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Stuurgroep Huis van het Kind Berlaar – 27 mei 2021 

Omwille van de aanhoudende corona-maatregelen gaat dit overleg digitaal door via Teams.  

 

Aanwezig:  Sharon Servranckx (diensthoofd Leven + coördinator Huis van het Kind 
Berlaar); 
Ilse Cleirbaut (coördinator Kinderdagverblijf Wolkewietje) – enkel voor het 
agendapunt van het LLK; 
Eveline Van de Vyvere (secretaris jeugdraad + diensthoofd Vrije Tijd); 
Suzy Put (schepen van Jeugd, Gezin, Lokale Economie (tot 2021) en Onderwijs); 
Sofie Wouters (coördinator BKO Roefels + LLK); 
Rita Scheers (voorzitter consultatiebureau Wiegwijs); 
Linda Paulussen (Familiehulp – coördinator kraamzorg);  
Stijn De Haes (Kind & Gezin, intersectorale medewerker) – t.e.m. 10.30 uur. 
Julie Beeckman (diensthoofd CKG De Kleine Kameel Lier + Trawant 1G1P);  
Geert Fierens (OCMW- en gemeenteraadslid) – t.e.m. 11 uur; 
Britt Ceulemans (Regioverpleegkundige bij Kind&Gezin); 
Leen Van Dessel (verantwoordelijke flankerend onderwijs gemeentebestuur 
Berlaar); 
Willy Beullens (lid van LOK + schepen ICT en Digitalisering, Lokale 
economie,Landbouw, Leefmilieu en Dierenwelzijn) -  in de loop van de 
vergadering aangesloten;  
Nancy Roelands (afdelingshoofd Mens); 

 
Verontschuldigd:  Reinout Beyaert (Gezinsbond); 

Karen Moyson (CM – dienst gezondheidsbevordering). 
Nancy Vertommen (Mut de muis);  
Lies Michiels (directeur vzw Dol-Fijn & vzw Klavertje 4); 
Louise Noelmans (co-voorzitter ouderraad VBS Pastorijstraat 3); 

 
Niet aanwezig:   Hilde Ceulemans (vzw Tarag);  

Tine Seghers (De Appelboom); 
Vervanger Catherine Florus (coördinator vzw Klavertje 4); 
Dominiek Vanbesien (directeur CKG Kinderland); 
Chris Matthieu (verpleegkundige consultatiebureau Wiegwijs);  
Hilde Breugelmans (Ferm Kinderopvang);  
Gert Maris (diensthoofd Bibliotheek); 
Annemie Verhoeven (coördinator Lokaal Loket Kinderopvang); 
Rudi Wouters (Casa di colore); 
Nadine Boekaerts (voorzitter BCSD + Vlaams neutraal ziekenfonds). 

 
Verslaggeving:  Sharon Servranckx 
 

Start: 9.34 uur  
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0. Goedkeuring van het verslag van 4 februari 2021 

Indien er opmerkingen zijn op het verslag, graag bezorgen tegen ten laatste 5 juni 2021. Nadien wordt 

het verslag als goedgekeurd beschouwd en wordt het gepubliceerd op de website van de gemeente 

Berlaar. https://www.berlaar.be/producten/huis-van-het-kind 

 

1. Lokaal loket kinderopvang - stavaza (toelichting Ilse Cleirbaut)  

5 lopende zaken van 2020 werden opgelost. 

In 2021 zijn er 17 aanvragen binnengekomen waarvan er 6 open staan. Op 14 juni gebeurt de 

overdracht naar de nieuwe “coördinator” van het LLK.  

Kinderdagverblijf Wolkewietje is volop aan het renoveren/verbouwen. Ze zijn op zoek naar een 

noodoplossing in de buurt van de kerk vermits Kind&Gezin zeer strenge regels oplegt wat betreft 

oppervlakten. Ilse maakt zich zorgen over de kansengroepen, nu vangen ze drie kindjes op die een 

tijdelijke plaats innemen. Dit wordt alleszins meegenomen naar het overleg van 14 juni. Voorlopig is 

nog onduidelijk (hangt af van de contract met architecten bij Wolkewietje) vanaf wanneer de opvang 

voor die kinderen wegvalt. 2 km verder van hun oorspronkelijke locatie kan voor (kwetsbare) ouders, 

die niet over een ander vervoersmiddel beschikken een groot probleem vormen.  

