Weekend van de Klant 2021
Tijdens het weekend van
zaterdag 2 en zondag
3 oktober 2021
organiseert de
dienst Lokale
Economie van
het lokaal
bestuur in
samenwerking
met Comeos,
Unizo en UCM
voor het vijfde
jaar op rij het
Weekend van de
Klant.
Wil je graag eens
extra verwend
worden door onze lokale
handelaars? Neem een kijkje op
de website van Weekend van de Klant en stippel je winkelroute uit.
Je kan hier ook de openingsuren van de deelnemende
handelszaken terugvinden en bekijken welke leuke acties er in
onze gemeente georganiseerd worden.
Meer weten?
www.weekendvandeklant.be

Tijdelijke sluiting bibliotheek
van 6-14 oktober
Van woensdag 6 tot en met donderdag 14 oktober sluit de
Berlaarse bib haar deuren vanwege de overschakeling naar de
nieuwe bibliotheeksoftware van Cultuurconnect. De bibliotheek
sluit aan op het 'Eengemaakt Bibliotheeksysteem', zoals (bijna)
alle openbare bibliotheken van Vlaanderen en Brussel.
Tijdens de sluitingsperiode krijgt de bibliotheek volledig nieuwe
software om al het bibliotheekverkeer te organiseren. Om over te
schakelen naar de nieuwe software van Cultuurconnect is het
nodig om het volledige leenverkeer een tijd stil te leggen, zodat alle
gegevens van de leden en de catalogus overgezet kunnen
worden naar de nieuwe software. Daarnaast wordt alle
ICT- infrastructuur (uitleentoestellen, computers, …) aan de nieuwe
software gekoppeld en worden de bibliotheekmedewerkers
vertrouwd gemaakt met het nieuwe systeem, zodat ze vanaf de
heropening alle leden opnieuw vlot kunnen helpen met al hun
vragen.
Wat betekent de sluiting voor jou?
De bibliotheek is gesloten van woensdag 6 tot en met donderdag
14 oktober. In deze periode kan je geen materialen uitlenen of
boeken inleveren, ook niet via de inleverbus.
Meer weten?
www.berlaar.be/sluitingbib
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Zet je mee in voor
een 'Bloeiend Berlaar'
De voordelen van groen zijn bij ieder van ons gekend. Zo
hebben bomen een temperende werking op het klimaat, zorgen
ze voor een betere luchtkwaliteit en zijn ze beeldbepalend.
Bovendien is een groene omgeving gezonder en heeft het
impact op ons mentale welzijn: we voelen ons gelukkiger en
minder gestresseerd. Redenen genoeg om deel te nemen aan
onze groenacties!
·

Behaag het Landschap
Ieder jaar organiseren het lokaal bestuur en de milieuraad een
'Behaag het Landschap'-actie, met telkens een ander aanbod.
Dit jaar keren we terug naar het prille begin en kiezen we
opnieuw voor inheemse haagpakketten. Deze soorten trekken
meer diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde van je tuin.
Dit jaar kan je bovendien mezenkastjes bestellen, zo wordt je
tuin ook aantrekkelijk voor vogels.

·

Bomenactie
Om onze gemeente groen en landelijk te houden, werd in 2019
de campagne 'Bloeiend Berlaar' in het leven geroepen. Eén van
de ambities van die campagne is om tegen 2024 liefst 11 500
nieuwe bomen in onze gemeente aan te planten. Met jouw
hulp, uiteraard.
Want ook jij kan je steentje bijdragen, net zoals 409
Berlaarnaars vorig jaar deden. Door deel te nemen aan de
bomenactie maakten ze een verschil voor natuur en klimaat en
zetten ze samen met ons een stap naar een groener en meer
energieneutraal Berlaar. Dit jaar krijg je opnieuw de kans om
mee te doen!
Per gezin kan je in de maand oktober een gratis boompje of
struik bestellen bij het lokaal bestuur, dat je op je eigendom
(binnen de gemeentegrenzen) kan aanplanten. Je hebt nu de
keuze uit wintereik, esdoorn of zomerlinde (grotere soorten,
plantmaat 8/10), zoete kers (kleinere soort, plantmaat 8/10 en
gele kornoelj en spork (struiken, plantmaat 60/100). Geen plaats
in je tuin? Dan kan je aangeven dat jouw boom of struik op
openbaar domein geplaatst mag worden. Zo lever je alsnog
een belangrijke bijdrage aan onze leefomgeving en de
leefbaarheid van ons dorp!

