
Het kerkhofpark in Berlaar-Centrum ligt er weer extra netjes bij voor Allerheiligen.

De Kiosk 
tweemaandelijks
informatieblad
jaargang 16 / 2019
editie 6 / nov • dec

in de kijker

Kerstshopping
“Sfeervol de 
eindejaarsperiode in”

in de kijker

Duurzame lokale   
helden
“Wie werd door jou in de 
bloemetjes gezet”

in de kijker

Werken Pastorijstraat 
“Pastorijstraat terug toegankelijk 
vanaf eind november”



2  I  De Kiosk - nov - dec 2019

Beste burgers van Berlaar,

Een fluitende wind en gekraak van takken, dwarrelbladeren weven intussen een 
bronskleurig tapijt. De herfst is volop in het land. Onze bladkorven zijn geplaatst.

Het rijk palet aan herfstkleuren zien we ook terug op onze begraafplaatsen. Die 
maken zich op voor de jaarlijkse toeloop. Het kerkhofpark in Berlaar-Centrum heeft 
zich volop ontplooid en zorgt voor fijne groene accenten.

Omdat elk seizoen prachtige natuurbeelden oplevert, maken we in dit nummer 
graag reclame voor de 11 gemeenten in onze regio die jaarlijks een aantal prachtige 
winterwandelingen organiseren. Op 16 februari is Berlaar aan de beurt.

Om ook het groen in je eigen tuin te kunnen verzorgen, geven we de passie van 
het tuinieren aan je door. Lees op één van de volgende bladzijden meer over 
Start to Tuinhier, een gratis lessenreeks over onder meer ecologisch tuinieren.

Er wordt momenteel hard gewerkt in Berlaar. Bij het vallen van de bladeren bereiden 
we een aantal projecten stilaan voor op de winter. Zo wordt de Pastorijstraat 
en de kerkomgeving binnenkort terug opengesteld. In het voorjaar van 2020 
hervatten we er de wegeniswerken.

Bij de Sint-Pieterskerk begint de gloedrode toren al te stralen in de zon. Het schip 
en de ramen worden momenteel onder handen genomen. Ook de restauratie van 
de binnenkant is gestart met de glasramen.

In Berlaar-Heikant is het project Kardinaal Cardijnplein gedeeltelijk klaar tegen 
januari. Daarna wordt het plein zelf omgetoverd. 
De onteigeningen voor het fietspad N10 en fietspad Hemelshoek zitten in een 
eindfase. We hopen dat samen met de aanleg van ons fietspad ook de realisatie 
van het nieuwe bedrijventerrein ‘De Hutten’ kan starten.

Tot slot kijken we alvast vooruit naar de feestdagen. Zet ze op vrijdag 20 december 
opnieuw goed in met reeds de vierde editie van onze sfeervolle kerstmarkt. En 
vergeet op 31 december niet gul te geven wanneer onze kinderen weer lachend 
en zingend door de straten trekken. De traditie van de nieuwjaarszangertjes, 
Nieuwjaarke Zoete, is er één die we moeten koesteren.

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD
Tijdens de gemeenteraadszitting van september werden onder 
andere onderstaande zaken beslist:

Samenwerking noodplanning 
gemeente Berlaar en stad Lier
Sinds 2006 is iedere gemeente 
verplicht om een noodplannings-
coördinator aan te duiden. In 
Berlaar en Nijlen wordt de functie 
van noodplanningsambtenaar 
momenteel uitgeoefend door 
de korpschef van politiezone 
Berlaar-Nijlen. Omdat dit in de 
praktijk, en zeker in crisissituaties, 
niet haalbaar is, kiezen zowel 
Berlaar als Nijlen ervoor om in de 
toekomst beroep te doen op de 
noodplanningscoördinator van 
stad Lier. Deze zal voortaan mee de 
noodplanning en het crisisbeheer 
van Berlaar en Nijlen opnemen. 

Dit vormt een opportuniteit 
om van meer expertise op vlak 
van noodplanning te genieten. 
Kosten en ervaring worden daarbij 
gedeeld. 

Berlaar treedt toe tot 
Welzijnskoepel regio 
Rivierenland
Dit jaar richtten 13 gemeenten van 
de zorgregio ‘Rivierenland’ een 
regionale welzijnskoepel op. Deze  
samenwerk ingsovereenkomst 
dient het lokaal welzijnsbeleid te 
versterken en zal gecoördineerd 
worden door IGEMO. De gemeente 
Berlaar zal toetreden vanaf 1 januari 
2020.

Intergemeentelijke 
samenwerking Wonen langs 
Dijle en Nete
Via de intergemeentelijke samen-
werking ‘Wonen langs Dijle en Nete’ 
realiseren de gemeente- en OCMW-
besturen van Berlaar, Bonheiden, 
Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver 
sinds 2010 hun lokaal woonbeleid.
De Vlaamse regering voorziet een 
subsidie om gemeenten aan te 
moedigen een regisseursrol op 
te nemen en te werken rond drie 
prioriteiten:
• Een divers en betaalbaar 

woonaanbod;
• De kwaliteit van het 

woningpatrimonium en de 
woonomgeving;

• Inwoners informeren, adviseren 
en begeleiden met vragen over 
wonen.

