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INFOGEM XL
Infogem “extra large” zo kunnen we deze zomereditie van ons
gemeentelijk informatieblad wel noemen. Reden? Twee extra
katernen: één met de grabbelpas activiteiten voor de jeugd en
één met een samenvatting van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Het extra grabbelpas katern is een terugkerend gegeven bij de
aanvang van de zomervakantie. Het wordt opnieuw moeilijk kiezen voor onze jonge snaken.
Het centrale katern in deze Infogem is echter voorbehouden aan
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan onder de titel: “Een blik
in de toekomst van Berlare”. Waarom een structuurplan? Wat is
een structuurplan? Wat kan in een structuurplan? Waartoe leidt
een structuurplan? Dit zijn vragen waarop geprobeerd wordt een
antwoord te geven. Bovendien worden ook de krachtlijnen van
het nieuwe plan uit de doeken gedaan. Wil je nog meer weten,
dan vind je achteraan in dit extra katern waar en wanneer je het
volledige plan kan inkijken en waar en wanneer er informatiemomenten zijn gepland.
Op de voorpagina staat het nieuwe “Museum Donkmeer” afgebeeld. Na een heel lange aanloopperiode is het eindelijk zover:
op 8 juli 2006 wordt het museum plechtig geopend. Hiermee
beschikt het Donkmeer op toeristisch en educatief vlak over een
bijkomende troef. Over de opvatting en de inhoud van het museum lees je meer in een uitgebreid artikel.
Een andere en belangrijke inhuldiging is de “Sporthal Overmere”.
Op vrijdag 18 augustus -Kermis Overmere- wordt deze sportinfrastructuur officieel in gebruik genomen. De sportieve Overmerenaars kijken reikhalzend uit naar dit gebeuren.
Er staat dus heel wat op stapel voor deze zomer en dan hebben wij het nog niet gehad over het nieuwe jaarprogramma van
CC Stroming dat van start gaat tijdens het eerste weekend van
september. Je kan het allemaal lezen in deze zomereditie van
Infogem!
Luc Vercruyssen,
Eerste Schepen
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ZITDAGEN:
INVULLEN AANGIFTE BELASTINGEN
maandag 3 juli: raadzaal gemeentehuis Berlare
maandag 10 juli: raadzaal gemeentehuis Berlare
donderdag 13 juli: raadzaal gemeentehuis Overmere
Telkens van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.45 uur

BOUWMAATSCHAPPIJ
HULP IN WONINGNOOD IN DE LIFT
De Raad van Bestuur leeft in een feeststemming.
In september worden maar liefst drie projecten ingehuldigd.
Ze staan samen in voor 114 wooneenheden.
Hulp In Woningnood maakt een bloei mee zoals in de jaren
zeventig. De jaren tachtig kenden een stagnering als gevolg van
de kredietstop bij de Nationale Huisvesting. Het omvangrijke project ‘Raapveld’ kende hierdoor een stilstand. Pas begin de jaren
negentig werd fiat gegeven. De vroegere secretaris-zaakvoerder
M. Van Eetvelde mocht toen de sociale kavels aan de man brengen. De wegenaanleg voltooide zich. De Dendermondse maatschappij realiseerde er 10 koopwoningen. En de eerste fase van
de huurwoningen werd gerealiseerd.
Vanaf 2000 werd het roer overgenomen door de nieuwe directeur Karolien Sercu. Zij zette aldus de sociale mix verder in de
woonwijk met de verdere realisatie van de seniorenwoningen en
de laatste fase van de gezinswoningen.
Tegelijkertijd werd de Donklaan aangepakt en voltooid. Aan vijf
huurders kon eind oktober 2005 eveneens huisvesting geboden
worden. Tenslotte werden vanaf december 2005 in de Gaver 25
deuren geopend voor alweer 25 nieuwe huurders. Op deze site
volgen weldra 12 appartementen en de burelen van de bouwmaatschappij.
De Raad van Bestuur, de directeur en de bediende zijn trots met
de nieuwe ontwikkelingen te Overmere, met name de start van
de renovatie van 10 woningen in de woonwijk ‘de 13 huizen’ op
de Dendermondsesteenweg en de toekomstige realisatie van de
nieuwbouw met ongeveer 20 wooneenheden.
Aldus is de invulling van de woonbehoefte met ongeveer 25 procent gestegen en dit door de inzet van een kleine maatschappij.
Doch de exploratietocht wordt nog steeds verder gezet, gezien
een groeiende vraag rijst van kleinere gezinnen, alleenstaanden
en senioren.
Hulp In Woningnood groeit en bloeit. De drie projecten worden
gezamenlijk ingehuldigd op zaterdag 2 september 2006.
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VERSNELDE OPROEP
VOOR DE
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN
Ingevolge KB van 01/09/2004 moet elke Belg tegen eind 2009
in het bezit zijn van een nieuwe elektronische identiteitskaart
(EID). Om deze doelstelling te bereiken, zullen alle inwoners van
onze gemeente in een versneld tempo opgeroepen worden, zodat
iedereen in bezit is van een EID tegen eind 2009.
De EID heeft drie belangrijke functies:
1. men kan er zijn identiteit mee bewijzen;
2. het is een reisdocument binnen Europa;
3. het is een communicatiemiddel met de overheidsdiensten.
De EID is een digitale versie van de ‘oude’ kaart. Door het kleinere
formaat is ze gemakkelijker in gebruik. Ook de elektronische handtekening is voorzien. Deze handtekening is rechtsgeldig en heeft
dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.
De EID is vijf jaar geldig.
De geldigheidsduur houdt verband met de ‘certificaten’ die de
persoonsgegevens en de handtekening beveiligen. Dergelijke
certificaten verouderen relatief snel, zodat ze om de vijf jaar vervangen worden.
Wanneer word je opgeroepen om een EID aan te vragen?
- als je 12 jaar wordt
- als je huidige identiteitskaart verloren is of gestolen werd
- als je, als nieuwe inwoner van Berlare, nog niet in bezit bent
van een EID
- als je identiteitskaart vervalt in de loop van 2006, en van januari 2007 tot en met november 2007
Bovendien kan je je VRIJWILLIG AANBIEDEN bij de Dienst Bevolking om een nieuwe EID aan te vragen, zelfs al is je huidige kaart
nog geldig!
Wat breng je mee bij aanmelding?
- een recente pasfoto in zwart/wit of kleur met witte achtergrond (van kin tot kruin min 25 mm/max 40 mm)
- de oude identiteitskaart of het bewijs van verlies ofdiefstal
(niet voor 12-jarigen)
- het bedrag van 12 euro
KAART VERLOREN? bel onmiddellijk CARD STOP!

meer info:
- Dienst Bevolking, 052-43 23 46
- www.berlare.be (doorklikken ’leven en welzijn’ – ‘identiteit’
– ‘identiteitsbewijzen’)

GRATIS KAARTLEZER VOOR 12-JARIGEN
Ben je net 12 jaar geworden en heb je net je elektronische identiteitskaart op zak, dan kan je gratis een kaartlezer aanvragen. Surf
naar http://readers.eid.belgium.be. Op deze website vind je alle
informatie over de kaartlezer. Vul samen met één van je ouders
het aanvraagformulier in.
Met deze kaartlezer kan je veilig chatten met je vrienden. Meer
informatie over de chatsites kan je vinden op
http://www.saferchat.be.
meer info:
- Dienst Bevolking, 052-43 23 46
- www.berlare.be (doorklikken ’leven en welzijn’ – ‘identiteit’
– ‘identiteitsbewijzen’)

RAADPLEGING VAN PERSOONLIJKE
GEGEVENS IN HET RIJKSREGISTER
Aan de hand van de toepassing ‘Mijn dossier’ kan je op een veilige wijze:
a) je gegevens in het Rijksregister ondervragen;
b) nagaan wie gedurende de voorbije zes maanden jouw gegevens in het Rijksregister ingekeken heeft;
c) uittreksels uit het bevolkingsregister aanvragen.
Om de toepassing te kunnen gebruiken moet je beschikken over
een PC met kaartlezer, de geschikte software (een browser en
de middleware) en een verbinding met het internet. Lees hierover alles op de websites http://eid.belgium.be en
www.kaartlezers.be. Zorg er voor dat je certificaten geregistreerd
zijn op je PC. Dat kan met behulp van de middleware. Volg hiertoe
de instructies die je vindt op http://eid.belgium.be.
meer info:
- Dienst Bevolking, 052-43 23 46
- www.berlare.be (doorklikken ’leven en welzijn’ – ‘identiteit’
– ‘identiteitsbewijzen’)

AFSCHAFFING FISCALE ZEGELS
VOOR RIJBEWIJZEN
Vanaf 01/01/2006 hoef je geen fiscale zegels mee te brengen bij
aanvraag van een rijbewijs, voorlopig rijbewijs, leervergunning of
een internationaal rijbewijs.
Vanaf die datum zal je bij de Dienst Bevolking de kosten voor het
document contant moeten betalen.
De tarieven zijn:
• leervergunning en voorlopig rijbewijs:
- origineel: 9 euro
- duplicaat: 7 euro
• rijbewijs
- origineel: 16 euro
- duplicaat en verandering van categorie: 11 euro
• internationaal rijbewijs: 16 euro
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GEMEENTE- EN
PROVINCIERAADS-VERKIEZINGEN
VAN 8 OKTOBER 2006
ALLE KANDIDATEN, UITSLAGEN EN INFORMATIE OP
WWW.VLAANDERENKIEST.BE
Op 8 oktober kies je een nieuwe gemeenteraad en provincieraad.
Om je goed te informeren heeft de organiserende Vlaamse overheid een verkiezingswebsite ontwikkeld. Je vindt die op volgend
adres: www.vlaanderenkiest.be
Vóór 8 oktober kan je er terecht voor alle verkiezingsinformatie, zoals:
• een overzicht van alle kandidaten, nadat de lijsten zijn vastgesteld (vanaf 19 september);
• formulieren, te gebruiken bij de verkiezingen, zoals bijvoorbeeld een volmacht ingeval je zelf onmogelijk kan gaan stemmen;
• veelgestelde vragen en antwoorden voor kiezers, kandidaten
en leden van de verkiezingsbureaus;
• de kieswetgeving en uitvoeringsbesluiten.
Op 8 oktober volg je mee de verkiezingsuitslagen!
Je vindt:
• de stemmen voor de verschillende lijsten en de percentages
(vanaf hun invoering);
• de zetelverdeling (prognose vanaf 15% van de telbureaus
geteld);
• de voorkeurstemmen van alle kandidaten (vanaf hun invoering);
• de lijst van de verkozenen (vanaf 100% van de telbureaus
geteld);
• de opvolgers (vanaf 100% van de telbureaus geteld).
Je krijgt ook bijkomende documentaire informatie:
- het aantal verkozenen volgens geslacht;
- de verkozenen in leeftijdscategorieën.
Ook de uitslag van de vorige verkiezingen (2000) is vermeld,
zodat je de evolutie kan volgen.
De uitslagen op de website worden doorlopend en automatisch
vernieuwd.
DEMO-OPSTELLING
Zoals bij vorige verkiezingen wordt ook dit jaar elektronisch
gestemd.
Om deze manier van stemmen nog eens op te frissen en ten
behoeve van de nieuwe inwoners die voordien niet elektronisch
stemden, wordt vanaf 1 september een proefopstelling geplaatst
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in het gemeentehuis van Berlare, waar je terecht kan tijdens de
openingsuren.
STEMMING BIJ VOLMACHT
In België is iedere Belg die aan de voorwaarden voldoet om te
gaan stemmen, in beginsel verplicht zijn stem uit te brengen. Wie
zonder wettige reden niet gaat stemmen, wordt gesanctioneerd
overeenkomstig de artikelen 207 tot 210 van het Algemeen Kieswetboek.
Toch is het in bepaalde gevallen mogelijk dat een kiezer die zelf
in de onmogelijkheid verkeert om te gaan stemmen, volmacht
geeft aan een andere kiezer om in zijn naam te gaan stemmen.
Wanneer?
1. kiezers die wegens ziekte of handicap niet in staat zijn om
zelf te gaan stemmen
=> moet gestaafd worden door een medisch attest dat evenwel enkel mag afgegeven worden door artsen die geen kandidaat zijn;
2. kiezers die om beroeps- of dienstredenen:
a) in het buitenland verblijven, alsook de leden van hun
gezin
b op de dag van de stemming in België verblijven, maar
in de onmogelijkheid verkeren zich in het stembureau te
melden
=> a) en b) moeten gestaafd worden door een attest van de
militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever;
3. kiezers die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen en de leden van hun gezin
=> moet gestaafd worden door een attest van de burgemeester;
4. kiezers die op de dag van de stemming ten gevolge van een
rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeren
=> moet gestaafd worden door een attest van de directie van
de inrichting;
5. kiezers die om redenen in verband met hun geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeren zich op het stembureau
te melden
=> moet gestaafd worden door een attest van de religieuze
overheid;
6. studenten die zich om studieredenen in de onmogelijkheid
bevinden om zich in het stembureau te melden
=> moet gestaafd worden door een attest van de directie van
de onderwijsinstelling;

7. kiezers die om andere redenen op de dag van de stemming
niet in hun woonplaats zijn wegens een tijdelijk verblijf in
het buitenland (vb. toerisme), en bijgevolg in de onmogelijkheid verkeren om zich in het stembureau aan te melden
=> moet gestaafd worden door een attest van tijdelijk verblijf
in het buitenland, afgegeven door de burgemeester, na voorlegging van de nodige bewijsstukken (zoals attest reisbureau,
vlieg-/treintickets, reservatiebewijs vakantiewoning/hotel,
…).
De bewijsstukken moeten op de Dienst Bevolking ingediend
worden uiterlijk op donderdag 5 oktober 2006.
Volmachtformulier
Formulieren liggen ter beschikking op de Dienst Bevolking of
kunnen gedownload worden op www.vlaanderenkiest.be
Procedure
Als gemachtigde bij de gemeenteraadsverkiezingen resp. provincieraadsverkiezingen kan worden aangewezen, eenieder die
de hoedanigheid van gemeenteraadskiezer resp. provincieraadskiezer bezit.
Er kan enkel met volmacht voor iemand gestemd worden, voor
de verkiezingen waaraan men zelf deelneemt.
Dit houdt in dat:
• Belgische kiezers slechts volmacht kunnen gegeven aan
andere Belgische kiezers, aangezien slechts zij stemmen voor
de gemeente- én provincieraadsverkiezingen;
• Niet-Belgische EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen, die
enkel kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen,
kunnen zowel volmacht geven aan een Belg, een niet-Belgische EU-onderdaan als een niet-Belgische niet-EU-onderdaan.
Iedere gemachtigde mag maar één volmacht hebben.
Op de dag van de stemming overhandigt de gemachtigde aan
de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever had
moeten stemmen, de volmacht en het attest dat de onmogelijkheid om te gaan stemmen staaft.
Wie bij volmacht voor iemand anders gaat stemmen, dient volgende documenten mee te brengen:
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief
• de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt
stemmen
• het volmachtformulier
• het nodige attest

STEMRECHT VOOR NIET-BELGEN
Je kan als niet-Belg voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8
oktober 2006 je stem uitbrengen. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Die zijn verschillend voor burgers van de Europese Unie
en burgers van buiten de Europese Unie. De inschrijvingsprocedure is gelijk voor alle niet-Belgische kiezers.
• je bent burger van de Europese Unie:
o je bent 18 jaar of ouder, op de dag van de verkiezingen;
o je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente;
o je bent niet door de rechter geschorst of uitgesloten als
kiezer;
o Je moet bij de gemeente aanvragen om als kiezer ingeschreven te worden. Deze aanvraag dient te gebeuren ten
laatste op 31 juli 2006.
• je hebt de nationaliteit van een land buiten de Europese
Unie:
o je bent 18 jaar of ouder, op de dag van de verkiezingen;
o je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente;
o je bent niet door de rechter geschorst of uitgesloten als
kiezer;
o Je moet bij de gemeente aanvragen om als kiezer ingeschreven te worden. Deze aanvraag dient te gebeuren
ten laatste op 31 juli 2006. In deze aanvraag is ook een
verklaring opgenomen dat je de Grondwet, de Belgische
wetten en het Europees Verdrag van de rechten van de
mens respecteert;
o Je hebt een witte of gele verblijfskaart (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een identiteitskaart
voor vreemdeling);
o Je hebt al 5 jaar ononderbroken je officiële verblijfplaats in
België.
• Hoe dien je een aanvraag in?
Je kan een aanvraag indienen ten laatste 31 juli 2006. Aanvraagformulier liggen ter beschikking op de Dienst Bevolking
of kan je downloaden van www.vlaanderenkiest.be.
• Belangrijk om weten:
1. Eenmaal ingeschreven, ben je verplicht om op de dag van
de verkiezingen naar het stemlokaal te gaan.
2. Als je nu inschrijft, ben je verplicht om ook bij alle volgende
gemeenteraadsverkiezingen te stemmen. Tenzij je je laat
uitschrijven.
3. Sommige EU-burgers schreven zich al in bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen; zij staan geregistreerd als kiezer.

