
De jongeren van Chiro Berlaar-Heikant beplanten zelf hun terrein (lees pagina 21).
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Beste burgers van Berlaar,

Ongetwijfeld is de lente ook één van jullie favoriete seizoenen. De natuur ontwaakt uit z’n 
winterslaap en de eerste lentezonnestralen zorgen voor langere dagen en een glimlach op 
ieders snoet. Waar alle bloembollen stilaan ontpoppen tot de bloempracht die ze zijn, geldt 
dat ook voor vele projecten en evenementen.

De kiemen van al onze activiteiten verstrooien we via onze meerjarenplanning. In december 
keurde onze raad daarvoor een nieuwe aanpassing goed. Vanaf pagina 6 verneem je dan 
ook welke plannen we de komende jaren van de nodige besproeiing en meststoffen zullen 
voorzien. We willen richting 2025 blijven investeren in een beregoed Berlaar en houden ons 
oog daarbij steeds op een positieve eindbalans.

Een project dat opvalt, zag je de afgelopen weken openbloeien achter het gemeentehuis. 
De oude brandweerkazerne en het oude werkliedenmagazijn werden er afgebroken, samen 
met een hele resem bijgebouwen. De gebouwen stonden al een hele tijd leeg en waren 
niet meer bruikbaar. De vrijgekomen ruimte krijgt nu een nuttige invulling door het aantal 
parkeerplaatsen uit te breiden. Met ook nog een nieuwe openbare parking op de plek waar 
vroeger het oude postgebouw stond, willen we zo voldoende gratis parkeergelegenheid 
blijven voorzien in het centrum van onze gemeente.

Soms is verharding noodzakelijk, maar waar we kunnen proberen we die wel te vermijden 
en zetten we stappen naar een klimaatneutraal Berlaar. In januari hebben de leden van 
Chiro Heikant hun terreinen om die reden een pak groener gemaakt. Samen met het lokaal 
bestuur, Regionaal Landschap Rivierenland, Vlaanderen en provincie Antwerpen werden er 
streekeigen hagen en een tiental hoogstambomen aangeplant.

Ontpoppen doe je verder ook op een aantal van onze voorjaarsactiviteiten. Op 8 en 9 
mei verkennen we met de Berlaarse 55-plussers Gent en op zaterdag 6 mei staat er 
een ouderwets Bevrijdingsbal op het programma in feestzaal Rubens. We springen de 
tijdmachine in en vieren nog een keer de vrijheid in de stijl van de jaren ’40!

Onze gemeente beter maken, tot slot, daar kan je binnenkort ook zélf de handen uit de 
mouwen voor steken. Vanachter het toetsenbord vinden we zaken vaak erg vanzelfsprekend, 
maar wie ook effectief iets wil doen, kan daarvoor binnenkort zijn kans wagen. Bij de 
wegenploeg van onze technische dienst zoeken we versterking. Kennismaken met de 
jobs en de werkplek kan, na inschrijving, op zaterdag 11 maart in het magazijn!

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

Aankoop grond in Valkenhof & hooiland in Ebroek
In de raadszitting van december 2022 keurde de raad 
unaniem de aankoop goed van een perceel grond in 
Valkenhof (Broekels). Het perceel biedt mogelijkheden 
voor een bijkomende ontsluiting van het natuurdomein 
in Ebroek.
Het lokaal bestuur koopt deze grond aan voor een bedrag 
van 37 500 euro en zal het domein een bestemming van 
openbaar nut geven.
In januari 2023 keurde de raad ook unaniem de 
aankoop van een perceel hooiland in Ebroek goed. 
Met de aankoop van dat perceel wil het lokaal bestuur 
de natuur in de omgeving versterken en Berlaar 
verder klimaatbestendig maken. Daarbij wordt onder 
meer gewerkt aan de doelstelling van één boom per 
Berlaarnaar, een verhoogde biodiversiteit en het herstel 
van de Ebroekloop via natuurlijke meandering.
Voor dit perceel betaalt het lokaal bestuur een bedrag 
van 114 344 euro.

Aankoop woning Aarschotsebaan 
66
Omdat de woning met als adres 
Aarschotsebaan 66 mogelijkheden biedt 
om de gemeentelijke basisschool en de 
kinderopvang van Berlaar-Heikant uit te 

breiden, besloot de gemeenteraad dit gebouw aan te 
kopen voor een bedrag van 280 000 euro.
Het gebouw is de enige mogelijkheid om de school uit te 
breiden en komt op die manier tegemoet aan de noden 
van de school en kinderopvang.

Samenwerkingsovereenkomst VDAB
In de zitting van januari keurde de raad een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen 
van Berlaar, Heist-op-den-Berg, Nijlen en VDAB goed.
De samenwerkingsovereenkomst beoogt een 
gezamenlijke arbeidsmarktstrategie tussen de lokale 
besturen en de VDAB, waarbij ze meer mensen aan de 
slag willen krijgen, veerkrachtige ondernemingen in een 
toekomstbestendige arbeidsmarkt willen stimuleren en 
sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat 
willen bevorderen.

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

gemeenteraadbeluisteren.

De oude brandweerkazerne maakt plaats voor extra parkeerplaatsen.  -  ©Kris Martlé

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD



PARKEERMOGELIJKHEDEN IN BERLAAR-CENTRUM
Om tijdens de werken aan de Markt in Berlaar-Centrum voldoende parkeeropties te voorzien, werd de 
centrumparking achter het gemeentehuis in januari en februari uitgebreid. Het lokaal bestuur sloot 
daarnaast ook een overeenkomst af om de site naast Delhaize als extra openbare parking te kunnen 
gebruiken.

Op het domein achter het gemeentehuis vonden er eind januari afbraakwerken plaats. De oude brandweerkazerne en 
de bijgebouwen werden er gesloopt. Op die manier biedt de parking momenteel plaats voor een 95-tal wagens.

De parking achter het gemeentehuis is een openbare parking, waar de parkeertijd niet beperkt wordt. Je kan er 
daardoor langer parkeren op wandelafstand van de handels- en horecazaken in het centrum.

Om tijdens de heraanleg van het dorpscentrum nog bijkomende parkeermogelijkheden te voorzien, sloot het lokaal 
bestuur ook een huurovereenkomst af over de site naast Delhaize. Het gaat om de grond waar voorheen het 
postgebouw stond. Deze plek kan op die manier mee ingezet worden als openbare parking.
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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 3 april en maandag 10 april is er geen zitdag.

OPGELET!
Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 10 februari 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 en BKO Roefels zijn gesloten op:

• maandag 10 april (Paasmaandag)

Maak een afspraak! 
Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak maken kan online via het webloket (www.berlaar.be/webloket) of 
de Berlaarapp, telefonisch via 03 410 19 00 of via mail (info@berlaar.be). 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. 



BURGERBEVRAGING GEMEENTEMONITOR: 
BINNENKORT OOK IN JOUW BRIEVENBUS?
Vanaf 22 maart 2023 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid de 
grootschalige burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Dat is een unieke bevraging die in elke Vlaamse 
gemeente op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt.

Waaraan hecht jij belang in jouw gemeente? Ben je tevreden over de voorzieningen? Kan je er veilig fietsen? Zijn er 
genoeg activiteiten?
 
Vanaf 22 maart peilt de Gemeentemonitor naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van burgers over heel 
uiteenlopende thema’s. 

Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De waarde van de resultaten 
hangt namelijk af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze bevraging de kans 
om je mening te geven over de thema’s die in jouw gemeente belangrijk zijn. Met de resultaten van de bevraging wil 
ABB elk lokaal bestuur in Vlaanderen ondersteunen om betere beleidsbeslissingen te nemen. Om je te bedanken, 
maak je kans op een geschenkbon van 12 euro als je de vragenlijst volledig invult.

