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3&%"$5*0/&&PROJECT INFOGEM
Toen we in 1996 het project Infogem hebben opgestart, hadden we
een duidelijk objectief. We wilden de Groot-Berlaarse bevolking beter
informeren over het gemeentelijk gebeuren. Enerzijds wilden wij de
werking van de gemeentelijke diensten beter kenbaar maken en anderzijds werden de diverse verenigingen van de gemeente uitgenodigd
om hun activiteiten via Infogem ruimere bekendheid te geven. Met veel
moeite en aandringen sprokkelden wij de artikels samen en maakten
hiervan ons gemeentelijk informatieblad. Een duidelijke en verzorgde
vormgeving en telkens weer een bladvullende en artistieke foto op de
kaft gaven Infogem een eigen gezicht. Ik dank Lieve Petrens (vormgeving) en Marc Van Gysegem (foto kaft) voor hun volgehouden inzet.
Ondertussen zijn we elf jaar verder en mogen we stellen dat Infogem is
uitgegroeid tot een kwaliteitsvol informatieblad waarmee de Groot-Berlaarse bevolking vertrouwd is geraakt. Mijn dank hiervoor gaat ook naar
Bob Pieters, cultuurfunctionaris, die thans instaat voor de tekstcoördinatie. Graag dank ik ook de diverse verenigingen, de adviesorganen en de
gemeentelijke diensten die in steeds toenemende mate de weg naar ons
informatieblad hebben gevonden. Ook drukkerij Van Daele wil ik danken.
Zij zorgden steeds voor een goed afgewerkt eindproduct. Ondertussen
is Infogem niet langer het enige gemeentelijke informatiekanaal. De gemeentelijke website (www.berlare.be) en diverse elektronische nieuwsbrieven zijn ondertussen aan de informatiestroom toegevoegd.

In Infogem rest mij na 30 jaar leiding van het gemeentebeleid nog een bescheiden kolommetje om aan iedere
inwoner van onze mooi geworden fusiegemeente het allerbeste
toe te wensen voor het nieuwe jaar 2007 en tevens voor al de
komende jaren.

Graag wil ik ook nog iets zeggen over de foto en het verhaal achter
de foto op de kaft van dit nummer. De foto van een gietijzeren kruis
op het kerkhof van Berlare werd genomen door Marc Van Gysegem in
november 2000. Vervolgens werden er in november 2002 een aantal
gietijzeren kruisen van oude graven verwijderd door de gemeentelijke
technische dienst. Het bestuur van de gemeentelijke cultuurraad ijverde
voor de bewaring van deze waardevolle kruisen en ze werden in opdracht van het gemeentebestuur dan ook gerestaureerd. Onder impuls
van de heem- en oudheidkundige kring van Berlare zullen de kruisen in
november 2006 rond de kerk worden geplaatst, tussen de omheining en
de muur van de kerk. De keuze voor deze plaats gaat terug naar het verleden. Tot in de 19de eeuw lag het kerkhof van Berlare rond de kerk.

Ik detailleerde 30 jaar lang alle nieuwjaarswensen in
functie van “zich gelukkig voelen”. Ik heb trouwens jaar in en
jaar uit met de bevolking meegeleefd en leef nog steeds mee.
Andere meesters, andere levensaccenten, wellicht
betere binnen zoveel gestelde verwachtingen. Ook aan hen en
aan latere opvolgers wens ik het allerbeste in hun betrachtingen om iedereen van onze gemeente voldoening te schenken.
Voor mij start af 2 januari 2007 een nieuw leven,
weliswaar in dankbaarheid voor al mijn medewerkers uit het
verleden heden, bijzondere dankbaarheid voor het enthousiasme van zoveel mensen.

Met deze November-December editie brengen wij u, geachte lezer, het
laatste nummer van Infogem van deze legislatuur. Elf jaar lang hebben
wij met inzet en enthousiasme
gewerkt om van Infogem te
maken wat het is geworden. Of
er een twaalfde jaargang komt
ligt niet in onze handen. Het zal
afhangen van wat het nieuwe
gemeentebestuur hierover zal
beslissen.

Mogen de Kerst- en Nieuwjaarsdagen u een verwachte vrede en geluk schenken bij de eindejaarsdagen 2006
en in 2007 en in al de aansluitende jaren.
Dank voor alles en elkeen!

Met vriendelijke groeten
J. W. Van Sande
Burgemeester
Sinds 1 januari 1977
Tot 2 januari 2007

Arrivederci!
Luc Vercruyssen,
Eerste Schepen.
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RIJBEWIJZEN: DE NIEUWE RIJOPLEIDING
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Sinds 1 september 2006 gelden nieuwe regels voor het behalen
van het rijbewijs voor de categorie B (auto).
Vanaf de leeftijd van 17 jaar kan je het theoretisch examen aﬂeggen (zelfstudie of theoretische lessen in de rijschool). Je mag zoveel examens aﬂeggen als nodig is, zonder dat je verplicht wordt
lesuren te volgen. Het theorie-examen mag niet langer dan 3 jaar
afgelegd zijn om een voorlopig rijbewijs te bekomen.

WET BETREFFENDE DE RECHTEN
VAN VRIJWILLIGERS: INFOAVOND

Na het slagen voor dit theoretisch examen heb je 2 mogelijkheden:

Sinds 1 augustus is een groot deel van de nieuwe
‘Wet betreffende de rechten van vrijwilligers’ van
toepassing. Het deel over aansprakelijkheid en verzekeringsplicht treedt in werking vanaf 1 januari.
Alle verenigingen (jeugd, sport, socio-cultureel, milieu, …) werken met vrijwilligers. Daarom organiseert het gemeentebestuur een infosessie rond deze
nieuwe wetgeving op donderdag
16 november om 20 uur in CC Stroming.
In een uurtje worden de belangrijkste principes
van deze wet uitgelegd door een specialist van het
Steunpunt Vrijwilligerswerk van de provincie.
Na de pauze kan iedereen vragen stellen.

• Op je 17 jaar kan je kiezen voor een voorlopig rijbewijs
met begeleider dat geldig is voor 36 maanden. Je oefent
minimum 3 maanden met de begeleider van jouw keuze, maar
je mag het praktijkexamen slechts aﬂeggen vanaf je 18 jaar.
Wil je eerst de belangrijkste basisvaardigheden onder de knie
krijgen, dan kan je bij elke rijschool terecht voor een basisopleiding van 6 uur. Bovendien kan je op gelijk welk moment
terecht bij de rijschool voor één of meer rijlessen of een evaluatiemoment.
Rijvoorwaarden tijdens de stageperiode:
De kandidaat:
- moet minstens 17 jaar zijn
- mag niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen
voor de categorie B
- moet vergezeld zijn van een begeleider, die niet meer hoeft
vermeld of geregistreerd te worden
- mag eventueel nog vergezeld zijn van één andere persoon
- mag houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs met of
zonder begeleider
- mag niet rijden van 22 uur tot ’s anderendaags 6 uur op
vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen

Elke Berlaarse vereniging, buurtcomité, verzameling
mensen… is welkom.
meer info: cultuurdienst:
Bob Pieters, 052-42 73 72 en cultuur@berlare.be
dienst Jeugd & Vorming: Amber Vande Winckel,
052-42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
sportdienst: Annelies De Wilde, 09-356 89 56 en
sportdienst@berlare.be
www.vrijwilligerswerk.be

De begeleider:
- moet sedert ten minste 8 jaar houder en drager zijn van
een geldig Belgisch of Europees rijbewijs, geldig voor de
categorie B
- moet ingeschreven zijn in België en houder zijn van een
identiteitsdocument, afgegeven in België
- mag niet vervallen zijn of geweest zijn van het recht tot sturen binnen de 3 jaar vóór de afgifte van het voorlopig rijbewijs

BEKENDMAKING
I.V.M. NAAMPLAATJES
AAN DE STROOIWEIDEN
VAN DE BEGRAAFPLAATSEN
Het College van burgemeester en schepenen maakt
bekend dat, ingevolge Gemeenteraadsbesluit van
28/06/2005, de naamplaatjes van de overledenen
bevestigd aan de gedenkzuilen vóór 08/08/2005,
bevestigd blijven tot 31/12/2006. Tot 31/12/2006
kan door een nabestaande of elke belanghebbende
van de overledene een verzoek gericht worden aan
het College van burgemeester en schepenen om,
tegen betaling van 25 euro, het naamplaatje gedurende een termijn van 15 jaar te bevestigen aan de
gedenkzuil. Wordt vóór 01/01/2007 geen verzoek
gericht, dan wordt het naamplaatje verwijderd.

