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SPORTHAL OVERMERE IS ER!
De voorpagina van deze Infogem toont de nieuwe “Sporthal
Overmere” die ofﬁcieel werd geopend op 18 augustus ll. Deze
sporthal biedt de mogelijkheid tot beoefening van zowat alle zaalsporten en is ondertussen al een ﬂink stuk volgeboekt tijdens de
avonduren. Bewijs dat er wel echt behoefte was aan een bijkomende sporthal op onze gemeente. Naast de zaalsporten biedt
de nieuwe sporthal ook een onderkomen aan de bloeiende Overmeerse atletiekclub en aan een aantal andere sportverenigingen
zoals de petanqueclub en de wandelclub. Met de opening van de
nieuwe sporthal nadert meteen de voltooiing van de aanleg en
inrichting van de Overmeerse sportzone tussen de Kapelakker en
het Boerenkrijgpark. Het project kende een lange voorbereidende
fase. Vooreerst moest het gemeentebestuur de gronden kunnen
verwerven. Hiervoor was een onteigeningsprocedure nodig. Vervolgens moest het gebied een bestemmingswijziging krijgen via
een Bijzonder Plan van Aanleg. Pas dan kon gestart worden met
de creatie van een unieke sportzone in het hart van Overmere.
Ondertussen draait “Sporthal Berlare” reeds 24 jaren op volle
toeren en dank zij een zeer degelijke uitbating kunnen ook hier
de diverse zaalsporten nog steeds aan hun trekken komen. Na
zo een lange periode van intensief gebruik wordt echter duidelijk
dat de sporthal van Berlare aan een grondige opknapbeurt toe is.
Deze wordt dan ook gepland.
September is de kermismaand bij uitstek. In Overmere hebben
ze hun kermis reeds gehad, maar Uitbergen, de Donk en Berlare
komen in september aan bod. De drie kermisprogramma’s vind
je als middenkatern in deze Infogem. Graag wil ik elkeen een
deugddoende kermis toewensen.
Opnieuw staan we versteld over het aantal activiteiten dat op
stapel staat in onze gemeente in de komende twee maanden.
Alle rubrieken toelichten in dit voorwoord zou ons te ver leiden.
Wel wil ik jullie een speciale tentoonstelling in CC Stroming aanbevelen. Van 10 september tot 9 oktober loopt de tentoonstelling:
“Berlare aan de slag”. Je leest er meer over in een uitgebreid
artikel in deze Infogem.
Mag ik, geachte lezer, ook uw aandacht vragen voor een aantal
praktische mededelingen met betrekking tot de Gemeente- en
Provincieraadsverkiezingen op 8 oktober a.s. Het belang van
deze verkiezingen voor de besturen die het dichtst bij de mensen
staan is bijzonder groot. Het is dan ook belangrijk dat iedereen
heel bewust en goed geïnformeerd naar de stembus gaat. Mocht
je nog onzeker zijn over hoe het computerstemmen precies verloopt, dan kan je steeds terecht op het gemeentehuis waar vanaf
1 september een proefopstelling je toelaat om eens te oefenen.
Wat ook de uitslag wordt
op 8 oktober, wij brengen u
begin november het laatste
nummer van Infogem van
deze legislatuur.
Luc Vercruyssen,
Eerste Schepen.
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GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN 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).

OPENBARE WERKEN
Werken Dorp
Op maandag 28 augustus zijn de werken aan de
voetpaden van het Dorp gestart. De bedoeling is de
voetpaden te vernieuwen vanaf het gemeentehuis tot
aan “rond huis”. De aannemer heeft in een eerste
fase de asfalt afgefreesd en is nu volop bezig met
de heraanleg van de voetpaden. De werken zullen
afgerond zijn op vrijdag 22 september 2006.
Gedurende de volledig periode van de werken is
er geen doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt een
omleiding voorzien via de Nieuwstraat, Turfputstraat,
Koolstraat en Schuurputstraat.
Ook voor het cultureel centrum Stroming en de bibliotheek zal je dus moeten rondrijden.

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
in het gemeentehuis van Berlare, waar je terecht kan tijdens de
openingsuren.

Rioleringswerken Rijtewegel
De tweede fase van de werken aan Daal en omgeving zijn ook aanbesteed. De aannemer is gekend.
Nu is het nog wachten op de bouwvergunning en de
aanvangsdatum. De inwoners zullen tijdig samengeroepen worden zodat iedereen op de hoogte is wat
er juist gaat gebeuren.

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
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de hoedanigheid van gemeenteraadskiezer resp. provincieraadskiezer bezit.

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.

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 geven 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.

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;

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

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;

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).

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;

SLUITINGSDAGEN PWA BERLARE V.Z.W.

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.

PWA Berlare is gesloten
- van maandag 28 augustus tot en met vrijdag 1 september
- van maandag 25 september tot en met woensdag 27 september
meer info: An Vanhove, PWA-beambte, 052-42 80 41

OPROEP
Als gevolg van de hittegolf tijdens de maand juli ‘06 hebben vele landbouwers schade geleden aan hun teelten
en/of gewassen. Wanneer blijkt dat het gaat om een uitzonderlijke schade en op schriftelijke vraag van de betrokken landbouwers / tuinders roept de Burgemeester een
commissie samen met het oog op de ofﬁciële vaststelling
van de schade. Voor meer informatie kunnen eventuele
schadelijders zich melden op het gemeentehuis, dienst
secretariaat.

VOLMACHTFORMULIER
Formulieren liggen ter beschikking op de Dienst Bevolking of
kunnen afgeladen worden op www.vlaanderenkiest.be
Procedure
Als gemachtigde bij de gemeenteraadsverkiezingen resp. provincieraadsverkiezingen kan worden aangewezen, eenieder die
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VERSNELDE OPROEP
VOOR DE
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN

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.

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.

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

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.

RAADPLEGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS IN HET RIJKSREGISTER

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.

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.

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 of 2007

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.

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 of diefstal
(niet voor 12-jarigen)
- het bedrag van 12 euro

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

Kaart verloren? Bel onmiddellijk CARD STOP

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

meer info:
- Dienst Bevolking, 052-43 23 46
- www.berlare.be (doorklikken ‘leven en welzijn’ - ‘identiteit’ ‘identiteitsbewijzen’)
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HOE STEMT U ELEKTRONISCH?
1. U krijgt van de voorzitter van het stembureau een gevalideerde magneetkaart.
2. Steek de magneetkaart in de gleuf van de stemmachine.
3. Op het scherm ziet u de partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. (foto’s 1 en 2)
Kies de partij waarvoor u wil stemmen. U kan ook blanco
stemmen.
De kandidatenlijst verschijnt. (foto 3)
Het uitzicht van de kandidatenlijst is lichtjes gewijzigd t.o.v.
vorige verkiezingen:
• Elke kandidaat heeft nu een volgnummer.
• Naast een kandidaat wordt geen bolletje geplaatst.
4. Er zijn twee mogelijkheden om geldig te stemmen op de
gekozen lijst :
• ofwel een lijststem (u drukt met de lichtpen in het stemvak
bovenaan de lijst
• ofwel een naamstem voor één of meer kandidaten op
dezelfde lijst (u drukt met de lichtpen op de naam van één
of meerdere kandidaten) (foto 4)
Als u zich vergist is er geen enkel probleem: u annuleert uw
stem en maakt opnieuw uw keuze.
5. Druk onderaan rechts van het scherm om uw keuze te
bevestigen.
6. Na de bevestiging verschijnen automatisch de partijen die
deelnemen aan de provincieraadsverkiezingen. Kies de
partij waarvoor u wil stemmen. U kan ook blanco stemmen.
(foto’s 5 en 6)
De kandidatenlijst verschijnt. (foto 7)
7. Om uw stem uit te brengen, volgt u dezelfde werkwijze als
in punt 4.
8. Druk onderaan rechts van het scherm om uw keuze te
bevestigen.
9. Na de laatste bevestiging komt uw magneetkaart automatisch uit de machine.
10. U hebt nu nog de mogelijkheid te controleren of uw uitgebrachte stem daadwerkelijk op de magneetkaart staat. U
steekt daarvoor de magneetkaart opnieuw in de gleuf en
volgt de aanwijzingen op het scherm.
11. U geeft de kaart aan de voorzitter die ze in de urne steekt.
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REISPASSEN
EEN BLIK IN DE TOEKOMST VAN BERLARE

De internationale paspoorten (reispassen) worden aangevraagd
en afgehaald bij de Dienst Bevolking.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BERLARE

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!
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)

OPENBAAR ONDERZOEK
VAN 3 JULI TOT 30 SEPTEMBER 2006

* 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.

Kom kijken en luisteren op de informatievergaderingen op 6, 7 en 12 juli 2006.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK
STRUCTUURPLAN

Het paspoort kan persoonlijk of met volmacht afgehaald
worden.

Aankondiging openbaar onderzoek over het ontwerp

Aﬂeveringstermijn:

In gemeenteraadszitting van 26 juni 2006 werd het ontwerp
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Berlare voorlopig vastgesteld.
Dit document ligt momenteel ter inzage van de bevolking.
In de vorige editie van Infogem kon je daarover reeds een
informatiebrochure terugvinden.

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).

Het openbaar onderzoek, dat werd gestart op 3 juli 2006,
eindigt op 30 september 2006. Gedurende deze periode ligt
het document ‘ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Berlare’ ter inzage op volgende locaties:

Spoedprocedure
Indien het paspoort vóór 12 uur aangevraagd wordt (niet op vrijdag), is het de volgende werkdag beschikbaar.
Kostprijs van een paspoort (nieuw vanaf 2006)

- het gemeentehuis, Technische Dienst, Dorp 22
- de gemeentelijke bibliotheek, Dorp 101

gewone procedure

75 euro

spoedprocedure

244 euro

gewone procedure

41 euro

spoedprocedure

210 euro

Meerderjarigen

Het document kan ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.berlare.be.
De bezwaren en opmerkingen moeten uiterlijk op 30 september 2006 verzonden zijn bij aangetekende zending gericht
aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
(GECORO), p/a Gemeentehuis Berlare, Dorp 22 te 9290 Berlare of op hetzelfde adres tijdens de normale openingsuren
worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

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

meer info: Kristof Van Peteghem, stedenbouwkundig ambtenaar, 052-43 23 46 en ruimtelijke.ordening@berlare.be
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GRATIS HUISVUILZAKKEN

Dit attest kan binnengebracht worden tot 31 december
2006.

De gemeente Berlare geeft aan volgende personen/gezinnen
gratis huisvuilzakken :

5) Bij de geboorte van een kind

1) Personen die het WIGW-statuut hebben op 01 januari
2006

Bij de geboorte van een kind krijgen de gezinnen automatisch
een brief van de Dienst Bevolking met als bijlage het eerste
identiteitsstuk van het kindje, alsook een bon met de vermelding ‘20 gratis huisvuilzakken’. Deze bon kan je inruilen op
het gemeentehuis van Berlare (Technische Dienst), Overmere
en Uitbergen tijdens de openingsuren.

W.I.G.W. is een afkorting die staat voor Weduwen, Invaliden,
Gepensioneerden en Wezen. Het W.I.G.W.-statuut geeft recht
op een verhoogde ﬁnanciële tussenkomst van het ziekenfonds. De personen ontvangen automatisch een aanslagbiljet van de belasting op het ophalen van huisvuil met in de
linkerbovenhoek een groen bonnetje met de vermelding ‘15
huisvuilzakken’.

PREMIES RENOVATIES EN
AANPASSINGEN WONING

Deze bon kan tot 31 december 2006 ingeruild worden op het
gemeentehuis te Berlare, Overmere en Uitbergen tijdens de
openingsuren. Indien je een blanco bon heeft en je meent dat
u recht heeft op 15 gratis huisvuilzakken, dan dient je bij het
ziekenfonds een attest te vragen waarop vermeld staat dat je
op 01 januari 2006 het WIGW-statuut heeft. Met dit attest heb
je ook recht op 15 gratis huisvuilzakken.

Ben je van plan je huis te renoveren, te isoleren, aan te passen
voor bejaarde of gehandicapte personen? Neem je energiebesparende maatregelen?
Als je voldoet aan de voorwaarden kan je één of meerdere premies krijgen voor:
- dakisolatie, muurisolatie
- vernieuwen ramen en buitendeuren
- isoleren van gevels
- droogmaken van muren
- installeren van badkamer en wc
- vernieuwen elektrische installatie
- treffen van bepaalde maatregelen om CO-vergiftiging te
vermijden
- vervanging oude stookketels
- installeren zonneboiler
- plaatsen hoogrendementsbeglazing
- plaatsen thermostatische kranen
- uitvoeren energie-audit in woning
- condensatieketel en hoogrendementsketel
-…

2) Gezinnen met drie of meer minderjarige kinderen
Gezinnen die op 01 januari 2006 drie of meer minderjarige
kinderen hebben, ontvangen automatisch een aanslagbiljet van de belasting op het ophalen van huisvuil met in de
linkerbovenhoek een groen bonnetje met de vermelding ‘10
huisvuilzakken’.
Deze bon kan tot 31 december 2006 ingeruild worden op het
gemeentehuis te Berlare, Overmere en Uitbergen tijdens de
openingsuren.
3) Gezinnen met een kind dat een invaliditeit heeft van
minimum 66%

Om te vermijden dat je een mogelijke premie misloopt, informeer
je best vóór het begin van de werken via:
- www.premiezoeker.be
- www.berlare.be/Milieu en Natuur/premies
- Gaby De Bruycker, dienst Huisvesting, 052-43 23 47

Een gezin met 2 minderjarige kinderen, waarvan 1 kind een
invaliditeit heeft van minimum 66% heeft recht op 10 gratis
huisvuilzakken. Deze gezinnen ontvangen automatisch een
bon bij het aanvraagformulier betreffende de toelage aan
ouders of opvoeders van invalide kinderen.
Deze bon kan tot 31 december 2006 ingeruild worden op het
gemeentehuis te Berlare, Overmere en Uitbergen tijdens de
openingsuren. Indien je geen bon ontving en je meent recht
te hebben op gratis zakken, dan kan je steeds terecht op het
gemeentehuis van Berlare, Financiële Dienst.
4) Incontinente patiënten die thuis verzorgd worden
Incontinente patiënten die thuis verzorgd worden hebben
recht op 10 gratis huisvuilzakken.
Zij dienen een attest van de behandelende geneesheer
binnen te brengen op het gemeentehuis te Berlare, Financiële
Dienst.
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DE NIEUWE WAPENWET

del 9’) aangekocht vóór of na 2006: zij moeten zich aanbieden
om een vergunning aan te vragen. Deze wapens waren nl. voorheen niet vergunningsplichtig! Een uitzondering hierop betreft de
houders van een jachtverlof: zij dienen zich enkel aan te bieden
indien zij (nog) in het bezit zijn van niet-geregistreerde wapens.
Voor de in het verleden correct geregistreerde wapens zullen zij
vergund worden op basis van hun jachtverlof.

Belgisch Staatsblad 9 juni 2006
Enkele zware voorvallen van agressie in ons land waarbij vuurwapens werden gebruikt, hebben ervoor gezorgd dat de nieuwe
wapenwet versneld van kracht werd.
Hieronder vindt u de voornaamste wijzigingen en een overzicht
van wat u moet doen om in regel te zijn met de nieuwe wapenwetgeving.

Voor de afstand of de regularisatie van bovengenoemde
wapens is een overgangsperiode voorzien van 6 maanden.

Alle wapens worden voortaan onderverdeeld in drie categorieën.

Uiterlijk vóór 9 december 2006 moet u uw wapens dus bij
de lokale politie aangeven.

1. De verboden wapens: het bezit hiervan is voortaan ten
strengste verboden en dus ook strafbaar.
Het betreft automatische wapens, geluidsdempers, werpsterren, boksbeugels, verdoken en verborgen aanvalswapens,
alle spuitbussen voor zelfverdediging enz...

