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Beste burgers van Berlaar,

De coronazomer staat voor de deur. Onze anders zo bruisende gemeente, met 
Heikermis en een muzikale Balder Zomer, zal er dit keer heel anders uitzien.

Het is de nationale veiligheidsraad die bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden 
evenementen terug mogelijk zijn. De prognose ziet er niet echt rooskleurig uit. Vele 
mensen samenbrengen op een kleine ruimte zal ook de komende maanden geen optie 
zijn. Maar samen geraken we er wel door! We blijven op je medewerking rekenen 
met de nodige dosis ‘gezond verstand’.

Intussen is de horeca terug open. Samen met een groot deel van onze lokale winkels 
waren ze genoodzaakt te sluiten. Ze rekenen vandaag daarom echt op je steun. 

En wij ook, want een bruisende gemeente heeft een bruisende horeca nodig!

Alle gezinnen krijgen alvast een horecabon (t.w.v. 5 euro) in hun brievenbus. Steun de 
horeca en onze economie, dat is de boodschap tijdens de komende vakantiemaanden! 
Bij goed weer een terrasje doen, kan heel fijn zijn!

De meer dan 250 Berlaarse zorgverleners belonen we met een extra horecabon 
van 25 euro. We willen ze hiermee een hart onder de riem steken voor het extra tandje 
dat ze bijstaken. Dankzij hen is de crisis onder controle gebleven en hebben we 
vandaag toch een beetje bewegingsvrijheid terug gekregen.

Ik wens jullie allemaal, ondanks alles, een fijne zomerse vakantie toe. Allicht in eigen 
streek, die zeker en vast het herontdekken waard is. Wandel- en fietsknooppunten in 
onze regio hebben mij alvast aangenaam verrast!

Vele groeten en tot op één of ander zomers terrasje! Gezondheid!

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD
Door de coronamaatregelen verliepen de gemeenteraadszittingen 
van april en mei op een aangepaste, digitale manier. Tijdens die 
zittingen werden onder andere onderstaande zaken beslist:

Aankoop grond Legrellestraat 1 
en Markt 66
De raad keurde in april de aankoop 
van de grond ter hoogte van 
Legrellestraat 1 en Markt 66 in 
Berlaar-Centrum goed. Het domein 
is bestemd voor openbaar nut en 
zal in eerste instantie gebruikt 
worden om de verkeerssituatie aan 
het kruispunt te verbeteren.

Het lokaal bestuur betaalt 335 000 
euro voor deze aankoop.

E-boekendienst voor openbare 
bibliotheken 
Nadat het beheersorgaan van 
de bibliotheek al positief advies 
gaf over de aansluiting op een 
e-boekendienst voor openbare 
bibliotheken, keurde ook de raad dit 
voorstel unaniem goed.

De e-boekendienst bestaat uit een 
samenwerking tussen Standaard 
Boekhandel en Bibliotheca. Leden 
van bibliotheken die aangesloten 
zijn, kunnen dan twee titels 
gelijktijdig ontlenen en er twee 
reserveren. Elke titel kan maximaal 
zes weken gelezen worden.

De raad besloot in dit initiatief met 
onmiddellijke ingang in te stappen 
en zal daarvoor een jaarlijkse  

kost van 790 euro + 0,1345 euro/per 
inwoner betalen. De gemeentelijke  
openbare bibliotheek kan hierdoor  
in 2020 starten met het aanbieden 
van e-boeken.

Hemelshoek: goedkeuring 
aankoopaktes
Tijdens de raadszittingen van 
april en mei keurde de raad de 
aankoopaktes voor enkele gronden 
in Hemelshoek goed. Die gronden zijn 
nodig om nieuwe fietsinfrastructuur 
te kunnen voorzien tussen de N10 
en het kruispunt Hemelshoek – 
Brandestraat – Welvaartstraat.
 

 

  Je kan de raadszittingen 
(her)beluisteren via  

www.berlaar.be/
gemeenteraadbeluisteren.

De hoek van de Legrellestraat - Markt doet momenteel tijdelijk dienst als bloemenweide.
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GOED OM WETENGOED OM WETEN

ZITDAGEN BURGEMEESTER
Gezien de huidige maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, zullen er voorlopig geen fysieke zitdagen plaatsvinden. Je kan wel nog steeds 
bij burgemeester Walter Horemans terecht met al je vragen en kan deze in tussentijd 
telefonisch stellen (0478 29 37 77) of via mail (walter.horemans@berlaar.be).

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 12 juni 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:

• dinsdag 21 juli 2020 (Nationale feestdag)

CORONAMAATREGELEN: gemeentelijke diensten alleen open op afspraak!

De coronamaatregelen van de federale overheid hebben ook een impact op onze gemeentelijke dienstverlening. 
Het lokaal bestuur heeft daarom een aantal maatregelen genomen naar de eigen medewerkers toe. Om zowel 
de eigen medewerkers als de burgers te beschermen, en de verspreiding van de ziekte te voorkomen, worden 
bezoeken aan de gemeentelijke diensten maximaal beperkt.

Concreet betekent dit 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  info@berlaar.be. We bekijken dan 
samen of 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.
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IK MOET OP HET GEMEENTEHUIS/SOCIAAL HUIS ZIJN. 
HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK  
MET DE CORONAMAATREGELEN?
De dienstverlening van het gemeentehuis en het OCMW blijven uiteraard voor jou ter beschikking, maar je 
kan niet meer zomaar binnen lopen bij ons. Eerst maak je een afspraak.

Hoe doe ik dat best?
Telefonisch via het algemeen nummer 03 410 19 00. De 
onthaalmedewerker helpt je verder of geeft de bevoegde 
ambtenaar door. Onze lijnen zijn alle werkdagen open 
vanaf 9.30 uur tot 12.15 uur en van 13.30 uur tot 16.30 
uur. Uitgezonderd op vrijdag tot 12.15 uur.

Ook via e-mail kan je ons altijd bereiken. Berichten op 
het algemene e-mailadres info@berlaar.be worden 
nagekeken en doorgestuurd naar de betrokken dienst.
Elke dienst heeft natuurlijk zijn eigen e-mailadres. Deze 
kan je allemaal vinden in onze infogids 2020 die je begin 
dit jaar in je brievenbus kon vinden. Op onze website kan 
je ze ook altijd raadplegen.

Hoe vroeg en hoe laat zijn afspraken mogelijk?
In normale omstandigheden kan je ten vroegste 4 dagen 
op voorhand een afspraak krijgen. Maar als de agenda 
van de betrokken dienst het toelaat, kan het voorlopig 
ook vroeger.

Afspraken zijn mogelijk tijdens de normale openingsuren 
(9-12.15 uur). In uitzonderlijke gevallen kan hiervan 
afgeweken worden.

Ik heb een afspraak, hoe kan ik binnen geraken 
nu de voordeuren vast zijn?
Naast de voordeur van het gemeentehuis hangt een 
parlofoon. Je drukt op de knop ‘onthaal’ en we komen de deur 
voor je opendoen. In de hal gebruik je de ontsmettingsgel.

Moet ik een mondmasker dragen als ik langskom?
Momenteel verspreiden we de afspraken zodanig dat er 
nooit te veel mensen tegelijk aan de loketten staan. Dat 
is immers het doel van op afspraak te werken nu. Je kan 
een mondmasker dragen als je dat wenst. Onze loketten 
zijn voorzien van schermen tussen jou en de ambtenaar. 
Indien je een afspraak hebt bij een ambtenaar van 
bijvoorbeeld de dienst omgeving, zal de ambtenaar je 
begeleiden naar een zaal, waar de nodige afstand kan 
bewaard worden.

Moet ik voor vuilzakken ook een afspraak maken?
Ja, voorlopig nog wel. 

Mag ik met contant geld betalen?
We verkiezen betalingen met bancontact. Onze 
toestellen hebben ook de contactloos-functie.

Zijn er nog maandagavonddiensten en wat met 
het zittingsuur van de burgemeester?
Voorlopig zijn er geen avonddiensten bij de dienst 
burgerzaken en de burgemeester. Voor een afspraak  
bij hem, dien je zijn mobiele nummer te gebruiken:  
0478 29 37 77. De afspraak zal met het nodige respect 
voor social distancing gebeuren.