De gemeenteraad heeft in de zitting 
van september het subsidiedossier 
2020-2025 goedgekeurd.

 

  Volg de gemeenteraad 
online via www.berlaar.be/

gemeenteraadbeluisteren.



4  I  De Kiosk - nov - dec 2019

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 11 november, maandag 23 december en maandag 30 
december is er géén zitdag.

AANWERVINGEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR
Agnieszka Szudy werd aangeworven als halftijds 
poetshulp met een contract van onbepaalde duur vanaf 
1 augustus 2019.

Chloé Goyvaerts werd aangeworven als 
voltijds adviseur financiën met een contract 
van onbepaalde duur vanaf 19 augustus 2019.

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

• vrijdag 1 november (Allerheiligen)
• maandag 11 november (Wapenstilstand)
• woensdag 25 december (Kerstmis)
• donderdag 26 december (Tweede kerstdag)
• woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
• donderdag 2 januari (Tweede nieuwjaarsdag)

Opgelet: tijdens de kerstvakantie (van 23 december 2019 tot 3 januari 2020) zijn de gemeentelijke diensten alleen 
open in de voormiddag van 9 tot 12.15 uur. Er vinden dan geen namiddag- of avondopeningen plaats.

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 (afspraken zijn ook mogelijk buiten de openingsuren). 
Vermeld bij je aanvraag duidelijk je naam, je telefoonnummer en waarover je afspraak gaat. 
Let wel: je moet je afspraak minstens drie werkdagen vooraf aanvragen.

WAPENSTILSTAND
Op maandag 11 november herdenken we het einde 
van de Eerste Wereldoorlog.

In de parochiezaal in het centrum van Berlaar wordt 
daarom een plechtige eucharistieviering opgedragen 
aan Wapenstilstand.

De viering start om 10 uur en iedereen is daarbij welkom.
Aansluitend wordt er in optocht naar het monument van 
de gesneuvelden op de Markt gegaan.
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GEEN WEKELIJKSE MARKT IN DE KERSTVAKANTIE
Opgelet: Dit jaar zal er uitzonderlijk geen wekelijkse markt plaatsvinden tijdens de kerstvakantie. Kerstmis en 
Nieuwjaar vallen namelijk op een woensdag, de gebruikelijke marktdag. Dat betekent dat de laatste marktdag van 
2019 plaatsvindt op woensdag 18 december en de eerste marktdag van 2020 op woensdag 8 januari.

CULTUUR

FEEST VOOR 25 JAAR ’T DOLHUIS!
Vzw ’t Dolhuis zet zich al 25 jaar in voor het behoud van ’t Dolhuis. Dat gebouw is een blijvende herinnering 
aan meer dan 120 jaar ouderenzorg in Berlaar én een vaste stek voor tal van culturele activiteiten. Op 
zondag 15 september werd dat jubileum hartelijk gevierd. 

Op 15 september, een stralende zondag, werd de Berlaarse 
bevolking uitgenodigd om mee de 25ste verjaardag van 
vzw ’t Dolhuis te vieren. Na een welkomstwoordje en wat 
toelichting over de link tussen Zwartzusters, het rusthuis, 
vzw ‘t Dolhuis en de Berlaarse gemeenschap belichtte IOED 
Berg en Nete de waarde van het onroerend erfgoed.

Op de tonen van een fantastisch muzikaal duo werd 
vervolgens geklonken met een Dolleke. Het lokaal bestuur 
van Berlaar overhandigde de vzw een cheque ter waarde 
van 285 euro om de werking te ondersteunen.

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 de laatste maanden 
wordt het beoogde resultaat 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.

Begraafplaats Berlaar-Heikant
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TOERISME

WINTERWANDELEN IN DE KEMPEN
Kempens Karakter organiseert samen met 11 gemeenten opnieuw een reeks fijne winterwandelingen. 
Van oktober 2019 tot maart 2020 staan er 10 wandelingen op het programma in de gemeenten Berlaar, 
Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. 

Warm ingeduffeld ontdekt de wandelaar bevroren vennen, statige dreven en stille bossen. Een handige 
programmabrochure bundelt alle praktische gegevens van de wandelingen. Je haalt hem gratis op aan het onthaal 
van het gemeentehuis, bij Kempens Karakter of via de gemeentelijke website.

Berlaar
De winterwandeling in Berlaar vindt plaats op zondag 16 februari 2019 en zal starten aan sporthal De Putting in Kessel.

Win win win! 
Aan de wandelreeks is een leuke wedstrijd verbonden. Wie aan vijf wandelingen deelneemt, maakt kans op één van 
de elf manden boordevol streekproducten. Deelnemers dingen ook mee naar de hoofdprijs: een overnachting voor 
twee personen in B&B Stillant in Gierle! Stempelkaarten zitten in de brochure en zijn ook verkrijgbaar bij de start van 
elke wandeling.

Deelnemen kost 2 euro, kinderen tot 12 jaar gaan gratis mee. Op elke tocht zijn
er ook proevertjes te krijgen. Vooraf inschrijven is niet nodig, tenzij anders vermeld.

