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Beste burgers van Berlaar,

Zelf vind ik de eindejaarsdagen altijd een fijne periode. De feestdagen staan altijd 
in het teken van samen zijn, gezelligheid, familie en vrienden. Maar het is ook dé 
periode waarin we terugblikken op het vorige en vooruit kijken naar het nieuwe jaar. 
Want de jaren gaan toch zo snel voorbij!

De coronagolven vlakten gelukkig steeds verder af, maar ook 2022 bracht ons in 
Berlaar vele uitdagingen. Eén van die uitdagingen was onder meer de beslissing van 
de federale overheid om op het militair domein een noodopvangcentrum te voorzien. 
Rode Kruis Vlaanderen doet het nodige om het leven in en buiten dat centrum in 
goede banen te leiden. Sanad Latifa, een oorlogsfotograaf uit Palestina, is één van de 
bewoners en bekeek intussen ook door zijn lens naar onze gemeente. Het resultaat 
kan je vinden op de pagina hiernaast.

Net als elk huishouden zullen we ook als lokaal bestuur de komende maanden inzetten 
op besparingen van elektriciteits- en verwarmingskosten. Eén van de opvallendste 
maatregelen, is het doven van de straatverlichting. Samen met Fluvius en enkele 
andere besturen besloten we de straatlamp bij jou in de buurt vanaf 9 januari uit 
te schakelen. Behalve op vrijdag en zaterdag zal het dan tussen 23 en 5 uur ietsje 
donkerder worden. Voorzie jezelf dus van de nodige reflecterende kledij en verlichting 
wanneer je ’s avonds op pad gaat.

Deze en andere vooruitzichten voor 2023 stel ik graag aan je voor op onze gemeentelijke 
nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari in ons openbaar park Berlaarhof. Je bent 
welkom om 11 uur, we nemen er samen afscheid van het voorbije jaar en klinken op 
alles wat we de komende maanden mogen verwachten. Het gaat sfeervol zijn, in een 
mooie omgeving en met lekkere hapjes. Want onze nieuwjaarsreceptie krijgt dit jaar 
een Italiaans tintje!

Ik wens je voor 2023 alvast een goede gezondheid en hoop dat je al je dromen kan 
waarmaken!

Buon anno!

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

Samenwerkingsovereenkomst 
buurthuis ‘Gust en Tina’
Woonzorgcentrum Sint-Augustinus 
richtte enige tijd geleden buurthuis 
‘Gust en Tina’ op. Dat buurthuis 
herbergt een sociaal restaurant en 
voorziet een uitgebreid aanbod aan 
activiteiten en infomomenten.

Door het lokale en laagdrempelige 
karakter van deze activiteiten 
vervult het buurthuis een 
belangrijke sociale rol. 

Het lokaal bestuur sloot daarom een 
overeenkomst met het buurthuis 
waarbij het jaarlijks een subsidie 
van 6000 euro toekent om de 
werking te ondersteunen. De raad 
keurde die overeenkomst in oktober 
goed.

Principiële straatnaamgeving 
‘Pastoor Thielemansstraat’
Het college van burgemeester en 
schepenen leverde in 2021 een 

vergunning af voor de ontwikkeling 
van het binnengebied tussen 
Smidstraat, Meistraat, J.B. 
Coomanssstraat en Winterhof. Hier 
worden woningen, appartementen, 
boven- en ondergrondse parkings 
aangelegd in combinatie met weg- 
en rioleringswerken en de opmaak 
van het openbaar domein.

In de zitting van november ging de 
gemeenteraad unaniem akkoord 
om deze nieuwe zijstraat de naam 
‘Pastoor Thielemansstraat’ te 
geven. De straat zou zo de naam 
krijgen van pastoor Eric Thielemans, 
die in 2018 onverwachts overleed.

Over deze naam wordt nu een 
openbaar onderzoek georganiseerd, 
waarna het dossier definitief kan 
worden goedgekeurd.

Ondertekening van het Lokaal 
Energie- en Klimaatpact 2.0
De gemeenteraad besloot in de 
zitting van november om het 
Lokaal Energie- en Klimaatpact 
2.0 te ondertekenen. Met die 
ondertekening geeft het lokaal 
bestuur aan actie te willen 
ondernemen om die doelstellingen 
te behalen.

Berlaar engageert zich hierdoor, net 
als andere lokale besturen, om de 
CO2-reductie voor eigen gebouwen 
en technische infrastructuur verder 
terug te dringen en stappen te 
zetten om energie te besparen.

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

gemeenteraadbeluisteren.

 ©Sanad Latifa

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD



LOKALE DIENSTVERLENING VOORTAAN ONDER 
EENZELFDE DAK
Eind december sloot het Sociaal Huis in de Zomerstraat de deuren. De dienstverlening van onze sociale 
dienst verhuisde vanaf dan naar het gemeentehuis (Markt 1).

Voor de meeste administratieve diensten van het lokaal 
bestuur kon je als burger terecht in het gemeentehuis. Maar 
de sociale dienst werkte in 2022 nog vanuit het Sociaal Huis 
(Zomerstraat 22).

Deze dienstverlening is nu samengebracht en gecentraliseerd. 
Alle betrokken diensten in het Sociaal Huis zijn verhuisd naar 
het gemeentehuis.

