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 Gemeentelijke verlichting
 dooft tijdens Earth Hour
Op zaterdag 26 maart 2022 neemt Berlaar opnieuw deel aan de 
wereldwijde actie Earth Hour van het Wereld Natuur Fonds (WWF). 
Vanaf 20.30 uur wordt de openbare verlichting van Berlaar-
Centrum een uur lang gedoofd.

Al 15 jaar roept het WWF iedereen op om op de laatste zaterdag 
van maart de elektriciteit één uur uit te schakelen. Samen met heel 
wat wereldsteden wil ook gemeente Berlaar, net zoals de voorbije 
jaren, deze symbolische actie ondersteunen en op die manier 
aandacht vragen voor de klimaatverandering die in belangrijke 
mate wordt veroorzaakt door onze energieconsumptie. Wij zullen 
daarom die avond, van 20.30 tot 21.30 uur, opnieuw een deel van 
de openbare verlichting doven. Doe ook mee en stuur daarmee 
een krachtig signaal voor concrete en ambitieuze maatregelen om 
de klimaatverandering aan te pakken. 

Meer weten?
www.earthhour.be 

 Mini-recyclagepark
 op woensdagmarkt
Geraak je moeilijk op het gewone recyclagepark omdat je 
bijvoorbeeld niet over een wagen beschikt of moeilijk te been 
bent? IVAREM komt naar je toe met het mini-recyclagepark.

Het mini-recyclagepark is bedoeld voor kleine hoeveelheden 
selectief aangeboden afval (geen afvalsoorten die aan huis 
worden opgehaald). De gouden regel is: alles wat in een draagtas 
past mag je komen brengen naar het mini-recyclagepark! In maart 
2022 kan je het mini-recyclagepark op woensdag 2 maart tussen 8 
en 12 uur vinden op de woensdagmarkt in Berlaar-Centrum.

Meer weten?
www.berlaar.be/minirecyclagepark 

Jouw Berlaarse foto
in ons infoblad

Via het Instagramaccount @gemeenteberlaar willen we de vele 
mooie plekjes en toffe activiteiten van Berlaar in de kijker plaatsen. 
Dat doen we samen met jou, want we moedigen je aan om te laten 
zien hoe je Berlaar zelf beleeft!

Heb je een leuke Berlaarse foto? 

Deel die dan met ons via de hashtag #instaberlaar (let op: je profiel 
moet hiervoor op 'openbaar' staan). De leukste foto's delen we 
verder via onze eigen kanalen en krijgen een plekje in De Kiosk. 

       Minder je snelheid
       tijdens de paddentrek
In maart trekken padden, kikkers en salamanders volop naar hun 
voortplantingspoel. Om te voorkomen dat ze tijdens hun tocht 
sneuvelen door voorbijrijdende auto's, helpen we hen een handje 
bij het oversteken.

In Berlaar kunnen we vooral in de De Beerslaan, Venushoek, ter 
hoogte van Ebroek en Alflaar paddentrek waarnemen. Graag 
roepen we automobilisten op om hiervoor aandacht te hebben en 
de snelheid te minderen tot 30 km/u op de aangegeven plaatsen. 
Bij lagere snelheid kan je als bestuurder overstekende padden 
immers gemakkelijker opmerken en ontwijken. Bij snelheden 
hoger dan 30 km/u sneuvelen bovendien veel amfibieën door het 
“aanzuigeffect” van het voorbijrazend verkeer. Rijd dus voorzichtig 
door de straten. De padden, kikkers en salamanders zijn je alvast 
dankbaar!

Meer weten? www.berlaar.be/paddenoverzetactie

Brandweerzone Rivierenland zet de zoektocht naar nieuwe 
vrijwillige brandweermannen (m/v/x) verder met de campagne 'vurig 
verlangen om te helpen'. Brandweerman worden vraagt best wat 
toewijding, maar je krijgt een hele brandweerfamilie én enorm veel 
afwisseling en dankbaarheid in de plaats. Dat beaamt Steven De 
Bondt, brandweerman in post Sint-Amands: “De brandweer is geen 
onemanshow. Het klinkt cliché maar het is zo: wij zijn een team, één 
familie.”

