniorenfeest, maar kan 
evengoed een film of een modeshow meepikken.

Seniorenfeesten 
We starten onze seniorenweken op donderdag 22 en 
vrijdag 23 september met de seniorenfeesten. 

Die worden dit jaar op twee dagen georganiseerd, 
telkens voor 200 personen. Je mag je onder meer 
verwachten aan een warme maaltijd (cocktail van kip, 
varkenshaasje met champignonsaus, witlof, boontjes 
met spek en kroketten), een optreden van Marc en Lea 
en taart of fruitsla.
• Donderdag 22 OF vrijdag 23 september
• Start: 12 uur, einde: 16.30 uur
• Locatie: Zaal Familia, Aarschotsebaan 105
• Prijs: 10 euro
• Inschrijvingen starten op donderdag 1 september  

om 9 uur via het formulier dat je kan vinden op  
www.berlaar.be/seniorenweken. Je kan het formulier 
ook afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis.

• Op de locatie geldt een maximumcapaciteit. Volzet is 
volzet!

Seniorenweken 
Tussen 26 september en 1 oktober staan vervolgens 
volgende activiteiten op het programma:

Filmvoorstelling: Lassie
• Maandag 26 september
•  Start: 14.30 uur
•  Locatie: WZC Sint-Augustinus, Legrellestraat 39
•  Prijs : 2 euro

Filmvoorstelling : Marina
• Maandag 26 september
• Start : 14.30 uur
•  Locatie : WZC Kloosterhof, Sollevelden 5
•  Prijs : 2 euro

Seniorenbowling
•  Dinsdag 27 september
•  Start : 14 uur
•  Locatie : De Speelberg, Mechelbaan 27 – Putte
•  Prijs: 7 euro – inschrijven verplicht!

Praatcafé Dementie: het effect van muziek op het brein
•  Dinsdag 27 september
•  Start: 19.30 uur
•  Locatie: LDC Balderhuys, Pastorijstraat 2a
•  Prijs: gratis – inschrijven verplicht!

Modeshow: kledij uit de oude doos
•  Woensdag 28 september
•  Start: 14.30 uur
•  Locatie: WZC Sint-Augustinus, Legrellestraat 39
•  Prijs: gratis

Infonamiddag: verkeersregels en de elektrische fiets
•  Donderdag 29 september
•  Start: 14 uur
•  Locatie: Buurthuis Gust & Tina, Legrellestraat 39
•  Prijs: gratis

Peuters in actie
•  Zaterdag 1 oktober
•  Van 10 tot 11 uur
•  Locatie: BKO Centrum, Pastorijstraat 60
•  Prijs: gratis - inschrijven verplicht!

Inschrijven kan, behalve voor de seniorenfeesten, via 
www.berlaar.be/inschrijven. Hou er rekening mee dat 
het programma onder voorbehoud is van eventuele 
coronamaatregelen.

Meer info:
dienst Vrije Tijd, vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00   
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AARDBEIEN TELEN IN JE EIGEN MOESTUIN
Wie ooit zelfgeteelde aardbeien heeft gegeten, weet hoe lekker die kunnen smaken. 
Zowel in de volle grond als in een pot of bak kun je prima aardbeien telen. Zorg voor 
een zo groot mogelijke oogst dankzij de tips van Eddy Vets!

Er gaat niets boven de heerlijke zoete smaak van aardbeien die je zelf in je 
eigen moestuin geteeld hebt. Je kunt ze telen in volle grond, maar ook wie 
een kleinere tuin heeft kan genieten van zelfgeteelde aardbeitjes. Je kan ze 
namelijk ook in aparte bakken of bloempotten planten.
 
Ken jij trouwens de alternatieve naam voor aardbeien?(*) En wist je al dat er 
verschillende soorten aardbeiplanten zijn? De bekendste aardbei is de rode 
aardbei, maar je hebt er ook witte en er bestaan zelfs aardbeien die naar 
ananas smaken! Of wat denk je van de schattige bosaardbeien? Plant je 
favoriete soort of combineer verschillende aardbeisoorten.