Omdat deze dienstverlening voortaan niet meer verspreid zit 
over twee locaties kan je voor al je vragen en afspraken dus in 
het gemeentehuis terecht.
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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 2 januari en maandag 20 februari 2023 is er geen zitdag.

OPGELET!
Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 14 december 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.

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

• maandag 2 januari 2023

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 of via de Berlaarapp.
Let op: je moet je afspraak minstens drie werkdagen vooraf aanvragen. 



ACTIVEER HET HANDTEKENINGCERTIFICAAT VAN 
JOUW EID
Heb je vóór je achttiende verjaardag een identiteitskaart aangevraagd en ben je intussen 18 geworden? 
Dan is het belangrijk om met je eID en pin- en pukcode langs te gaan bij de dienst Burgerzaken om je 
digitale handtekening te laten activeren.

De elektronische identiteitskaart die wordt uitgereikt 
aan minderjarigen heeft immers maar één actieve chip: 
de chip om zich te identificeren. Het certificaat om een 
handtekening te zetten staat zolang ze minderjarig 
zijn op non-actief. Dit omdat minderjarigen onbekwaam 
geacht worden om rechtshandelingen te stellen en dus 
niet rechtsgeldig kunnen tekenen.

Wanneer je 18 jaar wordt, word je door de gemeente 
opgeroepen om een nieuwe identiteitskaart aan te 
vragen. Bij de aanmaak ervan wordt ook meteen 
het handtekeningcertificaat geactiveerd, waardoor 
je automatisch een digitale handtekening op jouw 
identiteitskaart krijgt.

Ben je al 18 jaar geworden en heb je nog een geldige 
elektronische identiteitskaart of verblijfskaart die 
werd aangevraagd vóór jouw 18de verjaardag? Dan 
krijg je geen oproeping en moet je zelf met jouw 
elektronische identiteitskaart én pin- en pukcode langs 
het gemeentehuis gaan om het handtekeningcertificaat 
te laten activeren. Van zodra dit in orde is kun je 
bijvoorbeeld vakantiewerk aanvragen, documenten 
digitaal ondertekenen, je coronacertificaat raadplegen, 
een Itsme-account aanmaken, enzoverder.

Meer weten?
www.berlaar.be/identiteitsbewijzen

Let op dat je een geldige foto meebrengt!

Wanneer je – op afspraak - langskomt om een 
nieuwe eID of reispaspoort aan te vragen, moet de 
foto die je op jouw pas wil laten zetten voldoen aan 
volgende voorwaarden:

• De foto mag maximaal 6 maanden oud zijn.
• Het aangezicht moet 70 tot 80% van de 

oppervlakte van de foto innemen.
• Neutrale gelaatsuitdrukking: geen gefronste 

wenkbrauwen, de mond gesloten, tanden niet 
zichtbaar, geen grote glimlach.

• Het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn, 
zonder accessoires, behalve om medische of 
godsdienstige redenen. De ogen, de kin en de 
gezichtsomtrek moeten altijd zichtbaar zijn.

• De achtergrond van de foto moet licht, effen 
en zonder schaduw zijn.
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BURGERLIJKE STAND
geboorten
12.09.2022 Lou Van Roosbroeck

Huwelijken
9.9.2022 Yentel Vekemans en Shelly Kerckhofs
9.9.2022 Ives Van Reeth en Inge Van Gorp
10.9.2022 Geoff Vangenechten en Charlotte Van Looy
1.10.2022 Lien Goyvaerts en Melanie Van den Bulck
24.10.2022 Jonas Van Dessel en Céline Zearo

28.10.2022 Jesse Vervloet en Hanne Geysemans
29.10.2022 Gertjan De Keersmaeker en Anouk Ruymaekers
31.10.2022 Kevin Adriaenssens en Evi Walrand
19.11.2022 Roger Wouters en Mariia Boiko

Overlijdens
8.9.2022 Ludovicus Aerts
9.9.2022 Anna Bosch
12.9.2022 Maria Douwen
24.9.2022 Christiaan Baeck
2.10.2022 Maria Franssens (zuster Odilia)
3.10.2022 Frans Janssens
5.10.2022 Maria Moons
9.10.2022 Germania Busschots
25.10.2022 Herman Vets
29.10.2022 Gilbert Heremans
1.11.2022 (zuster) Virginie Vanhaecke
2.11.2022 (zuster) Elza Franssens

2.11.2022 Gustaaf Witters
6.11.2022 Monica De Kock
7.11.2022 Joseph Van Hout
9.11.2022 Martha Rijnders
10.11.2022 Juliana Van den Eynde
11.11.2022 Savina Lievens
13.11.2022 Elisabeth Van den Brande
13.11.2022 Josepha Hermans
22.11.2022 Maria De Herdt
26.11.2022 Rachel Nagels
27.11.2022 Lucas Verdonck
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JAARWISSELING ZONDER KNALLEN:  
BERLAAR VOERT VUURWERKVERBOD IN
Het lokaal bestuur van Berlaar zal het afsteken van eindejaarsvuurwerk niet langer 
toestaan. Vuurwerk was in onze gemeente al langer verboden, maar er golden op 
dat verbod nog een aantal uitzonderingen zoals op 1 januari tussen middernacht en 
1 uur. Vanaf komende jaarwisseling wordt er echter een algemeen verbod ingevoerd 
waardoor die uitzondering vervalt.