De Vlaamse overheid respecteert de privacy van elke burger. ABB maakt alleen analyses op gemeentelijk niveau en 
werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer weten?
www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be
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BURGERLIJKE STAND
geboorten
1.12.2022 Odette Spits
2.12.2022 Charlotte Bruyninckx

10.12.2022 Line Mariën
12.12.2022 Alina Kryzhanovsky

Huwelijken
10.12.2022 Geert Tessens en Karolien Goris
21.12.2022 Sablon Sabbe en Myrthe Philips

Overlijdens
29.11.2022 Martha Budts
5.12.2022 Willy Martlé
9.12.2022 Anna Hellemans
17.12.2022 Lisette Eerdekens
18.12.2022 Alfons Michiels
19.12.2022 Marcel Van den Brande
20.12.2022 Ludovicus Peeters
21.12.2022 Agnes Moortgat
26.12.2022 René Jacobs
27.12.2022 Erna Verschueren
31.12.2022 Walter Busschots
1.1.2023 Jan Hermans

3.1.2023 Carla Nijs
4.1.2023 Celina Van Roosbroeck
5.1.2023 Paula Vantilt (zuster Ermelindis)
6.1.2023 Ludovicus Verheyen
7.1.2023 Simonne Van Den Broeck
8.1.2023 Margareta Somers (zuster Florimonda)
11.1.2023 Franciscus Boekaerts
13.1.2023 Maria Van Hove
14.1.2023 José Booten
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BERLAAR TREKT DE KAART VAN DE 
DUURZAAMHEID IN DE MEERJARENPLANNING 
VAN 2020-2025
De raad heeft op de zitting van 20 december 2022 de 7de aanpassing van de meerjarenplanning tijdens 
deze legislatuur besproken en goedgekeurd. Voor de komende jaren (2023 - 2024 - 2025) kan Berlaar 
37 miljoen euro aan investeringen voorzien zonder daarbij het financiële evenwicht in het gedrang te 
brengen.

Deze legislatuur wordt gekenmerkt door een aantal 
nieuwigheden. Het gaat om een gemeenschappelijke 
meerjarenplanning van de gemeente en het OCMW. De 
beleidsdoelstellingen passen volledig in de SDG’s, de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Duurzaamheid 
vormt zo de rode draad doorheen het beleidsplan.

Elke beleidsdoelstelling bevat nog steeds één of meer 
actieplannen, die op hun beurt worden uitgesplitst in 
acties. Die krijgen het label ‘prioritair’ of ‘niet-prioritair’, al 
naargelang de raden de expliciete rapportering erover in 
de beleidsrapporten opgenomen wensen te zien. 

Autofinancieringsmarge
Een belangrijk gegeven bij de opmaak van de 
meerjarenplanning is de autofinancieringsmarge. Die 
geeft weer in hoeverre de financiën van het bestuur 
op een structurele manier in evenwicht zijn. Ook de 
volgende jaren is die autofinancieringsmarge positief.

Exploitatiebudget 2023
Het exploitatiebudget of de verzameling van dagelijkse 
uitgaven en inkomsten van het bestuur vertoont in 2023 
een positief saldo van 1 230 842 euro.

De uitgaven, voor een totaalbedrag van 19 755 388 
euro, zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

• goederen en diensten  5 934 607 euro
• lonen 10 118 491 euro
• hulpverlening OCMW  994 700 euro
• werkingssubsidies  2 249 447 euro
• andere operationele uitgaven  34 159 euro
• financiële uitgaven  423 985 euro

We merken in 2023 een grote stijging op in de rubriek 
‘Goederen en diensten’ en ‘Lonen’. Dit kan toegeschreven 
worden aan de loonindexaties, de stijgende prijzen voor 
goederen en de gestegen energiekosten.

De uit te betalen werkingssubsidies bestaan voornamelijk 
uit de gemeentelijke bijdragen aan de politiezone Berlaar-
Nijlen en aan de brandweerzone Rivierenland. Door een 
grotere federale tussenkomst kon de gemeentelijke 
bijdrage aan de brandweerzone vanaf 2022 verminderd 
worden met 23 850 euro, waardoor de dotatie op 564 

824 euro kwam. Dit wordt doorgetrokken naar 2023. Voor 
2024 stijgt de bijdrage opnieuw naar 604 949 euro en 
voor 2025 naar 691 659 euro. De reden van deze stijging 
heeft vooral te maken met de gestegen loonkosten. 

Om zijn werking mogelijk te maken, ontvangt het  
bestuur in 2023 inkomsten voor een totaalbedrag van 
20 519 345 euro. 

De  voornaamste inkomstenposten zijn:

• personenbelasting  5 366 558 euro
• onroerende voorheffing  4 154 068 euro
• specifieke werkingssubsidies  4 084 174 euro
• gemeentefonds  3 243 497 euro
• andere belastingen en boetes 1 233 014 euro
• algemene subsidies  

Vlaamse overheid  1 220 783 euro
• ontvangsten uit de eigen werking 840 303 euro
• andere aanvullende belastingen 194 450 euro

De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting zijn 
voor 2023 uitzonderlijk hoog. Door aanpassing van het 
boekhoudsysteem aan de Europese regelgeving zullen 
de lokale besturen in 2023 éénmalig inkomsten voor 14 
maanden ontvangen. De jaren nadien valt men terug op 
12 maanden. 

Berlaar trekt de kaart van investeringen 
Wie het investeringsbudget nauwkeurig bekijkt, merkt 
dat Berlaar ongeveer 57 miljoen investeringen in het 
volledige meerjarenplan (van 2020 tot en met 2025) 
inschrijft, waarbij wordt uitgegaan van 7,8 miljoen 
subsidies.

Behalve de nodige kredieten voor het onderhoud 
van het patrimonium en de (her)aanleg van wegen en 
fietspaden springen enkele initiatieven in het oog. Zo 
maakt Berlaar werk van de realisatie van haar masterplan 
sport, gaat ze de markt vernieuwen, schrijft ze verder 
aan de plannen voor een polyvalente zaal/jeugdhuis, 
maakt ze plannen voor de bouw van een nieuwe 
schoolvleugel met geïntegreerde BKO, investeert ze in 
een aantal renovatieprojecten en ondersteunt ze haar 
verenigingen op het vlak van infrastructuur. Het bestuur 
voorziet daarnaast de nodige middelen in het kader van 
de versoepeling en ontsluiting van een efficiënte digitale 
dienstverlening die ruimtelijk ondergebracht zal worden 
in een nieuw administratief centrum.

2023 2024 2025
938.056 426.956 59.517
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Een overzicht van de voorziene bedragen in deze legislatuur. 
Voor een aantal projecten loopt de investeringsenveloppe door in 2026.

INVESTERINGEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Realisatie masterplan sport 83 367 52 401 391 129 5 772 500 5 203 600 501 000
Nieuw administratief centrum 481 069 218 920 600 645 267 700 1 200 700 3 707 300
Herinrichting Markt 83 911 291 089 2 632 000 1 080 000
Fietspaden 128 380 623 800 2.557 158 1 597 200 459 023
Multifunctionele ruimte en jeugdhuis 118 822 39 607 2 579 215 1 500 000
Renovatie Markt 29 800 000
Renovatie pastorij Heikant 8 113 207 822 318 139 1 000 000
School Berlaar-Heikant en BKO 2 000 000
Optimalisatie van het wagenpark 65 353 189 032 495 000 75 375
Onderhoud wegen en herstellingen 26 210 999 865 1 209 724 750 000 250 000 250 000
Aankoop gronden/huizen 454 520 405 110 500 000 750 000 300 000
Masterplan spelen 11 791 55 308 77 801 50 000 50 000 50 000
Informatica algemene diensten 72 239 60 655 105 042 297 656 133 250 103 000
Opfrissen park Berlaar-Heikant 30 000
Renovatie Sint-Rumoldus 240 000
Laadpalen 24 500
ANPR-camera’s en flitspalen 80 000 80 000
Camera sluikstorten 25 000
Pastorijstraat - kerkomgeving 1 079 082 1 146 441 197 113
Opknappen Park Berlaarhof 4 232 11 316 89 022
Restauratie St. Pieterskerk 936 037 940 868 583 214
Uitbreiding geboortebos 23 750
Restauratie dodenhuisje kerkhof centrum 85 000
Inrichting hondenweide Ebroek 41 027 41 500
Aanleg kunstgrasterrein 400 000
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INWONERSAANTAL STIJGT NAAR 11 943
Berlaar sloot 2022 af met 11 943 inwoners. Dat zijn er 223 meer dan in 2021. Onze gemeente kent daardoor 
al 34 jaar een stijgende evolutie in bewonersaantal.

Het aantal Berlaarnaars blijft elk jaar toenemen. Sinds 1988 is het bevolkingscijfer in onze gemeente elk jaar gestegen. 
In 2022 groeide het inwonersaantal sterker dan in 2021. Vorig jaar kwamen er 223 inwoners bij, een jaar eerder waren 
dat er maar 12.

Berlaar zag in 2022 meer inwoners naar 
de gemeente verhuizen en het aantal 
vertrekkers bleef ongeveer gelijk. In 
2021 waren er nog 684 aankomsten, in 
2022 waren dat er 896. Wanneer daar 
ook de vertrekkers, de overlijdens en de 
geboorten in verrekend worden, komt 
Berlaar uit op een bevolkingsaantal van 
11 943.

Dat het bevolkingscijfer blijft stijgen, is 
voor ons geen verrassing. Onze gemeente 
is een gezellige gemeente waar je maar 
een wandel- of fietstochtje verwijderd 
bent van de natuur van de Netevallei 
of één van de vele voorzieningen zoals 
winkels en scholen. Tegelijk staan er in 
Berlaar regelmatig ook leuke activiteiten 
op het programma. Dat maakt het hier 
fijn om te wonen.
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APRIL = MAAND VAN DE MARKT
Gedurende de hele maand april zetten we onze wekelijkse woensdagmarkt in de kijker en steunen we 
onze marktkramers extra hard door enkele leuke acties te organiseren.

Winkel op de markt en maak kans op mooie prijzen
Ga je tussen 1 en 30 april naar de markt en doe je een aankoop bij één van de kramen? Goede timing, want dan vieren 
we ‘Maand van de Markt’ en maak je kans op tal van leuke prijzen! Deelnemen kan aan één van de kramen via de 
digitale wedstrijdapp of een invulformulier (vraag dit aan de marktkramer).

Ontmoet de Paashaas
Op woensdag 5 april 2023 huppelt ook de Paashaas vrolijk rond op de woensdagmarkt. Kom je hem tussen 9 en 11.30 
uur tegen? Dan krijg je zeker en vast iets lekkers mee naar huis!

LOKALE ECONOMIE

WEEK VAN DE JEUGD
Tijdens de paasvakantie organiseert de dienst Vrije Tijd de 21e editie van de ‘Week van de 
Jeugd’!  Van zondag 2 tot en met vrijdag 7 april staan er alweer een heleboel leuke creatieve en 
sportieve activiteiten op het programma.

Welke creatieve en sportieve workshops en initiaties 
er op het programma staan, kom je te weten via  
www.berlaar.be/WVDJ. Wij zijn er zeker van: ieder kind 
tussen drie en twaalf jaar vindt er gegarandeerd zijn of 
haar ding. Ook voor twaalfplussers voorzien we enkele 
activiteiten.

Hoe inschrijven?
Om deel te nemen aan de ‘Week van de Jeugd’ moet je 
vooraf inschrijven. Dat kan vanaf maandag 6 maart om 

17.30 uur online via www.berlaar.be/inschrijven of via het 
onthaal van het gemeentehuis (dat kan zonder afspraak, 
wel enkel tijdens de openingsuren).

Kom je in aanmerking voor een tussenkomst?  Dan 
kan je terecht bij de Sociale Dienst (03 410 19 00 of 
socialedienst@berlaar.be).

Meer weten?
vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00 - www.berlaar.be/wvdj 

JEUGD & ONDERWIJS
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VOORJAARSEDITIE VAN DE 
KINDERROMMELMARKT
Op zondag 19 maart kunnen onze jongste inwonertjes opnieuw een centje bijverdienen door de spulletjes 
die ze niet meer gebruiken te verkopen tijdens de allereerste voorjaarseditie van de kinderrommelmarkt!

Ieder jaar kunnen kinderen hun gebruikte spulletjes doorverkopen tijdens de kinderrommelmarkt. Die vindt steeds 
plaats in oktober op het Stationsplein. Vorig jaar had een recordaantal kindjes zich ingeschreven om deel te nemen, 
maar omdat het die dag slecht weer was werd de rommelmarkt uitzonderlijk verplaatst naar een overdekte locatie (zaal 
Berkenhof). Omdat de ruimte daar beperkt was, konden we niet voor alle inschrijvers een plaatsje voorzien.

Extra editie op 19 maart
Om die kinderen alsnog de kans te geven om plaats te maken in hun kasten en een centje bij te verdienen, vindt er 
dit jaar een extra editie van de rommelmarkt plaats. Om hetzelfde scenario te voorkomen zal ook de voorjaarseditie 
plaatsvinden in een overdekte locatie.

Dit jaar stellen we de markt op in de parochiezalen van OC Ballaer (Markt 27). Dat doen we op zondag 19 maart 2023 
van 14 tot 17 uur. Doe jij ook graag mee? Ruim dan jouw kasten en zolder op en schrijf je in! Niet alleen speelgoed maar 
ook kledij, hebbedingetjes, kleine meubeltjes, boeken en fietsen voor kinderen kunnen te koop worden aangeboden.

Alle kinderen van 6 tot 16 jaar die in Berlaar wonen of naar school gaan kunnen zich gratis inschrijven voor 6 maart op 
www.berlaar.be/inschrijven. Een tafel en enkele stoelen worden per deelnemer voorzien. 

SCHRIJF JE IN VOOR DE ROEFELDAG OP 
ZATERDAG 3 JUNI
Op zaterdag 3 juni is het opnieuw Roefeltijd! Tijdens de Roefeldag kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar 
even proeven van het beroepsleven. Daarbij kunnen we de hulp van handelaars en hulpverleners 
goed gebruiken! 

De Roefeldag vindt normaal ieder jaar plaats, maar door 
de coronacrisis heeft deze leuke en leerrijke dag helaas 
al een tijdje niet meer kunnen plaatsvinden. Dit jaar willen 
we de draad weer oppikken en de lagereschoolkinderen  
opnieuw een blik achter de schermen gunnen. 

Hou dus zeker zaterdag 3 juni vrij! Welke activiteiten 
je die dag allemaal te wachten staan, kan je lezen in de 
Roefelkrant die na de paasvakantie verdeeld wordt via 
de scholen. De krant kan je vanaf dan ook terugvinden 
aan het onthaal van het gemeentehuis, de bibliotheek 
en op de gemeentelijke website.