Voor de aanvraag van je voorlopig rijbewijs, dien je je persoonlijk aan te melden en in het bezit te zijn van een aanvraagformulier dat ingevuld is door het examencentrum en door jou
ondertekend werd. Er dienen ook 2 pasfoto’s voorgelegd en 9
euro betaald te worden.
Na aﬂoop van de geldigheidsperiode van het voorlopig rijbewijs, kan je een ander voorlopig rijbewijs bekomen na het slagen voor een nieuw theoretisch examen. Dit kan opnieuw een
voorlopig rijbewijs met begeleider zijn of een voorlopig rijbewijs
zonder begeleider (dit laatste kan enkel als voldaan wordt aan

meer info: dienst Bevolking, 052-43 23 46
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De kandidaat kan een voorlopig rijbewijs B met of zonder begeleider bekomen, zelfs wanneer hij titularis geweest is van een
M2, als hij voldoet aan al de voorwaarden. Ook tijdens de geldigheidsperiode kan men omwisselen naar een nieuw model als
men voldoet aan alle voorwaarden. Men kan daarna niet meer
terug overschakelen naar een voorlopig rijbewijs Model 1, 2, 3
of leervergunning.

de voorziene voorwaarden en indien je nog geen houder geweest bent van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider). De
kandidaat dient opnieuw een stage van minimum 3 maanden
te doorlopen.
• Op je 18 jaar kan je een voorlopig rijbewijs zonder begeleider bekomen dat geldig is voor 18 maanden.
- je mag niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen
voor de categorie B
- je moet 20 uur praktijkonderricht gevolgd hebben in een
erkende rijschool
- het bekwaamheidsattest van de erkende rijschool dient gevoegd te worden bij de aanvraag
- je moet niet vergezeld zijn van een begeleider maar je mag
enkel 1 passagier meenemen die minstens 24 jaar is en
houder en drager van een rijbewijs geldig voor de categorie
B
- het voorlopig rijbewijs kan niet verlengd of vernieuwd worden
- je mag niet rijden van 22 uur tot ’s anderendaags 6 uur
op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke
feestdagen en op wettelijke feestdagen
- je mag voorheen nog geen houder geweest zijn van een
voorlopig rijbewijs zonder begeleider
- je moet een stage van minstens 3 maanden doorlopen

Wijzigingen praktijkexamen vanaf 01/12/2006
De nieuwigheid bestaat erin dat het praktijkexamen voor de categorie B uit een proef op de openbare weg zal bestaan. De proef
op het terrein buiten het verkeer wordt niet meer uitgevoerd.
Dit heeft voor gevolg dat het examen op de openbare weg, naast
de reeds bestaande rit, zal uitgebreid worden met 2 manoeuvres,
nl. keren in een straat en achterwaarts parkeren achter een voertuig. De proef houdende bewijs van kennis van een voertuig blijft
eveneens bestaan.
Alle kandidaten voor het rijbewijs B, zelfs indien ze houder zijn
van een (oud) voorlopig rijbewijs Model 1, 2, 3 of een leervergunning, moeten, vanaf 1 december 2006, het praktijkexamen
aﬂeggen volgens de nieuwe procedure.
De kandidaat die de proeven op het terrein buiten het verkeer
met succes aﬂegde vóór 1 december 2006 maar niet slaagde
voor de rit op de weg, zal de manoeuvres opnieuw moeten aﬂeggen op de openbare weg.

Voor de aanvraag van je voorlopig rijbewijs, dien je je persoonlijk aan te melden en in het bezit te zijn van een aanvraagformulier dat ingevuld is door het examencentrum en door jou
ondertekend werd. Je dient het bekwaamheidsattest af te geven, 2 pasfoto’s voor te leggen en 9 euro te betalen.

NIEUWE CATEGORIE RIJBEWIJZEN: G
(LANDBOUWVOERTUIGEN)

Na aﬂoop van de geldigheidsperiode kan de kandidaat enkel
nog een voorlopig rijbewijs met begeleider bekomen.

Vanaf 15 september 2006 moet iedereen die een voertuig
van categorie G op de openbare weg wil besturen, houder en
drager zijn van een rijbewijs, geldig voor de categorie G (speciﬁeke nationale categorie voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens alsook de als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine ingeschreven
voertuigen).

Praktijkexamen
Ten vroegste na 3 maanden stage en vanaf 18 jaar kan je het
praktijkexamen aﬂeggen in het examencentrum ofwel met het
voertuig van de erkende rijschool (de instructeur vergezelt je) of
met je eigen voertuig (model 36 maanden: met begeleider die
beantwoordt aan de hierboven vermelde voorwaarden, model 18
maanden: met begeleidend persoon van minimum 24 jaar en
drager van een rijbewijs geldig voor de categorie B).

Zijn evenwel vrijgesteld om houder te zijn van een rijbewijs G:
• De bestuurders die geboren zijn vóór 1 oktober 1982: ze mogen rijden zonder houder te zijn van enig rijbewijs.
• De bestuurders van voertuigen van categorie G die van de
hoeve naar het veld rijden en omgekeerd, tot en met 31 december 2008, indien zij voldoen aan één van de volgende
voorwaarden:
- geboren zijn tussen 1 oktober 1982 en 31 augustus 1986
- houder zijn van een geldig rijbewijs van ten minste categorie
B
- houder zijn van een rijgetuigschrift voor landbouwtractor

Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het praktijkexamen (dus
na de 2de, 4de keer) moet de kandidaat 6 uren praktijklessen
volgen bij een erkende rijschool. De autorijschool vermeldt dit op
het voorlopig rijbewijs.
Overgangsmaatregelen
De voorlopige rijbewijzen model 1, model 2, model 3 voor de categorie B en de leervergunningen blijven geldig tot de op het document vermelde uiterste geldigheidsdatum. Alle bepalingen die
op deze documenten van toepassing waren, blijven van kracht.
Bij het verlopen van de geldigheid dient een nieuw voorlopig rijbewijs B aangevraagd te worden om zich aan te bieden voor het
praktijkexamen. De personen die echter nog een ‘bijlage 4’ ontvingen vóór 1 september 2006 kunnen zich aanmelden voor dit
examen (8 uren praktijkles en begeleid door de rijschool) zonder
een voorlopig rijbewijs voor te leggen.

Opgelet!
- Buiten het traject van de hoeve naar het veld dienen zij houder
te zijn van rijbewijs G.
- Vanaf 1 januari 2009 dienen deze bestuurders houder te zijn
van een rijbewijs G, zelfs op het traject hoeve-veld.
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rijbewijs dat beperkt is tot het besturen van een voertuig van de
categorie G met een maximum toegelaten massa die niet meer
is dan 20 000 kg (20 ton).