Nog vragen?
Bel of mail ons gerust.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten
02.30.2020 Liyah Lauvrys
20.03.2020 Stigg De Volder

16.04.2020 Renée Janssens
01.05.2020 Louisa Auwers

Overlijdens
11.02.2020 Melania Tyst
12.03.2020 Jozefus Van Soom
13.03.2020 Julianus Tuerlings
16.03.2020 Constantia Vervloet
17.03.2020 Maria Celis
18.03.2020 Hildegunda Winkelmans
22.03.2020 Paula Busschots
25.03.2020 Ludovicus Van Hove
30.03.2020 Jozef Verheyen
01.04.2020 Marie-José Vervloet
15.04.2020 Germaine Goovaerts
17.04.2020 Paula Kuylaerts
22.04.2020 Ivonne Vertommen
20.04.2020 Dries Boets

04.05.2020 Aloys Vercammen
08.05.2020 Jeannine Smolders
08.05.2020 Jozef Van Mensel
10.05.2020 Josepha Augustijnen
10.05.2020 Alfons Vervloet
14.05.2020 Willy Suetens
15.05.2020 Remi Peeters
17.05.2020 Pieter Keuleers
20.05.2020 Elisabeth Meuris (zuster Adelena)
22.05.2020 Franciscus Verboven
27.05.2020 Edgard Storms
28.05.2020 Ronald Augustynen
29.05.2020 Bozena Lievens

Huwelijken
02.5.2020 Timmy Diricx en Caitlin Van Wauwe
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JAARREKENING 2019 OPNIEUW  
EEN POSITIEF VERHAAL
De jaarrekening van 2019 sluit af met een positief saldo. Het exploitatie-overschot bedraagt 
2 180 560 euro. Het gecumuleerd resultaat (alle overschotten uit het verleden opgeteld) is 
8 715 619 euro. De jaarlijkse leningsuitgaven (intrest en kapitaal) bedragen 307 556 euro.  

Wij geven hierna een overzicht van de inkomsten, de  
globale uitgaven en tenslotte enkele specifieke exploitatie 
uitgaven en investeringen.  
 
Ontvangsten stijgen met 8% in 2019
Bij de personenbelasting waren er de laatste jaren sterke 
schommelingen. In 2014 kreeg de gemeente 3 105 829 
euro in kas. In 2015 was dit een bedrag van 3 593 054 
euro. In 2016 stegen de inkomsten naar 4 020 765 euro om 
nadien te dalen naar 3 802 576 euro in 2017 en naar 3 448 
279 euro in 2018. In 2019 ontvingen we 4 159 920,25 euro.  
Deze schommelingen hebben voornamelijk te maken met 
de snelheid waarmee de administratie de belastingen int. 
Omdat de laatste jaren meer en meer mensen gebruik 
maken van taks-on-web gebeurt de inning sneller. De 
belastingvermindering van 8,1% naar 7,8% die in 2016 
werd doorgevoerd in Berlaar en de federale Tax Shift 
zorgen voor een daling van de inkomsten.
 
De ontvangsten uit de onroerende voorheffing (de 
grondlasten) stegen met 4,69% van    3 474 148,72 euro in 
2018, naar 3 637 070,52 euro in 2019.  

In 2014 werd een nieuwe belasting op ongeadresseerd 
reclamedrukwerk ingevoerd, de opbrengst hiervan was in 
2014 178 752 euro, in 2015 192 525 euro, in 2016 124 050, 
in 2017 145 200 euro, in 2018 130 275 euro en in 2019 116 
250 euro. 
  
De vaste belasting voor huisvuil bedraagt 241 830 euro in 
2014, 244 894 euro in 2015, 248 476  in 2016, 253 620 in 
2017, 278 056 in 2018 en 256 266 euro in 2019. 

Hieronder een globaal overzicht van waar de gemeente 
zijn inkomsten haalt .

Opbrengsten uit de werking
Opcentiemen op de 
onroerende voorheffing 
Aanvullende belastingen 
personenbelasting 
Verkeersbelasting

Andere belastingen
Werkingssubsidies
Andere operationele 
opbrengsten 
Financiële opbrengsten

ONTVANGSTEN 2019 16 200 426 
Opbrengsten uit de werking 690 495 
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 3 637 071 
Aanvullende belastingen personenbelasting 4 159 920
Verkeersbelasting 189 713
Andere belastingen 914 838
Werkingssubsidies 5 773 998
Andere operationele opbrengsten 142 089
Financiële opbrengsten 692 303

Ontvangsten 2019

1% 4% 4%

22%

26%

1%

6%

36%

De uitgaven: een globale stijging met 3,78%  
in vergelijking met 2018 

UITGAVEN  2018 2019
Goederen en diensten 3 673 192 3 950 310
Lonen 6 726 868 7 171 750
Werkingssubsidies 
(OCMW/Politie/…)

2 755 433 2 574 442

Financiële uitgaven 317 127 307 556
Andere 36 493 15 798
TOTAAL 13 509 113 14 019 856 

De uitgaven stijgen globaal met 3,78 %. De stijging zit 
vooral bij de lonen, 6%. De werkingskosten stegen met  7%. 

Ontvangsten 2019
2,19% 0,11%

18,36%

51,15%

28,18%

Goederen en diensten
Lonen

Werkingssubsidies (OCMW/
Politie/…)
Financiële uitgaven
Andere
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Containerpark en huisvuilomhaling,  gemeentelijk 
onderwijs en kinderopvang: wat was de kostprijs 
voor de gemeente in 2019? 
• De kost van de  huisvuilproblematiek (containerpark 

en huisvuilomhaling) stijgt opnieuw. In 2019 bedroeg 
deze 240 814 euro, in 2018 194 133 euro, in 2017 
190 577 euro, in 2016 132 788 euro, in 2015 was dit 
uitzonderlijk door aanpassing van de wetgeving op 
de intercommunales -36 856 euro, in 2014 231 714 
euro. Het gaat hier over de opleg uit het budget van 
de gemeente bovenop de DIFTAR-rekening die de 
burger betaalt.

• Voor de dagelijkse werking van het gemeentelijk 
onderwijs werd in 2019 een opleg  van 201 827 euro 
betaald. Daarnaast is er ook de kost voor een lening 
van 1 195 000 euro, die werd aangegaan om de school 
in Berlaar-Heikant uit te breiden. Vanaf 2016 wordt er 
voor de school “De Stap” in het Centrum jaarlijks 69 
758 euro beschikbaarheidsvergoeding betaald aan 
“Scholen van Morgen”.

• De opleg in de kinderopvang is in 2019 zo goed als 
hetzelfde gebleven: 152 214 euro in 2019 en 153 433 euro 
in 2018. Dit nadat ze in 2016 was gestegen naar 275 
168 euro, door de afschaffing van het gesubsidieerde 
statuut van de weer-werkgeco’s. In 2015 was de kost 
189 918 euro. Na reorganisaties was het bedrag in 2014 
teruggebracht naar 150 000 euro. De ouderbijdragen 
bedroegen in 2014 nog 127 392 euro. Deze zijn na het 
dieptepunt in 2016: 94 795 euro, in 2017 gestegen tot 
97 205 euro, in 2018 tot 102 752 euro en in 2019 tot  
106 053 euro.

De jaarrekening 2019 in een notendop 
De jaarrekening sluit af met een overschot op de 
exploitatie van 2 180 560 euro. Het gecumuleerd 
overschot van de vorige jaren bedraagt 8 715 619 euro. De 
laatste jaren ging er veel energie naar de  voorbereiding 
van enkele grote projecten. We denken hierbij aan de 
herinrichting van de Pastorijstraat, de kerkomgeving, de 
marktomgeving en de voorbereidingen voor de bouw 
van een nieuw administratief centrum (gemeentehuis). 
Daarnaast staan er nog een aantal rioleringsprojecten 
op stapel (Hemelshoek, Aarschotsebaan, Kegelstraat). 
Een aantal van deze projecten zijn gestart in 2019, zoals 
herinrichting Pastorijstraat en kerkomgeving. Tezamen 
met de riolering worden ook de fietspaden aangepakt 
(of een fietspad gelegd). De spaarpot (gecumuleerd 
overschot van de vorige jaren) zal nodig zijn voor de 

financiering van de grote projecten die de volgende jaren 
gerealiseerd zullen worden.    

