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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  

 Klaar met tutten?  Hang je tut
 aan de tutjesboom
Op een dag is het zover: jouw kindje moet afscheid nemen van zijn 
of haar tut. Omdat wachten op de Sint of de paasklokken soms wat 
lang kan duren, heeft het lokaal bestuur samen met Huis van het 
Kind een eerste tutjesboom neergezet. Zo kunnen kindjes, wanneer 
zij er klaar voor zijn, hun tutje op een mooie en fijne manier afstaan.

Hoe werkt de tutjesboom?
(Groot)ouders kunnen samen met 
hun (klein)kindje zijn of haar tutje in 
de boom hangen en er een warme 
herinnering van maken. Als locatie 
kozen we voor het Geboortebos op 
de hoek van de Legrellestraat en 
Gestel (naast Bloemen Mariën), zo is 
er een link met de geboorteboom 
van je kindje. Je herkent de 
Tutjesboom aan alle kleurrijke lintjes 
en tutjes die erin hangen.

Een tutje afstaan is niet altijd even 
makkelijk en verdient zeker een 
pluim. Vergeet dit moment dus niet 
vast te leggen op foto en aan ons te 
bezorgen. Dat kan door de QR-code die op het paneel naast de 
tutjesboom staat, te scannen en de stappen te volgen. Wij zorgen er 
vervolgens voor dat je kind een leuk cadeautje ontvangt!

Meer weten?
www.berlaar.be/tutjesboom 

 Schade geleden door de droogte 
 van vorig jaar? 
 Vraag je schadevergoeding aan 
 bij het Vlaams Rampenfonds
De ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 wordt 
door de Vlaamse Regering als ramp erkend. Dit betekent dat er een 
tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade heeft geleden, zoals 
landbouwers met teeltschade. Je kan tot 31 oktober 2021 een 
aanvraag indienen bij  het Vlaams Rampenfonds.

De aanvragen worden bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het 
Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste 
manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. 
Bovendien ben je er dan zeker van dat je aanvraag tijdig, correct en 
volledig werd ingediend.

Je kan de aanvraag tot tegemoetkoming ook schriftelijk indienen. 
Download hierdoor de formulieren via de website van het 
Rampenfonds (www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-
rampenfonds-aanvragen) en dien ze in via mail  naar 
rampenfonds@vlaanderen.be, of per post naar het Departement 
Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 
88 bus 100 in 1000 Brussel.

Meer weten?
Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 
02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

     Kom bloed geven!
Elke dag opnieuw hebben honderden mensen bloed nodig. Na een 
ongeval, een bevalling of een operatie. Of omdat ze ziek zijn. Soms 
moeten zelfs ongeboren baby's al een bloedtransfusie krijgen. Dus 
ben je tussen 18 en 66 jaar oud en verkeer je in goede gezondheid? 
Aarzel dan geen seconde en word donor!

Kom langs op één van onderstaande data in zaal Familia 
(Aarschotsebaan 105-109) in Berlaar-Heikant:
 · D insdag 3 augustus
 · M aandag 9 augustus

Bloed geven kan telkens tussen 18 en 20.30 uur.
Maak vooraf een afspraak via  of via het donorportaal.rodekruis.be
gratis nummer 0800 777 00.

Meer weten?
www.rodekruis.be/afdeling/berlaar/ 
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Op pad in Berlaar en omstreken
De zomer is in het land, het ideale seizoen om een ritje met de fiets 
of ontspannende wandeling te maken. Berlaar heeft verschillende 
brochures waarmee je de streek nog beter leert kennen en 
ontdekken. De folders beperken zich niet enkel tot Berlaar zelf, maar 
gidsen je ook door omliggende gemeenten en steden en hun 
bezienswaardigheden. Alle folders zijn verkrijgbaar via het onthaal in 
het gemeentehuis (na afspraak). De gratis brochures kunnen ook 
per post naar je toegestuurd worden, neem hiervoor contact op met 
het onthaal via 03 410 19 00 of .info@berlaar.be

Meer weten of het volledige aanbod bekijken?
www.berlaar.be/toeristischefolders 

Gratis

Fietsen
Ecocyclo (Fairtrade)
Kastelen in de Netevallei 
(Heist-op-den-Berg)
Diamantroute (Nijlen)
Schooltuintjesroute

Wandelen
Berlaar langs trage wegen 
Gestelpad
Boerenkrijgpad 
Heikantpad

Betalend

VERNIEUWDE KAART
Wandelgebied 'Pallieterland' - 
€5

Wandelbox Rivierenland: 
brooddoos met 4 
wandelkaarten - €25

Wandelnetwerk 'Kempense 
Netevallei' - €8

Fietsnetwerk 'Antwerpse 
Kempen' - €9,95

Open Monumentendag 2021:
Van Godsgasthuis tot Woon-

en Zorgcentrum
Op 12 september 2021, de tweede zondag van september, is het 
Open Monumentendag, het grootste culturele eendagsevenement 
van Vlaanderen. In onze gemeente blikken we met de voorstelling 
'Van Godsgasthuis tot Woon- en Zorgcentrum' die dag terug op 125 
jaar ouderenzorg in Berlaar.

Aan de hand van een dia- en filmvoorstelling in het oudste gebouw 
van Woon- en zorgcentrum Sint-Augustinus (1896) nemen we je 
mee terug in de tijd. Met foto's, voorwerpen en enkele nagespeelde 
scènes maken we kennis met het leven doorheen die 125 jaar. 
Beleef mee hoe de hele kamer zich vulde met rook bij het 
aanmaken van de kachel, hoe de kleinschalige hoeve zorgde voor 
groenten en vlees, hoe we op gebied van voeding en andere 
middelen op onszelf aangewezen waren, zonder transport. 
Dagelijks comfort zoals stromend water, elektriciteit en verwarming 
kreeg een eeuw geleden een heel andere invulling. Kom langs in 't 
Dolhuis en maak kennis met dit aspect uit ons recent verleden!

Locatie: 't Dolhuis, Legrellestraat 39 te Berlaar
Inschrijven: vanaf 1 augustus tot 10 september via 
www.berlaar.be/OMD2021 
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