Vereiste leeftijd voor het besturen van voertuigen van categorie G
- Voertuigen van categorie G waarvan de maximale toegelaten
massa niet meer dan 20.000 kg bedraagt: 16 jaar.
- Voertuigen van categorie G waarvan de maximale toegelaten
massa meer dan 20.000 kg bedraagt: 18 jaar.

meer info: dienst Bevolking, 052-43 23 44
www.wegcode.be
www.mobilit.fgov.be
www.sbat.be

Om een rijbewijs G te bekomen moet de kandidaat aan de
volgende voorwaarden voldoen:
- Tenminste 16 jaar zijn.
- Geslaagd zijn voor het speciﬁek theoretisch examen G.
- Een praktisch onderricht gevolgd hebben.
- Geslaagd zijn voor het speciﬁek praktisch examen G.
- Voldoen aan de medische vormen voorzien voor de kandidaten
van groep 1 (categorie A, B, B+E).
- Niet vervallen verklaard zijn tot het recht van besturen van
voertuigen van categorie G.
- Ingeschreven zijn in België en houder zijn van het vereiste
identiteitsdocument

WEKELIJKSE RUSTDAG
IN NERING EN AMBACHT
In België voorziet de wet van 22 juni 1960 in een verplichte wekelijkse rustdag voor handelaars en ambachtslieden. Naast de
basisprincipes waarop deze wet berust, vind je hierna ook de lijst
met gereglementeerde sectoren.
Principes
De wet van 22 juni 1960 voorziet in een wekelijkse rustdag voor
de handels- en ambachtelijke sectoren waarvoor één of meer
beroepsverenigingen dit gevraagd hebben. Krachtens die wet
hebben talrijke sectoren de invoering van een verplichte wekelijkse rustdag gevraagd:

Overgangsmaatregelen
Houders van een rijbewijs B en van een getuigschrift voor het
besturen van een landbouwtrekker afgegeven vóór 15 september 2006, zullen een rijbewijs G kunnen verkrijgen zonder dat zij
de scholing hoeven te volgen of het theoretisch en het praktisch
examen hoeven af te leggen.

• slagers; kleinhandelaars in algemene voeding; kleinhandelaars in fruit, groenten en primeurs; vishandelaars; handelaars in wild en gevogelte, traiteur;
• kleinhandelaars in zuivelproducten;
• kleinhandelaars in schoenen, schoenherstellers;
• bloemisten;
• kleinhandelaars in textielwaren;
• kappers;
• juweliers, horlogemakers, goudsmeden;
• kleinhandelaars in ﬁetsen, bromﬁetsen en scooters;
• meubelhandelaars; behangers, stoffeerders, binnenhuisinrichters en –architecten;
• kleinhandelaars in drogerijen;
• kleinhandelaars in ijzerwaren;
• makers van maatpakken;
• bakkers, banketbakkers;
• kleinhandelaars in vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen.

Bovendien zijn de houders van een certiﬁcaat voor het besturen
van een landbouwvoertuig, de houders van een rijbewijs categorie B en de personen geboren vóór 31/08/1986 vrijgesteld
van het theoretisch examen. Zij kunnen gewoon hun praktisch
examen voor de categorie G aﬂeggen.
Theoretisch examen
Het theoretisch examen kan afgelegd worden vanaf de leeftijd van 15
jaar en 9 maanden. Het theoretisch examen vindt plaats in het examencentrum dat bevoegd is voor het afnemen van rijbewijsexamens.
De kandidaat heeft de vrije keuze van examencentrum.
Scholing
De scholing is verplicht en wordt gevolgd, hetzij in de door de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer erkende rijscholen, hetzij in de landbouwscholen en de vormingscentra voor de
landbouw waarvan het programma door de Minister tot wiens
bevoegdheid de verkeersveiligheid behoort, is goedgekeurd.

Op vraag van één of meer beroepsverenigingen en na gunstig
advies van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen kan de lijst met de gereglementeerde
sectoren gewijzigd worden

Praktisch examen
Het praktisch examen kan afgelegd worden vanaf de leeftijd van
16 jaar en vindt plaats in het examencentrum dat bevoegd is voor
het afnemen van rijbewijsexamens, ofwel in de landbouwschool,
het vormingscentrum voor de landbouw of de erkende rijschool.

in het algemeen belang en indien de economische behoeften
dit vereisen. In de betrokken sectoren moeten de ondernemingen die rechtstreeks producten verkopen of diensten verlenen
waarbij zij in contact komen met klanten, één rustdag per week
in acht nemen. Deze verplichting geldt voor alle verkoopplaatsen,
met uitzondering van die welke gevestigd zijn aan een autosnelweg.

Het praktisch examen omvat een proef op een privé-terrein en een proef op de openbare weg. Het slagen voor de
proef op het privé-terrein (één jaar geldig) is een voorwaarde
om tot de proef op de openbare weg toegelaten te worden.
Na het slagen voor het praktisch examen kan de kandidaat het
rijbewijs geldig voor de categorie G bekomen.

Op de wekelijkse rustdag is het eveneens verboden aan huis te
leveren.

Indien de kandidaat minder dan 18 jaar oud is, bekomt hij een
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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

Onder rustdag moet een ononderbroken periode van 24 uur worden verstaan die ofwel om 05.00 uur, ofwel om 13.00 uur begint
en op hetzelfde uur ‘s anderendaags eindigt.
Elke onderneming is vrij om zijn wekelijkse rustdag te kiezen.
Indien deze rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag
voorafgaat, mag hij worden verschoven naar de dag die volgt op
deze feestdag.

Kaart verloren?
Bel onmiddellijk CARD STOP

Indien de gekozen dag een andere is dan zondag vanaf 05.00
uur, moet hij bekendgemaakt worden aan het College van burgemeester en schepenen en aangekondigd worden door middel
van een aanplakbord met het zegel van de gemeente waarbij aan
een aantal voorwaarden qua formaat en opschrift moet worden
voldaan. Je kan je hiervoor wenden tot de dienst Bevolking.

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

Indien de gekozen dag een andere is dan zondag vanaf 05 uur,
kan die pas na 6 maanden gewijzigd worden.
meer info: F.O.D. Economische Zaken, Mevrouw Windmolders,
02-277 81 2

GRATIS KAARTLEZER VOOR 12- JARIGEN

VERSNELDE OPROEP VOOR DE
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN

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.

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.

Met deze kaartlezer kan je veilig chatten met je vrienden. Meer
informatie over de chatsites kan je vinden op http://www.saferchat.be.
meer info: - Dienst Bevolking, 052-43 23 46
- www.berlare.be (doorklikken ‘leven en welzijn’ ‘identiteit’ - ‘identiteitsbewijzen’)

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.

RAADPLEGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS IN HET RIJKSREGISTER

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.

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.

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.

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.

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

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!

meer info: - Dienst Bevolking, 052-43 23 46
- www.berlare.be (doorklikken ‘leven en welzijn’ ‘identiteit’ - ‘identiteitsbewijzen’)
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$6-5663
Om de zes jaar, bij de aanvang van een nieuw gemeentebestuur,
worden ook de gemeentelijke adviesraden herkozen. Zo ook de
cultuurraad en dit binnen de zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen.
De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat zich tot doel stelt een integraal cultuurbeleid te bevorderen in het belang van alle
inwoners van de gemeente.
De cultuurraad is samengesteld als volgt:
1. alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als
publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
2. alle culturele organisaties en instellingen, zowel private
als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de
gemeente;
3. deskundigen inzake cultuur en geïnteresseerde burgers,
woonachtig in de gemeente.
De werking van de cultuurraad:
1. De cultuurraad geeft advies in het beleidsdomein cultuur in de
ruimste betekenis van het woord, op eigen initiatief of op vraag
van het gemeentebestuur.
2. De cultuurraad is een aanspreekpunt voor (socio-) culturele
verenigingen en fungeert op die manier als hefboom tussen
het gemeentebestuur en het verenigingsleven.
3. De cultuurraad begeleidt mensen in hun werking binnen het
verenigingsleven
4. De cultuurraad organiseert in samenwerking met de cultuurdienst jaarlijkse wederkerende activiteiten
Aan geïnteresseerde burgers van Groot-Berlare:
Graag doen wij een oproep naar mensen die geïnteresseerd zijn
in de culturele werking op deze gemeente, die hun kennis of
ervaring op dit vlak willen aanwenden om het culturele leven
verder te helpen uitbouwen.
Je kan je pas kandidaat stellen na de ofﬁciële oproep van het
nieuwe gemeentebestuur.
Voel je je aangesproken en wens je meer informatie? Neem dan
gerust al eens contact op met de cultuurdienst, Dorp 101 9290
Berlare, 052-42 73 72 en cultuur@berlare.be.
Noteer alvast twee data:
• Algemene vergadering Cultuurraad:
donderdag 7 december om 20 uur in CC Stroming
• Nieuwjaarsreceptie Cultuurraad:
zondag 21 januari om 18 uur in CC Stroming
Iedereen is van harte welkom.
Lieve Petrens, uittredend voorzitter cultuurraad
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VOORLEESWEEK IN DE BIB

Te gast in de bib: Dirk Bracke

Dirk Bracke is één van de populairste auteurs van Vlaanderen: zijn
boeken voor jongeren zijn in onze bibliotheken echte bestsellers.
Meestal gaan ze over vrij controversiële thema’s: kinderprostitutie, aids, incest, kindsoldaten, straatbendes en andere sociale
wantoestanden. Hij documenteert zich uitstekend en vertaalt zijn
vaak schokkende onderwerpen naar een verhaal dat jongeren
enorm aanspreekt. Zelfs een adolescent die niet graag leest, zal
wel de boeken van Dirk Bracke lezen. Een aanrader!