Vuurwerk afschieten houdt steeds de nodige risico’s in, zeker wanneer het 
niet door professionelen wordt uitgevoerd. Elk jaar vernemen we tijdens 
de jaarwisseling verhalen van schade aan eigendom of ongelukken. 
Bovendien is Berlaar een landelijke gemeente, waar heel wat inwoners 
huisdieren of andere dieren hebben. Felle lichtflitsen en knallen kunnen 
hen behoorlijk doen schrikken. Ze geraken daardoor het noorden en 
hun baasjes kwijt, waardoor er jaarlijks heel wat dieren sterven aan de 
gevolgen van het vuurwerk.

Om die zaken voortaan te vermijden, besloot het lokaal bestuur van 
Berlaar een algemeen vuurwerkverbod in te voeren. In het verleden 
waren er nog uitzonderingen mogelijk wanneer er expliciet toelating 
voor gegeven werd of op 1 januari tussen middernacht en 1 uur. Maar die 
laatste uitzondering vervalt nu, waardoor het voor inwoners niet langer 
toegestaan is om in Berlaar vuurwerk af te steken.

We hopen deze jaarwisseling in Berlaar alleen champagnekurken te 
horen knallen. Door geen vuurwerk af te steken, voorkomen we heel wat 
mensen- en dierenleed. De vrijgekomen tijd kunnen we besteden aan 
onze familie en vrienden.

Bespaar je huisdier
een oorverdovend
nieuwjaar.

WWW.OMGEVINGVLAANDEREN.BE/DIERENWELZIJN
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KERSTBOOMOPHALING
De gemeente verzorgt naar jaarlijkse gewoonte een ophaling van de 
gebruikte kerstbomen.

De gebruikte kerstbomen worden op volgende dagen opgehaald:
- maandag 9 januari 2023: Berlaar-Heikant
- dinsdag 10 januari 2023: Berlaar-Centrum & Gestel

Gelieve de bomen vanaf 7 uur ’s morgens klaar te leggen langs de openbare weg.

Let er op dat potten, statieven, zakken en versiering zijn verwijderd, want 
anders wordt jouw kerstboom niet meegenomen.

UITSLAG STEUNKAARTEN 2022 
BRANDWEER BERLAAR
De Berlaarse brandweerafdeling verkocht traditiegetrouw weer steunkaarten. Heb je een winnend lootje? Dan kan 
je jouw prijs ophalen in de brandweerkazerne (Liersesteenweg 51). Dat kan van 9 tot en met 30 januari 2023, telkens 
op maandag van 20 tot 21 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur.

1. 24315 
2. 15020 
3. 10687 
4. 38518  
5. 21303 

6. 33864 
7. 02870
8. 28509
9. 10316   
10. 30904

11. 35938
12. 11020
13. 32585
14. 13478
15. 14376

16. 29067
17. 12086
18. 22865
19. 06531
20. 30172

21. 04861
22. 28896
23. 10586
24. 23711
25. 13543
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VERGEET JE DE STOEP VOOR JOUW 
DEUR NIET SNEEUW- EN IJZELVRIJ 
TE MAKEN?
Bij sneeuwval en ijzel ben je als burger verplicht om de stoep voor je huis over een breedte van minimum 
1,50 meter sneeuw- en ijsvrij te maken. Je bewijst er je medeburgers een goede dienst mee door jouw 
stukje zo veilig mogelijk te maken en helpt zo ongelukken te vermijden.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt 
worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. Rioolkolken en 
straatgoten moeten vrij blijven. In straten en pleinen waar geen 
voetpad is aangelegd, wordt er 1,5 meter gemeten vanaf de gevel 
of de rooilijn.

Oudere of mindervalide inwoners die dit zelf niet kunnen, 
kunnen een behulpzame buur inschakelen of mogen hiervoor de 
klusjesdienst van de sociale dienst contacteren via 03 410 19 00.

Het lokaal bestuur zorgt voor het vrijmaken van de openbare weg. 
Zodra het KMI en de lokale politie aangeven dat er veel sneeuwval 
wordt verwacht, rijden de strooidiensten uit om zoveel mogelijk 
straten ijs- en sneeuwvrij te maken. Ook ‘s nachts. Daarbij wordt 
eerst prioriteit gegeven aan de belangrijkste verbindingswegen 
en fietspaden. Moet je op de baan zijn wanneer het gesneeuwd 
heeft? Wees dan extra voorzichtig en pas je snelheid aan!

NIEUWJAARSRECEPTIE IN PARK BERLAARHOF
Na twee coronajaren zonder volwaardige nieuwjaarsrecepties neemt het gemeentebestuur de 
traditie weer op. Het bestuur organiseert opnieuw een feestelijke inwijding van het nieuwe jaar en 
nodigt alle inwoners uit om mee te komen klinken op de start van 2023.

De nieuwjaarsreceptie vindt dit jaar plaats in het openbaar park Berlaarhof. Op zondag 8 januari zullen alle  
Berlaarnaars er om 11 uur samen op het nieuwe jaar kunnen klinken, het gemeentebestuur voorziet 
achtergrondmuziek, een drankje en een hapje. 

