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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:
 - vrijdag 25 december 2020 (Kerstmis)
 - vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag)

Let op: op donderdag 24 en donderdag 31 december zijn de 
gemeentelijke diensten telefonisch alleen bereikbaar van 
8.30 tot 12.15 uur.

CORONAMAATREGELEN: gemeentelijke diensten alleen 
open op afspraak!
De verstrengde coronamaatregelen van de federale overheid 
hebben ook nu een impact op onze gemeentelijke 
dienstverlening. Het lokaal bestuur heeft een aantal 
maatregelen genomen naar de eigen medewerkers toe. Om 
zowel hen als de burgers te beschermen, en de verspreiding 
van het virus te voorkomen, worden bezoeken aan de 
gemeentelijke diensten maximaal beperkt.

Gemeentelijke diensten alleen open op afspraak

Concreet betekent dat dat er op een aantal diensten slechts 
nog een minimale bezetting voorzien is en dat onze diensten 
alleen nog maar op afspraak werken.

We raden, zowel voor je eigen gezondheid als die van anderen, 
af om spontaan naar het gemeentehuis te komen. De deur is 
namelijk gesloten.

We blijven bereikbaar, voor vragen en om je bij te staan. 
Langskomen is alleen mogelijk op afspraak, nadat je 
telefonisch of via mail contact hebt opgenomen via          
03 410 19 00 of . We bekijken dan samen of info@berlaar.be
het dringend is en of het noodzakelijk is dat je langskomt. Als 
dat laatste het geval is, maken we samen met jou een afspraak. 
Let wel op: de term 'dringend' wordt erg strikt geïnterpreteerd.

 Steun de horeca in
 onze gemeente en kies voor 
 take-away!
Het Overlegcomité van de federale regering voerde onlangs 
nieuwe maatregen in om de opmars van het coronavirus te 
bestrijden. Eén van die maatregelen bestond erin dat horecazaken 
vanaf 19 oktober opnieuw hun deuren moesten sluiten. De 
verplichte sluiting is een nieuwe klap voor de horecasector, die 
reeds een zware periode achter de rug heeft. Omdat onze 
horecazaken in normale tijden altijd wel leven in de Berlaarse 
brouwerij brengen, willen we hen ondersteunen waar het kan.

Overzicht take-away
Enkele zaken die daartoe de mogelijkheid hebben, zijn intussen 
gestart met 'take-away'. Als lokaal bestuur willen we dit aanbod 
graag mee promoten. Daarom verzamelen we op onze website 
alle lokale take-away (afhalen of levering) initiatieven.

Schrijf je in
Zelf een horecazaak die een take-away en/of thuislevering op 
poten heeft gezet? Bezorg ons jouw gegevens via 
communicatie@berlaar.be en we plaatsen je mee in het overzicht.

Meer weten?
www.berlaar.be/takeaway 

 Geen deur-aan-deur 
 nieuwjaarszingen
Ieder jaar trekken onze jongste inwonertjes op 31 december de 
straat op om nieuwjaar te zingen in ruil voor lekkers. De huidige 
situatie in ons land, waarbij het coronavirus een hoge 
besmettingsgraad heeft, verplicht ons helaas om onze sociale 
contacten zoveel mogelijk te beperken. 

Onder de huidige coronamaatregelen zijn zulke activiteiten 
daarom verboden, ook in Berlaar. We vragen je om je voor te 
bereiden op een jaarwisseling zonder deur-aan-deur 
nieuwjaarszingen. Op Vlaams en provinciaal niveau is er nog geen 
definitief besluit genomen, hou dus zeker onze kanalen in het oog 
als de situatie in ons 
l a n d  g u n s t i g  z o u  
evolueren. Maar de kans 
dat deze vorm van 
nieuwjaarszingen dit 
jaar kan plaatsvinden, is 
bijzonder klein.

Verzin een leuke versie 
van het lied, film het en 
verras er zo buren, 
familie en vrienden mee. 
Op die manier hoef je 
geen wind en regen te 
trotseren en kan je je 
nieuwjaarswensen toch 
overbrengen.

OPGELET!
Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 16 
november afgesloten. Er golden toen strenge coronamaatregelen 
en de evolutie van de verspreiding van het virus werd dagelijks 
geëvalueerd. Dat betekent dat wat je in deze editie leest 
ondertussen achterhaald kan zijn. Neem bij twijfel gerust contact 
op met de gemeentelijke diensten via 03 410 19 00.
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Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kan je weer terecht in 
Slootjenshoeve (Smidstraat 319) om het werk van onze Berlaarse 
creatieve hobbyisten en kunstenaars te bekijken.

Tijd voor Creativiteit is een originele tentoonstelling die Berlaarse 
kunstwerken in de kijker plaatst. Op zaterdag ben je welkom van 14 
tot 19 uur, op zondag van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis!

Tijd voor Creativiteit 2020

 Zorgt de coronacrisis voor 
 spanningen in je gezin?
Je brengt de komende weken veel tijd door met je gezin. Iedereen 
wil er het beste van maken, maar toch zijn conflicten onvermijdelijk. 
Het is niet altijd eenvoudig om hier goed mee om te gaan.

Conflicten kunnen uitmonden in verschillende vormen van geweld: 
actief, passief of een dreiging. En dat zowel gepleegd door 
volwassenen, adolescenten als kinderen waarvan iedereen 
slachtoffer kan zijn.