Een grote onbekende voor de toekomst, is de evolutie 
van de inkomsten. De beleidsmarge voor de volgende 
jaren zal in sterke mate bepaald worden door externe 
(economische) factoren waarop de gemeente geen vat 
heeft. De coronacrisis heeft de economie zware schade 
toe gebracht.  

Het valt op dit moment niet te voorspellen wat hier 
de juiste impact zal van zijn en hoe lang het zal duren 
vooraleer het economisch herstel een feit is. 

Investeringen in 2019 
In 2019 werd er voor 3 832 8832 euro geïnvesteerd: 

Nieuw Administratief Centrum 88 566,98 
Aankoop grond Legrellestraat + Markt 149 694,54 
Heraanleg kerkhof centrum en Heikant 41 400,25 
Speelpein Ballaarweg 161 968,00 
Fietspaden Hemelshoek, N10, 
Kesselsesteenweg

387 638,91 

buitengewoon onderhoud gebouwen sport 68 973,46 
buitengewoon onderhoud gebouwen bib 18 682,81 
buitengewoon onderhoud gebouwen magazijn 67 811,58 
butiengewoon onderhoud gebouwen school 65 802,55 
buitengewoon onderhoud gebouwen bko 111 255,61
Renovatie Sint Pieterskerk 987 425,76
Buitengewoon onderhoud wegen 730 629,83
Kardinaal Cardijnplein, Heideroosstraat, 
Melkouwenstw

285 504,14

Aanleg Broekweg 174 944,78
Ereloon heraanleg kerkomgeving 31 896,66
Erelonen aanleg Broekweg 350,90
Columbariumnissen 12 312,96
Aankoop materiaal, meubillair en 
kantooruitrusting diverse locaties

111 565,73

Informaticamaterieel 120 737,57
2 kranen (kerkhof, wegenis) en mini-tractor 158 618,90
aankoop vrachtwagen TUD 23 939,85
Speeltuigen 12 006,09

AANWERVINGEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR
Nikki Sels werd aangeworven als halftijds begeleider 
kinderopvang met een contract van onbepaalde duur 
vanaf 16 maart 2020.
Sven Bakkovens, Giani De Laet en Unnop Kulnida 
werden aangeworven als voltijds tijdelijk arbeider met 
een contract van 5 maanden vanaf 1 juni 2020.
Sushmita Hansen werd aangeworven als tijdelijk voltijds 
maatschappelijk werker met een contract van bepaalde 
duur van 3 maanden vanaf 1 juni 2020.

Karin Van Kelst en Olivya Ozkur werden aangeworven 
als poetshulp met een bijkomend halftijds contract van 
onbepaalde duur vanaf 1 juni 2020.
Liselotte Sips werd aangeworven als voltijds statutair 
afdelingshoofd Ruimte vanaf 1 juli 2020.
Jannick Roothooft werd aangeworven als tijdelijk 
voltijds administratief medewerker met een tijdelijk 
contract van 3 maanden vanaf 1 juli 2020.
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EEN PUT IN DE WEG?  
MELD HET VIA HET E-LOKET!
Beu om naar het gemeentehuis te hollen om iets te melden? Dan biedt het e-loket oplossing! De website 
van onze gemeente werd vorig jaar uitgebreid met een e-loket. Via dat digitaal loket willen we het je 
makkelijker maken om een aantal zaken van bij je thuis te melden of aan te vragen.

Momenteel kan je via het e-loket al enkele zaken regelen. Wil je bijvoorbeeld eventuele problemen signaleren zoals 
een put in de weg, zwerfvuil of rattenoverlast? Dan kan je dat melden via het digitaal loket. Het gemeentebestuur zal 
deze melding vervolgens aandachtig bekijken en zal proberen een geschikte oplossing te voorzien. Ben je de PIN- en 
PUK-code van je identiteitskaart vergeten? Ook die kan je via het e-loket opnieuw aanvragen. 

In een aantal latere fases willen we het e-loket verder uitbreiden zodat je ook evenementen en attesten en producten 
van Burgerzaken van achter je computer makkelijk kan aanvragen.

Meer weten?
www.berlaar.be/webloket

RESTAURATIEWERKEN DOEN  
SINT-PIETERSKERK 80 JAAR NA 
BOMBARDERING OPNIEUW STRALEN
Op 14 mei 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, moest onze Sint-Pieterskerk een harde klap 
trotseren. Om te vermijden dat de toren een herkenningspunt zou zijn voor het Duitse leger besloot het 
Belgische leger de kerk te bombarderen. Op de 80ste verjaardag van dit historische feit straalt de toren 
echter als nooit tevoren.

Na de bombardering bleven alleen het portaal en de noordelijke muur overeind. Na de nodige opmetingen en onderzoek 
verrees uit het puin opnieuw een herstelde toren. De Sint-Pieterskerk werd heropgebouwd en gerestaureerd naar een 
ontwerp van Frans de Groodt, onder leiding van kanunnik Raymond Lemaire.

Het lokaal bestuur startte in 2019 met enkele grondige opfrissingswerken van dit beeldbepalend monument. Op de 
80ste verjaardag van de bombardering kan je de kerktoren daardoor vanuit alle hoeken van onze gemeente opnieuw 
zien schitteren. De huidige werken duren nog tot het voorjaar van 2021.

Foto’s en info: 
Kempens Erfgoed (www.kempenserfgoed.be)
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KIOSK IN ERE HERSTELD
De kiosk op het dorpsplein is helemaal gerestaureerd. Een gespecialiseerde restauratiefirma 
nam er onder meer het dak, het metselwerk en de elektriciteit onder handen.

De kiosk werd de afgelopen maanden zorgvuldig 
gerestaureerd. Het gebouwtje was de laatste decennia 
in verval geraakt en dus was een grondige opsmukbeurt 
nodig. Toen enige tijd geleden enkele dakleien van de 
kiosk afbraken, besloot het bestuur dan ook niet alleen 
het dak te herstellen maar meteen werk te maken van 
een volledige renovatie.

Het bouwwerk werd sinds begin februari onder 
handen genomen en kreeg onder meer nieuwe leien 
op het dak, nieuw metselwerk en arduin, het houtwerk 
werd geschilderd, er werden nieuwe leidingen voor 
de elektriciteit gelegd en er werd nieuwe verlichting 
aangebracht. De drie ijzeren balustrades aan de 
zijkanten werden licht aangepast zodat ze eenvoudiger 
weg te nemen en terug te plaatsen zijn bij evenementen. 
Ook de gouden lier op het dak werd opnieuw verguld. 

De kiosk kreeg uiteindelijk in juni z’n unieke uitstraling 
van vroeger terug. Het monument wordt vaak als decor 
voor (trouw)foto’s gebruikt en neemt een prominente 
plaats in bij de verschillende evenementen die tijdens 
het jaar op het dorpsplein plaatsvinden.

VERNIEUWDE TURNZAAL VOOR GBS HEIKANT
De kinderen van de gemeentelijke basisschool in Berlaar-Heikant kunnen zich, na enkele weken 
gedwongen thuis te zitten, opnieuw helemaal uitleven in een volledig gerenoveerde en mooie 
turnzaal. Die werd de laatste maanden in een nieuw jasje gestoken. 

Eerder vonden er al opknapwerken plaats aan de 
gemeentelijke basisschool in Berlaar-Heikant. Twee jaar 
geleden kreeg het secretariaat er zowel aan de binnen- 
als aan de buitenkant een grondige opfrisbeurt. Eind 
vorig jaar werd de buitenzijde van de turnzaal onder 
handen genomen, waarbij deze meteen voorzien werd 
 
 
 

van een overdekte speelplaats. Vervolgens was het tijd 
om ook de binnenzijde van de turnzaal aan te pakken.

