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Sluitingsdagen

OPGELET!
Beste lezer, de teksten van 
deze publicatie werden op             
17 november 2021 afgesloten. 
Er golden toen verstrengde 
coronamaat rege len ,  da t  
betekent dat wat je in deze 
editie leest ondertussen 
achterhaald kan zijn. Neem bij 
twijfel gerust contact op met de 
gemeentelijke diensten via of 03 410 19 00.info@berlaar.be 

MONDMASKER OPNIEUW VERPLICHT 

De verstrengde coronamaatregelen van de federale overheid 
hebben ook een impact op onze gemeentelijke dienstverlening. 
Om de verspreiding van het virus te voorkomen is het dragen 
van een mondmasker opnieuw verplicht in de openbare 
gebouwen van het lokaal bestuur, zowel voor bezoekers als 
werknemers van het lokaal bestuur.

Sluitingsdagen 

De gemeentelijke diensten kennen in december geen 
sluitingsdagen, maar let op: op vrijdag 24 en vrijdag 31 
december zijn de gemeentelijke diensten telefonisch alleen 
bereikbaar van 8.30 tot 12.15 uur. Het lokaal bestuur wenst je een 
fijne kerstperiode en een gezond en gelukkig 2022!

 Hoe vraag je je Covid Safe 
 Ticket (CST) aan?
Bij heel wat evenementen, in horeca en in fitnesszaken moet je het 
Covid Safe Ticket (CST) voorleggen. Maar hoe vraag je dat CST nu 
aan?

 · V ia de CovidsafeBE-app
   Heb je een smartphone? Dan kan je
   de app CovidsafeBE downloaden en
   via Itsme je CST instellen.
 · V ia Mijn Burgerprofiel
   Je kan het CST ook downloaden en
   op papier afdrukken. Log je met je
    identiteitskaart en je pincode in op 
   www.mijnburgerprofiel.be. 
   Bij 'Covid-19' kan je jouw certificaat vinden.
 · V ia de post
   Je kan het Covid Safe Ticket ook via de post ontvangen. Bel 
   daarvoor naar 078 78 78 50. Hou wel rekening met een 
   wachttijd van ongeveer één week tussen aanvraag en 
   ontvangst.

Weet je jouw pincode niet meer? En kan je de papieren waar de 
code opstaat niet meer vinden? Dan kan je nieuwe codes 
aanvragen via  of https://www.berlaar.be/.../heraanvraag-codes...
bel via 03 410 19 00 naar de dienst Burgerzaken. Het duurt wel 
enkele weken vooraleer je de codes ontvangt.

 Gratis renovatiecoaching 
 op  maat van jouw woning 
 en budget
In Vlaanderen zijn huishoudens voor één vierde verantwoordelijk 
voor de totale uitstoot van CO2. Om de klimaatdoelstellingen van 
2050 te halen, moeten jaarlijks meer dan 90 000 Vlaamse 
woningen gerenoveerd worden tot goed geïsoleerde, bijna-
energieneutrale woningen. Concreet zal elke woning een A-label 
moeten halen. Bovendien zal er in Vlaanderen vanaf 2023 een 
renovatieplicht gelden voor wie een woning met EPC label E of F 
koopt. De woning moet naar label D gebracht worden binnen de vijf 
jaar. 

Kwalitatief en energetisch renoveren is echter niet zo voor de hand 
liggend. Net daarom kunnen inwoners van Berlaar beroep doen op 
de renovatiecoach van Stekr. De coach ondersteunt hen en leidt 
elke energetische renovatie in goede banen.

Heb je concrete verbouwplannen? Wil je jouw woning meteen ook 
energiezuinig maken? Wil je weten op welke premies je recht hebt? 
Stekr biedt renovatiecoaching op maat van jouw woning en 
budget. De coaching is bovendien gratis én onafhankelijk. 
Contacteer de renovatiecoach via .https://stekr.be/renovatiecoach/

Meer weten?
www.stekr.be info@stekr.be,  of 015 28 60 28.
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Kraslotenactie
lokale handelaars

Na het succesvolle 'Win Gratis Winkelplezier', de actie waarmee je 
vorig jaar je aankoopbedrag terug kon winnen door je kassaticket 
in één van de geluksboxen te deponeren, zet Berlaar een nieuwe 
winkelactie op poten. Winkel tussen maandag 20 december 2021 
en zondag 16 januari 2022 voor minimaal 5 euro bij één van de 
deelnemende zaken en maak kans om dat bedrag te 
vertiendubbelen!