Voorlezen is pret voor iedereen: voor kinderen én voor volwassenen. Bovendien stimuleer je de taalontwikkeling, de concentratie,
de creativiteit en de sociale vaardigheden bij het kind.
Tijdens deze week organiseert De Leesdijk in elke bibliotheek
van het samenwerkingsverband verschillende voorleessessies
met bekende voorlezers.

Sluitingsdagen:
woensdag 1 november
donderdag 2 november
zaterdag 11 november
zondag 12 november
zondag 26 november
zondag 10 december
zondag 24 december
maandag 25 december
dinsdag 26 december
zondag 31 december
maandag 1 januari
dinsdag 2 januari

In Berlare komt jeugdauteur Wally de Doncker voorlezen voor kinderen tussen 7 en 11 jaar (lagere schoolleeftijd) op woensdag
29 november:
• om 13.30 uur in ‘t Biebelotje, Veerstraat 36, Uitbergen
• om 15 uur in De Boomhut, Gaver 72, Berlare
Inschrijven is verplicht (wegens de beperkte capaciteit van de
lokalen) en kan gebeuren in de bibliotheek, Dorp 101A of via
berlare@bibliotheek.be.
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VERZAMELCLUB ‘DE BIEKORF’
BERLARE-OVERMERE-UITBERGEN

Geert Props, Thomas Peirlinck, Vanessa Thys en Margriet Dhollander.
Franky Van Hee regisseert.

15DE NATIONALE RUILBEURS
EN ROMMELMARKT

speeldata: 10, 11, 17 en 18 november om 20 uur in de gemeentelijke Feestzaal Overmere.
tickets: 0474-68 32 55

postzegels, munten, zicht- en prentkaarten, doodsprentjes,
devotie, bidprentjes, bierviltjes, stripverhalen, telekaarten,
communieprentjes, geboortekaartjes, brocante, ...
zondag 12 november
doorlopend van 8 tot 17 uur
in Festivalhal Donkmeer
Uitgebreide catering aan democratische prijzen;
bediening aan tafel.
meer info en reservaties:
- Caroline Van Laere,Scheestraat 28, Kalken 09-367 42 59
en caroline.vanlaere@pandora.be
- Raymond Volkaert, Tulpenlaan 5, Berlare, 052-42 38 13

NOSTALGISCHE KERMIS
IN FESTIVALHAL DONKMEER
zondag 26 november van 14 tot 18 uur
inkom gratis
ideaal voor kinderen tussen 5 en 12 jaar en hun familie
Met waarzegster Madame Charlotte, oude volksspelen,
eendjeskraam, kindergrime, … in een ingeklede Festivalhal
Donkmeer!
Betalend zijn enkel de ritjes op de retrobootjesmolen en de
oude draaimolen, attracties uit de eerste helft van de vorige
eeuw!
En terwijl de kinderen zich amuseren, kunnen de (groot)ouders
rustig iets drinken.

“ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST”
BIJ PANTA RHEI OVERMERE

organisatie: gemeentebestuur Berlare (cultuurdienst),
Dit najaar brengt Panta Rhei een klassieker van formaat: One
ﬂew over the Cuckoo’s Nest, naar de roman van Ken Kesey, maar
vooral gekend van de ﬁlm uit 1975 van Milos Forman, met een
schitterende Jack Nicholson in de hoofdrol.
Het is het verhaal van de vrijgevochten McMurphy die in een gekkenhuis terecht komt om te oordelen of hij toerekeningsvatbaar
is: rebels en vitaal als hij is, botst hij al vlug met de autoritaire
hoofdverpleegster Ratched die het instituut met ijzeren hand
leidt... Geleidelijk aan zet McMurphy zijn medepatiënten op tegen
de repressie en de dodelijke atmosfeer met een zeer verrassende
apotheose tot gevolg.

meer info: cultuurdienst Berlare, Bob Pieters,
052-42 73 72 en cultuur@berlare.be

met: Jef Coppieters, Caroline Duinkerke, Luk Vernimmen, Rik
Coppieters, Milène Van der Aa, Bob Pieters, Koen Blancquaert,
René Vanhove, Siegbert Van Wichelen, Filip Van Hee, Paul De
Clercq, Bob De Schutter, Sam De Schutter, Nick Van de Velde,
10
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FROM VEGAS WITH LOVE:
6 JAAR LES FEMMES UNIQUES

8:AI>X

:K:CI

Na hun succesvolle 5de verjaardag vorig jaar in een driemaal
uitverkocht CC Stroming, met meer dan 1200 bezoekers, is België’s jongste topgroep op vlak van travestie er opnieuw klaar
voor. Als enige groep in België kan Les Femmes Uniques zeggen dat zij exclusief bestaat uit Miss Belgian Travesties en hun
eredames.

%FVSFOVVS"BOWBOHVVS
(FNFFOUFMJKLFGFFTU[BBM
#VSHT%F-BVTOBZTUSBBU0WFSNFSF

Want ook nu zijn hun twee nieuwe aanwinsten winnaressen van
deze prestigieuze verkiezing. Lady Bambylicious en Kyara Mystica, de winnares van vorig jaar en de regerende winnares, maken
deel uit van het team. Elk jaar opnieuw trachten zij te verbazen
met originele acts, kostuums ontworpen met Parijse stoffen en
bewerkt met Swarovski Christal of met naar eigen ontwerp in
Thailand vervaardigde creaties, speciaal voor deze revue geïmporteerd. Deze maal nemen zij je mee op een wervelende revue:
From Vegas with love.

&FO*FST4DIPUTBWPOEWVMMFOEQSPHSBNNBNFU
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NFUIFUQSPHSBNNB
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CELTIC EVENT KWB OVERMERE
KWB Overmere organiseert op zaterdag 2 december in de gemeentelijke Feestzaal het ‘CELTIC EVENT’, een Iers-Schots
avondvullend programma met muziek en dans, Keltische hapjes
en dranken.

Een bruisend totaalspektakel en een avond vol showgirls van
hoge klasse. Met enorm veel glitter, glamour en natuurlijk de
nodige humor om je lachspieren te verwennen. Samen met het
achtkoppige showballet Les Jumelles laten ze je een avond lang
genieten. Dit jaar is er zelfs nog meer, want ook twee prachtige
controledanseressen zullen je doen versteld staan van hun ritmische bewegingen tijdens de up-tempo nummers. Voor de dames
hebben ze dit jaar ook gezorgd en dit in de prachtige verschijning
van een danser/acteur die geregeld in de show zijn opwachting
zal maken.

Het plaatselijk jeugdensemble Crescendo die voor de gelegenheid een aantal Ierse songs brengt, bijt de spits af. Vervolgens
wordt de sfeer erin gebracht door een piperduo van de Dun Deagh Music Band, dat de longen (en hun doedelzak) volpompt om
de pipes door de zaal van de gemeentelijke Feestzaal te laten
galmen.
Ierse dans wordt gebracht door de dansers van de Vlaams Caledonische Society. De sets & solo’s worden zowel met soft shoes
als met hard shoes (tapschoenen) gedanst.
Angela Campbell en Erik Van Eetvelde vormen een muzikaal
duo. Zij brengen een hedendaagse mengeling van verschillende
muziekgenres op akoestische instrumenten, aaneengepraat met
anekdotes en de nodige dosis humor.
Hun optredens zijn geëngageerd, sfeervol en gemoedelijk en
doorheen het geheel is Angela’s Ierse afkomst duidelijk merkbaar.
Hun sociale betrokkenheid komt tot uiting in hun eigen composities. Samen met Ierse traditionele muziek en bekende covers
vormen ze een boeiende en ontroerende muzikale ervaring!