Tot op één van de winterwandelingen!

Meer info
Toerisme Kempens Karakter
014 38 87 42
www.kempenskarakter.be

© Rudi Van der Auwermeulen
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1/11  -  Scoutsfuif Berlaar 
Organisator: Scouts & Gidsen Berlaar
21 uur - Parochiezaal Berlaar, Markt 27
4 euro (VVK) / 6 euro (ADK)
www.scoutingberlaar.be

10/11  -  Brunch met reisverhalen t.v.v. 11.11.11
Organisator: Oxfam Wereldwinkel en GROS Berlaar
10 - 14 uur - Zaal Familia, Aarschotsebaan 105
15 euro (kinderen: 7 euro)
03 410 19 00 of nele.weuts@berlaar.be

17/11  -  Smulfestijn
Organisator: KVLV Berlaar 
12 - 19 uur - OC Ballaer, Markt 27  
info@kvlvberlaar.be - www.kvlvberlaar.be 

5/11 – 26/11  -  Workshop ‘De kracht van gedachten’
Organisator: Bibliotheek Berlaar
19 - 21 uur - Bibliotheek Berlaar, Dorpsstraat 84 - 48 euro
regiomechelen@vormingplus.be - 015 44 41 00

31/8 - 1/12  -  Wandelfotozoektocht
Organisator: Wandelsportvereniging ‘t Gehucht
10.30 uur - Cafe ’t Gehucht, Aarschotsebaan 123
7 euro - 015 24 19 07

17/9 - 15/10  -  Naaiatelier
Organisator: KVLV Berlaar
19 - 22 uur - OC Ballaer, Markt 27 - 32 euro
info@kvlvberlaar.be  - 03 482 44 45
www.kvlvberlaar.be 

1/11 - 17/12  -  Cursus Pilates 
Organisator: KVLV Berlaar
19.30 uur - GBS De Stap, Pastorijstraat 60 - 60 euro 
info@kvlvberlaar.be - 03 482 44 45
www.kvlvberlaar.be 

12/11 en 17/12  -  Bloemschikken
Organisator: KVLV Berlaar 
19 - 22 uur - OC Ballaer, Markt 27 - 40 euro
info@kvlvberlaar.be - 03 482 34 35
www.kvlvberlaar.be

21/11 en 19/12  -  Brei- en haakcafé
Organisator: KVLV Berlaar
19 - 22 uur - OC Ballaer, Markt 27 - 50 euro
info@kvlvberlaar.be - 03 482 44 45
www.kvlvberlaar.be 

   
Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten 
in De Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor 22 
november 2019 invullen in de activiteitenkalender. 
Dat doe je via www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen 
deze kalender vervolgens over in De Kiosk.

ACTIVITEITENKALENDER

ELFDE BALDERTOCHT ZAMELT 4000 
EURO IN VOOR VZW KINDERLAND
Op woensdag 28 augustus vond de elfde editie van de Baldertocht plaats, een jaarlijkse fiets- en wandeltocht 
georganiseerd door Distributiecentrum Wisselstukken Berlaar. Deelnemers van de Baldertocht betaalden 
5 euro inschrijvingsgeld, een bedrag dat integraal naar vzw Kinderland gaat, het Berlaarse centrum dat 
gezinnen met kinderen begeleidt en ondersteunt in moeilijke periodes. De militairen zijn al enkele jaren 
peter van het centrum. Na een gezonde dosis beweging en frisse lucht kon je in de kazerne nog gezellig 
nagenieten met een hapje en een drankje.

4000 euro
Dit jaar waren er 553 mensen die deelnamen 
aan de Baldertocht. Samen werd er zo’n 4000 
euro verzameld, dat geschonken werd aan vzw 
Kinderland.

Ook het lokaal bestuur zorgde voor een 
afvaardiging: 24 personeelsleden droegen hun 
steentje bij en trapten mee ten voordele van 
het goede doel.

SPORT
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MILIEU

EXTRA INFOSESSIE BEHAAG HET LANDSCHAP
Dit jaar kon je opnieuw deelnemen aan de actie Behaag het Landschap. Deze actie gaf je de kans om een 
selectie aan plantgoed voordelig aan te kopen via het lokaal bestuur. In het kader van deze actie werden er 
op maandag 30 september en maandag 7 oktober infoavonden georganiseerd. Tijdens die infoavonden kreeg 
je meer informatie over de fruitbomen en -hagen die je kan aankopen: of ze geschikt zijn voor jouw tuin, hoe 
ze te planten, verzorgen en snoeien, enzovoort. Omdat er veel belangstelling in de infosessies was, wordt er 
een extra infoavond georganiseerd. Die zal plaatsvinden op donderdag 7 november om 19.30 uur in het zaaltje 
van de bibliotheek, Dorpsstraat 84. De sessie spitst zich niet toe op fruitbomen en –hagen afzonderlijk, maar 
is een combinatie van de infosessies die momenteel plaatsvinden in de gemeentelijke basisschool van Berlaar 
Heikant. Zo kunnen ook de inwoners van het centrum een infosessie dicht bij huis volgen.