Geen volmacht
Personen die om de hierboven aangehaalde redenen niet kunnen
gaan stemmen en geen volmacht wensen te geven, bezorgen
hun oproepingskaart en het bewijs van afwezigheid op de Dienst
Bevolking (indien mogelijk vóór de verkiezingen).
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OPENBARE WERKEN
Verkeer

1. Bollewerkstraat richting containerpark

2. Sarosstraat richting Em. Hertecantlaan

Er zijn twee gewijzigde verkeerssituaties in onze gemeente.
1. In de Bollewerkstraat, tussen Leopolddreef en Galgenbergstraat is enkele richting ingevoerd.
Je mag de straat enkel inrijden via de Leopolddreef.
2. In de Emiel Hertecantlaan tussen de Kleine Daelvenne en de Sarosstraat is er eveneens een enkele richting ingevoerd.
Wij zouden jullie als inwoners willen vragen respect te hebben voor deze maatregelen. Ze worden ingevoerd voor de veiligheid van de
bewoners en de weggebruikers.
De politie zal niet nalaten op geregelde tijdstippen controles uit te voeren.
Openbare werken
Onze gemeente is voor 95% voorzien van riolering. Toch zijn er nog enkele straten en knelpunten waar iets moet aan gedaan worden.
Enkele van de op stapel staande projecten zijn:
1. Aanleg van riolering in de Rijtewegel en een deel van de Maarten D’Hooghestraat.
Deze werken worden aanbesteed op 4 juli 2006. Als alles vlot verloopt, zal de aannemer starten kort na het bouwverlof.
2. Aanleg van wegenis en riolering in de Strijdamstraat.
Voor deze werken is een ontwerpbureau volop bezig met de opmaak van het dossier. Van zodra het ontwerp af is, zullen de bewoners
uitgenodigd worden op een informatievergadering.
3. Oplossen van een lozingspunt van de riolering in het oppervlaktewater in de Schuttersweg.
De riolering van de Schuttersweg loost op heden nog in de openbare waterloop ter hoogte van de Spinnerijstraat. De bedoeling van dit
dossier is om ook deze riolering aan te sluiten op het zuiveringsstation. Hoe dit het best zal gebeuren, is het studiebureau nog aan het
uitzoeken. Ook hier zullen de inwoners tijdig op de hoogte worden gebracht.
4. Ook de plannen rond de werken van de Grote Kouterstraat en het Slot liggen niet stil. De inwoners worden tijdig ingelicht.
8

REISPASSEN

PERMANENTIES SOCIALE INSPECTIE
REGIO OOST-VLAANDEREN

De internationale paspoorten (reispassen) worden aangevraagd
en afgehaald bij de Dienst Bevolking.
Duur van het paspoort:
Elk paspoort, ook dit voor minderjarigen, heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
Verlenging van een paspoort
Een paspoort kan voortaan niet meer verlengd worden!

GEMEENTE

ADRES + TELEFOON

DAG + UREN

Gent

Laurent Delvauxstraat 2
9000 Gent
tel. 09-265 41 41
fax. 09-265 41 45

Iedere dag van
9 tot 12 uur
en van
13 tot 16 uur

Oudenaarde

Administratief Centrum
Maagdendale
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde
tel. 055-31 46 01
fax 055-30 13 45

Elke
woensdag van
9 tot 12 uur

Sint-Niklaas

Lokalen
Toezicht op de Sociale
Wetten
Kazernestraat 16 blok C
9100 Sint-Niklaas
tel. 03-760 01 90
fax. 03-760 01 99

Elke
donderdag van
9 tot 12 uur

Aalst

RAC De Pupillen
Lokalen
Toezicht op de Sociale
Wetten
Graanmarkt 1
9300 Aalst
tel. 053-75 13 33
fax. 053-75 13 44

Elke
donderdag van
9 tot 12 uur

Procedure aanvraag/afhaling:
De aanvrager moet zich persoonlijk aanmelden. De aanvraagformulieren moeten gehandtekend worden. Deze handtekening
wordt overgenomen in het paspoort.
Meebrengen:
* Twee recente kleurenpasfoto’s met witte achtergrond (afmeting van kin tot kruin min. 2,50 cm en max. 3,50 cm)
* Eventueel het vervallen paspoort. Als deze gestolen is, moet
je hiervan aangifte doen bij de politie. Je ontvangt dan een
document dat bij de aanvraag moet worden afgegeven. Bij
verlies van het paspoort dien je dit te melden op de Dienst
Bevolking.
Het paspoort kan persoonlijk of met volmacht afgehaald
worden.
Afleveringstermijn:
Normale procedure
De aanvraagformulieren voor het bekomen van een paspoort
worden bij de Dienst Bevolking door een gespecialiseerde firma
afgehaald op maandag, dinsdag en donderdag. De levering van
de paspoorten gebeurt 5 werkdagen na de afhaling (dag van
afhaling niet inbegrepen).
Spoedprocedure
Indien het paspoort vóór 12 uur aangevraagd wordt (niet op vrijdag), is het de volgende werkdag beschikbaar.

BEKENDMAKING
RUIMING NIET-GECONCEDEERDE
PERCELEN
OP BEGRAAFPLAATS OVERMERE

Kostprijs van een paspoort (nieuw vanaf 2006)
gewone procedure

75 euro

spoedprocedure

244 euro

gewone procedure

41 euro

spoedprocedure

210 euro

Meerderjarigen

Minderjarigen

meer info:
- Dienst Bevolking, 052-43 23 44 en reispassen@berlare.be
- www.berlare.be (doorklikken ‘leven en welzijn’ – ‘reizen’
– ‘reispas’)
- www.diplomatie.be
- www.visumbalie.be

Het College van burgemeester en schepenen maakt bekend dat
op de begraafplaats van Overmere de grafmonumenten van de
niet-geconcedeerde (= gratis) percelen, gelegen op de locaties
A1, A2 en A3, zullen worden ontruimd. De ontruimingswerken
starten op 2 september 2006.
Het betreft een zestigtal graven van personen overleden in 1979,
1980 en 1981. Een nominatieve lijst werd uitgehangen aan de
gemeentehuizen te Berlare en Overmere, aan de ingang van het
kerkhof van Overmere en aan de desbetreffende graven.
Belanghebbenden kunnen vóór 1 september 2006 de grafstenen
en de voorwerpen (foto’s, bloemstukken, …) op de betrokken
grafmonumenten weghalen.
meer info: Dienst Bevolking, 052-43 23 44
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In detail: lees ons ‘actieplan verkeershandhaving’ op de website
van de gemeente.
Overleg met met ons!
Wij stellen vast dat wij heel wat aanrijdingen met ‘zwakke weggebruikers’ dienen mee te tellen in de aanrijdingen waarbij een
gekwetste te betreuren valt. Meestal is dat een fietser.
Wij kijken niet alleen naar de statistieken! Elke gekwetste bij
een aanrijding is er één teveel. Om beide redenen dus willen wij
trachten de veiligheid van de fietser te vergroten.
Wij zouden graag overleggen met de fervente fietsers onder u
om te horen hoe u hierover denkt. Wij denken hierbij niet alleen
aan de sportieve fietser, maar ook aan de huisman- of vrouw
die dagelijks met de fiets boodschappen doet en geconfronteerd
wordt met onveilige situaties waarvan wij ons als politie niet of
onvoldoende bewust zijn.
Geïnteresseerd? Vul dan onderstaand strookje in en
bezorg het ons terug.

DE POLITIE WERKT AAN UW VEILIGHEID
Na het globale overzicht van het jaar 2005 in de vorige editie,
gaan we even dieper in op de Verkeershandhaving.
Goed nieuws van het verkeersfront!
Aantal aanrijdingen met
gekwetsten (Berlare en Zele)
2004

2005

181

170

-6%
Onze ‘gevaarlijkste’ wegen
(de wegen waarop wij het grootste
aantal verkeersongevallen tellen)

Aantal vastgestelde verkeersovertredingen >< aanrijdingen met
gekwetsten
We sluiten af met een positieve noot!
Naast de daling van de aanrijdingen met gekwetsten, stellen we
vast dat het aantal verkeersovertredingen merkelijk daalt.
In 2005 stelden wij 19% minder verkeersovertredingen vast dan
in 2004.
Nochtans spendeerden onze ploeg ruim evenveel tijd aan verkeerstoezicht in beide jaren.
Dit is een goed teken: men weet blijkbaar in Zele en Berlare dat
er intensief toezicht wordt gehouden door de politie inzake verkeer. Het verkeersreglement wordt dan ook beter geëerbiedigd
en dat is uiteindelijk de bedoeling: niet talrijke mensen bekeuren,
maar wel de verkeersveiligheid verbeteren!


Gewestweg N47
(Lokeren-Zele-Dendermonde)

Provincieweg N445
(Gent-OvermereZele)

Ik wens samen te werken en te overleggen met de politie
om tot een betere verkeersveiligheid te komen voor de fietser in onze gemeente.

2004

2005

2004

2005

Naam & voornaam: ................................................................

30

24

32

23

- 20%

.............................................................................................

- 28%
Adres: ...................................................................................

Ons voornemen
Tegen 2006 willen we een daling proberen verwezenlijken van
-33% van het aantal aanrijdingen met gekwetsten in Berlare en
Zele, in vergelijking met het jaar 2004.
We zijn op de goede weg, want de daling van -6% is weliswaar
klein, maar vormt een trendbreuk met de voorgaande jaren.
Hoe willen wij nu verder werken aan de verkeersveiligheid?
Als wij de spectaculaire daling van de aanrijdingen met gekwetsten, die wij konden realiseren op onze beide ‘gevaarlijke’ wegen,
kunnen veralgemenen, zullen wij slagen in ons opzet.
Wij willen dit verder betrachten door een volgehouden inspanning inzake verkeer, zowel preventief als repressief.
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.............................................................................................
Telefoon: ...............................................................................
E-mail: ..................................................................................
Ik schrijf in als:
recreatieve fietser (recreatie, boodschappen per fiets, …)
sportieve fietser
Strookje binnenbrengen op een politiekantoor van de zone
a.u.b.
Wij nemen contact op met u.

$6-5663
OP ZONDAG 9 JULI 2006
ORGANISEERT DE CUTLTUURRAAD
IN SAMENWERKING MET DE JEUGDRAAD
EEN CULTUURBEURS IN FESTIVALHAL DONKMEER

Dit is een gelegenheid voor heel wat verenigingen om zich te
presenteren aan het grote publiek. Er valt heel wat te beleven en
de inkom is gratis.
Programma:
14.30 uur: deuren open
17 uur: officieel gedeelte
Einde om 20 uur
Muzikale omlijsting door pianist Danny Martien, daarnaast doorlopend animatie met o.a. 2 ballonnenclowns (15-17u), twee karikaturisten, een steltenact, een suikerspinkraam, korte optredens
van o.a. balletschool Terpsichore.
Verenigingen zorgen voor hapjes en drankjes met o.a. pannenkoeken, ijskreem en snoepjes.

DRINGENDE OPROEP AAN ALLE INWONERS
MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP
In september opent in CC Stroming de tentoonstelling ‘Berlare
aan de slag’. Hierin geven we een overzicht van zoveel mogelijk zelfstandige beroepen in Berlare, Overmere en Uitbergen. De
vrije beroepen zijn hierbij niet inbegrepen.
Een tiental amateurfotografen is steeds enthousiaster met dit
project bezig. We kunnen echter onmogelijk bij iedereen langs
gaan: tijdsgebrek en werkdruk bij jullie enerzijds; het feit dat deze
fotografen dit in hun vrije tijd doen anderzijds.
Daarom deze oproep aan de zelfstandigen die we nog niet konden
bezoeken: kan je ons zelf een vijftal foto’s bezorgen, liefst met
een beetje actie, over je werk? Dat mag via CD-Rom, per e-mail
(in jpeg-formaat) of een vijftal afdrukjes met negatieven indien
je nog een analoog toestel hebt. Vergeet niet je naam, adres,
telefoonnummer en activiteit te vermelden. Je mag de CD-Rom
of foto’s bezorgen in de postbus van:
- Marc Van Gysegem, Emiel Hertecantlaan 21,
marc.vangysegem@skynet.be
- CC Stroming, ter attentie van Leen De Greve, Dorp 101,
ccstroming@berlare.be

Infostanden van ondermeer:
Gemeentebestuur,
Cultuurraad
Cultuurdienst
Jeugddienst
Tekenacademie, Muziekschool
Bosquimano
KVLV + OKRA Overmere
Natuurpunt Scheldeland
Poppentheater Sloeber
’t Meziek Berlare
Reuzencomite
Panta Rhei/ Joker
Balletschool Terpsichore
Orgelcomité Overmere
Heemkundige kring Overmere
Heem- en oudheidkundige kring
Werkgroep Erfgroep Uitbergen
Berlaarse vogelvrienden
Volkstuin Berlare
Fotoclub Reflex
Oxfam Wereldwinkel
Judoclub
KAV Berlare
Natuureducatief Bezoekerscentrum en Museum Donkmeer zijn
open
Kon. Fanfare Sint-Pietersvrienden Uitbergen verzorgt de toog.
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op middeleeuwse maatschappij geënte Ancien Régime en de
hedendaagse maatschappij zoals die in de 19de eeuw door de
industrialisatie en de daarmee gepaard gaande verstedelijking
van Vlaanderen is gevormd. Deze twee werelden worden met
elkaar geconfronteerd. De confrontatie wijdt de bezoeker in in
het cultuurhistorische verhaal van het Schelde- en Denderlandschap. De collectie erfgoedobjecten die de gemeente in de loop
der jaren met betrekking tot de materiële cultuur van de 18de
en 19de eeuw heeft bijeengebracht en nog steeds weet aan te
vullen, vormt niet alleen de materiële basis voor de ontsluiting van
dit verhaal maar zorgt tevens voor een onvervalste authentieke
attractiviteit. Vanuit historische perspectief sluit Berlare aan bij de
erfgoedmusea van Velzeke en Ename. Deze belichten respectievelijk de Gallo-Romeinse - Merovingische periode en de middeleeuwen. Berlare zal het vervolg hierop uit te doeken doen.

MUSEUM DONKMEER
Harmonie tussen cultuur, natuur en toerisme

Zaterdag 8 juli 2006 is Berlare een uniek cultureel project rijker.
Die dag opent het gemeentebestuur het ‘Museum Donkmeer –
klim naar democratie’. Het wordt als erfgoedmuseum het derde
luik in de trilogie met Ename en Velzeke.
Architecturaal pareltje
Al in de jaren zeventig droomde het gemeentebestuur ervan om
in zijn eigen gemeente een museum te bouwen rond de Boerenkrijg, als scharnierpunt tussen het Ancien Régime en de
democratie. Het zocht steun om dit project te kunnen verwezenlijken en vond deze voor de infrastructuur bij de intercommunale Dender, Durme en Schelde (DDS) en voor het uitwerken van
het concept bij de provincie, meer bepaald bij het team van het
Museum Ename. In 1996 stelde DDS, eigenaar van het gebouw,
Hera Van Sande aan als architect. Zij ontwierp de betonnen formatie, die langs het wandelpad rond het Donkmeer uit de grond
lijkt te kruipen. Je kan het betonnen bouwwerk van drie verschillende kanten benaderen, met telkens een heel ander zicht en
een andere ervaring. De achtergevel is een met gras begroeid
hellend vlak geworden waarin een toegang lijkt uitgegraven, de
vaalgrijze betonnen zijgevel versmelt in het landschap, terwijl de
schuine, glazen voorgevel het meer en de bomen reflecteert. De
transparantie werkt verleidelijk. Wandelaars zullen volgens de
shoppinglogica van etalages aangetrokken worden om binnen te
stappen. Beton, glas en metaal zijn de basismaterialen. Via een
metalen passerelle kom je in een glazen kamertje dat als een
uitkijkpost tussen de bomen zweeft.
De inrichting van dit architecturale pareltje verliep onder de
supervisie van het Museum Ename en Monument in Ontwikkeling verzorgde de permanente opstelling.
Trilogie met Ename en Velzeke
In de overdracht van de streekidentiteit vormt de Boerenkrijg,
als lokaal verankerd gegeven, de centrale kapstok. De Boerenkrijg scharniert immers tussen twee werelden, met name het
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De bezoeker zal dus teruggevoerd worden naar de 18de eeuw,
die hem of haar niet alleen confronteert met de postmiddeleeuwse rurale maatschappij, maar ook in contact brengt met
een aantal 17de-eeuwse ideologen wiens theorieën aan de
basis zullen liggen van de grote maatschappelijke ontwikkelingen die zich vanaf de late 18de eeuw manifest zullen inzetten.
Een onderdompeling in de revolutionaire en contrarevolutionaire
ideeën en acties initieert de bezoeker vervolgens in de geleidelijke afbraak van de oude maatschappelijke orde om tot een beter
inzicht te komen van onze huidige democratische maatschappij
en leefruimte.
Interactief museum
Daar het van onschatbaar belang is dat de toerist zich op een
actieve wijze betrokken voelt bij het verhaal dat ontsloten wordt,
zal de overdracht van de historie gebeuren door middel van een
mix van dragers, zoals touch-screens, interactieve vitrines en
dvd-spelers, …
Op die manier zal de bezoeker wegwijs gemaakt worden in
het erfgoedverhaal van de regio. De grote uitdaging bestaat er
immers in om de inwoners en de toerist op een aangename en
attractieve wijze te informeren over de Schelde- en Denderstreek
en het cultuurlandschap in het bijzonder. Ruimer bekeken kadert
dit in de strategische betrachting om de toeristische attractiviteit
van Berlare om te buigen tot een katalysator voor een kwalitatieve toeristische ontsluiting van de Schelde- en Denderstreek.
Openingsuren
Vanaf 1 mei tot 1 oktober
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t.e.m. vrijdag: 10 tot 17 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen: 14 tot 18 uur
Rondleidingen op aanvraag.
Vanaf 1 oktober tot 1 mei
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t.e.m. vrijdag: op afspraak
Zaterdag, zon- en feestdagen: 14 tot 18 uur

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit
op de opening op zaterdag 8 juli om 11 uur.

KUNSTPROJECT LANGS DE SCHELDE EN DE KALKENSE VAART

B E E L D E N S T R O O M

kunstproject
langs de Schelde en de Kalkense Vaart

2 juli - 16 augustus 2006
Een initiatief van Cultuuroverleg Scheldeland (gemeentebesturen van Berlare, Laarne, Wetteren en
Wichelen) met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen en afdeling Zeeschelde, Waterwegen en
Zeekanaal nv.

