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OPGELET!
Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 20 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.

Sluitingsdagen
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het 
Sociaal Huis zijn gesloten op:
- woensdag 21 juli 2021 (Nationale feestdag)

Maak een afspraak!
Onze diensten werken op afspraak. Er één maken kan online via 
www.berlaar.be/webloket, telefonisch via 03 410 19 00 of via mail 
naar . De onthaalmedewerkers bekijken samen info@berlaar.be
met jou wanneer je kan langskomen (afspraken zijn ook mogelijk 
buiten de openingsuren). 

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. 

! Tijdens de zomervakantie zijn de maandagavondzittingen 
beperkt tot de eerste maandag van de maand. Heb je 
dringend iets nodig van de dienst Burgerzaken en kan je enkel 
's avonds langskomen? Plan dan tijdig je afspraak in !

Zitdagen burgemeester
Door de huidige maatregelen om verdere 
verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, zullen er voorlopig geen fysieke 
zitdagen plaatsvinden. 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  

Sluit de zomervakantie af
met septemberkermis!

We mogen weer! Nadat de kermiskramen zich in juli al opnieuw 
mochten verzamelen op het vernieuwde Kardinaal Cardijnplein voor 
de jaarlijkse Heikermis, verwelkomen we ze in het najaar op het 
marktplein in Berlaar-Centrum. Tijdens het eerste weekend van 
september kan jong en minder jong de zomervakantie er komen 
afsluiten en de start van het schooljaar fijn inzetten. De kermis staat er 
vanaf zaterdag 4 september tot en met dinsdag 7 september.

 Schrijf je in aan de 
 Podiumacademie Lier
 in Berlaar!
Na een bewogen jaar, waarin onze podia noodgedwongen leeg 
bleven, richten we onze blik op volgend schooljaar en een terugkeer 
naar de passie, de emotie en de beleving in het klaslokaal en op 
scène. En dat hopen we met jou te doen: kinderen, jongeren, 
volwassenen, bestaande én nieuwe leerlingen uit de gemeente 
Berlaar. Ons enthousiast en professioneel team van leerkrachten 
staat te popelen om van iedereen een echte artiest te maken! We 
zien elkaar in september!

Aanbod Podiumacademie Lier in Berlaar

Muziek 
Voor Muziek kan je starten vanaf 6 jaar. Je kan je inschrijven voor het 
vak muziekinitiatie  met een focus op zingen, bewegen, klein 
slagwerk, orff-instrumenten, tekenen of knutselen, luisteren naar 
muziek en ritmiek. Je leert ook de basis van noten lezen. 
Vanaf 8 jaar kan je je inschrijven voor notenleer en kan je een 
instrument leren spelen.

Locatie:
De lessen vinden plaats in de gemeentelijke basisschool – 
Pastorijstraat 60 – 2590 Berlaar.

Woordkunst-Drama en Dans 
Voor Woordkunst-Drama (8 jaar)  en Dans (4 jaar) kan je terecht in 
Lier, Boechout, Malle, Lint, Nijlen, Ranst en Zandhoven.

Interesse?
Een overzicht van het volledige aanbod Muziek, Woordkunst-Drama 
en Dans vind je op www.podiumacademielier.be

Inschrijven? 
De inschrijvingen lopen tot en met 30 september. Voor de 
Podiumacademie Lier in Berlaar gebeurt inschrijven bij voorkeur via 
het online inschrijvingsformulier op  of www.podiumacademielier.be
door te mailen naar  of berlaar@podiumacademielier.be
info@podiumacademielier.be.

 Awel, luisterlijn voor kinderen 
 en jongeren,  zoekt beantwoorders.

Iets voor jou? Surf naar . awel.be/word-beantwoorder
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Niet weg te cijferen: 
een duidelijk en zichtbaar huisnummer!

Op heel wat plaatsen in Berlaar zijn 
huisnummers onvoldoende of helemaal 
niet zichtbaar. Dat maakt het voor een 
bezoeker niet altijd makkelijk om het juiste 
huis te vinden. Ook voor een postbode of 
een pakjesdienst kan een onduidelijk 
huisnummer voor problemen zorgen. En in 
geval van nood speelt het huisnummer zelfs een levensbelangrijke 
rol! Hulpdiensten verliezen vaak nog teveel tijd als ze het juiste huis 
moeten zoeken.