Om dit alles te realiseren worden voor de inwoners van de gemeenten Berlare en Zele vanaf 17/08/2006 wekelijks zitdagen
bij de lokale politie gehouden. Op die wijze kan iedereen zich in
regel stellen met de nieuwe wetgeving.

2. De vergunningsplichtige wapens: bezit enkel toegelaten
mits vergunning.
Hieronder resulteren bijna alle vuurwapens: de vroeger reeds
vergunde wapens, pistolen en revolvers, jacht- en sportwapens, …

Deze zitdagen vinden plaats:
· elke donderdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur
· de eerste zaterdagvoormiddag van de maand
van 9 tot 12 uur

3. De vrij te verkrijgen wapens: bezit toegelaten.
Het betreft gas- en luchtdrukwapens, bepaalde messen,
bogen, ...

Daarenboven worden tweemaal themaweken wapenwetgeving
georganiseerd:
· 18 tot en met 23 september 2006
· 20 tot en met 25 november 2006

Alle vergunningen die voortaan nodig zijn, zullen worden
uitgereikt door de Gouverneur van uw woonplaats. Ze zullen slechts geldig zijn voor een periode van 5 jaar en kunnen
daarna hernieuwd worden.

Tijdens deze beide weken kan u gedurende de ganse week terecht op de politieburelen voor een correcte en deskundige behandeling van uw vraag, dit tijdens de normale openingsuren.

Wat moet u doen?
Wanneer u in het bezit bent van een verboden wapen, dan
moet u zich aanbieden bij de lokale politie van uw keuze om
vrijwillig afstand te doen van dit wapen. Dit kan anoniem. De
wapens zullen na inventarisatie vernietigd worden.
Wanneer u in het bezit bent van een vergunningsplichtig wapen, ook al bent u reeds houder van een vergunning afgeleverd
door de politie, dient u zich aan te bieden met uw wapen en/of
vergunning.
U kan dan afstand doen van het wapen met het oog op vernietiging of u kan hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen bij de
Gouverneur. Dit gebeurt door tussenkomst van de lokale politie
van uw gemeente.
Voor een vergunning die nog geen 5 jaar oud is en die nog uitgereikt werd door de politie, mag u wachten tot de periode van 5
jaar op het punt staat te vervallen.
Voor personen in het bezit van een jacht- of sportwapen (‘mo-

Voor de inwoners van Zele wordt dit georganiseerd op het Hoofdkantoor van de politie, Markt 50 te 9240 Zele. Voor de Berlaarse
bevolking zal dit plaatsvinden in het wijkbureel van de politiezone
te Overmere, Baron Tibbautstraat 37.
Voor meer inlichtingen over de nieuwe wapenwet kan u steeds
terecht bij uw lokale politie of op de website www.staatsblad.be.
U ziet: wij kijken op geen inspanning om u in staat te stellen in
orde te zijn met de nieuwe wetgeving tegen de uiterste datum
van 9 december 2006.
Maak er gebruik van!
Bezitters van wapens die deze amnestieperiode aan zich laten
voorbijgaan zonder zich in regel te stellen, riskeren vervolging
indien hun wapen achteraf wordt aangetroffen!
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OPEN MONUMENTENDAG 2006
zondag 10 september van 10 tot 18 uur
Museum Donkmeer - klim naar democratie
Gratis toegang
Gidsbeurten om 11 en 15 uur
Thema 2006: import & export
Nu onze wereld meer en meer één dorp wordt, is de uitwisseling met andere culturen nog overweldigender dan ooit. Maar
contacten ‘met den vreemde’ zijn van alle tijden, ze zijn ons dus
eigenlijk ‘niet vreemd’ maar ‘eigen’.
Precies rond de begrippen ‘eigen’ en ‘vreemd’ is de Open Monumentendag 2006 opgebouwd. Het thema laat toe op een originele en indringende manier te kijken naar ons erfgoed en te onderscheiden wat aan onze cultuur ‘vreemd’ is, en dus geïmporteerd
werd, en wat ‘eigen’ is, en dus potentie heeft om geëxporteerd te
worden of misschien al geëxporteerd werd. Even boeiend is het
verhaal achter die interactie.

Naar aanleiding van het openstellen van het Museum Donkmeer
stelt de cultuurraad voor om voor Open Monumentendag 2006
rond het thema ‘Import van ideeën’ te werken.
Hieronder vind je een tekst gemaakt door Peter Van Wichelen,
conservator van het museum.
IMPORT EN EXPORT VAN IDEEËN
In een tijd waarin vrijhandel de wet dicteert kan het vreemd overkomen, maar in vorige eeuwen was het verkeer van goederen,
import en export moeizaam en aan ontelbare regels onderworpen. Vooral een eindeloze reeks tollen om de lokale economie
te beschermen, of dit nu regionaal of landelijk was, maakte dat
handel en uitwisseling slechts binnen een politiek bestel kon gebeuren.
Het intellectueel verkeer daarentegen had vaak veel minder last
om binnen de Europese ruimte te circuleren. Op ideeën kan men
nu eenmaal geen tol heffen. Niet dat er geen obstakels waren:
het moeilijke verkeer en de censuur, het intellectuele equivalent
van de tol- en cijnshefﬁng, konden er voor zorgen dat ideeën
slechts moeizaam of in het geheel niet in een streek opdoken.
Niettemin kan men gerust stellen dat Europa vanaf de late middeleeuwen, en zeker tijdens de achttiende eeuw, een intellectuele ruimte vormde waarbinnen ideeën circuleerden. Tijdens de
middeleeuwen waren het vooral de monniken, later de studenten
en de universiteitsprofessoren, die nieuwe gedachten in omloop
brachten. De taal was geen probleem: Latijn was overal gekend.
Tijdens de Renaissance waren het de humanisten en hun boeken
die in Europa circuleerden. Veel van de humanisten waren ver-

AVONDMARKT UITBERGEN
Zaterdag 9 september organiseert het kermiscomité van
Uitbergen zijn vierde rommel,- antiek- en brocantemarkt en
gemeentelijke avondmarkt vanaf 17 uur.
Speciale kermisworp rond 22 uur.
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bonden aan een vorstelijk hof en bereikten op die manier ook een
adellijk publiek, een vorm van sociale export van ideeën.
Zoals reeds hoger vermeld was het echter de achttiende eeuw
die de deﬁnitieve doorbraak van het transport in intellectuele
goederen kende. Niet alleen ontwikkelde zich naast een adellijk publiek ook een markt van geïnteresseerde burgers, door de
Verlichting vervielen ook de meeste tegenwerkingen zoals de
censuur. Waar die wel bestonden, werden ze op tactische wijze
omzeild. Zo werd de beroemde ‘Encyclopédie’ van Diderot en
D’Alembert in onze streken gedrukt en vervolgens in Frankrijk
geïmporteerd.
Niet alle export van ideeën en cultuur ging echter even vreedzaam. De Europese cultuur volgde meestal, net zoals de godsdienst, de conquistadores en kolonisten in Amerika. Een ander
beroemd voorbeeld van gewelddadige export was de Franse Revolutie: met zwaard en musket werden de verschillende volken
‘bevrijd’ van een juk dat de meesten als natuurlijk aanvoelden,
getuige de Boerenkrijg en de opstanden in de Vendée. Na de val
van Napoleon begon Europa steeds meer in aparte natiestaten
uiteen te vallen. Het opkomende nationalisme maakte uitwisseling steeds moeilijker op cultureel vlak. Ieder volk had immers zijn
eigen cultuur. Wat wel bleef was de wetenschappelijke uitwisseling, dankzij een eigen gemeenschappelijke methodologie. Pas
met de Europese eenmaking in de tweede helft van de twintigste
eeuw werd een begin gemaakt van een werkelijk eengemaakte
Europese culturele ruimte.

FOTOTENTOONSTELLING DOOR WERKGROEP
ERFGOED UITBERGEN
‘VILLA BERGINNA’
Villa Berginna is de oudste naam van Uitbergen die we in geschreven documenten terugvinden. Het betreft een oorkonde in
de St-Baafsabdij te Gent. Hierin bevestigt koning Lotharius van
Frankrijk in het jaar 966 dat de abdij bezittingen heeft in Uitbergen, toen Villa Berginna genoemd. Een villa was in deze context
een groot boerenhof bewoond door een Heer of zijn plaatsvervanger. Rondom stonden de hutten van de dienstknechten. De
bevolking van een villa beliep soms tot 500 of meer personen.
Van dit Latijnse woord is het Franse woord ‘village’ (dorp) afgeleid.

meer info: Museum Donkmeer - klim naar democratie
Donklaan 123, 9290 Berlare
09-342 92 40
museumdonkmeer@berlare.be
www.berlare.be/museumdonkmeer.htm

Tentoonstelling
Onze oudere dorpsgenoten herinneren zich allicht nog de hoge
heuvels: de Rijsberg, de kouterbergen en de Molenberg. Het waren steile, hoge duinen die de naam van ons dorp bepaald hebben. Spijtig genoeg werden ze midden vorige eeuw uitgezaveld.
De abdijhoeve is intussen verdwenen. Aan de hand van oude
kaarten zal de tentoonstelling aantonen waar de hoeve stond.
Maar Uitbergen heeft ook een rijk verleden aan andere parochiale gebouwen. Het voornaamste is natuurlijk de kerk die 100 jaar
geleden grotendeels herbouwd en vergroot werd. Dit monument
krijgt dus de ereplaats in de tentoonstelling. Bovendien rakelen
we herinneringen op met foto’s van de twee parochiezalen, het
gasthuis, het jeugheem, de kappelletjes, enz.
Praktisch
De tentoonstelling vindt plaats tijdens het kermisweekend in het
oud-gemeentehuis van Uitbergen, Veerstraat 10.
Openingsuren:
Zaterdag 9 september: 17 tot 21 uur
Zondag 10 september: 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur
Maandag 11 september: 10 tot 12 uur
Meer info:
Etienne Janssens, 09-367 55 94
Mark De Martelaer, 09-367 77 74
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NIEUWS UIT DE BIB

Win een ballonvaart voor twee personen
Aan de lezingenreeks ‘Vesalius voorbij’ is een wedstrijd verbonden waarmee je in elke bibliotheek van De Leesdijk een
ballonvaart voor twee personen (waarde 250 €) kan winnen.
De deelnemingsformulieren liggen ter beschikking in de bibliotheek.
Spaar voor een duurzame boekentas

Met medewerking van

WICHELEN

HAMME

LEBBEKE

ZELE

BERLARE

LAARNE

2 oktober, 20.15 uur:
De renaissance van de wetenschap
Waarom valt een appel op de grond? Hoe blijft een vliegtuig in
de lucht? In alle tijden is men op zoek gegaan naar een rationele
verklaring van bekende natuurverschijnselen.
Tijdens de renaissance kent de ontwikkeling van de natuurwetenschappen een eerste hoogtepunt met Newton. Later volgen
o.a. Einstein en Bohr en ook nu nog gaat wetenschap met grote
schreden vooruit. Maar dan duiken nieuwe en hoogst ongewone
problemen op.

Vanaf zaterdag 2 september 2006 kan je sparen voor een
duurzame en stevige boekentas, waarin de boeken van de
bibliotheek veilig en droog opgeborgen kunnen worden. Per
bibliotheekbezoek krijg je één stempel en tien stempels geven recht op één tas. Deze actie loopt tot 31 augustus 2007.

9 november 2006: gratis uitstap naar de Boekenbeurs
Op donderdagavond 9 november 2006 kan je gratis naar de
Boekenbeurs in het Antwerpse Bouwcentrum. Het is een allin-arrangement: busvervoer, toegangskaart en een verwenbon.
De bus vertrekt rond 18 uur aan de hoofdbibliotheek, Dorp
101A.
De inschrijfformulieren liggen in de bibliotheek.

Alfons Dupré vertelt de boeiende geschiedenis van een alles behalve saaie
wetenschap. Hij doceerde fysica aan
de KUL en zijn aandacht gaat nu vooral
naar de popularisering van de wetenschap. Zijn ideeën vind je in zijn boek
Wetenschap en het Absolute: evolutie
van het wereldbeeld.

21 oktober 2006: verkoop afgevoerde boeken
De verkoop van afgevoerde boeken vindt plaats op zaterdag
21 oktober, van 9 tot 13 uur, in de gaanderij van CC Stroming,
Dorp 101.

Tijdens de lezing in Berlare gaat hij dieper in op de ontwikkeling
van de wetenschap tijdens de 16de en 17de eeuw.

Sluitingsdagen:
zondag 10 september (2de zondag)
zondag 24 september (4de zondag)
maandag 25 september (kermis)
woensdag 27 september (kermis)
zondag 8 oktober (2de zondag)
zondag 22 oktober (4de zondag)

Na de lezing wordt een abonnement op het tijdschrift National
Geographic (waarde 50 euro) verloot onder de aanwezigen.
Op maandag 2 oktober 2006 om 20.15 uur in de leeszaal van de
bibliotheek, Dorp 101A.
Toegang: gratis
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VORMING OVERDAG 2006- 2007
Vorming Overdag wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Berlare. Binnen dit project wordt een brede waaier aan
cursussen aangeboden, die open staan voor alle geïnteresseerden.
Helaas is het gemeentebestuur niet bevoegd voor het aﬂeveren
van erkende attesten. Dit doet niets af aan de kwaliteit die de
lesgevers nastreven. Op een aangename manier in kleine groep
iets bijleren: dat is waar Vorming Overdag voor staat.
Voor meer informatie kan je steeds even langs komen op de
Dienst Jeugd en Vorming.
Ons aanbod:
Duits - Engels A & B - Frans A & B - Frans Dialoog A & B
Naad - Koken - Tekenen

Fotobijschrift: Isabel Pousset

Deelnemersgeld voor een heel schooljaar:
Inwoners van Groot-Berlare: 7 euro
Overige: 14 euro

THE SLOW CLUB
TREEDT OP IN CULTUURCAFE
The Slow Club speelde vorig jaar een Studio Zondag en werd
door het publiek bestempeld als ‘schitterend’ en ‘die moeten
terugkomen’. Dinsdag 26 september om 21 uur is het zover.
Het wordt een ideale opwarmer voor wie afzakt naar de kermisfuif in de grote zaal.

Periode:
De lessen starten vanaf maandag 2 oktober en lopen tot eind
mei.
Geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Inschrijven kan vanaf 12 september op dinsdag van 16 tot 19 uur
en op woendag van 13 tot 17 uur.
meer info: Dienst Jeugd en Vorming, Suzy Ediers, 052-42 77 56
en jeugd.administratie@berlare.be

OKRA BERLARE: TREFPUNT 55+

DRINGEND GEZOCHT:
LESGEVER ENGELS

Voel je je goed bij mensen van je leeftijd? Kom dan bij onze bond.
We hebben zovele mogelijkheden om als (brug)gepensioneerde
goed en zinvol bezig te zijn. Een greep uit ons aanbod: petanque,
ﬁetsen, volksdansen, kaarten, bloemschikken, mode-hobby’s,
interessante vergaderingen over praktische zaken, feestnamiddagen in de lente en de herfst, rond Pasen en Kerstmis en met
Sinte Maarten, eendags- en meerdaagse reizen met bus of vliegtuig.

De Dienst Jeugd en Vorming zoekt voor de afdeling Vorming Overdag een lesgever Engels voor een groep volwassen beginners. Deze functie is onbezoldigd.
De lesuren vallen op maandagnamiddag van 13.30 tot
15.30 uur.

Vroeger kende je ons als KBG, nu is Okra onze naam.
Open… openheid en ontmoeting
Kristelijk… bron van inspiratie en motivatie
Respectvol… voor alle ouderen en andere generaties
Actief… Actief in het leven staan. Actie voeren voor
rechtmatige ouderenbelangen.

