
‘Heikant Feest’ om het vernieuwde Kardinaal Cardijnplein te dopen.  
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Beste burgers van Berlaar,

Een fluitende wind en wat gekraak van takken, dwarrelbladeren weven intussen een 
bronskleurig tapijt, … De herfst is in aantocht! De bladkorven zijn al geplaatst. De koele 
koude coronagolf is intussen bijna gedoofd en het gewoon doen wordt langzaam 
hervat. De maskers vallen dankbaar af! Oef! Voor de 65-plussers is er intussen een 
derde prik op komst, wordt dus zeker nog vervolgd.
 
Een stralende muzikale opening van het Kardinaal Cardijnplein met ook vele lokale 
talenten zorgde in september voor een uitgelaten nazomersfeer! Berlaar-Heikant 
herleefde. Intussen openden we een extra aanbod voor onze kleinsten. Naast de 
muziekacademie hebben we nu ook een tekenschool (Liersesteenweg, naast de 
brandweerkazerne). De inschrijvingen lopen vlot!

Villavip, een kleinschalig woonproject voor 10 mensen met een beperking in ons 
Berlaarhof opende nu ook officieel de deuren. Het kasteel werd alleszins prachtig 
gerestaureerd.

Vandaag wordt er verder keihard gewerkt aan de plannen voor de heraanleg van 
het centrum. Via digitale Toekomstcafés, infoavonden en een bevraging via samen.
berlaar.be werden vele burgers en handelaars bevraagd over hoe zij de toekomst van 
ons centrum zien. Het ontwerpbureau is hiermee intussen volop aan de slag. 

Kortom, onze gemeente heeft nog grootse plannen! Lees daarom met de nodige 
aandacht o.a. De Kiosk! Ook andere digitale kanalen worden gebruikt om zoveel 
mogelijk Berlaarenaren vakkundig te informeren. Lezen is meer weten, kunnen 
meepraten en meedenken!

Samen maken we Berlaar nog mooier!

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Tijdens de gemeenteraadszitting van september werden onder 
andere onderstaande zaken beslist:.

Vervanging raadslid
Raadslid Julie Cools nam op 
6 september ontslag uit de 
raad. Zij wordt in haar functie 
vervangen door Miguel Vissers. Hij 
vervangt Julie ook als lid van de 
commissies Mobiliteit en Openbare 
Werken, Intergemeentelijke 
Samenwerkingsverbanden en de 
deontologische commissie.

Erfpachtovereenkomst 
Liersesteenweg 350
De raadsleden keurden in september 
de erfpachtovereenkomst met Viva 
Padel goed. Viva Padel krijgt door 
die overeenkomst de toelating om 
de terreinen aan Liersesteenweg 
350 verder te ontwikkelen en 
exploiteren. Dat zal op termijn 
resulteren in enkele padelvelden 
naast de voetbalterreinen.

Ondertekening Lokaal Energie- 
en Klimaatpact
Door middel van het Lokaal Energie- 
en Klimaatpact slaan Vlaanderen 
en de lokale besturen de handen 
in elkaar om de nodige transitie in 
het energie- en klimaatbeleid waar 
te maken.
De raad ging in september over 
tot de ondertekening van het 
Lokaal Energie- en Klimaatpact 
waarmee de raadsleden aangeven 

actie te willen ondernemen en de 
vooropgestelde doelstellingen 
(vergroenen, hernieuwbare energie, 
koolstofvrije (deel)mobiliteit, 
droogteproblematiek) te willen 
waarmaken.

Volg de gemeenteraad via 
YouTube
Op de hoogte blijven van wat 
er tijdens de gemeenteraden 
besproken wordt? Volg de raden 
dan elke derde dinsdag van de 
maand live via 
www.berlaar.be/gemeenteraadlive.

  Je kan de raadszittingen  
(her)beluisteren via www.berlaar.be/ 

gemeenteraadbeluisteren.
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GOED OM WETENGOED OM WETEN

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 1 november, maandag 20 december en maandag 27 december 
is er geen zitdag.

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 14 oktober afgesloten. Dat 
betekent dat wat je in deze editie leest ondertussen achterhaald kan zijn. Hou 
voor een actuele stand van zaken zeker de gemeentelijke communicatiekanalen 
in het oog. Neem bij twijfel gerust contact op met de gemeentelijke diensten via  
03 410 19 00 of info@berlaar.be.

BE-ALERT,  
METEEN VERWITTIGD BIJ EEN NOODSITUATIE
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat je verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kunnen de 
hulpdiensten een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Ook het Berlaarse 
bestuur gebruikt het systeem.

BE-Alert verstuurt een bericht via verschillende kanalen. 
Je ontvangt berichten van algemeen belang en kan 
verwittigd worden via sms, e-mail of via de vaste 
telefoonlijn. Je hoeft dus geen smartphone te hebben 
om jezelf in te schrijven.

De federale overheid schakelde BE-Alert de afgelopen 
maanden in om de bevolking te informeren over de 
coronamaatregelen, ook Berlaar heeft BE-Alert hiervoor 
gebruikt. Of weet je nog toen de wolf in onze gemeente 

gesignaleerd werd? Je was als één van de eersten op 
de hoogte dankzij BE-Alert. Verder vond er op 7 oktober 
een nationale test plaats, we stuurden iedereen die 
ingeschreven was een bericht.

Ook op de hoogte zijn in de toekomst?
Om de berichten te kunnen ontvangen, moet je jezelf 
inschrijven. Dat kan op www.be-alert.be en is volledig 
gratis. Op die manier kan je op de hoogte gehouden 
worden als er iets gebeurt in je buurt.
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten
30.7.2021 Amber Blockx 24.9.2021 Merel Vandeputte

Huwelijken
29.7.2021 Dean Van den Brande en Sjouke Van Gorp
29.7.2021 Mesut Dönmez en Yavas Aysegül
31.7.2021 Kenneth Van Breedam en Anneliese Van Houdt
6.8.2021 Germund Hofmans en Marina Van Steen
7.8.2021 Alain Van den Broeck en Lizzy Smeets
21.8.2021 Ken Smits en Anouchka Op de Beeck

27.8.2021 Jerry Van Rooy en Tania De Belder
28.8.2021 Steven Kelber en Elien Hens
4.9.2021 Yves Faes en Nathalie Van den Broeck
11.9.2021 Pascale Van den Broeck en Cathy Choquet
25.9.2021 Jan Wellens en Petra De Groot

Overlijdens
23.7.2021 Ludovicus Royberghs
26.7.2021 Emma Van Camp
26.7.2021 Marleen Tops
30.7.2021 Maria Vercammen
30.7.2021 Agnes Vloeberghs
31.7.2021 Victor Dieltjens
10.8.2021 Jozef Van Herck
14.8.2021 Marcella Alleman
20.8.2021 Julia Verscuren

21.8.2021 Louis De Herdt
23.8.2021 Jozef Gysemans
31.8.2021 Anna Vertommen
31.8.2021 Zuster Maria Verreydt
4.9.2021 Camillus Van de Wouwer
24.9.2021 Jozef Vermeulen
27.9.2021 Alfons Van Mensel
30.9.2021 Maria Van Craen

BLOED GEVEN, DOET LEVEN
Ben je tussen 18 en 66 jaar oud en verkeer je in goede gezondheid? Aarzel dan geen seconde en word donor. Ook 
na je 66ste mag je blijven doneren, op voorwaarde dat je laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden is en dat 
je de goedkeuring krijgt van de arts op de bloedinzameling. 