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

Wil jij de ingeschreven kinderen laten kennis-
maken met jouw zaak of vereniging en hen een 
onvergetelijke ervaring bezorgen? Meld je dan 
voor 12 maart aan via www.berlaar.be/roefeldag. Je 
krijgt dan een plaatsje in de Roefelkrant, waarin we 
vermelden welke handelaars er allemaal deelnemen 
en uit welke leuke activiteiten de kinderen kunnen 
kiezen. In ruil krijg je er die dag enkele enthousiaste 
helpers bij.

Foto’s © Marc Van Put
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ACTIVITEITENKALENDER
Iedere dag  -  Komen eten 
Organisatie: Balderhuys & Kloosterhof 
12 uur - Café Amuzé (weekends)
Balderhuys (weekdagen) 8,5 euro 
balderhuys@zusters-berlaar.be of 03 343 40 04

2, 16 & 29 maart  -  Reanimeren en 
defibrilleren 
Organisatie: Rode Kruis Berlaar 
19 uur - Leslokaal Rode Kruis (Zomerstraat 26) - Gratis
 www.rodekruisberlaar.be of 03 482 34 35

4 maart & 1 april  -  Verhuur kinderfietsen
Organisatie: Fietsbieb Berlaar-Nijlen
9.30 tot 11.30 uur - Kerkeblokken 3,  Nijlen – 20 euro/jaar
berlaarnijlen@fietsbieb.be of 0473 92 02 28

11 maart  -  8e Familiequiz 
Organisatie: Ouderraad HHVMB 
19 uur - Refter HHVMB (Sollevelden 3a) - 20 euro
shop.stamhoofd.be/en/familie-quiz-11-maart
inschrijven: ouderraad@hhvmb.be

11 maart  -  Oud-Spelersdag
Organisatie: SK Rita Berlaar
18 uur - Luc De Rijck-stadion (Welvaartstraat 101)
Inschrijven: oudspeler.ritaberlaar.be

12 maart  -  Festa Musica 
Organisatie: KF Ste Cecilia Berlaar
14.30 uur - Parochiezaal Berkenhof (Misstraat 70) 
7 euro - VVK: 5 euro  -  www.ceciliaberlaar.be/   

14 maart  -  Bingonamiddag 
Organisatie: Balderhuys 
14 uur - Balderhuys (Pastorijstraat 2A)
www.balderhuysberlaar.be 

21 maart  -  Lentebal 
Organisatie: Balderhuys 
14 uur - Balderhuys (Pastorijstraat 2A)
www.balderhuysberlaar.be

23 maart  -  Babymassage 
Organisatie: CM Gezondheidsfonds
10 uur - Consultatiebureau Wiegwijs Berlaar - Gratis
gezondheidenparticipatie.antwerpen@cm.be 

31 maart  -  Bakworkshop 
Organisatie: Balderhuys 
14 uur - Balderhuys (Pastorijstraat 2A)
www.balderhuysberlaar.be 

3, 4 en 5 april  -  Paasstage
Organisatie: SK Rita Berlaar
Inschrijven: paasstage.ritaberlaar.be

18 & 26 april  -  Reanimeren en defibrilleren 
Organisatie: Rode Kruis Berlaar
19 uur - Leslokaal Rode Kruis (Zomerstraat 26) - Gratis 
www.rodekruisberlaar.be of 03 482 34 35

JOUW ACTIVITEIT HIER?
Wil jij jouw activiteit ook in deze kalender? Voer die dan voor 1 
april 2023 in op de UiTdatabank via www.uitinvlaanderen.be. 
Wij nemen deze kalender vervolgens over in De Kiosk. 

ACTIVITEITEN BALDERHUYS
Voor een volledig overzicht van de activiteiten van Balderhuys, 
kan je een kijkje nemen op de Facebookpagina “Buurtzorg 
Balderhuys Berlaar” of op de website balderhuysberlaar.be/ 
activiteitenkalender. Voor meer info kan je terecht op 
balderhuys@zusters-berlaar.be of 03 216 62 00.

RAVOTTEN IN HET LENTEZONNETJE!
Op woensdag 19 april neemt Berlaar opnieuw deel aan de Buitenspeeldag, een dag waarop 
kinderen een vrijstelling van hun huiswerk krijgen en aangespoord worden om in de buitenlucht 
te gaan spelen.

Ieder jaar organiseren verschillende gemeenten op de 
woensdag na de paasvakantie een Buitenspeeldag, dé 
dag waarop we het belang van buiten spelen, bewegen 
en sporten nog eens extra in de kijker zetten. Terwijl 
de kinderzenders enkel een zwart scherm uitzenden, 
zorgen wij ervoor dat het jou aan plezier niet zal 
ontbreken. Wij tonen je hoe je met weinig moeite buiten 
de tijd van je leven kan beleven.

Speel je mee? 
Op woensdag 19 april kunnen kinderen een hele namiddag, 
van 13 tot 17 uur, terecht op twee verschillende locaties 

waar er naar hartenlust buiten kan worden geravot. 
Speelterrein Kriebels (Ballaarweg) en het domein aan de 
Sportschuur (Heistsebaan) worden omgetoverd tot een 
heus kinderparadijs waar we allerlei activiteiten voor een 
namiddag vol speelplezier voorzien. Even pauze nemen 
doen we met een gratis ijsje!

De buitenspeeldag is gratis en je hoeft je niet op 
voorhand in te schrijven.

Meer weten?
www.berlaar.be/buitenspeeldag 



DAGUITSTAP NAAR GENT VOOR BERLAARSE 
55-PLUSSERS
Op maandag 8 en dinsdag 9 mei kan je weer 
deelnemen aan de daguitstap voor 55-plussers. 
Locatie van dienst is dit jaar het prachtige Gent!

Dit jaar organiseert de gemeente de daguitstap twee 
keer. Zowel op maandag 8 als dinsdag 9 mei trekken we 
telkens met drie bussen naar Gent.
Je moet dus kiezen voor welke dag je inschrijft.

We bieden hetzelfde programma aan voor alle 
deelnemers. Je schrijft in voor de heen- en terugreis, 
drie maaltijden en twee toeristische activiteiten: een 
stadswandeling en een boottocht.

Omdat we een goede inschatting willen maken van het 
aantal mensen dat in de namiddag mee wil met de boot 
moet je dat aanduiden bij je inschrijving.
Mensen die niet mee gaan met de boot kunnen op
eigen houtje de stad verkennen.

De maaltijden nuttigen we in Salons Carlos Quinto.
• ’s Morgens: koffie met een koffiekoek;
• ’s Middags: tomatenroomsoep, varkenslapje met 

groenten en chocomousse.  Er is water voorzien, 
andere dranken kunnen aangekocht worden;

• We sluiten de dag af met een broodbuffet.

SENIOREN

Opstapplaatsen
Opstappen kan op het Kardinaal Cardijnplein, aan het gemeentehuis of 
aan de kerk aan het station (Berkenhof). We vertrekken om 7.30 uur stipt en 
komen weer aan rond 20 uur.

Inschrijven en betalen kan vanaf maandag 13 maart tot uiterlijk vrijdag 
14 april 2023 aan het onthaal in het gemeentehuis. Mensen die in dezelfde 
bus willen zitten, moeten samen inschrijven.

Opgelet: wacht niet tot de laatste dag om in te schrijven, want het aantal 
plaatsen is beperkt! Als de bus vol zit, kan er niet meer ingeschreven 
worden.

