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Beste burgers van Berlaar,

In een vorig voorwoord sprak ik nog over het bruisende en stralende karakter van ons 
Berlaar. Het was toen ondenkbaar dat het sociale leven in onze gemeente enkele weken 
later compleet stil zou liggen. Onvoorstelbaar. De coronacrisis heeft ook onze gemeente 
diep geraakt.

De federale regering kondigde maatregelen af die het dagelijks leven compleet op z’n 
kop gezet hebben. Dat vroeg van ieder van ons een groot aanpassingsvermogen. Ik 
hoop dat we, op het moment van deze uitgave, stilaan licht aan het einde van de tunnel 
mogen zien. Maar zelfs dan moeten we blijven doorgaan en blijven volhouden. Niet 
alleen voor onszelf, maar zeker ook voor anderen en in het bijzonder voor de meest 
kwetsbare groepen onder ons. Samen zijn we beresterk!

Een dikke pluim op de hoed van de zorgverleners en een welverdiend applaus voor alle 
inspanningen die ze steeds zijn blijven leveren! Maar ook onze postbodes, vrijwilligers, 
de medewerkers van het gemeentebestuur, huisartsen, vuilnismannen, winkeliers, 
kinderopvangbegeleiders, leerkrachten, … loodsten ons mee door deze moeilijke 
periode. We beseffen dat het om veel meer mensen gaat dan in deze opsomming 
vermeld worden, daarom: van harte bedankt aan iedereen om zich tijdens deze 
crisis solidair te tonen en zich te blijven inzetten!
Eind maart doken er in Berlaar heel wat (knuffel)beren op. Berlaarnaren steunden massaal 
de actie ‘Berenjacht’, om kinderen zo een leuke, sportieve buitenactiviteit te bezorgen. 
Om deze editie van De Kiosk wat op te vrolijken, breiden we daar graag nog een digitaal 
vervolg aan. We dagen je uit om alle beertjes te tellen die verborgen werden in dit nummer. 
Let op: de fotocollage op de laatste bladzijde telt niet mee, alle andere beertjes wel!

Stuur jouw cijfer, naam en adres door naar info@berlaar.be en maak kans op een mooie 
en verrassende prijs!

Na de winter en de lente komt de zomer stilaan in zicht! Samen kunnen we dan hopelijk 
koers zetten naar opnieuw een bruisend Berlaar. Bij dat laatste mogen we zeker onze 
handelaars en horecazaken niet vergeten. Koop lokaal, zij gaan ons broodnodig hebben 
en alleen zo kunnen we onze gemeente echt levendig houden! WINKELHIEREN wordt 
de boodschap de komende maanden, zij rekenen echt op jou en mij!

Hou jullie intussen gezond en denk eraan: blijf in je kot maar hap af en toe een luchtje. 
Een korte wandeling door onze gemeente houdt je warm vanbinnen en fris vanbuiten!

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD
Tijdens de gemeenteraadszitting van februari werden onder andere 
onderstaande zaken beslist:

Aankoopakte landbouwgrond 
Ebroek
In oktober besloot de gemeenteraad 
een stuk landbouwgrond in Ebroek 
aan te kopen. In de zitting van 
februari werd de aankoopakte 
vervolgens goedgekeurd.
Het bestuur wil de landbouwgrond 
openstellen voor het publiek en zal 
er onder meer een hondenweide 
inrichten.
Voor de aankoop van de 
landbouwgrond betaalt het bestuur 
113 000 euro.

Principiële straatnaamgeving 
‘Burgemeester 
Lambrechtsstraat’ 
In de Sollevelden wordt momenteel 
gewerkt aan een verkaveling, 
verkaveling V/507. In deze 
verkaveling worden onder meer 17 
kavels voor ééngezinswoningen 
gecreëerd en wordt er ook een 
nieuwe zijstraat aangelegd.
De raadsleden keurden in februari 
de principiële straatnaamgeving 
‘Burgemeester Lambrechtsstraat’ 
goed. Het bestuur volgt daarmee 
het advies van de archiefraad, dat 
stelt dat in deze regio heel wat 
straten vernoemd werden naar 

geschiedkundige figuren (Ernest Van 
Dijck, Constant Verhulst, Pastoor 
Haemels en Dokter Van Hoof). 
Met het voorstel ‘Burgemeester 
Lambrechtsstraat’, zonder voornaam, 
wordt verwezen naar de vele 
Berlaarse burgemeesters die deze 
bekende brouwersfamilie heeft 
geleverd.
Het college van burgemeester 
en schepenen zal hierover een 
openbaar onderzoek organiseren 
en kijkt verder graag vooruit naar 
eventuele vrouwelijke straatnamen 
die in de toekomst aan bod kunnen 
komen.

Goedkeuring tracé en aanleg 
fietspad Hemelshoek
In de zitting van februari werden het 
tracé en de aanleg van een vrijliggend 
fietspad langs Hemelshoek (zijde 
pare huisnummering) tussen de 
kruispunten met Brandestraat en 

de gewestweg N10 goedgekeurd.
Het tracé loopt van het kruispunt 
Aarschotsebaan-Hemelshoek tot 
aan het kruispunt Brandestraat-
Hemelshoek. Het fietspad wordt 
daarbij aan de westkant van 
Hemelshoek aangelegd, waar 
mogelijk naast een bestaande 
gracht. In andere gevallen komt 
het fietspad naast de rijweg, maar 
wordt er een vrije ruimte voorzien 
van minimaal 1 meter waar een haag 
geplaatst zal worden.

Gemeenteraad van maart 
geannuleerd
Naar aanleiding van de toen 
geldende coronamaatregelen 
besloot het gemeentebestuur de 
gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 17 
maart te annuleren. Bijeenkomsten 
van personen moesten namelijk 
zoveel mogelijk vermeden worden.
De te behandelen punten werden 
daarbij uitgesteld tot april.

 

  Herbeluister de verslagen 
van de gemeenteraad  

op www.berlaar.be.

©Kris Martlé
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GOED OM WETENGOED OM WETEN

ZITDAGEN BURGEMEESTER
Tot het einde van de coronamaatregelen vinden er geen fysieke zitdagen plaats.

Je kan wel nog steeds bij burgemeester Walter Horemans terecht met al je 
vragen en kan deze in tussentijd telefonisch stellen (0478 29 37 77) of via mail  
(walter.horemans@berlaar.be).

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

• vrijdag 1 mei 2020 (Dag Van de Arbeid)
• donderdag 21 mei 2020 (O.H. Hemelvaart)
•  maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 9 april afgesloten. De 
coronamaatregelen beheersten toen volop het nieuws en die maatregelen wijzigden 
elke dag. Dat betekent dat wat je in deze editie leest ondertussen achterhaald kan 
zijn. De vermelde evenementen gaan misschien niet door, dus hou daarvoor zeker 
de gemeentelijke communicatiekanalen in het oog. Neem bij twijfel gerust contact op 
met de gemeentelijke diensten via 03 410 19 00.

BURGERLIJKE STAND
Overlijdens
11.11.2019 Maria (Mit) Vervoort
07.11.2019 Renilda De Belder
17.11.2019 Joanna De Wever
20.11.2019 Gertrudis Schreurs (Zr. Magda)
07.12.2019 Irma Van Hoof
06.12.2019 Emiel (Roger) Vermeulen
10.12.2019 René Poortmans
16.12.2019 Marc Van Camp
26.12.2019 Jozef Verbist
29.12.2019 Monique Hellemans
03.01.2020 Gaston (Stonne) Bouwen
19.12.2019 Willem Van Wonterghem

10.01.2020 Jozef Mols
10.01.2020 Bart Hellings
20.01.2020 Juliana Kempenaers
29.01.2020 Joannes Janssens
01.02.2020 Elza Mertens
05.02.2020 Franciscus Cornelis
17.02.2020 Etienne Hollanders
16.02.2020 Florimond Ceulemans
02.03.2020 Jozef Van Hoof
29.02.2020 Leopold Vermeulen
01.03.2020 Gaston Schroyens
06.03.2020 Marcellus Nagels

Huwelijken
21.12.2019 Alexander Schultz en Cindy Chovau
21.2.2020 Prince Amoabeng en   
 Catherine Adusei Poku

13.03.2020 Sorin Dobriţan en Judith Fodor

Geboorten
09.01.2020 Felix Verret
17.01.2020 Idas Debeys
04.02.2020 Lex Grosemans

25.02.2020 Finze Van Vlasselaer
26.02.2020 Liene Witvrouwen
02.03.2020 Cyril Goetstouwers
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CORONAMAATREGELEN: gemeentelijke diensten alleen open op afspraak!
De coronamaatregelen van de federale overheid hebben ook een impact op onze gemeentelijke dienstverlening. 
Het lokaal bestuur heeft daarom een aantal maatregelen genomen naar de eigen medewerkers toe. Om zowel 
de eigen medewerkers als de burgers te beschermen, en de verspreiding van de ziekte te voorkomen, worden 
bezoeken aan de gemeentelijke diensten maximaal beperkt.