Nog juist voor kerstmis werd de oude planchévloer 
afgeschuurd, plaatselijk hersteld en voorzien van 
nieuwe plinten en enkele lagen antislip vernis. Eind 
maart werd de laatste fase van de opfrissingswerken 
aangevat, waarbij de turnzaal langs binnen voorzien 
werd van een nieuw fris kleurtje. De werken werden 
afgerond in mei en hebben 19 432,72 euro (incl. 6% btw) 
gekost..

VOOR

NA
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EEN MONDMASKER 
VOOR IEDERE BERLAARNAAR
Om de inwoners te ontlasten in een zoektocht naar geschikte mondmaskers en de levering van de 
federale mondmaskers niet te moeten afwachten, besloot het lokaal bestuur van Berlaar op 21 april 
mondmaskers voor alle Berlaarnaren te bestellen. De bestelling werd geplaatst bij Think Pink, waardoor het 
aankoopbedrag ook naar een goed doel gaat. Door de grote vraag naar mondmaskers werd de bestelling 
door de leverancier helaas enkele keren uitgesteld. De maskers werden in de week van 25 mei echter 
geleverd, waardoor we ze eindelijk konden bezorgen aan onze inwoners. Medewerkers van het lokaal 
bestuur zijn na de levering meteen aan de slag gegaan om alles netjes voor te bereiden, in pakketjes te 
schikken en een vlotte verdeling van de maskers mogelijk te maken.

Gedreven om iedere inwoner zo snel mogelijk een 
mondmasker te bezorgen, trokken medewerkers en 
vrijwilligers van het lokaal bestuur nadien op pad om het 
nodige materiaal in elke Berlaarse brievenbus te steken. 
Elke inwoner mocht op donderdag 28 mei een universeel

mondmasker (allemaal de vrouwenmaat), een filter voor 
dat mondmasker en een folder met meer informatie 
ontvangen.

Foto’s: Kris Martlé
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RESULTATEN BEERTJESJACHT
In de vorige editie van De Kiosk kon je deelnemen aan een berenjacht, waarbij je werd 
uitgedaagd om alle beertjes die verborgen werden in het nummer, te tellen. Wie het 
juiste aantal beertjes had gevonden en dit aan ons liet weten, maakte kans op een 
mooie prijs. Acht kindjes zijn in de prijzen gevallen. Hen werd een goed gevulde zak 
snoep van marktkraam Peeters toegestuurd. Veel smulplezier gewenst aan:.

- Lesley D.H. - Flor en Staf N - Eddy V.L. - Louis M. - Annelies P. - Noor W. - Jasmien W.  
- Tiebe H.

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 lokale 
besturen gebruiken het systeem, je ontvangt van hen berichten van algemeen belang.

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.

BE-Alert verstuurt een bericht via verschillende kanalen. 
Je 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. En ook Berlaar heeft BE-Alert 
hier recent voor gebruikt. We stuurden iedereen 

die ingeschreven was namelijk een bericht met 
meer informatie over de verdeling van de Berlaarse 
mondmaskers. In een aantal latere fases willen we het 
e-loket verder uitbreiden zodat je ook evenementen en 
attesten en producten van Burgerzaken van achter je 
computer makkelijk kan aanvragen.

Bij de huis-aan-huis bedeling van de mondmaskers 
kregen ook kinderen onder de twaalf jaar een universeel 
masker in de brievenbus. Afhankelijk van de grootte of 
de leeftijd, kan het masker wat te groot zijn. Om onze 
kleinste inwonertjes toch van een zo goed mogelijk 
passend mondmasker te voorzien, maakte een team van 
15 vrijwilligers een kleiner stoffen model voor kinderen. 
Samen hebben ze zo’n 500 mondmaskers genaaid! Een 

dikke dank-je-wel aan alle enthousiaste Berlaarnaren die 
met plezier uren achter hun naaimachine vertoefden!

Je kan, op afspraak, één van de zelfgemaakte maskertjes 
komen ophalen in het gemeentehuis.

Meer weten?
03 410 19 00 of info@berlaar.be
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CREATIEF TALENT? DE STEDELIJKE ACADEMIE 
VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS LIER  
(IN BERLAAR) ZOEKT JOU!
Hou je van zingen of zou je graag een instrument bespelen? Dan ben je aan het juiste adres bij de  
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Lier in Berlaar. Schrijf je in aan de academie en  
geniet van muziek in al zijn gedaantes: muziekinitiatie, muzieklab, instrumentles, muzikale, culturele 
vorming...

JEUGD & ONDERWIJS

De academie bereidt zich volop voor op het nieuwe 
schooljaar. Krachten worden gebundeld, creatieve 
oplossingen gezocht om ervoor te zorgen dat 
leerkrachten en leerlingen veilig en gezond aan de slag 
kunnen. In de maand september gaan de nieuwe lessen 
van start!

Draag je graag teksten voor of wil je leren toneelspelen? 
Is klassiek ballet of hedendaagse dans jou eerder op 
het lijf geschreven? Schrijf je dan in voor onze woord- of 
dansopleidingen.

Inschrijvingen
Op de website van SAMWD vind je informatie over 
de muziek-, woord- en dansopleidingen, uurroosters, 
activiteiten en evenementen van de academie. Je kan 
online inschrijven via de website van de academie.

Nieuwe opleidingen
Circus, Choreograaf, Jongensdans, Improvisatie, 
VanBladKlas, Dirigentenopleiding, Theaterregisseur, 
Radio maken en Muziekproductie.

Meer weten?
Het secretariaat van de hoofdzetel in Lier beantwoordt 
graag jouw vragen: 
SAMWD Lier: 
Gasthuisvest 50 - 2500 Lier
03 480 45 79

Algemene vragen: info@samwdlier.net,  
Berlaar@samwdlier.be of www.samwdlier.be

Vragen over studieaanbod: 
opleidingen@samwdlier.net
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SPEELPLEINZOMER 2020:  
KRIEBELS LOODST JE VEILIG DE ZOMER DOOR
HIeder jaar kunnen onze kinderen tijdens de zomermaanden terecht op Speelplein Kriebels. Ook dit jaar zal 
er van 6 juli tot en met 28 augustus opnieuw een bende monitoren klaarstaan om hen een onvergetelijke 
vakantie te bezorgen. Ondanks dat de speelpleinzomer er anders zal uitzien, zal spelen en plezier maken 
wel nog steeds centraal staan.

De Veiligheidsraad heeft groen licht gegeven om de 
speelpleinwerking te laten doorgaan. Dat gaat echter 
gepaard met heel wat voorwaarden. We hebben flink 
moeten puzzelen opdat zoveel mogelijk kinderen zich 
deze zomer op het speelplein kunnen uitleven zonder al 
te veel zorgen, maar met massa speelplezier.

De belangrijkste wijzigingen al even kort op een rijtje:

• Het maximum aantal kinderen en animatoren op het 
speelplein is bepaald op 50. Omdat we veel meer 
kinderen willen laten komen spelen, hebben we extra 
locaties voorzien. Niet iedereen zal daarom altijd op 
het speelplein kunnen spelen, maar op deze manier 
kunnen we wel meer dan 50 plekjes per week invullen.

• Elke locatie is een bubbel van in totaal 50 personen 
(kinderen en begeleiding). Die bubbels worden per 
week bepaald en moeten de hele week dezelfde 
blijven.

• Kinderen van hetzelfde gezin worden in dezelfde 
bubbel ingeschreven. Enkel de tieners krijgen hun 
eigen bubbel omdat de voorschriften voor hen 
strenger zijn dan voor de lagere schoolkinderen. 
Spreek dus zelf af met ouders van vriendjes zodat jullie 
je kinderen in dezelfde bubbel inschrijven gedurende 
de hele week.

• We werken enkel met voorinschrijvingen. De dag 
zelf naar het plein komen en inschrijven gaat deze 
zomer niet. Kinderen kunnen dit jaar ook niet voor een 
halve dag komen spelen.

• Voor een week opvang betaal je het aantal dagen van 
die week, verminderd met 1 dag.

• We voorzien nog steeds soep ’s middags, 
kraantjeswater gedurende de hele dag en fruit als 
vieruurtje. Kinderen moeten in deze coronazomer wel 
zelf hun drinkfles én soepbeker meenemen.