Contact:
Provinciaal Infokantoor
Scheldeland - Donkmeer
Donklaan 93, 9290 Berlare
Tel: 09-345 49 62
info@scheldeland.be

www.beeldenstroom.be
Vormgeving: Tulipa grafische communicatie | drukwerk: De Canck, Wetteren | v.u. Luc Vercruyssen, Dorp 22, 9290 Berlare

BEELDENSTROOM 2006: KUNSTPROJECT LANGS SCHELDE EN KALKENSE VAART
Cultuuroverleg Scheldeland kiest ‘Gedreven’
Cultuuroverleg Scheldeland pakt deze zomer, van 2 juli tot 16 augustus, uit met een tweede editie van Beeldenstroom. Een dertigtal kunstenaars uit het Scheldeland werkten vrij naar het thema ‘Gedreven’. De jury, Raf Coenjaerts, Fritz Van Damme, Lieve Petrens en Liesbeth
Verschueren, selecteerde streng, maar rechtvaardig vijftien werken van dertien kunstenaars. De inplanting van de kunstwerken langs een
druk fietsparcours maakt Beeldenstroom laagdrempelig. Op die manier zullen nieuwsgierigen, geïnteresseerden, echte kunstliefhebbers
en toevallige fietsrecreanten ervan genieten.
Deelnemende kunstenaars:
Raimond Coppieters, Daniël De Clercq, Kris De Plecker, Marleen De Vos, Davy De Winne, Philippe Mahieu, Arie Renneboog, Willy Segers,
Anne Steen, Hilde Van De Walle, Matthias Van Durme, Rita Van Hauwermeiren, Jean-Pierre Van Loo.
Opening: zondag 2 juli om 15 uur aan het Pompgemaal in Schellebelle. De tentoonstelling wordt ingefietst. We vertrekken
met zijn allen aan de recent gerestaureerde Loskaai (Sluis) om 14 uur.
meer info:

www.beeldenstroom.be
Provinciaal Infokantoor Scheldeland-Donkmeer
Donklaan 93, 9290 Berlare
09-345 49 62 en info@scheldeland.be
In juli en augustus van 10 tot 13 uur en van 13.30 tot 18 uur.
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BUURTWEEKEND
KAMERSHOEK ZELE-BERLARE

NACHTTARIEF:
CULTUURFESTIVAL VOOR JONGEREN
vrijdag 25 augustus, 21 uur

zaterdag 8 juli:
20 uur:
gratis optreden The Millenium Sisters
nadien gezellig samenzijn met een plankje en eendrankje
zondag 9 juli:
10 uur:
kinderrommelmarkt (enkel kinderen mogen verkopen)
12.30 uur: barbecue (vooraf inschrijven)
meer info en inschrijvingen:
Katrien Goossens, Kamershoek@hotmail.com

Als afsluiter van de zomer organiseert CC Stroming op
vrijdag 25 augustus voor het derde jaar op rij een cultuurfestival voor jongeren. Samen met een aantal lokale
verenigingen voor jongerencultuur laat de cultuurdienst
CC Stroming een nacht lang daveren op zijn grondvesten
in een wervelende mix van muziek, comedy, literatuur en
performance.
Comedian Bert Gabriëls is gastheer van het festival. Hij leidt alles in
goede banen en verzorgt zelf ook een
stand-up. Gabriëls kan je kennen van
‘De Bovenste Plank’ (Een), ‘Comedy
Casino’ (Canvas) of ‘In de ban van
Urbanus’ (Een) en was de eerste Vlaming die de finale haalde van het stand-up comedy concours van
het Amsterdamse Kleinkunstfestival.
Auteur Tom Naegels werd een fenomeen met zijn roman ‘Los’
die in 2005 de Gerard Walschap literatuurprijs won en genomineerd was voor de Libris Literatuurprijs 2006. Dat hij een jong
live publiek kan boeien, bewees hij afgelopen februari met zijn fel
gesmaakte performance op ‘Saint Amour’.
Als tussendoortje presenteren we een twintigkoppig breakdancecollectief: Bro Beat Bounce uit Lokeren.

2DE ZOMERFEEST
K.F. VERENIGDE VRIENDEN OVERMERE
zaterdag 8 juli 2006 - Boerenkrijgpark Overmere
De Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden organiseert voor
de tweede keer het ‘Zomerfeest van de Fanfare’ in het Boerenkrijgpark te Overmere. Dit jaar staat het feest in het teken van
‘Vlaanderen Feest!’.
Programma:
18 uur

opening zomerfeest door de Drumband

18.15 uur aperitiefconcert door het fanfareorkest van Overmere
o.l.v. Els Moeyersoons
19 uur

avondconcert door blaaskapel Den Bookhamer uit
Zele onder leiding van Franky François

Mint scheert momenteel hoge
toppen. De band stond midden mei
met twee nummers in de hoogste
regionen van Studio Brussels ‘De
Afrekening’. Sinds april is het album
ook uitgebracht in de VS en Canada
en het heeft er alvast zijn start niet
gemist: meer dan honderd Amerikaanse radiostations draaien momenteel tracks uit het poppy
album met een wat ruiger randje.
Voor de chill out na Mint zorgt
Colorless Green Ideas in het cultuurcafé. Deze jonge band combineert drum’n’bass met een cocktail
lounge, jazz, latin en sexy vocals.
Wie na middernacht nog langs rijdt,
zal zich afvragen of hij nu luistert naar Kosheen, Saint-germain,
Moloko of Marc Moulin. Maar wie slim is, is gewoon aanwezig op
Nachttarief en weet: dit is Colorless Green Ideas.

Tijdens het avondconcert is er mogelijkheid om aan te schuiven
voor een lekkere barbecue. De deelnameprijs voor volwassenen
bedraagt 12 euro en voor kinderen 8 euro.

i.s.m. jeugdraad, Bosquimano, Skorpio en PhiNyX
www.tomnaegels.be
www.mint-o-matic.nu
www.colorlessgreenideas.be
5 (VVK) - 6 (ADK) EUR

meer info: www.fanfare-overmere.be

meer info: CC Stroming, 052-42 73 72 en cultuur@berlare.be
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ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2006 OM 19.30 UUR IN CC STROMING
Festival met verschillende activiteiten in het teken van ‘het woord’.
Het wordt alweer een goede cocktail met verteltheater, stand-up comedy en muziek van bekende artiesten. Het decor, met drappage en
kaarslicht, dompelt je onder in een echte salonsfeer.

Danny Van Britsom
“Een rasechte stand-up comedian met een aantal briljante invallen”, zo omschrijft de jury Danny
Van Britsom tijdens de preselectie van Humorologie 1998. Het is Danny’s allereerste optreden
als komiek en het levert hem meteen een plaats in de halve finale van dat jaar op.
In 2001 schopt hij het tot in de finale van Humo’s Comedy Cup. Daarnaast levert Danny reeds
vier jaar scenario’s aan de populaire sketchenshow ‘Chris & Co’ (VT4).
In 2005 wint Danny wél de hoofdprijs van het Humorologieconcours “voor de grote grapdichtheid in de voorstelling en het unieke en vernieuwende karakter van de act van deze hilarische
komiek”.
Anno 2006 is Danny Van Britsom met zijn onvoorspelbare en hilarische act één van de meest
gegeerde komieken in het stand-up comedy circuit.

Henk Rijckaert
Henk Rijckaert, een Oost-Vlaamse working-class hero met lange bakkebaarden, zal voor ons zijn
nieuwe show ‘Loebas’ brengen.
Hij is een schoolvoorbeeld van een angry young man. Hij neemt je mee in zijn wereld en laat je
genieten van de absurde gebeurtenissen die er zich afspelen. Henk hiphopt gezwind tussen de
rekken van de grootwarenhuizen, trekt meedogenloze parallellen tussen seks en speleologie,
heeft iets ongezonds met oude dames op de tram.
Hij heeft zijn ogen niet in zijn zakken, zoveel is duidelijk. Tempo heeft hij ook. Het publiek giert,
klapt, fluit. Bovenal is Henk gewoon een sympathieke peer.

The Corner Cats (NL)
(Her)beleef de fifties met dit puur op entertainment gebouwde en vrij
geschifte rock ‘n rolltrio.

Tickets voor het festival kosten 10 euro.
meer info: 0475-50 72 17 en www.bosquimano.be
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NIEUWS UIT DE BIB
De zomer van het spannende boek
“Lieve hemel, kijk naar de muurschildering” drong Benedetto
aan. “Ik heb nog maar één oog, maar ik zie duidelijk dat Petrus
degene is die Christus wil verraden en hem zelfs wil doden. Ziet
u niet dat hij een dolk achter zijn rug verbergt en klaarstaat om
Christus aan te vallen? Ziet u niet dat hij zijn hand dreigend op
Johannes’ hals legt?”
Dit fragment komt uit ‘Het geheime avondmaal’ van Javier Sierra,
één van de vele religieuze thrillers die momenteel op de boekenmarkt komen. Door het enorme succes van ‘de Da Vinci code’
van Dan Brown is binnen het thrillergenre een volledig nieuw
subgenre ontstaan, namelijk de religieuze thriller. Pausen, apostelen, Maria Magdalena, tempelridders, Opus Dei en alle soorten
volgelingen van Christus figureren tegenwoordig als dankbare
personages in gefantaseerde, spannende verhalen. Een aantal
daarvan kun je in onze bibliotheek vinden.
Een selectie:
Imprimatur / Rita Monaldi en Francesco P. Sorti
Secretum / Rita Monaldi en Francesco P. Sorti
De zevende engel / Janette Turner Hospital
Een Venetiaans geheim / Dustin Thomason en Jan Caldwell
De schat van de Tempel / Eliette Abécassis
De vijfde sarcofaag / Michel van Rijn
Doopvont van de duivel / V. Platova
Het laatste sacrament / Neil Olson
De stilte van Rafaël / Leslie Forbes
Het laatste geheim van de Tempel / Paul Sussman

De zomer van Vlieg
Met een ludieke postkaartjesactie sporen we kinderen deze zomer
aan om naar hartelust te lezen. In ruil voor elk juist ingevuld postkaartje krijgen de kinderen een leuk gadget: een Vliegmagneet.
Er zijn vier verschillende magneten. Deze alle vier sparen is dus
de boodschap.
Kinderen die daarna nog zelf hun postkaartje opsturen naar Vlieg,
krijgen na de zomer het enige echte Vlieg-opnaai-embleem thuis
opgestuurd.
Vakantieregeling
Tijdens de maanden juli en augustus bedraagt de uitleentermijn
van alle materialen zes weken in plaats van de reglementaire vier
weken. Indien je boeken voor een langere periode wil houden,
moet je het bibliotheekpersoneel verwittigen, zodat de vervaldatum aangepast kan worden.
Sluitingsdagen
zondag 9 juli
dinsdag 11 juli
zondag 23 juli
zondag 13 augustus
dinsdag 15 augustus
zondag 27 augustus

ORIËNTAALSE BUIKDANSCURSUSSEN
Oriëntaalse buikdans is een isolatiedans, d.w.z. dat je verschillende lichaamsdelen los van elkaar leert bewegen.
Het maakt je bewust van je lichaam en je bewegingen en is
tevens een veilige manier van bewegen waarbij je op een
zachte en elegante manier een goede conditie kan opbouwen.
In Berlare start een 11-delige lessenreeks op dinsdag 26
september in de Balletstudio, Dorp 96. Groep I heeft les van
19 tot 20.15 uur; groep II van 20.15 tot 21.30 uur.
Er is een gratis proefles op dinsdag 19 september van 19
tot 20.15 uur.
meer info en inschrijvingen: Neyah Oriental, 0485-50 70 35
en Neyah_oriental@hotmail.com
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BERLARE VAN DE BEVRIJDING TOT 2000

KVLV-BERLARE

Dringende oproep aan al wie Berlare in het hart draagt.

Smikkel- en Smakkeltocht
27 augustus 2006

Het thema van onze volgende expositie tijdens de kermis van
2006 is ‘Berlare van de bevrijding tot 2000’. Graag willen wij
een fototentoonstelling organiseren over de evolutie van ons dorp
vanaf de Bevrijding tot het jaar 2000. In deze periode is het uitzicht van Berlare grondig veranderd. Dat willen we graag in beeld
brengen.
Daarom hebben we jouw hulp nodig!
Wij doen een beroep op jou om ons foto’s uit te lenen over het
uitzicht van onze (deel)gemeente: landschappen, gebouwen,
scholen, oude beroepen, belangrijke gebeurtenissen, feesten,
belangrijke figuren, groepen, en zo meer. Als we voldoende interessant materiaal vinden, stellen we daarmee nadien een fotoboek samen dat voor elke Berlarenaar ongetwijfeld een boeiend
document zal zijn.
Duik daarom eens in je doos met oude en minder oude foto’s, in
je fotoalbums of in je diacollectie (dia’s kunnen we ook inscannen) en neem zonder uitstel contact op met een bestuurslid van
onze kring die over een scanner beschikt.
Wij komen je materiaal afhalen en bezorgen het zo vlug mogelijk
terug. Of je brengt het ons, je wacht even op het inscannen en je
neemt het meteen weer mee. Je kiest zelf. Foto’s hoef je daarom
niet uit de albums te halen. Wie zelf een scanner bezit of wie niet
in Berlare woont, kan het zelf doen of laten doen en ons een cdrom bezorgen of zijn foto’s mailen naar een van de onderstaande
e-mailadressen. Alle middelen zijn goed!

gezinsfietstocht van +/- 30 km over landelijke wegen en langs
landbouwbedrijven
start tussen 10 en 12 uur aan Blanquaertsveld 18
kostprijs:
12,50 euro volwassenen / 6 euro kinderen
Inschrijven door overschrijving
op rekeningnummer 747-0100089-12 tot 21 augustus
Voor deze prijs verwennen we je op de verschillende locaties
met:
- een ‘appeltje voor de dorst’
- fris aperitief
- gezond soepje
- kip met frieten
- een smaakvol dessert
Aan de fietstocht zijn interessante prijzen verbonden!
Er staat ook een springkasteel voor de kinderen.
meer info en inschrijven:
- Tanja D’Heer-Vis, 052-42 30 16
- Liliane Benaerens, 052-42 26 89

Graag bij elke foto een woordje uitleg en de namen van de personen die erop staan. Bij elke kopie gebruikt voor de tentoonstelling, wordt de eigenaar vermeld.
Neem contact op met:
- Cyriel De Bruyne, P. Christiaensstraat 25,
052-42 41 94 en cyrdebruyne@telenet.be
- Paul De Pauw, Heidekasteeldreef 1,
052-42 28 66 en padepa@skynet.be
- Willy Vandommele, Heidekasteeldreef 21,
052-42 26 37 en erlend.vd@skynet.be
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SPEELSTRATEN ZOMER 2006
Deze zomer wordt in volgende straten een speelstraat ingericht.
Mosseveldstraat:
Periode: 1 tot 15 juli en van 5 tot 19 augustus telkens van 9 tot
21 uur
Gebied: huisnummer 49 tot 63
Contactpersoon: Danny Leys, Mosseveldstraat 40 en Geert
Props, Mosseveldstraat 38
Molenveld:
Periode: 3 tot 16 juli en van 7 tot 20 augustus telkens van 9 tot
22 uur
Gebied: huisnummer 2 tot 35
Contactpersoon: Fabienne Verschoote, Molenveld 27
Hoekskensweg:
Periode: 30 juli tot 13 augustus telkens van 8 tot 20 uur
Gebied: huisnummer 13 tot 20
Contactpersoon: Patrick Van Driessche, A.De Grauwelaan 36

VLAANDEREN FEEST:
OOK VOOR KINDEREN EN JONGEREN
Zondag 9 juli - Festivalhal Donkmeer
Neen, Vlaanderen Feest is niet oubollig of saai. De gemeentelijke jeugdraad staat in voor de randanimatie van de 11
juli-viering. Wij zorgen voor clowns, steltlopers, suikerspinnen en ballonnen. Je kunt zelfs een gek portret laten tekenen.
Kom allemaal naar het feest en je zult er geen spijt van
krijgen!

GRABBELPAS
VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP:
INFOAVOND VOOR OUDERS
Van 24 t.e.m. 27 juli is er een exclusieve Grabbelpas-week.
Zie ook de folder in de middenkatern.
Heeft je kind een handicap en wil je graag meer weten over onze
activiteiten? Kom dan op 5 juli om 20 uur naar de infoavond in
de gemeentelijke Feestzaal in Overmere.
Meer info: Dienst Jeugd&Vorming, 052-42 77 56 en
jeugd.vormingberlare.be

DE JEUGDRAAD WENST IEDEREEN
EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE
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Deze straten worden afgesloten zodat kinderen er op straat
kunnen spelen. Bewoners en prioritaire voertuigen mogen de
straat in en uit als zij de afsluiting daarna terug plaatsen. Er moet
voorrang verleend worden aan voetgangers. Er wordt best stapvoets gereden.
Als je deze straten kan vermijden, doe je dit best. De kinderen
van de straat zullen je dankbaar zijn.