Toch is dit niet alles. Als eerste in België zijn zij er in geslaagd een
hoofdact van de bruisende Las Vegas boulevard één weekend
naar hier te krijgen. Voor het eerst een internationale ster in hun
midden. Wie? Kom en ontdek het op
zaterdag 2 december om 20 uur (deuren open 19 uur)
zondag 3 december om 15 uur (deuren open 14 uur)
Tickets:
- 15 euro met voorbehouden plaats
- 30 euro VIP met ½ ﬂes Champagne en hapjes in beide showdelen
(VIP beperkt tot 150 personen per voorstelling)

KWB creëert een gezellig kader waarin naast muziek en dans
plaats is voor degustaties van whisky en andere Keltische lekkernijen.
Deuren: 18.30 uur / Aanvang: 19 uur
VVK: 6 euro / zaal: 7 euro

meer info en reservaties: 0475-94 20 54

Kaarten te verkrijgen Overmere: Fintro, Burg. De Lausnaystraat
19 – Papershop Mieke, Fortstraat 23 – Marc Casaert, Loereveldstraat 7 – Dimitri Casaert, Kattebroeckstraat 15 – Danny Leys,
Mosseveldstraat 40 – Damo optiek, Baron Tibbautstraat 5W1
– Te Lokeren: Esso station-Casaert Tamara, Gentse Steenweg
58 – 9160 Lokeren
meer info: Johan Meganck, 09-367 90 47 en
johan.meganck@fulladsl.be
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ZANGSTONDE SINGHET FRO
ZATERDAG 25 NOVEMBER
OM 19.30 UUR
CULTUURCAFÉ

HEEM- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING
BERLARE ZOEKT FOTO’S
Beste Berlarenaar
Onze kermistentoonstelling was eens te meer een groot succes.
We mochten 765 bezoekers ontvangen en kregen van hen heel
veel positieve reacties!
Wie de raadzaal bezocht, weet dat we nog een stap verder willen gaan. Tegen volgende kermis hadden we graag een fotoboek
over het Berlare van na WO II uitgegeven. Dit is in principe tot
2000. We willen vooral mensen, gebouwen, landschappen, interieurs, beroepen, spellen, straatbeelden en gebeurtenissen tonen
die er vandaag niet meer zijn.
Daarvoor vertrekken we van het fotomateriaal dat je kon bekijken
tijdens de kermis. Dat is echter maar een aanzet, gebaseerd op
de foto’s die we al ontvangen hadden.

EINDEJAARSKWIS

We gaan het nu systematischer aanpakken en doen daarom terug een dringend beroep op het publiek. Heb jij foto’s of dia’s
die in aanmerking komen? Bezorg ze ons zodat we ze kunnen
inscannen! Dat mag bij een bestuurslid of je mag ze zelf brengen
naar ons lokaal elke donderdagavond tussen 19 en 21.30 uur.
We scannen ze in terwijl je even wacht. Je hoeft ze niet eens uit
het album te scheuren om op de scanner te leggen.

In de periode dat Rudolf zijn rode neus weer vanonder het stof
haalt en dat je een zenuwcrisis nabij raakt omdat die kerstboom
weer opgesteld moet, staat er opnieuw een Eindejaarskwis op
het programma. De 9de keer nu al. Het is een quiz waarbij je je
hersenen kan laten tobben over algemene kenniskwesties. Hij
vindt plaats op vrijdag 15 december om 20 uur in CC Stroming.
Aan de quiz kunnen maximaal 60 ploegen deelnemen. Een ploeg
mag uit 4 of 5 personen bestaan.

Ben je bereid materiaal ter beschikking te stellen, wacht dan niet!
Wij moeten meteen aan de slag als we het boek willen klaar hebben tegen kermis 2007.

Wil je deelnemen? Stuur dan een mailtje naar
eindejaarskwis@hotmail.com. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15
euro. De quiz zit al een paar jaar snel eivol. Niet dralen om in te
schrijven, dus.

Het spreekt voor zich dat elkeen die beeldmateriaal ter beschikking stelt in het boek vermeld wordt. Hoe meer foto’s, hoe vollediger het tijdsbeeld! De Heem- en Oudheidkundige Kring en allen
die zich het boek aanschaffen zullen je zeer dankbaar zijn.

Ook deze keer staan we weer een stuk van onze winst af aan
Kom op tegen Kanker.

meer info: Cyriel De Bruyne, 052-42 41 94
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FOTOBOEK
WERKGROEP ERFGOED UITBERGEN
Wij danken de vele bezoekers van onze fototentoonstelling over
parochiale gebouwen.
Op vraag van verschillende geïnteresseerden hebben we een fotoboek samengesteld met dezelfde beelden en teksten. Samen
ongeveer 80 foto’s in kleurendruk. Dit album wordt te koop aangeboden.
Men kan vrijblijvend een proefdruk inkijken bij Piet De Lausnay,
Veerstraat 60A (kantooruren), bij Mark De Martelaer, Moleneindestraat 27 en bij Etienne Janssens, Veerstraat 70.
prijs: 30 euro/stuk.
Intekenen bij de vernoemde personen.
Betaling bij levering of door storting (op voorhand) op de rekening
van de werkgroep: 068-2405159-71.
Er kan besteld worden tot 25 november; we bezorgen de albums
in december.
Misschien een tip voor een uniek eindejaarsgeschenk?
meer info: Mark De Martelaer, 09-367 77 74
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POEZIEWEDSTRIJD VOOR KINDEREN
Hallo!
Heb je zin om een gedicht te schrijven omtrent een knusse, gevaarlijke, kleurrijke zitzak? Je kan kans maken om er eentje in je
kamer binnen te halen!
1. CC Stroming Berlare organiseert een wedstrijd voor jeugdpoëzie in het kader van de gedichtendag die plaatsvindt op
donderdag 25 januari 2007. Bovendien speelt Pascale Platel
op zaterdag 20 januari de theatervoorstelling ‘Scoliozee d’
Artrozee’ in CC Stroming. In deze voorstelling speelt de zitzak
een voorname rol.
2. De wedstrijd heeft als thema ‘zitzakken’.
3. De wedstrijd staat open voor kinderen uit het derde t.e.m.
het zesde leerjaar.
4. De winnaar ontvangt een supertoffe zitzak. De 9 andere
laureaten krijgen 2 gratis tickets voor een familievoorstelling naar keuze in CC Stroming. De prijzen zullen uitgereikt
worden na de voorstelling ‘Scoliozee d’ Artrozee’ op zaterdag
20 januari om 15 uur in CC Stroming.
4. De juryleden worden pas op de dag van de voorstelling bekend gemaakt.
5. De gedichten moeten ten laatste op vrijdag 28 december
2006 gedeponeerd worden in de brievenbus van CC Stroming t.a.v. Leen De Greve, cultuurdienst, Dorp 101, 9290
Berlare.
6. Je gedicht mag wel nog niet eerder gepubliceerd of bekroond
zijn.
7. Elk gedicht moet je ondertekenen met een fantasienaam,
die je verzint. Je echte naam, adres en telefoonnummer én
geboortedatum schrijf je op een kaartje. Dat steek je in een
enveloppe die je dicht kleeft. Aan de buitenkant van die enveloppe schrijf je opnieuw je fantasienaam en het leerjaar
dat je volgt. Op die manier weet de jury pas achteraf van wie
het gedicht is dat ze beoordeeld heeft zodat alles eerlijk kan
verlopen.

ONDERTEKENING
INTENTIEVERKLARING
Het Gemeenschapsonderwijs brengt de waarden van
zijn vernieuwd pedagogisch project op een positieve
manier onder de aandacht van alle medewerkers,
ouders en leerlingen.
Op 5 oktober laatsleden, dag van de leerkracht van
de Unesco, ondertekenden de leerkrachten, directeur en medewerkers van elke gemeenschapsschool
in Vlaanderen een intentieverklaring.

Meer info over de voorstelling Scoliozee d’ Artrozee kunnen jullie
vinden op www.berlare.be/ccstroming.

