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 Coronamaatregelen

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. 
Ook België was de voorbije weken in de ban van dit virus. De 
Belgische gezondheidsautoriteiten hebben daarom in maart actie 
ondernomen om ieders gezondheid te beschermen. De meest 
actuele informatie over het virus en de maatregelen die getroffen 
worden om de verspreiding ervan tegen te gaan, vind je op 
www.info-coronavirus.be.

Voor een overzicht van de impact van de maatregelen op onze 
gemeente, kan je terecht op .www.berlaar.be/coronavirus

Meer weten?
· www.info-coronavirus.be 
· Vragen over economische maatregelen: 0800 120 33
· Vragen over gezondheid of openbare orde: 0800 14 689

Erfgoeddag 2020:
in het teken van De Nacht
In 2020 bestaat Erfgoeddag 20 jaar! Dat vieren we met een 
feestweekend in een betoverend thema: De Nacht. Op zaterdag 25 
en zondag 26 april zijn er heel wat gratis erfgoedactiviteiten voor 
het hele gezin. Benieuwd? Het volledige programma ontdek je op 
www.erfgoeddag.be www.kempenskarakter.be en .

Wat valt er te beleven in Berlaar?
Terug naar de jaren '40 en '50! Tijdens dit sfeervolle themabal gooi 
je de benen los op de charleston, muziek van radio Modern en een 
optreden van fanfare Ste Cecilia. Kleed je op in ware fiftiesstijl en 
vereeuwig je look in de photobooth!

In samenwerking met Samana St. Pieter, KF Ste Cecilia, Neos

Feesten na oorlogstijd
Zaterdag 25 april 2020 van 20 tot 23.30 uur
Zaal Rubens - Dorpsstraat 4, 2590 Berlaar
Reserveren is niet verplicht.

Tip: in de brochure zit een gratis vervoersbewijs van de Lijn. Zo reis 
je tijdens het erfgoedweekend vlot met het openbaar vervoer! Je 
kan deze brochure gratis ophalen aan het onthaal van het 
gemeentehuis of in de bib. Gratis bestellen kan via 
www.kempenskarakter.be/winkel.

Meer weten?
v r i j e t i j d @ b e r l a a r . b e w w w. ke m p e n s k a ra k t e r . b e,   o f  
www.erfgoeddag.be

Dit evenement gaat door onder voorbehoud van wijzigingen 
coronamaatregelen. Ontruiming graven 

 kerkhof Hemelshoek
Om het kerkhof in Hemelshoek makkelijker te onderhouden, voert 
het lokaal bestuur enkele aanpassingen door. Hiervoor wordt een 
procedure tot ruiming van enkele graven en bijzettingen opgestart.

Om de begraafplaats van Hemelshoek op te frissen, gaat er vanaf 1 
mei 2020 een termijn van één jaar in voor enkele niet-
geconcedeerde (niet-gekochte) graven. Het gemeentebestuur 
gaat daarbij niet over tot ontgravingen van overledenen, maar zal 
na afloop van de termijn (1 mei 2021) de betrokken zerken 
verwijderen. De procedure heeft betrekking op een aantal 
begravingen en bijzettingen in het columbarium die tussen 1984 
en 1993 gebeurden.

Een brief aan de ingang van het kerkhof en aan de betrokken 
grafmonumenten en columbaria zelf, duidt aan om welke graven 
het gaat. Foto's en andere herdenkingen op deze zerken kunnen 
van 1 mei tot 1 november 2020 weggehaald worden door de 
familieleden of andere naasten.

Door de aanpassingen kan het gemeentebestuur het kerkhof in de 
toekomst efficiënter en makkelijker onderhouden.