START TO TUINHIER 
In samenwerking met Tuinhier, de vereniging voor tuinliefhebbers, lanceert de milieudienst van het lokaal 
bestuur een gratis zesdelige lessenreeks Start to Tuinhier. Je leert er meer over hoe je ecologisch kan 
tuinieren en komt stapsgewijs te weten hoe je een prachtige, eetbare tuin kan creëren. Lesgever Eddy 
Vets is gepassioneerd door het tuingebeuren en tracht die passie door te geven aan anderen. Hijzelf 
geeft het voorbeeld en haalt zijn groenten uit eigen tuin: gezond, onbespoten, vers en smakelijk!

Heb jij ook tuinkriebels?

Kom dan zeker langs!

Les 1 Dinsdag 10 december 2019 19.30 uur Basis ecologisch tuinieren
Les 2 Dinsdag 4 februari 2020 19.30 uur Grondbewerking – planning – het begin van een nieuw tuinseizoen
Les 3 Dinsdag 3 maart 2020 19.30 uur Voorjaarsgroente zaaien en planten (erwten, wortelen, bloemkool,…) en 

preventieve maatregelen
Les 4 Dinsdag 31 maart 2020 19.30 uur Voorbereiding zomerteelten en probleemteelten
Les 5 Dinsdag 5 mei 2020 19.30 uur Zomer- en herfstteelten
Les 6 Zaterdag 6 juni 2020 10 – 12 uur De theorie omzetten in praktijk. We worden ontvangen in de tuin van 

Eddy Vets!

De sessies gaan telkens door in het zaaltje van de bibliotheek (Dorpsstraat 84).

Meer weten? 
www.tuinhier.be/nl/home  -  www.berlaar.be/tuinhier 
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HEB JIJ OOK RESPECT VOOR HET 
WERK VAN DE AFVALOPHALERS EN 
RECYCLAGEPARKWACHTERS?
Toon het dan en bind een strik rond jouw huisvuilzak of -container!
 
Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter
In de week van 18 tot en met 24 november is het ‘Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter’. In die week 
zetten we de afvalophalers en recyclageparkwachters extra in de bloemetjes. Ze staan immers elke dag door weer en 
wind voor je klaar. Ze laden alle zakken op, maken containers leeg, tillen papier & karton en maken je wegwijs op het 
recyclagepark. Zo werken zij, samen met jou, iedere dag aan een propere en betere wereld.

Apprecieer jij hun werk ook? 
Dan is de ‘Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter’ het ideale moment om dat te tonen. Een strik aan 
jouw afvalzak of -container, een mooie tekening, een opgestoken hand, een glimlach of een ‘dikke duim’, een teken van 
waardering doet altijd plezier! Laat je fantasie de vrije loop en maak hun dag!

#HouHetNet
Heb je voor een mooi gebaar gezorgd? Deel dan een foto van jouw strik, 
tekening of andere attentie met de hashtag #HouHetNet.

AFVALOP
HALERS 

EN RECY
CLAGE-

PARKWAC
HTERS 

VERDIEN
EN 

RESPECT
!
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SINTERKLAAS EN CLOWN ROCKY KOMEN  
OPNIEUW NAAR BERLAAR
Op woensdag 4 december komt Sinterklaas samen met zijn helpers én clown Rocky opnieuw naar Berlaar. 
Kom jij mee de verjaardag van de Sint vieren?

Alle kindjes en ouders zijn vanaf 13.30 uur van harte welkom in zaal Familia, Aarschotsebaan 105. Om 14 uur start 
clown Rocky met de Sinterklaasshow, die ongeveer 75 minuten zal duren. Het is een show met leuke spelletjes, gekke 
dansjes en de mooiste Sinterklaasliedjes.

Na afloop van de voorstelling mogen alle aanwezige kinderen een bezoekje brengen aan Sinterklaas en zijn helpers en 
krijgen ze een lekkernij mee naar huis! Inschrijven voor het Sintfeest is niet nodig. De inkom is gratis.

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

JEUGD & ONDERWIJS

KOM MEE IJSSCHAATSEN
Op woensdag 20 november gaat de dienst Vrije Tijd ijsschaatsen en jij kan 
mee! 

Ben je tussen 6 en 12 jaar jong of zit je op de lagere school? Dan kan je samen met 
ons de ijspiste in Heist-op-den-Berg gaan verkennen. Om deel te nemen, betaal 
je 7 euro. Daar is het ijsschaatsen, het vervoer met een reisbus en een drankje 
achteraf bij inbegrepen.

Er is een op- en afstapplaats voorzien aan sporthal ’t Stapveld (om 13.15 en 16.45 uur) 
en op het Kardinaal Cardijnplein (om 13.30 en 16.30 uur).

Inschrijven is noodzakelijk en kan via www.berlaar.be/inschrijven of tijdens de openingsuren 
aan het onthaal van het gemeentehuis.

foto’s: © Kris Martlé
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VERKEER & VEILIGHEID

PASTORIJSTRAAT OPNIEUW TOEGANKELIJK 
VANAF EIND NOVEMBER 
 
Na een korte pauze tijdens het bouwverlof en de werken in de kerkomgeving, hebben de nutsmaatschappijen 
op maandag 2 september de werken in de Pastorijstraat hervat. Hierdoor is er momenteel geen doorgaand 
gemotoriseerd verkeer toegestaan, maar daar komt binnenkort verandering in. 