SPEELZONE IN DE WIJK KERKVELD
Aan alle inwoners van Cleylandt, Dijkweg, Fred De Bruynestraat,
Kerkveld en Paul Cammermansstraat
Om het sociale weefsel in de wijk te versterken, zal de centrale
groenzone in de Fred De Bruynestraat worden ingericht. Op die
manier kan het plein uitgroeien tot centrale ontmoetingsplaats
in de wijk. Het College van burgemeester en schepenen heeft
budgetten vrijgemaakt om enkele speeltuigen te voorzien.
Wij trachten het plein voor alle inwoners zo aangenaam mogelijk
te maken. Het aantal speeltuigen blijft beperkt. Op die manier
zullen de omwoners geen overlast ervaren. De speeltuigen zijn
zo gekozen dat ze geen lawaai kunnen veroorzaken. Toch zal het
voor kinderen en hun ouders een heel aantrekkelijke plek zijn om
veilig te spelen.
Er wordt ook zo veel mogelijk ruimte vrij gelaten, zodat de buurt
eventueel zelf activiteiten kan inrichten op het plein. De open
ruimte garandeert ook de rust van het plein. De speeltuigen
worden geplaatst met respect voor de privacy van elke bewoner.
meer info:
- schepen Francky Verhofstadt, 0478-34 74 82 en
francky.verhofstadt@skynet.be
- Dienst Jeugd & Vorming, Amber Vande Winckel,
052-42 77 56 en jeugd.vorming@berlare

KWB OVERMERE:
CURSUS RIJBEWIJS – VRIJE BEGELEIDING
Wie zijn rijbewijs wil behalen, heeft twee mogelijkheden. Ofwel
stapt hij naar een erkende rijschool, ofwel kiest hij voor het
systeem van de vrije begeleiding. Het wordt steeds duidelijker dat
de vrije begeleiding een grote rijervaring en een defensief gedrag
in de hand werkt. Want vrije begeleiding betekent lang oefenen,
een traag leerritme en ingebouwde sociale controle door de verplichte begeleider. Bovendien is vrije begeleiding goedkoop.
Daarom organiseert KWB Overmere in de maand oktober een
cursus rijbewijs voor jongeren en hun begeleider. Dit is een
aanbod van zes avonden waar de deelnemers wegwijs worden
gemaakt in de wegcode en zo een ideale voorbereiding krijgen
op het theoretische examen.
De lessen rijbewijs vinden plaats in de refter van de gemeentelijke Feestzaal, Burgs. De Lausnaystraat 79 te Overmere op
maandagen 2, 9, 16 oktober en woensdagen
4, 11, 18 oktober, telkens van 19.30 tot 21.30 uur
Kostprijs:
KWB-leden en hun inwonenden: 25 euro (voor de leerling) en 10
euro voor de begeleider
Niet-leden: 45 euro (voor de leerling) en 15 euro voor de begeleider
Inbegrepen zijn:
• zes lesavonden
• gemotiveerde en deskundige lesgever: dhr. Jean-Marie Lambrechts
• actueel cursusboek
• een tweede binnenspiegel met zuignap
• een reglementaire ‘L’ voor de achterruit
Neem ook eens een kijkje op www.kwb.be/rijbewijs/rijbewijs.pdf.
meer info en inschrijven:
Johan Meganck, Molenstraat 53 en 09-367 90 47

GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE 2006-’07
Filiaal Berlare en Overmere
Beeldend kunstonderwijs vanaf 6 jaar …
lagere graad voor kinderen van 6 tot 11 jaar:
tekenen, schilderen, knutselen, boetseren,…
twee lesuren, éénmaal per week, met keuze uit:
• Berlare, Gaver 72, 1ste verdieping
woensdag van 13.30 tot 15.20 uur of
zaterdag van 9 tot 10.40 of van 10.50 tot 12.30 uur of
zondag van 10 tot 11.50 uur
• Overmere, Vrije Basisschool, B. Lausnaystraat 79
woensdag van 13.30 tot 15.20 of
zaterdag van 10 tot 11.50 uur
middelbare graad voor jongeren van 12 tot 17 jaar:
waarnemingstekenen, kleurstudie, vormstudie
vier lesuren, éénmaal per week
• Berlare, Gaver 72, 1ste verdieping
zaterdag van 9 tot 12.30 uur
Hoe inschrijven?
Heel de maand september tijdens de lesmomenten.
In de gemeentelijke Tekenacademie te Wetteren ook op maandag
28, dinsdag 29 en woensdag 30 augustus 2006 van 13.30 tot
19 uur.
Wat is nodig?
- Je moet ter plaatse inschrijven
- SIS-kaart bij eerste inschrijving
- Rekeningnummer en handtekening of contant geld
- Geldig attest voor wie aanspraak maakt op vermindering.
Wat kost het?
- Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het ministerie en
geldt voor een volledig schooljaar.
- 52 euro / met vermindering: 34 euro
Meer informatie?
- 09-366 00 54
- academie.wetteren@skynet.be
- www.wetteren.be/tekenacademie.htm
- opendeurdag in de hoofdschool: zaterdag 9 september van
9.30 tot 12.30 uur
Lessen van 2 september 2006 tot 30 juni 2007.
Laatste dag inschrijving: zaterdag 30 september 2006
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Overdekte kleuterspeelplaats
Warme maaltijden
Vrije keuze godsdienst of zedenleer
(Gratis) schoolzwemmen in niveaugroepen
Praktische verkeerslessen met fietsbehendigheid
Buitengewone aandacht voor kinderen met leerproblemen
Klasoverschrijdende projecten: kunst, beroepen, theater, afval,
boerderij,…
Mooi uitgebouwde leeruitstappen voor alle klassen
Volledig gratis gebruik van schoolmateriaal
Een speelplaats ‘in ’t groen’
Een eigen website: www.gbsuitbergen.be

Ja, een waaier aan mogelijkheden waardoor onze kinderen hier
‘graag’ naar school komen.
Kom zeker eens een kijkje nemen. Het kan tijdens de
vakantieperiode op weekdagen tot en met 7 juli en vanaf
21 augustus telkens in de voormiddag van 9 tot 12 uur.
Of na afspraak met de directeur, Johan Meganck op
09-367 50 88 en 09-367 90 47.
meer info:
Johan Meganck, directeur, 09-367 50 88 en
gemeenteschool.uitbergen@berlare.be
www.gbsuitbergen.be

INSCHRIJVINGEN GEMEENTESCHOOL
UITBERGEN
De gemeenteschool van Uitbergen is een echte ‘kleine, fijne
school’ waar kinderen graag naartoe komen. Misschien iets voor
jouw kind? Ieder kind is gekend, de kinderen kennen elkaar, gaan
met elkaar om, leren met en van elkaar.
We hebben op onze school een kleuterafdeling met drie klassen
en een lagere afdeling met zes klassen. Evenwel wordt er op
regelmatige basis met verschillende leeftijdsgroepen samengewerkt, wat een ruimere sociale opvoeding stimuleert.
Deze schoolsfeer willen we open en hartelijk houden.
We zorgen voor een veilig klasklimaat en hebben oog voor het
welbevinden van elk kind. Zo zijn de kinderen betrokken in het
klasgebeuren, wat een voorwaarde is om te leren.
We trachten door een open houding van kinderen en leerkrachten, door een positieve bevestiging van de kinderen, door aangepaste klasinrichting en werkvormen de motivatie van de kinderen
te verhogen.
Onze troeven:
• Computers in elke klas met internet
• Samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang ’t Biebelotje
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NIEUWS UIT BALLETSCHOOL TERPSICHORE
Een klassieke scholing is heel belangrijk voor de dansontwikkeling van je kind. Het leert zich bewust te zijn
van zijn houding en bewegingen. Daarom raden wij de leerlingen aan om eerst een goede basis klassiek
ballet te volgen, en daarna pas de module jazz of hip hop te beoefenen als tweede module.
Je hebt de mogelijkheid om de eerste 3 proeflessen gratis te volgen, zodat jij en je kind zeker kunnen zijn
van de keuze. Zowel voor jongens als voor meisjes! Gelieve wel vooraf in te schrijven voor de proeflessen
zodat ze zo vlot mogelijk kunnen verlopen. Dit kan online via de website www.balletschool-terpsichore.be of tijdens één van de volgende
festiviteiten waar wij ook op zullen aanwezig zijn:
- zondag 9 juli: cultuurbeurs ter gelegenheid van Feest Vlaamse Gemeenschap in Festivalhal van 14.30 tot 20 uur.
- zondag 20 augustus: sportbeurs Overmere Sporthal (namiddag).
- zaterdag 2 september van 10 tot 16.30 uur en zondag 3 september van 14 tot 16.30 uur: openingsweekend CC Stroming.
Er worden dan initiatielessen gegeven voor preballet (10 uur), klassiek ballet (11 uur), hip hop (14 uur) op zaterdag. Op zondag zijn er
initiatielessen voor jazz (14 uur) en jazz voor volwassenen (15 uur) en een demonstratieles van de gevorderden jazz (16 uur)
Een schooljaar omvat ongeveer 30 lessen. Vanaf woensdag 6 september 2006 starten de lessen van het nieuwe schooljaar.
Graag geven we je ook al het uurrooster mee voor schooljaar 2006-2007 (onder voorbehoud).

Preballet A

Geboortejaar leden
2002

Preballet B
Preballet B+1
Preballet B+2
Klassiek A1

2001
2000
2000
1999

Klassiek A2
Klassiek B

1999
1998 – 1997

Klassiek C

1997 – 1996

Klassiek D
Klassiek E

1995 – 1994
1994 -1993

Klassiek F

1993 en ouder

Huidige pre B+ en nieuwe leerlingen 2de leerjaar
Huidige klas A en nieuwe leerlingen 3de en 4de leerjaar
Huidige klas B en nieuwe leerlingen 5de + 6de leerjaar
Huidige klas C en nieuwe leerlingen middelbaar
Huidige klas D en leerlingen met ervaring: start
pointes !!!
Huidige klas E

Jazz A
Jazz B
Jazz C
Jazz D

1998 – 1997
1996 – 1995
1994 – 1993 – 1992
1991 en ouder

3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar
Middelbaar
Gevorderden

vrijdag 17.30 tot 18.30 uur
vrijdag 18.30 tot 19.30 uur
vrijdag 19.30 tot 20.30 uur
vrijdag 20.45 tot 22 uur

Hip hop A
Hip hop B
Jazz volwassenen

1996 – 1995
1994 en ouder
+ 18 jaar

5de en 6de leerjaar
Middelbaar
volwassenen

donderdag 18 tot 19 uur
donderdag 19 tot 20 uur
donderdag 20 tot 21 uur

Nieuwe leerlingen
2de kleuterklas
Huidige pre A en nieuwe leerlingen 3de kleuterklas
Huidige pre B en nieuwe leerlingen 1ste leerjaar
Huidige pre B en nieuwe leerlingen 1ste leerjaar
Huidige pre B+

zaterdag 13 tot 14 uur
zaterdag 9.30 tot 10.30 uur
zaterdag 11.30 tot 12.30 uur
zaterdag 10.30 tot 11.30 uur
zaterdag 8.30 tot 9.30 uur
woensdag 15 tot 16 uur
woensdag 16.30 tot 17.30 uur
woensdag 14 tot 15 uur
woensdag 18 tot 19 uur
woensdag 19 tot 20.30 uur
woensdag 19.30 tot 21 uur

Om het voor iedereen mogelijk te maken om aan ballet te doen, zal het lidgeld voor volgend schooljaar hetzelfde blijven voor een eerste
inschrijving (112 euro), vanaf het tweede kind van dezelfde familie betaal je slechts 80 euro. Voor leerlingen die klassiek ballet en jazz
ballet of hip hop combineren, zal de tweede module slechts 56 euro kosten!
Voor meer informatie en foto’s van de verschillende groepen kan u steeds terecht op onze website: www.balletschool-terpsichore.be
Wil je ook lid worden van Balletschool Terpsichore? Aarzel dan niet om contact op te nemen of deel te nemen aan de gratis proeflessen
begin september.
Namens het bestuur: Martine Maerten (052-42 26 18) en An Van Malderen (052-42 60 38)
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DE LIJN: KOOP JE BILJET IN VOORVERKOOP
EN BESPAAR MINSTENS 20%
Op 1 maart wijzigde De Lijn haar tarieven en ging het nieuwe
voorverkoopnet van start. Sindsdien kunnen reizigers van De Lijn
een kaart of biljet kopen in ruim 2000 voorverkooppunten in heel
Vlaanderen. Het voorverkoopnet en de tariefaanpassing moeten
de verkoop op het voertuig sterk terugdringen, zodat de voertuigen stipter kunnen rijden. Voor de reizigers betekent dit stiptere
rijtijden en de chauffeurs kunnen hun pauzes opnemen.
Voorverkoop in Berlare
In Berlare kan je een vervoerbewijs in voorverkoop aankopen op
de volgende locaties:
• Ami Supermarkten, Brugstraat 46
• Ami Supermarkten, Dorp 47
• Poppe BVBA, Emiel Hertecantlaan 78
• Cash & Fresh Berlare, Emiel Hertecantlaan 22
• AD Delhaize Overmere, Dendermondsesteenweg 61
• Papershop Mieke BVBA, Fortstraat 23
Verkoop op voertuig blijft, maar is duurder
Het is nog steeds mogelijk om op alle voertuigen een vervoerbewijs te kopen, maar je betaalt dan wel tot 25 % meer.
‘Lijn’ je vaak, minder vaak of zelden? Maakt niet uit.
De Lijn heeft voor jou altijd een vervoerbewijs op maat.
• Neemt je slechts enkele keren per jaar de bus? Dan koop je
het best een biljet.
• Reizigers die wat vaker rijden, hebben meer baat bij een Lijnkaart.
• Brengt De Lijn je dagelijks in vervoering? Dan is de Buzzy Pazz
of Omnipas ideaal voor jou!
• Wil je één dag of enkele dagen onbeperkt reizen met De Lijn?
Dan neem je best een dagpas.
• Wie jonger is dan 6 of ouder dan 65, rijdt gratis.
meer info over de tarieven, dienstregelingen en reiswegen van
De Lijn: www.delijn.be en 070-220 200
meer info over abonnementen: 09-210 94 43

HINTTIP
Nieuw luistertijdschrift: Hoorzaak
‘Progebraille Helen Keller’ werkt voor mensen met een leeshandicap. Met artikels uit gewone dag- en weekbladen maken ze
tijdschriften voor blinden en slechtzienden.
Vanaf de zomer 2006 komt er een nieuw luistertijdschrift bij:
Hoorzaak. ‘Hoorzaak’ wordt het eerste stereotijdschrift in Vlaanderen.
Het gaat om een hoorspelomnibus waarin verschillende genres
aan bod komen.
Een jaarabonnement kost 8 euro.
meer info over dit tijdschrift: 011-23 07 61 en
abonnementen@phk.be.
meer info:
- Hint Aalst, Langestraat 12 en 053-71 19 86
- Hint Gent, Holstraat 123 en 09-234 05 80
- Hint Sint-Niklaas, Kalkstraat 22 en 03-765 93 21
- www.hintoostvlaanderen.be en hint@scarlet.be
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INZAMELACTIE WONINGBRAND
27 APRIL

Isabelle Volckaert: “We zijn actief in heel Oost-Vlaanderen met
ankerpunten in Aalst, Dendermonde, Gent, Sint-Niklaas en
Zottegem. Onze vrijwilligers kunnen rekenen op professionele
ondersteuning en begeleiding. We hebben door de jaren heen
een grote expertise opgebouwd.” v.z.w. Mantelzorg en B-Mobiel
kunnen steeds extra krachten gebruiken. “Wie het hart op de
juiste plaats heeft, is bij ons steeds welkom,” zegt Isabelle nog.
Isabelle Volckaert werkte ook mee aan “Rusthuis. Leven in, kiezen
voor”, waarin de initiatiefnemers kandidaat-rusthuisbewoners,
hun familie en hulpverleners informeren over alle elementen die
bij de keuze van een rusthuis doorslaggevend kunnen zijn. Het
boek schenkt zowel aandacht aan de menselijke aspecten van
het leven in het rusthuis als aan de reglementering en het wettelijk kader.
meer info: 09-333 58 58 en mantelzorg.bmovl@socmut.be

De buren van familie Lematre-Geiger (Eikenlaan 7) hebben een
inzamelactie georganiseerd n.a.v. de woningbrand die het gezin
trof eind april.
De omhaling bij de buren heeft 1.963,70 euro opgeleverd, bij
verschillende middenstanders 1.215,81 euro.
Deze bedragen werden gebruikt om dit gezin in hun eerste noden
te voorzien (kleding, schoeisel, voeding enz…).
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de massale
steun aan dit zwaar getroffen gezin.
namens de buren

V.Z.W. MANTELZORG EN B-MOBIEL:
VRIJWILLIGERS
MET ONBETAALBARE INZET
Je zou ervan versteld staan hoeveel mensen actief zijn als vrijwilliger. Er zijn niet alleen de jeugdbewegingen, ook de zorgsector
doet beroep op heel wat vrijwilligers. Hun werk is in veel gevallen
een noodzakelijke aanvulling op de professionele diensten. En
de vraag stijgt zienderogen. v.z.w. Mantelzorg en B-Mobiel heeft
jaren ervaring met het inzetten van vrijwilligers.
“Vrijwilligerswerk is onvervangbaar,” zegt Isabelle Volckaert,
coördinator van v.z.w. Mantelzorg en B-Mobiel. “Niet alleen om
minder mobiele mensen weer mobiel te maken, maar evengoed
om vriendschap, een helpende hand of een luisterend oor te
brengen.”
De vrijwilligers van v.z.w. Mantelzorg brengen hulpbehoevenden
vanaf 12 jaar een bezoekje, thuis, in een serviceflat of in het
rusthuis, maken een wandeling, doen boodschappen of dienen
maaltijden toe. Via het project ‘Oppas Op Maat’ bieden ze oppashulp aan zieke kinderen, chronisch zieke jongeren of jongeren
met een handicap tussen 13 en 30 jaar en aan volwassenen (+
30 jaar) om zo de naaste familie en vrienden tijdelijk te ontlasten.
B-Mobiel zet zich in voor mensen met een beperkt inkomen die
niet over eigen vervoer beschikken of zich moeilijk zelf kunnen
verplaatsen.