Gelieve te reageren vóór 1 oktober 2006.
meer info: Dienst Jeugd en Vorming, Amber Vande Winckel, 052-42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be

Okra is tevens een pittige, kruidige vrucht.

HEEMKUNDIGE KRING OVERMERE

Okra telt in Vlaanderen 225.000 leden. Maar er is zeker nog
plaats voor jou! Je bent van harte welkom.

organiseert een busreis naar Floreffe en Namen op zaterdag 16 september.
Vertrek om 8 uur. 09 – 367 55 74

meer info:
Josée De Schutter, 052-42 27 54 en 0474-96 33 76
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Tentoonstelling in CC Stroming
Kom kijken: opening zondag 10 september om 17 uur
Inleiding: Marc Van Gysegem: fotohistoricus
Opening: Luc Vercruyssen, schepen van cultuur

Art Graﬁca © Ann Ryckaert
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BERLARE
AAN DE SLAG

Bouwmaterialen Van Malderen © Cyriel De Bruyne

Twee jaar geleden ontstond, tijdens de fotograﬁecursussen in CC Stroming o.l.v. Marc
Van Gysegem, het plan om een documentaireserie foto’s te maken over ‘zelfstandigen
aan het werk’ in de gemeente Berlare. In oktober 2005 startten hiervoor een zestiental
amateurfotografen met de opnamen. Iedere
medewerker koos zelf diverse zelfstandigen om te fotograferen. Voor de meeste
deelnemers was het de eerste keer dat ze
daadwerkelijk binnenshuis activiteiten fotografeerden. Geen gemakkelijke opdracht in
vergelijking met een familiefoto of vakantiefoto. Toch is het resultaat verbluffend gevarieerd en hebben alle medewerkers goede
resultaten. Reeds vlug werd duidelijk dat er
in onze gemeente zoveel zelfstandige ondernemingen zijn dat het een onmogelijke taak
bleek om iedereen te fotograferen. Sommigen waren ook niet geïnteresseerd en wilden
liever niet op de foto. Toch is het resultaat,
een overzicht van de zelfstandige beroepen
in Berlare, een archief dat binnen een aantal
decennia een heel belangrijke historische
bron zal zijn. Een DVD met een massa foto’s
begeleidt de tentoonstelling die in de galerie
van CC Stroming tot 10 oktober en in het
Cultuurcafé tot eind oktober loopt.

Huis Kerre © Nic Vermeulen

Fotografeerden mee aan dit project,
o.l.v. Marc van Gysegem:
Annemarie Van Hove, Ann Ryckaert,
Cyriel De Bruyne, Eddy Copers,
Greta Van Keer, Wim Arbijn,
Herman De Backer, Jürgen Tack,
Kathleen Wouters, Lieve Petrens,
Kris Van Maercke, Luc Van Malderen,
Marleen De Vos, Nele Bosman,
Nic Vermeulen, André De Taeye,
Raf Pensaert.

zagerij Hertecant © Luc Van Malderen
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Smederij A. Van De Velde & zn © André De Taeye

Sweety © Marleen De Vos
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Bakkerij Laureys © Herman De Backer

TERUGBETALING CURSUSSEN
BEGELEIDER IN HET JEUGDWERK
Heb je een cursus gevolgd om animator te worden in het jeugdwerk? Ben je van plan een cursus te volgen?
De gemeente zorgt voor een gedeeltelijke terugbetaling van je
cursusgeld op vertoon van een attest van deelname. Vraag nu
naar het subsidiereglement.
meer info: Dienst Jeugd & Vorming, 052-42 77 56 en jeugd.
vorming@berlare.be

GEZOCHT: OUDERS VAN KINDEREN
MET EEN HANDICAP
In het kader van het jeugdwerkbeleidsplan wil de gemeente graag
een zicht krijgen op de noden van kinderen met een handicap in
verband met vrijetijdsbesteding.
Wil je hier graag je ervaringen over kwijt? Neem dan contact op
met Dienst Jeugd en Vorming, Amber Vande Winckel
(052-42 77 56 of jeugd.vorming@berlare.be.)

START JEUGDRAAD
De hellingsgraad van de verkeersdrempel in je straat is te
groot?
De verkeersborden in Berlare zijn niet kleurrijk genoeg?
Je moet te vroeg opstaan om naar school / werk te gaan?
Laat je stem dan eens horen in de jeugdraad!
Eind september-begin oktober gaat de jeugdraad weer van start.
Al wie bij de jeugdraad wil komen en jonger is dan 35 jaar, is
welkom.
Naast bovenstaande ‘boeiende’ thema’s staan er ook nog heel
wat andere op ons menu.
Zo ijvert de jeugdraad voor de invulling van de nood aan fuif- en
ontmoetingsruimte. Ook de opmaak van het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan staat voor de deur. De renovatie van de lokalen van
enkele jeugdverenigingen zal ook dit jaar zeer nauwgezet worden
gevolgd.
Verder organiseert de jeugdraad ook jaarlijks een evenement
voor de jeugd (dit jaar ‘The Party On Squad’ in SCC De Venne
Uitbergen) en een kinderfuif. We werken ook mee aan de orga18

CHIROJONGENS BERLARE …

nisatie van andere evenementen, zorgen voor opleiding voor de
Berlaarse jeugdwerkers, ...

Eerst het voorbije werkjaar spetterend afsluiten en nadien nog
enkele belangrijke activiteiten voor de boeg!

Daarnaast is er natuurlijk ook nog plaats voor allerhande thema’s
die door jou, wakkere burger, worden aangebracht.

Wanneer je dit leest, zijn we bezig het werkjaar spetterend af
te sluiten of hebben we dat net gedaan tijdens ons kamp in
Maspelt. De Oostkantons leken ons een prachtige locatie voor
deze afsluiter. Tiendagen ravotten, spelen en plezier maken staan
op het programma.

Lijkt het je wat? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen...
meer info: Nils Van Hauwe, voorzitter, 0484-88 33 60 en
jeugdraad.berlare@hotmail.com

Na ons kamp presenteren we u opnieuw ons Scheef Weekend.
Dit vindt plaats op zaterdag 2 en zondag, 3 september aan de
Scheve Villa te Berlare.
Van 8 tot 11 uur kan je starten aan onze mountainbike tour. Wegens het enorme succes vorig jaar, besloten we ons aanbod te
vergroten en kan je nu kiezen tussen drie afstanden: 25, 45 of
65km. Voor 3 euro inschrijvingsgeld krijg je tweemaal bevoorrading, bikewash, parking, kleedkamers en douches ter beschikking.
Zaterdagavond en zondagavond ben je welkom op ons mosselfestijn. Voor 13 euro wacht je een heerlijke portie mosselen en
frietjes. Ondertussen kan je genieten van de prachtige natuur
rond de Scheve Villa … beslist de moeite!

GROOTSPRAAK:
VERKIEZINGSDEBAT JEUGDRAAD BERLARE

Informatie kan je verkrijgen via Piet Van Der Snickt,
0477-20 37 51 of www.schevevilla.be.

30 september, 19 uur, CC Stroming
Graag willen we ook alle kinderen uitnodigen op onze startdag.
Heb je zin om elke zondag leuke activiteiten te doen met vriendjes van je eigen leeftijd, dan ben je zeker welkom! We starten op
zondag 1 oktober aan de Scheve Villa. Omdat het de eerste week
is, stopt de chiro pas om 18 uur en niet om 17 uur. Breng gerust
je vriendjes mee.

Dit verkiezingsdebat is een primeur voor Berlare. Nils Van Hauwe, voorzitter van de jeugdraad: “Grootspraak focust uiteraard
op jeugdbeleid, maar het heeft potentieel genoeg om een heel
ruim publiek aan te spreken. Ik denk trouwens dat vele inwoners
van Berlare voor het eerst een gemeentelijke verkiezingsstrijd zo
direct en van zo dichtbij kunnen meemaken.”

meer info: 0485-11 19 62
De jeugdraad kiest voor een professionele aanpak. Twee bekende
radiostemmen verlenen hun medewerking: Niki De Sitter (BeOne)
presenteert en Lisbeth Imbo (Radio 1) modereert het debat.

Iedereen van harte welkom.
Chirojongens Sint Jan Berchmans Berlare

De plaatselijke lijsttrekkers zorgen voor de politieke inhoud. De
lijsttrekkers van CD&V (Luc Vercruyssen), VLD (Karel De Gucht)
en SP.A (Wim Arbijn) hebben al toegezegd. Van zodra geweten is
of ook andere partijen met een lijst naar de Berlaarse kiezer trekken, worden ook hun frontmannen of -vrouwen uitgenodigd.
“Het afgelopen jaar heeft de jeugdraad veel aandacht geschonken aan de voorbereidingen van deze gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk hierbij aan het witboek rond jeugdbeleid en het
JOC-dossier. Dit debat is ons visitekaartje. Vele jongeren gaan op
8 oktober voor het eerst (gemeentelijk) stemmen. Enig idee over
de visie op jeugdbeleid van de diverse lokale partijen is dan ook
wenselijk. Daarnaast kan de jeugdraad, in aanwezigheid van alle
kopstukken, nog een laatste keer haar aandachtspunten voor de
komende legislatuur uiteenzetten”, aldus nog Nils Van Hauwe.
De toegang tot het debat is gratis.
meer info: jeugdraad.berlare@hotmail.com
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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.

KSJ BERLARE
Zaterdag 7 oktober is de start van wat weer een boeiend
KSJ-jaar belooft te worden. We gaan uiteraard verder met
de vorig jaar gestarte wekelijkse werking. ‘Tradities’ zijn de
taartenverkoop, het herfstkamp (Spookweekend), onze Nacht
van de Film, de 3e kleuterklasdagen, de Kip-met-Frietavond
… en het zomerkamp.

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
·
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

Dit werkjaar krijgt ook een speciaal karakter. We rekenen er
op, mits een vlot verloop van de werken, nog dit werkjaar
naar onze nieuwe lokalen achter de Parochiezaal te kunnen
verhuizen. De vzw Kastaar plant acties die moeten helpen om
onze nieuwe lokalen verder af te werken.
‘Wie niet weg is, is gezien!’ Zo luidt het nieuwe jaarthema
van KSJ. We zullen het niet alleen hebben over jezelf verstoppen, je verschuilen achter maskers allerhande … maar
vooral ook over maskers afzetten, het mogen écht zijn, over
je schuilplaats verlaten om samen, met de hele KSJ-groep,
naar buiten te treden. Want ook dit jaar zullen we bewijzen
dat wij als groep mogen gezien worden. Een enthousiaste
bende die geen maskers nodig heeft om zichzelf te verstoppen, enkel om een spel in te kleden, het geheel wat humor
en leven in te blazen.
Wij zijn dus van plan om er een leuk KSJ-jaar van te maken.
Jij ook?

Ja, een waaier aan mogelijkheden waardoor onze kinderen hier
‘graag’ naar school komen.

Iedereen tussen 6 en 18 jaar is welkom om met onze werking kennis te maken.
Elke zaterdag kan je ons tussen 14 en 17 uur in de buurt van
‘t Wegelken vinden.
Informatie over onze werking kan je bij de leiding bekomen.

Kom zeker eens een kijkje nemen, 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

Meer info: Maarten Keppens, hoofdleider KSJ Berlare, Emiel
Hertecantlaan 25, 0473-38 60 95, Ksjberlare@hotmail.com
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HET WOORD

HET WOORD - DELUX

ZATERDAG 9 SEPTEMBER OM 19.30 UUR
IN CC STROMING

VRIJDAG 17 NOVEMBER OM 20 UUR IN CC STROMING
Een stand-up comedy avond voor beperkt publiek.

S VEN E ECKMAN
Sven komt uit Gent, en alsof dát nog niet erg genoeg is, bekijkt
hij z’n eigen leefwereld door een wel héél vreemde bril. Eentje
met gebroken glazen zeg maar. Alles wat z’n blik kruist, wordt
opgeslagen en tast op den duur zijn hersenen én die van u aan!
Humorlozen, openbaar vervoer, angst, tv, sport, vrouwen, liefde,
bejaarden,… Dit alles (en nog veel meer) veroorzaakt blikschade! Als dat maar goed aﬂoopt…
Sven won de Lunatic Stand-Up Comedy Award 2004 en was
ﬁnalist van de 123 Comedy Award 2004. Hij schrijft voor De
Raadkamer (Radio 2), maakt deel uit van de vaste kern van het
improvisatiecollectief De Nonsens Alliantie, schitterde in Humo’s
Comedy Cup Finale 2005 en is bovendien vaste komiek in het
Canvas programma ‘Comedy Casino’.
tickets: 10 euro
meer info: Bosquimano v.z.w., 0475-50 72 17
en www.bosquimano.be

D ANNY VAN B RITSOM
Stand-up comedy
Een rasechte stand-up comedian met een aantal briljante invallen
en met zijn onvoorspelbare en hilarische act één van de meest
gegeerde komieken in het stand-up comedy circuit.

H ENK R IJCK AERT
Stand-up comedy
Henk Rijckaert brengt voor ons zijn nieuwe show ‘LOEBAS’.
Het publiek zal gegarandeerd gieren, klappen en ﬂuiten.

THE C ORNER C ATS (NL)
(Her)beleef de ﬁfties met dit puur op entertainment
gebouwde en vrij geschifte rock ‘n roll-trio.
tickets: 12 euro
Wees er nog snel bij, want er zijn slechts 200 plaatsen voorzien.
meer info: Bosquimano v.z.w., 0475-50 72 17
en www.bosquimano.be
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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 theoretisch 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

MUZIEKQUIZ PHINYX
Kom je muziekkennis testen op de 4de muziekquiz van PhiNyX. Je krijgt videoclips, muziekfragmenten, platenhoezen,
foto’s, covers en open vragen voorgeschoteld over muziekgeschiedenis en -actualiteit. De quiz staat voor iedereen open:
zowel gelegenheidsploegen als doorwinterde muziekquizzers
komen zonder meer aan hun trekken.

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

Ploegen bestaan uit minimum 4 en maximum 5 personen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg.

Neem ook eens een kijkje op www.kwb.be/rijbewijs/rijbewijs.
pdf.

Afspraak op vrijdag 13 oktober om 20 uur in
CC Stroming.

meer info en inschrijven: Johan Meganck, Molenstraat 53 en
09-367 90 47

meer info en inschrijven: pr@phinyx.be of www.phinyx.be.
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INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO)
GAVER 72
9290 BERLARE

Ouderbijdragen
3 euro
voor een verblijf van minder dan 3 uur
4,50 euro
voor een verblijf tussen 3 en 6 uur
9 euro
voor een verblijf vanaf 6 uur
Vermindering vanaf 2de kind (-25% op het totale bedrag)
Mogelijkheid tot aanvraag van sociaal tarief (-50%)
Deze verminderingen zijn niet cumuleerbaar.

Tijdens de komende herfstvakantie, van maandag 30 oktober,
dinsdag 31 oktober en vrijdag 3 november 2006, richt het gemeentebestuur van Berlare kinderopvang in voor alle kinderen
tussen 2,5 en 12 jaar.

Info over het uitgewerkte programma kan je navragen op de locaties.

Dit vindt plaats in:
• ‘De Boomhut’, Gaver 72 te Berlare,
052-42 49 41

Inschrijvingsavond op dinsdag 10 oktober 2006 tussen 18 en 19 uur op de locatie waar je het kind wil
laten opvangen. Schriftelijke (ook e-mails) of telefonische inschrijvingen worden pas na 10 oktober aanvaard, indien er nog plaats is.