Voorbereidende werken nutsleidingen
Oorspronkelijk zou de rijbaan meteen na de werken van de nutsmaatschappijen heraangelegd worden, zodat 
de Pastorijstraat in één keer afgewerkt zou kunnen worden. Het verplaatsen van de nutsleidingen (water, gas en 
elektriciteit) neemt helaas meer tijd in beslag dan voorzien, waardoor het verdere verloop van het project vertraging 
heeft opgelopen.

De werken die momenteel plaatsvinden, zijn eind november afgerond. Daarna wordt de rijbaan tijdelijk opnieuw 
opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.

Wegeniswerken starten in 2020
De gemeente werkt met verschillende aannemers voor de werken van de nutsmaatschappijen en de wegeniswerken. 
Door onvoorziene omstandigheden is de aanstellingsprocedure van de aannemer voor de wegeniswerken nog 
niet afgerond. Omdat het lokaal bestuur goede afspraken wil maken met die aannemer, werd besloten om dit deel 
van de werken uit te stellen naar het voorjaar van 2020. De exacte startdatum is nog niet bekend en wordt later 
bekendgemaakt. Vanaf eind november tot die tijd kan je veilig en zonder problemen terug gebruik maken van de 
rijbaan in de Pastorijstraat. 

Meer weten?
Dienst Mobiliteit - 03 40 19 00 - mobiliteit@berlaar.be

WONEN & WELZIJN

SPREEKUUR GROEIPAKKET
Vanaf 1 januari 2019 is de uitbetaling van het kindergeld een bevoegdheid van Vlaanderen. De kinderbijslag 
werd omgevormd en heet voortaan het Groeipakket.

Vijf organisaties zorgen ervoor dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen. Het gaat om FONS, 
Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia. De organisaties houden op verschillende data een spreekuur in onze 
gemeente waar je met al jouw vragen over de vernieuwde werking terecht kan. Kom zeker eens langs voor wat meer 
informatie of bij vragen.
 
Het spreekuur vindt telkens plaats van 13.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis van Berlaar. In het najaar van 2019 zijn 
er nog twee momenten waarop je de sessies kan bijwonen:

• 20 november 2019 – Kidslife 
• 18 december 2019 – Myfamily 

Meer weten?
www.groeipakket.be 
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BEWAAR DE TUIN IN JE VOORTUIN: 
INFORMEER JE OVER TOEGESTANE 
VERHARDINGEN!
Overweeg je om je voortuin te verharden? Besef dan dat je hiervoor een vergunning van het lokaal bestuur 
nodig hebt. Zelfs voor het aanleggen van waterdoorlatende verhardingen is een vergunning verplicht. De 
voortuin moet zoveel mogelijk als tuin ingericht worden.

De voorbije maanden ontving het lokaal bestuur heel 
wat meldingen over inwoners die hun volledige voortuin 
verhard hebben. Ze doen dat om het onderhoud te 
beperken of om bijvoorbeeld een parkeerplaats te 
voorzien voor hun woning.

Die verhardingen gebeuren echter niet altijd volgens 
de regels. Om een verharding aan te leggen heb je 
namelijk een vergunning nodig. Zelfs als het om een 
waterdoorlatende verharding gaat. Een onvergunde 
verharding is een misdrijf en strafbaar.

Contacteer de dienst Omgeving
Verhardingen hebben een negatieve invloed op onze 
woonomgeving. Als lokaal bestuur willen we ons steentje 

bijdragen aan het klimaatverhaal en voortuinen zoveel 
mogelijk als tuinen laten inrichten. Dat wil zeggen dat er 
voldoende groen, op teelaarde, aanwezig moet zijn. Ook 
het gebruik van kunstgras is daardoor niet toegelaten.

Op die manier houden we Berlaar landelijk en groen.

Overweeg je om je voortuin te verharden? 
Neem dan eerst contact op met de dienst Omgeving 
(omgeving@berlaar.be of 03 410 19 00). Samen met hen 
bekijk je wat er toegelaten is en wat niet.

Hou hier zeker rekening mee, want onvergunde 
verhardingen kunnen voor grote, niet voorziene kosten 
zorgen.

GEZOCHT: CHAUFFEURS MINDER 
MOBIELEN CENTRALE
Rij je graag met de wagen, heb je nog wat vrije tijd over en hou je van sociaal contact? Dan ben jij de 
geknipte chauffeur voor de Minder Mobielen Centrale!

MMC
De Minder Mobielen Centrale (MMC) zorgt voor vervoer 
van minder mobiele personen die geen eigen auto 
hebben en zich niet met het openbaar vervoer kunnen 
verplaatsen omwille van ziekte, handicap of ouderdom. 
Als chauffeur vervoer je hen met je eigen auto en 
ontvang je een kilometervergoeding.