Concreet betekent dit dat er op een aantal diensten slechts nog een minimale bezetting voorzien is en dat onze 
diensten alleen nog maar op afspraak werken.

We raden, zowel voor je eigen gezondheid als die van anderen, af om spontaan naar het gemeentehuis te komen. 
De deur is namelijk gesloten.

We blijven bereikbaar, voor vragen en om je bij te staan. Langskomen is alleen mogelijk op afspraak, nadat 
je  telefonisch of via mail contact hebt opgenomen via 03 410 19 00 of  info@berlaar.be. We bekijken dan 
samen of het dringend is en of het noodzakelijk is dat je langskomt. Als dat laatste het geval is, maken we samen 
met jou een afspraak. Let wel op: de term ‘dringend’ wordt erg strikt geïnterpreteerd.

HERBELUISTER DE GEMEENTERAAD EN  
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Elke derde dinsdag van de maand (uitgezonderd in juli en augustus) vinden in het gemeentehuis de 
zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. De vergaderingen zijn 
openbaar en online te volgen via de gemeentelijke website.

Door de maatregelen in verband met het coronavirus zien de zittingen er even anders uit. De raadszittingen verlopen 
volledig digitaal, waardoor alle deelnemers van elkaar gescheiden zitten. 

Herbeluister de zitting
Surf naar www.berlaar.be/raadszittingen en kies voor ‘Webcast’. Daar kan je de openbare zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn herbeluisteren. De audio van de vergadering wordt namelijk opgenomen en 
na de zitting online gepubliceerd. 

WILSVERKLARING EUTHANASIE WORDT 
ONBEPERKT GELDIG
De wilsverklaring euthanasie, waarmee je vooraf kan aangeven dat je euthanasie wenst ingeval van een 
onomkeerbare coma, is vanaf 3 april 2020 onbeperkt geldig. Voordien moest je de wilsverklaring om de vijf 
jaar vernieuwen.

Oorspronkelijk was de 
wilsverklaring euthanasie 
slechts vijf jaar geldig. 
Iemand die toen een 
wilsverklaring euthanasie 
opstelde, moest deze na 
vijf jaar dus hernieuwen. 

Vaak gebeurde dat niet. Daarom zijn de wilsverklaringen 
euthanasie, opgesteld na 3 april 2020, onbeperkt geldig.  
Wie een wilsverklaring opstelde voor de inwerking-
treding van de wet (3 april 2020), is voor alle duidelijkheid 
wel nog gebonden aan de geldigheidsduur van vijf 
jaar. Zij kunnen echter op elk moment kiezen om hun  

 
wilsverklaring om te zetten in een wilsverklaring van 
onbeperkte duur. Iemand die een wilsverklaring opstelt, 
kan deze nog altijd op ieder moment intrekken.

Niet hetzelfde als een euthanasieverzoek
Opgelet: de ‘voorafgaande wilsverklaring euthanasie’ 
mag niet verward worden met een ‘euthanasieverzoek’ 
waarbij een patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke  
en ondragelijke aandoening (fysiek en/of psychisch)  
om levensbeëindiging kan verzoeken. Het gaat om twee 
verschillende procedures en toepassingsgebieden.

Meer weten?
www.leif.be
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LOKAAL BESTUUR GOED OP WEG  
NAAR KLIMAATNEUTRALITEIT
Het lokaal bestuur heeft zich geëngageerd om tegen 2020 klimaatneutraal te werken. Uit recente cijfers 
van de Provincie Antwerpen blijkt dat de gemeentediensten er tussen 2012 en 2018 in geslaagd zijn hun 
uitstoot van broeikasgassen bijna te halveren. 

Het engagement van de 
gemeente kadert in de actie 
Klimaatneutrale Organisatie 
2020 van de Provincie 
Antwerpen. Doelstelling 
is om de uitstoot van alle 
gebouwen, wagens en 
machines in gebruik van de 
gemeentediensten fors te 
reduceren en het resterende 
aandeel te compenseren 

tegen 2020, bijvoorbeeld door herbebossingsprojecten. 
 
Groener verwarmen en verplaatsen
In 2012 startte de gemeente de uitdaging met een netto 
uitstoot van 418 ton CO2. Grote ‘boosdoeners’ waren 
vooral de stookinstallaties in het gemeentehuis, de 
sporthallen, scholen en kinderopvang. Die stonden in 
voor bijna twee derde van alle uitstoot, via de verbranding 
van gas en stookolie. Ook het elektriciteitsverbruik van 
de openbare verlichting en de gemeentelijke gebouwen 
en de dienstverplaatsingen van het gemeentepersoneel 
zorgden voor een aanzienlijk klimaateffect.  
 
In 2018 was de netto uitstoot van de gemeentediensten 
al teruggevallen tot 220 ton CO2. De stookinstallaties 
van de gebouwen waren al 43% klimaatvriendelijker 
dan zes jaar eerder. Zo werden de verwarmingsketels 
van sporthal ’t Stapveld en de Buitenschoolse opvang 
in Berlaar Heikant vervangen. Ook de oude vleugel van 
de school in Berlaar Heikant werd gerenoveerd, het 
Centrum kreeg een volledig nieuwe school. Verder werd 
de verlichting in de sporthal aangepast, waardoor die 
voortaan energiezuinig is. De openbare verlichting wordt 
systematisch aangepast naar LED-verlichting.
 
Ook de dienstverplaatsingen van het personeel gingen 
gepaard met een derde minder uitstoot, dankzij de inzet 
van schonere voertuigen en door vaker te voet, met de 
fiets of trein naar vergaderingen of locatiebezoeken te 
gaan. Verplaatsingen van minder dan 5 km gebeuren 

al een tijdje met de elektrische fiets. Een vergroening 
van het wagenpark van de technische dienst is 
ingezet met onder meer twee bestelwagens op CNG 
en het vernieuwen van een aantal werktuigen. Ook de 
zonnepanelen op het gemeentehuis compenseren CO2, 
bijna goed voor een ton CO2.  
In de toekomst zal dit duurzaam parcours zeker worden 
voortgezet met een nieuw administratief centrum waar 
energiezuinigheid centraal zal staan. Verder zijn er 
plannen voor een nieuwe sporthal op site Doelvelden 
en ook de kiosk en kerk in het Centrum zullen voorzien 
worden van LED-verlichting.  
 
Door extra groenaanplantingen steeg de opname van 
broeikasgassen in de gemeente ook met 47%. De biomassa 
van de bossen, laanbomen en haagkanten nemen 
broeikasgassen op. In 2018 werd hierdoor 112 ton CO2 
opgenomen. Bomen en hagen halen immers koolstof uit 
de lucht. Het gemeentebestuur heeft zich voorgenomen 
deze legislatuur 1 boom per Berlaarnaar te planten. Dat 
voornemen zou voor naar schatting 300 à 350 ton CO2-
besparing kunnen zorgen. Daarmee zou de werking van 
de gemeentelijke diensten alvast meer dan klimaatneutraal 
gemaakt zijn. Via de opmaak van een groenvisie zal er 
samen met de provincie gezocht worden naar extra kansen.
 