Doneren in Berlaar
Bloed doneren kan op onderstaande data:

Meer weten? www.rodekruis.be
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REGIOBIB RIVIERENLAND
Sinds oktober werken de gemeentebesturen van Lier, Bonheiden, Duffel, Putte, Berlaar en Sint-Katelijne-
Waver samen op het vlak van hun openbare bibliotheken onder de noemer Regiobib Rivierenland – Een 
Sterk Verhaal.

Zo’n samenwerking biedt heel wat voordelen voor jou, 
als lid van één van de bibliotheken. Je bent nu meteen 
ook lid van de andere bibliotheken, zonder bijkomende 
administratie wanneer je de bib van een andere 
gemeente of stad binnenstapt. Regiobib werkt immers 
met één lenerskaart en één digitaal ledenbestand.

Als bibliotheekgebruiker heb je zo toegang tot alle 
collecties van deze bibliotheken. Een veel grotere keuze 
dus! Je kan dit uitgebreide aanbod ook doorzoeken in 
een gemeenschappelijke online catalogus. Je kan ook 
gratis boeken, dvd’s of cd’s van een andere bib laten 
overkomen. Wie minder geduld heeft, kan het materiaal 
zelf gaan oppikken.

Ook voor het functioneren van de bibliotheken 
biedt het samenwerkingsverband voordelen. Elke 
bibliotheekmedewerker kan haar/zijn kennis, expertise en 
creativiteit ter beschikking stellen van de vijf bibliotheken. 
Waar in het verleden hetzelfde (denk)werk vijf keer 
gebeurde, hoeft men dat voortaan slechts eenmaal te 

doen. Die krachtenbundeling maakt het mogelijk om 
professioneler te werken en de dienstverlening uit te 
breiden.

Samenwerken is voor deze bibliotheken niet nieuw. 
Ze slaan al enkele jaren de handen in elkaar voor de 
organisatie van bijvoorbeeld de Blikopener-lezingen. 
In samenwerking met  Avansa regio Mechelen staan 
dit najaar lezingen op het programma over kunst (Lier- 
22 oktober door Kurt Van Eeghem) en over privacy 
(Bonheiden- 15 november door Tim Verheyden).

In oktober 2021 startte de samenwerking voor de 
bibliotheken van Sint-Katelijne-Waver, Lier, Berlaar en 
Bonheiden. De gemeenten Putte en Duffel sluiten aan 
in de loop van 2022.

WIJZIGING CENTRAAL OPROEPNUMMER 
HUISARTSENWACHTPOST PALLIETERLAND
Sinds 1 oktober 2021 is de Huisartsenwachtpost Pallieterland bereikbaar op het nummer 1733 voor de 
inwoners van de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst en hun deelgemeenten.

Sinds 1 oktober 2021 is de Huisartsenwachtpost 
Pallieterland te bereiken via het nummer 1733 (zonaal 
tarief), het nummer 0900 70 212 is niet meer operationeel. 
Sinds de start van de pandemie is vrije raadpleging 
namelijk onmogelijk en moet de patiënt altijd eerst een 
afspraak maken. Het gebruik van een 0900-nummer is 
betalend en niet patiëntvriendelijk. De overheid heeft 
1733 in het leven geroepen voor alle niet-planbare 
medische zorgen buiten de kantooruren, die niet kunnen 
wachten tot je eigen huisarts bereikbaar is.

De huisartsenwachtpost is open:
• Op vrijdag (dag voor een feestdag) vanaf 19 uur tot 

maandagochtend (dag na een feestdag) tot 8 uur.
• Alle weekdagen vanaf 18 uur tot 8 uur de 

volgende ochtend.
     Enkel na afspraak!

Aan de werking van de Huisartsenwachtpost wijzigt er 
niets. Zowel voor consultaties als voor huisbezoeken 
(voor zieken die zich niet kunnen verplaatsen) maak je 
een afspraak. Bel hiervoor naar 1733 → Kies jouw taal: 
druk 1 voor Nederlands, 2 voor Frans, 3 voor Duits en 4 
voor Engels → geef jouw postcode in en sluit af met een 

hekje (#)→ je wordt doorverbonden met een medewerker 
van de wachtpost.

Voor dringende, niet-levensbedreigende gezondheids-
problemen die niet kunnen wachten tot jouw huisarts 
beschikbaar is, kan je terecht bij de huisartsenwachtpost. 
’s Nachts, voor wat echt niet kan wachten, tot de 
volgende ochtend. Bij levensbedreigende problemen 
bel je 112.

Meer weten? 
www.hwpp.be
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SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het Sociaal Huis zijn gesloten op:

• maandag 1 november (Allerheiligen)
• dinsdag 2 november (Allerzielen) 
• donderdag 11 november (Wapenstilstand)

Maak een afspraak! 
Onze diensten werken op afspraak. Om een afspraak te maken, neem je contact op met de onthaalmedewerkers. 
Dat kan via het loket in Markt 1, telefonisch via 03 410 19 00 of via mail (info@berlaar.be). Zij bekijken samen met jou 
wanneer je kan langskomen. 
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. 

11/11  -  Wapenstilstand
Organisator: Lokaal Bestuur Berlaar
PZ Berlaar - Markt 27
www.berlaar.be

10/11, 17/11, 1/12, 8/12  -  WiWeTeR
Organisator: Heilig Hart van Maria
14 uur - Heilig Hart van Maria Berlaar - Sollevelden 3A
48 euro  -  www.wiweter.be

20/11  -  7de Familiequiz
Organisator: Heilig Hart van Maria
19.30 uur - Heilig Hart van Maria Berlaar - Sollevelden 3A
15 euro  -  ouderraad@hhvmb.be

23/11  -  Bloed geven 
Organisator: Rode Kruis Berlaar
18 uur - Zaal Familia - Aarschotsebaan 105
www.rodekruis.be

29/11  -  Bloed geven 
Organisator: Rode Kruis Berlaar
18 uur - Zaal Familia - Aarschotsebaan 105
www.rodekruis.be

Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten 
in De Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor 29 
november 2021 invullen in de activiteitenkalender. 
Dat doe je via www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen 
deze kalender vervolgens over in De Kiosk.

