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 Internet van de toekomst
 in Berlaar
Fiberklaar wil een glasvezelnetwerk uitrollen in Berlaar, met in een 
ee r s t e  f a se  3617  ad ressen .  He t  i s  daa r rond  een 
informatiecampagne gestart op 26 september, die loopt nog tot   
14 november.

Fiberklaar is een gemeenschappelijke onderneming van EQT en 
Proximus, opgericht in 2021. 
Het wil 1,5 miljoen Vlaamse 
woningen 'fiberklaar' maken 
t e g e n  2 0 2 8  e n  b i e d t 
daarvoor een open netwerk 
aan. Alle providers zijn 
welkom om daarop aan te 
sluiten.

Dit najaar wil Fiberklaar meer 
dan 3 617 inwoners van onze 
gemeente overtuigen om 
gratis en vrijblijvend aan te 
sluiten. Op die manier strijkt 
het netwerk van de toekomst 
neer in Berlaar.

Aanleg van een glasvezelnetwerk

Om het internet van de toekomst in onze gemeente mogelijk te 
maken, wordt er gewerkt met glasvezeltechnologie of fiber. Dat 
biedt de mogelijkheid tot grenzeloos surfen, streamen en digitaal 
tv-kijken, zonder haperingen.

Fiberklaar zal deze glasvezelkabels aanleggen in de straat. 
Inwoners beslissen zelf of ze ook een aansluiting tot in hun woning 
willen. Als je dat wil, kan je intekenen via . www.fiberklaar.be/berlaar
Vervolgens komt een huisbezoeker langs die met jou zal bekijken 
waar de aansluiting kan gemaakt worden.

Let op: pas als binnen het projectgebied in Berlaar 20 procent van 
de inwoners intekent op een gratis glasvezelaansluiting, zal 
Fiberklaar daadwerkelijk het netwerk aanleggen. Maak dus zeker 
jouw interesse kenbaar via de website, als je een aansluiting wil. 

Hoe gaat Fiberklaar verder te werk? In eerste instantie zal 
Fiberklaar iedereen informeren. Via infosessies, zowel online als 
fysiek, maar ook met folders per post en publicaties op de sociale 
media.

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 15 december 
afgesloten. Dat betekent dat wat je in deze editie leest ondertussen 
achterhaald kan zijn. Hou voor een actuele stand van zaken zeker 
de gemeentelijke communicatiekanalen in het oog. Neem bij twijfel 
gerust contact op met de gemeentelijke diensten via 03 410 19 00 
of info@berlaar.be.

Zitdagen burgemeester
Je kan bij burgemeester Walter Horemans terecht tijdens vaste 
zitdagen in het gemeentehuis of in de gemeentelijke basisschool 
in Berlaar-Heikant.

- Berlaar-Heikant:
 maandagavond van 18 tot 18.45 uur

- Berlaar-Centrum:
 maandagavond van 19 tot 20 uur

Je kan ook een afspraak maken via 
0478 29 37 77.

Opgelet: op maandag 3 januari 2022 is er geen zitdag.

Viering Wapenstilstand
op vrijdag 11 november

Op vrijdag 11 november herdenken we het einde van de Eerste 
Wereldoorlog. Om 10 uur start er een misviering in de Sint-
Pieterskerk in Berlaar-Centrum, aansluitend volgt er een optocht 
naar het monument van de gesneuvelden op het dorpsplein.

Fanfares Ste Cecilia en Willen is Kunnen zorgen samen met 
zangeres Anita voor de muzikale noot tijdens de misviering. Zij 
begeleiden verder ook het moment aan het monument waar de 
bloemen neergelegd worden.

Om de herinnering aan Wapenstilstand levend te houden zullen er, 
met de hulp van vzw Frontleven, tijdens de optocht ook enkele 
historische elementen in het straatbeeld te zien zijn.

Wil je zelf de herinnering aan Wapenstilstand de komende jaren 
mee warm houden? De Berlaarse afdeling van de Nationale 
Strijdersbond België zoekt nieuwe leden om hun werking te 
versterken. 
Neem daarvoor contact op met Willy Windey (0476 47 51 99 – 
windey.willy@telenet.be) of Rita Deckers (0472 88 11 75 – 
ritadeckers@hotmail.com). 

 Lindebomen marktplein
 krijgen snoeibeurt 
In de week van 14 november zul len gecert i f iceerde 
boomverzorgers opnieuw regulier onderhoud uitvoeren op de 
lindebomen rond het marktplein. Vanwege de korte plantafstand 
van de bomen kiezen we hierbij voor de vormsnoei 'kandelaberen'. 
Hiermee zorgen we ervoor dat de bomen elkaar niet gaan 
onderdrukken en kunnen we alle bomen rond het plein behouden.

Door het onderhoud te voorzien vóór de heraanleg van de Markt 
maken we de bomen ook extra weerbaar tegen de veranderingen 
die de komende maanden rondom hen zullen plaatsvinden. Het 
kroonvolume wordt beperkt waardoor er minder kans is op schade 
door de aankomende werkzaamheden.

Boekenverkoop in Berlaarse bib
Op zaterdag 17 november om 9.30 uur gaat de jaarlijkse 
boekenverkoop van de bibliotheek van start. Tot zaterdag 10 
december kan je er terecht voor lectuur aan spotprijsjes!

 ·     Boeken voor volwassenen: € 0,50
 · Boeken voor jeugd en adolescenten: € 0,25
 · Strips: € 0,25
 · Tijdschriften: € 0,25
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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

     Bewegen op verwijzing
'Bewegen Op Verwijzing', een initiatief van het Vlaams Instituut 
Gezond Leven, helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg 
naar een actiever leven. Hoe? Met professionele coaching en een 
beweegplan op maat. 