Bestellen en afhalen
Je plantgoed, vogelkastje(s) en gratis boom/struik kan je van
1 oktober tot 25 oktober bestellen via de gemeentelijke webshop:
www.berlaar.be/webshop.
Het bestelde materiaal (zowel de gratis boom/struik, als het
plantgoed en de vogelkastjes) kan je afhalen op
zaterdag 20 november tussen 9.30 en 11.30 uur aan het
gemeentelijk magazijn (Hellegatstraat 1).
Meer weten?
Vo o r m e e r i n f o o f e e n ov e r z i c h t k a n j e t e re c h t o p
www.berlaar.be/bloeiendberlaar.

Gratis houtverhakseldag
op zaterdag 30 oktober
Na enkele edities verplicht uitgesteld te moeten
hebben, staan de compostmeesters opnieuw paraat
om jou te helpen bij het verwerken van eventuele
snoeiresten die je hebt verzameld bij het winterklaar
maken van je tuin. Op zaterdag 30 oktober 2021
tussen 8 en 18 uur komen ze het snoeihout gratis
bij jou thuis verhakselen.
Om de verhakseldag vlot te laten verlopen, vragen we aan de
inschrijvers om de snoeiresten in dezelfde richting te stapelen
en in busseltjes te binden
(niet met ijzerdraad!). Bij de
nieuwe inschrijvers zal een
compostmeester het te
verhakselen materiaal een
week voor de hakseldag
komen bekijken en raad geven
voor een correcte opstapeling.
Om organisatorische redenen zal er maximaal 10 m per locatie
worden verhakseld. Het is tevens belangrijk dat de snoeiresten
vlot bereikbaar zijn en zich niet in reeds half-gecomposteerde
toestand bevinden. Slecht gestapelde of halfvergane hopen
worden niet verhakseld.
Wens je gebruik te maken van de diensten van de
compostmeesters? Stuur dan voor vrijdag 15 oktober een mail
naar milieu@berlaar.be met vermelding van volgende gegevens:
· naam + voornaam,
· adres waar wordt verhakseld,
· telefoonnummer,
· locatie van het te verhakselen hout (straatkant, in de tuin …),
· de hoeveelheid snoeihout in m (max 10 m ).
De eerste 60 inschrijvers worden zeker bediend, in zoverre de
snoeiresten netjes zijn gestapeld. Latere inschrijvers worden op een
wachtlijst geplaatst en in functie van beschikbare tijd nog bediend.

Lezing ASS van Ans Vroom
In de zomer van 2017 schreef Ans een
reeks zomercolumns over haar leven
als alleenstaande mama van een
dochtertje met ASS (Autisme Spectrum
Stoornis) voor het weekblad Libelle, en
ook in haar debuutroman Moederziel
verwerkte ze haar eigen ervaringen.
Ook in haar werk als journaliste
publiceerde ze al verschillende keren
over deze thematiek.
“Ik doe mijn best... met een hoofd vol
twijfels en een hart vol liefde.”
In haar zeer persoonlijke lezing gaat
Ans dieper in op de uitdagingen die ze
ondervond in de afgelopen jaren als
mama van een heel bijzonder meisje. Deze lezing pretendeert
geen kant-en-klare oplossingen of professioneel advies aan te
bieden, maar is het pure en oprechte relaas van de belevenissen
van moeder en dochter in een wereld die hen niet altijd even goed
begrijpt. Door haar eigen verhaal openhartig te delen hoopt Ans
een hart onder de riem te steken van lotgenoten en begrip op te
wekken bij iedereen die in aanraking komt met de problematiek
van autisme.
Praktisch
Deze gratis lezing vindt plaats op 14 oktober om 19.30 uur in
Buurtpunt Nijlen, Kerkeblokken 3. De lezing duurt ongeveer een
uur, met daarna de mogelijkheid tot een vraaggesprek met het
publiek.
Inschrijven doe je via buurtpunt@nijlen.be, uiterlijk tot 5 oktober,
met vermelding van naam en adres. Er kunnen maximum 25
geïnteresseerden deelnemen.
Meer weten?
www.ansvroom.be