Sharon beaamt dat wij vanuit de Sociale dienst soms de boodschap moeten geven aan die kwetsbare 

gezinnen, vaak nieuwkomers dat ze geen Nederlandse les kunnen volgen omdat ze geen opvang 

vinden. Deze mensen zijn niet mobiel genoeg om zich te verplaatsen naar een andere gemeente. 

Berlaar Heikant vormt zelfs al een probleem. Het is een gekend probleem bij vele gemeenten.  

Stijn bekijkt wat er nog kan gebeuren wat betreft die oppervlaktenormen. Is daar misschien nog een 

mouw aan te passen?  

Op 1 juli start het lokaal loket kinderopvang op vanuit de gemeente, meer specifiek de BKO. De 

collega van Sofie, Henny Wens zal het platform beheren en wordt het aanspreekpunt. Er is uiteindelijk 

gekozen om met Opvang.Vlaanderen in zee te gaan, i.s.m. softwareplatform Cubitec. 

Vorige week hebben (slechts) twee kinderopvangdiensten deelgenomen aan de workshop, waar de 

verwachtingen en mogelijkheden van het platform werden toegelicht. Henny zal elke 

kinderopvangdienst/onthaalouders nog eens telefonisch contacteren zodat iedereen goed op de 

hoogte is van de verwachtingen en we het platform kunnen doen slagen.  

Voor alle duidelijkheid, het wordt GEEN centraal aanmeldingspunt. Ouders mogen nog steeds 

rechtstreeks contact opnemen met de betrokkenen. Er wordt wel gevraagd aan de diensten om vanuit 

het initiatief in het platform aan te geven welke plaatsen bezet zijn. Zo krijgen we na een jaar mooie 

cijfergegevens, zo wordt ook duidelijk hoe nijpend de opvangplaatsen zijn in onze gemeente. Zowel de 

gewone als de tijdelijke opvangplaatsen. Dit platform is immers een tool die vanuit de Overheid zal 

gebruikt worden op probleemzones in kaart te brengen en er mee aan de slag te gaan.  

Sofie licht eveneens toe dat er nog reclame wordt gemaakt: flyers worden nog bezorgd.  

https://www.berlaar.be/producten/huis-van-het-kind


 

3 
 

Sharon en enkele collega’s van de Sociale dienst hebben enkele weken geleden ook een workshop 

gevolgd, als toeleider. Ze beaamt dat het een zeer gebruiksvriendelijk platform is. Vanuit de Sociale 

dienst kunnen we onze cliënten of burgers met vragen wegwijs maken/ondersteunen. Als er nog 

diensten zijn die een toelichting wensen over het platform als toeleider, hiervoor een account 

wensen, dan neem je contact op met Henny Wens op 03 410 19 00. 

We roepen via het Huis van het Kind de collega-kinderopvangdiensten nogmaals op om de nodige 

input te leveren voor het lokaal loket zodat dit platform kan slagen.  

 

2. Acties 

2.1 Planning & bekendmaking tutjesboom (toelichting door Eveline) 

De tutjesboom krijgt stilaan meer vorm. De boom staat er reeds. Ook versiering wordt nog 

aangebracht. Het bord is ondertussen ook in de maak en zal er als volgt uitzien.  
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Het startmoment wordt intern nog bekeken- afhankelijk van de corona-maatregelen die dan van kracht 

zijn. Eventueel in het najaar (september).  De beertjes worden wel al opgestuurd van zodra het bord 

er staat. Hierboven een foto, het beertje bedraagt 15 cm. Deze werden aangekocht onder het budget 

van het Huis van het Kind en de kostprijs bedroeg 940,78 euro.  

 

2.2 Fietsbieb (toelichting Sharon) 

Een bibliotheek zonder boeken maar met kinderfietsen? Het kan vanaf 5 juni in Berlaar en Nijlen.  

De Fietsbieb geeft alle gezinnen de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen tegen een 

lage prijs.  

 

Leden van de Fietsbieb kunnen voor hun kind (tot 12 jaar) een jaar lang een fiets lenen. Tweedehands, 

maar tiptop in orde. De geleende fiets kan men inwisselen voor een ander exemplaar uit de Fietsbieb.  

Lid worden kost 20 euro voor één jaar. Wie een kinderfiets (vanaf 14”) in goede staat aan de Fietsbieb 

schenkt, is meteen een jaar gratis lid. Die fiets wordt nagekeken, volledig in orde gebracht en krijgt een 

nieuw leven. Bij het lenen van een fiets wordt 20 euro waarborg gevraagd. Die krijg je terug wanneer 

je de fiets in goede staat terug inlevert.  

