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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 28 oktober is er geen zitdag.
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      Retrobeurs in de Kringwinkel
Op za

Vacature Consulent ICT/GIS niveau Bv
Kom jij o

Vraag vandaag nog je 
plattelandssubsidie aan

Kan jouw organisatie (lokaal bestuur, socio-culturele vereniging, 
landbouw- projecten indienen kan nog tot en met vrijdag 5 april 
2019.
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             Informatieavond één dag niet

Een goed geïnformeerd bewoner kan vele ongemakken 
voorkomen. Daarom kan je op woensdag 23 oktober deelnemen 
aan een informatieavond rond het beveiligen van je woning. Die 

infoavond wordt georganiseerd door politiezone en 
vindt plaats om 19.30 uur in GITHO Nijlen 
(Gemeentestraat 41, Nijlen).

Wanneer de presentatie afgelopen is, krijg je 
eveneens de kans om al je 
bijkomende vragen te stellen aan 
de politie. Wees dieven een stap 
voor en kom langs voor vele tips!

Iets verdacht gezien of gehoord in 
de buurt? Bel 101

 Tentoonstelling Frans  Busschots
 in de bibliotheek

Frans Busschots was nog vrij jong toen hij al begon te schrijven.  
Veertien jaar, ongeveer.  Hij leerde Stijn Streuvels kennen en in een 
jeugdbeweging vertelde hij regelmatig voor kinderen. Tot ze hem 
vroegen om die vertellingen op papier te zetten. Frans schreef 
vijfenzeventig toneelstukken, in alle genres, en ook een tiental 
musicals voor de jeugd. Er verschenen een vijftal boeken van 
allerlei onderwerpen, meer dan honderdvijftig liedjesteksten en 
enkele cd's. Frans stichtte in 1984 de toneelkring Heikantse Jeugd 
(huidige naam: Heikantse toneelvereniging), regisseerde een 
twintigtal toneelstukken 
e n  w a s  l e s g e v e r  
d r a m a t u r g i e  e n  
theatertechniek.

De teksten voor toneel en 
de boeken van Frans 
B u s s c h o t s  z i j n  
b e s c h i k b a a r  i n  d e  
bibliotheek.

Z i j n  w e r k  w o r d t  
tentoongesteld in de 
b i b l i o t h e e k .  D e  
tentoonstelling wordt op zaterdag 12 oktober om 10 uur 
officieel geopend.

 Vier mee Halloween
 op de woensdagmarkt!

Op woensdag 30 oktober
staat de wekelijkse markt

in Berlaar in
het teken van Halloween.

We krijgen bezoek van
het Pompoenmannetje,

delen snoepjes uit
en voorzien heerlijke

pompoensoep met balletjes.

Schrik niet van de gezelligheid
op onze wekelijkse

woensdagmarkt,
bezoekers zijn

welkom van 8 tot 12 uur.

     Verwendag in de bibliotheek

De jaarlijkse verwendag is de dag waarop de Berlaarse bib 
bezoekers extra in de bloemetjes zet voor hun trouwe 
bibliotheekbezoeken doorheen het hele jaar. Voor nieuwe 
bezoekers is het meteen ook een heerlijke manier om met de 
bibliotheek kennis te maken. Letterlijk, want we trakteren met 
versgebakken wafels!

Tijdens de verwendag wordt ook de 
tentoonstelling rond het werk 

van Frans Busschots 
officieel geopend.

Zaterdag 12 oktober 
2019, van 9.30 tot 12 
uur.

Iedereen van harte 
welkom!

 Nacht Kempens Erfgoed
 18 en 19 oktober

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober laten we ons Kempens 
erfgoed schitteren! Als de nacht valt, zetten wij het lokale erfgoed in 
de spotlights. Op meer dan 30 plaatsen organiseren lokale 
verenigingen, musea en archieven na valavond activiteiten waar je 
gratis aan kan deelnemen. 