De prijs wordt bepaald op basis van de woonplaats: basis KORTING*

55-plussers die in Berlaar wonen 40 euro 50%

55-plussers die behoren tot kerkelijk Heikant en hoofdlid zijn van een erkende Berlaarse 
seniorenbond

50 euro 50%

55-plussers die niet behoren tot het grondgebied Berlaar of tot kerkelijk Heikant 70 euro nvt

Korting
Inwoners uit Berlaar of inwoners van Kerkelijk Heikant die recht hebben 
op een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds krijgen korting en 
betalen de helft van de prijs.
Om te bewijzen dat je recht hebt op deze korting moet je op het 
inschrijvingsformulier jouw klevertje van het ziekenfonds kleven.
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Korting:  
Inwoners uit Berlaar of inwoners van 
Kerkelijk Heikant, die recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming via het 
ziekenfonds krijgen korting en betalen de 
helft van de prijs.  
Om te bewijzen dat je recht hebt op deze 
korting moet je op het inschrijvings-
formulier jouw klevertje van het 
ziekenfonds kleven.    
 
Online inschrijven 
Je kan ook Online inschrijven en betalen. 
(met korting kan je enkel inschrijven aan het 
onthaal) 
 
Te doorlopen stappen: 
1. surf naar www.berlaar.be/inschrijven 
2. maak een account aan, dat kan een 
gezinsaccount zijn waarbij je uw partner 
eveneens toevoegt.  Een account aanmaken 
doe je best voor de start van de 
inschrijvingen.  Het kan al vanaf nu. 
3. schrijf in vanaf maandag 13 maart, 9u.   
Zorg ervoor dat je inschrijft voor de juiste 
dag, de juiste opstapplek en dat je aanduidt 
of je mee wil met de boottocht 
 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  
DAGUITSTAP 55-PLUSSERS  
 

 MAANDAG 8 MEI 2023 
 DINSDAG 9 MEI 2023 

 
naam en voornaam:  (of klevertje indien VT statuut) 
 

..……………………………………………. geb. jaar: …………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
adres:  

..……………………………………………………………………………………. 
 

..………………………………………………………………………………… 
telefoonnummer (GSM):  e-mail: 
 

..……………………………………………………………………………………. 
 

gaat mee met de boottocht:  ja  nee 
 
gegevens partner: (of klevertje indien VT statuut) 
naam en voornaam partner: 
 

..…………………………………………………   geb. jaar: ……………… 
 

..……………………………………………………………………………………. 
 

gaat mee met de boottocht: :  ja  nee 
 
opstapplaats:     deelnameprijs:   
 K. Cardijnplein  
 Gemeentehuis    
 Kerk Station (Berkenhof)   ……………. EURO 
 
Terugbetaling van de deelnameprijs kan slechts 
bekomen worden bij opname in het ziekenhuis of bij een 
sterfgeval (mits voorlegging van de bewijsstukken).  
 

ONLINE INSCHRIJVEN

Je kan ook online inschrijven en betalen
(met korting kan je enkel inschrijven aan 
het onthaal).

Te doorlopen stappen:

1. Surf naar www.berlaar.be/inschrijven. 

2. Maak een account aan. Dat kan een 
gezinsaccount zijn waaraan je jouw 
partner ook toevoegt. Een account 
aanmaken doe je best voor de start van 
de inschrijvingen. 

3. Schrijf in vanaf maandag 13 maart om  
9 uur. Zorg ervoor dat je inschrijft voor de 
juiste dag, de juiste opstapplek en dat je 
aanduidt of je mee wil met de boottocht.
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HEEL BERLAAR DIGITAAL!
Volgens onderzoek is 46% van de Belgen op een of andere manier digitaal kwetsbaar. Bij ouderen stijgt 
dit cijfer zelfs tot 66%. Tegelijk nemen computers en smartphones wel een steeds groter deel van ons 
leven in. Zowel essentiële bedrijven als overheidsdiensten vinden het ondertussen vanzelfsprekend dat 
iedereen kan inloggen op hun website of een probleem kan afhandelen via e-mail. Maar in realiteit is dat 
niet altijd het geval.

Om onze digitaal kwetsbare inwoners alvast niet aan de kant te laten staan, organiseren de bib, LDC Balderhuys en 
Buurthuis Gust en Tina in samenwerking met Avansa deze lente een aantal laagdrempelige basiscursussen zodat ze 
op hun eigen tempo kunnen kennismaken met de laptop, smartphone of heel concrete toepassingen zoals Itsme en 
Doccle.
Deze cursussen zullen plaatsvinden in de bibliotheek, maar ook in de beide woonzorgcentra van Berlaar. Dit digitale 
project is namelijk de uitgelezen kans om na de coronacrisis opnieuw verbinding te creëren tussen de bewoners van 
de woonzorgcentra en de rest van de gemeente. Door samen les te volgen is er ruimte voor ontmoeting en om ook te 
leren van elkaar.

CURSUSSEN

Kennismaking met je Android smartphone of tablet
Heb je een Android tablet of smartphone, maar kan je er niet mee aan de slag? Samen overlopen we de 
basistoepassingen van je toestel. We oefenen met apps zoals e-mail, internet, agenda en contacten. Daarnaast 
verkennen we ook het toetsenbord, het (start)scherm en geluid. Je ontdekt ook hoe je zelf apps kan zoeken en 
installeren.

Wanneer? Telkens op volgende dinsdagen: 7/3, 14/3, 21/3, 28/3 van 9.30 tot 11.30 uur
Prijs? 10 euro
Lesgeefster? Anna Van Ginderen
Waar? Buurthuis Gust en Tina (Legrellestraat 39)
Breng voor deze cursus je eigen smartphone/tablet mee en zorg ervoor dat de batterij van je toestel voldoende 
opgeladen is.

De computer bijt niet
Heb je een idee van wat je zoal met een computer kan doen, maar weet je niet waar te beginnen? Deze cursusreeks 
voor beginners laat je uitgebreid kennis maken met de computer via praktische handelingen en oefeningen: 
werken met de muis en het toetsenbord, documenten openen en opslaan, gebruik maken van cd, dvd en usb-stick. 
Daarnaast leer je enkele computerprogramma’s van dichterbij kennen en krijg je een korte inleiding over surfen op 
het web en e-mail. Je hebt geen voorkennis nodig en leert op je eigen tempo.

Wanneer? Telkens op volgende vrijdagen: 31/3, 7/4, 14/4, 21/4 van 14 tot 16.30 uur
Prijs? 10 euro
Lesgeefster? Liesbeth Vergauwen
Waar? LDC Balderhuys (Pastorijstraat 2A)
Voor deze cursus kan je gebruik maken van een laptop van Avansa. Je hoeft dus zelf geen toestel mee te nemen.

Communiceren via Whatsapp
Whatsapp is erg populair als gratis berichtendienst. Ken jij al de mogelijkheden van deze communicatie-app? Samen 
ontdekken we hoe je gratis kan chatten, bellen en videobellen. Daarnaast experimenteren we met het delen van 
foto’s en documenten via Whatsapp. We bekijken hoe je groepen aanmaakt in Whatsapp zodat je berichten bij de 
juiste mensen terecht komen.

Wanneer? Dinsdag 11/4 van 19 tot 21 uur
Prijs? 2,5 euro
Lesgeefster? Liesbeth Vergauwen
Waar? Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84)
Breng voor deze cursus je eigen smartphone mee en zorg ervoor dat de batterij van je toestel voldoende 
opgeladen is.
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Aan de slag met Itsme en Doccle
Met de Itsme-app kan je eenvoudig aanmelden op allerlei beveiligde platformen, bijvoorbeeld van overheidsdiensten. 
Het onthouden of instellen van verschillende wachtwoorden is daarbij overbodig. Tijdens deze workshop leer je hoe 
je bij verschillende diensten kan aanmelden via de app, zowel via je smartphone, tablet als computer. Daarnaast 
ontdek je ook het gebruik van Doccle, de app die je toelaat om administratieve documenten digitaal te beheren.