 

Op zaterdag 5 juni, om 9.15 uur, wordt de Fietsbieb feestelijk geopend, in beperkte kring, volgens de 

geldende corona-maatregelen. De Fietsbieb zal vanaf dan 1x per maand geopend zijn. Je vindt de 

Fietsbieb in het buurtpunt Elckerlyc, Kerkeblokken 3, 2560 Nijlen, telkens vanaf 9.30 uur tot 11.30 

uur. Er worden zoveel mogelijk fietsen buiten gestald. In juli en augustus zal het plaatsvinden in de 

school, vermits er in het Chiro lokaal dan kampen doorgaan. Dit zal duidelijk worden aangegeven. 

Nijlen zorgt daar voor.  

 

Scholen en verenigingen kunnen eveneens gebruik maken van de fietsbieb. Voor één dag of iets 

éénmalig kan dat vermoedelijk gratis. Bij interesse kan je contact opnemen met Bart Wynants, van 

het Fietsbiebsecretariaat (bart.wynants@beweging.net). 

Vanuit de dienst Vrije Tijd worden er reeds fietslessen aangeboden aan volwassenen. Is het een idee 

dat we ook fietslessen aanbieden aan kinderen (idee Suzy). Het idee wordt meegenomen en nog 

bekeken.  

 

mailto:bart.wynants@beweging.net
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2.3 Terugkoppeling Week van de Opvoeding/Groeilamp 2021: 17 & 18 mei 

a. Webinar: ‘Digitale mediaopvoeding’ (toelichting door Sharon) 

Er werd volop reclame gemaakt. Vanuit de gemeente werd Den Balder aangepsroken, de 

gemeentelijke website, de verschillende facebookpagina’s. Ook werd de stuurgroep tot twee maal toe 

opgeroepen om reclame te maken onder zijn achterban, zou de gezinsbond het aanbod onder zijn 

leden verspreiden, werd de seniorenraad op de hoogte gebracht, de scholen, het jeugdhuis en de 

verenigingen.  

 

Jammer genoeg waren er slechts 4 inschrijvingen voor dit webinar. Uiteindelijk kwam er die avond zelf 

maar 1 persoon opdagen. 2 mensen hadden geannuleerd en wilden het webinar achteraf bekijken. 1 

persoon had niets meer laten weten. Zeer jammer!  

 

b. Webinar: ‘Afgestemd opvoeden’ (toelichting door Sharon) 

Dit webinar zou doorgaan op 17 mei. Er waren 9 inschrijvingen terwijl er plaats was voor 12 personen. 

De dag zelf is het webinar geannuleerd op vraag van de spreker. Zij kon wegens medische redenen het 

webinar niet laten doorgaan. We bekijken met de spreker, Tine Seghers wanneer dit later kan 

ingepland worden. De ingeschrevenen hadden begrip voor de situatie een vernemen graag wanneer 

het dan wel kan doorgaan. We maken dan opnieuw reclame. Afhankelijk van de maatregelen en die 

nieuwe datum kan het misschien fysiek doorgaan.  

 

Corona heeft volgens Suzy roet in het eten gegooid hebben. Naar volgend jaar toe organiseren we best 

maar 1 infosessie.   

Sofie licht toe dat de jaarlijkse infoavond van het LOK ook telkens ruim werd verspreid en toen ook 

slechts zo’n 20 ouders op aanwezig waren. Het lijkt erop dat onze ouders nog niet warm lopen voor 

infosessies.  
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2.4 Spelotheek (toelichting door Sharon)  

Op vraag van de bibliothecaris heeft Sharon bekeken of er budget voorzien kan worden voor de 

aankoop van games voor een aantal populaire consoles. Dit als aanvulling voor de spelotheek. Vorige 

keer heeft de stuurgroep Sharon de opdracht gegeven dit verder te bekijken. Sharon maakte een 

prijsschatting op met enkele populaire games.  Deze werden verstuurd met de agenda en kan je 

terugvinden als bijlage aan dit verslag.  