ACTIVITEITENKALENDER

GROENE OASE VAN RUST OP BERLAARSE 
BEGRAAFPLAATSEN
Het lokaal bestuur van Berlaar heeft de voorbije jaren grote inspanningen geleverd om de laatste 
rustplaatsen van onze dierbaren op te waarderen. In Berlaar-Centrum werd de begraafplaats omgevormd 
tot een kerkhofpark en ook in Heikant kreeg het kerkhof een groene opfrissingsbeurt.

Hoewel onze diensten het hele jaar door de begraaf-
plaatsen consequent onderhouden, liggen ze er in 
november extra netjes bij. Op Allerheiligen brengen vele 
inwoners namelijk opnieuw een bezoekje aan het graf 
van een overleden dierbare.

Sinds enkele jaren doen ze dat in een groene oase van 
rust. Op de begraafplaatsen van Berlaar-Centrum en 
Berlaar-Heikant werden namelijk meerdere planten en 
bloemen geplaatst. Die hadden even tijd nodig om zich 
volledig te kunnen ontplooien, maar het resultaat wordt 
meer en meer duidelijk.

Wie houdt van rust en een groene omgeving, kan ook 
buiten de Allerheiligenperiode zijn gading vinden in een 
bezoekje aan de kerkhoven.

Geen pesticiden toegelaten
Wie een graf wil onderhouden of poetsen, mag daarvoor 
geen pesticiden of andere chemische producten (zoals 
javel) gebruiken. Die producten brengen namelijk schade 
toe aan de planten en de grasmat. Je mag de planten en 
de hagen uiteraard ook niet verwijderen of beschadigen.
Om de grasmat te beschermen, mag je de kerkhoven 
niet betreden met fietsen of gemotoriseerd verkeer. 
Het is tot slot verboden om putten te graven, om 
bijvoorbeeld bloempotten in te plaatsen. Gebruik 
daarvoor de bloempotpinnen die het lokaal bestuur 
gratis ter beschikking stelt.

Geen sluitingsdag voor Allerheiligen
De Berlaarse begraafplaatsen hebben geen sluitingsdag 
in de aanloop naar Allerheiligen en blijven dus bereikbaar.
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‘HEIKANT FEEST’ DOOPT HET VERNIEUWDE 
KARDINAAL CARDIJNPLEIN
In 2019 werden de werken om het Kardinaal Cardijnplein in Berlaar-Heikant te vernieuwen opgestart, met 
als resultaat een opgefrist plein in april 2020. Wegens de coronamaatregelen kreeg het vernieuwde plein 
toen nog niet de opening die het verdiende. In september kon dat eindelijk wel en vond er een groots 
openingsfeest plaats om het nieuwe plein op gepaste wijze in te wijden.

De kern van Heikant werd omgevormd naar een meer leefbaar plein. Het kreeg niet alleen een grondige opfrisbeurt, 
maar ook ruimte voor tafels, zitbanken en groene accenten. Het plein werd zo nog meer een ontmoetingsplaats voor 
de bewoners. Verplaatsbare paaltjes maken het tot slot mogelijk om het plein te vergroten bij de organisatie van 
verschillende evenementen, zoals Heikermis.

Op vrijdag 24 april 2020 werd het resultaat van de werken voorgesteld. Het plein werd in beperkte kring geopend, 
omdat de coronamaatregelen toen niet toelieten om met velen bij elkaar te komen. De feestelijke opening voor de 
buurtbewoners moest dus nog even wachten. Dankzij de versoepelingen van het Overlegcomité die begin september 
werden aangekondigd, werden activiteiten in grotere groep opnieuw mogelijk. Voor Berlaar-Heikant betekende dit 
groen licht voor het openingsfeest van het vernieuwde plein, een ontmoetingsmoment waar we met z’n allen zo lang 
op gewacht hadden.

Eindelijk feest!
In het weekend van 18 en 19 september kreeg het Kardinaal Cardijnplein dan eindelijk het waardig openingsfeest 
dat het verdiende. Een 800-tal inwoners grepen de kans om het nieuwe plein te vieren en elkaar er weer te (her)
ontmoeten. Zanger Ronny Lee, coverband Domino en DeeJay Benneth zorgden voor een knallend feest.

Voor Na
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KOOP. KRAS. WIN!
Om het lokale winkelen nog meer te stimuleren organiseert het lokaal bestuur - in samenwerking met 
de Berlaarse handelszaken, horecazaken en marktkramers – dit najaar een kraslotenactie. Spendeer 
minimaal 5 euro bij één van de deelnemende zaken en maak kans om dat bedrag te vertiendubbelen!

Na het succesvolle ‘Win Gratis Winkelplezier’ vorig jaar zet Berlaar een nieuwe winkelactie op poten. De kraslotenactie 
maakt deel uit van het relanceplan, dat werd opgemaakt om de lokale economie te ondersteunen na de zware impact 
van de coronacrisis.
 
Win shopbudget tot 50 euro
Winkel je lokaal tussen maandag 20 december 2021 en zondag 16 januari 2022 voor 
minimaal 5 euro? Dan maak je kans op een shopbudget van 10, 20 of  50 euro! 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. De actie ondersteunt de lokale 
handelaars na een zware en moeilijke periode en maakt het winkelen voor jou als 
klant net iets spannender. We wensen je veel succes en winkelplezier!

Meer weten?
www.berlaar.be/kraslotenactie

LOKALE ECONOMIE

Op zondag verschenen er een 400-tal inwoners op de cafédag op en rondom het plein om de lokale verenigingen te 
steunen. De sfeer werd die dag gezet door enkele lokale Heikantse artiesten, waaronder Lea Campi & Marc, Lowie 
Vercammen, Harry Hendrickx, fanfare Willen is Kunnen, Chiro Heikant en Generation M.

We wensen alle inwoners en artiesten die aanwezig waren te bedanken om er samen één groot feest van te maken!

WAARDIG

Foto’s “Heikant Feest” - Kris Martlé Fotografie
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LOCATIE - ZAAL RUBENS, DORPSSTRAAT 4

PRIJS - 5 EURO VOORVERKOOP / 8 EURO AAN DE KASSA

BEZOEKERS IN THEMA-TENUE WORDEN BELOOND!