• ‘De Speling’, Fortstraat 15 te Overmere,
09-367 62 44
• ‘’t Biebelotje’, Veerstraat 36 te Uitbergen,
09-367 94 29

Gelieve te verwittigen indien je kind, na inschrijving, toch niet
aanwezig zal zijn. Niet afgemelde afwezigheden worden aangerekend op de factuur.
Voor verdere informatie en voor nieuwe inschrijvingen kan je
steeds terecht bij Patricia Poppe of Anja Nobels, coördinatoren
IBO, via 052-42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be.

Openingsuren: van 7 tot 18.30 uur
Drank en vieruurtje worden gratis aangeboden.
De kinderen brengen zelf een tussendoortje mee voor rond 9 uur
‘s ochtends en boterhammen voor ‘s middags.

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG BERLARE
INSCHRIJVING HERFSTVAKANTIE 2006
Breng dit ingevulde formulier mee op dinsdag 10 oktober tussen 18 en 19 uur.

NAAM EN VOORNAAM............................................................................................................................................................
GEBOORTEDATUM .................................................................................................................................................................
ADRES ..................................................................................................................................................................................
TELEFOON.............................................................................................................................................................................
SCHOOL................................................................................................................................................................................
Schrijft zich in te

Berlare, locatie ‘De boomhut’
Overmere, locatie ‘De speling’
Uitbergen, locatie ‘’t Biebelotje’

Administratief dossier OK?ja / neen
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

30 OKTOBER 2006
31 OKTOBER 2006
1 NOVEMBER 2006
2 NOVEMBER 2006
3 NOVEMBER 2006

Dienst jeugd en vorming, Gaver 72 9290 Berlare

VM

NM

GESLOTEN
GESLOTEN

GESLOTEN
GESLOTEN

e-mail:jeugd.kinderopvang@berlare.be

Patricia Poppe en Anja Nobels: coördinatoren kinderopvang (052-42 77 04)
Suzy Ediers: administratief bediende (052-42 77 56)
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BA LLE T SCHOOL

TERPSICHORE

Een nieuw balletjaar is in zicht. Wij kunnen opnieuw onze vertrouwde studio betrekken, die een hele opknapbeurt gekregen heeft. Voortaan
is de ingang langs de grote poort naast het politiebureau. Via de koer kom je in de vernieuwde kleedkamer.
Wij verwachten jullie reeds van bij de aanvang van de lessen:
Woensdag 6 september: klassiek ballet
Donderdag 7 september: hip hop en jazz volwassenen
Vrijdag 8 september: jazzdans
Zaterdag 9 september: preballet en 1ste jaar klassiek
De prijs voor één jaar (ongeveer 30 lessen) bedraagt 112 EUR voor een eerste inschrijving.
Als hetzelfde kind meerdere modules combineert, is de kostprijs voor de tweede module 56 EUR.
Vanaf een tweede gezinslid betaal je 80 EUR. De eerste 3 proeﬂessen zijn gratis.
Om de eerste lessen vlot te laten verlopen, vragen wij aan iedereen om zich op voorhand in te schrijven. Inschrijven is mogelijk via de
website (www.balletschool-terpsichore.be) en tijdens het Openingsweekend van CC Stroming op zaterdag 2 september van 10 tot 16.30
uur en zondag 3 september van 14 tot 16.30 uur. Tijdens dit gipsy-weekend worden er in de grote zaal van het CC bovendien initiatielessen gegeven, uiteraard voor onze leden, maar ook voor niet-leden.
Op zaterdag 2 september vinden deze lessen plaats voor preballet om 10 uur, klassiek ballet om 11 en hip hop om 14 uur.
Op zondag 3 september zijn er initiatielessen voor jazz om 14 uur en jazz voor volwassenen om 15 uur. Om 16 uur is er een demonstratieles van de gevorderden jazz. Jullie worden allen massaal verwacht op deze gratis initiatielessen!
Hieronder volgt het uurrooster.

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

Geboortejaar leden
2002
2001
2000
2000
1999

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 - 14 uur
Zaterdag 9.30 - 10.30 uur
Zaterdag 11.30 - 12.30 uur
Zaterdag 10.30 - 11.30 uur
Zaterdag 8.30 - 9.30 uur

Klassiek A2
Klassiek B
Klassiek C
Klassiek D
Klassiek E
Klassiek F

1999
1998 - 1997
1997 - 1996
1995 - 1994
1994 -1993
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

Woensdag 15 - 16 uur
Woensdag 16.30 - 17.30 uur
Woensdag 14 - 15 uur
Woensdag 18 - 19 uur
Woensdag 19 - 20.30 uur
Woensdag 19.30 - 21 uur

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 - 18.30 uur
Vrijdag 18.30 - 19.30 uu
Vrijdag 19.30 - 20.30 uur
Vrijdag 20.45 - 22 uur

Hip hop A
Hip hop B
Jazz volwas

1996 - 1995
1994 en ouder
+ 18 jaar

5de en 6de leerjaar
Middelbaar
volwassenen

Donderdag 18- 19 uur
Donderdag 19-20 uur
Donderdag 20 -21 uur

Wij kijken ernaar uit jullie allen terug te zien tijdens de inschrijvingsdagen.
meer info: Martine Maerten, 052-42 26 18 of An Van Malderen, 052-42 60 38
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KERMIS UITBERGEN
ZONDAG 03 SEPTEMBER 2006
15.00 uur

Wielerwedstrijd

VRIJDAG 08 SEPTEMBER 2006

19.30 uur

20.15 uur

^

ZATERDAG 09 SEPTEMBER 2006

-,

?

22.00 uur

Kermisworp
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ZONDAG 10 SEPTEMBER 2006

GROTE GEWAARBORGDE KERMISVLUCHT UIT QUIEVRAIN

MAANDAG 11 SEPTEMBER 2006

JAARMARKT

PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING

JAARMARKTEVENEMENT

DANS EN AMBIANCE
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KERMIS DONK
VRIJDAG 08 SEPTEMBER 2006
19.00 uur

BINGO AVOND

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2006
WIELERWEDSTRIJD
In de Wandeling

19.00 uur

Bakbolling

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2006

18.00 uur

Zangstonde

MAANDAG 11 SEPTEMBER 2006

JAARMARKT VOOR VEE EN HUISDIEREN.

09.00 uur

PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING

09.00 uur
RUILDAG VOOR LIEFHEBBERS VAN HOBBYDIEREN
GARAGEVERKOOP OP DE PARKING
BAKBOLLING

BAKBOLLING
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KERMIS BERLARE
VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2006

19.00 uur

SHUFFELTONWEDSTRIJD Prijzenpot 500,00 euro.
Dorp
Iedereen welkom.
Inschrijven van 19.00 uur tot 21.00 uur. Inleg: 2,50 euro

19.30 uur Kaarting: Belotten

AAN DE

In CC Stroming en
20.00 uur

Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare

¹#¹ ¹

¹ ¹tussen
¹ ¹ ¹ WOII en ¹ ¹ ¹ ¹ ¹$

In de Raadzaal
Toegankelijk:
zaterdag van
zondag
van
maandag
dinsdag
van

20.00 uur

van het Gemeentehuis Dorp 22

17.00 tot 20.00 uur
10.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 20.00 uur
10.00 doorlopend tot 20.00 uur

met DJ Bert en
Pompierken

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2006

13.00
13.00
14.30
14.30
14.30
15.30
15.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

14.30 uur

VOETBALWEDSTRIJDEN
MINIEMEN
S.K.
S.K.
DUIVELTJES
S.K.
S.K.
S.K.
MINIEMEN
S.K.
2 RESERVEN
S.K.

BERLARE - ROBUR
BERLARE - ROBUR
BERLARE
SKV OVERMERE
BERLARE
V.W. HAMME
BERLARE - ZAFFELARE
BERLARE
H.O. KALKEN A
BERLARE
C. MELLE B

JAARLIJKSE
- 2 STAANDE WIPPEN
KONINKLIJKE EN RIDDERLIJKE GILDE ST. SEBASTIAAN
GESTICHT IN 1566, TERREIN
de
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17.30 uur

JUNIORES AVONDCRITERIUM
60 KM in 40 ronden van 1,50 KM
Gesloten omloop Dorp-Frankrijkstraat-Warande-Hoogstraat-Dorp
(rond het bos) Alle formaliteiten Gemeentehuis
W.K. BERLARE SPORTIEF i.s.m. Gemeentebestuur

19.30 uur

Inkorven van KERMISVLUCHT UIT QUIEVRAIN
(tot 21.00 uur)
Warande

KERMISCONCERT IN HET
CULTUREEL CENTRUM
door

20.00 uur

Toegangsprijs:

20.00 uur
20.00 uur

21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur

5,00 euro

Kinderen tot en met 12 jaar gratis

DISCOBAR NEW LINE
Dans en vermaak
DE WARANDE Warande
BINGO AVOND ingericht door KC KUSANKU
in de sporthal Dorp 37 D

Berlare

KERMISFUIF MET DISCOBAR JO, ambiance verzekerd
Dorp
Ambiance met DJ Bert en Thomas
KERREMES-FUIF in zaal
organisatie: Vergane Glorie

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2006

KERMISVLUCHT UIT QUIEVRAIN los 09.00 uur
DE
, Warande

+ 09.45

uur GROET EN BLOEMENHULDE AAN HET MONUMENT
(na de H. Mis)
(samenkomst aan het gemeentehuis)
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15.00 uur

17.00 uur

VOETBALWEDSTRIJD EERSTE PLOEG
S.K. BERLARE - APPELTERRE

MUZIKALE WANDELING EN SHOW
GEGEVEN DOOR DE KONINKLIJKE FANFARE
UIT AAIGEM

18.00 uur

DANS EN VERMAAK MET DISCOBAR NEW LINE

20.00 uur

Ambiance met DJ Bert en Thomas
Pompierken

21.00 uur

CULTUREEL CENTRUM STROMING
Dorp 101

STUDIO ZONDAG GRATIS TOEGANG
naar jaarlijkse gewoonte ambiance verzekerd met optreden van:

MAANDAG 25 SEPTEMBER 2006

10.00 uur

ZIELENMIS
PAROCHIANEN,
JAAR,

VOOR

VOOR

15.00 uur WIELERWEDSTRIJD Elite zonder contract
98,9 km
23
4,3 km
18.00 uur

KAARTING:
In

125,00 euro
37
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VAN HET VOORBIJE

DINSDAG 27 SEPTEMBER 2005

PRIJSKAMP VOOR PAARDEN
I. BRABANTS RAS

15
10
1.
2.
25
10
3.
4.
5.

+ MEDAILLE 12/10/en verder 7 + 5 verplaatsingsvergoeding per dier
+ MEDAILLE voor het eerste paard van een inwoner van Groot-Berlare in de reeks
ZUIGELINGEN
JAARLINGEN
+ MEDAILLE 20/17/15/12/ en verder 10 + 5 verplaatsingsvergoeding per dier
+ MEDAILLE voor het eerste paard van een inwoner van Groot-Berlare in de reeks
MERRIES VAN 2 JAAR
MERRIES VAN 3 EN 4 JAAR
MERRIES VAN 5 JAAR EN OUDER

II. ZADELPAARDEN

15 + MEDAILLE 12/10/en verder 7 + 5 verplaatsingsvergoeding per dier
10 + MEDAILLE voor het eerste paard van een inwoner van Groot-Berlare in de reeks
1.
ZUIGELINGEN
2.
JAARLINGEN
25 + MEDAILLE 20/17/15/12/ en verder 10 + 5 verplaatsingsvergoeding per dier
10 + MEDAILLE voor het eerste paard van een inwoner van Groot-Berlare in de reeks
3.
MERRIES, HENGSTEN EN RUINEN VAN 2 JAAR
4.
MERRIES EN RUINEN VAN 3 JAAR
5.
MERRIES EN RUINEN VAN 4 JAAR EN OUDER

III PONY’S/EZELS
13 + MEDAILLE 10/7/ en verder 5
GEEN verplaatsingsvergoeding
1.
KLEINER DAN 1,10 M.
2.
TUSSEN 1,10 M EN 1,48 M
3.
EZELS
HET AANTAL
PER MEDEDINGER MAG NIET HOGER ZIJN DAN 5
GROTE REEKSEN KUNNEN GESPLITST WORDEN.

DE KEURING VAN DE DIEREN ZAL STIPT OM 10.00 UUR BEGINNEN.
SCHIKKINGEN
De dieren mogen niet ter keuring aangebracht worden met reclamebanden. De dieren
moeten aangebracht worden op gezegde dag voor 09.00 uur, op het plein Briel, piste
Brabants ras en Zadelpaarden langs de kant van de fabrieksgebouwen (Hoogstraat), piste
Alle Rassen en
langs de kant van het kerkhof (Warande). De dieren moeten tot
11.30 uur op de markt blijven. Een jury, aangesteld door het College van Burgemeester en
Schepenen, zal de prijzen toekennen en in alle voorkomende geschillen zonder beroep
beslissen. De prijzen zullen ter plaatse uitbetaald worden. De dieren moeten eigendom zijn
van de mededingers. Het Gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen of
schade aan of door de tentoongestelde dieren.

10.00 uur

FUIT MET DISCOBAR JO tot in de vroege uurtjes.
Ambiance verzekerd
Dorp
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11.00 uur

FRITUUR PATER DE VISSCHER in de Parochiezaal
Friet met stoofvlees of friet met balletjes in de tomatensaus

11.30 uur

ENTRECOTE of GOULASH MET FRIETJES
Turfputstraat
ten voordele van kaartersclub

13.00 uur

DANSGELEGENHEID voor ouderen met
Baert
In de sporthal
37
DANS EN VERMAAK MET DISCOBAR NEW LINE
Warande

21.00 uur

Gratis

21.00 uur

THE SLOW CLUB PLAYS ELVIS
101

VOLLEYBAL KERMISFUIF met optreden van
in CC Stroming
Inkom: 3,00 euro
Organisatie Volleybalclub J.T.V.
Ambiance met DJ Bert en Thomas
Pompierken

21.00 uur

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2006

13.00 uur
14.00 uur

KERMISCAFE

101
VOLLEYBALCLUB JTV BRIGAND
ter gelegenheid van de wielerwedstrijd (aan de aankomst)

14.00 uur

VOOR ELITE S.G.(BEROEPSRENNERS)EN ELITE K.B.W.B.
Ingericht door W.K. BERLARE SPORTIEF IN SAMENWERKING MET HET
GEMEENTEBESTUUR VAN BERLARE en DAGBLAD
162

21.00 uur

over 18 ronden
aan allen die deze koers steunen.

: Gemeentelijke sporthal

PRACHTIG VUURWERK op het BEUKENPLEIN
U AANGEBODEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR
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OPGELET
Tijdens de wielerwedstrijd voor beroepsrenners op
woensdag 27 september 2006
zal het verkeer enkel in de richting volgens het parcours
van de wedstrijd worden toegelaten.

Dorp - Nieuwstraat Blauwhofdreef Donklaan
Steenweg Kamershoek - Meerskant - Schuitje
Dorp

Dendermondse Steenweg Gentse
Koolstraat Schuurputstraat Hogeweg

HET POLITIEUUR OP HET SLUITEN VAN DE HERBERGEN IS NIET VAN
TOEPASSING GEDURENDE DE KERMISDAGEN.