Klimaatactieplan ‘Berlaar 2030’
De gemeentediensten staan (inclusief openbare 
verlichting) in voor 0,75% van de totale uitstoot van 
broeikasgassen op het grondgebied van Berlaar. Ter 
vergelijking, alle woningen in de gemeente staan 
samen voor 40% van de volledige uitstoot. Daarom wil 
de gemeente ook burgers en verenigingen betrekken 
bij het klimaatactieplan Berlaar 2030, dat momenteel 
volop wordt opgesteld. Een stuurgroep van burgers 
uit alle adviesraden in de gemeente werkt samen 
met intercommunale IGEMO en de Provincie 
Antwerpen aan een plan dat de totale uitstoot op het 
grondgebied van de gemeente tegen 2030 met 40% 
moet verminderen. 

entiteit & jaar Berlaar 2012 Berlaar 2014 Berlaar 2016 Berlaar 2018
Stookinstallatie 268,31 276,88 222,02 155,31 
Dienstverplaatsingen 94,61 75,07 74,04 61,36 
Woon-werkverkeer  28,84 30,29 27,29 26,52 
Machines en toestellen 4,65 1,93 3,49 3,58
Dieren en mest 0 0 0 0
Elektriciteit 98,66 94,49 91,44 85,72
Biomassa opname -76,32 -97,49 -97,49 -112,15
Hernieuwbare Energie productie -0,63 -0,62 -0,66 -0,7
Netto Broeikasgas uitstoot 418,11 380,56 320,12 219,63

Berlaar klimaatneutrale org. cijfers 2012-2018
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OPENBARE WERKEN

HERAANLEG PASTORIJSTRAAT VOOR 
ONBEPAALDE TIJD UITGESTELD
In maart gingen normaal de werken in de Pastorijstraat van start. De coronamaatregelen hadden echter 
ook een impact op de werking van de aannemer, waardoor de planning bijgestuurd moest worden.

Voor ons als lokaal bestuur betekent dit dat we de 
heraanleg van de Pastorijstraat voor onbepaalde tijd 
zullen moeten uitstellen. Dat is heel jammer, omdat 
we heel wat tijd en energie gestoken hebben in de 
opmaak van een zo optimaal mogelijke planning. We 
beseffen echter goed dat deze coronamaatregelen 
hoogstnodig zijn.

Eerder gecommuniceerde planningen en 
verkeersmaatregelen naar aanleiding van de 
heraanleg van de Pastorijstraat zijn voorlopig niet 
van toepassing. 

Het lokaal bestuur bekijkt samen met de aannemer 
alle mogelijkheden om de werken zo snel mogelijk op 
te starten.  Hou zeker de gemeentelijke website in de 
gaten voor de meest actuele informatie en eventuele 
wijzigingen in de planning.

Meer weten?
www.berlaar.be/pastorijstraat

WERKEN AAN KARDINAAL CARDIJNPLEIN  
GAAN DOOR
In tegenstelling tot de werken van de Pastorijstraat, gingen de werken aan het Kardinaal Cardijnplein wel 
gewoon door. Daar werd de laatste hand gelegd om het plein alsnog voor de zomer af te krijgen.

Op dinsdag 31 maart werden de laatste kasseien van het 
plein aangelegd en ingewassen. Na drie tot vier weken 
verharden, waren de bestratingswerken van het plein 
volledig afgerond. Nadien werden het straatmeubilair en 
de signalisatie er geplaatst. 

 

 
In totaal zijn er op het plein 41 parkeerplaatsen. Verder 
werden er laadpalen voorzien die het mogelijk maken om 
je elektrische wagen op te laden en is er een zone voor 
ambulante handel voorzien. 

Meer weten?
www.berlaar.be/kardinaalcardijnplein
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BERLAAR NEEMT DEEL AAN VLAAMSE 
WEEK TEGEN PESTEN
Van 14 tot en met 21 februari vond de vijftiende Vlaamse Week tegen Pesten plaats. Een week waarin 
Vlaanderen duidelijk maakt dat pesten niet kan en waarbij het probleem extra onder de aandacht wordt 
gebracht. Ook in Berlaar vonden er acties plaats om van onze gemeente een pestvrije omgeving voor 
kinderen en jongeren te maken.

(Cyber)pesten blijft tot op de dag van vandaag een 
hardnekkig probleem. Uit onderzoek blijkt dat  één op 
vijf  kinderen in Vlaanderen gepest wordt tijdens hun 
jeugd. Bijna één kind op twintig heeft er zelfs dagelijks 
mee te maken. 

Bij de jongeren geeft één op drie aan niet goed in z’n 
vel te zitten. Zij worstelen vandaag de dag met hun 
psychisch welzijn, waarbij pesten vaak één van de 
oorzaken is. Veel van hen dragen er nog heel lang na de 
feiten de gevolgen van.

Vlaamse Week tegen Pesten
Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten wil daar 
samen met kinderen, jongeren en hun begeleiding iets 
aan doen. Daarom werden er tijdens de Vlaamse Week 
tegen Pesten tal van acties georganiseerd, waarvan ‘de 
stipactie’ van Ketnet de bekendste is.

Ook Berlaar neemt deel
Ook in Berlaar is er geen plaats voor pesten. 
Speelpleinwerking Kriebels en de Berlaarse basisscholen 
namen elk initiatieven om pesten in hun directe 
omgeving tegen te gaan.

• Speelplein Kriebels  
Op de slotdag van de 
‘Vlaamse Week tegen Pesten’ 
beloont Tumult elk jaar 
jeugdorganisaties die zich 
actief engageren om pesten in 
hun werking tegen te gaan. Dit 
jaar kwam ons eigen Berlaarse 

Speelplein Kriebels daarin als sterkste naar voren. Zij 
mochten de ‘Pesten, check it out’-prijs ter waarde van 
1000 euro in ontvangst nemen. De prijs wordt uiteraard 
geïnvesteerd in de kinderen van het speelplein.

• Berlaarse basisscholen
Ook de Berlaarse scholen spannen zich in tegen 
pestgedrag. Tussen 28 januari en 18 februari kregen 
de basisscholen bezoek van Levende Muziek, een 
gezelschap dat muziek en theater brengt voor 
kinderen. In het kader van flankerend onderwijs kregen 
de kleuters en lagereschoolkinderen een interactieve 
voorstelling over pesten aangeboden. De foto’s van 
de voorstelling vind je op de gemeentelijke website.

Meer weten?
www.berlaar.be/vlaamseweektegenpesten

JEUGD & ONDERWIJS

Ben je het slachtoffer van pesten? Hebt je zelf iemand gepest en wil je ermee stoppen?  
Praat erover met iemand uit je omgeving die jij vertrouwt.  
Of praat met iemand via één van deze hulplijnen: 
• Awel: Luistert naar kinderen en jongeren. Bel, chat, mail met Awel. 
• CLB en CLBchat: Neem contact op met een leerlingenbegeleider van het CLB (Centrum voor 

leerlingenbegeleiding). Dat kan anoniem via CLBchat en/of maak een afspraak met het CLB waar jouw school 
mee samen werkt.

• Het JAC: Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Je kan hen bellen, 
mailen of met hen chatten.

• 1712: Word je vaak uitgescholden? Is er iemand die je fysiek pijn doet, slaat, schopt, …? Worden er persoonlijke 
spullen van jou afgepakt? Dan ben je slachtoffer van geweld. Met 1712 kan je bellen of mailen om erover te 
praten.

• Tejo: Tejo biedt gratis, anoniem en onmiddellijk therapeutische begeleiding aan jongeren van 10 tot 20 jaar.
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CULTUUR

ERFGOEDDAG EEN JAAR UITGESTELD
Erfgoeddag, één van de belangrijkste culturele evenementen van ons land - voorzien op zaterdag  
25 en zondag 26 april - kon dit jaar niet doorgaan. De risico’s voor de gezondheid van de 
organisatoren en bezoekers waren te groot.

Toch zijn de voorbereidingen die gemaakt werden voor 
deze editie, in het teken van ‘De Nacht’, niet voor niets. 
De cultureel-erfgoedsector wordt uitgenodigd om in 2021 
opnieuw iets te organiseren dat past binnen dit thema. 
Dan zal het evenement plaatsvinden op zaterdag 24 en 
zondag 25 april.