Bevrijdings
bal

zat 27 nov 2021
20 tot 1 uur

Themabal
met na-oorlogse 

dansmuziek



11  I  De Kiosk - nov - dec 2021

SENIOREN

FEEST IN BERLAAR TIJDENS DE 
SENIORENWEKEN!
De Seniorenraad organiseert samen met de dienst Vrije Tijd ieder jaar een seniorenfeest en seniorenweek. 
Vorig jaar werden beide activiteiten geannuleerd, daarom maken we er dit jaar een extra groot feest van!

Seniorenweken

Tijdens deze weken is er een breed aanbod aan 
activiteiten en vormingen specifiek gericht op senioren, 
maar iedereen is uiteraard welkom:

Inschrijven voor de activiteiten van de seniorenweken 
kan via de website: www.berlaar.be/inschrijven, maar je 
kan ook langsgaan bij het onthaal van het gemeentehuis 
(Markt 1).

Seniorenfeest

De Seniorenraad en de dienst Vrije Tijd organiseren 
dit jaar niet één, maar twee seniorenfeesten! Omdat 
er op de locatie een maximumcapaciteit geldt, zal het 
seniorenfeest dit jaar twee dagen na elkaar plaatsvinden 
voor telkens 200 personen. Je dient dus te kiezen of je 
liefst op donderdag 2 of vrijdag 3 december komt. 
Duid dit zeker aan op jouw inschrijfformulier! 

Inschrijven kan vanaf dinsdag 9 november om 9 uur door 
het inschrijvingsformulier (zie volgende pagina) te bezorgen 
aan het onthaal van het gemeentehuis (Markt 1). Wees 
wel snel, want volzet is volzet.

Meer weten?
03 410 19 00, vrijetijd@berlaar.be, www.berlaar.be/senioren

• DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021 
14 uur: Maak je eigen flowerhoops met 
droogbloemen 
Locatie: Buurtzorg LDC Balderhuys (WZC 
Kloosterhof, Sollevelden 5) 
Deelname: 2 euro met gratis koffie of 0 euro met 
korting 

• VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021 
14 uur: Seniorenbowling 
Locatie: Bowling De Speelberg (Mechelbaan 27, 
Beerzel) 
Deelname: 7 euro of 3,5 euro met korting 

• MAANDAG 29 NOVEMBER 2021 
14 uur: Film Hector 
Locatie: WZC Sint-Augustinus (Legrellestraat 39) 
Deelname: 2 euro of 0 euro met korting 

• DINSDAG 30 NOVEMBER 2021 
14 uur: Film Soeur Sourire 
Locatie: WZC Kloosterhof, Sollevelden 5 
Deelname: 2 euro of 0 euro met korting 

• DINSDAG 7 DECEMBER 2021 
9 uur: Open Seniorenraad 
Locatie: OC Ballaer, Markt 27 
Deelname: gratis! Iedereen welkom om de 
maandelijkse vergadering mee te volgen 

• DONDERDAG 9 DECEMBER 2021 
14 uur: Infonamiddag over diefstalpreventie 
door de politie 
Locatie: Buurthuis Gust en Tina (WZC Sint-
Augustinus, Legrellestraat 39) 
Deelname: 2 euro met gratis koffie of 0 euro met 
korting.

Praktisch 
Het Seniorenfeest vindt plaats op donderdag 2 en 
vrijdag 3 december van 12 tot 16.30 uur (deuren om 
11.30 uur) in Zaal Familia (Aarschotsebaan 105, Berlaar-
Heikant). De deelnameprijs bedraagt 10 euro of 5 euro 
als je in aanmerking komt voor korting.

Programma
• 11.30 uur: Deuren open
• 12 uur: Warme maaltijd:

 - Cocktail van kip
 - Varkenshaasje met champignonsaus, 
witloof, boontjes met spek en kroketten.

• 13.40 uur: Optreden Marc en Lea, deel 1
• 14.30 uur: Taart of fruitsla (keuze)
• 15.30 uur: Optreden Marc en Lea, deel 2
• 16.30 uur: Einde

LOCATIE - ZAAL RUBENS, DORPSSTRAAT 4

PRIJS - 5 EURO VOORVERKOOP / 8 EURO AAN DE KASSA

BEZOEKERS IN THEMA-TENUE WORDEN BELOOND!

Bevrijdings
bal

zat 27 nov 2021
20 tot 1 uur

Themabal
met na-oorlogse 

dansmuziek
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JEUGD & ONDERWIJS

SINTERKLAAS EN ZIJN HELPERS KOMEN OPNIEUW 
NAAR BERLAAR
De Sint heeft vanuit Spanje aangekondigd dat hij op 1 december samen met z’n helpers naar Berlaar komt! 
Kom jij mee de verjaardag van de Sint vieren?

Nadat z’n bezoek in 2020 anders moest verlopen dan 
we gewend zijn, kunnen we de Sint dit najaar opnieuw 
in levende lijve ontmoeten! Alle kindjes en hun ouders 
kunnen vanaf 13.30 uur samenkomen in de Petruszaal 
(grote zaal) van ontmoetingscentrum Ballaer voor de 
Sinterklaasshow ‘Radio Speculaas’. 
De grappige en interactieve voortelling start om 14 uur 
en zal ongeveer 60 minuten duren. Na afloop van de 
show maakt de Sint tijd om alle aanwezige kinderen te 
ontvangen en krijgt iedereen wat lekkers! Tenminste … 
als je braaf geweest bent.

Inschrijven voor het Sintfeest is niet nodig en toegang 
is gratis!

Meer weten?  
Dienst Vrije Tijd  -  vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00.

INSCHRIJVINGSFORMULIER SENIORENFEEST 2021
Het feest wordt op 2 dagen georganiseerd. Duid aan welke dag je wil komen: 

 donderdag 2 december   vrijdag 3 december

Als u in de toekomst de nieuwsbrief van de gemeente wil ontvangen kan je hier jouw mailadres noteren: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Geef je toestemming om beeldmateriaal, genomen tijdens deze activiteit te gebruiken en publiceren?     ja      neen

* Geef je toestemming om de ingevulde contactgegevens te verwerken?     ja      neen
De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden enkel in functie van de activiteiten en werking van de Gemeente Berlaar gebruikt. 
Beeldmateriaal genomen tijdens deze activiteit kan gebruikt worden voor publiciteit via één van de gemeentelijke kanalen, kan 5 jaar 
actief gebruikt worden en wordt daarna enkel bijgehouden in het historisch actief. De privacyverklaring van de gemeente vindt u op de 
website: www.berlaar.be 

Naam en voornaam of klevertje ziekenfonds Geboortejaar
 taart

 fruitsla

Adres Telnr. Prijs

 € 5 (= korting)

 € 10

Naam en voornaam of klevertje ziekenfonds Geboortejaar
 taart

 fruitsla

Adres Telnr. Prijs

 € 5 (= korting)

 € 10
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VEILIG NAAR SCHOOL DANKZIJ DE 
SCHOOLROUTEKAART
In het kader van het Octopusplan werd voor elke Berlaarse basisschool een schoolroutekaart opgemaakt. 
Deze toont de veiligste routes naar school (te voet of met de fiets) samen met een aantal aandachtspunten. 
De schoolroutekaart werd tijdens de Strapdag aan alle leerlingen van de Berlaarse basisscholen mee 
naar huis gegeven.