Ook op ‘Ten Berge’ gebeurde dit onder ruime belangstelling van de leerlingen.

het team van CC Stroming
meer info: CC Stroming, Leen De Greve, 052-42 42 47 en
ccstroming@berlare.be

We hopen op toffe, gekke, droevige, kleurrijke, … gedichten!
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HET WOORD DELUX
Vrijdag 17 november stelt v.z.w. Bosquimano voor de eerste keer
‘het Woord delux’ voor. Hiervoor kon deze vereniging de crème
de la crème wat comedy betreft strikken.

NAILPIN & JANEZ DETD
IN FESTIVALHAL DONKMEER
zaterdag 23 december vanaf 19.30 uur
optredens van Flatcat, Nailpin en Janez Detd

Sven Eeckman
Wie regelmatig naar Comedy Casino op Canvas kijkt, moet hem
zeker al aan het werk hebben gezien. Vorig jaar deed hij ook mee
aan de Humo’s Comedy Cup.

meer info: www.moesrock.be
VVK: 10 euro Kassa: 12 euro

In tegenstelling tot zijn grotere broer ‘Het Woord’ vindt ‘het Woord
delux’ plaats in de polyvalente zaal (trappen op) en niet in de
grote zaal. Je kan dus in een intiemere ruimte genieten van een
avondje stand-up comedy. Wie er bij wil zijn, moet zich haasten:
er zijn slechts 100 zitplaatsen.
Plaats van gebeuren: CC Stroming
Kostprijs: 10 euro
Datum: 17 november 2006 vanaf 20 uur.
tickets: 0475-50 72 17
meer info: www.bosquimano.be en www.sveneeckman.be

KINDEREN KRUIPEN IN DE HUID
VAN DE KUNSTENAAR
Per seizoen lopen er diverse tentoonstellingen in de galerie van
CC Stroming. Om kinderen hiermee nader te laten kennismaken
organiseert het centrum de workshop ‘Kunst op zolder’. Tijdens deze workshop maken kinderen een
ontdekkingstocht door de tentoonstellingsruimte.
Op een leuke en speelse manier leren ze niet alleen
te kijken naar de kunstwerken, maar gaan ze deze
ook ontleden en interpreteren. De beeldentaal die
de kinderen zich tijdens de rondleiding eigen maken, inspireert hen om zich creatief uit te drukken.
Na een korte rondleiding krijgt de groep de kans om
te experimenteren en in de huid van de kunstenaar
te kruipen. Op 17 oktober kwam het derde kleuterklasje van het Sint-Annaplein langs. Ze werkten naar de collages,
schilderijen en tekeningen van Guy Smet.

15

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO)
Tijdens de komende herfstvakantie, van woensdag 27 december tot en met vrijdag 29 december 2006 en van dinsdag 2 januari tot en
met vrijdag 5 januari 2007, richt het gemeentebestuur van Berlare kinderopvang in voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Dit vindt plaats in:
• ‘De Speling’, Fortstraat 18a te Overmere, Tel. 09-367 62 44
In het huishoudelijke reglement dat sinds 01/02/04 van kracht is, staat vermeld dat tijdens het kerstverlof slechts één
locatie geopend wordt. Dit jaar wordt de locatie te Overmere opengesteld.
Openingsuren: van 7 tot 18.30 uur. Drank en vieruurtje worden gratis aangeboden.
De kinderen brengen zelf een tussendoortje mee voor rond half tien ’s ochtends en boterhammen voor ’s middags.
Ouderbijdragen
EURO
3 euro
4,50 euro
9 euro

AANTAL UREN
voor een verblijf van minder dan 3 uur
voor een verblijf tussen 3 en 6 uur
voor een verblijf vanaf 6 uur

Vermindering vanaf 2de kind (-25% op het totale bedrag)
Mogelijkheid tot aanvraag van sociaal tarief (-50%)
Info over het uitgewerkte programma kan je navragen op de locaties.
Inschrijvingsavond op dinsdag 5 december tussen 18 en 19 uur op een locatie naar keuze. Schriftelijke (ook e-mails) of telefonische inschrijvingen worden pas na 5 december aanvaard, indien er nog plaats is. De locatie Overmere heeft een capaciteit van
48 kinderen.
Gelieve te verwittigen indien je kind, na inschrijving, toch niet aanwezig zal zijn. Niet afgemelde afwezigheden worden aangerekend op de
factuur, volgens de vernieuwde procedure die sinds juli van kracht is.
Voor verdere informatie en voor nieuwe inschrijvingen kan je steeds terecht bij Patricia Poppe of Anja Nobels, coördinatoren IBO, via 05242 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be.

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG BERLARE INSCHRIJVING KERSTVAKANTIE 2006
Breng dit ingevulde formulier mee op dinsdag 5 december tussen 18 en 19 uur.
NAAM EN VOORNAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
TELEFOON
SCHOOL
Schrijft zich in te

x

Overmere, locatie ‘De speling’

Administratief dossier OK?

ja/neen

afspraak op:

Administratieve wijzigingen?
VM

NM

WOENSDAG 27 DECEMBER 2006
DONDERDAG 28 DECEMBER 2006
VRIJDAG 29 DECEMBER 2006
DINSDAG 2 JANUARI 2007
WOENSDAG 3 JANUARI 2007
DONDERDAG 4 JANUARI 2007
VRIJDAG 5 JANUARI 2007

Dienst jeugd en vorming, Gaver 72 9290 Berlare
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)
Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Gaver 72 9290 Berlare
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V.Z.W. DURME
BEZOEKERSCENTRUM DONKMEER
Bezoekerscentrum Donkmeer is het natuureducatief centrum
aan het Donkmeer dat wordt beheerd door v.z.w. Durme, de regionale vereniging voor natuur- en milieubeheer. V.z.w. Durme is
actief in de streek van Durme, Donk en Schelde en legt zich toe
op natuurbescherming, natuurbeheer en natuureducatie. V.z.w.
Durme beheert 340 hectaren natuurgebied, waarvan ongeveer
39 hectaren in de onmiddellijke omgeving van het Donkmeer.

Natuur in de lift
We kunnen er de laatste maanden niet omheen: de plaatselijke
natuurverenigingen doen het goed. Getuige de opkomst bij allerlei activiteiten. Zo lokte JNM-Durmeland (JNM staat voor
‘Jeugdbond voor Natuur en Milieu’) op 23 september voor een
avontuurlijke moerastocht 25 jongeren naar de Donk (zie foto’s).
Maar soms mijden we de drukte en houden we het gewoon gezellig zoals op de trekteldagen in het Aubroek op 1 en 22 oktober
(zie foto).
Misschien trekt één van de volgende activiteiten ook jou aan?
meer info over JNM: Neleke De Brauwer, 0498-77 49 70, debrauwer_neleke@scarlet.be en www.jnm.be

Activiteitenkalender
Zaterdag 18 november: Jan Praet-wandeling door Berlarebroek, begeleid door Patrick De Brauwer (052-44 88 38). Wie
meer wil te weten komen over de legendarische struikrover Jan
Praet, gaat met ons mee op zoek in zijn biotoop! Afspraak om 19
uur tegenover restaurant Elvira (kruispunt Donklaan/Brielstraat).
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Zondag 19 november: Dag van de Natuur in de
Scheldebroeken
De ‘Dag van de Natuur’ is in Vlaanderen stilaan een klassieker geworden. Ook de Werkgroep ‘Scheldebroeken’ van
v.z.w. Durme doet hieraan mee. Wil je graag het natuurbeheer op een actieve manier leren kennen? Dan is de Dag
van de Natuur iets voor jou. Er wordt de hele dag gewerkt in
de schorren langsheen het ‘Scheldebroek’, pal op de grens
met Zele. We maaien riet, kappen wilgenstruiken… Ook
voor kinderen en jongeren wordt dit vast een leuke dag!
Programma:
Om 9 uur verzamelen we aan het Veerhuis (aan de overzet
‘Appelsveer’) en gaan samen te voet naar de werkstek. Er
wordt gewerkt tot ongeveer 12 uur (kofﬁepauze is voorzien). Op de middag nuttigen we onze (zelf meegebrachte)
picknick in ’t Veerhuis. Er is (gratis!) verse soep. Om 13.30
uur beginnen we opnieuw (pauze met frisdrank of pint is
voorzien). Einde omstreeks 16.30 uur. Uiteraard kun je ook
kiezen voor een halve dag. Inschrijven hoeft niet.
Meebrengen: laarzen (+ extra schoeisel voor ’t Veerhuis)
en warme kledij, eventueel werkhandschoenen en een
kapmes. meer info: Mathias Engelbeen, 0486-58 25 95

De JNM...(Jeugdbond voor Natuur en Milieu) voor avontuurlijke
en groene jongeren!