Op Bevel :
De Secretaris,
F. LIPPENS

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN :
De Burgemeester,
J.W. VAN SANDE

De Schepenen,
LUC VERCRUYSSEN
JULIEN SPRUYT
ROBERT AUDENAERT
FRANCKY VERHOFSTADT
JAN DE PALMENAER

TIJDENS DE KERMIS IS ER
RUIME GELEGENHEID TOT PARKEREN
OP DE PARKING VAN HET
Dorp 101, 9290 BERLARE.
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dig toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. Vanaf 11 km
richten de trajecten zich op Overmere. Langs landelijke wegen
en wegels worden de wandelaars naar de ruime gemeentelijke
feestzaal van Overmere geloodst. Na een verdiende rustpauze
met een natje en een droogje loopt de weg terug tussen akkers
en weiden en via mooie wandelpaden langs sloten en vijvers,
om uiteindelijk via de Eendenkooi de startzaal te bereiken. De
sportieve wandelaars krijgen een mooie lus gepresenteerd tot
in de Kalkense Meersen. Ook het aantrekkelijke stukje natuurwandeling rond de tweede put van het Donkmeer zit verweven in
verschillende trajecten.
Na de deugddoende wandeling kunnen de deelnemers natuurlijk nog genieten van het Overmeers Boerenkrijgbier ‘Pa - Gijs’,
van een lekkere versgebakken pannenkoek, een Duvel, een Maredsous, een kofﬁe, enz… Alles aan zeer democratische prijzen.
Deze wandeling maakt ook deel uit van de CM-ﬁt actie. Wandelaars kunnen dus een CM-ﬁt spaarzegel bekomen. Een volle
spaarkaart (vijf zegels) geeft recht op een unieke CM-ﬁt sporttas,
die je kan afhalen in een CM-kantoor in je buurt. Daarnaast zijn
er nog andere prijzen te winnen zoals reischeques en ﬁetsen.
Ook het CM-ﬁt team zal aanwezig zijn om ﬁtheidtesten af te nemen. De kleinsten onder ons kunnen zich die dag uitleven op de
CM-ﬁt obstakelbaan, het unieke hindernissenparcours van CM
Waas en Dender.
Natuurlijk ontvangen de deelnemers aan de drie wandelingen
van het Drieluik ter plaatse hun drieluikpakket.
meer info: Norbert Sichien, 09-367 75 97,
nsichien@boerenkrijgstappers.be, www.boerenkrijgstappers.be

HALLOWEEN EN POMPOENFESTIVAL
KOMEN ER AAN !

PA - GIJS WANDELTOCHTEN
Zondag 24 september 2006
t.v.v. Kinderfonds Berlare

De vakantie zit er op en de dagen worden stilaan korter. Dat
betekent dat het pompoenfestival in zicht komt. Wij kijken ook dit
jaar met belangstelling uit naar de resultaten van onze pompoenkwekers, want de start was zeker niet ideaal. Regen en vooral de
koude dagen waren geen bondgenoot van de pompoenzaadjes
en - plantjes om snel en krachtig te groeien. Maar ook de daarop
volgende grote hitte zorgde ervoor dat er extra bewatering nodig
was, wilde men mooie en grote pompoenen kweken. Toch hopen we op zondag 15 oktober heel wat pompoenen te kunnen
wegen. Of we het record van 343 kg bij de reuzenpompoenen
en 148,5 kg bij de gewone pompoenen zullen benaderen, blijft
natuurlijk een open vraag. Wel hopen we de gewichten van vorig
jaar, zijnde 280 kg bij de reuzepompoenen en 141,2 kg bij de
gewonen pompoenen te evenaren.

Het moest er eens van komen: voor het derde deel van het
‘Drieluik van de Donkgemeenten’ laten de Boerenkrijgstappers de wandelaars kennismaken met het geboortedorp van
hun club: Overmere. Vaste waarde blijft echter de startplaats
in de comfortabele Festivalhal Donkmeer.
Praktische inlichtingen
- Start tussen 7.30 en 15 uur, aankomen voor 18 uur
- Elk wandeltraject is volledig bewegwijzerd met opvallende
pijlen
Deelnamekosten
- 1,50 EUR voor een gewone inschrijving, verzekering inbegrepen
- 3,00 EUR voor inschrijving met een kofﬁe en 2 pannenkoeken
- 0,50 EUR korting voor leden van erkende clubs

Halloween
Maar alvorens pompoenen te wegen, gaan we zaterdag 14 oktober vanaf 19 uur lekker griezelen tijden de Halloweentocht. Wie
er de vorige jaren bij was, weet wat er te gebeuren staat, al zal
onze jonge garde binnen het VVV ook dit jaar met verrassingen
voor de dag komen. Daarom nodigen we alle kinderen(vorig jaar
waren er zo’n 450 op de afspraak) graag uit om aan de Halloweentocht deel te nemen. Zij kunnen zich hiervoor verkleden en
samen met enkele heksen door de donkere Eendenkooi en langs
het Donkmeer lekker griezelen. Natuurlijk worden de kinderen

Parcours
De trajecten van de korte afstanden tot 7700 m situeren
zich rond het Donkmeer en de onmiddellijke omgeving, met
o.a. gratis doorgang door onze bekende Eendenkooi. Mits
wat hulp op het brugje is het parcours van 4250 m volle34

ook vergast op enkele schrikeffecten en gaan we even langs
bij enkele horecazaken die de kinderen iets zullen aanbieden.
Daarna gaan ze naar de Festivalhal dansen met de heksen, aan
volkspelen doen en genieten van wat nog wordt aangeboden.
Pompoensoep
Zondag 15 oktober is er dan de pompoenenweging en wordt
de Festivalhal gevuld met allerlei standjes van ambachten en
natuurproducten en zorgt vzw Durme voor enige uitleg over
spinnen. Natuurlijk zal onze welbekende en enige echte Donkse
Pompoensoep opnieuw gratis worden geserveerd.
Wij kijken ook uit naar wie de zwaarste ajuin zal binnenbrengen.
Want ook dit jaar hebben we aan de kwekers ajuinzaden aangeboden. Wie breekt hier het record van 2,145 kg ?
Vanaf 12 uur kan iedereen dit gratis komen meemaken en genieten van de Donkse pompoendag. Wie weet zorgen we op zondag
15 oktober nog wel voor een extraatje.
meer info: www.donkmeer.be
of via Rene Stevens op 0486-40 59 64

In groepjes in het donker een uitgestippelde wandeling tot een
goed einde brengen aan de hand van foto’s, stukjes stafkaart,
coördinaten, pijlen, telefoontjes, … Voor sommige edities telden
wij soms meer dan 350 deelnemers.

HERFSTWANDELINGEN

Deze vijftiende editie moet dan ook een beetje een feesteditie
worden want voor deze jubileumeditie, onder de naam ‘Back to
the roots’, maakten wij een bundeling van de meest succesvolle
elementen uit onze vorige droppings. Het blijft in elk geval een
avond om niet te missen voor wie houdt van avontuur, een leuke
avondwandeling in groep, wat zoekwerk onderweg en tussendoor
wat kaartlezen, … En het parcours is er eentje om duimen en
vingers van af te likken, een tocht voor mensen die geen schrik
hebben in het donker.

Op zaterdag 7 oktober vertrekt de eerste herfstwandeling van dit
seizoen aan restaurant Mistral. Een ervaren gids
zal klaarstaan om 14.30 uur om de wandelaars te begeleiden
langs mooie en rustige plekjes in de omgeving van het Donkmeer. De wandelingen zijn gratis en er is geen verplichting in de
medewerkende zaken. Alle wandelingen zijn bovendien geschikt
voor groot en klein.

We verwachten de deelnemers op zaterdag 28 oktober 2006
vanaf 18 uur in Festivalhal Donkmeer. Wij zorgen vanaf daar voor
vervoer en stippelden alvast een avontuurlijke wandeling uit van
ongeveer 15 km doorheen één van de mooiste stukjes natuur
van Vlaanderen. Onderweg zijn er natuurlijk enkele rustpunten
voorzien en ook de innerlijke mens wordt daar niet vergeten.

Volgende wandelingen zijn voorzien:
• Zaterdag 7 oktober om 14.30 uur / vertrek aan restaurant
Mistral
• Zaterdag 18 november om 14.30 uur /vertrek aan restaurant
Poseidon
• Zaterdag 9 december om 14.30 uur/ vertrek restaurant ‘t
Nieuw Paviljoen

Wij geven wel alvast enkele raadgevingen mee aan de deelnemers. Stevige bottines, of zelfs laarzen, kledij die alle weersomstandigheden de baas kan en een zaklantaarn zijn attributen die
op die avond onmisbaar zijn. We vragen ook dat iedereen in een
tas propere schoenen meeneemt om aan te trekken na aﬂoop
van de dropping.

KWB OVERMERE STELT VOOR:
SMOUTERSDROPPING
Zaterdagavond 28 oktober 2006
Jubileumeditie ‘Back to the roots’

Belangrijk
De deelname bedraagt 17 euro per persoon (inbegrepen: alle
vervoer heen en terug naar de startplaats, een prachtig uitgestippelde wandeling, verzekering, enkele dorst- en hongerlessers
voor onderweg en kip met friet op de eindbestemming). Kinderen
tot 16 jaar krijgen 2 euro korting.

Het was op een zeer mistige decemberavond in 1992 dat KWB
Overmere haar eerste Smoutersdropping boven de doopvont
hield. Van bij de start kon deze organisatie op heel wat bijval
rekenen en iedereen die erbij was die avond, zal beamen dat,
vooral door de gure weersomstandigheden, die eerste editie
meteen één van de meest memorabele werd.

Vooraf inschrijven is absoluut noodzakelijk en kan alleen bij Hans
De Thaey, Lindestraat 97, Overmere, 09-367 90 43, smoutersdropping@fulladsl.be. De inschrijvingen starten vanaf het
verschijnen van deze tekst. De jongste jaren konden wij steeds
rekenen op een enorme bijval en het kan dan ook dat wij de
inschrijvingen vervroegd afsluiten.

Blijkbaar hadden we van bij het begin de goede formule te pakken
want gedurende al die jaren onderging onze Smoutersdropping
nauwelijks wijzigingen. Al gingen we het na enkele jaren heel wat
verder van huis zoeken, werden er al eens wat meer avontuurlijke
elementen ingebouwd, … de essentie bleef dezelfde.
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VZW DURME
BEZOEKERSCENTRUM
DONKMEER
Terugblik zomerseizoen
In het bezoekerscentrum ging deze zomer alle aandacht naar
de fototentoonstelling ‘Langs de boorden’ van Ludo Goossens
en de hoedencreaties ‘Drijfveer’ van Anke Tacq. Dankzij de inzet
van vrijwillige medewerkers (die een deel van de permanentie
verzorgden) konden talrijke bezoekers deze duotentoonstelling
bewonderen.
Vrijwilligerswerk
Verenigingen bestaan voornamelijk dankzij de helpende hand
van vrijwillige medewerkers. Wist je dat je alleen al in Berlare
je ei kwijt kan bij drie afdelingen van natuurverenigingen? Elke
groep beheert ook een eigen reservaatproject:
• Scheldebroeken (vzw Durme afdeling Zele-Berlare-Wichelen):
info via Mathias Engelbeen, 0486-58 25 95
• Reservaatzone Donkmeer (vzw Durme afdeling Zele-BerlareWichelen): info via Franki D’haese, 0496-57 26 23
• Heidemeersen (Natuurpunt-Dendermonding): info via Stefaan
Thibau, 052-42 69 72
• Kalkense meersen (Natuurpunt-Scheldeland): info via Antoon
Blondeel, 0477-32 16 78

Doe mee met de werkgroep Scheldebroeken

Nieuw: Werkgroep Scheldebroeken
De Scheldebroeken is één van de belangrijkste weide-vogelgebieden in onze streek: een uitgestrekt reservaatproject langsheen
de linkeroever van de Schelde, op het grondgebied van Berlare,
Zele en Wichelen. Voor het natuurbeheer wordt samengewerkt
met plaatselijke landbouwers. Deze zomer werd de Werkgroep
Scheldebroeken boven de doopvont gehouden. Bedoeling is om
in verenigingsverband aandacht te schenken aan de natuurwaarden van het gebied. De werkgroep staat open voor alle mensen
die de natuur een warm hart toedragen. Geïnteresseerd? Steek
je graag eens de handen uit de mouwen? Bestudeer je vogels?
Planten? Of zijn wandelingen jouw ding? Dan is de Werkgroep
Scheldebroeken iets voor jou! Jong of oud…
Contacteer conservator Mathias Engelbeen via 0486-58 25 95.
De activiteiten van de werkgroep zullen ook in Infogem worden
aangekondigd.

Niet altijd goed nieuws...doodgespoten knotwilgen langs een maïsakker

Begeleid groepsaanbod voor jong en oud
September en oktober worden zoals gewoonlijk weer drukke
maanden voor de natuurgidsen van vzw Durme. Na de meimaand
worden in deze periode het meeste groepen begeleid in onze
natuurgebieden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via
09-348 30 20 of www.vzwdurme.be. Vraag naar mogelijkheden
voor scholen en verenigingen. Wij gidsen voor de meest uiteenlopende groepen en passen ons daarbij altijd aan de mogelijkheden en interesses van onze bezoekers aan.

Collega Tim met de kano in de reservaatzone Donkmeer op zoek naar zeldzame
natuur.

Activiteitenkalender
Zondag 15 oktober: Seizoenswandeling
Deze wandeling, met aandacht voor de natuur van de herfst,
wordt begeleid door Franki D’haese i.s.m. het Centrum voor Natuur- en milieueducatie CVN. Afspraak om 14 uur aan de houten
chalet bij ingang Nieuwdonk.

Op stap met Buitenschoolse Kinderopvang Overmere-Uitbergen.
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EERLIJKE HANDEL:
EEN WERELD VAN VERSCHIL
Eerlijke handel maakt verschil voor de producent in het zuiden.
Eerlijke handel werkt met prijzen die een leefbaar inkomen garanderen, gaat zo veel mogelijk rechtstreeks aankopen en onderhandelen met de producenten, kiest voor de kleinere en arme
producent. Eerlijke handel levert de producent in het Zuiden heel
concrete voordelen op.
Zondag 24 september vanaf 15 uur: kermisterras
Op zondag 24 september verwelkomt de Berlaarse Wereldwinkel
je vanaf 15 uur op haar kermisterras voor een lekker wijntje,
een kofﬁe of een fruitsap! Je kan natuurlijk ook eens snuisteren
tussen onze fairtrade producten of meespelen met ons bananenspel. We verwachten je!
Zaterdag 7 oktober van 10 tot 17 uur: klantendag
Op zaterdag 7 oktober nodigen we je van harte uit op onze jaarlijkse klantendag! Onder het motto ‘Eerlijke handel: Een wereld
van verschil’, laten we je het verschil proeven met allerlei lekkere
(h)eerlijke hapjes.
Onze winkeldeur staat open tussen 10 en 17 uur.
Je komt toch ook?
Heb je graag wat mee informatie over onze beweging?
Ben je op zoek naar een workshop over eerlijke handel?
Wil je graag met jouw groep een bezoekje brengen aan onze
winkel? Of Ben je gebeten door de eerlijke -handel- kriebels en
wil je zelf OWW-vrijwilliger worden?
Spring gerust eens binnen in de winkel, Dorp 67, 9290 Berlare
of surf naar www.oww.be/berlare om ons te contacteren.
Tot binnenkort!
Oxfam Wereldwinkel Team
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ALTIJD IEMAND IN DE BUURT
DIE KAN HELPEN
EHBO-cursus ingericht door RK-Berlare
Wie snel kan optreden na een ongeval, voorkomt vaak erger. Eerste hulp verlenen is makkelijker dan je denkt want met kleine,
eenvoudige handelingen kan je al veel doen. Een brandwonde
afkoelen onder de kraan, een bloeding onder controle houden
met een drukverband... Het Rode Kruis wil het je graag leren.
Zo is er altijd iemand in de buurt die hulp kan bieden als er iets
gebeurt.
Ongevallen kunnen altijd en overal gebeuren. En zeg nu zelf, hoe
vaak ben je niet in een situatie beland dat de wil er was om iemand in nood te helpen, maar dat gewoonweg de kennis daartoe
ontbrak? Voorkomen is beter dan …
Weinig mensen beseffen dat het in huis gevaarlijker is dan op
straat. Thuis gebeuren de meeste ongevallen. In veel gevallen
is dit te vermijden: geen speelgoed onnodig laten rondslingeren,
uitkijken bij het koken, verstandig omgaan met elektrisch en mechanisch gereedschap. Gevaarlijke producten uit de buurt van
kinderhandjes houden! Enz.
Het Rode Kruis heeft in het verleden dergelijke campagnes opgezet om de mensen te leren van hun leefomgeving een veilige
thuis te maken. En als het dan toch eens fout loopt, kan je maar
beter van wanten weten. Zowel bij eenvoudige letsels, maar
evenzeer na een ernstig accident. Dan zijn de eerste 3 minuten
van levensbelang om het slachtoffer te ‘reanimeren’. D.w.z., als
iemand geen ademhaling of hartslag meer heeft, hem of haar
opnieuw laten ademen of het hart te laten kloppen. Eerste hulp
bij ongevallen met andere woorden.

