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Digitaal loket helpt in zoektocht
naar kinderopvang
Het Lokaal Loket Kinderopvang Berlaar krijgt vanaf 1 juli digitale
versterking. Via het platform www.opvang.vlaanderen wordt opvang
vinden kinderspel. Je vindt er een overzicht van de opvanginitiatieven
in Berlaar en kan via het platform meteen een aanvraag indienen.
Verlies je soms het overzicht van je opvangvragen? Ben je het beu
om telkens hetzelfde formulier in te vullen? Dan kan je via
opvang.vlaanderen voortaan onbeperkt aanvragen doen bij
opvanglocaties bij je in de buurt, allemaal in slechts enkele
muisklikken.
Vanaf 1 juli is Berlaar aangesloten op het platform en kan je
rechtstreeks een aanvraag doen bij de opvanginitiatieven.
Heb je toch nog extra hulp nodig?
Dan kan je aankloppen bij het Loket Kinderopvang Berlaar via
henny.wens@berlaar.be of 0499 71 09 56.

Sluitingsdagen
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het
Sociaal Huis zijn gesloten op:
- woensdag 21 juli 2021 (Nationale feestdag)
Maak een afspraak!
Onze diensten werken op afspraak. Er één maken kan online via
www.berlaar.be/webloket, telefonisch via 03 410 19 00 of via mail
naar info@berlaar.be. De onthaalmedewerkers bekijken samen
met jou wanneer je kan langskomen (afspraken zijn ook mogelijk
buiten de openingsuren).
Vermeld bij je aanvraag duidelijk je naam, je telefoonnummer en
waarover je afspraak gaat. Let op: je moet je afspraak minstens drie
werkdagen vooraf aanvragen.
! Tijdens de zomervakantie zijn de maandagavondzittingen
beperkt tot de eerste maandag van de maand. Heb je
dringend iets nodig van de dienst Burgerzaken en kan je enkel
's avonds langskomen? Plan dan tijdig je afspraak in !

Je huisdier steeds op zak
met de huisdierkaart
Wat als je (buitenshuis) iets overkomt en je buiten bewustzijn in
het ziekenhuis terechtkomt, maar je viervoeter zit alleen thuis op
je te wachten? Dankzij de huisdierenkaart kan je de
hulpdiensten voortaan laten weten dat je een huisdier hebt dat
opgevangen moet worden. Knip de huisdierkaart uit, vul je
gegevens in en stop hem bij je identiteitskaart in je portefeuille.
Op die manier vinden de hulpdiensten de kaart meteen en
kunnen ze ervoor zorgen dat je huisdier niet aan zijn lot
overgelaten wordt.
Meer weten?
www.berlaar.be/huisdierkaart

Heb jij foto's van
de Sint-Pieterskerk?
De Sint-Pieterskerk in Berlaar-Centrum wordt momenteel
gerestaureerd, de werken gebeuren met
respect voor de geschiedenis van het
gebouw. Voor de schilderwerken aan de
binnenkant zijn we daarom nog op zoek
naar oude foto's uit de jaren '50.
Traden jij en je partner of je (groot)ouders in
die periode in het huwelijk in de kerk of heb
je nog foto's van doopsels uit die tijd?
Bezorg ze ons via nils.serneels@berlaar.be.
We zijn op zoek naar foto's in kleur waar we
ook het interieur op kunnen zien, die
kunnen ons helpen om de binnenkant
verder in ere te herstellen.
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Word jij lid van de
Leesjury?
De Leesjury (voorheen KJV) is een leesclub voor kinderen en
jongeren. In de Leesjury lees je tussen september en april acht
boeken. Je denkt erover na en praat erover, samen met andere
leeftijdsgenoten in de leesgroep. Daarna kies je je favoriete boek.
Ben je 10, 11 of 12 jaar oud?
Dan kan je je aansluiten bij het leesgroepje van de bibliotheek.
Meer info vind je via deleesjury.be, berlaar.bibliotheek.be of aan
de balie van de bib (of bel/mail naar 03 482 45 58 of
bibliotheek@berlaar.be).
Inschrijven doe je via het inschrijvingsformulier op de website van
de bib.
Ben je tussen 4 en 18 jaar?
En lees je liever op eigen houtje? Dan kan je lid worden van de
internetjury. Meer info vind je via www.deleesjury.be/internetjury of
aan de balie.
De leesjury is een
initiatief van Iedereen
Leest.

Problemen met je identiteitskaart?
Download de nieuwe software!
Je identiteitskaart steekt sinds begin dit jaar in een nieuw jasje. Niet
alleen de buitenkant ziet er anders uit, ook de kaart zelf is vernieuwd.
Hierdoor kan je problemen ondervinden met online toepassingen.

Je huisdier steeds op zak
met de huisdierkaart

Merk jij dat je identiteitskaart niet werkt wanneer je bij de bank, in het
ziekenhuis, … bent? Of kan je niet meer aanmelden bij online
toepassingen zoals Mijn Burgerprofiel en Tax-on-web? Sinds kort
zijn de identiteitskaarten vernieuwd. Niet alleen de buitenkant ziet er
anders uit, ook de contactchip van de identiteitskaart is veranderd.
Om je identiteitskaart te kunnen gebruiken in een digitale
toepassing, moet je beschikken over de nieuwste versie van EIDsoftware. Je kan deze downloaden via https://eid.belgium.be/nl.
Heb je vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact op met de dienst Burgerzaken via
burgerzaken@berlaar.be of 03 410 19 00.

I.C.E. = In Case of Emergency (noodcontact)
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