Al onze inwoners zijn welkom om te komen meevieren, inschrijven voor de receptie is niet nodig.

KERMISSEN IN 2023
Ook in 2023 valt er weer heel wat te beleven in onze 
gemeente. Zo strijken viermaal per jaar de kermiskramen 
neer op verschillende locaties in Berlaar. Wil je niets 
missen? Noteer dan alvast volgende data in je agenda:

• van zondag 14 mei 2023 tot donderdag 18 mei 2023: 
Meikermis in Berlaar-Centrum

• van zaterdag 8 juli 2023 tot woensdag 12 juli 2023: 
Heikermis in Berlaar-Heikant

• van zaterdag 2 september 2023 tot dinsdag 5 september 
2023: Septemberkermis in Berlaar-Centrum

• van zondag 1 oktober 2023 tot dinsdag 3 oktober 2023: 
Oktoberkermis in Berlaar-Station
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GEEF EEN STUKJE BERLAAR CADEAU
Op 14 februari vieren we weer Valentijn, een ideaal moment om je geliefde een keer te soigneren. Heb je 
nog geen idee wat je dit jaar zal kopen? Dan zijn onze Berlaarbons of vernieuwde Balderchocolaatjes 
misschien wel een leuk idee?

Onze Berlaarbons zijn al een tijdje een vaste waarde 
in onze gemeente. De waardebonnen ter waarde van 
5 of 20 euro kan je aankopen aan het onthaal van 
het gemeentehuis om er vervolgens iemand blij mee 
te maken. Wie een Berlaarbon gekregen heeft, kan 
daarmee terecht bij meer dan 70 Berlaarse handelaars 
en horecazaken. Het succes van dit initiatief danken we 
dan ook vooral aan hen. Want hoe meer enthousiaste 
handelaars en zelfstandigen de bon aanvaarden, hoe 
aantrekkelijker het product voor onze inwoners wordt.

Wist je trouwens al dat het niet zo erg is als je een bon op 
tijd vergeet te gebruiken? De vorige Berlaarbons waren 
slechts een jaar geldig en hadden dus een vervaldatum. 
De nieuwe bons zijn onbeperkt geldig, je kan ze dus 
gebruiken wanneer het jou past.

Balderchocolaatjes in een nieuw jasje
Ken je ook onze Balderchocolaatjes al? Met dit cadeau 
combineer je de rijke Belgische chocoladecultuur met 
onze eigen culturele toppers: de Berlaarse toeristische 
highlights. Leuk voor de échte Berlaarfan, maar ook een 
mooi geschenk voor wie Berlaar nog moet leren kennen.

De chocolaatjes worden gecreëerd door het Berlaarse 
familiebedrijf CandyCard (Hellegatstraat 4). De twee 
broers Marc en Frank Hens werken elke dag met passie 
en aandacht aan de producten. Het resultaat? Een 
lekker en origineel luxeproduct waarop foto’s van onze 

Berlaarse kastelen, kerken en monumenten tot in de 
kleinste details én met een verbluffende beeldkwaliteit 
worden weergegeven. 

De vorige chocolaatjes bestonden volledig uit melk-
chocolade, de nieuwe exemplaren zijn een combinatie 
van verschillende soorten chocolade. De nog steeds 
bruine chocoladetabletten werden overgoten met 
witte chocolade. Ook de verpakking kreeg een frissere 
uitstraling en vertelt je meer over de trekpleisters die je 
binnenin kan vinden.

Probeer de Balderchocolaatjes een keer. Kom ze 
kopen aan het onthaal van het gemeentehuis en zet 
je tanden in het Berlaarhof, de dorpskern van Gestel 
of onze recent gerestaureerde Sint-Pieterskerk!

LOKALE ECONOMIE WAARDIG

NIEUWE EDITIE ‘WIN GRATIS WINKELPLEZIER’-ACTIE
Als lokaal bestuur willen we onze lokale handelaars 
ondersteunen en de verhoging van de koopkracht van 
onze inwoners stimuleren. Daarom kan je in januari 
deelnemen aan een nieuwe editie van de actie ‘Win 
gratis winkelplezier’.

Wie tussen 26 december 2022 en 31 januari 2023 een aankoop doet in één van de 
deelnemende winkels, kan zijn of haar persoonlijke contactgegevens op de achterkant 
van z’n kassabon achterlaten en deponeren in één van de drie geluksboxen op 
het Marktplein, Stationsplein of Kardinaal Cardijnplein. Zo maak je kans om het 
aankoopbedrag dat op die bon staat, terug te winnen.
Iedere woensdag worden enkele winnende kassabonnen uit de geluksboxen 
getrokken. De trekking wordt steeds verdergezet tot het totaalbedrag van 1000 
euro per week bereikt is.
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgen hun 
aankoopbedrag terugbetaald in de vorm van Berlaarbonnen (maximum 100 euro/
deelnemer per week).