In samenwerking met de scholen en de gemeente 
heeft het Octopusplan per school een schoolroutekaart 
uitgewerkt. Hierop werden de routes naar school, te voet 
of met de fiets, met de bijhorende aandachtspunten 
aangeduid. Ook werden er foto’s toegevoegd, zodat de 
kinderen meteen de plaatsen herkennen. De kaarten 
zijn overzichtelijk en handig in gebruik: aan de voorzijde 
vind je een plattegrond van de schoolomgeving met 
aanduiding van de schoolroutes, op de achterzijde 
worden de aandachtspunten met een foto en een korte 
beschrijving weergegeven.

Dansen op het marktplein tijdens Strapdag
Tijdens de Strapdag op 17 september, een onderdeel 
van de Week van de Mobiliteit, kregen alle leerlingen van 
de Berlaarse lagere scholen een papieren exemplaar 
mee naar huis. Verder kregen ze verkeersvriendelijke 
gadgets mee en konden ze een hele dag deelnemen 
aan activiteiten die in het teken stonden van 
verkeersveiligheid.

Is de schoolroutekaart niet tot bij jou geraakt? 
Dan kan je hem downloaden op de gemeentelijke 
website: www.berlaar.be/schoolroutekaart.

Leen een fiets bij de Fietsbieb
Wil je je wel duurzaam naar school bewegen, maar heb je hiervoor een andere of grotere fiets nodig? Neem dan 
eens een kijkje bij de fietsbieb Berlaar-Nijlen.

Meer weten? www.berlaar.be/fietsbieb
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SPORT & CULTUUR

SPORT OVERDAG
Ben je graag sportief bezig? Kom dan dinsdagnamiddag mee 
badmintonnen in de sporthal! De dienst Vrije Tijd Berlaar 
organiseert wekelijks badmintonsessies op eigen niveau voor 
plezier en vriendschap. Zin om zelf met racket en shuttle aan de 
slag te gaan? Schrijf je dan in voor Sport Overdag! Iedereen is 
welkom, ook al ben je (nog) geen gevorderde.

Interesse?
Iedere volwassene (18 jaar of ouder) kan zich inschrijven voor de 
badmintonles. Die vindt elke dinsdag van 15 tot 17 uur plaats in sporthal 
’t Stapveld (Pastorijstraat 62). Per periode (6 maanden, januari-juni of juli-
december) betaal je 15 euro. Betalen per les is niet mogelijk.

Inschrijven doe je via de gemeentelijke webshop (www.berlaar.be/webshop) 
of aan het onthaal van het gemeentehuis (Markt 1).

Meer weten?
03 410 19 00 of vrijetijd@berlaar.be

UITREIKING STEUNPRIJS TIJDENS  
JAARLIJKSE BRUNCH
Ieder jaar organiseert de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) van 
Berlaar samen met Oxfam Wereldwinkel een brunch ten voordele van 11.11.11. Je kan die middag genieten 
van allerlei wereldgerechten en komt te weten welk project dit jaar kan rekenen op de Steunprijs voor 
Ontwikkelingssamenwerking.

De Steunprijs voor Ontwikkelingssamenwerking wordt 
door het lokaal bestuur geschonken aan een inwoner 
of organisatie die aan een project voor ontwikkelings-
samenwerking voor de derde of vierde wereld meewerkt 
of zo’n project zelf organiseert. Ook dit jaar vindt dit 
mooie initiatief plaats en jij bent uitgenodigd!

Praktisch
De brunch, met aansluitend de uitreiking van de 
Steunprijs, vindt plaats op zondag 14 november van 10 
tot 14 uur in zaal Familia (Aarschotsebaan 105) in Berlaar-
Heikant. Voor 18 euro kan je komen meegenieten van de 
brunch, kinderen onder 12 jaar betalen 7 euro.

Wil je er graag bij zijn? Dan kan je voor maandag 8 
november inschrijven via:

• het gemeentehuis: 03 410 19 00 of  
ellen.vanderaa@berlaar.be

• schepen Nadine Boekaerts: 0494 53 3134 of 
nadine.boekaerts@berlaar.be

• Mia Clé: 015 24 70 71 of  
mia.cle@scarlet.be

Menu
Op het menu staan volgende (h)eerlijke gerechten:

• Verschillende broodsoorten + beleg
• Salades:

 - Waldorf (witloof, appel, walnoot) (V)
 - Geroosterde bietjes, feta, veldsla (V)
 - Hummus, kikkererwten en za’atar

• Warme gerechten:
 - Pompoensoep met Ras el hanout (V)
 - Chili sin carne (V)
 - Thaise curry met kokos, kip en cashewnoten

• Pannenkoeken
• Dessert & cakes

(V = Vegetarisch)
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‘TRAAG’ WANDELEN IN BERLAAR EN BEVEL
Ook dit jaar organiseren Pallieterland en Kempens Karakter opnieuw een reeks fijne 
winterwandelingen doorheen de natuur. Van december 2021 tot maart 2022 staan er  
10 wandelingen op het programma in de gemeenten Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, 
Herenthout, Hulshout, Lille, Olen, Putte, Vorselaar, Berlaar en Nijlen.

‘Traag’ wandelen in Berlaar en Bevel
De winterwandeling in Berlaar en Nijlen leidt je dit jaar 
langs de prachtige landschappen van de Kempische 
Netevallei. Omarm de rust op onze trage wegen, 
idyllische onverharde paadjes die je wegnemen van de 
hedendaagse drukte en als levend erfgoed een stukje 
van de dorpsgeschiedenis vertellen. Terwijl we het 
fluiten van de vogels weer even achterlaten, maken 
we kennis met enkele unieke Berlaarse begrippen. 
Zo ontdekken we onder meer ’t Dolhuis, een laatste 
restant van de oorspronkelijke gebouwen van het Sint-
Augustinusrusthuis en dus een uniek en waardevol 
stukje erfgoed van Berlaar. Uitrusten kan in één van de 
unieke cafeetjes.

Bij deze wandeling kan je kiezen tussen drie 
verschillende wandelroutes die één of meerdere trage 
wegen doorkruisen.