RODE KRUIS BERLARE
30 jaar bloedgeven in Berlare
20 jaar Vriendenkring van Berlaarse Bloedgevers
Parallel aan het 75-jarig bestaan van onze Rode Kruisafdeling,
past het om even de activiteit van het bloedgeven aan te halen.
Al 30 jaar geleden -in 1975- gaven een aantal mensen, onder
impuls van Maria De Decker, Herman Carlier en Pierre Van De
Wiele, de aanzet om in Berlare op regelmatige basis bloedinzamelingen te organiseren.
Op 23 oktober ’75, in een volle expansieperiode van onze afdeling, had in het lokaal van Kinderwelzijn een proefinzameling
plaats. 24 afnames waren voldoende om het bloedtransfusiecentrum van Aalst te overtuigen deze diensten in samenwerking
met het RK-Berlare verder te zetten.
Vanaf 1982 werden de nieuwe lokalen in de voormalige gemeenteschool de vaste inzamelplaats voor een groeiende kern van vrijwillige donoren.
Een gezellig samenzijn onder het nuttigen van één of meerdere
trappisten verstevigde niet alleen het sociale weefsel .. maar ook
de Rode Kruiskas! Het lichaamsvocht moest op peil gehouden
worden, toch? Enfin, dat was de uitleg thuis…
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Lucien de Lathouwer stelde in ’86 voor om een ‘Vriendenkring
van Berlaarse Bloedgevers’ op te richten. Op 12 februari was
dit een feit. Op deze manier kon men op een structureel gefundeerde manier de bevolking inlichten over de data van de afnames en andere nevenactiviteiten.
De ontwikkelingen in de medische wereld vroegen gewoonweg
om een grotere bloedvoorraad. De Kring was een ideaal instrument voor promotie, uitbreiding en sensibilisering van de bevolking. In een ruk schoot het aantal bloedgiften op jaarbasis naar
400. Relatief gezien een klein percentage in verhouding tot onze
hoeveelheid inwoners!
De activiteit en het resultaat van de Kring waren dermate geslaagd
dat reeds in ’89 een Provinciale Wissel-trofee werd toegekend.
Berlare kreeg deze onderscheiding uit handen van RK-voorzitter
Prins Albert, omdat ons afnamepunt ten aanzien van het aantal
inwoners best scoorde in Oost-Vlaanderen.

Bloed geven in 1-2-3
Zo gaat bloed geven praktisch in zijn werk:
1. Je krijgt een medische vragenlijst die je rustig kunt invullen.
Deze lijst bespreek je daarna met een arts en die bepaalt of je
al dan niet bloed mag geven. Soms wordt je bloed geweigerd
omdat je bijvoorbeeld een bepaald medicijn hebt ingenomen
of je pas een piercing hebt laten zetten.
2. Als je bloed mag geven, neem je plaats op een afnamebedje.
Een arts of verpleegkundige legt een knelband aan rond je
arm en ontsmet de plaats waar geprikt zal worden. Vervolgens geeft hij of zij je een prikje met een steriele naald. Bloed
wordt afgenomen door speciaal daartoe opgeleid personeel.
Zij gebruiken steriel materiaal dat alleen voor jou bestemd is
en dat na gebruik weggegooid wordt.
3. Na de bloedafname kun je iets drinken en even bijpraten met
andere donors. Je voelt je niet moe of leeg, je kunt gewoon
verder doen met wat je bezig was.

Na 30 jaar is de nood aan regelmatige bloedgiften zo toegenomen, dat - vooral in de kalme vakantieperiode - aan de alarmbel getrokken wordt. Chirurgische ingrepen zijn tegenwoordig
strikt minimaal invasief en de techniek van de bloedvervangers
op punt gesteld, maar men kan er niet omheen dat een stilaan
vergrijzende bevolking en een verhoogde welstand in medische
verzorging een hogere kwantiteit aan bloed eisen.

Bloed geven data en locaties in Groot Berlare

Bloed is in principe maar zes weken bruikbaar, wat een hoge
turn-over vereist. Gelukkig is er de goodwill van onze bevolking
om vrijwillig afstand te doen van ‘dat klein stukje leven in dienst
van onze medemens’ .

Uitbergen

Het kan niet voldoende benadrukt worden dat de Kring voortduren onze bevolking moet blijven sensibiliseren. Bloedgevers doen
dit in de eerste plaats gratis en vrijwillig. Twee zwakke schakels
in onze huidige maatschappij.

RODE KRUIS STICKERACTIE 2006

In het verleden kon de Vriendenkring steeds beroep doen op de
logistieke steun van de gemeente en het lokale Rode Kruis. Een
taak die ik me als PR-verantwoordelijke van onze afdeling met
regelmaat ter harte nam en dat in de toekomst nog intensiever
zal doen. Proficiat met jullie 20 jaar volharding. Ik wens jullie in
naam van onze vereniging veel spirit en succes in de toekomst.
Bron: Dr. M. Van der Haegen, 1996

Berlare

Overmere

CC Stroming, Dorp 101
donderdag 6 juli en donderdag 26 oktober
van 17 tot 19.30 uur
Burg. De Lausnaystraat 79
maandag 31 juli en maandag 13 november
van 17 tot 19.30 uur
Veerstraat 38
donderdag 3 augustus en donderdag 16 november
van 18.30 tot 20.30 uur

Naar jaarlijkse traditie organiseerde onze lokale afdeling haar
stickerverkoop. Met een kleine kern vrijwilligers slaagden we er
in 1700 zelfklevers te verkopen. Een stijging van 26%.
De netto opbrengst gaat integraal naar de werking en verdere
uitbouw van onze afdeling.
Het bestuur houdt eraan al de mensen die zich een week lang
ingezet hebben, van harte te danken. In bijzonder Chiro Overmere en Rode Kruis-sympathisanten in Uitbergen en Overmere.
Het succes van de stickeractie geeft niet alleen een idee van de
werking van een RK-afdeling, maar is vooral een waardemeter
van de sympathie van de bevolking voor de inzet van de lokale
RK-vrijwilligers. Als we cijfers mogen geloven, is die jaarlijks in
stijgende lijn.

BLOED INZAMELEN
Eenvoudig en dichtbij
Bloed geven is enorm belangrijk. Je kunt het altijd in je buurt
doen en je hebt er zelf totaal geen last van. Dat zijn al drie redenen waarom je het zeker moet doen. In bijna elke gemeente
organiseren de plaatselijke Rode Kruisafdelingen bloedinzamelingen. Je kunt daarnaast ook bloed geven in een bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis. Elke gezonde persoon tussen 18
en 65 jaar mag bloed geven. Dit gebeurt op een veilige manier
door ervaren en speciaal opgeleide mensen.
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Gekoppeld aan de verkoop is een wedstrijd verbonden. Iedere
sticker heeft een codenummer en wie dit doorbelde naar een
Centraal RK-nummer, maakte kans op een prijs.
Traditioneel zijn er ook dit jaar een paar gelukkigen in onze
gemeente. Sommigen kregen een kleine verrassing, maar we
zijn vooral fier dat we een Uitbergse familie mogen vergasten op
een weekendverblijf voor 4 personen in Park Moleneinde en dat
een echtpaar uit Overmere deze zomer 8 dagen mag uitblazen in
de Franse Alpen. De winnaars werden door de hoofdzetel op de
hoogte gebracht en kregen hun prijs op een officiële uitreiking op
22 juni. Proficiat.

BARBECUE
2006 schiet aardig op. Voor veel inwoners tijd om een rustpauze
in te lassen. Een paar jaar geleden is onze lokale afdeling gestart
met de organisatie van een Rode Kruisbarbecue. Omdat er
momenteel werken zijn in de gemeentelijke infrastructuur Dorp
96, kan dit voorlopig niet plaats vinden. Als alternatief verschuiven we onze festiviteiten naar zondag 8 oktober. De dag van de
gemeenteraadsverkiezingen. We hopen jullie die dag in onze
vernieuwde lokalen te mogen verwelkomen met mooi weer, veel
animo en een gezonde dosis positiviteit.

Op zaterdag 13 mei werd de Internationale Dag van de Fair Trade
gevierd.

Nog een prettige vakantie en waar je ook verzeild geraakt, hou
het veilig.

Overal ter wereld organiseerden producenten, leveranciers en
wereldwinkels activiteiten om eerlijke handel te promoten.

Piet Triest
PR-verantwoordelijke Rode Kruis Berlare

Ook Oxfam Wereldwinkel Berlare organiseerde een ludieke actie
in het kader van de actie ‘ik ben verkocht’.

DOKTERS VAN DE WERELD

Klanten en sympathisanten konden hun zelfportret als teken van
hun engagement in onze boom hangen. In ruil mochten ze dan
een product van eerlijke handel plukken.

WIJ VERZORGEN DIEGENEN DIE DE WERELD STILAAN AAN
HET VERGETEN IS
De humanitaire acties die worden opgezet na natuurrampen en
gemediatiseerde conflicten (Bosnië, Kosovo, Irak, Zuid-Oost-Azië)
geven een stereotiep beeld. Tegelijk ontstaan er heel wat clichés:
afgehuurde vrachtvliegtuigen met tonnen hulpgoederen, grote
geldinzamelingsacties, een massale blijk van medeleven... De
omvang van bepaalde catastrofes en de behoeften op vlak van
gezondheid verantwoorden medische noodinterventies. Maar
Dokters van de Wereld gaat verder.
De meeste van onze missies zijn dan ook gericht op die bevolkingsgroepen die afgesneden zijn van de buitenwereld of getroffen
worden door conflicten waarvoor de media geen belangstelling
hebben: in de Democratische Republiek Congo, in het noorden
van Mali, ... Want humanitaire crisissen zijn niet opgelost als je er
niets meer over hoort. Dokters van de Wereld verbindt zich ertoe
om ook diegenen te verzorgen die de wereld stilaan aan het vergeten is en om de publieke opinie voor hen te mobiliseren.
Dag na dag neemt de desinteresse voor deze volkeren toe. Dokters van de Wereld doet bijgevolg een oproep. Het is inderdaad
dankzij de giften van particulieren dat onze medische missies
voor de vergeten bevolkingen kunnen worden verder gezet.

KSJ BERLARE IS VERKOCHT!

Nadat ze een spel rond eerlijke handel hadden gespeeld, plukten
ook enkele KSJ-groepen hun vieruurtje uit onze boom. Omdat zij
als jeugdbeweging aandacht hebben voor eerlijke handelsverhoudingen (door educatieve spelletjes, het aanbieden van eerlijke
drankjes op festiviteiten,... ) mogen zij zich als eerste Berlaarse
vereniging ‘verkocht’ noemen. Verkocht aan eerlijke handel!
Verenigingen die hun voorbeeld willen volgen, zijn van harte
welkom in onze winkel!
Heb je graag wat meer informatie over onze beweging?
Ben je op zoek naar een workshop over eerlijke handel?
Wil je graag met je groep een bezoekje brengen aan onze
winkel?
Ben je gebeten door de eerlijke-handel-kriebels en wil je zelf
OWW-vrijwilliger worden?
Spring gerust eens binnen in de winkel of surf naar www.oww.
be/berlare om ons te contacteren.
Tot binnenkort!
Oxfam Wereldwinkel Team

PCR: 000-0000029-29 (giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 30
euro op jaarbasis).
meer info: www.doktersvandewereld.be

Openingsuren
p g
OWW Berlare:
- woensdag van 15 tot 18 uur
- zaterdag 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
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50&3*4.&
V.Z.W. DURME
BEZOEKERSCENTRUM DONKMEER
Bezoekerscentrum Donkmeer is het natuureducatief centrum
aan het Donkmeer dat wordt beheerd door v.z.w. Durme, de regionale vereniging voor natuur- en milieubeheer. V.z.w. Durme is
actief in de streek van Durme, Donk en Schelde en legt zich toe
op natuurbescherming, natuurbeheer en natuureducatie. V.z.w.
Durme beheert ruim 330 hectaren natuurgebied, waarvan ongeveer 39 hectaren in de onmiddellijke omgeving van het Donkmeer.
Bezoekerscentrum Donkmeer
Openingsuren: in juli en augustus elke zon- en feestdag van
14.00 tot 18.00 uur.
ACTIVITEITENKALENDER
• zaterdag 15 juli: stevige avondwandeling begeleid door
Patrick De Brauwer
Afspraak om 19 uur aan bezoekerscentrum Donkmeer. We
wandelen langs de Eendenkooi naar Berlare Sluis om via
Maaidonk terug te keren langs de Brielstraat naar ons vertrekpunt.
• 29-30-31 augustus: vakantiecursus ‘Natuurschilderen’
Zie vorige uitgave van Infogem. Folder met alle info ligt in
bezoekerscentrum Donkmeer.
meer info: Teresa De Smet, 09-228 99 05, 0478-23 46 07 en
teresa.de.smet@telenet.be

TOERISTISCHE FIETSZOEKTOCHT
Van 16 april tot 20 augustus kan je opnieuw deelnemen aan
de toeristische fietszoektocht van VVV Donkmeer met start
en aankomst aan de Bareldonkkapel.
De fietstocht leidt langs rustige wegen en er zijn heel wat
mooie prijzen te winnen door het oplossen van enkele
gemakkelijke vragen.
Deelnemingformulieren zij verkrijgbaar op volgende punten:
• aan het Donkmeer
- Provinciaal Infokantoor, Donklaan 93
- Restaurant ‘t Nieuw Paviljoen, Donklaan 117
• in Berlare
- Huis Kerre, E.Hertecantlaan 27
- Rene Stevens, Zandbergstraat 17
• in Overmere
- Café Parking, Kruisstraat 61
- Etienne De Schrijver, Lindestraat 79 A
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NATUURWANDELINGEN
Ook deze lente konden weer veel wandelaars proeven van de
natuur in Berlare, begeleid door gidsen van v.z.w. Durme. Geïnteresseerd? Kom eens naar het Bezoekerscentrum!

De gastronomische Elvira-wandelingen zijn altijd succesvol!

REISDUIF OP KRAAMBEZOEK BIJ TORENVALK
Sinds enkele jaren hangt aan één van de gistingstanks van het
waterzuiveringsstation aan Zele-Dijk een nestbak voor deTorenvalk. Dit kadert in de samenwerking tussen Aquafin en v.z.w.
Durme m.b.t. de ecologische inrichting van deze site. Na verschillende nesten van verwilderde reisduiven is het dit jaar de beurt
aan de gastheer voor wie de houten bak eigenlijk is bedoeld: de
Torenvalk. De reisduif is er op kraambezoek. Van op de toeristische Scheldedijk kan je de nestbak - die veel weg heeft van een
brievenbus - duidelijk zien.

PADDENOVERZETACTIE GROOTSTE VAN VLAANDEREN
De paddenoverzetactie in de Dijkstraat was ondanks de dijkwerken ook dit jaar zeer succesvol. Tientallen vrijwilligers hebben
samen 6346 amfibieën veilig de straat overgezet: voornamelijk
Gewone pad (6328 exemplaren) en kleine aantallen Groene
kikker (2), Bruine kikker (1) en Kleine watersalamander (15). Voor
zover de cijfers van alle Vlaamse acties bekend zijn… gaat het in
Zele-Berlare over de grootste overzetactie van Vlaanderen!

Op stap met het 6de leerjaar en 1ste S.O. van Ten Berge.

BIJZONDERE DIEREN
IN RESERVAATZONE DONKMEER
V.z.w. Durme beheert in de onmiddellijke omgeving van het
Donkmeer ongeveer 39 ha natuur: dit is Reservaatzone Donkmeer. Elk jaar opnieuw worden hier bijzondere waarnemingen
opgetekend. Dit voorjaar hebben verschillende vrijwilligers een
grondige inventarisatie van de broedvogels uitgevoerd. Op die
manier werden verschillende zangposten van ondermeer nachtegalen ontdekt. In het totaal werden in de omgeving van het
Donkmeer en Berlarebroek niet minder dan tien zingende nachtegalen geteld. In dezelfde periode werden met fuiken ook de
vissen geïnventariseerd. Uitschieter was de vangst van een grote
modderkruiper. Van deze weinig bekende inheemse vissoort zijn
in heel Vlaanderen maar 25 vindplaatsen bekend!
Jan Maertens
Educatief medewerker van v.z.w. Durme aan het Donkmeer
V.z.w. Durme – Natuur langs Durme, Donk en Schelde

Met 6346 de grootste Vlaamse actie! (foto Samuël D’heer)

Bezoekerscentrum Donkmeer
Festivalhal Donklaan (A. Nelenpad) Berlare
meer info: 09-348 30 20 (kantooruren) of
052-45 31 41 en donk@vzwdurme.be
www.vzwdurme.be
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W A T E R F E E S T E N
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AUGUSTUS

Sportieve teams gaan geen enkele uitdaging uit de weg! Van
op het ponton aan de Festivalhal!
De origineelste, de beste jeugdbeweging, de pechvogel, de
jongste en oudste deelnemer vallen in de prijzen.
meer info en inschrijvingen: tobbedansen@donkmeer.be.

ZONDAG 6 AUGUSTUS 2006
• Feestmarkt
langs de Donklaan van 10 tot 22 uur
De eerste zondag van augustus is het traditiegetrouw
Waterfeest aan het Donkmeer. Dit jaar heeft het gemeentebestuur VVV Donkmeer de opdracht gegeven om een
programma uit te werken.

• Kermisattracties
op Donklaan en parking Wandelpad van 10 tot 22 uur
• Kratstapelen aan ‘t Nieuw Paviljoen

Om een degelijk programma te kunnen uitwerken, is het nodig om
inkomgeld te vragen. Natuurlijk is het de bedoeling dat de inkomsten integraal aan het programma worden besteed. Zo bouwen
we het Waterfeest opnieuw uit tot een groot evenement.