Wanneer? Woensdag 19/4 van 10.30 tot 12.30 uur
Prijs? 2,5 euro
Lesgeefster? Anna Van Ginderen
Waar? Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84)
Breng voor deze cursus je eigen smartphone mee en zorg ervoor dat de batterij van je toestel voldoende 
opgeladen is. 
Opgelet: om privacyredenen kunnen we tijdens de cursus niet Itsme of Doccle op jouw toestel installeren. We 
leggen uit hoe je dit zelf thuis kan doen en waarvoor je Itsme en Doccle kan gebruiken.

Foto’s nemen en bewerken met je smartphone
Je hebt ongetwijfeld al wel eens een snelle foto genomen met je smartphone. Maar wat zijn nu precies alle 
mogelijkheden die jouw toestel heeft om je herinneringen optimaal in beeld te brengen? In deze cursus leer je hoe 
je mooie foto’s neemt, hoe je deze opslaat en gemakkelijk terugvindt en hoe je achteraf je foto’s kan bewerken.

Wanneer? dinsdag 25/4 van 19 tot 21 uur
Prijs? 2,5 euro
Lesgeefster? Liesbeth Vergauwen
Waar? Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84)
Breng voor deze cursus je eigen smartphone mee en zorg ervoor dat de batterij van je toestel voldoende 
opgeladen is.

Wil je aan één of meerdere cursus(sen) deelnemen?
Dan kan je je hiervoor inschrijven via info@avansa-regiomechelen.be of 015 444 100. Wie al wat meer vertrouwd is met 
de computer kan zich ook inschrijven via de website www.avansa-regiomechelen.be.

TAALLESSEN SPAANS
In het voorjaar organiseert de Dienst Vrije Tijd opnieuw een reeks taallessen (vakantie)Spaans. 
In 10 sessies overdag leer je de beginselen van de Spaanse taal.

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

De kennismakingsgesprekken vinden plaatst op maandag 
13 maart in de tekenacademie (Liersesteenweg 57, witte 
gebouw naast de brandweer). Je kan je voor dit gesprek 
inschrijven bij het onthaal van het gemeentehuis, het uur 
van het gesprek wordt dan bij de inschrijving vermeld.

De lessen duren anderhalf uur (9 tot 10.30 uur) en vinden 
ook plaats in de tekenacademie. Ze vinden plaats op 
maandagvoormiddagen: 20 maart, 27 maart, 3 april, 10 
april, 17 april, 24 april, 2 mei (let op: dit is een dinsdag), 8 
mei, 15 mei, 22 mei. Het inschrijvingsgeld (20 euro) betaal 
je bij de start van de eerste les. Wie recht heeft op een 
verhoogde tegemoetkoming, betaalt 10 euro.

Meer weten? 
Dienst Vrije Tijd, vrijetijd@berlaar.be, 03 410 19 00
Inschrijven via www.berlaar.be/taallessen 

Ook dit jaar weer Vakantiespaans
Tijdens 5 avondlessen leer je een basis om jezelf op 
reis te behelpen. Volgende onderwerpen komen aan 
bod: kennismaken, winkelen, naar de dokter gaan, de 
weg vragen en andere mobiliteitsproblemen en op 
restaurant gaan. De focus ligt op spreken en begrijpen.

De lessen duren anderhalf uur (20 tot 21.30 uur) 
en vinden plaats op maandagavonden in de 
tekenacademie: 17 april, 24 april, 8 mei, 15 mei en 22 
mei. Voor deze lessen is geen intakegesprek voorzien. 
De kostprijs is 10 euro en die betaal je bij inschrijving 
via onze website. Wie recht heeft op een verhoogde 
tegemoetkoming, betaalt 5 euro.
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HOE ZIT HET INTUSSEN IN HET BERLAARSE 
NOODOPVANGCENTRUM?
Sinds vorige zomer worden er asielzoekers opgevangen op de site van de legerkazerne van Berlaar. 
Het centrum, dat wordt beheerd door Rode Kruis Vlaanderen, telt 750 potentiële plaatsen die geleidelijk 
aan ter beschikking worden gesteld van personen die een verzoek om internationale bescherming 
hebben geregistreerd. Twee loodsen werden er ingericht met meubilair, een keuken, refter en een 
ontspanningsruimte.

Het noodopvangcentrum telt momenteel 655 bewoners*. 
Hieronder vallen 344 alleenstaande mannen, 36 
alleenstaande vrouwen en 274 gezinsleden waaronder 
127 kinderen. De jongste bewoner is 11 maanden oud, de 
oudste 63 jaar.

De top 5 nationaliteiten zijn:
1. Afghanistan 
2. Palestina
3. Burundi
4. Eritrea
5. Syrië

Andere bewoners zijn dan weer afkomstig van onder 
andere Turkije, Moldavië, Irak, Jemen, Iran of Colombia.

Voor meer informatie en regelmatige updates kan je de 
Facebookpagina “Rode Kruisopvangcentrum Berlaar” 
volgen.

Integratie in de buurt
Het noodopvangcentrum bouwt graag mee aan het 
sociaal leven en het welzijn in Berlaar. Hierbij leggen 
ze de focus op verbindende activiteiten tussen 
centrumbewoners en inwoners van Berlaar. Elke maand 
organiseren ze bijvoorbeeld “Samen Eten”, een gezellige 
kookactiviteit waarbij enkele bewoners hun favoriete 
gerecht bereiden voor andere centrumbewoners 
en inwoners van Berlaar. Binnenkort starten er ook 
andere initiatieven, zoals regelmatige zwerfvuilacties, 
praatcafés en volkskeukens. Verder sluiten ze graag aan 
bij bestaande Berlaarse initiatieven, zoals de jeugdraad 
en de kerstmarkt.

Wil je graag deelnemen aan een (of meer) van 
bovenstaande activiteiten of wil je de bewoners van 
het centrum uitnodigen voor een samenwerking met 
jouw lokaal initiatief? Neem dan zeker contact op via 
integratie.ocberlaar@rodekruis.be.

Voor meer informatie over de kookactiviteit kan je de 
Facebookgroep “Samen eten met mensen op de vlucht” 
volgen.

Vrijwilligerswerking
Ondertussen dragen meer dan 20 vrijwilligers bij aan een 
vlotte werking van het opvangcentrum. Naast wekelijkse 
lessen Nederlands en huiswerkbegeleiding, engageren 

vrijwilligers zich ook voor andere projecten. Zo hebben 
ze een eigen kledingshop, een kleinschalige bibliotheek 
en een gesmeerd fietsatelier. Deze praktische zaken 
worden aangevuld met leuke bewonersactiviteiten, 
zoals de breiclub, schaakclub en het knutselatelier. De 
vrijwilligers maken ook tijd vrij om een warme omgeving 
te creëren, want een beetje individuele aandacht of een 
luisterend oor bieden tijdens rustige momenten doen 
wonderen. 