Meer weten? www.berlaar.be/wingratiswinkelplezier

WAARDIG
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ACTIVITEITENKALENDER
8/1  -  Nieuwjaarsreceptie 
Organisatie: Gemeente Berlaar 
11 - 13 uur  -  Berlaarhof  -  gratis 
03 410 19 00 - info@berlaar.be 

10/1 - 30/5  -  Lessenreeks Pilates 
Organisatie: FERM Berlaar
19.30 - 20.30 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)  -  50-70 euro
03 482 44 45 - info@fermberlaar.be 

14/1  -  Verbroederingsconcert met de Zwitserse 
fanfare La Stephania 
Organisatie: fanfare Willen Is Kunnen 
19.30 - 23 uur  -  Sint-Rumolduskerk  -  12-15 euro 
0474 91 03 24 - ludovanhout2016@gmail.com 

17/1 - 28/3  -  Naaiatelier 
Organisatie: FERM Berlaar
19 - 22 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)  - 38-53 euro
03 482 44 45 - info@fermberlaar.be

19/1 - Demobakles
Organisatie: FERM Berlaar
13 - 16 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)  -  12-16 euro
03 482 44 45 – info@fermberlaar.be

22/1  -  Ontbijt aan huis 
Organisatie: FERM Berlaar
8 - 10 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)
03 482 44 45 - info@fermberlaar.be

Ieder weekend - Komen eten in het weekend
Organisatie: Balderhuys & Kloosterhof
Café Amuze van Kloosterhof (Sollevelden 5)
03 343 40 04 of balderhuys@zusters-berlaar.be

27/1  -  Parochiequiz 
Organisatie: Parochie Sint-Pieter
20 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)  -  20 euro/ploeg
03 482 27 83 - parochiequizberlaar@hotmail.com 

12/2  -  Winterwandelen 
Organisatie: Gemeente Berlaar
8 - 15 uur  -  Sporthal De Putting (Grote Puttingbaan 8a)
2560 Kessel  -  2,5 euro 
03 410 19 00 of vrijetijd@berlaar.be 

16/2  -  Pastorale gespreksvoering 
Organisatie: VZW Zorggroep zusters van Berlaar
09.30 - 16.30 uur  -  Sollevelden 1  -  50 euro 
016 38 98 91 - info@ccv.be 

17/2  -  Bingoavond / vlaaien loten 
Organisatie: FERM en Landelijke Gilde Berlaar
19.30 - 23 uur  -  OC Ballaer (Markt 27)
03 422 57 22 - info@fermberlaar.be

JOUW ACTIVITEIT HIER?
Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten in De 
Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor 30 januari 
2023 invullen in de activiteitenkalender. Dat doe je 
via www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen deze kalender 
vervolgens over in De Kiosk.

WINTERWANDELEN IN BERLAAR  
EN NIJLEN 2023
Ook dit jaar organiseren we in Berlaar en Nijlen een fijne 
winterwandeling. Deze keer doen we dit echter niet samen met 
Kempens Karakter, maar op eigen initiatief. 

De wandeling vertrekt net zoals vorige keer in Kessel aan sporthal De 
Putting (Grote Puttingbaan 8a). Op zondag 12 februari kan je er tussen 8 
en 15 uur starten aan een wandeling van 5 km, 10 km of 15 km. De laatste 
wandeling is er één voor de geoefende wandelaar, aangepast schoeisel 
wordt bij deze route aangeraden. De prijs om deel te kunnen nemen 
bedraagt 2,5 euro per persoon.

Omdat er dit jaar geen wandelingenreeks plaatsvindt, kan je geen 
programmabrochure vinden of deelnemen aan een wedstrijd.

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

SPORT & CULTUUR
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BERLAARNAAR SCHIET RAAK IN DARTSPORT!
Van 22 tot 25 november vond in Gibraltar het JDC World Championship 2022 plaats. Dat is een 
internationaal kampioenschap voor spelers onder de 18 jaar. Ook Berlaar was van de partij, want 
Joppe Van Roosbroeck was één van de acht spelers die ons land vertegenwoordigde.

De 17-jarige darter Joppe Van Roosbroeck maakt 
momenteel deel uit van het Belgisch nationaal 
jeugdteam. Eind november verdedigde hij de Belgische 
driekleur op het JDC World Championship. “Als ploeg 
haalden we na wedstrijden tegen Engeland, Ierland, 
Australië en Duitsland de tweede ronde”, beschrijft 
Joppe de prestaties op het kampioenschap. “In die ronde 
kwamen we 3-0 voor tegen Denemarken, maar moesten 
we uiteindelijk nog met 3-4 het onderspit delven. Bij 
enkele individuele tornooien haalde ik telkens de laatste 
32, maar daarin werd ik vervolgens uitgeschakeld door 
o.m. Luke Litler, de latere winnaar. Op de laatste dag 
stond het World Championship Youth op het programma. 
Ik had wel wat stress, maar won in de eerste ronde twee 
van mijn drie wedstrijden. Een ronde verder kon ik het 
niet afmaken nadat ik telkens een goede voorsprong 
nam.”

Junior wereldkampioen werd Joppe (nog) niet, maar op 
basis van alle prestaties staat hij momenteel op nummer 
49 op de wereldranglijst.
 