 

Sharon krijgt het akkoord om de games aan te kopen. Een totale kost van 400 à 500 euro wordt 

toegestaan. Uiteraard hangt het af van de games die op dat moment op vooraad zijn. Er wordt niet 

alleen gekeken naar nieuwe games, want dat is duur. De meeste games die aangekocht zullen worden 

zijn tweedehands games. Sharon heeft de stuurgroep gevraagd om feedback omtrent de selectie, maar 

mocht geen aanvullingen ontvangen. Ook het jeugdhuis, speelplein en de verenigingen werden 

bevraagd via Eveline. Games zoals Just dance, Marvel, Sims 4, Cars en Sonic racing en Street fighter 

werden gesuggereerd. Deze games stonden reeds op de lijst opgemaakt door Sharon. Er waren dus 

geen nieuwe toevoegingen.  

 

2.5 Verjaardag vieren (toelichting door Sharon) 

Een hele tijd geleden ontvingen we via onze Fb-pagina van het Huis van het Kind een suggestie van 

Anntje Schevernels: taarten bakken voor jarige kinderen, eventueel de bakkers mee inschakelen.  

 

In Lier en Zoersel zou men iets gelijkaardigs hebben uitgewerkt was vorige stuurgroep aangegeven. In 

Lier doet men zulke activiteiten niet. Het OCMW van Willebroek zou zulke activiteiten wel organiseren, 

maar ze hebben nog geen feedback gegeven. Na wat opzoekwerk zijn er OCMW’s die iets doen voor 

de jarige kindjes, meestal met een cadeaupakketje waarin spelletjes, schoolgerief, knutselgerief en 

andere zaken worden verpakt. Deze (kansarme) kinderen zijn gekend zijn door de OCMW’s waardoor 

ze van daaruit worden gecontacteerd.  Voorlopig zijn er geen suggesties gekomen vanuit de 

stuurgroep. Deze blijven welkom. Sharon volgt het verder op en neemt dit punt mee naar de volgende 

vergadering.   

 

2.6 Pamperbox 

Ondanks Corona blijven de pampers goed binnenstromen. Vanuit de Sociale dienst blijven ze ook meer 

dan welkom en kunnen we ze een goede thuis geven. Vermits er twee boxen ondertussen wat slijtage 

vertoonden, hebben we er vier nieuwe aangekocht met een prijskaartje van 165 euro incl. BTW.  

 

De pampers worden beurtelings verdeeld over de Sociale dienst en de vzw Welzijnsschakels. De 

doelgroep is zo goed als hetzelfde, maar op deze manier kan er vanuit beide kanten verdeeld worden. 

De ontvangen pampers dienen geregistreerd te worden en worden jaarlijks bijgehouden door Sharon. 

20210105_affiche_pa

mperbank_berlaar.pdf
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Rita vult nog aan dat de vzw nog meer gezinnen bedelen die niet per se via het OCMW worden 

doorverwezen.  

 

3. Samenwerking met Berrefonds vzw ikv Koesterhuis, en sterreweide (toelichting door Suzy en 

Sharon) 

Op de begraafplaats Hemelshoek komt een sterreweide, dat kadert binnen een groter ‘Masterplan’ 

van de heraanleg. Men is volop aan de slag (architectenbureau) met de uittekening van dat plan. We 

doen dit stapsgewijs want het kan zijn dat er stoffelijke overschotten misschien verplaatst moeten 

worden en dit ligt uiteraard gevoelig.  

Meer specifiek er komt een bestemmingswijziging van perk 1. Perk 2 is nog steeds voorzien van een 

foetusparkje waar deze al jaren welkom zijn. Maar echter een opwaardering dient te krijgen.  

 

Zijn er ideetjes vanuit de stuurgroep waar we aandacht aan moeten geven? We kunnen dit 

bijvoorbeeld vorm geven binnen een werkgroep. Sharon heeft de aanwezigen tijdens de stuurgroep 

bevraagd, maar voorlopig kwam er geen reactie. Als er geïnteresseerden zijn, die het verslag achteraf 

lezen, mogen Sharon een mailtje sturen. Binnen een werkgroep kunnen we ideetjes voor het kerkhof 

bespreken. Sharon zal deze dan voorleggen aan de ruime werkgroep rond de begraafplaats 

Hemelshoek. Doorgaans zal één werkgroep van een uurtje volstaan. Laat je dus niet afschrikken door 

de tijd die gevraagd wordt.   

 

Bijkomend stellen we de vraag of er nood is aan een specifieke samenwerking met bijvoorbeeld een 

Koesterhuis? 

Een koesterhuis is een warme ontmoetingsplek voor gezinnen die een kindje hebben verloren.  Hier 

worden verhalen gedeeld, gekoesterd en troost gevonden.  Deze huizen  zijn opgericht  door  de vzw 

Berrefonds. Antwerpen is voor Berlaar het meest voor de hand liggend. Hetgeen absoluut haalbaar is 

wat de toegankelijkheid betreft.   