INFOAVOND OSTEOPOROSE

Vanaf maandag 11 september tot 20 november 2006 gaat een
EHBO-lessenreeks door in de Gemeenteschool te Schoonaarde,
Klinkaertstraat 28. Wie uit de richting Berlare komt, slaat links af
aan de verkeerslichten ter hoogte van het voetbalveld van Juventus Schoonaarde. De locatie is dan ongeveer 250m rechts.
De lessen worden telkens gegeven op maandag en donderdag
gedurende 10 weken. De aanvang is steeds om 19.30 uur stipt.
Meer informatie en alle inschrijvingen gebeuren bij Mevr. Martha
Van Houteghem via 09-367 97 60 na 18 uur, wil.mar@pandora.
be of ter plaatse bij aanvang van de cursus op 11 september
om 19 uur.

Osteoporose treft een groot gedeelte van onze bevolking en
voornamelijk vrouwen. Hoe komt het dat mannen beter bestand zijn tegen botontkalking, waar ligt de oorzaak en wat
eraan gedaan?
Dokter Dirk Van Nimme, endocrinoloog verbonden aan het
ASZ St Blasius te Dendermonde, is gastspreker.
Deze infoavond wordt georganiseerd door het Christelijk Ziekenfonds in samenwerking met KAV, KWB, MARKANT, KVLV,
NEOS en GEZINSBOND. Het vindt plaats op dinsdag 17 oktober 2006 om 19.30 uur te Overmere, Parochiale zaal De
Kring, Kerkstraat 2.

De lessenreeks is gratis. Inwoners van Berlare, Overmere, Uitbergen en Schoonaarde, jullie zijn van harte welkom op deze
boeiende organisatie van het Rode Kruis-Berlare.

Inschrijven in het CM-kantoor, Emiel Hertecantlaan 12, via
telefoon 052-43 27 11, fax 052-43 27 19 of berlare.waasendender@cm.be

Piet Triest
Pr Rode Kruis Berlare
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UITBREIDING
SPORTACCOMMODATIE SK BERLARE
Opdrachtgever: gemeentebestuur Berlare
Bouwplaats: voetbalterreinen Bosstraat, Berlare
Architect: Luc Claeys, Berlare

In de zitting van 26 juni 2006 heeft de gemeenteraad beslist tot
uitbreiding van de sportaccommodaties van voetbalclub SK Berlare. Zoals de bijgevoegde tekening aangeeft omvat het project
de bouw van nieuwe kleedkamers, een vergaderzaal, een cafetaria/fuifruimte en een kleine tribune. Omwille van diverse redenen
en op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
besliste de gemeenteraad om de ontwerpovereenkomst met
de architect en de door SK Berlare ingediende bouwaanvraag
door de gemeente Berlare te laten overnemen. Bijgevolg zal de
gemeente nu zelf optreden als opdrachtgevend bestuur. Het College van Burgemeester en Schepenen zal verder onderhandelen
met SK Berlare en de ontwerper om tot de realisatie van dit project te komen. Het gemeentebestuur zal ook een concessieovereenkomst uitwerken voor het gebruik van de lokalen door SK
Berlare . Bovendien is het de bedoeling om het medegebruik van
de cafetaria als fuifruimte voor jeugdverenigingen in deze overeenkomst vast te leggen.

SPORTRAAD ZOEKT SPORTFOTO’S
Graag doen wij een oproep aan alle sporters, sportclubs
en andere verenigingen die sportieve activiteiten organiseren zoals wandeltochten, ﬁetstochten, tornooien,
wedstrijden, turnlessen, droppings, trainingen… 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 uw foto’s
op cd-rom op de sportdienst of via e-mail op: sportfoto.
berlare@skynet.be

Het eerste elftal van voetbalploeg SK Berlare speelt momenteel
in 1ste Provinciale afdeling. Het is steeds de bedoeling geweest
van het gemeentebestuur om de diverse sportclubs op onze
gemeente te ondersteunen met de uitbouw van degelijke sportinfrastructuur. Hierdoor krijgt ook de jeugd de mogelijkheid om
hun favoriete sport op een verantwoorde manier te beoefenen.
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GEMEENTELIJK SPORTAANBOD

Plaats: Deinze
Verplaatsing: de gemeentelijke sportdienst voorziet
busvervoer heen en terug

VERHUIS
Vanaf begin september verhuist de sportdienst naar de nieuwe
burelen in de gloednieuwe sporthal van Overmere. Je kan ons
blijven bereiken via sportdienst@berlare.be en 052 - 42 28 92.

Datum: donderdag 28 september
Prijs: 8 euro. Dit omvat deelname aan de sportactiviteiten, een
aandenken, sportverzekering, kofﬁe & gebak en busreis.
Maaltijd: Wie wenst kan een koude schotel en drankje bestellen
voor 8euro, maar je mag gerust je broodmaaltijd meebrengen.
Inschrijven: vóór 11 september bij de sportdienst

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Vanaf 1 september gaan we weer van start met de gemeentelijke
sportactiviteiten.
sportacademie
kleuters 4j-6j woensdag
sporthal Berlare
woensdag
sporthal Overmere
step-aerobic maandag
gemeentelijke balletstudio
maandag
gemeentelijke balletstudio
aerobic
dinsdag
sporthal Berlare
donderdag
sporthal Overmere
seniorenturnen dinsdag
sporthal Berlare
donderdag
sporthal Overmere

Sport overdag special
Een sportdag voor de actieve volwassene met keuze uit tal van
sporten zoals salsa, mountainbike, Taiko, ﬁetsen, spinning, klimmen, ﬁtness, … Voor meer info kan je de folder aanvragen bij
de sportdienst.

13.30-14.30 uur
15-16 uur
19-20 uur

Plaats: De Dam in Lokeren
Datum: donderdag 12 oktober
Prijs: 6 euro voor een halve dag
8 euro voor een hele dag
Deze prijs omvat zowel voor de volledige als de halve dag de
deelname aan de sportactiviteiten, een sportverzekering en een
belegd broodje.
Inschrijven: vóór 28 september bij de sportdienst

20-21 uur
20-21uur
20-21uur
14-15 uur
15.30-16.30 uur

Deelnameprijs:
5 euro per 10-lessenreeks sportacademie
Inschrijven ter plaatse.
10 euro per 10-lessenreeks seniorenturnen
Inschrijven ter plaatse.
10 euro per 10 beurtenkaart of 25 euro per 25 (+5 gratis)-beurtenkaart voor aerobic en step-aerobic
DAGACTIVITEITEN
Jeugd
Scholenveldloop voor basisscholen van Berlare
Op woensdagnamiddag 4 oktober organiseren de gemeentelijke sportdienst, de atletiekkern van Overmere en de Stichting
Vlaamse Schoolsport de 11de scholenveldloop. Het startsein
wordt gegeven om 14.30 uur. Zowel de kinderen van de Berlaarse scholen als hun ouders kunnen hieraan deelnemen. Alle
supporters op post!
Plaats: Sportzone - Finse Piste - Overmere
Datum: 4 oktober
Info: bij de Berlaarse scholen en de gemeentelijke sport-dienst

STEPAEROBIC
vanaf 26 september 2006 in de nieuwe sporthal in Overmere
Wil jij je conditie opbouwen, maar liefst op een plezante manier en onder deskundige begeleiding? Dan is dit zeker iets
voor jou! Je traint vooral het onderlichaam (benen en billen)
door het uitvoeren van verschillende bewegingen op een step,
dit alles gekruid met leuke muziek.
De reeks bestaat uit 10 lessen, telkens op dinsdagavond van
20 tot 21 uur. Eerste les op 26 september.

Volwassenen
Seniorensportdag
Ben je 50-plusser en wil je in een gezellige, ontspannen sfeer jouw
favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe sporttak … Dan ben je van harte welkom op Senior Sportief te Deinze!
Deze Oost-Vlaamse senioren-sportdag biedt jou een waaier aan
sporten aan met o.a. wandelen, ﬁetsen, petanque, aquagym, badminton, yoga, gymnastiek, volksdans, krulbol, seniorobics, … Tijdens de middagpauze kan je genieten van de muzikale omlijsting.

Prijs voor de 10 lessen: 45 euro, te betalen bij de eerste les.
Opgelet, max 20 deelnemers, dus wees er snel bij !
De reeks gaat door vanaf 10 inschrijvingen. Breng een matje
en/of handdoek mee voor de grondoefeningen.
meer info en inschrijven: 0477-90 21 84
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VOLLEYBAL - KALENDER
locatie Berlare
zaterdag 16 september
15.30 uur
Heren B 2e Provinciale B
JTV - VC Cosmos Wontergem
20 uur
Dames A 1e Provinciale
JTV - Mevoc Meerbeke
Heren C 3e Provinciale
JTV - Evo Ename B
zaterdag 30 september
20 uur
Heren B 2e Provinciale B
JTV - Sferos Deinze
(voorronde beker Oost-Vlaanderen)
zaterdag 7 oktober
15.30 uur
Heren B 2e Provinciale B
JTV - De Meteors Zottegem B
20 uur
Dames A 1e Provinciale
JTV - Deco Denderhoutem
Heren C 3e Provinciale
JTV - Ass’nee Assenede

START NIEUW SEIZOEN JUDO
Weldra begint een nieuw seizoen in de judoclub van Berlare en
Overmere. Het bestuur en de trainers nodigen hierbij geïnteresseerden uit om initiatielessen bij te wonen.

zaterdag 21 oktober
15.30 uur
Heren B 2e Provinciale B
JTV - VC Drongen
20 uur
Dames A 1e Provinciale
JTV - Nidak Nieuwkerken A
Heren C 3e Provinciale
JTV - VV Temse B

Te Berlare gaan we er tegenaan iedere woensdag en vrijdag van
19.30 tot 21 uur voor alle + 12 jarigen.
De jongeren (6j. tot 12j.) trainen iedere woensdag en
vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur.
Op zondag gaan alle trainingen door van 10.30 tot 12 uur.
In de sporthal van Overmere geven we judolessen op dinsdag en
donderdag van 18.30 tot 19.30 uur.

locatie Zele
zaterdag 16 september
20 uur
Heren A 1e Divisie B
JTV - Mevoc Meerbeke

Het trainersteam en het bestuur hopen jullie te mogen verwelkomen in onze judoclub.
Kom gerust eens langs, wij begeleiden je in deze toffe sport.

zaterdag 30 september
15.30 uur
Dames B 3e Provinciale B
JTV - Beltex Oudenaarde B
(voorronde beker Oost-Vlaanderen)

meer info:
Judoclub Kumiuchi Berlare
Sporthal Dorp 37d Berlare
• Voorzitter:
De Saedelaere Dirk, Kastanjelaan 11 Berlare,
052-42 76 64
• Secretaris:
Sichien Willy, Mosseveldstraat 3a Overmere,
09-367 81 54
• Penningmeester:
Philippe Rasschaert, Kerkveld 54 Berlare, 052-42 70 11

zaterdag 21 oktober
20 uur
eren A 1e Divisie B
JTV - VT Diksmuide
zaterdag 28 oktober
20 uur
Heren A 1e Divisie B
JTV - Wevok Sint-Joris Weert (2e Divisie)
of Evoco Comines (2e Divisie)
(1/16 ﬁnale Vlaamse beker)

Judoclub Kumiuchi Donkmeer
Sporthal Molenstraat 1b Overmere
• Voorzitter:
De Vos Linda, Mosseveldstraat 3a Overmere,
09-367 81 5
• Secretaris:
D’hooge Martine, Kastanjelaan 11 Berlare, 052-42 76 64

Verder zijn er de ‘extra-sportieve’ activiteiten:
Vrijdag 15 september om 20 uur: ploegenvoorstelling van
JTV Brigand Berlare-Zele in CC Stroming
Dinsdag 26 september vanaf ongeveer 22 uur: onze traditionele Kermisfuif in CC Stroming
Woensdag 27 september ons al even traditionele koerscafé
naast AMI-Dorp

judoclubberlare@hotmail.com
www.judoclubberlare.tk
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PROGRAMMA CC STROMING
SEPTEMBER - OKTOBER 2006

AGENDA CULTUREEL CENTRUM STROMING
& FESTIVALHAL DONKMEER
SEPTEMBER
1 september, vanaf 18 uur
2 september, vanaf 10 uur
3 september, vanaf 10 uur
7 t.e.m. 9 september, 20 uur
8 september, 20 uur
9 september, 19.30 uur
10 september
15 september, 20 uur
15 september, 20 uur
15 september, 19 uur
23 september, 20 uur
24 september
24 september, 21 uur
26 september, 21 uur
26 september
30 september, 19 uur

Gipsy-weekend CC Stroming met om 21 uur optreden Soﬁe Dykmans & band
Gipsy-weekend CC Stroming met ‘s avonds gipsyconcert en Latin Gipsy Party
Gipsy-weekend CC Stroming met om 16.30 uur circustheater Hoetchatcha
Vanessa Van Durme met ‘Kijk mama, ik dans!’
Algemene kennisquiz van Curieus Berlare (0486-42 13 24)
Het Woord van Bosquimano (0475-50 72 17)
opening tentoonstelling ‘Berlare aan de slag’
orgelrecital Luc Ponet in Sint-Martinuskerk Berlare
Ploegenvoorstelling JTV Brigand
Ledenfeest VVV Donkmeer in Festivalhal Donkmeer
Kermisconcert ‘t Meziek
Boerenkrijgstappers, Pa-Gijstochten in Festivalhal Donkmeer
Studio Zondag met Lexy Boy & The Dark Shades
JTV Brigand kermisfuif
optreden The Slow Club in cultuurcafé
jeugdraad, verkiezingsdebat

OKTOBER
1 oktober, 15 uur
7 oktober
8 oktober
12 oktober, 19 uur
12 oktober, 20.15 uur
13 oktober, 20 uur
14 en 15 oktober
15 oktober
17 oktober, 20.15 uur
19 oktober, 20 uur
19 oktober, 20.15 uur
23 en 24 oktober
26 oktober
26 oktober, 20.15 uur
27 oktober, 20 uur
28 oktober, 20 uur
28 oktober
29 oktober
31 oktober, 15 uur

concert Brassband Zele & Königliche Harmonie Hergenrath
eetfestijn Finado v.z.w. in Festivalhal Donkmeer
gemeente- en provincieraadsverkiezingen
Startdag Ziekenzorg
cursus zang: musical en ﬁlmmuziek
muziekquiz PhiNyX
Pompoenfestival VVV Donkmeer in Festivalhal Donkmeer
opening tentoonstelling Guy Smet
lezing over Marc Chagall
Elvis Peeters & co met ‘De ontelbaren’
cursus zang: musical en ﬁlmmuziek
schoolvoorstellingen: Tweelicht & Zoon met ‘Moby Dick’
bloedinzamelactie Rode Kruis
cursus zang: musical en ﬁlmmuziek
De Frivole Framboos met ‘Con Voce Soave’
concert Dynamic Symphonic Band
KWB Overmere, Smoutersdropping in Festivalhal Donkmeer
Studio Zondag met The She
kinderﬁlm ‘Dunderklumpen’