Ken jij een sportkampioen zoals Joppe?
Nomineer hem of haar dan voor de Kampioenenhulde! 
Tijdens dit jaarlijks evenement zet de Berlaarse 
sportraad de beste sportieve prestaties van het voorbije 
jaar in de kijker. 
We onderscheiden hierbij vier verschillende categorieën: 

• Kampioenen
•  Sporttrofee
•  Trofee bijzondere sportprestatie
•  Erepenningen

Alle sportievelingen of teams die een kampioenstitel 
hebben behaald of die volgens jou een uitzonderlijke 
(extra)sportieve prestatie hebben geleverd, komen 
in aanmerking om gehuldigd te worden. Via het 
webformulier op www.berlaar.be/kampioenenhulde kan 
je nog tot 30 januari 2023 kandidaturen voordragen. 
De laureaten worden persoonlijk uitgenodigd voor hun 
viering.

©Kris Martlé

PODIUMACADEMIE LIER 
TOONT MUZIKAAL TALENT
De Podiumacademie Lier in Berlaar organiseert 
op zondag 12 februari het jaarlijkse leerlingen- en 
leraarsconcert. Iedereen is om 10.30 uur van harte 
welkom in de refter van gemeentelijke basisschool De 
Stap.

Op het programma prijken heel wat muzikanten die het 
beste van zichzelf zullen geven op het podium. En niet 
alleen leerlingen, maar ook leerkrachten zullen optreden. De 
toegang is gratis, reservatie is niet nodig.

Geen enkele reden dus om niet te komen! 

Meer info? 
Mail ons op het adres berlaar@podiumacademielier.be. 



11  I  De Kiosk - jan - feb 2023

VERWIJDER ASBESTHOUDENDE 
LEIDINGISOLATIE EN KRIJG EEN SUBSIDIE
Vlaanderen streeft naar een asbestveilige leefomgeving tegen 2040. Verwijder de asbestisolatie rond 
verwarmingsbuizen en profiteer van 50% subsidie van de OVAM. Zo maak je je huis gezond!

Woon jij in een huis gebouwd vóór 2001? Dan is 
de kans groot dat er op verschillende plaatsen 
asbest terug te vinden is. Asbest werd vroeger 
immers veel gebruikt omdat het bestand is tegen 
hoge temperaturen en goed isoleert. Zo werden 
onder meer asbestvezels verwerkt in de isolerende 
gipslaag rond verwarmingsbuizen.

Helaas zijn asbestvezels echter kankerverwekkend 
en verspreiden vrijkomende asbestvezels zich net 
als stof: eerst in de kamer waar de leidingen zijn en 
daarna in de rest van je huis. Indien je zulke leidingen 
hebt, waarvan het gips eventueel al beschadigd is, 
en je een veilig en gezond huis wil, kan je nu het 
asbest in je woning tegen een lager prijskaartje laten 
verwijderen. Dit is een gespecialiseerd werkje voor 
professionals. Doe het zeker niet zelf, want de vezels 
kunnen makkelijk in je longen terechtkomen.

Tot 50% goedkoper dankzij subsidie
De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) kent aan IGEMO een subsidie toe om asbesthoudende 
leidingisolatie professioneel te laten verwijderen. Hierdoor betaal jij tot 50% minder. Je hoeft niet zelf uit te 
zoeken wie de werken zal uitvoeren, want IGEMO heeft voor jou een erkend asbestdeskundige en asbestverwijderaar 
aangesteld.

De asbestdeskundige zal nakijken of er effectief asbesthoudende isolatie rond je leidingwerk zit. IGEMO en OVAM 
nemen de kosten van dit onderzoek op zich. Jij betaalt slechts een kleine vergoeding van 25 euro voor het rapport.

Voor de verwijdering is er 50% van de kostprijs (excl. btw) voorzien met een maximumsubsidie van 4 000 euro voor een 
woning en 6 000 euro voor een appartementsgebouw. De maximum bedragen gelden per stookplaats.

Wie heeft recht op de subsidie?
Alle particuliere eigenaars van woningen of appartementen in één van de 12 gemeenten van het werkingsgebied 
van IGEMO : Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en 
Willebroek.

Hoe een aanvraag indienen
Dat kan via het webformulier dat je vindt op www.igemo.be.

Meer weten?
STEKR - info@stekr.be of 015 28 60 28

MILIEU
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ENERGIELOZE NACHTEN: BERLAAR DOOFT 
STRAATVERLICHTING TUSSEN 23 EN 5 UUR
Het lokaal bestuur van Berlaar besloot samen met Fluvius en gemeenten Heist-op-den-Berg, Hulshout en 
Putte om vanaf 9 januari 2023 de openbare straatverlichting te doven tussen 23 en 5 uur. Op vrijdag- en 
zaterdagnacht blijft de verlichting wel branden, net als op de gewestwegen.

De beslissing om de openbare verlichting te doven, kadert onder meer in het klimaatbeleid. De betrokken gemeenten 
engageerden zich in dat beleid om het eigen energieverbruik te doen dalen. Het doven van de straatverlichting tijdens 
de meest rustige uren van de nacht leidt tot een besparing van ongeveer 37 procent. Het lokaal bestuur zet bovendien 
sinds 2020 in op het verledden van de openbare verlichting. Momenteel is meer dan 30% van de openbare verlichting 
uitgerust met led. Tegen 2030 willen we alles omgebouwd hebben naar zuinige ledverlichting.