Lopen de spanningen thuis op?
Bel gratis en anoniem naar hulplijn 1712, of mail en chat via 
www.1712.be. Oproepen naar 1712 zijn gratis en komen niet op 
jouw telefoonrekening. Ook het Centrum Algemeen Welzijn CAW 
staat steeds voor je klaar via 0800 13 500.

Ben jij slachtoffer van familiaal geweld?
Meld het zodat er snel de juiste actie of opvang voorzien kan 
worden. Wanneer je dringende hulp nodig hebt (geweld), kan je 
terecht bij de politie via 101. Voor dringende medische hulp bel je 
naar 112 of wanneer je niet kan praten, communiceer je via de chat 
112 BE-App op je smartphone.

Tips
We geven je alvast vijf tips mee over hoe je best omgaat met 
conflicten in jouw gezin:

1. Zorg voor structuur, voor jezelf en voor elkaar
 Deel samen je dag in. Beweeg voldoende (wandelen, fietsen, 

yoga,...). Doe leuke dingen samen en neem tijd voor jezelf. Geef 
elkaar elke dag een complimentje.

2. Word je boos? Uit je gevoelens
 Zeg wat je voelt of schrijf het op. Laat kinderen tekenen of hun 

gevoelens uitbeelden met speelgoed.

3. Bespreek spanningen en conflicten
 Wat maakt jou en andere gezinsleden (weer) rustig? Wat 

ontspant je? Praat over oplossingen. Na een ruzie: praat het uit.

4. Druk op de pauzeknop
 Verlies je controle? Tel tot 10. Adem diep in en uit. Ga naar 

buiten. Gaat iemand over jouw grens? Neem afstand. Zoek 
een veilige plek.

5. Zoek steun of hulp
 Blijf contact houden met vrienden en familie. Praat met iemand 

die je vertrouwt.
 Zoek professionele hulp (bv. telefonisch/online).

 Leveringstermijn identiteits-
 en  rijbewijzen vertraagd
De evolutie van het coronavirus in België geeft aanleiding tot 
groeiende bezorgdheid .  Ook het schema van de 
leveringsdiensten van identiteitsdocumenten (eID, KidsID, 
paspoorten, …) en rijbewijzen werd hierdoor aangepast.

Dit wil zeggen dat de leveringstermijn van identiteitskaarten en 
rijbewijzen sinds maandag 2 november wat langer is dan normaal. 
Maak dus zeker ruim op tijd een afspraak bij de dienst 
Burgerzaken wanneer je een nieuw identiteitskaart of rijbewijs 
nodig hebt.

Een afspraak maken doe je minstens drie dagen vooraf via het 
algemeen telefoonnummer 03 410 19 00 of via mail naar 
burgerzaken@berlaar.be.

    Geen Kerstshopping in 2020
Dit jaar zal er in Berlaar geen Kerstshopping plaatsvinden, uit 
voorzorg voor het coronavirus. Dergelijk groot evenement vraagt 
heel wat voorbereidingen die maanden op voorhand starten en 
kan onmogelijk coronaveilig georganiseerd worden in de huidige 
vorm. Bovendien zijn alle kerstmarkten en andere evenementen tot 
en met januari verboden in de provincie Antwerpen. In 2021 hopen 
we er terug te staan met een gezellige kerstmarkt!

 Gratis een gele papiercontainer 
 voor ieder Berlaars gezin
In 2021 krijgt ieder Berlaars gezin gratis een gele papiercontainer. 
Gedaan met het verzamelen van papier in kartonnen dozen en met 
de slordige stapels in jouw bergruimte. Voortaan kan je papier en 
karton rechtstreeks in de container gooien.

De standaard container die ieder gezin ontvangt heeft een volume 
van 240 liter, voldoende groot om het papier en karton van 1 
maand in te verzamelen. Wie liever een kleinere of grotere 
container wenst kan het formaat wijzigen, maar zal hiervoor wel 
een reden moeten geven. Vanaf zodra dit mogelijk is, word je op de 
hoogte gebracht. Houd dus zeker je brievenbus en onze 
communicatiekanalen in de gaten.

     Samen op Sterrenjacht
Dit jaar zal de eindejaarsperiode er wellicht net iets anders uitzien. 
Samen Kerstmis vieren of klinken op het nieuwe jaar zal misschien 
niet kunnen. 

Daarom willen we, samen met de gemeenten Heist-op-den-Berg, 
Hulshout, Nijlen en Putte, graag een lichtpuntje bieden in deze 
bijzondere dagen. Maar dat kunnen we niet alleen. We vragen jullie 
hulp om de straten extra gezellig te maken tijdens deze donkere 
periode en alle sterren in onze regio in kaart te brengen. 

Hoe werkt het?

Maak je huis en omgeving vrolijk met twinkelende kerstlichtjes en 
voorzie daarbij ook een ster (laat deze zeker tot 7 januari hangen). 
Ga met je eigen bubbel op pad en tel hoeveel sterretjes je op jouw 
wandeling of fietstocht tegenkomt. Ben je op Sterrenjacht 
geweest? Post dan een foto van de volgens jou leukste ster met de 
hashtag #sterrenjacht en vertel erbij hoeveel sterren je zag. Deel je 
mooie ervaring! Zo verspreiden we samen kleine lichtpuntjes. 

Tip! Je kan je route zo uitstippelen dat je ook kerststalletjes 
tegenkomt via .www.kempensekerststallen.be

De #sterrenjacht is een initiatief van de gemeenten Berlaar,    
Heist-op-den-Berg, Hulshout, Nijlen en Putte. 
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