Waarom deze ingrijpende beslissing? 
Net zoals de rest van de wereld volgt FARO, het Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed, de coronacrisis op 
de voet. Het welzijn van de tienduizenden bezoekers 
en de meer dan 615 erfgoedorganisaties primeert. Ook 
uit de erfgoedsector zelf kwamen er meer en meer 
signalen dat de meer dan 890 geplande en zorgvuldig 
voorbereide activiteiten maar beter niet konden 
doorgaan.  De grootste voorzichtigheid is immers 
geboden.

Wat met Erfgoeddag 2021? 
Er werd beslist om het thema van dit jaar in 2021 te 
hernemen. Op die manier kunnen de voorbereidende 
inspanningen renderen. Onderwijs zou de rode draad 
vormen doorheen Erfgoeddag 2021. Dat thema wordt 
verschoven naar 2022. De coronacrisis heeft immers ook 
een bijzonder grote impact op het onderwijs. Daardoor 

komt de voorbereidingstijd voor een echte samenwerking 
tussen de onderwijs- en cultureel-erfgoedsector in het 
gedrang.

Met andere woorden: het is uitkijken naar de 21e editie 
van Erfgoeddag, op 24 en 25 april 2021 in teken van ‘De 
Nacht’. Over Erfgoeddag 2022 volgt binnenkort meer 
informatie.

Meer weten?
www.faro.be/erfgoeddag

GEEN SENIORENREIS IN 2020
Op basis van de coronarichtlijnen van de hogere overheid heeft het lokaal bestuur beslist om de 
seniorenraad van juni niet te laten doorgaan.

Daarnaast is het bestuur ook van mening dat de 
daguitstap voor 55-plussers, die oorspronkelijk zou 
plaatsvinden op 7 juli 2020, te dichtbij is om hem te kunnen 
laten plaatsvinden. 300 senioren samenbrengen vlak na 
deze strenge maatregelen lijkt ons niet verstandig. We 
hebben daarom de daguitstap van dit jaar geannuleerd 
en reeds voor 6 juli 2021 een optie genomen in Borgloon 
en Sint-Truiden.

Berlaar helpt 
Als bestuur doen we er alles aan om deze crisis het hoofd 
te bieden. We trachten mensen in isolatie te bereiken 
en de hulp aan te bieden die ze nodig hebben. Heb je 
hulp nodig of ken je iemand die hier behoefte aan heeft? 
Neem dan eens een kijkje op pagina 17, waar je meer kan 
lezen over het vrijwilligersplatform ‘Berlaar Helpt’, dat 

speciaal voor hulpbehoevenden tijdens de coronacrisis 
werd opgericht.

SENIOREN
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HEROPENING RECYCLAGEPARK: GA ENKEL 
LANGS ALS DAT NOODZAKELIJK IS
Na enkele weken gesloten te zijn, ging op dinsdag 7 april het recyclagepark opnieuw open. De heropening 
gaat echter gepaard met strenge maatregelen om ieders gezondheid te kunnen blijven garanderen.

Bij de heropening werden aangepaste maatregelen en 
beperkingen opgelegd om de veiligheid te garanderen. 
Allereerst wordt gevraagd om niet naar het recyclagepark 
te gaan als dat niet nodig is. Niet-noodzakelijke bezoeken 
stel je best uit. Wie toch komt, moet rekening houden met 
onderstaande maatregelen en beperkingen.

• Ieder gezin mag maximaal 1 keer per week naar het 
recyclagepark komen.

• Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het 
recyclagepark mag zijn, wordt drastisch beperkt. 

• Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen.
• Sorteer je afval alvast thuis en beperk het aantal 

afvalstromen tot 3 (bijvoorbeeld grofvuil, hout en gras). 
• Breng je eigen materiaal mee (schop, …)
• Kom alleen naar het recyclagepark.
• De parkwachter helpt je niet met uitladen/dragen.
• Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 m)  en 

respecteer alle hygiënemaatregelen.
• Wacht tot de container van jouw keuze vrij is.
•  Papieren zakdoekjes, mondmaskers en handschoenen 

horen bij het restafval
• Er kan tijdelijk geen asbestcement, herbruikbare goede-

ren of textiel naar het recyclagepark gebracht worden.

• Breng geen afval wat ook huis-aan-huis wordt 
opgehaald (papier & karton, PMD en roze zakken).
- Incontinentiezakken mag je naast de DIFTAR- 
 container plaatsen.
- Piekzakken zet je, zoals gewoonlijk, ook naast je  
 DIFTAR-container. Heb je er geen meer? Dan mag je 
 eender welk type zak naast je container plaatsen. 
 Die zak wordt gewogen bij ophaling.

De maatregelen kunnen leiden tot lange wachtrijen. Om 
bezoekers een idee te geven van de drukte, plaatste 
IVAREM camera’s aan de toegangsweg van het park. Zo 
kan elke bezoeker op voorhand bekijken hoe lang het 
aanschuiven is.

Verder houdt de politie toezicht aan en in het park. 
Enkel op die manier kan de afvoer van afvalstoffen 
naar het recyclagepark op een gecontroleerde manier 
gebeuren en kunnen we de gezondheid van iedereen 
beschermen. 

Meer weten? 
www.ivarem.be

HOE GEZOND IS JE GROND?
Dat kom je te weten met De Grote Grondvraag. Met dat initiatief steunt OVAM alle grondeigenaars in Vlaanderen 
bij het controleren en, waar nodig, saneren van hun grond. Zoek je grond op via www.degrotegrondvraag.be 
en controleer snel en makkelijk of jouw grond mogelijk vervuild is. Stoot je op een probleem? Geen paniek, 
OVAM zoekt het samen met jou uit en helpt je om je grond opnieuw gezond te maken!

Waarom de Grote Grondvraag?
De Grote Grondvraag is van groot maatschappelijk 
belang. Door ons rijke industriële verleden zijn er in  

 
Vlaanderen een pak verontreinigde gronden. Die hebben 
een niet te onderschatten invloed op ons dagelijkse leven.

Wil je dat je kinderen kunnen spelen op gezonde grond? 
Dat boeren hun gewassen kunnen telen op vruchtbare 
bodem? En dat open ruimte en gezond grondwater 
beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed 
voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. 
Redenen genoeg dus om goed zorg te dragen voor 
onze grond!

En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote 
Grondvraag: samen alle risicogronden in Vlaanderen 
opsporen en weer gezond maken!

Meer weten? 
www.degrotegrondvraag.be

MILIEU
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BERLAAR IN BLOEI 
In het najaar van 2019 werden er op diverse locaties in 
onze gemeente maar liefst 25 000 bloembollen de grond 
in gewerkt. Bij de start van de lente in maart kwamen ze uit en zorgden voor 

een kleurrijk bloementapijt in het Centrum, Heikant en Gestel. Ze zijn niet alleen mooi voor het oog, maar 
hebben ook een nuttige functie.

Voorjaarsbloeiers uit bloembollen en knollen zijn voor 
insecten de eerste, welkome voedselbron. Door in het 
najaar bloembollen te planten helpen we de hommels, 
vlinders en bijen het voorjaar in. Bovendien stellen de 
bollen weinig eisen. Ze doen het goed op vrijwel alle 
grondsoorten, op voorwaarde dat de bodem niet te nat is.

De bloembollen staan op verschillende plaatsen in 
onze gemeente. Onder meer op het marktplein in het 
centrum, de Schooldreef in Berlaar-Heikant en de 
Lambertusplaats in Gestel kon je de voorbije maanden  
tulpen, narcissen en krokussen zien verschijnen.

Naarmate de lente vorderde, geraakten de meeste 
voorjaars bolgewassen uitgebloeid. De uitgebloeide 
narcissen, tulpen en andere bolbloeiers dienen we nog 
tijd te geven en laten we onaangeroerd in de grond 
zitten. Het loof van voorjaars bolgewassen moet namelijk 
eerst afsterven, omdat de bollen na de bloeiperiode 
weer voeding uit het bladgroen opnemen. Een noodzaak 
om het jaar nadien weer volop te kunnen groeien en 
bloeien. Volgend jaar komen ze dan in grotere aantallen 
terug in de bloemenperken van onze gemeente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook in jouw buurt? 
Heb je een locatie in gedachten waar de bloembollen 
mooi tot hun recht zouden komen? Suggesties zijn 
steeds welkom en mag je doorgeven aan de milieudienst 
via milieu@berlaar.be.