• Met zo weinig mogelijk andere mensen in aanraking 
komen blijft de boodschap. Daarom vragen we om zo 
weinig mogelijk verschillende opvanginitiatieven 
te combineren. Probeer je kind in één werking per 
week in te schrijven. 

• We vragen volwassenen (externen, ouders, 
grootouders) om het plein niet te betreden. Je 
mag je kind enkel vanop afstand brengen of ophalen. 
Wens je een gesprek met de leiding, dan draag je een 
mondmasker.

• Kinderen die ziek zijn blijven thuis. Ook kinderen 
die de laatste 5 dagen ziekteverschijnselen 
toonden, mogen even niet komen spelen. Hiermee 
volgen we de instructies van de veiligheidsraad op.

De gezondheid van de kinderen primeert en dus 
volgen we de maatregelen strikt op. Onze enthousiaste 
monitoren zijn er alvast klaar voor en zullen er op 
toezien dat de kinderen zich veilig en thuis voelen op 
het speelplein.

Meer weten?
www.berlaar.be/speelplein
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VERKEER & VEILIGHEID

GEZOCHT: WANDELAARS VOOR 
INVENTARISATIE TRAGE WEGEN
Ben jij een streekkenner, een lokale ontdekkingsreiziger of een enthousiaste fietser of wandelaar die de 
trage wegen van Berlaar mee in kaart wil brengen? Meld je dan aan als vrijwillige ‘padvinder’!

Trage wegen zijn paden die bestemd zijn voor  
niet-gemotoriseerd verkeer. Denk aan veldwegen, 
kerkwegels, jaagpaden, karrensporen, vroegere 
treinbeddingen en bospaden die samen een dicht 
netwerk vormen. Deze alternatieve routes bieden 
heel wat voordelen. Zo kunnen ze gebruikt worden 
voor recreatie dicht bij huis. Wandelaars en fietsers 

omarmen er de rust, terwijl ze genieten van het fluiten 
van de vogels en ondertussen de wilg van knot tot teen 
bewonderen. Als levend erfgoed vertellen trage wegen 
het verhaal van een dorp of gemeenschap. Denk maar 
aan de vele smokkel- en molenpaadjes. Verder dienen ze 
als ecologische verbindingen tussen natuurgebieden, 
waarover tal van planten en dieren zich makkelijk kunnen 
verplaatsen. Tot slot bieden trage wegen, zeker voor 
korte afstanden, een verkeersveilige route voor zwakke 
weggebruikers zoals de schoolgaande jeugd. Redenen 
genoeg dus om werk te maken van de inventarisatie van 
ons trage wegennet!

Vooraleer je van start kan gaan, moet je eerst een korte 
opleiding inventarisatietechnieken volgen. Deze vindt 
coronaveilig plaats op dinsdag 7 juli om 19.30 uur in 
De Stap (Pastorijstraat 60). Laat ons even weten of je 
aanwezig zal zijn.

Inschrijvingen en meer info 
Maximiliaan@rlrl.be - 015 28 18 22
mobiliteit@berlaar.be - 03 410 19 00

BLIJVEN FIETSEN ALLEMAAL!
Heb jij de voorbije weken tijdens de lockdown ook je fiets (her)ontdekt? Het is ons 
in ieder geval opgevallen dat er in onze gemeente flink meer gefietst wordt. Top! 
Dat kunnen we alleen maar blijven aanmoedigen. De ideale ontspanning om je hoofd leeg te maken en 
bovendien een gezonde bezigheid.

Natuurlijk hopen we dat je ook blíjft fietsen. Vergeet 
die files en parkeerstress. Fietsen is zoveel leuker en 
ontspannender, dat heb je nu zelf ontdekt! Samen met 
de politie doen we er alles aan om de fietser voldoende 
ruimte te geven in onze gemeente, zodat het veilig blijft 
voor iedereen.

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) pakt uit met 
de eerste fietscampagne op Vlaams niveau. Wij springen 
graag op de kar en moedigen onze inwoners aan om 
te blijven fietsen! Tenslotte zijn we met z’n allen goed 
bezig. Nog niet overtuigd? Morgen misschien wel?!

Meer weten?  
www.vsv.be.
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SENIOREN

BEWEEGTIPS VOOR OUDEREN  
TIJDENS DE CORONACRISIS
De Week van de Valpreventie ging omwille van het 
coronavirus niet door.  Valincidenten blijven echter 
ernstig, ook nu. Om die te voorkomen is bewegen erg 
belangrijk, zeker voor ouderen is het van vitaal belang 
om gezond en sterk te blijven. Logo Mechelen wil aan de 
hand van enkele nuttige tips ouderen stimuleren om te 
(blijven) bewegen. Op onze website vind je verscheidene 
affiches met beweegtips die ouderen zelfstandig thuis 
kunnen uitvoeren.

Meer weten?
www.berlaar.be/beweegtips

WONEN & WELZIJN

6 SOCIALE KOOPWONINGEN TE KOOP 
IN BALDERDORP
Zonnige Kempen verkoopt 6 sociale koopwoningen in de centraal gelegen verkaveling ‘Balderdorp’ te 
Berlaar (F.J. Houbenstraat 2A  - 2F). 

De verkaveling ‘Balderdorp’ ligt in het hartje van de 
gemeente waardoor voorzieningen zoals scholen, 
winkels, gemeentehuis,… vlakbij zijn. 
De 6 koopwoningen zijn ingepast in de verschillende 
stijlkamers binnen de rustige woonwijk en zorgen mee 
voor het uniform karakter rond het hof. De schuine, 
gecombineerde dakvormen, de indeling van de woningen 
en hun oriëntatie geven dit kleinschalige project karakter 
en een eigen identiteit.

Volgende types zijn te koop: 
• 4x grondgebonden 

ééngezinswoning met  
4 slaapkamers; 

• 1x appartement gelijkvloers 
met 2 slaapkamers, 
volledig aangepast voor 
andersvaliden;

• 1x appartement eerste 
verdieping met  
2 slaapkamers.

Alle woongelegenheden hebben 
een buitenruimte (tuin of terras) 
met middag- en avondzon 
zonder inkijk. De grondgebonden 
woongelegenheden zijn zowel 

toegankelijk via het hof als via een private achteringang 
langs de tuinen. Parkeren kan in het binnengebied, bij 
elke woning is één autostaanplaats voorzien.
De stijlvolle woningen zijn zowel ecologisch, sociologisch 
en economisch duurzaam gebouwd. Het binnentrekken 
van veel natuurlijk daglicht in de woningen, het toepassen 
van een goede isolatieschil in combinatie met een 
hedendaags ventilatiesysteem (C+ evo) en het voorzien 
van zonneboilers voor het opwarmen van het sanitair 
warm water, zorgen er voor dat het energieverbruik 
van de bewoner wordt beperkt. Daarnaast wordt ook 
regenwater gerecupereerd voor het gebruik van de 
toiletten, wasmachine en buitenkranen. 

Interesse? 
De voorwaarden voor het aankopen van een sociale 
woning vind je op: www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/
Kopen-van-een-sociale-woning.

Voor kandidaatstelling, meer informatie of vragen kan je 
terecht bij Zonnige Kempen via: 

• Grote Markt 39 – 2260 Westerlo
• info@zonnigekempen.be
• 014 54 19 41
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WONEN & WELZIJN

CONTACTONDERZOEK BIJ COVID-19
Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert het Agentschap 
Zorg & Gezondheid contactonderzoek uit.

Hoe verloopt contactonderzoek?
 
1. Thuis blijven bij ziekte en de dokter bellen
 Heb je klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, 

verlies van reuk of smaak, koorts? Dan kun je besmet 
zijn met het virus.

 1) Blijf meteen thuis zodat je geen contact meer hebt  
 met andere mensen: isoleer je zelf.

 2) Bel je huisarts. Je huisarts geeft je advies en zegt je 
 of en waar je getest kunt worden.

 3) Je huisarts brengt de bevoegde instanties op de 
 hoogte zodat het contactonderzoek snel kan  
 starten.

 4) Maak een lijstje van de mensen met wie je contact 
 hebt gehad vanaf twee dagen voor je symptomen 
 vertoonde tot het moment dat je jezelf isoleerde.  
 Noteer naast hun naam ook hun telefoonnummer,  
 adres, geboortedatum en e-mailadres.