Omdat vrijdag- en zaterdagavond drukkere avonden zijn, werd er besloten de lampen tijdens die nachten te laten 
branden. Ook op gewestwegen, in Berlaar is dat de Aarschotsebaan/N10, wordt de verlichting niet gedoofd, waardoor 
die verkeersassen verlicht blijven.

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat het doven van de nachtverlichting voor meer onveilige situaties zorgt, moeten 
we daar collectief wel aan wennen. Het lokaal bestuur roept daarom op om de verlichting van al je voertuigen goed 
na te kijken en tussen 23 en 5 uur liefst fluorescerende kledij te dragen. De politiediensten zullen het effect op de 
veiligheid opvolgen, zodat er snel en efficiënt kan bijgestuurd worden.

SORTEER EN BESPAAR: IVAREM HANTEERT VANAF 
1 JANUARI NIEUWE TARIEVEN VOOR HUISVUIL
Voor de gemeenten in het werkingsgebied van IVAREM gelden er vanaf 1 januari 2023 nieuwe DIFTAR-
tarieven. De prijsaanpassing is een gevolg van de hoge inflatie en de sterke verhoging van de transport- 
en personeelskosten. De vaste afvalbelasting van 49 euro blijft echter behouden.

De variabele tarieven voor huisvuil in containers werden 
de afgelopen jaren niet meer aangepast. Nochtans zijn 
de kosten sterk gestegen door hogere brandstofprijzen, 
loonindexering, onderhoudskosten van ophaalwagen en 
gewijzigde aankoopprijzen van containers.

Een prijsaanpassing was daardoor nodig, maar IVAREM 
benadrukt dat je zelf kan besparen door goed te 
sorteren. Vooral burgers met veel huisvuil zullen iets 
meer betalen.

Voor de ophaling van huisvuil wordt het tarief 0,30 euro 
per kilogram huisvuil. Per aanbieding geldt er een kost 
van 0,94 euro voor een kleine huisvuilcontainer (40 liter) 
en 1,61 euro voor een standaard 140 liter-container. Voor 
de recyclageparken worden er geen tariefwijzigingen 
doorgevoerd.

In Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte, Lier en Willebroek 
zullen dezelfde prijzen gehanteerd worden.
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MATIG JE SNELHEID TIJDENS DE PADDENTREK
Van half februari tot eind maart trekken padden, kikkers en salamanders naar hun voortplantingsplaats. 
De meeste amfibieën moeten hiervoor drukke straten oversteken. Om te voorkomen dat ze tijdens hun 
tocht sneuvelen door voorbijrijdende auto’s, helpen we hen een handje bij het oversteken.

In de winter verblijven amfibieën niet in het water, maar houden ze een winterslaap verstopt onder bladeren en takken 
of in de grond. Hun biologische wekker loopt af na de eerste buien met temperaturen hoger dan 7 graden. Bij duisternis 
in combinatie met hoge vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en trekken ze instinctief naar beken en 
poelen om zich voort te planten.

Gevaarlijke oversteek 
Tijdens die tocht moeten ze vaak een straat of weg oversteken. De padden en kikkers lopen daarbij een groot risico 
om overreden te worden, maar ook salamanders eindigen vaak als verkeersslachtoffer. Met de paddenoverzetactie wil 
onze gemeente dat helpen vermijden. Langs diverse wegen plaatsen we lage afsluitingen waardoor amfibieën de weg 
niet op kunnen en opgevangen worden in ingegraven emmers. Vrijwilligers maken die emmers tweemaal per dag leeg, 
brengen de inhoud veilig over de weg en laten de amfibieën vrij in de natuur. Vorig jaar werden er op deze manier zo’n 
600 diertjes overgezet en mogelijk gered van de dood.

Graag traag in paddenzones
Wil jij ook dat de padden veilig op hun bestemming geraken? Matig dan je snelheid in buurten waar de paddentrek het 
meest actief is, voor de veiligheid van zowel de amfibieën als de vrijwilligers die er op dat moment aanwezig zijn. Je 
herkent de buurten (Alflaar, Ebroek, De Beerslaan en Venushoek) aan de waarschuwingsborden.

Meer info over de pad en wat je moet doen indien je er één tegenkomt, lees je op www.natuurpunt.be.

GEMEENTE ZET CAMERA IN TEGEN 
ZWERFVUIL EN OVERLAST
Het lokaal bestuur kocht recent een mobiele camera aan. Dat toestel zal 
voortaan op een aantal plaatsen in onze gemeente ingezet worden om 
sluikstort en andere probleemsituaties waar te nemen.

In onze landelijke gemeente worden we helaas vaak geconfronteerd met 
sluikstorten. Om overtreders op heterdaad te kunnen betrappen, kocht het bestuur 
een mobiele camera aan. Cameratoezicht kan namelijk een nuttig hulpmiddel zijn 
voor gerichte en efficiënte controle.

Het toestel, dat je binnenkort op verschillende plekken in onze gemeente in het 
straatbeeld zal zien verschijnen, wordt alleen ingezet op niet-besloten ruimten en 
zal naast een preventieve werking tegen zwerfvuil ook vandalisme, overlast en 
andere misdrijven vastleggen.
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DAGJE ROEFELS: EEN DAG IN HET LEVEN VAN DE 
KINDEROPVANG
De kinderopvang vervult een belangrijke rol in onze samenleving. Je kind ontmoet er andere kinderen 
of volwassenen en ontwikkelt zo onder meer de nodige sociale vaardigheden. Voor de ouder helpt de 
kinderopvang om de professionele loopbaan en het gezinsleven met elkaar in balans te houden. Om 
inzicht te geven in de werking van de kinderopvang, kijken we graag kort even binnen bij de begeleiders 
van de gemeentelijke kinderopvang BKO Roefels.

