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 Maand van de Markt: 
 kom boodschappen doen 
 en maak k ans op mooie prijzen
Koop je graag lokaal? Wil je onze wekelijkse markt steunen of juist 
voor het eerst de markt ontdekken? Dan is de maand april een 
ideale periode, want op 6, 13, 20 en 27 april maak je bij elke 
aankoop kans op tal van leuke prijzen. Zo delen onze 
marktkramers verschillende lokale producten uit en kan je 
Berlaarbonnen winnen. 

Deelnemen kan op de markt zelf via de digitale wedstrijdapp. Die 
kan je alvast downloaden via , https://maandvandemarkt.be
hiermee kan je de QR-code scannen die je bij de kramen vindt. Of 
je kan het invulformulier invullen, dat kan je krijgen bij de 
marktkramers.

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 15 december 
afgesloten. Dat betekent dat wat je in deze editie leest ondertussen 
achterhaald kan zijn. Hou voor een actuele stand van zaken zeker 
de gemeentelijke communicatiekanalen in het oog. Neem bij twijfel 
gerust contact op met de gemeentelijke diensten via 03 410 19 00 
of info@berlaar.be.

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 januari 2022 is er geen zitdag.

 Kom weer uit je kot tijdens
 Buitenspeeldag 2022
Markeer woensdag 20 april 
in jouw agenda, want Berlaar 
neemt dan opnieuw deel 
aan de Buitenspeeldag. Een 
dag waarop kinderen een 
vrijstelling van huiswerk 
krijgen en aangespoord 
worden om in de buitenlucht 
te gaan spelen.

Ieder jaar wordt op de woensdag na de paasvakantie een 
Buitenspeeldag georganiseerd, 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?

Gedurende de volledige namiddag, van 13 tot 17 uur, kunnen 
kinderen terecht op twee verschillende locaties waar er naar 
hartenlust buiten kan worden geravot. Op speelterrein Kriebels 
(Ballaarweg) en aan de sportschuur (Heistsebaan) voorzien we 
allerlei activiteiten voor een namiddag vol speelplezier.

De buitenspeeldag is gratis. Je hoeft ook niet op voorhand in te 
schrijven, maar moet wel steeds rekening houden met de 
maatregelen die op dat moment van kracht zijn.

Kom de paashaas ontmoeten  
op de woensdagmarkt

Ook tijdens de paasvakantie (van 4 tot 
en met 17 april) vindt de wekelijkse 
markt plaats van 8 tot 12 uur. Op 
woensdag 13 april staat de markt 
volledig in het teken van Pasen, want de 
paashaas komt dan een bezoekje 
brengen aan de marktkramers en          
-bezoekers. Hij komt uiteraard niet met 
lege handen, maar brengt een grote 
voorraad paaseitjes mee. Kom dus 
zeker eens langs. De paashaas huppelt 
er vrolijk rond van 10 tot 12 uur en deelt 
lekkers uit aan jong en oud.



Gemeente Berlaar www.berlaar.be|NIEUWS|

Kraslotenactie
lokale handelaars

Na het succesvolle 'Win Gratis Winkelplezier', de actie waarmee je 
vorig jaar je aankoopbedrag terug kon winnen door je kassaticket 
in één van de geluksboxen te deponeren, zet Berlaar een nieuwe 
winkelactie op poten. Winkel tussen maandag 20 december 2021 
en zondag 16 januari 2022 voor minimaal 5 euro bij één van de 
deelnemende zaken en maak kans om dat bedrag te 
vertiendubbelen!

Koop. Kras. Win!

Per aankoopschijf van 5 euro krijg je bij de deelnemende zaken 
een kraslotje. Wanneer je een winnend lot in handen hebt kan je 
het weer inwisselen bij één van de deelnemende handelaars naar 
keuze, maar wel in de sector die vermeld staat op het lot. Dit kan tot 
en met 31 juli 2022, daarna vervalt je lotje en dus ook je 
shoptegoed.

Je kan bij zowel handelaars, horecazaken als marktkramers 
prijzen winnen. De deelnemende handelaars kan je terugvinden 
op de gemeentelijke website of kan je herkennen aan de affiche in 
het kraam/de winkel.