VRIJDAG 4 AUGUSTUS
• Viswedstrijd voor de jeugd (14.30 tot 17 uur)
Gratis deelname leeftijdsgroepen:
- van 6 tot 10 jaar
- 11 tot 13 jaar
- 14 tot 16 jaar
250 euro prijzen en bekers
loting en afhaling zitplaats: café ‘In de Wandeling’, Zandstraat
35 vanaf 13.30 uur
prijsuitreiking: ‘t Nieuw Paviljoen, Donklaan 117
• Wielerfestival aan het Donkmeer
Criterium: Internationale Vrouwen (16 uur)
Criterium achter derny’s (19 uur.) Bekenden uit de regio
Criterium achter derny ‘s: Wielertoeristen
Criterium achter Derny’s: Elite zonder contract
Start: Donklaan

ZATERDAG 5 AUGUSTUS 2006
• Kwarttriatlon (14 uur)
Ter land, Ter Donk en In het Meer (18 uur)
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• Kinderanimatie
omgeving Festivalhal van 10 tot 18 uur
Deathride, klimmuur, obstakelbaan
• Biketrail-show
met gebroeders Belaey, meermaals wereldkampioen omgeving Festivalhal van 15 uur om het uur tot 18 uur
• Demonstratie met modelvliegtuigen en helikopters
door Vliegclub PEGASUS RC BEVEREN. Op weide naast de
Festivalhal vanaf 15 uur om het uur
• Straatanimatie van 14 tot 17 uur met:
Fanfare van Aaigem
Fanfare Bookhamers Zele
Lover Boys Zelzate met Donkse Reuzen
D’Jembé groep
• Windkracht 10
Parade met acteurs uit de film
Vertrek om 14.30 uur aan het Vliegend Kanaal 3 Podium
• Boven het meer
demo Seaking helicopter om 14 en om 16.45 uur
• Op het water
demo Hovercraft om 13.30 uur
demo Jetski om 14.45 uur
demo amfibiewagens om 16 uur

• Monti acrobatenshow boven het Donkmeer
koordlopen om 15.30 uur
motorrijden op kabel om 17.30 uur
stuntwerk 65-meter hoge mast
verrassingsact om 22.25 uur
• Vedettenparade
van op Vliegend Kanaal 3 podium op het Donkmeer
18.30 tot 22.20 uur
presentatie: Yves De Lathauwer en Celia Bogaert (Familie)
optredens: Kevin Kenzo (look-a-like André Hazes)
Touch Of Joy
Kate Ryan
Sam Gooris
Laura Lynn
na elk optreden handtekeningsessie
• Spetterend muzikaal Vuurwerk
boven het Donkmeer om 22.30 uur
• Doorlopend
gratis inkom Eendenkooi
helikopterdopen door Alpha-Air Company
verhuur bootjes
gratis overzet met ‘Kooiker’ naar Eendenkooi
KAARTENVERKOOP
• Gemeentehuis Berlare, Dorp 22, 052-43 23 40
• Provinciaal Infokantoor Scheldeland - Donkmeer, Donklaan
93, 09-345 49 62
• ‘t Kapoentje, Donklaan 186, 09-367 67 98
• Bij bootjesverhuurder Eric de Meyer

VAKANTIEFIETSZOEKTOCHT
KWB OVERMERE
15 juni t.e.m.10 september
Een prachtige fietstocht van ongeveer 25 km langs rustige wegen doorheen Berlare, Appels, Oudegem en Schoonaarde.
Onderweg kan je een dertigtal vragen oplossen en op zoek gaan naar
10 foto’s van huisnummer 22.
Startpunt aan het provinciaal Infokantoor Scheldeland-Donkmeer, Donklaan 93.

Deelnemingsformulier kost 5 euro en is verkrijgbaar bij:
-

Papershop Mieke, Fortstraat 23
KBC-kantoor , Baron Tibbautstraat 1
Johan Meganck*, Molenstraat 53
Staf De Lausnay*, Burgs. De Lausnaystraat 23
Provinciaal Infokantoor Scheldeland, Donklaan 93
CM-kantoor**, E. Hertecantlaan 12

(* korting van 1,50 euro voor Overmeerse KWB-leden, ** korting van
1,50 euro voor CM-leden in kader van de actie CM-fit )

KAARTEN
• algemene inkom per persoon: 6 euro
• voorverkoop: 5 euro
• gratis voor kinderen tot 12 jaar en leden van VVV Donkmeer

Tevens criterium met de toeristische fietszoekktocht van VVV Donkmeer:
wie aan beide tochten deelneemt, maakt kans op mooie criteriumprijzen.

meer info: www.donkmeer.be

meer info: Johan Meganck, 09-367 90 47

41035

SPORTDIENST
UITNODIGING OPENING SPORTHAL OVERMERE

De bouw van de sporthal in Overmere vordert snel, een feestelijke inhuldiging wacht!
Op vrijdag 18 augustus 2006 wordt de nieuwe sporthal te Overmere officieel geopend.
Het College van burgemeester en schepenen nodigt hierop graag
alle inwoners van Groot-Berlare uit.
De opening wordt om 19 uur officieel ingeleid met een woordje
van Burgemeester Jan Willy Van Sande, Schepen van Openbare
Werken Julien Spruyt en Schepen van Sport Jan De Palmenaer.
Hierna wordt een receptie met muzikale omlijsting aangeboden,
van 19.30 tot 21 uur.
Op het programma staan eveneens een bezoekje van een aantal
Belgische sportvedetten en de onthulling van een gedenksteen,
onder begeleiding van fanfare De Verenigde Vrienden.
Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten op deze officiële opening.
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JEUGD
VERSLAG VLAAMSE FIETSWEEK

VOLWASSENEN
23STE TRIATLON DONKMEER BERLARE

Op maandag 22 mei organiseerde de sportdienst in samenwerking met de politiezone Zele-Berlare een fietstocht voor leerlingen van de 3de graad van de basisscholen.

De jaarlijkse triatlonwedstrijd aan het Donkmeer heeft zijn vaste
stek in de sportwereld verworven.

Met een zware wind op kop (of in de zeilen), maar gelukkig
gespaard van regen, legden de leerlingen met hun leerkracht
de tocht af. Via een uitgestippelde route fietsten de leerlingen
een lus rond Groot-Berlare. In elke deelgemeente werd even halt
gehouden om onder begeleiding van de politie een fietsvaardigheidstest af te leggen. Elke deelnemer ontving een geschenkje
(drankje, koekje, diploma en sticker).

Begin jaren tachtig werden de eerste triatlonwedstrijden in België
georganiseerd. Berlare was één van de pioniers en vele triatleten
passeerden de revue aan het Donkmeer.
Op 5 augustus is de Triatlon van het Donkmeer aan zijn 23ste
editie toe. We rekenen op jullie massale aanwezigheid als supporters voor onze toekomstige kampioenen.

Deze activiteit kaderde in het project ‘Vlaamse fietsweek voor
scholen’, een initiatief van de Stichting Vlaamse schoolsport
(SVS).

SPORTKAMP: SPORTCARROUSEL XL (7 jaar-14 jaar)
Wil je graag eens uit de bol gaan en proeven van een aantal
sporten?
Spring dan op onze sportcarrousel en we maken er een tof, wervelend sportfeest van. Monitoren en clubtrainers zorgen ervoor
dat je de geheimen van de verschillende sporttakken op een
leuke manier leert kennen.
Plaats:
Periode:
Uren:
Leeftijd:
Prijs:

gemeentelijke sporthal
maandag 21 tot vrijdag 25 augustus
9.30 - 12 & 13.30 - 16 uur. Er is opvang over de
middag.
7-14 jaar (geboortejaar 1992 tot en met ‘99)
43 euro (3 euro korting voor grabbelpashouders)

SPORTRAAD ZOEKT SPORTFOTO’S:
De Sportraad roept alle sporters, sportclubs en andere
verenigingen die sportieve activiteiten organiseren zoals
wandeltochten, fietstochten, tornooien, wedstrijden,
turnlessen, droppings, trainingen, … op om ons hiervan
digitale foto’s te bezorgen. De sportraad wenst op die
manier het brede sportgebeuren in Berlare in beeld te
brengen.
Graag ontvangen wij je foto’s op cd-rom op de sportdienst of via sportfoto.berlare@skynet.be.

meer info en inschrijvingen: sportdienst, 052-42 28 92 en sportdienst@berlare.be
31

Vlaanderen Feest!
Op zondag 9 juli nemen we deel aan de verenigingenbeurs in
Festivalhal Donkmeer. Wens je eens kort kennis te maken met
de judosport in Berlare of Overmere, kom dan gerust eens langs.
Beeld, tekst en uitleg worden de hele namiddag gegeven.

JUDOCLUB KUMIUCHI
Afdelingen Berlare en Overmere

Start trainingen nieuw seizoen

Kampioenenploeg

vanaf 16 augustus: in Berlare elke woensdag en vrijdag van
19.30 tot 21 uur voor iedereen vanaf 12 jaar
vanaf 1 september: in Berlare van 18.30 tot 19.30 uur voor
iedereen tot 12 jaar. Vanaf nu ook op zondag!
vanaf 5 september: in Overmere elke dinsdag en donderdag van
18.30 tot 19.30 uur in de nieuwe sporthal

De herenploeg van judoclub Kumiuchi heeft het dit seizoen schitterend gedaan. Zij werden kampioen in derde afdeling B.
De judoka’s in deze ploeg waren Wannes De Vuyst, Michaël en
Danny Van Steyvndael, Mike Van De Rosteyne, Tom De Pelseneer,
Tom Van Driessche, Dennie Volkaert, Simon en Dirk De Saedelaere, Wouter Dierinck en Ronny Nilsen.

Demo op opening nieuwe sporthal
De opening van de sporthal te Overmere is ons ook niet ontgaan.
Op 20 augustus geven we in de gloednieuwe hal een demonstratie met onze judoka’s.
meer info:- Martine D’hooge, 052-42 76 64
- Willy Sichien, 09-367 81 54
- Philippe Rasschaert, 052-42 70 11
- www.judoclubberlare.tk

Feestelijk seizoensslot
Op vrijdag 2 juni sloten we een zeer prachtig seizoen af met
een speciale training, gevolgd door een receptie. De club organiseerde een gasttraining waarbij al de judoka’s een sportieveling
uitnodigden. Zo konden vrienden en familie eens kennis maken
met onze favoriete sport.
We verwelkomden een zestigtal nieuwsgierigen en met onze
judoka’s erbij was het een zeer druk maar gezellig slot van dit
seizoen.

14DE SMOUTERIEJOGGING OVERMERE
ATLETIEKKERN OVERMERE
zaterdag 19 augustus
• 14.30 uur:
KINDERLOOP
JONGERENLOOP
• 15 uur:
• 15.30 uur:

geboortejaar ’97 t.e.m. 2000 - 750 m
geboortejaar ’94 t.e.m. ‘96 - 1.700 m
3 km
9 km en 11,5 km

prijs in natura voor elke deelnemer
Iedereen mag deelnemen.
Inschrijvingen en start: Gemeentelijke feestzaal Overmere
meer info: Gomar De Keukeleire, 09-367 85 10
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MINIVOETBALTORNOOI
Op dinsdag 15 augustus organiseert V. M. D. de gust voor de vierde
keer een minivoetbaltornooi op het privé-voetbalterrein in de Kerkstraat (nr. 67) in Overmere. Acht Overmeerse ploegjes zullen voor
de eer en de schitterende beker strijden. De eerste match begint
om 10.30 uur en de finale wordt gespeeld omstreeks 18 uur.
Voor, tijdens en na de finale kan je genieten van de dans- en
rapkunsten van B3 (Bro Beat Bounce), een Lokers breakdancecollectief. Misschien komt er ook dit jaar een profvoetballer de
aftrap van de finale geven. Mis dit dus zeker niet!
Iedereen is welkom. Hapjes en tapjes zijn aan zeer democratische prijzen en we voorzien een ruime fietsparking.
meer info: Piet Van der Sypt, 09-367 67 81 en
vandersyptpiet@hotmail.com

VOETBAL IN OVERMERE, EEN FEEST!
Je houdt van sjotten op een pleintje, een wedstrijdje op de speelplaats, een match tijdens een les L.O.? Dan heeft het voetbaldier
ook jou gebeten! Misschien willen jullie wel samen met enkele
vriendjes/vriendinnetjes plezier maken op het voetbalterrein,
maar komt het er nooit van om die stap te zetten en te proeven
van voetballen in clubverband.
Nu is het ultieme moment er om de stap te zetten. Sluit je aan,
want SKV Overmere is een gezellige club. Bovendien beschikken
wij al over drie gediplomeerde jeugdtrainers. Dat, en alle ervaring
die reeds in de club aanwezig is, zal er voor zorgen dat jullie in
een gezellige, maar toch gerichte sfeer zullen terechtkomen. De
trainingen van de jeugdploegen starten in de eerste week van
augustus.
Heb je zin om enkele gratis trainingen bij te wonen voordat je je
moet inschrijven? Geen probleem!
Contacteer Kris, onze jeugdcoördinator, en hij maakt je wegwijs
in de wondere wereld van SKVO!

15DE PA-GIJS WIELERFEEST
zaterdag 26 augustus 2006 – Heikantstraat Overmere

sportieve zomergroeten
jeugdwerking SKV Overmere

15 uur

meer info: 0477-27 93 36 en skvovermere@hotmail.com

Pa-Gijs Wielerfeest voor elite zonder contract
en beloften
15de Grote ereprijs schilderwerken D&P Painting
Overmere, ingericht door het Buurtcomité Heikantstraat in samenwerking met het Gemeentebestuur
van Berlare en Zele.
Omloop: 21 ronden van ± 6 km langs Heikantstraat,
Molenstraat, Heikant, Rechte Heistraat, Kromme Heistraat, Gentsesteenweg en Dendermondse Steenweg

Start en aankomst alsook prijsdeling aan de Neerhoeve in de
Heikantstraat.
meer info: - Wim De Geest, info@heikantstraat.be
- www.heikantstraat.be
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VAKANTIEWANDELINGEN
BOERENKRIJGSTAPPERS

Elke donderdag van juli en augustus kunnen alle wandelliefhebbers deelnemen aan de wekelijkse vakantiewandeling georganiseerd door wandelclub de Boerenkrijgstappers.
We starten steeds om 19 uur stipt, telkens vanuit een andere
startplaats.
Op die manier doorkruisen we de mooiste stukjes natuur van
onze donkgemeenten en de veldwegels van Lokeren Heiende.
De wandelafstand varieert tussen de 5000 en 8800 meter, al dan
niet met tussenstop.
We doen deze wandelingen aan een rustig tempo van ca. 5 km
per uur.
Deelnemers dragen best een paar goedzittende wandelschoenen, die zeker bij regenweer tegen wat nat of modder kunnen.
Elke wandeling eindigt waar ze begint en toevallig of niet is daar
meestal een drankgelegenheid in de buurt.
Een overzicht:
06/07

13/07
20/07

27/07
03/08

10/08
17/08

24/08

31/08

Vertrek aan café ‘De Klappel’, Donklaan 192; afstand:
5600 m; langs de Donk, Koutercamping, Mossevelden Heikantstraat.
Start aan ‘De Waterhoek’ in Berlare; afstand: 6300 m;
langs de dijk en door de meersen.
Vertrek op parking Festivalhal aan ‘d’ Afspanning’;
afstand: 8800m met tussenstop; via Bareldonk, waterwinning, Berlare Broek, Oversprong, Scheve Villa en
Donkmeeroevers.
Start aan ‘Den Aard’ Schellebelle; afstand: 7700 m;
langs Scheldedijk en Kalkense Meersen.
Vertrek aan café ‘De Klappel’, afstand: 7300 m; via
Kloosterputten, Donklaan en Zandstraat richting Gratiebossen en terug.
Start aan Heiende Kerk; afstand: 6200 m, via de kerkwegels van Heiende terug naar ‘ ’t Hemelrijk’.
Vertrek aan Uitbergen Kerk; afstand: 5800 m, langs
Maaidonk, Nieuwdonkstraat, Scheldedijk tot Wijmeers
en terug via Grote Kouterstraat.
Start aan ‘ ’t Oud Brughuis’ aan Schoonaarde brug;
afstand: 7000 m; langs Paardebroek, Daal, Konijnenberg, Sluis, Hoge Berg en Wakkebroek.
Vertrek aan ‘Den Aard’ Schellebelle; afstand: 6600 m;
langs Belham, Heisbroek en Scheldedijken.

meer info: Norbert Sichien, 09-367 75 97 en
nsichien@boerenkrijgstappers.be
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20 JAAR HANDBAL IN BERLARE
In september 1986 stapten op een vrijdagavond een aantal jonge
mensen in de kleedkamer van de sporthal te Berlare. Handbalclub Groot-Berlare was geboren!
In 2006 werd dit feit gevierd met een galawedstrijd tussen de
‘mannen van de eerste uren’ en het huidige team. Een ongelukkig gekozen datum zorgde er voor dat niet alle oudgedienden
konden komen, maar met de aanvulling van één persoon lukte
het dan wel.
Onder leiding van Wim Plaetinck, die door een blessure zelf niet
kon deelnemen, werd de wedstrijd aangevat.
Wie dacht dat de jonkies over de ouderen zouden walsen, kwam
bedrogen uit. De fysiek was misschien wat minder, maar veel werd
gecompenseerd door ervaring. De wedstrijd ging heel regelmatig
op en neer. De huidige selectie slaagde erin om telkens opnieuw
uit te lopen, maar de ouderen keerden steeds terug. Bij het rustsignaal leidden de jongeren met één doelpunt verschil.
De ‘oldies’ waren echter van plan om hun huid duur te verkopen
en gingen vanaf de start van de tweede speelhelft op zoek naar
de gelijkmaker.
De jongeren gingen evenwel een versnelling hoger spelen en bij
de ouderen trapten sommigen op hun adem. Dit en het gebrek
aan automatisme en een ‘gestaltehandicap’ zorgden ervoor dat
de jonge selectie uitliep.
Enkele minuten voor het einde werd symbolisch ouderdomsdeken Wim Arbijn van het veld gedragen door de jongeren.
In een tumultueus einde en met hulp van een ‘verstrooide’ wedstrijdsecretaris wonnen de ‘oldies’ alsnog met 30-29.
In de kleedkamer werd het 20-jarig bestaan broederlijk overgoten
met enkele flessen schuimwijn en iedereen was het er volmondig
over eens: dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Heb je ook zin om te handballen?
Kom eens langs op de training:
dinsdag van 18 tot 20 uur, op vrijdag van 18 tot 19 uur.
Jeugdtraining op dinsdag van 18 tot 19 uur.