 
2. Je wordt gebeld of krijgt een huisbezoek
 Zegt je test of je dokter dat je COVID-19 hebt? Het 

contactonderzoek start.
 1) Een medewerker van de overheid belt je op. Als het 

 niet past, spreek je een ander moment af.

 2) De medewerker stelt je een aantal vragen on om 
 een lijstje te maken met wie je contact gehad hebt. 
 Je kunt zelf ook vragen stellen.

 3) Voor elk contact wordt ook gevraagd hoe lang en 
 van hoe dichtbij dat contact was om het risico voor 
 die contactpersoon in te schatten.

 4) Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt 
 op de vragen van de medewerker. Zo kunnen we  
 verdere besmettingen beperken.

 
3. Je contactpersonen krijgen advies
 We bellen (of bezoeken) de mensen die met een 

besmette persoon in contact zijn gekomen. Ze krijgen 
advies wat ze moeten doen om geen andere mensen 
ziek te maken. We vertellen hen niet wie de besmette 
persoon is.

 
Meer weten over contactonderzoek?
Stel jouw vragen via het algemene infonummer voor 
COVID-19
• 0800 14 689
• info-coronavirus@health.fgov.be

Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 
veroorzaakt, vragen zij aan die zieke persoon met wie 
hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die 
personen besmet zijn. De contactspeurders bellen of 
bezoeken dan die contactpersonen. Zij geven advies 
over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun 
beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe 
meer besmettingen er op die manier vermeden kunnen 
worden, hoe beter.

Met contactonderzoek proberen we dus samen te 
verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het 
blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, 
zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden 
van elkaar.
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WARME DAGEN
Warme dagen, we verlangen er met zijn allen elk jaar opnieuw naar. Nu de zomervakantie voor 
de deur staat, is het eindelijk zover. Maar dat lekkere weer heeft soms minder prettige gevolgen. 
Want elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Bereid je daarom goed voor 
en breng tijdens deze periode een extra bezoekje aan alleenwonende ouderen of chronisch zieken. 

De meeste mensen lopen geen risico met extreme 
warmte als ze verstandig omgaan met de zon, maar alert 
blijven is de boodschap. Jaarlijks sterven nog steeds 
honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak 
gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. 

Zorg voor anderen
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. 
Ken je alleenstaande senioren of zieken, of vermoed 
je dat er zo iemand in je straat woont? Ga op warme 
dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende 
vocht binnenkrijgen. Eventueel kan je je hulp aanbieden 
en wat boodschappen doen. Baby of jonge kinderen in 
de buurt? Help ze om voldoende te drinken. Laat 
kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook 
niet als je maar twee minuutjes naar de winkel moet.

Wees voorbereid
Dat warme weer? Dat pakken we wel aan als het 
zover is. Het ziet er bewolkt uit, geen vuiltje aan de 
lucht. Toch ben je tijdens de ‘warme maanden’ best 
altijd voorbereid. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je 
altijd water bij je hebt, zeker onderweg. En hou de 
weersvoorspellingen in de gaten, zo kom je minder 
snel voor verrassingen te staan. 

Wanneer hulp zoeken?
Heeft de zon of warmte je toch te pakken? Dan 
neem je best op tijd maatregelen. Symptomen 
die op het eerste zicht onschuldig lijken, zoals 
hoofdpijn of duizeligheid, kunnen de eerste 
symptomen zijn van ernstige problemen. Voel je 
je niet lekker op een heel warme dag? Drink dan 
zeker meteen meer water, zoek een koele plek en 
rust. Als je toch twijfelt is het goed om je huisdokter 
te bellen, wiens nummer je best steeds op zak 
hebt. Reageer jij of iemand anders abnormaal op 
warmte door te braken, overvloedig te zweten, 
last te hebben van kortademigheid of hoge 
lichaamstemperatuur, enzovoort? Dan is het goed 
om meteen de spoeddiensten te bellen. Probeer 
de persoon in moeilijkheden zo snel mogelijk af te 
koelen en pas eerste hulp toe indien nodig. 

Website met advies en praktische tips
Zover hoeft het hopelijk niet te komen. Wie tijdens 

de warme dagen zijn gezond verstand gebruikt, komt 
al een heel eind. Houd in ieder geval rekening met de 
belangrijkste tips: drink voldoende en hou jezelf en je 
huis koel. Wie nog bijkomend advies wenst kan terecht 
op www.warmedagen.be. Daar vind je het antwoord op 
vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij warm weer’, 
‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe nuttig is airco’? 
Met deze tips kun je in alle veiligheid genieten van de 
warme dagen!

Meer weten?
www.berlaar.be/warmedagen of www.warmedagen.be 

OPGELET
Het nemen van maatregelen tegen warmte tijdens de corona-epidemie is niet altijd eenvoudig. Een aantal 
maatregelen zijn mogelijk in strijd met de actuele coronamaatregelen of moeten met enige voorzichtigheid worden 
toegepast!

maandag
20°    30°

20°    30°

19°    29°

20°    30°

21°    32°

22°   33°

19°   30°

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag
zaterdag

Volg de weersvoorspellingen.

Gebruik zo weinig mogelijk 
apparaten die warmte produceren.

Benut je  zonnewering
 maximaal. 

Zet je ramen en deuren open zolang 
het buiten koeler is dan binnen.

(Ver)bouw je woning 
hittebestendig.

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die 
je hulp kan gebruiken.

Zorg dat iemand anders 
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

Maak een 
overzicht van 

alle medicijnen 
die de persoon 

neemt en de mensen 
met wie je contact 

kunt opnemen 
bij problemen.

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.Zorg dat je altijd water bij je hebt.

Draag een 
hoofddeksel.

Kies voor lichte, 
loszittende kledij.

Zoek verfrissing op.

Drink MEER dan  gewoonlijk. 
 OOK als je geen  dorst hebt.

Drink vooral WATER. 
 Koffi  e en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

Zoek een plekje in 
de schaduw op om 

te ontspannen.

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

Warme dagen, 
zorg dragen

DRINK VOLDOENDE

Doe zware inspanningen 
op koelere momenten.

HOU JE WONING KOEL

WEES VOORBEREID

HOU JEZELF KOEL
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Een hitteslag kan gevaarlijk 
zijn. Bel 112 als nodig.
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SAMEN WEER NAAR EEN BRUISEND 
BERLAAR: STEUN VOOR LOKALE ECONOMIE 
EN VERENIGINGSLEVEN!
Van lokale handelaars met een divers aanbod over kermissen en eetfestijnen tot woensdagavondconcerten 
en een kerstmarkt: in ons dorp valt er altijd wel wat te beleven. Het doet het lokaal bestuur, net als vele 
inwoners, dan ook pijn dat net dat bruisende karakter zo hard geraakt werd door de coronamaatregelen. 
Vastbesloten om Berlaar opnieuw beregoed te maken, rolt het bestuur de komende maanden daarom 
enkele belangrijke steunmaatregelen uit.

Win de kosten van je winkelbezoek terug!
Om het aanbod in Berlaar te promoten en onze inwoners 
te motiveren om lokaal te kopen, lanceren we, in 
samenwerking met de Zelfstandige Ondernemers Berlaar, 
in de loop van de komende maanden een winkelactie. 
Wie tijdens die actie aankopen doet bij een Berlaarse 
handelaar komt in aanmerking om het aankoopbedrag van 
dat winkelbezoek terug te winnen. Deze actie wordt een 
eerste keer georganiseerd in de loop van de zomer, hou 
daarvoor de communicatiekanalen van het bestuur en de 
handelaars in het oog. Met een tweede editie van deze 
actie in de eindejaarsperiode knopen we er graag nog een 
succesvol vervolg aan!

Een bon voor elk Berlaars gezin! 
De horecazaken mochten begin juni terug openen, 
daar klinken we op! Elk Berlaars gezin krijgt daarom een 
horecabon in de brievenbus. Die mag je verzilveren bij één 
van de deelnemende horecazaken, maar we verwachten 
dan wel dat je ook zelf jouw favoriete café of restaurant 
even steunt. Zoals je op de bon kan lezen, moet je een 
minimumbedrag besteden voor je de bon kan gebruiken.