Meer weten?
www.berlaar.be/kraslotenactie lokale.economie@berlaar.be,  of 
03 410 19 00

Snoeien doet groeien! Daarom halen we opnieuw de 
takkenscharen en de boomzagen boven om onze 
tuinen voor te bereiden op de lente. Veel van deze 
snoei res ten worden echter  nog naar  het 
recyclagepark afgevoerd, terwijl je deze makkelijk 
kan versnipperen en hergebruiken in de tuin. 
Snippers zijn ideaal om aan de composthoop toe te 
voegen, om een paadje of weggetje in de tuin aan te 
leggen of om als bodembedekker of mulchlaag in de 
tuin te gebruiken.
De compostmeesters helpen jou hier graag bij en 
komen het snoeihout gratis bij jou thuis verhakselen 
tussen 8 en 18 uur op zaterdag 30 april 2022. 
Wens je hen in te schakelen? Stuur dan voor vrijdag 
15 april een mail naar  en milieu@berlaar.be
vermeld alle nodige gegevens (naam + voornaam, adres, 
telefoonnummer, de plaats waar het snoeihout zich bevindt en om 
hoeveel hout het gaat (maximum 10 m³)). Wie dat wenst, kan zich 
ook inschrijven via het onthaal van het gemeentehuis.
De eerste 50 inschrijvers worden zeker bediend, in zoverre de 
snoeiresten netjes zijn gestapeld. Latere inschrijvers worden op een 
wachtlijst geplaatst. Interesse om het verhakselteam te 
versterken? Geef dan een seintje bij je inschrijving of mail naar 
milieu@berlaar.be.

Actie recyclagepark - gratis tuinhandschoenen bij aankoop 
compost
Heb je geen te versnipperen hout, maar wens je wel jouw bodem 
voor te bereiden op de zomer door hem te verrijken met 
compost? Dan kan je steeds terecht bij het recyclagepark om je 
een zak compost aan te schaffen. Wanneer je dit doet in april, 
krijg je bovendien een paar tuinhandschoenen cadeau (zolang 
de voorraad strekt). De actie geldt voor Vlaco-compost in zakken 
of in bulk. Bekijk alle info en prijzen via .www.ivarem.be/compost

 Duik het Berlaarse 
 schoolverleden in tijdens 
 Erfgoeddag
Onder het motto 'Erfgoeddag maakt school!' wordt tijdens  
Erfgoeddag 2022 het rijke schoolleven en -verleden belicht. Een 
unieke kans voor onze gemeente, want Berlaar telt maar liefst 7 
verschillende scholen.
f

Berlaar heeft een rijke onderwijstraditie: de zusters van het Heilig 
Hart van Maria zijn een 'instituut' in het Centrum, op de Hei 
zwaaiden de zusters Maricolen jarenlang de plak in de 
meisjesschool, de Rijksschool is een vaste waarde in de 
gemeente en ook de gemeenteschool heeft een rijke traditie. Kom 
op 23 en 24 april 2022 ontdekken hoe deze scholen zijn ontstaan. 
Met de vernieuwde schooltuinroute kan je per fiets de verhalen en 
de geschiedenis van het onderwijs in Berlaar én onze mooie 
streek ontdekken.
f

Praktisch
f

Tijdens het weekend van 23 april kan je op zaterdag en zondag 
tussen 13 en 18 uur de hernieuwde schooltuinroute verkennen. 
Vertrekken doen we aan 't Dolhuis, Legrellestraat  39. Hier vind je 
ook meer informatie over de ontwikkeling van de fietsroute en de 
geschiedenis van de verschillende scholen die Berlaar rijk is.

d

©Digitale collectie Erfgoedcel Kempens Karakter - www.kempenserfgoed.be

 Verhoog de veiligheid in je 
 buurt en sluit je aan bij je BIN
Berlaar is weer een BIN rijker. In maart werd het charter voor BIN 
Berlaar-Centrum-Gestel ondertekend, waardoor ook deze buurt 
voortaan een verhoogde controle kent. 

Een Buurtinformatienetwerk of BIN is een samenwerkingsverband 
tussen de lokale politie en inwoners van een bepaalde buurt, 
waarbij beide partijen door mekaar op de hoogte gehouden 
worden van wat er in die wijk gebeurt. Wanneer mensen iets 
verdacht opmerken, geven ze dit door aan de politie. De politie 
analyseert de informatie en verwittigt indien nodig alle BIN-leden. 
Dit contact verhoogt de sociale controle, bevordert het buurtgevoel 
en vergroot de beleving van veiligheid. 

Woon je in dit BIN en wens je je hier graag bij aan te sluiten? Neem 
dan contact op via . Woon je niet BINcentrumGestel@outlook.com
in deze buurt, maar wens je wel lid te worden van een andere BIN? 
Neem dan een kijkje op  www.politie.be/5361
onder de rubriek 'vragen' en 'preventie'. 
Je inschrijving is gratis.

Welke BIN’s bestaan er al?

De reeds bestaande BIN's in politiezone 
Berlaar-Nijlen variëren tussen 50 à 300 
leden. In Berlaar zelf zijn er momenteel    
3 BIN's opgericht, namelijk BIN Berlaar 
Station, BIN Hertstraat en nu dus ook BIN 
Berlaar-Centrum-Gestel. Wil je ook een BIN in je 
buurt? Neem het initiatief in handen en start met je buurt een BIN 
op! De lokale politie biedt hierbij de nodige ondersteuning.

Gratis houtverhakseldag op 30 april
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