Ga op schattenjacht, luister bij kaarslicht naar Kempense 
volksverhalen, verblijf een nacht in het museum of geniet van 
concerten op eeuwenoude locaties. In Berlaar kan je op vrijdag 18 
oktober luisteren naar het engelengezang van Vox Gregoriana 
Berlarensis in het Sint-Lambertuskerkje (Gestel) of een duik maken 
in de geschiedenis van de Koninklijke Fanfare St. Cecilia Berlaar. 

Haal binnenkort de programmabrochure op aan het onthaal in het 
gemeentehuis of bekijk hem online op .www.kempenskarakter.be

Praktisch: 
Engelengezang
Sint-Lambertuskerk - Lambertusplaats, 2590 Berlaar (Gestel)
Vrijdag 18 oktober 2019
Ieder kwartier vanaf 20 uur, laatste concert om 21.45 uur

Nacht van het muzikale: heden, verleden en de toekomst
Zaal Polido - Misstraat 70, 2590 Berlaar
Vrijdag 18 oktober 2019
19 – 23 uur

Meer info
Kempens Karakter - 014 21 97 
00,  of info@kempenskarakter.be
www.kempenskarakter.be
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Lege plek
- Kan je hier het artikel in de bijlage nog toevoegen?
- Je mag daar ook SDG4 aan toevoegen?

Behaag het Landschap

Kan je hier SDG15 aan toevoegen?
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VEILIGHEID en

sterke publieke

diensten

16 Preventieavond:
 geef cybercriminelen geen kans!

Een e-mail ontvangen waarin je bank vraagt om codes door te 
geven? Online iemand ontmoet die plots om geld vraagt? Een e-
mail ontvangen van de politie met een herinnering om een 
achterstallige boete te betalen?

De laatste jaren hebben meer en meer criminelen de weg 
gevonden naar het internet. Via deze weg proberen ze mensen te 
misleiden en geld afhandig te maken. Hoe kan je het risico hierop 
verkleinen en zelf de nodige maatregelen nemen om jouw online 
veiligheid te verhogen? Ook het gebruik van sociale media brengt 
risico's met zich mee. Hoe kan je hier verstandig mee omgaan? Op 
deze vragen zal je aan de hand van voorbeelden en praktische tips 
een antwoord krijgen.

De politiezones Berlaar-Nijlen, BoDuKaP, Heist en Lier, die samen 
de associatie Tussen Nete en Dijle vormen, organiseren op 
dinsdag 15 oktober 2019 om 19.30 uur een preventieavond over 
cybercriminaliteit. Deze preventieavond is toegankelijk voor alle 
inwoners van de vier politiezones en gaat door in de polyvalente 
zaal van de politie Lier, Dungelhoeff-site, Paradeplein 1, 2500 Lier.

Inschrijven voor deze infosessie kan via
pz.berlaarnijlen.communicatie@police.belgium.eu. Er kunnen 
maximaal 75 deelnemers inschrijven, als er meer geïnteresseerden 
zijn, zal een tweede avond georganiseerd worden.

15
herstel  ecosystemen

en  behoud  biodiversiteit

15
herstel  ecosystemen

en  behoud  biodiversiteit Gratis houtverhakseldag op zaterdag 26 oktober
Na een prachtige zomer kunnen takkenscharen en boomzagen weer worden bovengehaald om de tuin klaar te maken voor de winter. De 
compostmeesters helpen graag een handje bij het verwerken van de snoeiresten. Het is trouwens alweer van april geleden dat ze met 
hakselaars in de straten te zien en – vooral – te horen waren. 

De compostmeesters komen op zaterdag 26 oktober 2019 het snoeihout gratis bij jou thuis verhakselen. Om de verhakseldag vlot te laten 
verlopen, vragen we aan de inschrijvers om de snoeiresten in dezelfde richting te stapelen en in busseltjes te binden (niet met 
ijzerdraad!). Bij de nieuwe inschrijvers zal een compostmeester het te verhakselen materiaal een week voor de hakseldag komen bekijken 
en raad geven voor een correcte opstapeling. 