PADDENOVERZETACTIE: VRIJWILLIGERS 
REDDEN WEL 900 DIERTJES
Ook gemeente Berlaar nam dit jaar deel aan de jaarlijkse paddenoverzetactie van Natuurpunt. Het was 
sinds 2015 geleden dat de actie in onze gemeente plaatsvond. Sinds 13 februari werden er gedurende een 
maand massaal amfibieën overgezet aan De Beerslaan en Venushoek.

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 en regen in combinatie met hoge 
vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en 
trekken ze instinctief naar beken en poelen om zich 
voort te planten.

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. Met de paddenoverzetactie 
wou onze gemeente dat helpen vermijden. Op donderdag 
13 februari werd de eerste pad officieel overgezet. Na 

amper twee weken werden 196 diertjes naar de overkant 
van de De Beerslaan gebracht en 145 in Venushoek, goed 
voor een totaal van 341 diertjes! 

Op 15 maart was de trek door z’n hoogtepunt heen, en 
liep ook de actie af. Gedurende vier weken slaagden de 
vrijwilligers aan De Beerslaan erin 489 amfibieën veilig 
de oversteek te doen maken (143 padden, 96 kikkers en 
250 salamanders). Aan Venushoek werden dan weer 399 
amfibieën (357 padden, 40 kikkers en 2 salamanders) 
overgezet. In totaal bereikten maar liefst 888 amfibieën 
veilig de overkant.

Bedankt aan alle vrijwilligers die deze diertjes veilig 
hielpen oversteken!

Hou de bloemenperken in stand
• Planten zijn kwetsbaar: loop er niet op en trek ze niet uit!
• Bloemperken moeten proper zijn: gooi er geen afval in, daar dienen de vuilnisbakken voor.
• Hondenpoep verbrandt de planten en maakt het werk van de tuinmannen ongezond.  

Laat je hond het straatbeeld of de groene ruimten niet vervuilen en raap hondenpoep steeds op!

©Marc Switsers
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GRASTIPS: HOE KAN JE JE GRASMAAISEL 
NUTTIG INZETTEN IN JE KRINGLOOPTUIN?

Nu de lente begonnen is, dient de eerste maaibeurt zich aan. Loop nadien niet meteen naar het 
recyclagepark om je grasmaaisel kwijt te geraken, maar bekijk eerst of je het kan hergebruiken in je 
tuin. Kringlooptuinieren is namelijk pure verwenning voor je tuinbodem en planten.

Wist je dat grasmaaisel een belangrijke meerwaarde 
heeft in je tuin? We zetten alvast 5 tips op een rijtje:

1. Zet je grasmaaisel in als mulch voor je borders
Wist je dat je vaste planten en struiken heel blij zijn 
met grasmaaisel als mulchmateriaal? Mulchen is het 
bedekt houden van de bodem met een laag organisch 
materiaal, in dit geval gebruiken we er ons grasmaaisel 
voor. De bodem bedekken is waar de natuur zelf naar 
streeft. Een kale bodem zal zonder ingrijpen volgroeien 
met ‘onkruiden’. Hou je de bodem afgeschermd van het 
licht door een mulchlaagje, dan krijgt onkruid geen kans. 
Mulch beschermt de bodem bovendien tegen slagregen, 
zonnestralen en uitdrogende wind. Een mulchlaag 
stimuleert ook het bodemleven: de afbraakorganismen 
verteren de mulchlaag met een kruimelige bodem als 
resultaat. 

Hoe ga je te werk? Leg de mulchlaag van grasmaaisel 
maximum 2 tot 3 cm dik en vul aan als het verteerd is. Als 
je de dikte van de graslaag beperkt, gaat de mulch niet 
gisten, verzuren of ruiken. 

2. Verwerk je grasmaaisel in je thuiscompost
Heb je een thuiscomposteersysteem? Een 
composthoop, -vat of verschillende -bakken? Dan kan 
je het mee verwerken in je thuiscompost. Als je naast 
het maaisel voldoende ‘bruin materiaal’ toevoegt, kan 
je van dat maaisel prima compost maken.  Hiervoor is 
het natuurlijk belangrijk het verschil tussen ‘groene en 
bruine’ materialen te respecteren.

‘Groene materialen’ zijn de gemakkelijk verteerbare 
keukenresten, het grasmaaisel en de andere materialen 
die een zachte structuur hebben, veel vocht bevatten 
en rijk zijn aan voedingselementen. ‘Bruin materiaal’ 
daarentegen is stug en breekt veel langzamer af. Het 
bruine materiaal zorgt voor de luchtigheid en een goede 

luchtdoorstroming in het composterend materiaal. 
Op dit moment is er gelukkig heel wat ‘bruin materiaal’ 
voorhanden. Daarvoor is de timing perfect. Het is immers 
de perfecte tijd om de borders een schoonmaakbeurt te 
geven. De dorre stengels die je in de winter liet staan, 
hebben ondertussen hun nut bewezen. Gebruik ze nu 
als bruin materiaal in compostbak of -vat. 

3. Laat je gras eens wat langer groeien 
Misschien ben je het al jaren gewoon om je gazon mooi 
kort te houden en dat kan ook zijn voordelen hebben, 
zeker met jonge kinderen. Maar dit is misschien ook  
hét ideale moment om je gazon eens wat langer te 
laten groeien. Of om van een gedeelte van je tuin een 
stukje hooiland of bloemenweide te maken. Je zal zien 
dat dit heel wat in petto heeft voor de biodiversiteit in 
je tuin.

Zo’n bloemenweide krijg je door het grasgedeelte 
gefaseerd te maaien en dat maaien doe je pas de eerste 
keer vanaf half juni. Bloemen krijgen de kans om zelf zaad 
te vormen en de diversiteit die hieruit ontstaat, is een 
walhalla voor heel wat vlinders en andere insecten. De 
vlinderrupsen overleven en vlinders kunnen ongestoord 
schuilen. Een tweede keer maaien doe je pas in september. 
Het bespaart je zeker heel wat werk én grasmaaisel. Je 
krijgt er een mooi stukje natuur voor in de plaats.

4. Kippen scharrelen graag rond in wat grasmaaisel 
Onze laatste tip is er eentje die je alleen met mate 
kan toepassen. Kippen scharrelen graag rond in wat 
grasmaaisel. Je kan je kippen gerust een handvol maaisel 
geven, maar overdrijf zeker niet! Het grasmaaisel kan al 
snel vast blijven zitten in hun krop waardoor ze kunnen 
stikken. Opletten hiermee dus!

Meer weten?
www.berlaar.be/grasmaaiselkringlooptuin
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LOKALE ECONOMIE

WINKELHIER: KOOP BEWUST,  
BIJ ONDERNEMERS VAN HIER!
Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en zorgen we voor elkaar.  Onze handelaars 
hebben onze steun broodnodig. Terwijl we in ons kot moeten blijven, maar zeker ook daarna om onze 
lokale economie opnieuw te doen bruisen.

VERKEN BERLAAR  
LANGS TRAGE WEGEN

Blijven bewegen is – nu meer dan ooit – belangrijk om gezond en sterk te blijven. 
Regelmatig naar buiten trekken en een frisse neus halen boost niet enkel je 
immuunsysteem, maar je houdt er ook je mentale gezondheid mee op peil. Buiten 
wandelen, fietsen en lopen mag dus, op voorwaarde dat je dit doet in je eigen regio. 
Ideaal om Berlaar eens grondig te verkennen! 

Berlaar is een mooie, landelijke 
gemeente. De beste manier om 
onze gemeente te ontdekken 
is per fiets of te voet. De folder 
die de Trage Wegen van onze 
gemeente samenvat,  geeft je 
alvast een mooi vertrekpunt.   

De folder is een eigen realisatie en werd eind oktober  
2018 via alle brievenbussen van Berlaar verdeeld. Je  
kan hem ook vinden via de gemeentelijke website:  
www.berlaar.be/tragewegen. 