Een Minder Mobielen Centrale draait goed als er 
voldoende chauffeurs zijn. De MMC is dan ook altijd op 

zoek naar mensen die een paar uur vrije tijd per week 
hebben en bereid zijn om met de organisatie te werken. 

Meer weten
Thuiszorg
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 87 78
thuiszorg@heist-op-den-berg.be
www.heist-op-den-berg.be/hulp-aan-huis
of www.berlaar.be/MMC 

ROOKMELDERS VANAF 2020 VERPLICHT 
IN ALLE WONINGEN
Rookmelders of branddetectiesystemen zijn, zowel voor huurwoningen als voor een woning die de 
eigenaar zelf bewoont, verplicht. Dat heeft de Vlaamse regering op 10 maart 2017 besloten. 

Op ten laatste 1 januari 2020 zullen alle woningen 
over de nodige rookmelders of rookdetectiestystemen 
moeten beschikken. 
Indien een woning niet voldoet aan de rookmelders-
verplichtingen, dan wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ 
beschouwd. Als een verhuurder voor die woning een 

conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden 
geweigerd. Bovendien riskeert de verhuurder sancties.
De rookmelders zijn te verkrijgen aan het onthaal van 
het gemeentehuis.

Meer weten? www.berlaar.be/rookmelders
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WIJ LATEN JE NIET IN DE KOU STAAN!
De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. 
Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te 
geraken. Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van 
de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Het Sociaal Verwarmingsfonds kan voor een deel tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen 
die zich in een moeilijke situatie bevinden. Zo kunnen sommige mensen, afhankelijk van bepaalde voorwaarden, beroep 
doen op een toelage om de verwarmingsfactuur te betalen. 
 
Over welke brandstof gaat het?
• Huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
• Verwarmingspetroleum aan de pomp;
• Bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). De levering moet 

gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Voor wie?
• Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
• Je hebt een schuldoverlast en bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en kan de 

verwarmingsfactuur niet meer betalen;
• Je hebt een laag inkomen (huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19 105,58 

euro, verhoogd met 3 536,95 euro per persoon ten laste. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het 
huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor 
kinderen, lager is dan 3 200 euro (bedragen van 1 juli 2019)).

Het OCMW zal nagaan of je aan alle voorwaarden voldoet. Ze kijken na of het adres dat vermeld staat op de factuur 
hetzelfde is als het leveringsadres en het adres op jouw identiteitskaart.

Hoeveel bedraagt de toelage?
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen 
schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter, 
het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde 
brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. 
Het fonds komt voor maximum 1 500 liter per jaar en per 
gezin tussen. 

Voor personen die zich verwarmen door aan de pomp 
gekochte mazout of lamppetroleum heeft het fonds 
een forfaitaire tussenkomst van 210 euro voorzien. Eén 
aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de 
forfaitaire toelage.

Hoe aanvragen?
Als je een aanvraag wil indienen, moet je erop letten 
dat je binnen de 60 dagen na de levering een afspraak 
maakt bij de sociale dienst. Breng hierbij zeker de 
leveringsfactuur of -bon en je identiteitskaart mee!

Meer weten of een afspraak maken?
OCMW Berlaar
Zomerstraat 22
2590 Berlaar
03 410 19 00
socialedienst@berlaar.be
www.berlaar.be
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HOU JE HUIS GEZOND: KIES BEWUST!
Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht? Zonder dat je het 
beseft, vervuil je de lucht binnen door allerlei producten te gebruiken of nieuwe materialen in 
huis te halen. En dat kan een slechte invloed hebben op je gezondheid.

Hou je huis gezond 

Start alvast met deze tips:
• Rook nooit binnen. 
• Kies zo vaak mogelijk voor producten zonder 

gevaarsymbool. 
• Vermijd spuitbussen, sprays en pesticiden. 
• Stook zo weinig mogelijk met je kachel of haard. 
• Vermijd wierookstokjes en steek liever geen 

geurkaarsen aan. 

Klus en (ver)bouw gezond

Ga je je huis (her)inrichten? 
Of het nu gaat om nieuwe meubels plaatsen, een 
verfbeurt of een opknapwerkje: sta even stil bij wat je 
precies in huis haalt. Veel nieuwe materialen geven de 
eerste maanden vluchtige chemische stoffen af. Voer 
die af door extra te ventileren en verluchten. Draag 
indien nodig beschermende kledij en een mondmasker, 
en volg altijd de instructies op de gebruiksaanwijzing 
van producten.

Ga je grondig renoveren of (ver)bouwen? 
Denk dan vooraf goed na over ventilatie en verluchting. 
Plaats bijvoorbeeld ramen met ventilatieroosters of kies 
voor een ventilatiesysteem. 
Verlucht extra lang: 

 - na een grondige renovatie (6 maanden)
 - bij een nieuwbouwwoning (18 maanden) 

Kies altijd voor materialen met een (eco)label.

(Ver)bouw ook klimaatbestendig. Isoleer voldoende 
en plaats eventueel zonnewering. Je aannemer en/of 
architect kunnen je helpen met tips over gezond (ver)
bouwen. Ook op www.bouwgezond.be staat heel wat 
nuttige info, onder meer over de relevante wetgeving. 