RESERVATIE: Linda Beelaert, Cultureel Centrum, Dorp 101, 9290 Berlare
Tel. 052-42 35 31, fax 052-42 74 84, e-mailadres: cultuur.reserveren@berlare.be
INLICHTINGEN omtrent de programma’s: Bob Pieters - tel. 052-42 73 72, fax 052-42 74 84, e-mailadres: cultuur@berlare.be

42

G I P S Y- W E E K E N D : G R AT I S O P E N I N G S F E E S T C C S T R O M I N G
1, 2 en 3 september

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. En spring ook even binnen tijdens de openingsuren van de bib!
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...

vrijdag 1 september
18 uur
18-23 uur

doorlopend
18.30 uur
19.30 uur
20.30 uur

opening
mobiele speelkamer
grote woonwagen
De ‘Mobiele Speelkamer’ nodigt uit met zijn zithoek, striphoek, tekenﬁlms, videospelen, kicker, gezelschapsspelen,
poppen, auto’s, keukentje, kleurboeken, houten blokjes, … veel speelplezier voor kleine en grote kinderen!
Rondom de wagen leven de kinderen zich uit met de volksspelen, ﬁetsen, hobbelpaardjes, glijbaan, kegelspel,
hoelahoep, springtouwen en ballen.
videomontage Tekenacademie
gaanderij
De Baardvrouw 1
woonwagen Roosendael
De Baardvrouw 2
woonwagen Roosendael
De Baardvrouw 3
woonwagen Roosendael
Kom zien, huiver en zweet bij het aanschouwen van ‘De Baardvrouw’: een levende attractie! Tevens zijn er ook
Ambiorix en Ambiorix: worstelaar en gewichtheffer van beroep… Echt waar, het is allemaal echt! Echte baard,
echte woonwagen, echte acteurs en echte emoties. Echt dus! De Vlaamse Monty Python in een notendop.
Komische freakshow voor jong en oud!
Acteurs: Mout Uyttersprot en Sebastien Dewaele.
duur van de voorstelling: 30 minuten
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zaterdag 2 september
10 uur
10-23 uur
doorlopend
10-12 uur
10-11 uur
11-12 uur

opening
mobiele speelkamer
videomontage Tekenacademie
open les Tekenacademie
open les preballet
open les ballet

grote woonwagen
gaanderij
buiten (bij goed weer) of in thematent
grote zaal CC
grote zaal CC

12.30-13.30 uur
14-15 uur
14-15 uur

open les slagwerkklas
open les woordklas
open les hiphop

thematent
thematent
grote zaal CC

14.30 uur
15.30 uur
17.30 uur

Rosse Rita’s kindercafé 1
woonwagen Roosendael
Rosse Rita’s kindercafé 2
woonwagen Roosendael
Rosse Rita’s kindercafé 3
woonwagen Roosendael
“In de met satijn en gouddraad beklede woonwagen is een ouderwets cafeetje ingericht waar de speelpop
Rosse Rita de plak zwaait. Jack de Rat, één van haar klanten, heeft een niet te lessen dorst.
Het dienstmeisje Sonja jongleert liever met glazen en drankjes dan dat ze werkt ...”
Poppentheater voor kinderen tot 12 jaar.
duur van de voorstelling: 25 minuten

16-17 uur

optreden acrobaat Charlie

thematent

21 uur
23-2 uur

optreden Amour Fou
Latin Gipsy Party met animatie

thematent
thematent

zondag 3 september
10 uur
10-18 uur
doorlopend
10-12 uur
11-12 uur
14-15 uur
15-16 uur
15-16 uur

16-17 uur
16.30-17.30 uur

opening
mobiele speelkamer
videomontage Tekenacademie
open les Tekenacademie

grote woonwagen
gaanderij
buiten (bij goed weer)
of in thematent
optreden voordrachtklas Academie
thematent (bij goed weer)
of grote zaal CC
open les jazzballet
grote zaal CC
open les jazzballet voor volw.
grote zaal CC
workshop circustechnieken
thematent
voor iedereen die graag eens wil jongleren, op tonnen lopen, …
open less jazz voor gevorderden
circusvoorstelling Hoetchatcha

grote zaal CC
thematent

Alle lessen, animaties en optredens zijn gratis!
Elke dag hapjes (wok) en drankjes!
Straal je zelf gipsy vibes uit? Verras ons dan met je wulpse zigeunerrokken, je vuurspuwact
en je waarzeggerij.

Iedereen is van harte welkom.
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Abonnementen & Reducties
Voor onze abonnees behouden we de beste plaatsen. Zij genieten bovendien van de laagste tarieven en zijn zeker van hun plaats in de
zaal.
Als abonnee kies je minimaal vijf verschillende podiumvoorstellingen uit ons aanbod.
Jongeren tot en met 25 jaar hebben een extra korting van 10% op een persoonlijk abonnement!
Reductie
Reductie wordt verleend aan houders van CJP-pas,+3-pas en studentenkaart (tot en met 25 jaar).
Kinderen tot 12 jaar vergezeld van hun ouders en grabbelpashouders betalen een vaste inkomprijs van 3 euro bij vele van onze voorstellingen (zie programma).
Bestel je minstens 20 kaarten voor een zelfde voorstelling dan geniet je van het abonnementstarief.
Jongeren tot en met 25 jaar betalen aan de avondkassa (half uur voor aanvang) het abonnementstarief.
Hoe tickets bestellen?
Je keuze gemaakt? Bel dan snel 052-42 35 31 tijdens onze kantooruren of stuur een mail naar cultuur.reserveren@berlare.be.
Je stort het totaalbedrag op rekeningnummer 091-0113307-40 van CC Stroming Berlare.
Je kan de kaarten tijdens de kantooruren persoonlijk afhalen in het centrum of ze worden je toegestuurd. In het laatste geval worden
1,50 euro administratiekosten aangerekend.
Kaarten moeten binnen de 14 dagen worden afgehaald of betaald. Zoniet vervalt de reservatie.

THEATER
VANESSA VAN DURME / KIJK MAMA, IK DANS!: A TRANSSEXUAL STORY
7, 8, 9 september, 20 uur
Vanessa wordt geboren met een geslacht dat helemaal niet bij haar past. Welke jongen speelt uitsluitend
met poppen en loopt rond in het ondergoed van zijn moeder? Het is een jongen die zijn eigen wereld creeert waarin hij een prinses, een fee of liefst nog een danseres is. Als het jongetje volwassen wordt, stoot
de ruwe wereld hem af, doet hem pijn, laat hem voelen dat hij anders is. De jongen besluit het meisje te
worden dat hij eigenlijk moest zijn…
In ‘Kijk mama, ik dans!’ neemt Vanessa je mee op de harde, soms grappige, maar vooral wilde rondrit
door haar leven.
Een aangrijpende monoloog over het gevecht van een mens op zoek naar simpel geluk!
tekst & spel: Vanessa Van Durme / coach: Griet Debacker / regie: Frank Van Laecke / productie: Swan
Lake
www.swanlake.be
3 EUR

TENTOONSTELLING
BERLARE AAN DE SLAG
zondag 10 september
CC Stroming werpt een blik op het actieve en zelfstandige Berlare en brengt een fototentoonstelling
over het zelfstandige beroep van eigen bodem. Onder leiding van Marc Van Gysegem richten diverse
(amateur)fotografen van Berlare hun camera’s naar de winkels en zelfstandige beroepen in de drie deelgemeenten. Het actieve Berlare vormt hét onderwerp. De beroepen verschijnen niet hiërarchisch, maar
naast elkaar. Verschillen in sociale status en prestige verglijden, nieuwe associaties zijn mogelijk.
Deze tentoonstelling vindt plaats in de galerie van CC Stroming en het cultuurcafé.
tot 9 oktober
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KLASSIEK
LUC PONET / ORGELRECITAL
vrijdag 15 september, 20 uur
locatie: Sint-Martinuskerk Berlare
Luc Ponet bouwde een internationale reputatie op door successen op gerenommeerde orgelfestivals
in o.a. Parijs, Warschau, Tokyo, Mexico, Chicago, Spanje, het Festival van Vlaanderen en het wereldberoemde Bamboe-orgelfestival van Las Pinas (Manila - Filippijnen).
Sedert 1996 is hij de vaste bespeler van het historische Ancion-orgel (1654) in het Provinciaal Museum
Begijnhofkerk te St. Truiden, en vanaf 1999 is hij tevens ‘organist in residence’ van de landcommanderij
Alden Biesen, het Europees Cultuurcentrum van de Vlaamse Gemeenschap.
i.s.m. Open Kerk
ook geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar
8-7 (red.)-6,50 (abo)-3 (kinderen tot 12) EUR

STUDIO ZONDAG
LEXY BOY & THE DARK SHADES
zondag 24 september, 21 uur
Al jaren verdringt Lexy de doffe klanken van de kermis naar de achtergrond. Spits je oren voor de grootste rockklassiekers aller tijden.
gratis

HAFABRA
KÖNIGLICHE HARMONIE HERGENRATH
zondag 1 oktober, 15 uur
De Koninklijke Harmonie Hergenrath bekleedt sinds jaren een vaste en niet onbelangrijke positie in het
rijke muziekleven van de Oostkantons. Dit toporkest heeft concertervaring in binnen- en buitenland en is
sinds 1999 erkend door de Duitstalige Gemeenschap als ‘ensemble met bijzondere artistieke prestatie’.
Het orkest staat onder leiding van dirigent Gerhard Sporken.
Het voorprogramma wordt verzorgd door Brassband Zele.
ook geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar
5-3 (kinderen tot 12) EUR

TENTOONSTELLING
GUY SMET
zondag 15 oktober
Het gaat me in de kunst om de intense manier van kijken, aanvoelen, ruiken, tasten, het registreren en
noteren van gewaarwordingen die gedachtestromen op gang brengen.
Het gaat me in de kunst om de eenvoud versus complexiteit, de zeggingskracht en de gelaagdheid van
een beeld zoals die van het woord.
Het gaat ook om langzaam grasduinen en wegdromen in zwijgende landschappen om er rustig te
kunnen nadenken en inzichten tot ontwikkeling te laten komen.
En het gaat hem in de kunst vooral om het beleven en herbeleven en nog zoveel meer…
Guy Smet
Tekeningen, collages en schilderijen.
tot 20 november
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LITERAIR CONCERT
ELVIS PEETERS, KOEN VAN ROY & GERRIT VALCKENAERS / DE ONTELBAREN
donderdag 19 oktober, 20 uur
Peeters leest fragmenten voor uit de proloog van zijn roman ‘De ontelbaren’. Het verhaal van een der
ontelbaren die na een lange, onberekenbare tocht stranden op onbekende kusten. Een gebaar van de man
wordt overal waar hij komt herkend als een teken. Het brengt hem in moeilijkheden, een andere keer lijkt
het hem te helpen. Valckenaers en Van Roy maakten er een soundtrack bij die ze zelf op de wankele planken brengen als een krachtig en tegelijk ontroerend tweemansorkest. Nicole Van Bael bedacht een sober
podiumbeeld en coachte de spelers naar een stevige, nu eens stuwende, dan weer verstilde voorstelling,
die bijna met eb en vloed de adem van de zee op scène zet.
De opstelling op het podium is die van een klein ensemble. Je verwacht dan ook een zanger met twee
begeleiders, maar je krijgt een voorlezer die zowel meedeint op het ritme van de muziek als ertegen
invaart. Peeters’ stem laveert door de knappe soundscapes van Valckenaers en Van Roy. Wie De ontelbaren kan meepikken, moet niet aarzelen: zien. (De Morgen)
www.elvispeeters.be
i.s.m. de Openbare Bibliotheek
met de steun van de Vlaamse Overheid
8-7 (red.)-6,50 (abo) EUR

MUZIKALE HUMOR
DE FRIVOLE FRAMBOOS / CON VOCE SOAVE
vrijdag 27 oktober, 20 uur
De nieuwste show van De Frivole Framboos is een muzikale, theatrale en vocale fantasie enig in zijn
genre, een concerto in ‘humor majeur’. Van opera tot chanson, van klassiek tot variété: Peter Hens parodieert alles. Het repertoire wordt heruitgevonden door alle muzikale genres te mengen. Bart Van Caenegem,
virtuoos pianist, kaatst in één oogopslag de wondere noten op een geniale manier terug. Samen overlopen
zij op hun manier de grote symfonische en lyrische werken.
Peter & Bart zijn al jaren publiekslievelingen in Frankrijk, Zwitserland, Italië, Duitsland en Nederland.
Nu ook nog eens in Berlare.
met: Peter Hens en Bart Van Caenegem
www.defrivoleframboos.be
ook geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar
17-16 (red.)-15 (abo) EUR

STUDIO ZONDAG
THE SHE
zondag 29 oktober, 19.30 uur
The She werd opgestart in 2004 rond spilﬁguur David Dhert. Hun nummer ‘Anthony’s got my soul’ wordt
geselecteerd voor een workshop op de Muzikantendag van 2004. David brengt er op het grote podium van
de AB het nummer samen met Axl Peleman en Camden en bezorgt de zaal van kop tot teen kippenvel.
In 2005 wint The She op Studio Brussel de laatste Demopoll-editie van het seizoen met ‘Sparkling Water
for Sissies’. Het nummer wordt geselecteerd voor de Demopoll compilatie-CD en het verhaal krijgt hierdoor een totaal onverwacht en uniek staartje: ‘Sparkling Water for Sissies’ wordt opgepikt door Radio 1
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en gedurende vijf maand vrijwel dagelijks gedraaid op de nationale zender. In juni 2006 tourt de groep in
Andalucia en passeert ze onder andere in Ronda waar groepen zoals dEUS, Lalalover en Gabriël Rios hun
ziel hebben achtergelaten. Een groep om in de gaten te houden!
www.theshe.be
gratis

FAMILIEFILM 4+
DUNDERKLUMPEN
dinsdag 31 oktober, 15 uur
Dunderklumpen speelt zich af in het hoge noorden van Zweden tijdens midzomernacht. Op een verlaten
eiland brengt een familie de vakantie door: vader, moeder, Jens en Camilla. Ongemerkt sluipt een vreemd
(getekend) ventje de kamer van Camilla binnen. Hij neemt al haar poppen en stopt ze in een grote zak.
Telkens hij één van hen aanraakt, wordt die levend. Bij het buitengaan neemt hij ook een schatkistje mee,
maar Jens zet meteen de achtervolging in.
De combinatie van levende en getekende elementen maken deze ﬁlm tot een fris en origineel geheel. Een
ﬁjne en tedere ﬁlm voor alle leeftijden.
regie: Per Ahlin (Zweden, 1974)
muziek: Toots Thielemans
met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen
3 EUR