• Afstand: 6 km - Het kortste traject van de 
winterwandeling passeert enkele Berlaarse pareltjes 
en trage wegen. Deze wandeling is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers en kinderwagens. Onderweg kan 
je de batterijen weer opladen in één van de gezellige 
cafeetjes, zoals ’t Dolhuis, De Klappeistaak of ‘t 
Stapveld.

• Afstand 10 km - Ook in Bevel doorkruisen we mooie 
weggetjes en ontdekken we bezienswaardigheden.  

Deze wandeling is eveneens toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers en kinderwagens.

• Afstand 15 km - Een route voor de geoefende 
wandelaar. Hier ontdek je het prachtige 
natuurdomein ‘De Kijfbossen’, in de volksmond ook 
wel ‘Arenbos’ genoemd. Bij deze route raden we 
aangepast schoeisel aan. Mogelijke tussenstops:  
’t Dolhuis, De Boekt, ’t Cruysveld, ’t Kruiske.

Inschrijven
De wandeling van Berlaar en Nijlen vindt plaats op 
zondag 6 februari tussen 8 en 15 uur. Het vertrekpunt is 
Sporthal ‘t Stapveld (Pastorijstraat 60). Deelnemen kost 
2 euro, kinderen tot 12 jaar gaan gratis mee (tenzij anders 
vermeld). Inschrijven doe je ter plaatse bij aanvang van 
de wandeling.

Meer weten?
Een handige brochure bundelt alle praktische gegevens 
van de wandelingen. Je vindt hem vanaf 15 november 
op de website via www.berlaar.be/winterwandelingen 
of haalt hem gratis af aan het onthaal van het 
gemeentehuis.

Heb je verder nog vragen? Dan kan je terecht bij 
Kempens Karakter: 
Toerisme Kempens Karakter - 014 38 87 42 of 
www.kempenskarakter.be

© Els Meulders
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MILIEU

EEN TIPTOP TUIN DANKZIJ 
BLOEIEND BERLAAR
Ken je ‘Bloeiend Berlaar’ al? Die campagne werd vorig jaar in het leven geroepen en heeft als doelstelling 
onze gemeente groen en landelijk te houden. Daarom kan je tijdens het jaar deelnemen aan verschillende 
acties, zoals de gratis bomenactie. Verder biedt de campagne je voortaan ook handige tips die je in jouw 
(voor)tuin kan toepassen.

Vorig jaar deden 409 Berlaarnaars mee aan de 
bomenactie, waarbij je gratis een boom kon bestellen 
bij het lokaal bestuur: 342 inwoners plantten de boom 
in eigen tuin, 67 schonken hun boom aan de Berlaarse 
natuur. Met de aanplant van al deze extra bomen 
maakten we samen een verschil voor natuur en klimaat 
en zetten we een stap naar een groener en meer 
energieneutraal Berlaar. 

In oktober 2021 kon je opnieuw deelnemen aan de 
bomenactie, en ook de actie ‘Behaag het Landschap’ 
hielp je dit najaar aan extra groen in je tuin. Hierbij 
kon je aan een voordelig tarief struiken, hagen en 
koolmeesnestjes kiezen uit het assortiment. En heb je 
de rode deuren gespot die op verschillende locaties in 
onze gemeente verspreid stonden? Die maken deel uit 
van de nieuwe subcampagne van ‘Bloeiend Berlaar’: 
‘Vergroen je Voortuin’. Daarmee willen we onze inwoners 
aansporen om de verhardingen in hun (voor)tuin om te 
ruilen voor een weelderig stuk groen. De brochure vol 
tips vind je via www.berlaar.be/bloeiendberlaar. 

Maar ook als jouw tuin al voldoende groen kent, kan 
de campagne je tuin aantrekkelijker maken voor de 
lokale fauna en jezelf. In iedere editie van De Kiosk 
vind je voortaan handige tips die je misschien nog niet 
kende om je tuin tiptop te houden, ook in de herfst- en 
wintermaanden.

TIP:  Laat bladeren liggen

Gazon tot tegen de boomstam is geen goed idee in je 
tuin. Want gras groeit niet goed onder een boom, rond 
de stam is het moeilijk rijden met een grasmachine en 
in de herfst moet je veel bladeren opruimen om het 
gras niet te verstikken. Wil je graag van die vervelende 
karwei af? Voorzie dan een plantenvak onder je boom. 
Houd hierbij rekening dat het vak minimum de helft is 

van de grootte van de volwassen boomkruin. Zet er lage 
bodembedekkers, vaste planten of kleine struiken in 
die bestand zijn tegen massale bladval. Zo hoef je die 
bladeren niet op te ruimen.

Integendeel. Een dikke laag bladeren is nuttig: het geeft 
onkruid minder kans, stimuleert het bodemleven en 
isoleert de bodem tegen vrieskou. Naarmate het blad 
vergaat, maakt het de bodem zelfs rijker en voedzamer. 
Als je in de herfst dus je bladeren laat liggen, krijg je 
tegen de volgende zomer een verteerde humuslaag die 
als een spons het water absorbeert en weer doorgeeft 
aan je planten. Je hoeft dus niet te harken of te gieten.

Opgelet voor gevoelige zones
Je kan je bladeren niet zomaar overal in je tuin laten 
liggen, omdat niet elke ondergrond hiertegen bestand 
is. Zo dien je gevallen bladeren op te ruimen:
• Op het gazon 

Om kale plekken te vermijden, verwijder je best de 
bladeren van je gazon. Handig is een grasmaaier die 
de bladeren verkleint en opvangt. Een verhakseld blad 
waait minder snel weg en is dus ideaal als beschermlaag 
tussen vaste planten en struiken. 
• Op verhardingen 

Rottende bladeren maken een verharding glibberig en 
dus mogelijk gevaarlijk! Bovendien bevorderen ze daar 
de groei van mos en onkruid. 
• In de vijver 

In een vijver leiden bladeren tot vissterfte, stank of 
algengroei in het voorjaar. Een fijnmazig net is de 
oplossing. 
• Bovenop wintergroene planten 

Wintergroene planten zoals buxus, kleine maagdenpalm 
en kerstroos gaan niet in rust. Ze hebben licht en lucht 
nodig om te overleven, maar krijgen hier niet voldoende 
van als ze (deels) bedekt worden. Bladeren verwijderen 
is hier dus de boodschap!
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Gebruik de opgeruimde bladeren gerust om er creatief 
mee aan de slag te gaan! Zo kan je ze samen met enkele 
takjes verzamelen op een hoopje, een uitstekende 

schuilplaats voor egels om de winter door te komen. Ze 
maken er hun nest om rond eind november een warm 
plekje te hebben voor hun winterslaap.