 

Hoe gaan andere diensten om met zulke vragen van ouders?  

 

Sharon nam contact op met de sociale dienst van het Heilig Hartziekenhuis te Lier. Zij werken samen 

met het vzw Berrefonds. Zo maken ze gebruik van de herinneringskoffer die deze vzw heeft uitgewerkt. 

Ouders (dat een kindje hebben verloren) mogen uit de koffer enkele stuks kiezen: bijvoorbeeld een 

fotokader, gips voor een hand- of voetafdruk te maken, een mooi doosje om een haarlok in te bewaren, 

etc. Als er broers of zussen zijn in het gezin mogen ook zij iets kiezen. Zo wordt het bespreekbaar 

gemaakt en kan dit aandenken niet alleen dienen als een aandenken.  

  

Het ziekenhuis heeft een “vlinderboekje” uitgewerkt. Ze bezorgen Sharon zo’n voorbeeld met de post, 

zodat ik er een beter beeld van kan krijgen. In dit boekje staat heel wat informatie dat met de ouders 

wordt overlopen. Dit gaat van praktische tips tot het wettelijk kader. Maar ook contactgegevens van 

vzw’s en andere organisaties- om in contact te komen met lotgenoten- staan erin vermeld. Ze werken 

dus niet uitsluitend samen met vzw Berrefonds. Ook vzw Fara, vzw Met lege handen, … zijn er enkele 

waarnaar ze verwijzen.  
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Ook leestips worden vermeld in het boekje en de vzw Boven de wolken. Deze vzw werkt samen met 

professionele fotografen die foto’s nemen van het kindje (al dan niet met de ouders) om een intiem 

moment te creëren en aandenken. Uiteraard enkel en alleen als de ouders dit wensen. 

 

Door deze ontmoetingsplekken nog meer in de verf te zetten kan dat alleen maar ten goede komen 

aan hen die het broodnodig hebben. Voorlopig kwam er geen reactie van de diensten die aanwezig 

waren. Sharon weet dat dit een delicaat onderwerp is, maar door het bespreekbaar te maken 

ondersteunen we de ouders en hun omgeving die hier mee kampen.  

 

Linda deelt een link in de chat.  

https://nl-

nl.facebook.com/EckKraamvogel/videos/vb.1509917015961606/1339607356400231/?type=2&theat

er 

 

Suzy raadt aan om eens te polsen bij de gezinsbond. Sharon doet dit. Het HvhK zou dit thema 

bespreekbaar moeten maken door het in de kijker te zetten. We mogen dit niet loslaten.  

 

4. Samenwerkingsovereenkomst met de vijf uitbetalingsactoren van het groeipakket  

(toelichting door Sharon) 

Vanuit het Agentschap Opgroeien hadden we vernomen dat de uitbetalingsactoren van het 

groeipakket contact zouden opnemen met de Huizen van het Kind om een samenwerking uit te 

werken. Sharon werd enkele weken geleden gecontacteerd door Infino. Sharon en Suzy hebben een 

gesprek gehad met Infino op 28 april. Uit dit gesprek werd de samenwerkingsovereenkomst 

voorgesteld. Een standaard formulier dat door elke Huis zou ondertekend worden. Hierin staat wel 

voor elke uitbetalingsactor een rechtstreekse contactpersoon. Handig als je ouders wenst te 

ondersteunen en verder te helpen. De gegevens werden reeds doorgespeeld aan de Sociale dienst van 

het OCMW. De leden van de stuurgroep kunnen zich ook beroepen op deze contactpersonen wanneer 

ze vragen krijgen van ouders. Uiteraard enkel voor intern gebruik (profesionelen), niet om door te 

geven aan ouders. Bijkomend staan de actoren open voor het organiseren van een zitdag tot 

workshops en infoavonden. Op vraag van ons zou bijna alles kunnen.  

 

Sharon stelt daarom de vraag aan iedereen of er een specifieke nood wordt ervaren en of er ideetjes 

zijn. Voorlopig volgden er geen voorstellen, maar deze blijven welkom.  

 

De samenwerkingsovereenkomst met ons Huis werd ondertussen ondertekend (na goedkeuring door 

RMW 18.05.2021 en VB 06.05.2021). Deze wordt met het verslag meegestuurd. Opgelet! De 

contactgegevens zijn enkel voor professionelen tenzij er uitdrukkelijk burgers bij vermeld wordt.  