Zin in verse, onbespoten aardbeien uit eigen tuin?
Kom dan zeker naar de voordracht op maandag 5 september om 19.30 uur 
in GBS De Stap. Je komt er te weten wanneer en hoe je het best aardbeien 
plant en onderhoudt. Lesgever Eddy Vets geeft zelf het goede voorbeeld 
en haalt zijn groenten uit eigen tuin: gezond, onbespoten, vers en smakelijk! 
Inschrijven kan via milieu@berlaar.be.

MILIEU

(*) zomerkoninkjes

NOODOPVANGPLAATSEN VOOR ASIELZOEKERS 
OP MILITAIR DOMEIN IN BERLAAR
Het kernkabinet van de federale regering kondigde in juli een aantal maatregelen aan om de verhoogde 
instroom van asielzoekers aan te pakken. Eén van die maatregelen was de creatie van extra tijdelijke 
opvangplaatsen in loodsen van Defensie, onder meer op het militair domein in Berlaar.

Sinds 8 augustus worden er asielzoekers opgevangen 
in de tijdelijke opvangplekken op het militair domein. 
Deze bewoners verblijven er in afwachting van hun 
asielaanvraag.

Het gaat om tijdelijke plekken voor noodopvang omdat 
er momenteel nog heel wat mensen op straat slapen. 
De federale regering gaf aan geen regulier asielcentrum 
op dezelfde locatie te willen voorzien en het centrum in 
Berlaar te laten uitdoven wanneer die nood er niet meer is.

Rode Kruis Vlaanderen
De opvangplekken worden beheerd door Rode Kruis 
Vlaanderen. Zij beschikken op dat vlak over de nodige 
ervaring om alles, zowel voor de bewoners als voor de 
buurt en de gemeenschap, vlot te laten verlopen.
Wie vragen heeft over de werking van deze opvang-
plekken of zich wil engageren als vrijwilliger, kan het 
Rode Kruis bereiken via volgende contactgegevens:
• info.ocberlaar@rodekruis.be
• 03 205 61 00

Meer info?
Op www.berlaar.be/asielopvang kan je terecht voor een 
overzicht met relevante vragen en antwoorden.
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BOMEN EN PLANTEN VOOR EEN BLOEIEND BERLAAR
Met de campagne ‘Bloeiend Berlaar’ willen we onze gemeente groen en landelijk houden. Eén van de 
ambities van die campagne is om tegen 2024 liefst 11 500 nieuwe bomen in onze gemeente aan te planten. 
Dat doen we graag met jouw hulp, want ook jij kan je steentje bijdragen om Berlaar zuurstof te geven.

Behaag het landschap 
Maak van je tuin één groot, groen paradijs met kansen 
voor dieren, planten en het klimaat! Tot 30 september 
kan je via het lokaal bestuur plantgoed bestellen aan 
een voordelig tarief.

Er staan onder meer klimplanten zoals klimhortensia, 
klimkamperfoelie, blauwe en witte druivelaar, 
bosrank, klimop en hop in het aanbod, maar ook 
struiken (vlinderstruik, Gelderse roos, spork, gele en 
rode kornoeilje) en bodembedekkers (ooievaarsbek, 
zennegroen, brunel, bosaardbei, wilde marjolein en 
maagdenpalm) kan je aankopen.

Bestellen doe je tussen 1 en 30 september via  

www.berlaar.be/bloeiendberlaar. Het plantgoed kan je 
vervolgens op zaterdag 26 november tussen 9 en 11.30 
uur afhalen in het gemeentelijk magazijn (Hellegatstraat 
1, 2590 Berlaar).

Gratis boom of struik
Per gezin kan je in de maand september ook een gratis 
boompje of struik bestellen bij het lokaal bestuur. Je kan je 
bestelling op je eigendom, binnen de gemeentegrenzen, 
aanplanten.