Binnenin staat een overzicht van al onze trage wegen. 
Verder vind je er beschrijvingen in terug die het mogelijk 
maken om zelf leuke verkeersluwe wandelingetjes 
te maken. Zo kan je op een veilige en rustige manier 

onze gemeente doorkruisen. We hebben daarbij ook 
voldoende rustpunten aangeduid.

Verschillende trage wegen lopen ook langs bestaande 
knooppunten. Die kan je terugvinden op de routeplanner 
van  www.wandelknooppunt.be, waar je Berlaar vindt in 
de Kempische Netevallei. Maak gerust een aantal lussen 
en verken Berlaar op je eigen tempo.

Denk eraan: hou je tijdens je wandeling, loop- of fietstocht 
steeds aan de richtlijnen in verband met  ‘social distancing’. 
Houd voldoende afstand van andere wandelaars (minimaal 
1,5 meter) en ga niet in groep wandelen, maar wandel in 
je eentje of met huisgenoten (er mag ook nog maximaal 
één andere persoon mee wandelen). De auto nemen om 
je naar een recreatiegebied te voeren is verboden.

Wens je de Berlaarse economie te steunen? Neem dan al zeker een kijkje op www.winkelhier.be. Je vindt er een 
overzicht van handelaars die jouw steun goed kunnen gebruiken.

Zelf een lokale handelaar? Geef dan via diezelfde website aan dat je ook op de betrokken pagina wenst te staan.
De komende weken en maanden kunnen we de ware kracht van onze kleinere, maar warme gemeente opnieuw laten 
zien. Laat zien hoezeer je onze handelaars waardeert en winkel op een steenworp van je deur!

SPORT
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CORONA

ZORGEN IN TIJDEN VAN CORONA
De coronacrisis: een wereldwijde gezondheidscrisis met een immense impact. De ziekte en verspreiding ervan 
leek eerst een ver-van-mijn-bed-show, maar ondertussen worden we elke morgen wakker in een nieuwe, 
irreële wereld. Het sociale leven is stilgevallen, bedrijven en handelszaken hebben de deuren gesloten.
Sommige sectoren draaien echter op volle toeren en staan momenteel onder grote druk. Eén van die 
sectoren is de gezondheids- en welzijnssector, die een cruciale rol vervult om ons door deze situatie te 
helpen. Hoe houden woonzorgcentra, die als één van de eersten geconfronteerd werden met maatregelen, 
het hoofd boven water?  

Woonzorgcentra in lockdown
“Het coronavirus heeft heel wat teweeg gebracht binnen 
ons WZC”, klinkt het bij WZC Kloosterhof. “Zowel voor 
onze bewoners als voor hun familie en vrienden. Eerst 
was er nog bezoek mogelijk tussen 10 en 18 uur. Maar 
sinds 18 maart werd ook dit teruggeschroefd en mochten 
we geen bezoek meer toelaten. Onze cafetaria moest 
de deuren sluiten, waardoor we ons buurtrestaurant, ’t 
Balderhuys, moesten stopzetten. Maar dat was niet alles, 
plots mochten we ook geen grote groepsactiviteiten meer 
organiseren. Maximum 5 bewoners mochten bij elkaar 
met 1,5 meter tussen. Zelfs de misvieringen in onze kapel 
moesten noodgedwongen gestopt worden.”

“Sinds de uitbraak van het virus in ons land, loopt de 
verzorging gewoon door”, vervolgt WZC Sint-Augustinus. 
“Maar alles errond is wel fel veranderd. Zo dragen we bij 
elk direct contact steeds een mondmasker en wassen 
we onze handen na ieder contact. We proberen de 
voorgeschreven afstand van 1,5 meter te respecteren, 
maar dat is zeker niet altijd gemakkelijk. Een belangrijke 
wijziging is dat onze activiteiten er in deze dagen heel 
anders uitzien. Kinébezoeken vinden alleen nog individueel 
op de afdelingen in plaats van in de kinézaal. En ook bij 
de animatie geldt ‘social distancing’. Het resultaat is dat 
onze bewoners nu veel leesboeken verslinden of wat meer 
patience spelen met de kaarten.”

“Plots moesten we onze bewoners ook leren hoe ze 
correct hun handen moesten ontsmetten en hoe ze een 
goede hoesthygiëne moesten toepassen. We leerden hen 

hoe het coronavirus verspreid werd aan de hand van een 
handig webinar”, besluit WZC Kloosterhof.

Digitaal is tijdelijk het nieuwe normaal
Omdat het fysieke contact met de familie van het ene op het 
andere moment wegvalt, vonden beide woonzorgcentra 
het belangrijk dat de bewoners op andere manieren 
contact konden maken met de buitenwereld. “Dat deden 
we via alternatieve, en zeker voor de bewoners, zeer 
ongekende kanalen. We leerden hen contact houden via 
e-mail, videofilmpjes, briefwisseling en via Skype. Elkaar 
fysiek zien kan ook. Dan laten we hen praten of bellen 
met familie vanop het terras of vanachter het raam. Dat 
levert soms verrassende en aangename resultaten op”, 
verduidelijken ze bij Sint-Augustinus.

Dat bevestigen ze ook bij het Kloosterhof: “Ons team is een 
belangrijke steun en toeverlaat voor onze bewoners. Een 
schakel tussen hen en hun familie. Als ze niet telefonisch 
met elkaar kunnen spreken, houden we contact via 
Facetime of Whatsapp. Net als WZC Sint-Augustinus 
kregen we daarvoor enkele iPads van de gemeente ter 
beschikking. Dankzij sociale media is het nu ook makkelijker 
geworden om contact op te nemen. Met hulp van een 
medewerker van onze sociale dienst kunnen familieleden 
op het voor hen gewenste uur een praatje maken aan de 
hand van een videochat. En ook onze zusters en paters 
kijken nu online naar de dagelijkse misvieringen. We 
moeten het dan ook toegeven: hoe hoog de leeftijd van 
onze bewoners ook is, ze gaan enorm goed mee met hun 
tijd.”

Samen solidair
Naast de strenge maatregelen stond de coronaperiode 
gelukkig ook in het teken van onze warme samenleving. 
Dat beamen ze ook bij de woonzorgcentra in onze 
gemeente.

“Voor onze personeelsleden was het niet altijd eenvoudig 
om met deze nieuwe onverwachte situaties om te gaan. 
Iedereen beseft echter dat dit, zeker ook voor de bewoners, 
een moeilijke periode is. We proberen er het beste van te 
maken en ervoor te zorgen dat de bewoners toch nog 
kunnen genieten. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij. 
We vinden het belangrijk om te luisteren naar de noden 
van onze bewoners. Zo organiseerden we bijvoorbeeld 
op aangepaste wijze een wafelen- of pannenkoekenbak 
en een zangstonde, was er een rijdend ijssalon en na een 

Medewerkers WZC Sint-Augustinus
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mooie wandeling kon iedereen genieten van een lekker 
warm kopje koffie of thee.”

Tot slot blijven ook de vele attenties en de steun van 
de Berlaarse bevolking bij: “We staan versteld van alle 

pakjes die er dagelijks geleverd worden en die na een 
korte isolatie naar de bewoners worden gebracht. Mooie 
tekeningen van kinderen uit de buurt, bloemen waarmee 
we onze woongroepen konden opfleuren en onze 
bewoners blij mee konden maken, knutselwerkjes van de 
kindjes van de crèche, paaseitjes van de voetbalploeg, 
chocolaatjes van familieleden, … Zulke kleine attenties 
doen echt deugd.

We willen alle bewoners van Berlaar en omstreken daar 
dan ook van harte voor bedanken. Zo vonden we in een 
mum van tijd ook heel wat vrijwilligers om mondmaskers 
te maken. We merken ook dat er heel wat mensen 
applaudisseerden voor de zorg, soms kregen we er ook 
een mooie muziekballade bij. Maar het is elke vorm van 
steun en solidariteit op alle mogelijke manieren die we 
in deze speciale tijden enorm waarderen zoals mensen 
die voorbij wandelen en kusjes of hartjes werpen. Het is 
werkelijk hartverwarmend. Nu merken we nog meer dan 
anders in welke mooie buurt we wonen en werken. Hoe 
mooi onze samenleving kan zijn. Eén ding kan je echt 
wel zeggen: we staan en stonden er niet alleen voor, 
samen slaan we ons er doorheen (maar wel elk in zijn of 
haar kot)!”