C C

S T R O M I N G

2 0 0 6 -

2 0 0 7

HET NIEUWE PROGRAMMA VAN CC STROMING IS KLAAR.
Hieronder vind je al een overzicht. Wie graag thuis de gratis
seizoensbrochure ontvangt, belt 052-42 35 31. Intekenen
op het maandelijkse e-zine kan door een mail te sturen naar
cultuur@berlare.be met als onderwerp ‘cultuur in je mailbox’.
De ticketverkoop start op woensdag 16 augstus.
Meer info op www.berlare.be/ccstroming.
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PODIUM
7, 8, 9 september, 20 uur
15 september, 20 uur
1 oktober, 15 uur
19 oktober, 20 uur
27 oktober, 20 uur
10 november, 20 uur
12 november, 15 uur
18 november, 20 uur
24 november, 20 uur
30 november, 20 uur
1 december, 20 uur
9 december, 20 uur
19 januari, 20 uur
20 j anuari, 15 uur
27 januari, 20 uur
3 februari, 20 uur
9 februari, 20 uur
16 februari, 20 uur
24 februari, 21 uur
24 februari, vanaf 18 uur
3 maart, 20 uur
10 maart, 20 uur
17, 18 maart, 20 uur
24 maart, 20 uur
25 maart, 15 uur
30 maart, 20 uur
28 april, 20 uur
12 mei, 20 uur
3 juni, 14, 15.30 en 17 uur

Vanessa Van Durme - Kijk mama, ik dans! (theater)
Luc Ponet - orgelconcert in parochiekerk Berlare
Koninklijke Harmonie Hergenrath - concert
Peeters, Van Roy & Valckenaers - De ontelbaren (literair concert)
De Frivole Framboos - Con voce soave
Trio Clarino - Mozart & tijdgenoten
Stabada - Van de muis die geen muis was (familievoorstelling)
Morabezza - Zingen en zwijgen (lichte muziek)
fABULEUS - Kievielaviedekie (dans)
Spelersgroep Ernst/Serieus - De Collectie (theater)
Barbara Dex - Sweethard
Antje De Boeck & Rony Verbiest - Anna (lichte muziek)
Françoise Vanhecke & Damiet Van Dalsum - Club Medea (beeldend muziektheater)
Bronks - Scoliozee d’Artrozee (familievoorstelling)
Belcanto Gezelschap - Orfeus in de Hel (operette)
Miek & Roel en Elly & Rikkert - Vier vreemde vogels
Wouter Deprez - War
Inti v.z.w. - Vous permettez? (dansvoorstelling)
Bubblicious - Maybe yes (cabaret)
Ontroerend Goed - The Smile off your Face (performance)
Het Raamtheater - De genodigde
Makeblijde - concert
Kommil Foo - Spaak
Paco Producties - Dossier Bert (theater)
fABULEUS - César mijn broer is een paard (familievoorstelling)
Melo Ritmo - En ondertussen (lichte muziek)
Gino Sancti - Terminaal
Boombal
Laika - Floris & Blancefloer (familievoorstelling)

TENTOONSTELLINGEN
10 september tot 9 oktober
15 oktober tot 20 november
26 november tot 8 januari
14 januari tot 19 februari
25 februari tot 16 april
22 april tot 4 juni
vanaf 10 juni

STUDIO ZONDAG
Berlare aan de slag
Guy Smet
Paul Bourgeois
MoNUmenten van Stilte
Renée Lodewyckx
Mieke Verwatermeulen
leerlingenwerk
Tekenacademie

FILM
31 oktober
7 februari
7 maart
4 april
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Dunderklumpen
Short Cuts (in café Den Brigand, Overmere)
A time for drunken horses
(in manège familie Moereels)
Le Peuple Migrateur
(in Natuureducatief Bezoekerscentrum Donkmeer)

gratis caféconcerten in CC Stroming
24 september
29 oktober
26 november
28 januari
25 februari
25 maart
29 april
3 juni

Lexy Boy & The Dark Shades
The She
Lee Griffiths
Jim Cole
The Mighty Bandini Brothers
Kôp
JinxS
Puirek

CURSUSSEN IN CC STROMING
donderdag 12, 19 en 26 oktober, 20.15 uur
dinsdag 17 oktober, 20.30 uur
maandag 6 november, 14 uur
maandag 20 november, 19.30 uur
woensdag 29 november, 6, 13, 20 december, 19 uur
woensdag 29 november, 6, 13, 20 december, 20 uur
donderdag 8 en 15 februari, 20 uur
dinsdag 6, 13 en 20 maart, 20 uur
woensdag 14, 21 en 28 maart, 20 uur
maandag 23 april, 19.30 uur
woensdag 25 april, 20 uur

1, 2 EN 3 SEPTEMBER

Film- en musicalliedjes zingen
Lezing over Marc Chagall
Bezoek aan Fort van Breendonk (locatie)
Proeven van de Marokkaanse keuken (locatie: Dienst Jeugd&Vorming)
Hoe gebruik ik mijn fototoestel?
Basiscursus fotografie
Creatief denken stimuleren
Geschiedenis van de popmuziek
Fotografie als medium
Afrikaanse literatuur
Natuurlijke huisapotheek

GIPSY-WEEKEND: ALLES LOOPT OP ROLLETJES

De aftrap voor het nieuwe culturele seizoen wordt een groot feest. Laat je
een weekendlang onderdompelen in een uitgelaten latino-gipsy sfeer en
geniet van optredens, allerlei workshops, initiatie circustechnieken, hapjes,
drankjes en een zigeunerfeest.
In de woonwagens op de parking van het centrum bruist het van activiteiten: een
mobiele speelkamer, kindertheater, familietheater, animaties, …
Ook de Academie voor Muziek & Woord, de Tekenacademie en balletschool Terpsichore zijn van de partij met demonstraties en open lessen op zaterdag en zondag
vanaf 10 uur. Terwijl zoon- en dochterlief zich uitleven, kunnen ouders en grootouders
terecht op het gezellige retroterras voor een aperitiefje of namiddagkoffie.
Maar dé place to be is een prachtig gedecoreerde en belichte thematent. Deze wordt
de loungeplaats van het feest, waar iedereen gewoon wat rondhangt, een zomerse
cocktail drinkt, of danst op zwoele muziek. Maar... de tent is ook de plaats waar je niks
wil missen, want ieder moment kan de sfeer omslaan, kan er een special act plaats
vinden, kan een bandje op het podium springen, ieder moment kan de DJ de volumeknop en de beats wat opdrijven... Twee concerten verklappen we alvast.
Op vrijdagavond om 21 uur kan je genieten van een optreden van La Trampa de
Venus, de energieke band rond Sofie Dykmans. Vijf muzikanten brengen vol passie
een mix van mediterrane en Zuid-Amerikaanse muziek, covers van o.a. Manu Chao,
liedjes uit films van Pedro Almodovar, eigen Spaanse en Italiaanse nummers… De
meeslepende ritmes zetten aan tot dansen en de sterke vertolking van alledaagse
emoties laat geen toeschouwer onberoerd.
Op zaterdagavond trekt de gispy-core van Amour Fou het zigeunerfeest om 21
uur op gang. De muziek van Amour Fou brengt zelfs de taaiste stijve plank aan het
dansen. Althans, dat hebben ze beloofd…
Straal je zelf gipsy vibes uit? Verras ons dan met je wulpse zigeunerrokken, je vuurspuwact en je waarzeggerij. We verwachten je!
meer info en uren: www.berlare.be/ccstroming
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• Boerenkrijgstappers, elke donderdag wandeling om 19 uur.
Voor vertrekplaats: zie artikel in deze Infogem.
• OKRA Berlare, elke maandag fietstocht met vertrek om 14 uur
aan de kerk
• OKRA Berlare, elke dinsdag (behalve 15/8) petanque
• OKRA Berlare, elke woensdag dansoefeningen
• OKRA Berlare, elke donderdag om 14.30 uur kaartnamiddag
in de cafetaria van de sporthal
• OKRA Berlare, elke zaterdag petanque
• OKRA Overmere, elke dinsdag om 14 uur petanque in het Boerenkrijgpark
• OKRA Overmere, elke woensdag om 13.30 uur kaartnamiddag
en ontmoeting met ‘Trefpunt 55+’ in de Parochiale Kring
• S-Plus Berlare elke 2de, 3de en 4de maandag van de maand
turnen van 14.30 tot 15.30 uur in zaal De Dreef
• S-Plus Berlare, elke donderdag van 14 tot 17 uur bowling in de
Meirdam, Dendermonde
JULI
2/7

Start Beeldenstroom

2/7

Gezinsbond Uitbergen, gezinsfietstocht

3/7

OKRA Overmere, fietstocht met vertrek om 14 uur aan ’t
Mosselken

5/7

KAV Overmere, fietstocht van ca. 25 km met vertrek om
19.30 uur aan het Boerenkrijgpark

6/7

OKRA Overmere, dagtocht naar Hasselt en omgeving

6/7

S-Plus Berlare, provinciaal petanquetornooi in Lebbeke

8/7

KVG Overmere, uitstap naar live concert Frans Bauer in
Sint-Niklaas (052-44 47 40)

8-9/7 Buurtweekend Kamershoek
8/7

Opening Museum Donkmeer om 11 uur

8/7

Zomerfeest K.F.Verenigde Vrienden Overmere

9/7

Vlaanderen feest in de Festivalhal vanaf 14 uur

AUGUSTUS
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5/8

KVG Overmere, uitstap naar het Canadese museum en
tuinen in Adegem (052-44 47 40)

7/8

OKRA Overmere, fietstocht met vertrek om 14 uur aan ’t
Mosselken

7/8

S-Plus Berlare, koffietafel met Bingo om 14.30 uur

11/8

OKRA Overmere, dagfietstocht met vertrek om 10 uur
aan de parochiekerk

23/8

Gezinsbond Uitbergen, Gosa sportnamiddag

24/8

OKRA Overmere, halvedagreis

27/8

Gezinsbond Uitbergen, curieuzentocht door Uitbergen

27/8

KVLV Berlare, Smikkel- en smakkeltocht (052-42 30
16)

30/8

OKRA Berlare, bestuursvergadering om 16 uur

8*&
8"5
8""3

GEMEENTEBESTUUR BERLARE
BURGEMEESTER
Jan Willy Van Sande
Hogeweg 9, Berlare
052-42 38 81
algemeen beleid: bevolking, brandweer, huisvesting, verkeer,
burgerlijke stand, personeel, politie, erediensten
spreekuur burgemeester: dinsdag-vrijdag tussen 17.30 en 18.30
uur in het gemeentehuis, Dorp 22
SCHEPENEN
Luc Vercruyssen (1ste schepen)
l.vercruyssen@skynet.be
Turfputstraat 88a, Berlare
052-42 23 25
ﬁnanciën, informatieverstrekking, cultuur, structuur en groenplanning, middenstand en lokale economie
Julien Spruyt
Heikantstraat 57, Overmere
09-367 59 77
openbare werken, algemeen onderhoud, Eendenkooi en dijken
Robert Audenaert
raudenae@worldonline.be
Loereveldstraat 28, Overmere
09-367 61 92
milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, tewerkstelling en landbouw
Francky Verhofstadt
francky.verhofstadt@skynet.be
Heikantstraat 48d, Overmere
09-367 89 06
feestelijkheden, jeugd en vorming, toerisme
Jan De Palmenaer
jandepalmenaer@hotmail.com
Veerstraat 81b, Uitbergen
09-367 82 72
onderwijs, sport, sociale aangelegenheden, volksgezondheid en
gezin, senioren
spreekuur schepenen: dinsdag tussen 18 en 19 uur in het
gemeentehuis, Dorp 22
GEMEENTERAADSLEDEN
Karel De Gucht
karel.degucht@skynet.be
Hoogstraat 9, Berlare
052-42 53 86
Luc Vande Meirssche
luc.van.de.meirssche@skynet.be
Warande 12a, Berlare
052-42 44 18
Anne-Marie De Lausnay
annemarie.delausnay@telenet.net
Burgs. De Lausnaystraat 33, Overmere
09-367 83 46
Julien Wettinck
Kruisstraat 61, Overmere
09-367 58 18
Bart Van Malderen
bart.van.malderen@skynet.be
Dorp 55/1, Berlare
052-42 73 66
Wim Arbijn
w.arbijn@advalvas.be
Kruisstraat 45, Overmere
052-42 30 27
Tom Temmerman
tom.temmerman@skynet.be
Maaidonkstraat 26, Uitbergen
09-367 72 93
Katia Gabriëls
katja.gabriels@vlaanderen.be
Leopolddreef 59, Berlare
052-42 51 16
René Kets
ketsrene@hotmail.com
Turfputstraat 54, Berlare
052-42 21 64
Marleen Zaman
marleen.zaman@telenet.be
Donklaan 22a, Berlare
09-342 09 17
Michel Van der Haegen
vanderhaegen.michel@skynet.be
Warande 24, Berlare
052-42 29 97
Camiel Moerman
camiel.moerman@skynet.be
Donklaan 163, Berlare
09-367 50 81
Carine Meyers
carine.meyers@vld.be
Eikenlaan 8, Berlare
052-42 55 63
Tania Vis
taniavis@msn.com
Hogeweg 22, Berlare
052-42 30 16
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Patrick Van Malderen
Galgenbergstraat 73, Berlare
Luc Temmerman
Kruisstraat 27, Overmere
Rita Sichien
Donklaan 134, Berlare

patrick.van.malderen@skynet.be
052-42 50 37
0498-62 57 12
09-367 55 71

GEMEENTESECRETARIS
Frank Lippens
Dendermondse stwg 74a, Overmere
GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare
openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur
woensdag
8-12 uur
donderdag 8-12 uur
vrijdag
8-12 uur

secretaris@berlare.be
09-367 75 64
052-43 23 40
fax: 052-42 26 77

Inlichtingen Verko/DDS
052-21 39 91
openingsuren
dinsdag
14-18 uur
woensdag
13-18 uur
donderdag 13-18 uur
vrijdag
14-18 uur
zaterdag
09-15 uur
Gelieve 15 min. vóór het sluitingsuur aanwezig te zijn. Op het containerpark kan je terecht met volgende stoffen: afvalolie, K.G.A.,
papier, karton, glas, snoeihout, autobanden, steenpuin, TL-lampen,
oude metalen, groenten-, tuin- en fruitafval, grof vuil. Snoeihout
in pakjes binden (lengte 1 tot 1,5 meter). Langer snoeihout wordt
geweigerd. Eén aanhangwagen per dag. Alleen nog lichte aanhangwagens en lichte bestelwagens worden toegelaten.
SPORTDIENST
sportfunctionaris:

13-19 uur
13-17 uur

administratie:

Annelies De Wilde
052-42 28 92 en sportdienst@berlare.be
Katrijn Dalving en Heidi De Block

GEMEENTEHUIS OVERMERE
Baron Tibbautstraat 2, Overmere
(ingang langs Boerenkrijgpark)
09-367 87 55
openingsuren
dinsdag en woensdag van 8 tot 10 uur (gesloten in juli)

openingsuren bureel
maandag
08-12 uur
13-17 uur
dinsdag
08-12 uur
13-19 uur
woensdag
08-12 uur
13-17 uur
donderdag 08-12 uur
13-17 uur
vrijdag
08-12 uur
tijdens schoolvakanties ook vrijdag van 13 tot 16 uur

GEMEENTEHUIS UITBERGEN
Veerstraat 10, Uitbergen
09-367 50 66
openingsuren
dinsdag en woensdag van 10.30 tot 12 uur (gesloten in juli)

CAFETARIA SPORTHAL
uitbater:

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
Dienst Bevolking
Burgerlijke Stand
Technische Dienst
Milieudienst
mailadressen
algemeen:
gemeentesecretaris:
ontvanger:
technische dienst:

milieudienst:
dienst bevolking:

052-43 23 44
052-43 23 45
052-43 23 46
052-43 23 47
secretariaat@berlare.be
onthaal@berlare.be
secretaris@berlare.be
personeelsdienst@berlare.be
ontvanger@berlare.be
rekendienst@berlare.be
technische.dienst@berlare.be
(diensthoofd: Sara Kinds)
ruimtelijke.ordening@berlare.be
gis@berlare.be
td.magazijn@berlare.be
milieu@berlare.be
(diensthoofd Gaby De Bruycker)
bevolking@berlare.be
(diensthoofd: Karine Lammens)
rijbewijzen@berlare.be
reispassen@berlare.be
strafregister@berlare.be
burgerlijke.stand@berlare.be
bev.admin@berlare.be

BUITENDIENSTEN
GEMEENTELIJKE MAGAZIJNEN
Bollewerkstraat 34, Berlare

052-42 29 75

CONTAINERPARK
Bollewerkstraat, Berlare

052-42 69 65
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Rudy De geest
052-42 28 92

openingsuren
weekdagen 14-01 uur (dinsdag vanaf 17 uur)
zaterdag
14-01 uur
zondag
8.30-13 uur 17-22 uur
DIENST JEUGD & VORMING
Gaver 72, Berlare
jeugdconsulent: Amber Vande Winckel
052-42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be
coördinatoren kinderopvang: Patricia Poppe & Anja Nobels
052-42 77 04
jeugd.kinderopvang@berlare.be
administratie: Suzie Ediers
052-42 77 56
jeugd.administratie@berlare.be
openingsuren
maandag
9-12 uur
dinsdag
9-12 uur
13-19 uur
woensdag
9-12 uur
13-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur
openingsuren tijdens de schoolvakanties
maandag
9-12 uur
dinsdag
9-12 uur
16-19 uur
woensdag
9-12 uur
14-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag:
gesloten
Initiatief Buitenschoolse kinderopvang
lokatie Berlare:
lokatie Overmere:
lokatie Uitbergen:

