Zitdagen burgemeester

Sluitingsdagen
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
- maandag 1 en dinsdag 2 november (Allerheiligen & Allerzielen)
- donderdag 11 november (Wapenstilstand)

Je kan bij burgemeester Walter Horemans
terecht tijdens vaste zitdagen in het
gemeentehuis (Markt 1) of in de
gemeentelijke basisschool in BerlaarHeikant (Aarschotsebaan 60).

Maak een afspraak!

- Berlaar-Heikant:
maandagavond van 18 tot 18.45 uur
- Berlaar-Centrum:
maandagavond van 19 tot 20 uur

Onze diensten werken op afspraak. Om een afspraak te maken,
neem je contact op met de onthaalmedewerkers. Dat kan
telefonisch via 03 410 19 00 of via mail (info@berlaar.be). Zij
bekijken samen met jou wanneer je kan langskomen (afspraken
zijn ook mogelijk buiten de openingsuren).

Je kan ook een afspraak maken via 0478 29 37 77.
Opgelet: op maandag 1 november is er geen zitdag.

Herdenking Wapenstilstand
op 11 november
Op donderdag 11 november herdenken we het einde van de
Eerste Wereldoorlog. In de Petruszaal van OC Ballaer (Markt 27)
wordt daarom een plechtige eucharistieviering opgedragen aan
Wapenstilstand. De viering start om 10 uur en iedereen is daarbij
welkom.
Aansluitend wordt er in optocht naar het monument van de
gesneuvelden op de Markt gegaan, waar de kranslegging
plaatsvindt.

©Kris Martlé

Kom bloed geven!
Elke dag opnieuw hebben honderden mensen bloed nodig. Na
een ongeval, een bevalling of een operatie. Of omdat ze ziek zijn.
Soms moeten zelfs ongeboren baby's al een bloedtransfusie
krijgen. Dus ben je tussen 18 en 66 jaar oud en verkeer je in goede
gezondheid? Aarzel dan geen seconde en word donor!

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.

Fiets kwijt? Kijk eens op
gevondenfietsen.be
Geregeld vindt de politie fietsen terug waarvan de eigenaar
onbekend is. Ook heel wat achtergelaten weesfietsen wachten op
hun eigenaar. Al deze fietsen worden verzameld op de website
gevondenfietsen.be. Ondertussen zoeken al 3 984 fietsen er hun
rechtmatige eigenaar.
Op de website vind je niet alleen gevonden fietsen terug, als
fietseigenaar kan je er ook jouw eigen fiets registreren. Hoe meer
specificaties en kenmerken je als eigenaar ingeeft, hoe groter de
kans op herkenning bij een eventuele vondst en een hereniging
met je fiets. Verder blijft het van belang om je tweewieler veilig en
slotvast achter te laten. Fietsdiefstallen zijn immers vaak
gebruiksdiefstallen. Dit wil zeggen dat de gestolen fiets
achtergelaten wordt zodra de dief op zijn nieuwe bestemming is
toegekomen. De politiediensten pikken deze achtergelaten fietsen
op en proberen ze te herenigen met de rechtmatige eigenaar. Als
de fiets gemerkt is met een uniek nummer, gaat de hereniging vlot.
De anonieme fietsen worden op de website gevondenfietsen.be
geplaatst waar je als eigenaar zelf op zoek kan gaan naar jouw
gestolen fiets.
Fietsdieven houden geen rekening met gemeente- of
provinciegrenzen. Daarom zetten alle Vlaamse provincies hun
schouders mee onder dit project. Het platform gevondenfietsen.be
maximaliseert de kans dat eigenaars zo snel mogelijk terug op
hun eigen vertrouwde tweewieler kunnen springen! Ondertussen
werken al meer dan 200 politiezones en gemeenten met de
databank.
Meer weten?
www.gevondenfietsen.be

www.rodekruis.be/afdeling/berlaar/
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20 november = verwendag
bij bibliotheek Berlaar!
Voorleesweek
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens
de Voorleesweek zetten we graag het belang én het plezier van
voorlezen in de kijker en willen we (groot)ouders oproepen om
elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen aan hun (klein)kind.
Want dat maakt écht een verschil! Voorlezen stimuleert de
taalontwikkeling, concentratie, creativiteit en sociale vaardigheden
van kinderen. Bovendien is voorlezen de beste aanzet tot een
leven lang leesplezier.