Om de eerstelijnszorgverleners te bedanken voor hun 
inspanningen tijdens de crisis ontvangen ze van het 
bestuur nog een bijkomende attentie in de vorm van 
eenzelfde horecabon van 25 euro.

Terugbetaling onkosten en Weekend van de Klant
Om hun zaak op een coronaveilige manier te heropenen, 
moesten verschillende handelaars kosten maken voor 
bijvoorbeeld plexischermen, ontsmettingsmiddel, … Die 
kosten waren niet voorzien. Omdat de handelaars al 
moeilijke tijden achter de rug hebben, komt het lokaal 
bestuur (gedeeltelijk) tegemoet in deze kosten.

Samen met Z.O.B. willen we winkelen in Berlaar nog 
meer promoten. In oktober wordt daarom ingezet op het 
Weekend van de Klant, waarvoor het lokaal bestuur ook 
(financiële) ondersteuning zal voorzien.

Zuurstof voor onze verenigingen
Van de dagelijkse (kantine)werking over eigen 
evenementen tot het Avondfeest en Heikermis: ook de 
Berlaarse verenigingen zagen een groot deel van hun 
inkomsten wegvallen.

Omdat die vele verenigingen mee de identiteit van ons 
Berlaar bepalen, willen we ook hen bij de heropbouw 
ondersteunen. Dat betekent dat we de jaarlijkse subsidies 
zo snel mogelijk proberen uit te betalen en dat we 
daarnaast extra ondersteuningsmaatregelen voorzien.

Meer weten?
www.berlaar.be

ZOMER ZONDER HEIKERMIS EN 
WOENSDAGAVONDCONCERTEN
De nationale veiligheidsraad kondigde op 3 juni een nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen aan. 
Horecazaken mochten terug open, maar kermissen blijven verboden tot eind juli. Berlaar-Heikant moest 
daardoor definitief een kruis maken over haar jaarlijkse Heikermis.

Heikermis is een belangrijk onderdeel van het sociale 
weefsel in Heikant. Als lokaal bestuur lieten we de deur 
daarom zolang mogelijk op een kier om een eventuele 
beperkte, aangepaste versie van die kermis te kunnen 
laten plaatsvinden. We hielden er al rekening mee dat de 
kans erg klein was en vinden het heel jammer dat we dit 
evenement moeten annuleren, maar de veiligheidsraad 
maakte duidelijk dat we die deur moeten sluiten.

Dat is niet alleen jammer voor de vele inwoners 
en bezoekers, maar ook voor de verenigingen en 
horecazaken. Heikermis blijft voor hen een belangrijke  
bron van inkomsten. Omdat het bruisende 

verenigingsleven een onmisbaar deel van onze 
gemeente is, wil het lokaal bestuur dit de komende 
maanden, net als de lokale economie, een duwtje in de 
rug geven.

In Berlaar-centrum staan er dit jaar ook geen wekelijkse 
woensdagavondconcerten op het programma. Ook daar 
kijken we met z’n allen elk jaar naar uit, maar moeten we 
noodgedwongen een jaartje overslaan.
We kunnen alvast niet wachten om Berlaar samen 
met jullie opnieuw te doen bruisen en duimen voor 
fantastische edities in 2021!
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BUXUSMOT: HOE CORRECT BESTRIJDEN?
Dode blaadjes, kale takken en spinnenwebben in je buxus? Grote kans dat de buxusmot er zich 
in heeft genesteld. Die zie je natuurlijk liever niet in je tuin verschijnen. Met een strikte opvolging en juiste 
bestrijding van de buxusrups, zijn jouw mooie buxusplanten echter nog te redden.

MILIEU

De buxusmot is een exotische nachtvlindersoort die 
sinds 2010 in Vlaanderen voorkomt. Door de import 
van buxusplanten uit Azië is de rups meegereisd 
naar Europa, waar hij in een mum van tijd een plaag 
is geworden. In Europa heeft het beestje namelijk 
weinig natuurlijke vijanden waardoor de soort zich 
onverminderd voortplant.

De buxusmot veroorzaakt veel schade doordat 
hij zich  meerdere keren per jaar voortplant  en 
overwintert als jonge rups. Zodra de temperatuur in het 
voorjaar boven tien graden komt, worden de rupsen 
actief en gaan ze aan de buxus knabbelen. Aan een 
recordtempo vreten ze de plant kaal, waardoor die geen 
kans heeft om zich nog te herstellen. Schade uit zich 
vooral in dode blaadjes, kale takjes, bladskeletten 
en spinsel. 

Hoe bestrijden?
- De ideale remedie tegen zulke massale plagen, is je 

tuin omvormen naar een biodiverse tuin waar een mix 
van planten staat die allerlei nuttige dieren aantrekken. 
Daar is zeker plaats voor een paar buxusplanten, maar 
dan in combinatie met andere planten, aangepast aan 
bodemtype en standplaats.

- Verdere schade van de buxusmot kan je tegengaan 
door je buxus regelmatig te controleren en zo nodig 
de rupsen te verwijderen tijdens de zomer en herfst. 
De spinsels kun je wegknippen.

- De rupsen en hun spinsels kun je ook redelijk eenvoudig 
met een stevige waterstraal van de hogedrukreiniger 
uit je buxus spuiten, waarna de plant zich kan beginnen 
herstellen. Bedenk echter dat deze aanpak veel water 
verbruikt en zeker in tijden van aanhoudende droogte 
niet de meest duurzame oplossing is. Je gebruikt dan 
ook best regenwater.

- Er zijn een aantal biologische bestrijdingsmiddelen 
tegen de buxusmot. Die kan je terugvinden op de 
website van Velt of Natuurpunt.

- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen raden 
we sterk af, wegens enorm schadelijk voor het milieu 
en de mogelijke gevolgen voor andere organismen.

Is je plant reeds aangetast? 
Zwaar aangetaste planten graaf je best uit of knip je bij 
de grond af. Voer de verwijderde plant onmiddellijk in 
een afgesloten zak of container af.

Aangetaste buxus composteer je beter niet zelf, 
maar voer je af naar het  recyclagepark bij de 
afvalfractie  groenafval.  Het is van groot belang dat 

het buxusafval wordt verwerkt in een professionele 
composteringsinstallatie. Indien je de aangetaste plant 
thuis composteert, riskeer je verdere verspreiding.

Aangeraden is om het buxusmateriaal in  gesloten 
plastic zakken of afgedekt  af te voeren om 
verspreiding onderweg te vermijden. Het is echter 
belangrijk dat het afdekzeil en de plastic zak niet bij 
het groenafval terechtkomen.

Als je buxus te zwaar is aangetast kan je overwegen 
om hem te vervangen door een andere plant. Wil je toch 
het uitzicht van een buxushaag, dan kan je de “nieuwe 
buxus” of Japanse Hulst (Ilex crenata) aanplanten, een 
soort die lijkt op buxus.

Meer info?
- Natuurpunt: www.natuurpunt.be/pagina/buxusmot
- Velt: https://velt.nu/buxusmot
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BERLAAR SLUIT ZICH AAN  
BIJ BOSGROEP ANTWERPEN ZUID
Het belang van onze bossen kan moeilijk overschat worden. Ze zijn essentieel voor de natuur, de 
biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatsverandering. Maar ook om simpelweg te genieten en ontspannen 
is het bos ideaal. En vergeet niet dat alles wat van hout gemaakt is, ooit van een boom kwam.

Om het beheer van bossen te ondersteunen 
zijn de afgelopen twee decennia Bosgroepen 
opgericht, gebiedsdekkend over heel Vlaanderen. 
Het zijn ledenverenigingen voor boseigenaren (en 
bosliefhebbers) en dé referentie voor privé- en openbaar 
bos. Iedereen kan gratis en vrijblijvend aansluiten en 
leden krijgen advies en hulp wanneer ze dat wensen. 
Daarnaast trachten de Bosgroepen nieuw bos bij te 
creëren. Ze streven naar duurzaam bosbeheer in 
Vlaanderen met gezonde bossen, meer en betere 
natuur, recreatie en houtproductie. In totaal hebben ze 
al bijna 14.000 leden en beheren ruim 56.000 hectare 
bos, wat neerkomt op 35% van het bos in Vlaanderen! 
Een getal dat bovendien jaar na jaar nog toeneemt.