052-42 49 41
09-367 62 44
09-367 94 29

CULTUREEL CENTRUM STROMING
Dorp 101, Berlare
cultuurbeleidscoördinator: Bob Pieters

052-42 73 72
cultuur@berlare.be
cultuurfunctionaris: Leen De Greve
052-42 42 47
ccstroming@berlare.be
tickets & administratie: Linda Beelaert
052-42 35 31
cultuur.reserveren@berlare.be
openingsuren
maandag
9-11 uur
13-16.30 uur
dinsdag
gesloten
woensdag
9-11 uur
13-17 uur
donderdag 9-11 uur
13-19 uur
vrijdag
9-12 uur
CC Stroming is gesloten van 24 december tot en met 1 januari.
CULTUURCAFE
uitbater: Kevin De Rouck & Niki Van de Velde
openingsuren
weekdagen
zaterdag
zondag
maandag
OPENBARE BIBLIOTHEEK
Dorp 101a, Berlare
bibliothecaris: Ann Pieters

052-42 74 71

vanaf 17 uur
vanaf 18 uur
vanaf 11 uur
gesloten
052-42 61 88
berlare@bibliotheek.be

openingsuren hoofdbibliotheek Berlare
maandag
14.30-20.30 uur
woensdag
13-18.30 uur
donderdag
15.30-20.30 uur
zaterdag
9-12.30 uur
zondag
elke 1ste en 3de zondag van de maand
van 10 tot 12 uur (andere zondagen gesloten)
openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2
09-367 87 55
dinsdag
15.30-17.30 uur
woensdag
19-21 uur
zaterdag
14-16 uur
zondag
elke 1ste en 3de zondag van de maand van
10 tot 12 uur (andere zondagen gesloten)
GEMEENTESCHOOL UITBERGEN
Kleine Kouterstraat 1, Uitbergen
directeur: Johan Meganck
09-367 50 88
gemeenteschool.uitbergen@pandora.be
ANDERE DIENSTEN
DIENST OPVANGGEZINNEN
Zoek je een onthaalgezin in de gemeente of wil je zelf onthaalmoeder worden, neem dan contact op.
regionaal secretariaat
Bosstraat 14, 9420 Mere
053-83 77 68
fax: 053-84 05 80
contactpersoon: Mady Van Herreweghe via dogberlare@kvlv.be
in Berlare
Consultatiebureau Kind & Gezin, Molendreef 19
052-42 61 77
zitting: elke 1ste en 3de maandagnamiddag (enkel op af-spraak)
KIND & GEZIN
regiohuis Wetteren, Boomkwekerijstraat 1, 9230 Wetteren
elke werkdag van 9 tot 12 uur
09-366 68 57

consultatiebureau Berlare, Molendreef 19
052-42 61 77
elke 1ste en 3de maandag van de maand van 17 tot 19.30 uur
elke dinsdag van 17 tot 19.30 uur
elke donderdag van 13.30 tot 16 uur
verantwoordelijke: Marcelline Burm & Christina De Rudder
PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA)
Dorp 96
052-42 80 41
PWA-beambte: An Vanhove
pwa.berlare@skynet.be
Open elke werkdag van 9 tot 12 uur
en op dinsdagnamiddag van 16 tot 19 uur.
GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE
Schoolstraat 23, 9230 Wetteren
09-366 00 54
directeur: Fritz Van Damme
tekenacademie@wetteren.be
GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK & WOORD
Schooldreef 42, 9230 Wetteren
09-369 24 90
directeur: Dirk Lippens
academie.wetteren@skynet.be
www.wetteren.be/tekenacademie.htm
GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN
JEUGDRAAD
voorzitter: Steven Baeyens
052-42 53 59
Bosstraat 27, Berlare
baeyens_steven@hotmail.com
CULTUURRAAD
voorzitter: Lieve Petrens
E. Hertecantlaan 83, Berlare
SENIORENRAAD
voorzitter: Martha Tackaert
Hogeweg 8A, Berlare
MILIEURAAD
voorzitter: Albert De Smet
Kattebroeckstraat 37, Overmere
SPORTRAAD
voorzitter: Marc Dauwe
Daelvenne 10, Berlare
DORPSRAAD UITBERGEN
voorzitter: Roger Rogiers
Slot 25, Uitbergen

052-42 30 17
lieve.p@pandora.be

052-42 30 82
09-367 56 40

0495-72 50 25

09-367 60 60
0472 51 54 19
roger.rogiers@pandora.be

OCMW BERLARE
OCMW-RAAD
voorzitter: Bart Van Malderen
Dorp 55/1, Berlare

052-42 73 66
voorzitter@ocmwberlare.be
spreekuren op administratie OCMW, Baron Tibbautstraat 29a,
Overmere: maan-, woens- en vrijdag telkens van 11 tot 12 uur.
secretaris: Hilde Van der Jeugt
secretaris@ocmwberlare.be
OCMW raadsleden
Marleen Lateir
Broekstraat 5, Overmere
09-367 51 47
Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
052-42 57 16
Ingrid Rogiers
Gaver 112, Berlare
0478-29 31 03
Frans De Smet
Bergstraat 65, Berlare
052-42 20 12
Sabrina De Taey
Lindestraat 47a, Overmere
09-367 74 08
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Freddy Schatteman
Mandemakerstraat 4, Berlare
Martine Van De Velde
Boerenkrijglaan 31, Overmere
Martha Tackaert
Hogeweg 8a, Berlare

052-42 25 41
09-367 79 86
052-42 30 82

DIENSTEN OCMW
administratie
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

09-326 97 10
fax: 09-326 97 57
secretariaat@ocmwberlare.be

sociale dienst
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

09-326 97 10

Voor ﬁnanciële tegemoetkomingen, budgetbegeleidingen, sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden en poetsdienst
aan huis, opname rusthuizen en serviceﬂats kan je elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur terecht op de sociale dienst. Op dinsdag
ook van 17 tot 19 uur. Daarbuiten op afspraak.
mailadressen sociale dienst
- algemeen:
socialedienst@ocmwberlare.be
- woonbemiddeling: woonbemiddelingsdienst@ocmwberlare.be
- leeﬂoon-wet maatschappelijk integratie: rmi@ocmwberlare.be
- maaltijd & poetsdienst: extramuralediensten@ocmwberlare.be
- lokaal opvanginitiatief asielzoekers:
loi@ocmwberlare.be
- schuldbemiddeling en budgetbegeleiding:
schuldbemiddeling@ocmwberlare.be
opnamedienst:
rusthuizen en serviceflats + zorgverzekering
Voor alle aanvragen tot opname in een van onze instellingen of
inlichtingen i.v.m. de zorgverzekering maak je best eerst een
afspraak met Wendy De Backer, sociaal verpleegkundige.
09-326 97 34 en opnamedienst@ocmwberlare.be
instellingen
Rust- en verzorgingstehuis Ter Meere
Baron Tibbautstraat 29, Overmere
directie: Freddy Schollaert
Rusthuis Herfstvreugde
Wegelken 6, Berlare
directie: Frieda De Meyer

09-326 97 30
fax: 09-326 97 58
termeere@ocmwberlare.be

052-42 32 09
fax: 052-42 60 83
herfstvreugde@ocmwberlare.be

Serviceflats
De Zilverberk, Dorp 99, Berlare
Boerenkrijghof, Baron Tibbautstraat 31, Overmere
SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
CV HULP IN WONINGNOOD
Dorp 101b, Berlare
voorzitter:
directeur:
administratie:
commissaris VHM:

42

16-18 uur

Hogeweg 9, Berlare
Kruisstraat 45, Overmere
Loereveldstraat 28, Overmere
Bakkerstraat 162, Dendermonde
Donklaan 163, Berlare
Fochelstraat 10, Lebbeke
Bunderstraat 6a, Berlare
Hogeweg 8a, Berlare
Donklaan 22a, Berlare

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
ALGEMEEN
Brandweer en ziekenwagen (algemeen)
100
Politie (algemeen)
101
Brandweerkazerne, Dorp 99, Berlare
052-42 35 25
Commandant Van Accoleyen
052-42 21 12
Gezondheid
Antigifcentrum
070-24 52 45
Brandwondencentra
09-240 34 90 / 09-240 21 11
Tele-onthaal
106
Zelfmoordpreventie
02-649 95 55
Druglijn
078-15 10 20
Kinder- en jeugdtelefoon (Postbus 101, Gent)
09-223 22 11
Aids-telefoon 0
78-15 15 15
Hallo Kanker – Belgisch werk tegen kanker
0800-118 88
AA Groep ‘Nieuw leven’, Postbus 10 (Philemon) 052-42 26 34
AA Groep ‘Samen één’, Postbus 25 (Willy)
052-42 31 21
Elektriciteit een aardgas
Intercommuncale IMEWO
www.imewo.be
Algemeen nummer
078-35 35 34
Gasreuk
0800-65 0 65
Storingen en defecten
078-35 35 00
Defecte straatlampen
0800-6 35 35
www.straatlampen.be
Meteropneming
078-78 97 89
Waterleiding
VMW
www.vmw.be
Defecten en klantendienst
09-221 50 70
Telefoon-TV-Data
Belgacom storingen
0800-2 27 00
Belgacom klantendienst
0800-2 28 00
Mixt-ICS (kabel) algemeen nummer
015-66 66 66
Mixt-ICS (kabel) nieuwe aansluiting
015-66 67 77
Hogedrukleiding Distrigas
Fluxys Eergency number
0800-9 01 02
Vlaamse infolijn
0800-3 02 01
Centrum voor Morele Dienstverlening Aalst
Koolstraat 80-82, 9300 Aalst
053-77 54 44
CENTRUM ZIT-STIL
03-830 30 25
hyperactiviteit, concentratieproblemen, aandachtstoornis, impulsiviteit

052-42 57 60

Jan Willy Van Sande
Karolien Sercu
Lieve Van Cauteren
Hector Van Hoye
H. Van de Vijverstraat 38, Lokeren

openingsuren
maandag
9-12 uur
dinsdag
9-12 uur
woensdag
gesloten
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur

Raad van bestuur
Jan Willy Van Sande
Wim Arbijn
Robert Audenaert
Herman Burghgraeve
Camiel Moerman
François De Ridder
Marie-José De Schutter
Martha Tackaert
Marleen Zaman

FONDS VOOR KINDEREN VAN BIJ ONS
meldingspunt voor zieke kinderen en kinderen met een handicap
Viviane De Vriendt
052-42 48 45
Conny De Vriendt-Eric Van der Haeghen
0474-92 97 43
HINT
Aalst, Langestraat 12
053-71 19 86
Gent, Holstraat 123
09-234 05 80
hint@scarlet.be en http://home2.scarlet.be/hint/adres.htm

PASTOORS GROOT-BERLARE
St. Martinus Berlare & O.L. Vrouw Van Zeven Smarten
E.H. Marc Van Steen, Dorp 32, Berlare
052-42 33 97
0475-32 07 73
mail parochie: par2037@parochies.kerknet.be
mail pastoor: marcpetrus@belgacom.net
O.L. Vrouw Hemelvaart Overmere
E.H. Paul Van de Winkel, B. Tibbautstraat 8, Overmere
09-367 50 30
St. Pietersbanden Uitbergen
E.H. Daniël De Backer, Veerstraat 13, Uitbergen
09-367 54 94
POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
Baron Tibbautstraat 37, Overmere
tel.: 09-367 50 15
fax: 09-367 96 51
openingsuren
maandag 8-12 uur
13-17 uur
dinsdag
8-12 uur
13-17 uur
woensdag 8-12 uur
13-17 uur
donderdag 8-12 uur
13-20 uur
vrijdag
8-12 uur
13-17 uur
zaterdag 9-12 uur
Dorp 96, Berlare
openingsuren
maandag 9-12 uur
dinsdag
woensdag gesloten
donderdag gesloten
vrijdag
zaterdag gesloten

17-19 uur

hoofd uitleendienst: Diane Verhaegen
0496-72 17 87
bloedtransfusie:
Berlare: Maria De Decker
0472 48 68 34
Overmere: M. Van Den Eeckhout
09-367 83 75
Uitbergen: Willy Vertongen
09-367 97 60
ziekenwagen
105
uitleenposten (krukken, rolstoelen, …)
Berlare: Diane Verhaegen, Waterhoek 12
0496-72 17 87
Overmere: Lutgard Schepens, Lindestraat 83b 09-367 68 61
Uitbergen: Peter Adam, Kofﬁestraat 12
0495-89 14 06
VLAAMSE BEROEPSVERENIGING VOOR ZELFSTANDIG VERPLEEGKUNDIGEN
www.verplegingthuis.be
070-22 26 78
VLAAMSE VERENIGING AUTISME
ouder- en familievereniging

078-15 22 52
fax: 09-218 83 83
AUTISME@xs4all.be

WACHTDIENSTEN
dokters
De huisartsenwachtdienst begint op zaterdagmorgen 8 uur en
eindigt op maandagmorgen 8 uur. Indien er een feestdag gedurende de week voorkomt, begint de wachtdienst de avond voordien om 18 uur.
centraal nummer Berlare-Uitbergen-Schoonaarde 052-22 65 65
centraal nummer Laarne-Kalken-Overmere 09-365 09 01
Tijdens de weekdagen bel je altijd eerst je vaste huisarts. Indien
deze onbereikbaar is, kan je voor dringende medische problemen
steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.

17-19 uur

interventie
101
wijkinspecteurs
09-367 50 15
Berlare (*):
André Lion en Jonny Christiaens
Overmere:
Herwig Van de Velde
Uitbergen-Donk: Anja De Campenaere
(*): scheidingslijn tussen beide wijken: Hogeweg-DorpHoogstraat-Leopolddreef
Politie Zele
052 45 98 45
POSTKANTOREN
E. Hertecantlaan 43, Berlare
B. De Lausnaystraat 54b, Overmere

052-42 31 84
09-367 50 02

PROVINCIAAL INFOKANTOOR
SCHELDELAND - DONKMEER
09-345 49 62
Openingsuren: elke dag van 10 tot 13 uur en van 13.30 tot 16.30
uur (juli en augustus tot 18 uur). Gesloten van 25 december tot
en met 1 januari.
RODE KRUIS
voorzitter: Willy Vertongen
09-367 97 60
ondervoorzitter: Michel Van der Haegen
052-42 29 97
public relations: Piet Triest
052-42 40 39
jeugd rode kruis:
Stefaan en Wendy Sichien-De Meuleneir
0475-90 78 00
hoofd hulpdienst: Regina Malin
052-42 71 48
Regina.Malin@pandora.be
0496-72 17 87
1ste adjunct hulpdienst: Diane Verhaegen
hoofd leergangen: Martha Van Houtegem
09-367 97 60
sociale hulpverlening: Yvonne Van Malderen
052-42 37 90

tandartsen
apothekers

052-21 21 71
0900-10 500

WIT-GEEL KRUIS
Zele

052-44 93 83

ZIEKENHUIZEN
AZ Sint-Blasius, Kroonveldlaan 50, Dendermonde
algemeen
spoed
AZ Sint-Blasius (dagkliniek), Koevliet 6, Zele
ASZ Aalst, Merestraat 80, Aalst
Ziekenhuis O.L.V., Moorselbaan 164, Aalst
ASZ Wetteren, Wegvoeringstraat 73, Wetteren
algemeen
spoed
Stadskliniek, Lepelstraat 4, Lokeren

052-25 20 11
052-25 25 25
052-45 64 00
053-76 41 11
053-72 41 11
09-368 82 11
09-368 82 50
09-340 81 11

INSCHRIJVEN OP ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN VAN
DE GEMEENTE
cultuurnieuwsbrief via mail > stuur een mailtje met als
onderwerp ‘cultuur in je mailbox’ naar
cultuur@berlare.be
jeugdnieuwsbrief via mail à stuur een mailtje met als onderwerp ‘jeugd in je mailbox’ naar
jeugd.vorming@berlare.be
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MELDINGSKAART
Met deze meldingskaart kan elkeen klachten, problemen, opmerkingen of suggesties overmaken
aan het Gemeentebestuur. Het College van Burgemeester en Schepenen wil zo op een eenvoudige
manier luisteren naar u, de inwoners van Berlare, Overmere en Uitbergen.
Hoe gebruikt u de meldingskaart?
U vult de kaart in. Als u ook uw adres vermeldt, laten wij u weten wat er zal gedaan worden met
de door u naar voren gebrachte klacht, opmerking of suggestie.
U knipt de kaart uit en bezorgt ze aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 22,
9290 Berlare.
Wat gebeurt er met uw meldingskaart?
Na ontvangst, gaat uw kaart naar de betrokken dienst die binnen de twee weken een voorstel tot
oplossing overmaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Het College onderzoekt de voorgestelde oplossing en neemt de passende beslissing.
Binnen een week na de beslissing meldt het College u wat er zal gedaan worden.

MELDINGSKAART
Aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 22, 9290 Berlare
Ik wens de hiernavolgende klacht, opmerking, suggestie voor te leggen in verband met:
• Een concreet probleem zoals bijvoorbeeld: defect aan openbare verlichting, beschadiging wegdek,
probleem huisvuilophaling, enz…
• De werking van de gemeentelijke diensten.
• Enige andere materie die te maken heeft met het gemeentebeleid.
• Lokale politie: problemen omtrent inbraken in woningen, dienaangaande beveiligingsadvies,
herbezoek, slachtofferhulp, vakantietoezicht, enz…
........................................................................................................................................................
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Afzender: Naam en adres:...............................................................................................................
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