Geef je adreswijziging
online aan via het webloket
Verhuis je binnenkort? Dan moet je dit zo snel mogelijk laten weten
aan de dienst Burgerzaken. Dat kan door langs te komen in het
gemeentehuis, maar voortaan ook online via het gemeentelijk
webloket.
Ken je het gemeentelijk webloket nog niet? Neem dan een kijkje
op www.berlaar.be/webloket. Sinds juli vorig jaar kan je er heel
eenvoudig, supersnel en gratis documenten en attesten opvragen,
en vanaf nu dus ook adreswijzingen doorgeven. In slechts een
paar muisklikken kan je de nodige info aan de dienst Burgerzaken
bezorgen.
Hoe doe je dit?
Als je van of naar een andere gemeente (of het buitenland)
verhuist, moet je je adreswijziging binnen de acht dagen melden
bij de dienst Burgerzaken. Dit geldt ook voor inwoners die in
Berlaar blijven, maar naar een andere woning verhuizen. Die
termijn wordt voortaan meer haalbaar, doordat je je adreswijzing
nu van thuis uit en wanneer je wil kan doorgeven.

Op de eerste dag van de Voorleesweek, die in 2021 plaatsvindt
van 20 tot 28 november, lanceert bibliotheek Berlaar haar
maandelijkse voorleesmomenten. Vanaf 20 november kunnen
kinderen van 3 tot 6 jaar iedere eerste zaterdag van de maand in
de bib terecht om te luisteren naar leuke, grappige en spannende
verhalen.

1. Ga naar het webloket via www.berlaar.be/webloket
2. Kies 'Wonen en verhuizen'.
3. Duid aan wat je wil doen
(adreswijziging of verhuis naar het buitenland).
4. Meld je aan met je identiteitskaart, pincode en
een eID-kaartlezer, met een token of met de gratis app Itsme.
! Niet vergeten: als je verhuist, moet je dit onmiddellijk melden aan
IVAREM. Zo voorkom je dat je container niet geledigd wordt of dat
er iemand anders op jouw kosten huisvuil kan meegeven. Je kan
IVAREM bereiken via het gratis nummer 0800 90 441.

Voorleesmomenten in de bib
·
·
·
·
·
·
·
·

20 november 2021
4 december 2021
8 januari 2022
5 februari 2022
5 maart 2022
2 april 2022
7 mei 2022
4 juni 2022

De voorleesmomenten vinden steeds plaats van 11 tot 11.30 uur in
bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84).
Verwendag
Kom je naar het eerste voorleesmoment op 20 november? Dan
heb je dat slim in je kalender gezet, want van 9.30 tot 12 uur legt de
bib je extra in de watten. Tijdens de verwendag willen de
bibliotheekmedewerkers alle trouwe bezoekers bedanken door
hen te trakteren op verse Luikse wafeltjes en een drankje. Om 11
uur kunnen de allerkleinsten genieten van een leuk
voorleesverhaal.

Minimale levering
aardgas in de winter
Verwarm je de woning met aardgas? Betaal je het verbruik vooraf
met een aardgasbudgetmeter? Dan kan het OCMW van Berlaar
jou, onder bepaalde voorwaarden, in de winter een levering
aardgas toekennen.
Hoe aanvragen?
Vanaf 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022 kan je een
tussenkomst aanvragen aan het OCMW. Een maatschappelijk
werker zal onderzoeken of jouw aanvraag aan de voorwaarden
voldoet, waarna het OCMW een beslissing neemt.
Tip: Probeer ook buiten de winterperiode je aardgasbudgetmeter
op te laden. Zo kan je de kosten voor verwarming spreiden over
het hele jaar.
Meer weten?
Sociaal Huis Berlaar
Zomerstraat 22
03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

Nog geen lid? Geen probleem! Ook nieuwe bezoekers zijn meer
dan welkom om de bib te komen ontdekken.
Meer weten?
www/berlaar.bibliotheek.be
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