IN DE KIJKER: CURSUSSEN DIE BINNENKORT STARTEN - UITSTAPPEN
HURRAY FOR HOLLYWOOD AND BROADWAY
MUSICAL EN FILMMUZIEK ZINGEN
In deze ﬁlm- en musicalreeks zingen we vrolijke, dromerige en ontroerende melodieën uit ﬁlms en musicals van 1920 tot 1980.
Musical is van oorsprong Amerikaans en is sterk beïnvloed door het lichte muziektheater en de revue. Veel
musicals werden met groot succes verﬁlmd.
Soms zingen we stukken musical comedy, waarin de showelementen op de voorgrond staan. Soms
komen de fragmenten uit een musical play, waarin veel meer samenhang zit. Of we zingen beroemde of
onbekende liedjes uit ﬁlms. Hoe dan ook zijn de liederen heerlijk om te zingen. Het wordt een nostalgische
reeks vol humor en romantiek.
Vooraf werken we even aan onze zangstem via ontspanning, houding, ademhaling en stemplaatsing. Zo
gaan we een boeiende avond tegemoet.
Iedereen is welkom. Er is geen enkele muzikale voorkennis vereist.
Meebrengen: pen en mapje.
data:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
begeleiding:

donderdag 12, 19 en 26 oktober van 20.15 tot 22 uur
27 euro, met korting: 7,50 euro (info te bekomen bij Vormingplus)
tot 2/10 op 03-775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. 001-4018612-75
06 10 12A
Vormingplus Waas-en-Dender
Katrien Vandekerckhove, zangeres en stempedagoge
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MET DE OGEN VAN EEN KUNSTENAAR:
MARC CHAGALL LEEST DE BIJBEL
Aan de hand van dia’s schets Huub Gerits ons een beeld van de vermaarde Russisch-Joodse schilder
Marc Chagall (1887-1985). Deze veelzijdige artiest is bekend om zijn vele olieverfschilderijen, gouaches,
aquarellen, keramiek en mozaïeken, lithograﬁeën en etsen en niet in het minst om zijn beroemde glasin-lood-ramen.
In het museum ‘Le Message Biblique de Marc Chagall’ in Nice, bevinden zich de grote werken van zijn
bijbels oeuvre. Twaalf doeken over thema’s van de boeken Genesis en Exodus sieren er de grote zaal. Vijf
kleinere schilderijen over het Hooglied bevinden zich in een intieme ruimte. Een wandeling langs zeven
thema’s van het eerste bijbelboek toont ons de grote scheppingskracht en de religieuze diepgang van een
der grootste schilders van de vorige eeuw. De kunstenaar uit het Wit-Russische Vitebsk vertelt en vertaalt
voor ons de bijbel in kleur. Hij doet de kleuren zingen.
datum:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
begeleiding:

dinsdag 17 oktober van 20.30 tot 23 uur
9 euro, met korting: 2,50 euro (info te bekomen bij Vormingplus)
tot 7/10 op 03-775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. 001-4018612-75
06 10 17B
Vormingplus Waas-en-Dender
Huub Gerits, theoloog en Chagallkenner

UITSTAP: HET FORT VAN BREENDONK
Het fort van Breendonk is een vesting die in 1906 werd opgetrokken als deel van een vestinggordel rond
Antwerpen. Het is omringd door een brede watergracht en de gebouwen zijn begraven onder de daaruit
uitgedolven aarde. Uiteraard werd het fort door het leger gebruikt, maar het vormde ook een tijdlang de
verblijfplaats van de koning. In de Tweede Wereldoorlog werd het een bastion van de Gestapo en een
berucht gevangenkamp van de SS.
Na een korte inleiding word je rondgeleid in de keuken, het SS-bureau, de kamers van de gevangenen
en tal van andere historische plaatsen. Op elk punt van het parcours krijg je uitleg. Tal van video’s, foto’s,
beschrijvingen en achtergrondgeluiden tonen je hoe Breendonk werkelijk was. Het parcours werd in 2003
grondig vernieuwd en uitgebreid. Historische lokalen die nooit voorheen te bezichtigen waren, zijn nu open
voor het publiek.
Plaats van samenkomst: ingang Fort.
Datum:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
plaats:
i.s.m.:
begeleiding:

maandag 6 november van 14 tot 16.30 uur
9 euro, met korting: 2,50 euro (info te bekomen bij Vormingplus)
tot 27/10 op 03-775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. 001-4018612-75
06 11 06F
Fort van Breendonk - Brandstraat 57 - Willebroek
Vormingplus Waas-en-Dender
Resy De Meulder, educatief medewerker Vormingplus
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12/9
15/9

S-Plus Berlare, S-Sport: nationaal bowlingtornooi
Berlaarse Kampeer Vriendenkring De Turfputzwervers,
vergadering om 19.30 uur in feestzaal café De Turfput
15/9 OKRA Overmere, dagﬁetstocht met vertrek om 10 uur
aan de parochiekerk
16/9 Heemkundige Kring Overmere, busreis naar Floreffe en
Namen. Vertrek om 8 uur. 09 – 367 55 74
18/9 KVLV Uitbergen, startvergadering (‘t Zit vanbinnen) om
14 uur in SCC De Venne
19/9 S-Plus S-Sport, natuurwandeling Sint-Amands
20/9 OKRA Berlare, bestuursvergadering om 16 uur
21/9 OKRA Overmere, seniorensportdag in Deinze
23/9 KVLV Uitbergen, ﬁetstocht met vertrek om 14 uur aan de
parochiekerk
24/9 KVG Overmere, 60-jarig bestaan: feest vanaf 10 uur in
de Parochiale Kring
27/9 Gezinsbond Uitbergen, kookles voor mannen
28/9 S-Plus, S-Sport: seniorsportief te Deinze
29/09 KAV Overmere, startvergadering om 19.30 uur in de
Kring
30/9 Gezinsbond Uitbergen, sneukeltocht met avondspel

• Boerenkrijgstappers, elke donderdag wandeling om 19
uur.
• KVLV Uitbergen, elke dinsdag yoga om 20 uur in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool
• OKRA Berlare, elke maandag ﬁetstocht met vertrek om 14
uur aan de kerk
• OKRA Berlare, elke dinsdag (behalve 26/9 en 10/10) petanque
• OKRA Berlare, elke woensdag (behalve 27/9) 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
• OKRA Overmere, elke donderdag van 15.30 tot 16.30 uur
turnen in gemeentelijke Feestzaal Overmere (behalve tijdens schoolvakanties)
• 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

OKTOBER
2/10 OKRA Overmere, laatste ﬁetstocht met vertrek om 14 uur
aan de Parochiale Kring. Daarna gezellig samenzijn.
2/10 S-Plus Berlare, kofﬁetafel met informatie over CO-vergiftiging om 14.30 uur
2/10, KAV Overmere, kernvergadering om 19.30 uur in Oude
Kapel Overmere
4/10 OKRA Berlare, bestuursvergadering om 16 uur
5/10 KVLV Uitbergen, uitwaaidag vanaf 14 uur in Wachtebeke
6/10 OKRA Overmere, herfstwandeling met vertrek om 14 uur
aan de parochiekerk van Uitbergen
8/10 Gezinsbond Uitbergen, GOSA feestnamiddag
9/10 KVLV Uitbergen, crea: vilten om 19 uur in SCC De Venne
10/10 OKRA Berlare, herfstfeest om 14 uur
11/10 Gezinsbond Uitbergen, kookles voor mannen
13/10 S-Plus Berlare, S-Sport: natuurwandeling in Sinaai
14/10 KVLV Uitbergen, wandeling met vertrek om 14 uur aan
de parochiekerk
16/10, KAV Overmere, Koken met bier om 19.30 uur in Oude
Kapel Overmere
19/10 KVG Overmere, uitstap naar de Kaasboerin te Postel.
Vertrek om 9.30 uur in Overmere (052-44 47 40)
19/10 KVLV Uitbergen, voor weduwen en alleenstaanden “Vrouwen van Laken” om 14 uur in Zele
19/10 S-Plus Berlare, S-Sport: fotozoektocht in Dendermonde
25/10 Gezinsbond Uitbergen, kookles voor mannen
26/10 S-Plus Berlare, crea bloemstuk Allerheiligen om 14 uur
26/10, KAV Overmere, Jong KAV bloemschikken om 19.30 uur
in de Kring
27/10 KVLV Uitbergen, kookles ‘Paddenstoelen, kinderen van
de nacht’ om 19 uur in SCC De Venne
28/10 Gezinsbond Uitbergen, kindernamiddag
30/10 KVLV Uitbergen, bloemschikken om 19 uur in SCC De
Venne
30/10 OKRA Berlare, bestuursvergadering om 18 uur
30/10-3/11 S-Plus Berlare, S-Sport: sportieve midweek; met
oma en opa op vakantie

SEPTEMBER
4/9
OKRA Overmere, ﬁetstocht met vertrek om 14 uur
aan het Boerenkrijgpark
4-8/9 S-Plus Berlare, S-Sport: sportieve ﬁt- en dansweek
in Wenduine
4/09 KAV Overmere, kernvergadering om 19.30 uur in
Oude Kapel Overmere
5/9
OKRA Overmere, petanquetornooi om 14 uur in het
Boerenkrijgpark
6/9
OKRA Berlare, halve dagreis naar Brouwerij Palm.
Vertrek om 12.45 uur
9/9
Gezinsbond Uitbergen, kermisbarbecue
10/9 Open Monumentendag
Van 10 tot 18 uur gratis toegang in Museum Donkmeer
10/9 OKRA Overmere, jubileumviering n.a.v. 50 jaar KBGOKRA Overmere
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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
Patrick Van Malderen
patrick.van.malderen@skynet.be
Galgenbergstraat 73, Berlare
052-42 50 37
Luc Temmerman
Kruisstraat 27, Overmere
0498-62 57 12
Rita Sichien
Donklaan 134, Berlare
09-367 55 71
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GEMEENTESECRETARIS
Frank Lippens
Dendermondse stwg 74a, Overmere
GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare
openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

1 tot 1,5 meter). Langer snoeihout wordt geweigerd. Eén aanhangwagen
per dag. Alleen nog lichte aanhangwagens en lichte bestelwagens worden
toegelaten.

secretaris@berlare.be
09-367 75 64

SPORTDIENST
sportfunctionaris:

052-43 23 40
fax: 052-42 26 77

administratie:
8-12 uur
8-12 uur
8-12 uur
8-12 uur
8-12 uur

13-19 uur
13-17 uur

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

CAFETARIA SPORTHAL
uitbater: Rudy De geest
openingsuren
weekdagen
14-01 uur (dinsdag vanaf 17 uur)
zaterdag
14-01 uur
zondag
8.30-13 uur
17-22 uur

GEMEENTEHUIS UITBERGEN
Veerstraat 10, Uitbergen
09-367 50 66
openingsuren
dinsdag en woensdag van 10.30 tot 12 uur (gesloten in juli)
DIENSTEN GEMEENTEHUIS
Dienst Bevolking
Burgerlijke Stand
Technische Dienst
Milieudienst
mailadressen
algemeen:
gemeentesecretaris:
ontvanger:
technische dienst:

milieudienst:
dienst bevolking:

BUITENDIENSTEN
GEMEENTELIJKE MAGAZIJNEN
Bollewerkstraat 34, Berlare

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

052-42 28 92

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

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

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:
CULTUREEL CENTRUM STROMING
Dorp 101, Berlare
cultuurbeleidscoördinator: Bob Pieters

052-42 29 75
cultuurfunctionaris: Leen De Greve

CONTAINERPARK
Bollewerkstraat, Berlare
052-42 69 65
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

tickets & administratie: Linda Beelaert

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

052-42 73 72
cultuur@berlare.be
052-42 42 47
ccstroming@berlare.be
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.
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CULTUURCAFE
uitbater: Kevin De Rouck & Niki Van de Velde
openingsuren
weekdagen
vanaf 17 uur
zaterdag
vanaf 18 uur
zondag
vanaf 11 uur
maandag
gesloten
OPENBARE BIBLIOTHEEK
Dorp 101a, Berlare
bibliothecaris: Ann Pieters

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.

052-42 74 71

GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE
Schoolstraat 23, 9230 Wetteren
09-366 00 54
directeur: Fritz Van Damme
academie.wetteren@skynet.be
www.wetteren.be/tekenacademie.htm

052-42 61 88
berlare@bibliotheek.be

GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK & WOORD
Schooldreef 42, 9230 Wetteren
09-369 24 90
directeur: Dirk Lippens
gamwwetteren@skynet.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)

GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN
JEUGDRAAD
voorzitter: Nijs Van Hauwe
Rijtewegel 4e

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)

CULTUURRAAD
voorzitter: Lieve Petrens
E. Hertecantlaan 83, Berlare

MUSEUM DONKMEER
Donklaan 123
museumbewaarder: Peter Van Wichelen

MILIEURAAD
voorzitter: Albert De Smet
Kattebroeckstraat 37, Overmere

openingsuren 1/5 - 1/10
maandag en dinsdag:
woensdag t.e.m. vrijdag:
zaterdag, zon- en feestdagen:
rondleidingen op aanvraag
openingsuren 1/10 - 1/5
maandag en dinsdag:
woensdag t.e.m. vrijdag:
zaterdag, zon- en feestdagen:
rondleidingen op aanvraag

SENIORENRAAD
voorzitter: Martha Tackaert
Hogeweg 8A, Berlare

09-342 92 40
museumdonkmeer@berlare.be

SPORTRAAD
voorzitter: Marc Dauwe
Daelvenne 10, Berlare

gesloten
10-17 uur
14-18 uur

DORPSRAAD UITBERGEN
voorzitter: Roger Rogiers
Slot 25, Uitbergen
gesloten
op afspraak
14-18 uur

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

0484-88 33 60
nils.van.hauwe@gmail.com

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

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
Freddy Schatteman
Mandemakerstraat 4, Berlare
052-42 25 41
Martine Van De Velde
Boerenkrijglaan 31, Overmere
09-367 79 86
Martha Tackaert
Hogeweg 8a, Berlare
052-42 30 82

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
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DIENSTEN OCMW
administratie
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

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

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
woonbemiddelingsdienst@ocmwberlare.be
- woonbemiddeling:
- leeﬂoon-wet maatschappelijk integratie:
rmi@ocmwberlare.be
- maaltijd & poetsdienst:
extramuraledienst@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

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

directie: Freddy Schollaert
Rusthuis Herfstvreugde
Wegelken 6, Berlare
directie: Frieda De Meyer

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:

CENTRUM ZIT-STIL
03-830 30 25
hyperactiviteit, concentratieproblemen, aandachtstoornis, impulsiviteit
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

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

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

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
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VLAAMSE VERENIGING AUTISME
ouder- en familievereniging

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

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
tandartsen
apothekers

052-21 21 71
0900-10 500

WIT-GEEL KRUIS
Zele

052-44 93 83

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-Dorp-HoogstraatLeopolddreef
Politie Zele
052 45 98 45

POSTKANTOREN
E. Hertecantlaan 43, Berlare
B. De Lausnaystraat 54b, Overmere

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

052-42 31 84
09-367 50 02

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

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.

INSCHRIJVEN OP ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN VAN DE
GEMEENTE
cultuurnieuwsbrief via mail > stuur een mailtje met als onderwerp
‘cultuur in je mailbox’ naar
cultuur@berlare.be

RODE KRUIS
voorzitter: Willy Vertongen
ondervoorzitter: Michel Van der Haegen
public relations: Piet Triest
jeugd rode kruis:
Stefaan en Wendy Sichien-De Meuleneir
hoofd hulpdienst: Regina Malin

jeugdnieuwsbrief via mail à stuur een mailtje met als onderwerp
‘jeugd in je mailbox’ naar
jeugd.vorming@berlare.be

09-367 97 60
052-42 29 97
052-42 40 39

0475-90 78 00
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
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
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MELDINGSKAART
Met deze meldingskaart kan elkeen klachten, problemen, opmerkingen of suggesties overmaken
aan het Gemeentebestuur of het OCMW. Het College van Burgemeester en Schepenen en het
Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten willen 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 diensten (gemeente of OCMW) die binnen de
twee weken een voorstel tot oplossing overmaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen
of het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Deze organen onderzoeken de voorgestelde oplossing en nemen 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, financiële problenen, enz…
• De werking van de gemeentelijke en OCMW-diensten.
• Enige andere materie die te maken heeft met het gemeentebeleid.
• Lokale politie: problemen omtrent inbraken in woningen, dienaangaande beveiligingsadvies,
herbezoek, slachtofferhulp, vakantietoezicht, enz…
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Uitgiftekantoor Berlare - Verantw. uitgever: Luc Vercruyssen

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Afzender: Naam en adres:...............................................................................................................
..................................................................... Datum.......................................................................
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