Koop. Kras. Win!

Per aankoopschijf van 5 euro krijg je bij de deelnemende zaken 
een kraslotje. Wanneer je een winnend lot in handen hebt kan je 
het weer inwisselen bij één van de deelnemende handelaars naar 
keuze, maar wel in de sector die vermeld staat op het lot. Dit kan tot 
en met 31 juli 2022, daarna vervalt je lotje en dus ook je 
shoptegoed.

Je kan bij zowel handelaars, horecazaken als marktkramers 
prijzen winnen. De deelnemende handelaars kan je terugvinden 
op de gemeentelijke website of kan je herkennen aan de affiche in 
het kraam/de winkel.

Meer weten?
www.berlaar.be/kraslotenactie lokale.economie@berlaar.be,  of 
03 410 19 00

 Gemeentelijke evenementen 
 verder uitgesteld tot 2022
Omdat de coronacijfers opnieuw stijgen en de federale overheid 
eind oktober weer verstrengde maatregelen heeft ingevoerd, heeft 
het lokaal bestuur besloten de eigen evenementen verder uit te 
stellen naar 2022.

Door corona hadden we een 
aantal grotere evenementen 
uitgesteld naar het einde van 
het jaar. We hadden gehoopt 
dan weer op een gezellige 
m a n i e r  t e  k u n n e n 
samenkomen .  Daardoor 
s t o n d e n  d i t  n a j a a r 
verschillende activiteiten op 
de agenda, waaronder een 
B e v r i j d i n g s b a l ,  t w e e 
Seniorenfeesten, een Sinterklaasfeest en de ontvangst van 
jubilarissen. Omdat die evenementen zich richten op senioren en 
kinderen, twee belangrijke doelgroepen, en we er alles aan willen 
doen om de verspreiding van het virus te stoppen, besloten we als 
lokaal bestuur die evenementen opnieuw, hopelijk voor een 
laatste keer, uit te stellen.

Volgende gemeentelijke activiteiten die in december zouden 
plaatsvinden, worden uitgesteld naar 2022:

 - Sinterklaasfeest (oorspronkelijk gepland op 1 december)

 - Seniorenfeesten (oorspronkelijk gepland op 2 en 3 december)

 - Ontvangst jubilarissen (oorspronkelijk gepland op 4 december)

 - Kerstmarkt (oorspronkelijk gepland op 17 december)

Evenementen voor kleinere groepen 
en externe evenementen die zich 
aan de maatregelen houden, kunnen 
wel nog plaatsvinden. Je kan steeds 
terecht op de gemeentelijke kanalen 
voor een laatste stand van zaken.

Het lokaal bestuur roept op om nog 
een laatste finale inspanning te doen 
en de maatregelen van de federale 
ove rhe id  te  vo lgen .  Vo lg  de 
hyg iënemaa t rege len ,  l aa t  j e 
vaccineren, hou afstand waar het kan en draag een mondmasker 
waar het moet. Het is bijzonder jammer dat er weer enkele zaken in 
het water vallen. Maar door samen nog even waakzaam te blijven, 
kunnen we vanaf het voorjaar van 2022 deze moeilijke periode 
hopelijk eindelijk achter ons laten.

Meer weten over de coronamaatregelen?
www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-2610/

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. De lessenreeks stond al op 
de planning in 2020, maar wegens de uitbraak van het coronavirus 
werd deze na de eerste les stopgezet.

We starten dus graag met frisse moed aan een nieuwe 
lessenreeks. Met Start To Tuinhier leer je meer over ecologisch 
tuinieren en kom je stapsgewijs te weten hoe je een prachtige, 
eetbare tuin kan creëren. Lesgever Eddy Vets is gepassioneerd 
door het tuingebeuren en tracht deze 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! Inschrijven is niet nodig.

Les 1 Dinsdag 7 december 2021 19.30 uur
 Basis ecologisch tuinieren

Les 2 Dinsdag 8 februari 2022 19.30 uur
 Grondbewerking – planning – het begin van een nieuw 
 tuinseizoen

Les 3 Dinsdag 8 maart 2022 19.30 uur
 Voorjaarsgroente zaaien en planten (erwten, wortelen, 
 bloemkool,…) en preventieve maatregelen

Les 4 Dinsdag 29 maart 2022 19.30 uur
 Voorbereiding zomerteelten en probleemteelten

Les 5 Dinsdag 3 mei 2022 19.30 uur
 Zomer- en herfstteelten

Les 6 Datum volgt nog Tijdstip volgt nog
 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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