Heb jij een tuin? En is dit ook voor jou de plek bij 
uitstek om te genieten? Of dwarsbomen vervelende 
tuinproblemen weleens dat plezier? Jammer, want jouw 
tuin is kostbaarder dan je denkt. Bekijk hem eens vanuit 
de lucht en zie hoe jouw tuin en de tuin van jouw buren 
én die van de buren van jouw buren samen één groot 
groen lint vormen. Wist je al dat 8 tot 9% van Vlaanderen 
tuin is? Laat ons daar één groot groen paradijs van 
maken, met kansen voor dieren, planten en het klimaat. 
Om nog meer te kunnen genieten. Je hoeft er niet eens 
heel gek voor te doen, alle beetjes helpen. En wij helpen 
jou… Volg alle tips van de campagne Bloeiend Berlaar op  
www.berlaar.be/bloeiendberlaar!

HELP JIJ DE PAD OP PAD?
Van half februari tot eind maart trekken padden, kikkers en salamanders naar 
hun voortplantingsplaats. De meeste amfibieën moeten hiervoor drukke straten 
oversteken. Om te voorkomen dat ze tijdens hun tocht sneuvelen door voorbijrijdende auto’s, helpen we 
hen een handje bij het oversteken.

In de winter verblijven amfibieën niet in het water, maar houden ze een winterslaap verstopt onder bladeren en takken 
of in de grond. Hun biologische wekker loopt af na de eerste buien met temperaturen hoger dan 7 graden. Bij duisternis 
in combinatie met hoge vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en trekken ze instinctief naar beken en 
poelen om zich voort te planten.

Oversteek
Tijdens die tocht moeten ze vaak een straat of weg oversteken. De padden en kikkers lopen daarbij een groot risico 
om overreden te worden, maar ook salamanders eindigen vaak als verkeersslachtoffer. Met de paddenoverzetactie wil 
onze gemeente dat helpen vermijden. Langs diverse wegen plaatsen we lage afsluitingen waardoor amfibieën de weg 
niet op kunnen en opgevangen worden in ingegraven emmers. Vrijwilligers maken die emmers tweemaal per dag leeg, 
brengen de inhoud veilig over de weg en laten de amfibieën vrij in de natuur. Vorig jaar werden er op deze manier bijna 
800 diertjes overgezet en mogelijk gered van de dood.

Wil jij dat de padden veilig op hun bestemming geraken? Laat het weten via milieu@berlaar.be of 03 410 19 00. De 
milieudienst neemt dan contact met je op voor bijkomende informatie.

Een pad die z’n voorplantingspoel bereikt heeft. Tijdens het paren zet het mannetje tientallen bevruchte eitjes 
af op de rug van het vrouwtje.
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DRAAG BIJ AAN JE BUURT ÉN AAN DE NATUUR: 
WORD VRIJWILLIGER THERMOGRAFIE BIJ STEKR!
Stekr zoekt voor deze winterperiode (2021-2022) vrijwilligers, die energieverliezen in 
kaart willen brengen a.d.h.v. thermografie. Tijdens de wintermaanden zie je via een 
(infrarode) thermoscan in één oogopslag waar een woning (veel) warmte verliest. De 
resultaten van deze thermoscans worden vervolgens aangegrepen om energetische 
renovaties en ingrepen uit te voeren. Het resultaat? Iedereen wint, zowel mens als milieu!

Wat doet een vrijwilliger thermografie precies?
Met een warmtebeeldcamera ga je op zoek naar 
energieverliezen bij mensen in jouw straat, wijk of 
gemeente. Na een korte cursus en met de nodige 
begeleiding sta je paraat om tijdens de winterperiode (bij 
max. 10°C, anders werkt deze technologie niet optimaal) 
thermografische beelden te maken. 

Je komt bovendien in een leuk team terecht in je eigen 
gemeente. Dankzij de hulp van dit vrijwilligersteam kan 
Stekr deze thermoscans gratis aanbieden.

Wanneer gaat de thermografie door?
De opleidingen thermografie zullen doorgaan in de 
maand oktober in jouw (buur)gemeente. De eigenlijke 
thermografische scans vinden plaats van november 
2021 tot en met maart 2022.

Wie zoeken we?
Jong of oud, student of gepensioneerd, veel of weinig 
tijd, … Iedereen komt in aanmerking! Opleiding en 
begeleiding worden voorzien. 

Ben jij iemand die:
• Niet graag stil zit en graag nieuwe zaken ontdekt/

bijleert?
• Fan is van een uitdagende winterwandeling?
• Houdt van sociaal contact met bekenden en 

onbekenden?
• De natuur en het klimaat hoog in het vaandel 

draagt?

Twijfel niet! Zowel deze winter als volgende winter zijn 
we nog  op zoek naar vrijwilligers voor Berlaar. Registreer 
je nu als vrijwilliger en help zo je straat, wijk of gemeente 
duurzamer te maken.

Geef je op als vrijwilliger via info@stekr.be of neem 
telefonisch contact op met Evelien Impens, coördinator 
renovatiecoaching, via +32 15 79 05 42.

WONEN & WELZIJN

VERGEET JE DE STOEP VOOR JOUW DEUR 
NIET SNEEUW- EN IJZELVRIJ TE MAKEN?
Bij sneeuwval en ijzel ben je als burger verplicht om de stoep voor je huis over een breedte van minimum 
1,50 meter sneeuw- en ijsvrij te maken. Je bewijst er je medeburgers een goede dienst mee door jouw 
stukje zo veilig mogelijk te maken zodat voorbijgangers zich niet bezeren.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt 
worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. 
Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven. In straten 
en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, wordt er 1,5 
meter gemeten vanaf de gevel of de rooilijn.

Oudere of mindervalide inwoners die dit zelf niet 
kunnen, kunnen een behulpzame buur inschakelen of 
mogen hiervoor de klusjesdienst van de sociale dienst 
contacteren via 03 410 19 00.

Het lokaal bestuur zorgt voor het vrijmaken van de 
openbare weg. Zodra het KMI en de lokale politie 
aangeven dat er veel sneeuwval wordt verwacht, 
rijden de strooidiensten uit om zoveel mogelijk straten 
ijs- en sneeuwvrij te maken. Ook ‘s nachts. Daarbij 
wordt eerst prioriteit gegeven aan de belangrijkste 
verbindingswegen en fietspaden. Moet je op de baan 
zijn wanneer het gesneeuwd heeft? Wees dan extra 
voorzichtig en pas je snelheid aan!