Vrijdag 15 december: diavoorstelling ‘Langs de boorden
van de Schelde’
met natuurfotograaf Ludo Goossens om 20 uur in bezoekerscentrum Donkmeer. Gratis voor leden v.z.w. Durme of VVV-Donkmeer. Niet-leden betalen 2,50 euro.
Dit is de beloofde ‘nieuwe datum’… vorig jaar kon deze activiteit
niet plaatsvinden omdat Ludo toen ziek was.
meer info: Jan Maertens, 052-45 31 41
Jan Maertens
Educatief medewerker van v.z.w. Durme aan het Donkmeer
V.z.w. Durme - Natuur langs Durme, Donk en Schelde
Bezoekerscentrum Donkmeer
Festivalhal Donklaan (A. Nelenpad) Berlare
meer info: 09-348 30 20 (kantooruren) of 052-45 31 41
donk@vzwdurme.be
www.vzwdurme.be

De JNM op zoek...
… gevonden! Natuurbeheer met een kudde grazers.

Trektellen in het Aubroek
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NIEUWE BELBUS IN BERLARE SINDS
1 OKTOBER 2006
Sinds 1 oktober zorgt De Lijn voor meer openbaar vervoer in Berlare. Alle inwoners van Berlare ontvingen hierover al folders in de
brievenbus. We zetten de wijzigingen nog eens op een rij.
Uitgebreide belbus Zele – Berlare
De vroegere belbus Zele werd verschoven en uitgebreid. De belbus heet nu Zele – Berlare en bedient alle haltes in Zele en Berlare. Daarnaast zijn er ook enkele haltes in Mespelare, Oudegem,
Appels en Schoonaarde. Met deze belbus kan je de volgende
bestemmingen vlot bereiken:
•
•
•
•
•

Het station van Dendermonde en Zele
Berlare en de deelgemeenten Uitbergen en Overmere
Het centrum van Zele en deelgemeenten
Het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde
het Donkmeer

Wanneer rijdt de belbus?
De belbus rijdt zowel tijdens de week (van 6 tot 21 uur) als in het
weekend (van 8 tot 23 uur). De belbus heeft een vast vertrekuur
aan Dendermonde Station. De aankomst- en vertrekuren aan alle
andere haltes zijn afhankelijk van de reservaties. Aan de halte
Dendermonde Station kan je overstappen op de trein, andere
buslijnen of belbussen.
Wat is een belbus?
De belbus staat in voor aanvullend, vraagafhankelijk vervoer. De
belbus rijdt uit op telefonische aanvraag (09-210 94 94). De belbus stopt enkel aan bushaltes. Met dit aanbod van De Lijn kan
je kriskras reizen doorheen het hele belbusgebied. Deze speciale
dienst van De Lijn kost evenveel als een gewone busrit.
Voorverkooppunten in Berlare
Tickets of Lijnkaarten zijn goedkoper in voorverkoop dan op het
voertuig. Je bespaart minstens 20 % als je je tickets of kaart in
voorverkoop koopt. In onze gemeente zijn er verschillende voorverkooppunten van De Lijn:

PLEEGOUDER(S) GEZOCHT
VOOR TIJDELIJKE OPVANG
VAN EEN KIND

* Ami Supermarkten, Brugstraat 4
* Poppe BVBA, Emiel Hertecantlaan 78
* Cash & Fresh, Emiel Hertecantlaan 22

www.open-haard.be
openhaard@skynet.be
Open Haard v.z.w., Beekstraat 46/3, 9031 Drongen,
09-216 82 22

Een recente lijst van de voorverkooppunten in Berlare vind je
steeds op de website van De Lijn: www.delijn.be/vvk
meer info: 070-220 200 en www.delijn.be
reserveren belbus: 09-210 94 94
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INFOAVON
A
D: ZIN EN ONZIN VA
V N DIËTEN
DINSDAG 14 NOVEMBER

LIDKAARTEN RODE KRUIS-BERLARE 2007
Vorig jaar was je misschien één van de vele personen die een
lidkaart van onze afdeling gekocht heeft? Een klein bedrag dat
tijdens het werkjaar goed besteed is. Gewoon omdat het Rode
Kruis-Berlare de mogelijkheid kreeg om zelf beter te kunnen helpen.
Dankzij mensen als jij kunnen ‘vrijwilligers’ elk jaar opnieuw instaan voor potentiële hulp aan duizenden inwoners. Wat er moge
gebeuren: hulpdienst tijdens de Waterfeesten, sportactiviteiten,
vorming van onze leden, sociale hulpverlening vooral naar de
derde leeftijd toe, bloedinzameling en EHBO-cursussen. Zoals dit
jaar zeer succesvol in Schoonaarde.
De Rode Kruisvrijwilliger geeft graag een stukje van zijn vrije tijd
om jou en anderen bij te staan als het even niet lekker loopt. En
liefst naar de hedendaagse normen van onze moderne leefwereld. Ben jij bereid om dit jaar ook jouw lokale afdeling vooruit te
helpen? Via huis-aan-huis folders ben je wellicht al op de hoogte
gesteld van de stortingsmodaliteiten.

Hoe kan men voor zichzelf te weten komen hoeveel men moet
eten en wanneer weet men of de genomen voeding in balans is
of niet? Wat is een optimaal gewicht en wat betekent de ‘BMI
– index’. Wanneer spreken we over obesitas?
Hoe ontstaat overgewicht, factoren, effecten van bewegen, medicatie, zinvol diëten, vetten en meer van deze vragen komen aan
bod in de loop van de voordracht.
Hoog tijd dus om onze voedingsgewoonte aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.
Gastspreker is dokter Ir De Maerteleire, diensthoofd stadslabo
Gent en reeds gekend van vorige infoavonden.
Een infoavond ingericht door het Christelijk Ziekenfonds in samenwerking met KAV, KWB, MARKANT, KVLV en GEZINSBOND.

Als geheugensteuntje: een lidkaart kost 5 euro, waar je naar
eigen goedvinden een gift kan aan toevoegen. Dit bijkomende
bedrag komt in aanmerking voor ﬁscale aftrek in 2007. Op voorwaarde dat je tenminste 30 euro aan het RK-Vlaanderen hebt
geschonken vóór 31 december 2006. De lidkaart wordt door ons
persoonlijk aan huis bezorgd.

De infoavond vindt plaats op dinsdag 14 november om 20 uur in
de Parochiezaal (Dorp 33).
meer info en inschrijven: CM-kantoor, Emiel Hertecantlaan 12,
052-43 27 11 en berlare.waasendender@cm.be

Overschrijving kan op rekeningnummer 068-2158929-27
Rode Kruis-Berlare Molenstraat 37 9290 Berlare.
Mogen we ook dit jaar op jouw vrijgevigheid rekenen? Onze oprechte dank en steeds tot je dienst.
Piet Triest, PR-verantwoordelijke RK-Berlare

KERSTMARKT OXFAM WERELDWINKEL
De gezellige kerstperiode staat weer voor de deur: een tijd van
warmte, gezelligheid, cadeautjes kopen, ...
Na het succes van vorig jaar richt OWW Berlare in samenwerking
met een heel aantal gemeentelijke en parochiale verenigingen
voor de tweede maal een kerstmarkt in!
Ben je dus op zoek naar originele geschenken?
Kom dan eens snuisteren in de kraampjes vol handnijverheid,
lekkere wijnen, juwelen en speelgoed.
En natuurlijk kan je ook bij ons terecht voor een verwarmend
drankje en een lekker hapje!
We nodigen je dan ook uit tot een bezoekje aan onze sfeervolle
kerstmarkt in de Parochiezaal van Berlare op zondag 3 december
tussen 14 en 20 uur.
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PRIKDAG 2006
‘OPEN KIJK OP HANDICAP’

een positieve evolutie: de huidige architectuurstudenten krijgen
een veel betere opleiding in verband met toegankelijkheid dan
vroeger en ook meer professionele dienstverleners leren respectvol omgaan met personen met een handicap.