Je kan kiezen uit een veldesdoorn, een wilde appel, 
een vlier of een hazelaar. Geen plaats in je tuin? Dan 
kan je aangeven dat jouw boom of struik ergens op het 
openbaar domein in Berlaar geplaatst mag worden. 
Zo lever je alsnog een belangrijke bijdrage aan onze 
leefomgeving en de leefbaarheid van ons dorp.

Je gratis boom of struik bestellen kan van 1 tot 30 
september via www.berlaar.be/bloeiendberlaar.

GEEN HONDENPOEP OP DE STOEP (OF IN DE WEI)
Heel wat huishoudens nemen een hond in huis. De trouwe viervoeters groeien al snel uit tot 
een volwaardig extra gezinslid en krijgen de nodige zorg en aandacht. Helaas kan een hond ook 
voor heel wat wrevel in de buurt zorgen, als zijn baasje zijn plicht niet nakomt.

Hondenpoep is voor vele mensen een bron van ergernis. 
Niemand wil een hoopje op z’n stoep zien liggen of 
aan z’n schoen voelen kleven. Hoewel deze overlast 
makkelijk vermeden kan worden, stellen we vast dat 
sommige buurten de laatste tijd fel geplaagd worden 
door hondenpoep. Elk hondenbaasje is nochtans 
verplicht om de poep van zijn hond op te ruimen. Wandel 
je met je hond op het openbaar domein, dan moet je 
minstens twee plastiek zakjes bijhebben, zoniet riskeer 
je een GAS-boete.

Honden aan de lijn, dat vinden koeien fijn! 
Naast de overlast die hondenpoep veroorzaakt, kan het 

ook leiden tot ernstige gezondheidsproblemen bij o.a. 
koeien. Je hond laten loslopen op het platteland lijkt 
onschuldig, maar kan drastische gevolgen hebben voor 
koeien die staan te grazen in de weiden. Als een hond 
zijn uitwerpselen daar achterlaat en zijn ontlasting is 
besmet met Neospora, vormt dit een gezondheidsrisico 
voor koeien, geiten en schapen. Neospora is een 
parasiet die dé belangrijkste oorzaak van abortus bij 
koeien veroorzaakt. Indien drachtige dieren besmet 
worden, kan dit leiden tot vroeggeboorten, misvorming 
of verwerping. Preventie is belangrijk want er bestaat 
geen geneesmiddel tegen de ziekte. Het is dus zeer 
belangrijk om honden niet zomaar los te laten lopen op 
de weiden.

Honden spelen een belangrijke rol bij de overdracht 
van Neospora, want zij zijn de eindgastheer. Honden 
hebben zelf geen hinder van de parasiet, maar kunnen 
wel andere dieren besmetten. Daarom is het belangrijk 
dat honden niet door weiden lopen. Ook weiden waarin 
geen koeien staan, vormen een besmettingsbron als 
er hondenuitwerpselen liggen. Het weidegras wordt 
gemaaid en dient als voeder voor koeien.

Meer weten?
www.berlaar.be/hondenpoep
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PRAKTISCHE INFO
GEMEENTEHUIS
Algemeen telefoonnummer: 03 410 19 00
Algemeen faxnummer: 03 482 49 14
Algemeen e-mailadres: info@berlaar.be
Algemene openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Na telefonische afspraak met de betreffende ambtenaar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUISARTSENWACHTPOST PALLIETERLAND
Transvaalstraat 42, 2500 Lier – 1733 - www.hwpp.be

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

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

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

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

DE RAADSLEDEN ZIJN TE BEREIKEN OP:
Dirk Aras – 03 482 47 69 – 0477 41 44 55 – dirk.aras@berlaar.be
Ingeborg Van Hoof – 03 482 37 81 – 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Liesbeth Ceulemans – 0498 83 12 69 – liesbeth.ceulemans@berlaar.be 
Geert Fierens – 0479 29 46 89 –  geert.fierens@berlaar.be
Wim Kelber – 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



BALder Zomer

@kris.martle.fotografie

@eddy_wellens

Flashmob Dance Feeling

@kris.martle.fotografie

@my.wanndering.wonder

@kenvoet
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