De Bosgroep en Berlaar
Bosgroep Antwerpen Zuid vzw is actief op het 
grondgebied van 27 steden en gemeenten, waaronder 

Berlaar. Als gemeente zijn we lid geworden van de 
Bosgroep om haar visie en doelstellingen uit te dragen 
naar onze inwoners. De gemeente kan nu samen met 
de Bosgroep projecten opstarten om het bosareaal 
uit te breiden en het bestaande bos beter te beheren, 
zowel op terrein van de gemeente als op terrein van 
privéboseigenaars.

Heb je interesse in de werking en activiteiten van 
de Bosgroep, neem dan zeker eens contact op of 
abonneer je op het gratis magazine ‘De Bosgazet’. Als 
boseigenaar kan je vrijblijvend een terreinbezoek vragen 
voor kennismaking en advies bij het bosbeheer.

Meer info?
www.bosgroep.be
antwerpenzuid@bosgroep.be 
03 355 09 40

HAAL EEN FRISSE NEUS  
IN EEN FRISSE LEEFOMGEVING!
Door de coronamaatregelen vonden heel wat inwoners afgelopen maanden een (hernieuwde) passie 
voor wandelen. Het is je dan vast ook opgevallen: kauwgom, sigarettenpeuken, papiertjes, etensresten of 
blikjes, de mens laat overal een spoor na. Wens je jouw dagelijkse sportieve uitstap daarom ook nog een 
maatschappelijke invulling te geven? Dan kan je jezelf engageren als groene meter of peter.

Als groene meter of peter sta je vrijwillig in voor het 
onderhoud van een bepaald stukje Berlaar. Je geeft 
zelf aan welk deel van onze gemeente je zwerfvuilvrij 
wil houden. Dat kan een berm, een perkje of een oever 
zijn, maar moet wel op het openbare domein liggen. 
Het lokaal bestuur voorziet voor jou een startpakket 
met daarin een paar handschoenen, een grijptang, een 
fluohesje en vuilniszakken.

Meer info?
Neem contact op via 03 410 19 00 of milieu@berlaar.be.
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‘BLOEIEND BERLAAR’  
SCHENKT IEDER GEZIN ÉÉN BOOM

Het lokaal bestuur hecht er veel belang aan om het groene karakter van de 
gemeente te behouden, en zou dat liefst van al nog versterken. Daarom worden 
er enkele acties georganiseerd om extra of nieuwe aanplantingen te stimuleren 

op Berlaars grondgebied. Een van die acties is ‘Bloeiend Berlaar’, een campagne dat deze bestuursperiode 
voor 11 500 nieuwe bomen moet zorgen, één voor elke Berlaarnaar.

Boomplantactie
Eind vorig jaar werd de campagne ‘Bloeiend Berlaar’ 
in het leven geroepen, een boomplantactie waarbij 
Berlaarnaren bomen kunnen bestellen bij het lokaal 
bestuur. De campagne heeft als doel de gemeente 
groen en landelijk te houden. Eén van de speerpunten 
in die campagne is de ambitie om tegen 2024 zo’n 11 500 
extra bomen in Berlaar aan te planten. Eén boom voor 
elke inwoner, dus. 

Een deel van de bomen voorziet het bestuur op openbaar 
domein, voor het andere deel rekenen we onder meer 
op onze inwoners. Niet zonder hulp, uiteraard. Ieder 
Berlaars gezin krijgt de mogelijkheid om één gratis 
boom te bestellen tijdens de inschrijvingsperiode. Houd 
hiervoor zeker onze communicatiekanalen in het oog!

Bomenassortiment
Er worden een viertal soorten aangeboden, waarvan 
twee hoogstammige en  twee laagstammige bomen, 
zodat er zowel in grote als kleine tuinen aangeplant kan 

worden. Zo kan je kiezen uit twee kleine varianten van 
de wilde lijsterbes en veldesdoorn en 2 grotere soorten, 
de winterlinde en de okkernoot (juglans Regia). Deze 
soorten zijn favoriete trekpleisters voor vlinders, bijen 
en vogels. Op basis van jouw tuin en voorkeur kan je de 
juiste keuze maken.

Heb je intussen een leuke locatie gespot voor eventuele 
plantacties? Laat het ons weten via milieu@berlaar.be. 
Ook wanneer je zelf een plantactie organiseert, mag je 
via mail contact opnemen met de dienst milieu.

Meer weten?
Meer informatie over de acties kan je vinden in de 
volgende editie van De Kiosk en op de website tijdens 
de periode van de boomplantactie of op de website: 
www.berlaar.be/bloeiendberlaar.

GEMEENTELIJK BERMBEHEER
Gras- en plantrijke bermen dragen in Berlaar bij tot het groene karakter van onze gemeente. Het 
gemeentebestuur zorgt voor het onderhoud van deze bermen. Om ze op een ecologisch verantwoorde 
manier te maaien, vinden er meerdere maaibeurten plaats.

In Berlaar organiseren we twee maairondes: één op maandag 15 juni 
en één op maandag 15 september. Bij die rondes komt het volledige 
grondgebied aan bod. Bepaalde (gedeelten van) straten worden 
meermaals gemaaid.

In bepaalde gevallen, waarbij het zicht op het verkeer belemmerd 
wordt, kan er een extra maaironde plaatsvinden. Daarbij wordt telkens 
vanaf het fiets- of voetpad ongeveer één meter gemaaid. De andere 
kant van de berm blijft daardoor nog even wat langer, tot de volgende 
maaibeurt.

In totaal wordt er meer dan 64 kilometer berm beheerd. Het maaisel wordt meteen opgezogen en afgevoerd, zodat 
de bermen proper achterblijven. 

Meer weten?
www.berlaar.be/bermbeheer



CULTUUR

SCHRIJF JE NU IN VOOR ‘TIJD VOOR 
CREATIVITEIT’
Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2020 biedt het lokaal bestuur verschillende Berlaarse kunstenaars 
opnieuw de mogelijkheid om hun mooiste werken voor te stellen tijdens de expositie ‘Tijd voor Creativiteit’. 
Het thema van dit jaar is ‘Europa’.

De tentoonstelling vindt net 
als vorige jaren plaats in de 
Slootjenshoeve (Smidstraat 
319) en heeft doorgaans  
een breed aanbod in petto. 
Geïnteresseerde kunstenaars 
kunnen zich tot zaterdag  
15 augustus inschrijven 
via www.berlaar.be/ 
tijdvoorcreativiteit.

Goed om weten: de opstelling 
en bezoekwijze worden 
indien nodig aangepast aan 
de coronamaatregelingen.
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WIE IS JOUW LOKALE HELD?
Ken jij iemand die meer dan zijn of haar steentje bijdraagt aan duurzame ontwikkeling? Dan 
is die persoon misschien wel de lokale held die we zoeken! Lokale helden kunnen burgers, 
organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen zijn.

Een lokale held moet wel aan enkele voorwaarden 
voldoen. Een held:

• zet zich dagelijks in voor een meer duurzame wereld. 
Dat kan door sociale, economische of milieubewuste 
acties waarbij armoede wordt aangepakt, de 
vereenzaming vermindert, het gebruik van auto’s 
daalt, er meer vergroening is, …

• kan een link vinden met één of meerdere duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen.

• engageert zich om de duurzame ontwikkelings-
doelstellingen uit te dragen.

Let wel: de lokale held die we zoeken heeft geen actief 
politiek engagement.

Nomineer jouw lokale held
Denk je dat je buurvrouw of neef in aanmerking komt?

Laat het ons weten en nomineer jouw lokale held voor  
3 augustus 2020 via www.berlaar.be/lokaleheld of via het 
onthaal van het gemeentehuis. De jury zal daarna één 
of meerdere winnaars aanduiden die op een later tijdstip 
officieel gehuldigd worden.

Meer weten?
www.berlaar.be/lokaleheld



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: 015 28 02 80 

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
Tel. 015 23 87 78
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
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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
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 Ingeborg Van Hoof
Tel. 03 482 37 81 – GSM 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@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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