Méér dan 10 m² per locatie is om organisatorische redenen niet meer mogelijk. Het is bovendien belangrijk dat de snoeiresten vlot 
bereikbaar zijn en zich niet in reeds half-gecomposteerde toestand bevinden. Slecht gestapelde of halfvergane hopen worden niet 
verhakseld.

We vragen aan de deelnemers om het onderstaande inschrijvingsformulier volledig ingevuld aan het onthaal in het gemeentehuis te 
bezorgen, ten laatste op vrijdag 11 oktober 2019. Let op: je moet het strookje persoonlijk afgeven aan het onthaalloket. Strookjes die in de 
brievenbus gestoken worden, komen niet in aanmerking. Inschrijven via  kan ook, met vermelding van onderstaande milieu@berlaar.be
gegevens. De eerste 60 inschrijvers worden zeker bediend, in zoverre de snoeiresten netjes zijn gestapeld. Latere inschrijvers worden op 
een wachtlijst geplaatst en in functie van beschikbare tijd nog bediend.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ondergetekende, (naam + voornaam)

woont in Berlaar, (adres)

of adres in Berlaar waar er verhakseld moet worden

Telefoonnummer:

wenst deel te nemen aan de houtverhakseldag van zaterdag 26 oktober 2019 en verklaart dat het verhakselde hout enkel voor
privé-doeleinden zal worden aangewend.

HET TE VERHAKSELEN HOUT LIGT               TEGEN DE STRAAT               IN DE TUIN.
DE HOEVEELHEID SNOEIHOUT BEDRAAGT ONGEVEER                      m² (max 10 m²).

Berlaar,                                       2019.                                                              Handtekening,

       Lezingen in de bibliotheek

Blikopener Joris Preckler: Jazzgeschiedenis
Dé jazzman van Klara, Joris Preckler, loodst ons op deze avond in 
eigen stijl doorheen de geschiedenis van de jazz. Eén ding weten we 
zeker, namen van bekende en minder bekende jazzmuzikanten 
komen aan bod en je zal (nog meer) zin krijgen om jazz te beluisteren!
Waar? Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84)
Wanneer? donderdag 24 oktober om 20.30 
uur
Inschrijven kost 5 euro en kan online via 
www.vormingplus-regiomechelen.be of 
telefonisch via 015 44 41 00.

Fake news
Geloof jij alles wat je leest op het internet en/of in je mailbox? De 
laatste jaren moeten we steeds meer op onze hoede zijn voor fake 
news, phishing mails en hoaxes op sociale media.
In deze infosessie gaan we dieper in op de problematiek van valse 
berichten. We bekijken enkele nieuwe technologieën die het toelaten 
om nieuws te manipuleren,  zoals 
fotobewerking en stemmanipulatie. We leren 
ook alles over het Facebook-algoritme en de 
daarmee verbonden filterbubbel, die onze blik 
op de wereld via sociale media bepalen.
Waar? Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84)
Wanneer? dinsdag 26 november van 9.30 tot 
12.30 uur
Deelnemen kost 12 euro, inschrijven kan via 
www.vormingplus-regiomechelen.be of telefonisch via 015 44 41 00.

De kracht van gedachten
Of je nu denkt dat het je gaat lukken of denkt 
dat het je niet gaat lukken: je hebt altijd gelijk. 
Onze gedachten bepalen voor een groot deel 
ons leven én ons geluk. Zin om daar meer 
inzicht in te krijgen? Dan is deze vorming iets 
voor jou. Met een paar eenvoudige handvaten 
van gerenommeerde auteurs gaan we aan 
de slag en oefenen we samen in vier sessies om onze gedachten te 
sturen in de richting van rust en geluk.
Waar? Bibliotheek Berlaar, Dorpsstraat 84
Wanneer? Dinsdagen 5, 12, 19 en 26 november 2019, telkens van 19 
tot 21 uur
Inschrijven kan via  of telefonisch  www.vormingplus-regiomechelen.be
via 015 44 41 00.