Meer weten?
www.gezondbinnen.be
www.bouwgezond.be 
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VIERDE KERSTSHOPPING MET 
KERSTMARKT 
Op vrijdag 20 december is het weer feest in Berlaar! Reeds voor het vierde jaar op rij vindt de kerstshopping 
met kerstmarkt plaats op en rond het dorpsplein. De lokale handelaars en Berlaarse verenigingen zetten 
samen met het lokaal bestuur hun beste beentje voor om er een sfeervol kerstevenement van te maken. 

Verscheidene winkels in het centrum van Berlaar houden op vrijdag 20 december hun winkel langer open en een hele 
hoop verenigingen en handelaars van binnen en buiten de kern plaatsen een kraampje op en rond het marktplein. Net 
als bij de vorige edities zal de Berlaarse muziekschool ook dit jaar het evenement muzikaal openen vanop de kiosk. 

Het lokaal bestuur zorgt voor een magische kerstsfeer door onder meer een straatgoochelaar, een rondtrekkend 
covergroepje en steltenlopers met lichtjes uit te nodigen. Natuurlijk werd er ook aan de kinderen gedacht. Er zal 
opnieuw een verwarmde tent op het marktplein staan boordevol gratis kinderanimatie: een ballenbadje voor de 
kleinsten, een workshop om hangertjes te maken voor in de kerstboom, een grimestandje en zoveel meer. Nieuw dit 
jaar is het vuurspektakel ter hoogte van het gemeentehuis. 

Kerstman 
Die dag halen de Zelfstandige Ondernemers Berlaar (ZOB/Unizo) de Kerstman naar Berlaar. Hij zal de kindjes verwel-
komen vanop onze gezellige kiosk en deelt er cadeautjes uit. Ieder kind dat zijn of haar ingekleurde tekening die avond 
afgeeft aan de Kerstman, maakt kans op een leuke prijs én kan bovendien ook met hem op de foto. De kleurplaten 
worden verdeeld via de Berlaarse scholen en zijn in de maand december ook te verkrijgen in het gemeentehuis en in 
de bibliotheek.
 
Kom samen met het hele gezin de kerstsfeer opsnuiven tussen de talrijke kraampjes en in de mooi versierde winkels. 
Je bent welkom van 18 tot 24 uur om er samen met ons een groots kerstfeest van te maken. Hou zeker je brievenbus 
in de gaten voor onze speciale kerstkrant, waar je meer informatie terugvindt over dit evenement. Voor het volledige 
programma kan je ook terecht op onze website. Daar kan je, vanaf wanneer de exacte uren bekend zijn, het tijdstip 
van elke activiteit vinden. Zo kan je je bezoek aan onze kerstmarkt alvast goed plannen. Heb je tijdens je bezoek aan 
de kerstshopping leuke foto’s of filmpjes gemaakt? Deel ze via sociale media met de hashtag #instaberlaar.  

Meer weten? 
Anja Hermans
03 410 19 00 
markt@berlaar.be
www.berlaar.be/kerstshopping2019
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HULDIGING DUURZAME LOKALE HELDEN
In september 2015 keurde de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s) officieel goed. Als gemeentebestuur hebben we ons geëngageerd 
om deze doelstellingen mee in het gemeentelijke beleid te verwerken. In juli en augustus gingen we daarom 
op zoek naar lokale helden die met grotere of kleinere acties bijdragen aan het behalen van deze doelen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn 17 doelen, 
onderverdeeld in vijf grote thema’s (mensen, planeet, 
welvaart, vrede en partnerschap). Deze doelstellingen 
moeten mee de globale agenda bepalen tot 2030 en 
omvatten daardoor een actieplan waarmee de wereld 
de komende jaren de planeet terug op de koers richting 
duurzaamheid wil plaatsen. De doelen bieden daarbij 
aandacht voor zowel het economische, het sociale als 
het ecologische aspect.

Het lokaal bestuur ging op zoek naar de duurzame 
lokale helden van onze gemeente. Daarbij speelde 
jij een sleutelrol, want de Berlaarnaren mochten zelf 
hun held nomineren. Op dinsdag 8 oktober werden de 

genomineerden gehuldigd met een receptie en een 
duurzaam cadeaupakket.

Jouw duurzame helden
1. Martine Van Tomme
2. Gemeentearbeiders Berlaar 
3. Rode Kruis-Berlaar
4. Scouting Berlaar
5. Karl De Ceuster
6. Speelplein Kriebels 

Lees meer over de helden en hun tips op 
www.berlaar.be/lokalehelden.

NIEUWJAARKE ZOETE
Op 31 december trekken heel wat kinderen weer lachend door de straten 
van Berlaar. Gewapend met alleen een zangzak en hun stem gaan zij 
van deur tot deur om wat snoep of een centje bij elkaar te zingen.

Doen jouw (klein)kinderen al mee? Prima! Nog nooit gedaan? Probeer het! 
Zo’n mooie traditie mag niet verloren gaan. Voorzie wel wat extra ruimte in de 
snoepkast!