“Ik vind dat er een enorm fijne samenwerking bestaat 
tussen de vrijwilligers en de vaste medewerkers. Er 
wordt echt geluisterd naar elkaars bezorgdheden.  Als 
vrijwilliger kan je net dat extra toevoegen, waardoor 
de vaste medewerkers wat meer tijd over hebben voor 
andere zaken.  
Maar bovenal doe ik het voor de bewoners, de jonge 
gasten die er graag cool uitzien en vragen of hun 
kledijkeuze wel oké is. Ook voor de blije gezichten van 
de moeders die mooie warme kledij gevonden hebben 
voor hun kinderen en hen nu met een gerust hart naar 
school kunnen sturen. En dan spreek ik nog niet van 
alle fijne begroetingen die ik mag ontvangen van de 
bewoners in het centrum, maar ook daarbuiten.” -

Lieve, vrijwilliger kledingshop

Ook de bewoners zelf steken voor onze gemeente graag 
een handje toe waar nodig. Zo doen enkele bewoners 
geregeld vrijwilligerswerk bij woonzorgcentrum Sint-
Augustinus, waar ze onder andere pannenkoeken 
bakken voor het wekelijkse warme ontbijt, rolstoelen 

NOODOPVANGCENTRUM

© Sanad Abulatifa
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voortduwen tijdens de wandelingen en de nummers 
afroepen tijdens de bingo. Het opvangcentrum kent 
ook enkele cultuurliefhebbers, waarvan eentje recent 
gestart is als vrijwilliger bij CC Zwaneberg in Heist-op-
den-Berg.

Verder is het gezegde “liefdadigheid begint thuis” volledig 
van toepassing op het opvangcentrum. Ondanks wat er 
hier en daar beweerd wordt, onderhouden de bewoners 
het centrum grotendeels zelf: van gemeenschappelijke 
ruimtes poetsen en kleding wassen tot borden opruimen 
en maaltijden op smaak brengen.

Oproep
Momenteel is het opvangcentrum dringend op zoek 
naar (dames)fietsen en kinderfietsen zodat de kinderen 
veilig naar school kunnen fietsen met hun ouders. 
Intussen wordt er ook extra aandacht besteed aan 
verkeersveiligheid door de bewoners te sensibiliseren 
over verkeersregels, fietslichtjes uit te delen en veilige 
routes uit te stippelen. Om hierop verder te bouwen, 
zijn ze nog op zoek naar een gespecialiseerde externe 
organisatie die de bewoners wil leren fietsen op een 
veilige manier.
Kan jij hen hierbij helpen? 
Stuur een mailtje naar vorming.ocberlaar@rodekruis.be.

*telling van 27/01/2023

© Sanad Abulatifa

‘Samen eten met mensen op de vlucht’  -  © Kris Martlé
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EEN DAG IN HET LEVEN VAN HET WEGENTEAM
Duizenden mensen zijn iedere dag afhankelijk van onze infrastructuur. Zonder wegen kunnen zij niet 
werken, wonen en leven. Voor het wegenteam van Berlaar is het iedere dag een uitdaging om weggebruikers 
veilig de baan op te kunnen sturen en om de bereikbaarheid van onze gemeente te garanderen.

Bij wegwerkzaamheden denk je vooral aan asfalteren, 
maar het takenpakket omvat meer dan dat. Zo werkt 
het team met vast en variabel onderhoud. Het vaste 
onderhoud gaat het hele jaar door (denk aan bijvoorbeeld 
aanleggen van opritten), het variabel onderhoud wordt 
op variabele plekken in hun werkgebied uitgevoerd 
(asfalteringswerkzaamheden, strooien wanneer het 
gevroren heeft, noodherstellingen). Je ziet, onze straffe 
collega’s van het wegenteam zijn van alle markten thuis! 

8 uur: werkverdeling
Ronny: De vroege vogels komen al een hele tijd voor de 
werkdag begint naar de werkplaats om bij te praten, de 
late mannen zijn net voordat de klok 8 uur slaat binnen. 
Wanneer onze werkdag begint, wordt het werk van 
de dag verdeeld. Voor sommigen is het snel duidelijk: 
verder doen wat gisteren niet afgewerkt is geraakt. Voor 
anderen ziet de dag er helemaal anders uit, zij krijgen 
een heel ander takenpakket voor die dag. Saai is het 
nooit.

8.15 uur: 
Iedereen gaat het nodige materiaal bij elkaar nemen 
en in de wagens leggen. In de voormiddag moet de 
wegenploeg op een paar plaatsen het wegdek gaan 
herstellen met koud asfalt. Ze spreken af met de 
verantwoordelijke signalisatie waar ze eerst zullen 
starten, zodat de nodige beveiliging mee naar de 
werkplek kan. 

10 uur: 
Tijd voor een korte pauze en om iets warm te drinken. We 
krijgen melding dat er een verzakking ontstaan is in een 

voetpad en dit voor een gevaarlijke situatie zorgt. De 
ploeg neemt wat extra materiaal mee en gaat ter plaatse. 
De kleine herstelling wordt onmiddellijk uitgevoerd. Een 
uurtje later zijn we opnieuw bezig aan het wegdek.

12 uur: lunch
Tijd om aan te sterken. We lassen een gezamenlijk 
pauzemoment in zodat we er ook tijdens het tweede 
werkdeel van de dag tegenaan kunnen.

12:30 uur: start tweede dagdeel
Volledig andere opdracht na de middag. We gaan een 
stuk voetpad ontharden en een aangrenzende oprit 
terug aanleggen. De graafmachine moet mee, we toetsen 
af bij de chauffeur van de vrachtwagen of hij ons zeker 
niet vergeten is. We laten ook een lage container zetten 
om het steenafval in te dumpen. Alles gaat vlotjes, we 
verwittigen de coördinator van de groenploeg dat het 
stukje voetpad opgebroken is en aangevuld mag worden 
met zwarte grond, dit zal later ook ingezaaid worden. 
Voor de oprit wordt er stabilisé gehaald en leggen we 
dubbele klinkers. Nog even inkeren met wit zand en we 
zijn klaar.

15:30 uur: opkuis
Op tijd terug om ons materiaal proper te maken en op te 
bergen. Iemand van de ploeg meldt de stand van zaken 
aan de coördinator. We stoppen morgen of overmorgen 
even terug aan die oprit om nog eenmaal in te keren.

16:06 uur
Einde werkdag.

Ook zin in een job bij het wegenteam? We zijn nog op zoek naar gemotiveerde medewerkers én een coördinator die 
alles in goede banen leidt. Kom kennismaken met het team tijdens de Jobdag op 11 maart (zie affiche hiernaast) of 
neem een kijkje naar de vacatures via www.berlaar.be/vacatures.
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ZA 11/3     10-14 UUR     HELLEGATSTRAAT 1

BEKIJK DE VACATURES OP
WWW.BERLAAR.BE/VACATURES
OF SCAN DE QR-CODE HIERNAAST

JOBDAG WEGENPLOEG

Vacatures voor arbeiders en een coördinator bij
de wegenploeg. Schrijf je voor 6 maart in via

personeel@berlaar.be of 03 410 19 00.

Bouw mee aan een beregoed Berlaar!

BAAN
GESLOTEN
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SAMEN NAAR EEN KLIMAATNEUTRAAL 
BERLAAR
De laatste jaren worden we over de hele wereld meer en meer geconfronteerd met extreme 
weersomstandigheden. Om weerbaar te blijven tegen klimaatverstoringen en onze planeet leefbaar te 
houden, moeten we allemaal actie ondernemen. Heb je thuis iets gedaan dat bijdraagt aan duurzame 
ontwikkeling? Laat het ons dan weten via berlaar2030.be!

Met het klimaatactieplan engageerde het lokaal bestuur 
van Berlaar zich om inspanningen te leveren voor de 
klimaatdoelstellingen. Dat vertaalde zich onder meer in 
de doelstelling om 11 000 bomen, één voor elke inwoner, 
te voorzien.