Meer weten?
Burgerzaken – 03 410 19 00 of  burgerzaken@berlaar.be

Sluitingsdagen
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het 
Sociaal Huis zijn gesloten op:

- maandag 13 april (Paasmaandag)
- vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid)

Let op: tijdens de paasvakantie (van 6 tot 17 april) zijn de 
gemeentelijke diensten alleen open in de voormiddag van 9 
tot 12.15 uur. Er vinden dan geen namiddag- of avondzittingen 
plaats.
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 Compostmeesters maken zich op
 voor de lentesnoei

Voor de compostmeesters lijkt het nog alsof het gisteren was, toch 
is het alweer van oktober geleden dat ze met hun hakselaars in de 
straten te zien en te horen waren. In april kan je de takkenscharen 
en boomzagen weer bovenhalen voor de lentesnoei.

Snoeien doet groeien
De compostmeesters helpen je graag een handje. Zij komen op 
zaterdag 25 april, van 8 tot 18 uur, het snoeihout gratis bij je thuis 
verhakselen. Zo hoef je de gesnoeide takken niet naar het 
containerpark te doen, maar kan je de versnipperde resten 
hergebruiken als bodembedekker in je tuin. Om de verhakseldag 
vlot te laten verlopen, dien je de snoeiresten in dezelfde richting te 
stapelen en in busseltjes te binden (niet met ijzerdraad!). Wanneer 
je voor het eerst deelneemt zal een compostmeester je een week 
voor de hakseldag een bezoekje brengen om het te verhakselen 
materiaal te bekijken en raad te geven voor een correcte 
opstapeling.

Méér dan 10 m³ per locatie is om 
organisatorische redenen niet 
mogelijk. Het is tevens belangrijk 
dat de snoeiresten vlot bereikbaar 
zijn en zich niet in reeds half-
gecompos tee rde  toes tand 
bevinden. Slecht gestapelde of 
halfvergane hopen worden niet 
verhakseld.

Inschrijven kan tot vrijdag 10 april door onderstaand formulier aan 
het onthaal in het gemeentehuis te bezorgen. Je kan je gegevens 
ook via mail doorsturen naar milieu@berlaar.be. 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.

Meer info?
Kijk op of bel 03 410 19 00.www.berlaar.be 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ondergetekende, (naam + voornaam)

wonende te Berlaar, of adres te Berlaar waar wordt verhakseld  

Tel nr. : 
wenst deel te nemen aan de houtverhakseldag van zaterdag 25 
april 2020 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           m³ 
(max 10 m³).

Berlaar,                              2020.                       Handtekening,

Hervatten werken 
Pastorijstraat op 31/3
Op dinsdag 31 maart start de tweede fase van de heraanleg van de 
Pastorijstraat, de Ballaarweg en de kerkomgeving. De straten 
krijgen onder meer nieuwe riolering, een nieuw wegdek, een veilig 
fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt heringericht.

Door de werken zal de Pastorijstraat vanaf maandag 6 april een 
jaar lang onderbroken zijn en is er geen doorgaand verkeer 
mogelijk. Er wordt een omleiding ingevoerd via Itegembaan, 
Heibergstraat en Bevelsesteenweg. De werken zullen ongeveer 
één jaar in beslag nemen.

Meer weten?
www.berlaar.be/pastorijstraat

         Infoavond geannuleerd:
          bestel nu je kippen!

Het lokaal bestuur organiseert opnieuw een kippenactie. Door de 
opgelegde maatregelen van de overheid die de verdere 
verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan, kunnen de 
infoavonden die op 1 en 2 april zouden plaatsvinden echter niet 
langer doorgaan.

Kippen bestellen kan voortaan digitaal ( ) en milieu@berlaar.be
telefonisch (03 410 19 00, dienst Milieu). Je kan onderstaand 
bestelformulier ook deponeren in de brievenbus aan de 
hoofdingang van het gemeentehuis. Binnenbrengen bij het 
onthaal gaat niet zolang de federale coronamaatregelen van 
kracht zijn.