Sta je te popelen om brandweerman te worden, maar weet je toch 
niet goed wat te verwachten? Kom dan naar een van de 
kennismakingsdagen eind maart. Je krijgt er een woordje uitleg over 
de selectieprocedure en wat brandweerman zijn juist inhoudt, kan er 

naar verhalen van ervaren en beginnende brandweermannen 
luisteren en kennismaken met enkele FGA-testen. Sinds enkele 
j a r e n  m o e t e n  k a n d i d a t e n  n a m e l i j k  h u n  Fe d e r a a l 
Geschiktheidsattest (FGA) behalen vooraleer ze bij een 
brandweerzone kunnen solliciteren. 

De infoavond voor brandweerposten Berlaar, Heist-op-den-Berg 
en Putte vindt plaats op dinsdag 22 maart 2022 om 19 uur in 
Brandweerpost Heist-op-den-Berg (Broekstraat 46).

Meer weten?
www.brandweerzonerivierenland.be 

Vurig verlangen om te helpen? Word brandweervrijwilliger!
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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

 Wat te doen bij een incident
 aan een overweg?
Vorig jaar waren er 46 ongevallen aan overwegen waarbij er helaas 
9 dodelijke slachtoffers en 5 gewonden vielen. Op de juiste manier 
reageren, kan een groot verschil maken.

Breng jezelf niet in gevaar door op de sporen te lopen, maar volg 
volgende stappen:
!

◦ Breng jezelf eerst in veiligheid en verlaat de sporen.
◦

◦ Contacteer 112 (zij informeren de verkeersleiding die het 
treinverkeer kan stil leggen).

◦

◦ Bepaal waar je bent en maak gebruik van de “identiteitskaart” 
(sticker) op de overwegpalen (de sticker bevat nuttige info 
zoals nummer van spoorlijn en overweg, straatnaam en 
gemeente die de hulpdiensten moeten doorgeven aan 
Infrabel).

 Zorg dat je een geldige
 verzekeringskaart hebt
De politiezone Berlaar-Nijlen merkt op dat heel wat auto- en 
motobestuurders geen geldig verzekeringsbewijs (meer) kunnen 
voorleggen van hun voertuig. Sinds 1 juli 2020 is de klassieke 
“groene kaart” namelijk van vorm veranderd. Het verzekerings-
bewijs heeft sinds dan een zwart-witte kleur, is enkelzijdig en kan 
door je verzekeringsagent ook digitaal verzonden worden. Vanaf 
juli 2020 werd een overgangsperiode voorzien, maar sinds 1 
januari 2022 zijn ook de oude groene verzekeringsbewijzen niet 
meer geldig. Zorg ervoor dat je een digitaal verzekeringsbewijs 
opslaat in je smartphone en/of je een papieren versie met witte 
achtergrond in je auto legt.

In België is het verplicht om op elk moment een geldig 
verzekeringsbewijs te kunnen voorleggen. Kan je geen geldig 
bewijs voorleggen aan onze politiediensten? Dan zal je niet meer 
kunnen verder rijden en zal je voertuig getakeld worden. 

Meer weten?
https://economie.fgov.be 

Schitterend Geslepen
Het Kempense diamantverleden onder de loep

In het boek Schitterend Geslepen - Het Kempense 
diamantverleden onder de loep vertelt Erfgoedcel Kempens 
Karakter het verhaal van meer dan een eeuw diamantbewerking in 
de Kempen. Dankzij de vele getuigenissen van diamantbewerkers 
krijg je een unieke 
inkijk in het leven 
zoals het toen was. 
Je leest een verhaal 
van vakmanschap, 
welvaart en plezier, 
m a a r  h e t  b o e k 
s c h u w t  o o k  d e 
zwarte kantjes niet.

A u t e u r  J e r o e n 
Janssens ging voor 
dit boek in gesprek 
met enkele lokale 
diamantbewerkers. 
Hun verhaal staat 
centraal. Schitterend 
Geslepen is  een 
absolute aanrader 
voor iedereen met 
interesse in dit stukje 
K e m p e n s e 
dorpsgeschiedenis.

Vertelavond Berlaarse bib

Naar aanleiding van de publicatie van dit boek organiseert de 
Berlaarse bib in samenwerking met Kempens Karakter een 
vertelavond. Die vindt plaats op donderdag 10 maart 2022 om 20 
uur in 't Dolhuis (tuin WZC Sint-Augustinusrusthuis, Legrellestraat 
3 9 ) .  J e  h i e r v o o r  i n s c h r i j v e n  k a n  v i a  m a i l  n a a r 
bibliotheek@berlaar.be of telefonisch op het nummer 03 482 45 58.

Meer info over de verteltour en het boek vind je op 
www.kempenskarakter.be.
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