BERLAAR DANKT ZORGSECTOR 
VIA #MERCIVANUITMIJNKOT
Om de zorgverleners en vrijwilligers een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis, werd de Vlaming via sociale 

media aangespoord om een wit laken of handdoek uit het raam te hangen en op regelmatige basis zo hard mogelijk te 
applaudisseren. Ook Berlaar toonde zich solidair en beantwoordde de oproep. De ramen kleurden wit en vanuit alle hoeken 
van onze gemeente klonk er applaus. Op verscheidene doeken konden zorgverleners zelfs bemoedigende woorden 
terugvinden om hen net dat extra duwtje in de rug te geven. 

Kinebehandeling in WZC Kloosterhof

Verzorging in WZC Kloosterhof
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CORONAMAATREGELEN BERLAAR
Sinds vrijdag 13 maart zijn er in ons land uitzonderlijke maatregelen van toepassing 
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het dagelijkse leven ziet er 
plots heel anders uit. Welk effect heeft dit op onze gemeente?

Wat houden de coronamaatregelen precies in 
voor Berlaar? 
• Alle gemeentelijke evenementen die vóór juli zouden 

plaatsvinden, werden geannuleerd.
• Alle sporthallen en -terreinen zijn gesloten.
•  De bibliotheek is gesloten, maar werkt ter vervanging 

met een afhaalsysteem.
• Alle overleg- en infovergaderingen  met inwoners en 

externe partners werden uitgesteld naar een latere datum.
• Alle overige  gemeentelijke activiteiten, workshops … 

werden geannuleerd.
• Activiteiten en evenementen van verenigingen, zowel 

wedstrijden als trainingen, werden geannuleerd 
of uitgesteld.  Alle bijkomende evenementen van 
verenigingen en externe organisatoren werden 
verboden (spaghettidagen, toneelvoorstellingen, …). 

• Alle binnen- en buitenspeeltuinen en speelpleinen op 
Belgisch grondgebied zijn gesloten. Ook speelterrein 
Kriebels zal dus de poorten toe houden, zolang de 
maatregelen gelden.

• Horecazaken (cafés, restaurants,...) sluiten voorlopig 
de deuren. Hotels blijven open, behalve hun eventuele 
restaurant. Afhaling of thuisbezorging is toegestaan, 
maar probeer daarbij de bestelling vooraf door te 
bellen.

• Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, 

ook in het weekend. Slagers en bakkers vallen hier 
ook onder. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de 
hygiënemaatregelen versterken op basis van de 
reeds geformuleerde aanbevelingen. Alle andere niet-
essentiële winkels moesten sluiten.

•  De woensdagmarkt werd vanaf 19 maart geannuleerd.
•  Het recyclagepark is vanaf 7 april opnieuw open. Meer 

info op www.ivarem.be/corona.
•  Uitvaarten gaan door maar in beperkte kring (max. 10 

personen) en zonder groeten. Koffietafels mogen niet 
doorgaan. Je begrafenisondernemer kreeg hierover 
richtlijnen.

• Het doel is om grote bijeenkomsten van mensen te 
vermijden. Om die reden zijn ook privéfeesten niet 
toegelaten.

• Huwen in het gemeentehuis is toegestaan, maar 
wordt met maximaal 7 aanwezigen voltrokken. Het 
echtpaar, 0-4 getuigen en de burgemeester mogen 
aanwezig zijn.

Opgelet: raadpleeg steeds www.info-coronavirus.be of 
0800 14 689 voor de meest actuele federale maatregelen. 
De federale overheid houdt een overzicht bij van de 
meest gestelde vragen. Ben je op zoek naar informatie? 
Dan is hun lijst met vragen en antwoorden één van de 
voornaamste bronnen.

GEEN AVONDFEEST IN 2020: BERLAAR  
ANNULEERT EIGEN EVENEMENTEN TOT DE ZOMER
Het college van burgemeester en schepenen van Berlaar besloot alle evenementen die het lokaal bestuur 
zelf organiseert in mei en juni te annuleren. Die beslissing kwam er naar aanleiding van de coronacrisis en 
de bijhorende maatregelen waar het hele land momenteel mee te maken heeft.

Berlaar is doorgaans een erg bruisende gemeente, waar 
we ook als lokaal bestuur graag aan bijdragen. Maar 
het is voor iedereen intussen duidelijk dat 2020 geen 
normaal jaar zal zijn. In andere jaren organiseren onze 
diensten in de lente een aantal grotere evenementen, 
met het Avondfeest als één van de hoogtepunten. Het 
college heeft nu besloten de eigen evenementen in 
april, mei en juni te annuleren. 

Ook al weten we niet hoelang de coronamaatregelen 
nog moeten blijven gelden, de organisatie van die 
evenementen vraagt tijd en inspanningen. Het lijkt ons 

bovendien niet verstandig om, zelfs als we de geldende 
maatregelen snel kunnen afbouwen, dan al grote 
groepen mensen samen te brengen.

Geen Avondfeest in 2020
In Berlaar vindt dit voorjaar dus onder meer geen 
Sporteldag, geen Roefeldag, geen Meikermis en geen 
Avondfeest plaats. 

Evenementen van verenigingen en externe organisatoren 
blijven afhankelijk van de beslissingen van de federale 
overheid. Het is de Nationale Veiligheidsraad die deze 
evenementen zal verbieden wanneer dat nodig is. 

ALLE GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN DIE VÓÓR JULI PLAATS ZOUDEN VINDEN, WERDEN GEANNULEERD
Alle gemeentelijke evenementen/activiteiten die oorspronkelijk plaatsvonden in mei of juni, gaan niet langer door:
• Zitdagen burgemeester • Lessen Vakantiespaans op maandagochtend • Cultuurraad (7/5) • Sport Na De Bel (dinsdagen) 
• Sport overdag badminton (dinsdagen) • Sportief Naschools Actieve Kids (SNACK) • Jeugdraad (4/5) • Infosessie Start to 
Tuinhier - zomer en herfstteelten (5/5) • Milieuraad (14/5) • Meikermis Berlaar-Centrum (16/5) • Week van de Opvoeding (16 - 23/5) 
• Roefeldag (13/6) • Avondfeest (27/6) • Daguitstap 55-plussers (7/7) • Kippenactie • Houtverhakseldag (zaterdag 25 april) • ...
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HELP IN TIJDEN VAN CORONA:  
GEEF BLOED EN RED LEVENS!
Het coronavirus beheerst ondertussen ieders leven. Hoewel er heel wat onrust en angst leeft, is er ook 
veel samenhorigheid. Ondanks de ‘social distancing’. Wil jij graag helpen in deze moeilijke periode? Dat kan 
door bijvoorbeeld bloed te blijven geven.

Hoewel bijna alles in België heeft de deuren gesloten, 
maar de bloedinzamelingen van het Rode Kruis gaan 
gewoon door.  Bloed geven is nog steeds mogelijk en 
moet dat ook altijd blijven om de bloedvoorraad - die 
binnen de kortste keren onder zware druk komt te staan 
- op peil te houden. Bloed blijft van levensbelang voor 
slachtoffers van zware verkeersongevallen of mensen 
die chemotherapie krijgen, bijvoorbeeld.

De veiligheid van donoren is ook nu topprioriteit
Hiervoor neemt Rode Kruis verschillende maatregelen:
• Toepassing van strikte hand- en hoesthygiëne bij 

medewerkers en donoren.
•  Naleving van afstandsmaatregel van minstens 1,5 

meter tussen verschillende personen.
•  Je maakt best vooraf een afspraak om te doneren 

via http://donorportaal.rodekruis.be of via het gratis 
nummer 0800 777 00.