Red een legkip?
Als je kippen wil gaan houden, kan je ook overwegen om kipjes 
uit de legbedrijven een nieuw leven te geven. Deze kipjes zijn 
meestal ergens tussen de 12 tot 14 maanden oud en geven 
zeker nog genoeg eitjes voor een gemiddeld gezin gedurende 
meerdere jaren. Meer informatie kan je terugvinden op de 
website .www.redeenlegkip.be

Meer info over de rassen, huisvesting, voeding en meer vind je 
op .www.berlaar.be/kippenactie

Meer weten?
Dienst Milieu – 03 410 19 00 of milieu@berlaar.be 

Bestelformulier voor de 
Kippenactie Berlaar Kakelt

Naam en voornaam:

Adres: 

Telefoon/GSM:
e-mail: 
Rijksregisternummer (11 cijfers achteraan identiteitskaart of SIS-kaart):

         -         -         -         -

Het lokaal bestuur gebruikt deze gegevens alleen voor de verdere afhandeling van 
je bestelling.

JOUW KEUZE:

- min. 2 dieren
- max. 5 dieren

Ras Prijs per dier       Aantal Te betalen

Mechelse Koekoek 7,75 € HEN ♀

Cochins 15,90 € HEN ♀

Bleu de Landes (hybride) 7,75 € HEN ♀

Leghorn (hybride) 6,50 € HEN ♀

ISA-Brown (hybride) 6,50 € HEN ♀

                                                                                  Totaal:        hennen        hanen             euro

Opgelet!
Deze actie geldt enkel voor inwoners van Berlaar!

Totaal =                    euro
Datum en handtekening:
          /          /2020

Vond je het een meerwaarde dat er raskippen werden 
aangeboden?
       ja           neen
Want:

 Geef cybercriminelen
 geen kans!
Wat doe je als iemand onbekend je 
plots online om geld vraagt? Of als je 
een e-mail ontvangt van de politie 
met de herinnering om een 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. 

Niet in hun val lopen? 

Kom op zaterdag 25 april om 10 uur naar het infomoment over 
internetcriminaliteit om te leren hoe je cybercriminelen herkent en te 
slim af bent. De infosessie wordt georganiseerd door politiezones 
Berlaar-Nijlen, BoDuKaP, Heist en Lier en is dus toegankelijk voor alle 
inwoners van de vier zones.

De sessie gaat door in de polyvalente zaal van lokale politie Lier 
(Paradeplein 1, 2500 Lier). 

Inschrijven?
Stuur een e-mail naar .PZ.Lier@police.belgium.eu

Dit evenement gaat door onder voorbehoud van wijziging 
maatregelen coronavirus.

 Nieuwe fietsroute langs 
 erfgoedlocaties: 'Trappen door 
 gisteren en vandaag!'
De gratis fietskaart bevat 3 fietsroutes doorheen 11 Kempense 
gemeentes: Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, 
Herenthout, Hulshout, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. 
Onderweg kom je bijzondere erfgoedlocaties tegen. In de 
uitvouwbare kaart lees je het verhaal achter elke plek, vergezeld 
van foto's uit de oude doos. Fietsen door het verleden dus! De route 
is gebaseerd op het volledig vernieuwde knooppuntennetwerk 
van het Routebureau Toerisme Provincie Antwerpen.

Waar vind je de fietskaart?
De fietskaart is vanaf 27 april gratis op te 
ha len  aan he t  on thaa l  van  he t  
gemeentehuis en op het kantoor van 
Kempens Karakter. Je kan ze vanaf eind april 
ook online bekijken via
 .www.kempenskarakter.be/fietsbrochure/

Meer weten?
- Dienst Toerisme - vrijetijd@berlaar.be
 03 410 19 00
- Kempens Karakter
 info@kempenskarakter.be
 www.kempenskarakter.be 

'Trappen door gisteren en vandaag!' is een initiatief van 
de projectvereniging Kempens Karakter  in 
samenwerking met de diensten toerisme van Berlaar, 
Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, 
Hulshout, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. 
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