Het GAS-reglement bepaalt dat een goed huisnummer 
zichtbaar moet zijn vanaf de openbare weg en dat het nummer 
ten minste 6 cm hoog is. Je hangt het huisnummer ofwel op je 
brievenbus, ofwel op de gevel, die naar de openbare weg 
gericht is.

Hou verder ook rekening met:
m  Kleurcontrasten.
m  De staat van het nummer: niet beschadigd, verweerd of 
m  verduurd.
m  Kies bij voorkeur voor een reflecterend exemplaar.
m  Bij appartementen moet het huisnummer op de toegangsdeur 
m  van elk appartement staan.

Is jouw huisnummer toch niet duidelijk? Ga dan langs bij de 
slotenmaker of doe-het-zelf zaak in je buurt.

Word chauffeur bij de MMC
Heb je wat vrije tijd en wil je minder mobiele mensen uit je buurt 
helpen? Word dan vrijwilliger bij de Minder Mobielen Centrale (= 
MMC). De MMC zorgt voor vervoer van minder mobiele personen 
die geen eigen auto hebben en zich niet met het openbaar vervoer 
kunnen verplaatsen omwille van ziekte, handicap of leeftijd. 
Vrijwilligers vervoeren die minder mobiele personen met hun eigen 
auto en ontvangen daarvoor een  kilometervergoeding. Daarnaast 
bepaal je volledig zelf wanneer je ritten wil uitvoeren en ben je 
verzekerd tijdens de ritten die geregeld worden door de centrale.

Interesse?
Neem contact op via 015 23 87 78 of mmc@heist-op-den-berg.be

      Stekr helpt je bij je renovatie
Heb je concrete verbouwplannen om jouw woning energiezuinig 
te maken? De renovatiecoach van Stekr helpt je energetische 
renovatie mee in goede banen te leiden, volledig op maat van 
jouw woning en budget. Dat kan gaan van het plaatsen van 
dakisolatie, spouwmuur- of gevelisolatie of nieuwe ramen en 
deuren tot nieuwe technieken, zoals warmtepompen en 
zonneboilers. De coach zal je maximaal ontzorgen voor, tijdens en 
na je renovatie. De coaching is bovendien gratis, onafhankelijk én 
vrijblijvend.

Iedere  d insdag en eers te 
maandag van de maand komt 
Stekr, op afspraak, langs in het 
gemeentehuis. Vraag jouw gesprek met de renovatiecoach aan 
via het formulier op  Je kan ook www.berlaar.be/renovatiecoach.
een afspraak maken via info@stekr.be of 015 28 60 28.

Terug in de tijd met
de Gazet van Balder

Ken jij de Gazet van Balder nog? Van 1905 tot 2006 lag de krant bij 
de meeste Berlaarse gezinnen op tafel of in de zetel, ook bekend 
als 'De Vrede' of 'Nieuw Berlaar'. Binnen enkele weken vind je 
opnieuw, eenmalig, De Gazet van Balder in je brievenbus.

Kempenserfgoed.be is het vernieuwde erfgoedportaal waar je 
oude foto's, kranten en ander leuk beeldmateriaal vindt. Naar 
aanleiding van de digitalisering van een hele reeks kranten uit de 
reeks Gazet van Balder, trakteert Kempens Karakter je samen met 
de gemeente op een nieuwe krant in de stijl van toen:
Gazet van Balder 2.0. 

Dankzij vrijwilligers van het Historisch Archief van Berlaar en een 
aantal freelance schrijvers, kunnen we een eenmalige uitgave 
brengen met weetjes over de geschiedenis van Berlaar.
Je leest over verhalen van toen en ook over hedendaagse 
initiatieven, over cultureel maar ook onroerend erfgoed en vooral 
over Berlaar en mensen.

Benieuwd? 
Hou je brievenbus in de gaten voor het weekend van 11 en 12 
september 2021. Elke inwoner krijgt automatisch een gratis 
exemplaar in de bus!

Meer weten?
www.kempenskarakter.be www.kempenserfgoed.be - 
014 21 97 00 of info@kempenskarakter.be
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