Lezingenreeks ‘Ontdek Europa in Berlaar'
Wil jij graag op een toffe en interactieve manier bijleren over de
Europese Unie? Mis dan de lezingenreeks 'Ontdek Europa in Berlaar'
niet, een initiatief van Provincie Antwerpen, gemeente Berlaar, Neos
Berlaar en Mondo vzw.
· Lezing 1: 'Snelcursus EU', door Europa Direct Provincie Antwerpen
11 oktober - 20 tot 21.30 uur in Zaal Familia (Aarschotsebaan 105)
De 'Snelcursus EU' is de eerste lezing in de 3-delige reeks ’Ontdek
Europa in Berlaar’. Op 1,5 uur tijd ontdek je heel wat meer over de
Europese Unie.
· Lezing 2: 'Een kijkje achter de schermen van het Europees
Parlement', door Rolf Falter, Hoofd Bureau Europees Parlement
België
28 oktober - Van 20 tot 21.30 uur in Zaal Berkenhof (Misstraat 70)
’Een kijkje achter de schermen bij het Europees Parlement’, is de
tweede lezing in de 3-delige reeks ’Ontdek Europa in Berlaar’. Rolf
Falter bespreekt de Europese instellingen, zoomt in op de werking
van het Europees Parlement en werpt een blik op de EU actualiteit.
De presentatie is doorspekt met toffe verhalen van achter de
schermen.
· Lezing 3: 'Wat met taalrechtvaardigheid in de EU?' door Drs.
Guido-Henri de Couvreur, Mondo vzw
22 november - Van 20 tot 21.30 uur in Zaal Berkenhof (Misstraat 70)
’Wat met taalrechtvaardigheid in de EU?’ sluit de lezingenreeks
’Ontdek Europa in Berlaar’ af. Je ontdekt tijdens deze lezing meer
over taalkundig onrecht. In hoeverre houden talen een
onrechtvaardige wereld in stand? Of hoe zouden ze er kunnen toe
bijdragen?
Deelname is gratis. Schrijf je in voor één lezing, twee lezingen of de
volledige reeks. Meer info en inschrijvingen via
www.popupeuropa.be/berlaar.
OPGELET: de eerste lezing vindt plaats in zaal Famila
(Berlaar Heikant), de 2de en 3de lezing in zaal Berkenhof (Berlaar).

Berlaarse woonzorgcentra
slaan de handen in elkaar
voor nieuwe infomiddagen
Sinds september zijn BUURTZOR G LDC
BALDERHUYS (WZC Kloosterhof) EN BUURTHUIS
GUST & TINA (WZC Sint-Augustinus) gestart met
infomiddagen, waarbij thema's die relevant zijn voor
senioren besproken worden. Niet enkel de bewoners
van het woonzorgcentrum, maar ook andere
senioren of geïnteresseerden zijn welkom. Deze
extramurale aanpak is een initiatief in het kader van
een verbetering in de buurtzorg, waarbij de expertise
en ervaring van beide woonzorgcentra worden
gedeeld.
De activiteiten vinden afwisselend plaats in WZC Kloosterhof en
WZC Sint-Augustinus, telkens om 14 uur:
· WZC Sint-Augustinus: 2de donderdag van de maand
· WZC Kloosterhof: 4de donderdag van de maand
Deelname aan de activiteiten kost 2 euro (koffie inbegrepen).
Wat staat er op de planning in oktober
· 14 OKTOBER - VERTELNAMIDDAG
Jef De Ceuster vertelt over de rijke geschiedenis van brouwerijen
en cafés in Berlaar. Hierbij kan de degustatie van een Balders
biertje niet ontbreken!
WZC Sint-Augustinus, vooraf inschrijven is niet nodig.

· 28 OKTOBER - ROUW EN VERLIES
Afscheidsdoula Nadine Segers zorgt voor een
taboedoorbrekende en inspirerende namiddag.
WZC Kloosterhof, vooraf inschrijven is niet nodig.

Vooruitblik
· 9 november (let op: deze activiteit vindt plaats op dinsdag ipv op donderdag)
Nadenken over later. Vroegtijdige zorgplanning.
· 25 november
Maak je eigen flower hoops met droogbloemen.
· 9 december
Infonamiddag over diefstalpreventie door de politie.
· 23 december
Kookworkshop: een budgetvriendelijke feestmaaltijd.
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