•  Er is tot op heden nog voor geen enkel respiratoir 
virus, inclusief coronavirussen en het griepvirus, 
aangetoond dat het overdragen kan worden via 
bloed. Bloed geven én krijgen is dus veilig.

•  Koorts? Hoesten? Keelpijn? Verkouden? In de laatste 
14 dagen? Of heb je een gezinslid met deze klachten 
of met COVID-19? Dan mag je nu NIET doneren!

• Bovendien vragen we om niet-donoren (bijvoorbeeld 
kinderen) momenteel niet mee te brengen naar een donatie.

Doneren in Berlaar
Bloed doneren kan op maandag 11 mei en dinsdag 
19 mei (steeds op afspraak tussen 18 en 20.30 uur) 
in de gemeentelijke basisschool van Berlaar-Heikant 
(Aarschotsebaan 60, 2590 Berlaar).

Meer weten?
www.rodekruis.be

LOKAAL BESTUUR LANCEERT  
‘BERLAAR HELPT’
Veel burgers, vooral kwetsbare groepen, kunnen wel wat hulp gebruiken. En langs de andere kant laat 
Berlaar zich van z’n warmste kant zien en ontstaan er heel wat spontane initiatieven om een handje toe 
te steken. Via ‘Berlaar Helpt’ wil het lokaal bestuur helpers en hulpbehoevenden met elkaar verbinden.

Daarom lanceerde Berlaar, dankzij de ondersteuning 
van Give A Day, een centraal registratiesysteem om 
alle hulpvragen en hulpaanbiedingen te structureren. In 
deze moeilijke tijden stellen heel wat mensen zich 
solidair op. Met het systeem ‘Berlaar Helpt’ stemmen we 
vraag en aanbod op elkaar af.

Voor wie hulp nodig heeft
Kan je hulp gebruiken? Registreer je hulpvraag dan op 
één van volgende manieren:
• Vul het formulier op de website in (www.berlaar.be/

berlaarhelpt) 
• Mail naar vrijetijd@berlaar.be
• Bel naar 03 410 19 00

We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer 
we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. We 
behandelen alle vragen strikt vertrouwelijk. 

Voor wie hulp aanbiedt
Help in eerste instantie de personen die hulp nodig 
hebben in je directe omgeving zoals familie, buren, 
vrienden, … Je kan bijvoorbeeld een briefje bij buren in 
de bus steken om op eigen initiatief hulp aan te bieden. 

Wil je meer doen, geef je dan op als vrijwilliger. Registreren 
kan via www.berlaar.be/berlaarhelpt. Kan je jezelf niet 
online registreren, neem dan contact op via 03 410 19 00 
of vrijetijd@berlaar.be.

BALDER BLIJFT BINNEN
Nog tips nodig om het thuisblijven aangenamer te maken? Heb je zelf tips die je wil delen met de rest van de 
Berlaarnaren? Sluit je aan bij de facebookgroep ‘Balder Blijft Binnen’, deel ze en vecht samen tegen het coronavirus!
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CORONACRISIS: HULPLIJN 1712 VERWACHT 
TOENAME VAN FAMILIAAL GEWELD
Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. Vandaag 
al krijgen vele politiezones en parketten meer klachten over familiaal geweld.

1712 staat klaar om meer oproepen hierover te 
beantwoorden en zal tijdens de coronacrisis telefonische 
en online permanentie blijven voorzien. Verder geeft 1712 
tips over hoe gezinnen kunnen omgaan met conflicten 
en geweld tijdens deze periode.

Hoger risico op familiaal geweld
Door de coronacrisis valt het openbaar leven in België 
bijna volledig stil en zijn vele gezinnen noodgedwongen 
op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagdagelijkse 
structuur, een beperkt(er) sociaal netwerk en sociaal 
isolement zijn risicofactoren voor familiaal geweld. Tel hierbij 
de toegenomen angst en stress en je krijgt een gevaarlijke 
cocktail die kan leiden tot een escalatie van familiaal 
geweld. Om die reden geeft 1712 een aantal tips mee over 
hoe gezinnen kunnen omgaan met geweld en conflicten.

Druk op de pauzeknop
Escalatie van familiaal geweld kan je voorkomen met 
enkele laagdrempelige tips:

1. Zorg voor structuur, voor jezelf en elkaar.
2. Word je boos? Uit je gevoelens.
3. Bespreek spanningen en conflicten.
4. Druk op de pauzeknop.
5. Zoek steun of hulp.

Door de crisis is het normaal dat er spanningen binnen 
gezinnen ontstaan. Deze tips geven gezinnen enkele 
concrete handvatten over hoe zij kunnen omgaan met 
conflicten en geweld in het gezin. Burgers kunnen deze tips 
op maat toepassen waardoor ze veerkrachtiger worden in 
de onzekere en angstige periode waarin we verkeren.

Cijfers over oproepen over intrafamiliaal geweld
Bij driekwart van de (mogelijke) slachtoffers waarover 1712 
gecontacteerd wordt, vindt het geweld in het gezin plaats. 
Vorig jaar werd de hulplijn gecontacteerd over meer dan  
5 650 mensen (voornamelijk minderjarigen) die geweld in de 
gezinscontext meemaakten. Het gaat over oproepen over 
kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling 
en andere vormen van familiaal geweld.

Over hulplijn 1712
1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een  
vraag hebben over geweld, misbruik en kindermis-
handeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor 
volwassenen, voor slachtoffers, daders en omstaanders 
van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. 1712 kun je 
elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereiken. 

Meer weten?
www.1712.be
1712 is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen 
Welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling. 

OMGAAN MET CONFLICTEN IN HET GEZIN 
TIJDENS DE CORONACRISIS

5 TIPS

Professionele hulp bij geweld?
NOODSITUATIE? Politie:  101 / Medische noodhulp:  112

PROFESSIONELE HULP: Bel of chat met hulplijn  1712 bij vragen over geweld. Gratis en anoniem.

Meer info op
www.1712.be

www.slachtofferzorg.be

v.u. Bert Lam
beir | p/a CAW
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ZORG VOOR 
STRUCTUUR, VOOR 
JEZELF EN ELKAAR

Deel samen je dag in. 
Beweeg voldoende 

(wandelen, fietsen, yoga,...).
Doe leuke dingen samen 
en neem tijd voor jezelf. 
Geef elkaar elke dag een 

complimentje.

WORD JE BOOS?  
UIT JE GEVOELENS

Zeg wat je voelt of schrijf 
het op. Laat kinderen 

tekenen of hun gevoelens 
uitbeelden met speelgoed.

BESPREEK 
SPANNINGEN EN 

CONFLICTEN

Wat maakt jou en andere 
gezinsleden (weer) rustig? 

Wat ontspant je?  
Praat over oplossingen.  

Na een ruzie: praat het uit.

DRUK OP DE 
PAUZEKNOP

Verlies je controle? Tel tot 
10, Adem diep in en uit, 

Ga naar buiten. Gaat iemand 
over jouw grens?  
Neem afstand. 

Zoek een veilige plek.

ZOEK STEUN OF HULP

Blijf contact houden met 
vrienden en familie. Praat 

met iemand die je vertrouwt. 
Zoek professionele hulp  
(bv. telefonisch/online).
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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
Of na telefonische afspraak met de betreffende ambtenaar
Openingsuren zomer-, kerst- en paasvakantie:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Geen namiddag- of avonddiensten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZIJN 
TE BEREIKEN OP:
Burgemeester Walter Horemans
GSM 0478 29 37 77 – walter.horemans@berlaar.be
Schepen Jan Hendrickx
Tel. 015 24 06 78 – GSM 0476 80 87 05 – jan.hendrickx@berlaar.be
Schepen Stefaan Lambrechts
Tel. 03 482 40 80 – GSM 0478 29 37 79 – stefaan.lambrechts@berlaar.be
Schepen Suzy Put
Tel. 03 482 15 15 – GSM 0478 29 37 80 – suzy.put@berlaar.be
Schepen Ingeborg Van Hoof
Tel. 03 482 37 81 – GSM 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Schepen Nadine Boekaerts (BCSD-voorzitter)
GSM 0494 53 31 34 – nadine.boekaerts@berlaar.be

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



#INSTABERLAAR 