Maar de klimaatdoelstellingen kunnen we alleen samen 
behalen. Op samen.berlaar.be registreerden enkele 
inwoners al acties en ideeën die ze ondernemen en die 
anderen kunnen aansporen om hetzelfde te doen.

Wat zijn acties die je kan ondernemen?
Je kan een aantal dingen doen om Berlaar mee 
klimaatneutraal te maken. Dat kan door kleinere acties 

te doen, door bijvoorbeeld zo weinig mogelijk plastic te 
gebruiken, kraantjeswater te drinken, regenwater op 
te vangen of in te zetten op duurzame mobiliteit via 
openbaar vervoer, fiets of deelwagen.

Maar ook in en rond je woning kan je grotere acties 
ondernemen. Zo kan je inzetten op ontharding en meer 
planten, bomen en bloemen rond je woning planten.

Heb je thuis ook iets gedaan dat bijdraagt aan het 
behalen van de klimaatdoelstellingen? Laat het dan 
weten via berlaar2030.be. Ook kleine, simpele acties 
maken een wereld van verschil.

MILIEU

Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 is Vlaanderen in de ban van 
het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Daarbij nemen gemeenten 
en steden het tegen elkaar op om zoveel mogelijk tegels uit te breken 
en te vervangen door groen. Ook Berlaar heeft zich aangemeld, 
want door verharding te vervangen door gras, bloemperken, bomen 
en geveltuinen maken we onze gemeente meer klimaatbestendig, 
aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme 
dagen en gewoon ook veel mooier! Ook jij kan meedoen door tegels 
uit te breken in jouw voor-, achter- of geveltuin. 

Help jij Berlaar mee aan het grootste aantal gewipte tegels?
Neem een kijkje op berlaar2030.be om te zien welke acties onze 
inwoners al ondernomen hebben om Berlaar groener en klimaat-
bestendiger te maken of surf naar www.berlaar.be/bloeiendberlaar 
voor inspiratie en extra info over het kampioenschap.
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VERGROENING SPEELTERREIN CHIRO 
BERLAAR-HEIKANT
De terreinen van Chiro Berlaar-Heikant zien er voortaan een pak groener uit, want de leiding en leden 
hielpen elkaar met het aanplanten van streekeigen hagen en een tiental hoogstambomen waaronder 
winterlinde, tamme kastanje, gewone esdoorn en zomereik.

Deze aanplantingen komen er dankzij het ‘PDPO project Groenkapoen’, waarbij de Antwerpse regionale landschappen 
samenwerken met vier Antwerpse jeugdverenigingen om hun speelterreinen op te waarderen op vlak van biodiversiteit, 
ontharding, klimaatadaptatie en natuurbeleving.

Jongeren beslissen mee over hun ideale speelterrein
Om ervoor te zorgen dat de hagen en bomen correct werden aangeplant, gebeurde dit onder begeleiding van 
Regionaal Landschap Rivierenland en de technisch uitvoerende dienst van het lokaal bestuur. Aan het enthousiasme 
van de jongeren was te merken dat de jeugd graag zelf de handen uit de mouwen steekt om zich in te zetten voor de 
klimaatstrijd en meer natuur. Via Groenkapoen krijgen ze financiële middelen en een plan van aanpak om meer groen 
te integreren in hun eigen leefwereld. Doordat de jongeren zelf ook inspraak krijgen over het ontwerp van hun ideale 
speelterrein, zijn ze bovendien extra gemotiveerd.

Evenwichtsparcours, gezellige vuurplek en buitenklas
Later dit jaar krijgt het speelterrein hier ook een evenwichtsparcours, extra materiaal om kampen te bouwen, geheime 
verstopplekjes in het speelbos, een gezellige vuurput en een buitenklas. Het is de bedoeling dat ook jongeren uit de 
buurt en de leerlingen van Gemeentelijke Basisschool Heikant mee kunnen genieten van de groene speelterreinen. Er 
zijn ook plannen om in de toekomst de omgeving algemeen te vergroenen en deels te ontharden.

Het project Groenkapoen 
wordt mogelijk gemaakt door 
cofinanciering uit Platteland 
Plus, bestaande uit middelen 
van Vlaanderen en provincie 
Antwerpen.
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HERBELEEF DE JAREN ’40 OP HET BEVRIJDINGSBAL!
Op 8 mei viert Europa V-dag. Daarmee wordt het einde 
van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In 2020 was 
het de 75ste verjaardag van V-dag. Om de reden die 
we allemaal weten, kon dat toen niet gevierd worden 
zoals het hoort. Drie jaar later, in 2023, zetten we dit 
graag recht met een ouderwets Bevrijdingsbal!

In Berlaar kwam de bevrijding op dinsdag 5 september 1944. 
De Engelsen stuurden toen een verkennende motard op pad 
vanuit Lier, die het einde van de oorlog in onze gemeente 
kwam afkondigen. Enkele maanden later, op 8 mei 1945, 
werd het einde van de Tweede Wereldoorlog in heel Europa 
bezegeld.

Dat einde willen we in onze gemeente nog een keer vieren. 
Letterlijk, want op zaterdag 6 mei 2023 staat er in zaal 
Rubens een Bevrijdingsbal op het programma. Herbeleef 
deze tijd nog een keer en kom in ware jaren ’40-kledij de 
vrijheid vieren op de dansvloer!

Kaarten in voorverkoop kosten 8 euro en zijn vanaf 13 maart 
verkrijgbaar aan het onthaal van het gemeentehuis. Ter 
plekke betaal je 10 euro.

Meer info?
vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00

COLLECTIEDAGEN MET VLAG EN WIMPEL
Kempens Karakter gaat voor het project ‘Met Vlag en Wimpel’ aan de slag met de vlaggen en vaandels 
van verenigingen en organisaties uit onze regio. Deze kleurrijke objecten vol symboliek vertellen een 
boeiend verhaal. Tijdens drie inzamelmomenten kan je ook 
jouw vlaggenerfgoed in kaart laten brengen.

Erfgoedcel Kempens Karakter wil de verenigingsvlaggen in Berlaar 
opsporen, inventariseren, fotograferen en via leuke publieksactiviteiten 
in de kijker plaatsen. Maar om in die opdracht te slagen, hebben ze ook 
de hulp van jouw vereniging nodig!

Heeft jouw vereniging of organisatie een vlag of vaandel? Kom dan 
in het voorjaar naar de inzamelmomenten om die objecten te laten 
fotograferen. De erfgoedcel geeft dan meteen ook handige tips mee 
om deze waardevolle spullen goed te bewaren.

Waar en wanneer?
• Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart: van 14 tot 17 uur  

kasteel Le Paige (Nederrij 135, 2200 Herentals)
• Vrijdag 5 en zaterdag 6 mei: van 14 tot 17 uur  

Den Bloeienden Wijngaert (Stadskantoor, Paradeplein 2, 2500 Lier)
• Vrijdag 9 en zaterdag 10 juni: van 14 tot 17 uur  

De Sporthal (Lostraat 48A, 2220 Heist-op-den-Berg)

Wel een vlag, maar geen tijd om naar één van de collectiedagen te 
komen? Neem dan contact op met jeroen@kempenskarakter.be. 

SPORT & CULTUUR



23  I  De Kiosk - jan - feb 2023

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



Nieuwjaarsreceptie 2023 

@krismartlé

Flitsactie 
@katrienhendrickx

Ontvangst jubilarissen 
2022

Nieuwjaarke Zoete 
@krismartlé

Restauratie Dodenhuisje 

begraafplaats Centrum

#INSTABERLAAR 