Kinderen, individueel of in groep, animeren en een 
gevarieerde vrije tijd aanbieden. Dat is één van je taken 
als begeleider in onze buitenschoolse kinderopvang. 
Je vangt ze voor en/of na school op en draagt, in 
samenwerking met het gezin van het kind, bij tot hun 
ontwikkeling en opvoeding.
 
Je staat ze bij wanneer ze blij of verdrietig zijn. Ze zullen 
de band die je met hen vormt nog lang koesteren en 
vervult zo een ontzettend belangrijke rol in hun welzijn 
en ontwikkeling. Maar hoe ziet zo’n dagje Roefels er nu 
uit?

6.30 uur: start van de dag!
De dag begint vroeg voor de begeleiding. Alles wordt 
klaar gezet zodat de kinderen meteen kunnen gaan 
spelen. Bij BKO Roefels kunnen de kindjes terecht vanaf 
6.45 uur. Vanaf dan kunnen ze zich volledig uitleven. 
Denk maar aan spelen in de kussens, tekenen, knutselen, 
verkleden, samen (voor)lezen en ga zo maar door! Het 
leuke aan deze job is dat je ook mee kan spelen met de 
kinderen. Het spelplezier van de kinderen, dat geeft je 
als begeleider echt voldoening! 

8.10 uur: naar school!
Nog even en de schoolbellen luiden. Rond 8 uur maken 
we ons dan ook klaar voor de les. De kinderen van GBS 
De Stap worden door de leerkracht opgehaald om naar 
hun school te gaan. De kinderen van de andere scholen 
in Berlaar beginnen aan hun wandelingetje of busrit 
naar school omstreeks 8.20 uur. Natuurlijk staan onze 
begeleiders hen tijdens de hele weg naar school bij! 

8.45 uur: einde eerste dagdeel
Wanneer alle kinderen aan de schoolbanken zitten, 
ruimen we onze opvang nog wat op en zetten we alles 
klaar voor de namiddag. Zo zit ons eerste deel van de 
dag erop. We hebben dan wat tijd om bijvoorbeeld thuis 
nog wat klusjes uit te voeren.

15.30 uur: daar is de schoolbel weer
Na de schooluren staan we opnieuw paraat om de 
kinderen op te halen en terug naar onze opvang te 
brengen. Hier kunnen ze zich samen met ons opnieuw 
volledig uitleven, we doen nog wat activiteiten en 
spelletjes terwijl ouders hun kinderen kunnen komen 
halen. De kinderen die honger hebben mogen ook 
nog een koekje eten. We slaan nog een praatje met de 
ouders over hoe de dag geweest is. Het is altijd fijn om 
informatie te delen met de ouders.

18.15 uur: op naar morgen
Op het einde van de dag ruimen we samen nog een 
beetje op. Zo staat alles weer klaar voor een nieuwe dag 
morgen. Ziezo, ondertussen is het 18.15 uur. Het was 
weer een gezellige, energieke en boeiende dag in onze 
opvang, maar nu is het tijd om af te sluiten en thuis nog 
van de avond te genieten! 

JEUGD

Zelf zin om het team van BKO Roefels te 
versterken?
Zet je mee in voor de ontwikkeling van onze Berlaarse 
kinderen en neem een kijkje op 
www.berlaar.be/vacatures.
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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
Markt 1 – 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 46 18 47 of mmc@heist-op-den-berg.be

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

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

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

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

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

DE RAADSLEDEN ZIJN TE BEREIKEN OP:
Dirk Aras – 03 482 47 69 – 0477 41 44 55 – dirk.aras@berlaar.be
Ingeborg Van Hoof – 03 482 37 81 – 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Liesbeth Ceulemans – 0498 83 12 69 – liesbeth.ceulemans@berlaar.be 
Geert Fierens – 0479 29 46 89 –  geert.fierens@berlaar.be
Wim Kelber – 0475 61 87 32 –  wim.kelber@berlaar.be
Koen Kerremans – 03 482 38 31 – koen.kerremans@berlaar.be
Rudy Nuyens – 0495 26 38 00 – rudy.nuyens@berlaar.be
Hanne Cuypers – 0474 65 09 63 – hanne.cuypers@berlaar.be
Nathan Rijnders – 0475 22 09 70 – nathan.rijnders@berlaar.be
Werner Van den Broeck – 0471 30 97 15 –  werner.van.den.broeck@berlaar.be
Guy Staes – 0498 42 47 63 – guy.staes@berlaar.be 
Thomas Wellens – 0492 09 82 13 – thomas.wellens@berlaar.be
Leen Janssens – 0475 68 98 76 – leen.janssens@berlaar.be
Miguel Vissers – miguel.vissers@berlaar.be
Giel Van de Zande – 0494 43 01 11 – giel.vandezande@berlaar.be
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