De zangzakjes worden verdeeld in de tweede kleuterklas. Wie extra zakjes 
wenst, kan deze aan het onthaal van het gemeentehuis verkrijgen voor 1,5 
euro.

Onze gemeente werkt voor dit project samen met Kempens Karakter, een 
samenwerkingsverband van de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-
Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.
www.kempenskarakter.be

NIEUWJAARKE ZOETE
31 december

Download 
de ErfgoedApp

Scan de QR-code 
en laat je verrassen

1 2



17  I  De Kiosk - nov - dec 2019

RECORDOPBRENGST PLANTJESWEEKEND 
KOM OP TEGEN KANKER

Op 13, 14 en 15 september gingen duizenden vrijwilligers 
weer op pad om azalea’s te verkopen tijdens het 
Plantjesweekend, een actie voor Kom op tegen Kanker. Ook 
Berlaar nam opnieuw deel en haalde de mooie som van 18 
363 euro bij elkaar! 2 584 azalea’s pronken momenteel op 
Berlaarse venster- en toonbanken. 

20ste verjaardag
Het Berlaarse Plantjesweekend vierde dit jaar haar 20ste 
verjaardag. De totaalsom van al die jaren verkoop? Wel 48 724 
plantjes werden ver- en gekocht door onze inwoners, wat maar 
liefst 285 000 euro heeft opgebracht! Een fantastisch knappe 
prestatie waarvan de opbrengst integraal naar de strijd tegen 
kanker ging.

Een dankwoord aan de organisatoren en vrijwilligers van het 
Plantjesweekend was daarom zeker op z’n plaats. Zij zijn het 
kloppende hart van het Berlaarse Plantjescomité. Daarom 
werden ze op dinsdag 8 oktober gehuldigd voor hun jarenlange 
inspanningen. En ook jij als koper verdient een woord van dank, 
om al 20 jaar lang het goede doel te steunen en de strijd tegen 
kanker een warm hart toe te dragen.

Succesverkoop in heel Vlaanderen
De 25ste editie van het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende een succesverkoop. Duizenden vrijwilligers 
in heel Vlaanderen verkochten samen 339 310 azalea’s, goed voor een recordopbrengst van 2 375 170 euro! Dat geld 
gaat naar steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten.
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SAMEN ZELFSTANDIG MET VZW OIKONDE 
Onder het motto ‘samen zelfstandig’ begeleidt vzw Oikonde 300 volwassenen met een beperking in hun 
thuissituatie. Oikonde doet dit al ruim 40 jaar en bouwde in die tijd heel wat expertise en ervaring op.

Nu ook voor senioren  
Oikonde streeft ernaar om ouderen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen op een zo 
comfortabel mogelijke manier. Samen met de 65-plusser en zijn/haar omgeving bekijken ze welke zorgnoden er zijn en 
zoeken ze naar geschikte oplossingen. Die kunnen allerlei vormen aannemen: aanpassingen die moeten gebeuren in 
de woning, op zoek gaan naar mogelijkheden om de eenzaamheid tegen te gaan, bekijken of er hulp nodig is bij de 
opvolging van een gezondheidsprobleem, … Oikonde zoekt naar een oplossing die voor de oudere en zijn omgeving 
kan werken. De ondersteuning kan van korte of langere duur zijn.
 
Heb je zelf een zorgnood of ken je iemand in je directe omgeving die mogelijk baat heeft bij ondersteuning door 
Oikonde? Dan kan je steeds contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

De Lierse afdeling van Oikonde vzw, is gevestigd in de Sterrenstraat 52 in Lier.  Alle senioren die wonen in Lier of in een 
straal van 20 km rond Lier komen in aanmerking voor dit aanbod. 

Meer weten: 
www.oikonde.org  -  03 488 56 83  -  info@oikonde.org 

SENIOREN



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
Of 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
Of op afspraak

BRANDWEER
Europees noodnummer: 112
Noodnummer bij noodweer: 1722
Post Berlaar: 03 482 48 92 

EXTRA TIME (DIENSTENCHEQUE-ONDERNEMING)
tel. 03 482 45 58
Openingsuren:
Woensdag van 9 uur tot 13 uur in de bibliotheek (Dorpsstraat 84)
Of op afspraak
www.extratimeberlaar.be

DE WOONWINKEL
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 woonwinkel@igemo.be
www.igemo.be

MINDER MOBIELEN CENTRALE
0474 73 40 80
Bereikbaar elke werkdag (behalve woensdag) van 9 tot 11 uur

HUISARTSENWACHTPOST PALLIETERLAND
Transvaalstraat 42, 2500 Lier – 0900 70 212 - 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 Ingeborg Van Hoof
Tel. 03 482 37 81 – GSM 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Schepen Stefaan Lambrechts
Tel. 03 482 40 80 – 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 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
Willy Beullens  - 0475 41 05 80 – willy.beullens@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 – 0494 48 17 40 – brend.vanransbeeck@berlaar.be
Julie Cools – 015 70 02 32 – julie.cools@berlaar.be
Giel Van de Zande – 0494 43 01 11 – giel.vandezande@berlaar.be
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