Ook onze gemeente doet mee. Beweegcoaches Kathleen en 
Pieter zetten je, na doorverwijzing van je huisarts of specialist, op 
weg naar een fittere versie van jezelf.

Kathleen: 'Als beweegcoach ga ik samen met jou op zoek naar de 
beste manier om meer beweging een plaatsje te geven. Dat kan 
om heel veel redenen gebeuren en op nog veel meer 
verschillende manieren. Op basis van je levensstijl én mijn 
ervaring en brede kijk op het beweeg- en sportaanbod in de 
omgeving komen we tot een beweegplan op maat. Eenmaal we 
een beweegplan hebben is mijn taak vooral steunen, opvolgen 
en waar nodig aanpassen.' 

Je kan bij beweegcoach Kathleen of Pieter terecht via 
doorverwijzing van je huisarts of specialist.
 · Startgesprek: 20 euro
  (met verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit: 4 euro).
 · Opvolggesprek: 10 euro
  (met verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit: 2 euro).

Meer weten?
0495 245 245 of lier.kathleen@bewegenopverwijzing.be 
0499 254 197 of lier.pieter@bewegenopverwijzing.be 

     Sport Overdag
De dienst Vrije Tijd organiseert wekelijks badmintonsessies op 
eigen niveau voor plezier en vriendschap. Zin om zelf met racket en 
shuttle aan de slag te gaan? Schrijf je dan in voor Sport Overdag! 
Iedereen is welkom, ook al ben je (nog) geen gevorderde.

Interesse?
Iedere volwassene (18 jaar of ouder) kan zich inschrijven voor de 
badmintonles. Die vindt elke dinsdag van 15 tot 17 uur plaats in 
sporthal 't Stapveld (Pastorijstraat 62). Per periode (6 maanden, 
januari-juni of juli-december) betaal je 15 euro. Betalen per les is 
niet mogelijk.

I nsch r i j ven  doe je  v ia  de  gemeente l i j ke  webshop 
( ) of aan het onthaal van het www.berlaar.be/inschrijven
gemeentehuis (Markt 1).

Meer weten?
03 410 19 00 of vrijetijd@berlaar.be

 Proef de wereld tijdens 
 onze jaarlijkse brunch

I eder  jaa r  o rgan iseer t  de gemeente l i j ke  raad voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Berlaar samen met 
Oxfam Wereldwinkel een brunch ten voordele van 11.11.11. Je kan 
die middag genieten van allerlei wereldgerechten en komt te 
weten welk project dit jaar kan 
rekenen op de Steunprijs voor 
Ontwikkelingssamenwerking.

De steunprijs wordt door het 
lokaal bestuur geschonken aan 
een inwoner of organisatie die 
aan een project voor ontwikkelingssamenwerking voor de derde of 
vierde wereld meewerkt of zo'n project zelf organiseert. Ook dit jaar 
vindt dit mooie initiatief plaats en jij bent uitgenodigd!

Praktisch
De brunch, met aansluitend de uitreiking van de Steunprijs, vindt 
plaats op zondag 13 november van 10 tot 14 uur in zaal Familia 
(Aarschotsebaan 105) in Berlaar-Heikant. Voor 18 euro kan je 
komen meegenieten van de brunch (vegetarisch mogelijk), 
kinderen onder 12 jaar betalen 7 euro.

Wil je er graag bij zijn? Dan kan je voor maandag 8 november 
inschrijven via:
 · het gemeentehuis: 03 410 19 00 of nele.weuts@berlaar.be
 · schepen Nadine Boekaer ts :  0494 53 31 34 of 

nadine.boekaerts@berlaar.be
 · Mia Clé (OXFAM Wereldwinkel): 015 24 70 71 of 

mia.cle@scarlet.be

NIEUW: cadeaumarkt 
Tijdens de brunch kan je dit jaar ook de cadeaumarkt van de 
Wereldwinkel bezoeken.  Tot 18 uur kan je er snuisteren tussen 
potentiële geschenken voor de aankomende eindejaarsperiode 
en enkele (h)eerlijke wereldwijnen bestellen voor de feesten.

     Een kijkje achter de 
     schermen van het
     opvangcentrumcentrum
Het Berlaarse noodopvangcentrum telt momenteel 262 bewoners. 
Hieronder vallen 147 alleenstaande mannen en 115 gezinnen. 
Ondertussen gaan al 49 kinderen naar een school in de buurt.

Ben je benieuwd naar de werking van het noodopvangcentrum? 
B innenko r t  kan  je  te rech t  op  de  Facebookpag ina 
'Rodekruisopvangcentrum Berlaar' voor een kijkje achter de 
schermen. Hier worden vragen als “Hoe verloopt de 
asielzoekersprocedure?” en “Wat schaft de pot?” beantwoord.

Kom je liever in levende lijve kennismaken met het opvangteam en 
de bewoners? Dan verwelkomen we je graag op de opendeurdag 
van zaterdag 12 november. Verwacht je aan een informatieve 
rondleiding en toffe activiteiten voor en door inwoners van Berlaar 
en bewoners van het noodopvangcentrum.

Deze maand starten meer dan 15 enthousiaste vrijwilligers bij 
Rodekruisopvangcentrum Berlaar. Wil jij je ook engageren voor 
taallessen of huiswerkbegeleiding? Stuur een mailtje naar: 
integratie.ocberlaar@rodekruis.be.
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