PRAKTISCHE INFO
GEMEENTEHUIS
Algemeen telefoonnummer: 03 410 19 00
Algemeen faxnummer: 03 482 49 14
Algemeen e-mailadres: info@berlaar.be
Algemene openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Na telefonische afspraak met de betreffende ambtenaar
Openingsuren zomer-, kerst- en paasvakantie:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Geen namiddag- of avonddiensten

LOKALE POLITIE BERLAAR-NIJLEN
Contactpunt Berlaar – Schoolstraat 30
Tel. 03 466 16 16 – Noodoproepen: 101
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Buiten deze openingsuren kan je ook terecht in het hoofdcommissariaat
te Nijlen (Statiestraat 11) van 8 uur tot 20 uur, 7 dagen op 7.

BIBLIOTHEEK
Dorpsstraat 84 – tel. 03 482 45 58
berlaar@bibliotheek.be
Openingsuren:
Maandag van 14 uur tot 17 uur
Dinsdag van 18 uur tot 20.30 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16 uur
Donderdag en vrijdag van 18 uur tot 20.30 uur
Zaterdag van 9.30 uur tot 12 uur

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ROEFELS
Locatie Centrum, Pastorijstraat 60 – tel. 03 482 08 08
Locatie Heikant, Aarschotsebaan 52 – tel. 015 25 09 23
GSM coördinator: 0472 58 19 04
bko.roefels@berlaar.be

CONTAINERPARK
Openingsuren:
Maandag van 12.30 uur tot 18 uur
Dinsdag en woensdag van 9 uur tot 18 uur
Donderdag gesloten
Vrijdag van 9 uur tot 18 uur
Zaterdag van 9 uur tot 15 uur

IVAREM
Tel. 0800 90 441 (gratis nummer voor afvalproblemen)

OCMW – SOCIAAL HUIS
Zomerstraat 22 – tel. 03 410 19 00
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Op afspraak

BRANDWEER
Europees noodnummer: 112
Noodnummer bij noodweer: 1722
Post Berlaar: 015 28 02 80 

FERM HUISHOUDHULP (DIENSTENCHEQUE-
ONDERNEMING)
tel. 070 22 33 41
Openingsuren:
Woensdag van 9 uur tot 13 uur in de bibliotheek (Dorpsstraat 84)
Of op afspraak
www.samenferm.be

STEKR
Gemeentehuis – Markt 1
Openingsuren:
Elke dinsdag van 9 tot 12 uur op afspraak
Elke eerste maandagavond van de maand op afspraak
via 015 28 60 28 of info@stekr.be
www.stekr.be

MINDER MOBIELEN CENTRALE
Tel. 015 23 87 78 of mmc@heist-op-den-berg.be
Bereikbaar elke werkdag (behalve woensdag) van 9 tot 11 uur

HUISARTSENWACHTPOST PALLIETERLAND
Transvaalstraat 42, 2500 Lier – 1733 - www.hwpp.be
HUISARTSENWACHTPOST REGIO HEIST
Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg – 0900 20 002
www.wachtpostheist.be
Openingsuren:
Vrijdagavond vanaf 19 uur tot maandagochtend 8 uur. 
Van 19 uur de avond voor een feestdag tot 8 uur de ochtend na een feestdag

ANDERE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS:
Aids-telefoon:  078 15 15 15
Antigifcentrum:  070 245 245
Belbus:  03 218 14 94
Brandweer noodnummer:  100 of gsm 112
Brandweer, niet-dringende meldingen:  03 482 48 92
Brandwondencentrum:  03 217 75 95
Card Stop:  070 344 344
Child-focus:  11 600
Druglijn:  078 15 10 20
Gasgeur:  0800 65 065
Milieuhinderklachten meldpunt:  03 466 16 16
Kankertelefoon:  078 150 151
Kinder- en jongerentelefoon:  102
Kringloopwinkel ‘Zuiderkempen’:  015 23 73 93
Medische spoeddienst:  100 of gsm 112
Rode Kruis Ambulance:  105
Rode Kruis uitleendienst:  03 482 38 88
Tele-onthaal:  106
Wachtdienst apothekers:  0900 10 500
Wachtdienst dierenartsen:  0904 56 018
Wachtdienst tandartsen:  0903 39 969
Zelfmoordpreventie:  02 649 95 55

WWW.BERLAAR.BE
Schrijf je in op onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief 
via www.berlaar.be/nieuwsbrief!

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZIJN 
TE BEREIKEN OP:
Burgemeester Walter Horemans
GSM 0478 29 37 77 – walter.horemans@berlaar.be
Schepen Jan Hendrickx
Tel. 015 24 06 78 – GSM 0476 80 87 05 – jan.hendrickx@berlaar.be
Schepen Stefaan Lambrechts
GSM 0478 29 37 79 – stefaan.lambrechts@berlaar.be
Schepen Suzy Put
Tel. 03 482 15 15 – GSM 0478 29 37 80 – suzy.put@berlaar.be
Schepen Willy Beullens
GSM 0499 92 21 74 – willy.beullens@berlaar.be
Schepen Nadine Boekaerts (BCSD-voorzitter)
GSM 0494 53 31 34 – nadine.boekaerts@berlaar.be

DE RAADSLEDEN ZIJN TE BEREIKEN OP:
Dirk Aras – 03 482 47 69 – 0477 41 44 55 – dirk.aras@berlaar.be
Ingeborg Van Hoof – 03 482 37 81 – 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Liesbeth Ceulemans – 0498 83 12 69 – liesbeth.ceulemans@berlaar.be 
Geert Fierens – 0479 29 46 89 –  geert.fierens@berlaar.be
Wim Kelber – 0474 27 88 11 –  wim.kelber@berlaar.be
Koen Kerremans – 03 482 38 31 – koen.kerremans@berlaar.be
Rudy Nuyens – 0495 26 38 00 – rudy.nuyens@berlaar.be
Hanne Cuypers – 0474 65 09 63 – hanne.cuypers@berlaar.be
Nathan Rijnders – 0475 22 09 70 – nathan.rijnders@berlaar.be
Leen Vervoort – 0496 13 08 01 – leen.vervoort@berlaar.be
Guy Staes – 0498 42 47 63 – guy.staes@berlaar.be 
Thomas Wellens – 0492 09 82 13 – thomas.wellens@berlaar.be
Brend Van Ransbeeck – 0474 48 17 40 – brend.vanransbeeck@berlaar.be
Miguel Vissers – 0493 70 07 03 – miguel.vissers@berlaar.be
Giel Van de Zande – 0494 43 01 11 – giel.vandezande@berlaar.be



#INSTABERLAAR 

©lampongaap

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober werd je door onze handelaars 

extra in de watten gelegd tijdens het Weekend van de Klant. Net 

zoals vorig jaar kon je shoppen in een uniek decor, want enkele 

winkeletalages werden voor de gelegenheid door lokale artiesten 

omgetoverd tot echte kunstwerken!