 

5. Financiële rapportering subsidie 2020 

De financiële rapportage voor 2020 werd opgemaakt. Een sjabloon werd aangeleverd waarop de 

gegevens ingevuld moesten worden. Samen met de financiële dienst werden de gegevens afgetoetst. 

https://nl-nl.facebook.com/EckKraamvogel/videos/vb.1509917015961606/1339607356400231/?type=2&theater
https://nl-nl.facebook.com/EckKraamvogel/videos/vb.1509917015961606/1339607356400231/?type=2&theater
https://nl-nl.facebook.com/EckKraamvogel/videos/vb.1509917015961606/1339607356400231/?type=2&theater
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Nadien werd dit ter kennisname voorgelegd aan het vast bureau. De rapportage moet ingediend 

worden vóór eind juli 2021. Dat zal tijdig gebeuren.  

 

Als je graag het verslag wil inkijken en nalezen, mag je een mailtje sturen naar Sharon. De rapportage 

wordt morgen verstuurd.   

6. Varia 

Karen Moyson – CM 

Vanaf september worden er opnieuw fysieke sessies babymassage ingepland. In Berlaar staan er dit 

najaar 4 sessies (maandelijks) op de planning. Uiteraard opnieuw als dan de corona-maatregelen het 

op die moment toelaten.  

Daarnaast kunnen ze vanuit CM ook nog altijd mee een infosessie ondersteunen (thema samen te 

bespreken). Dit kan op volgende manier: 

CM zorgt voor een gekwalificeerde spreker, de administratieve opvolging, inschrijvingen via de website 

van CM, eventueel promotiemateriaal (flyers, affiches, digitaal promomateriaal) – samenwerkende 

partners worden mee vermeld, hulp bij de inhoudelijke en praktische ondersteuning. 

Het Huis zorgt voor een geschikte locatie met beamer, scherm en eventueel geluidsinstallatie, de 

bekendmaking in de buurt, gemeente, organisatie..., de vermelding van CM als partner in de 

promotiematerialen, het onthaal en verwelkoming van de deelnemers. 

 

Stijn De Haes (intersectoraal medewerker Opgroeien): 

Interessant webinar dat nog online staat: https://expoo.be/radio-expoo-week-van-de-groeilamp-21-

mei 

 

Eveline (ook gemeld tijdens de vorige stuurgroep) 

• Zomerpretschool 

We organiseren in Berlaar een Zomerpretschool van 9 tot 13 augustus en van 16 tot 20 augustus 

waarbij elke week twee groepjes van 10 kinderen kunnen inschrijven. Het aanbod gaat door in GBS 

De Stap en we werken hiervoor samen met OscarCrew vzw. Zij voorzien voldoende spel- en 

leermateriaal en twee leerkrachten per week. Er wordt een mix van leren en spelen aangeboden 

voor kinderen van de lagere school. 

 

Voor de bekendmaking van het project doen we een beroep op de zorgcoördinatoren van de 

verschillende Berlaarse scholen. Uit evaluaties van eerder zomerscholen blijkt dat de 

samenwerking met de scholen cruciaal is. De zomerpretschool kan meegenomen worden in de 

aanbevelingen van de klassenraad. Ook raden we aan bij inschrijving om aan te geven waar aan 

gewerkt mag worden: rekenen, taal, etc.  

 

https://expoo.be/radio-expoo-week-van-de-groeilamp-21-mei
https://expoo.be/radio-expoo-week-van-de-groeilamp-21-mei
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Voor de organisatie van de zomerscholen doen we een beroep op de subsidies voorzien door de 

Vlaamse Overheid. Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van het aantal aanwezige 

kinderen en bedraagt 45 euro per kind, per dag. Dit maakt dat we de zomerpretschool aan de 

kinderen en ouders gratis kunnen aanbieden.  

 

• Speelpleinwerking 

Vanaf volgende week woensdag kan je inschrijven voor het speelplein in Berlaar (via de 

gemeentelijke website). Dit zal opnieuw doorgaan in bubbels, maar tegen augustus zullen de 

aantallen tegen het “vroegere” normaal zitten. Er zal genoeg ruimte/plaats zijn, want er wordt 

alleen buiten gespeeld. Voldoende verluchting dus! Iedereen welkom.  

7. Volgende vergadering 

Nieuwe vergadering:  20 september om 13.30 uur 

 

Einde: 11.17 uur 

 

 

 

  