KVG-Vorming komt dit jaar naar buiten met een nieuwe slogan:
‘Open kijk op handicap’.

Naast een toegankelijke omgeving is ook toegankelijke informatie van belang. Vele administratieve formulieren van de
overheid en van commerciële diensten zijn opgesteld in een
te moeilijke taal. Dit is een probleem voor personen met een
licht verstandelijke handicap of voor heel wat personen die doof
zijn. Het is eveneens een probleem voor personen met andere
moedertaal en ten slotte houdt iedereen van eenvoudige formulieren.

Met deze slogan willen we duidelijk maken dat mensen met
een handicap méér zijn dan hun handicap. Met een open kijk
zie je eerst de mens voor je. Vaak wordt gezegd dat mensen
met een handicap zich moeten integreren in de maatschappij
of dat ze recht hebben op integratie. Van personen met een
handicap wordt dan verwacht dat ze zich aanpassen aan de
‘normale’ maatschappij, dat ze moeten proberen de normen te
halen. Van de maatschappij zelf wordt veel minder verwacht.
Toch bestaan er geen samenlevingen zonder personen met
een handicap. De maatschappij heeft een verantwoordelijkheid
naar iedereen die er leeft. Volgens KVG moet de samenleving
zo georganiseerd worden dat personen met een handicap er
een plaats hebben en dat het normaal is dat personen met een
handicap erbij horen. Een samenleving die zo georganiseerd is,
noemen we een inclusieve samenleving. Het is een streefdoel
waar we nog jaren aan moeten werken.

Maar we mogen niet alles van de overheid en de dienstverlening verwachten. Iedereen kan meewerken aan een mentaliteitsverandering. Werkgevers kunnen ook personen met een
handicap tewerkstellen. Vanuit een rolstoel kun je geen tuinman zijn, maar je kunt wel een prima receptionist – telefonist
zijn, als je maar binnen kunt in een gebouw en er naar het toilet
kunt. Iemand die doof is, kan niet werken als telefonist, maar
kan wel prima werken als tuinman, mits de nodige aandacht
voor communicatie. Als werkgever is het nodig om je vooroordelen te laten vallen.

Aan een inclusieve samenleving moet gewerkt worden op verschillende niveaus:

Ook wie geen werkgever is en geen zware economisch macht
heeft, kan bijdragen aan een ‘Open kijk op handicap’ Mensen met een handicap niet betuttelen is alvast een simpele en
goeie start. Met een open kijk op handicap weet je bijv. dat je
niet aan de begeleider maar aan de persoon met een handicap
zelf vraagt wat hij of zij graag wil drinken. Zo toon je respect.

KVG en ook andere verenigingen van personen met een handicap moeten blijven benadrukken naar de buitenwereld dat een
inclusieve samenleving een rijke samenleving is. KVG komt op
verschillende manieren op voor de rechten van personen met
een handicap en hun omgeving, via meerdere adviesraden en
inspraakorganen. Als het nodig is worden hardere actievormen
gebruikt.

Om mensen met en zonder handicap er af en toe aan te herinneren dat je met een open kijk op handicap al een heel eind
verder geraakt, bezorgt KVG tijdens de prikdag op een tachtigtal plaatsen in België zakkalendertjes, met daarop de slogan
‘Open kijk op handicap’ en de tekst: ‘Mensen met een handicap zijn in de eerste plaats mensen. Elke mens heeft recht op
een respectvolle samenleving. KVG werkt hier aan met vrijwilligers in heel Vlaanderen.’ De foto van het kalendertje werd ook
verwerkt tot een afﬁche. Zo worden hopelijk nog meer mensen
warm gemaakt voor de boodschap. Ten slotte laten we nog weten dat KVG-Vorming dit jaar een fotowedstrijd heeft georganiseerd en dat de beste foto’s werden verwerkt tot postkaarten,
gewone, mooie postkaarten met personen met een handicap.
Ook deze foto’s bieden een open kijk op handicap.

KVG-Vorming biedt personen met een handicap en hun omgeving ontmoetingskansen, kansen op cultuurbeleving en educatie. Educatieve activiteiten hebben te maken met thema’s in
verband met handicap of het gaat om algemenere thema’s,
waarvoor KVG-Vorming de drempel verlaagt. Door meer te
weten en andere personen in dezelfde situatie te ontmoeten,
sta je zelf sterker in je dagelijkse activiteiten. Daardoor kom
je vlotter naar buiten in een maatschappij die zeker nog niet
inclusief is.
Structurele veranderingen moeten doorgevoerd worden door
de verschillende overheden. Het blijft een oud zeer dat we nog
altijd geen wetgeving hebben die de toegankelijkheid regelt in
Vlaanderen. Door een ontbrekende wetgeving worden er nog
altijd ontoegankelijke of moeilijke toegankelijke openbare gebouwen neergezet. Dat is trouwens ook een probleem voor
leveranciers van zware pakken en voor ouders met kinderwagens. Ouders die hun kind met een handicap naar een gewone
school willen laten gaan, krijgen weinig steun. Ook scholen die
open staan voor inclusief onderwijs, krijgen nauwelijks erkenning.

We hopen dat vele mensen ons ondersteunen en mee de open
kijk op handicap verder in de praktijk brengen.

Architecten zijn vaak nog te weinig op de hoogte van de normen
voor toegankelijkheid. Bijscholing is zeker gewenst. Beroepskrachten uit verschillende sectoren weten nog niet altijd hoe
ze best omgaan met personen met een handicap. Toch zien we
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PROGRAMMA CC STROMING
NOVEMBER-DECEMBER 2006

AGENDA CULTUREEL CENTRUM STROMING
& FESTIVALHAL DONKMEER
NOVEMBER
4 november, 14.30 uur
7 november, 13.30 uur
7 november
9 november, 14 uur
10 november, 20 uur
12 november, 15 uur
12 november, vanaf 8 uur
13 november
16 november
17 november, 20 uur
18 november, 20 uur
20 november
20 en 21 november
23 november
24 november, 20 uur
25 november, 19.30 uur
25 november
26 november, 14 uur
26 november, 19.30 uur
26 november, 17 uur
27 en 28 november
29 november, 19 uur
29 november, 20 uur
30 november, 20 uur

provinciale vergadering heemkundige kringen Oost-Vlaanderen
Sinte Maartenfeest basisschool Ten Berge
workshop kunst op zolder voor lagere scholen
theatervoorstelling Erik Burke (organisatie OCMW Berlare)
Trio Clarino: klassiek concert
Stabada met ‘Van de muis die geen muis was’
Nationale ruilbeurs de Biekorf in Festivalhal Donkmeer
schoolvoorstellingen
grootouderfeest vrije basisschool Donk in Festivalhal Donkmeer
Het Woord delux met Sven Eeckman (organisatie: Bosquimano v.z.w.)
Fliet Zorro met ‘Weg met a capella’
Marokkaans koken – UITVERKOCHT
schoolvoorstellingen
Kijkje achter de schermen voor leerlingen lager onderwijs
fABULEUS met ‘Kievielaviedekie’
zangstonde in cultuurcafé
sinterklaasfeest VMW in Festivalhal Donkmeer
nostalgische kermis in Festivalhal Donkmeer
Studio Zondag met Lee Grifﬁths
Vernissage Paul Bourgeois
workshop kunst op zolder voor lagere scholen
cursus ‘hoe gebruik ik mijn fototoestel?’
basiscursus fotograﬁe
Spelersgroep Ernst/Serieus met ‘De Collectie’

DECEMBER
1 december, 20 uur
2 december
2 december, 20 uur
3 december, 15 uur
4-6 december
5 december
6 december, 19 uur
6 december, 20 uur
7 december, 20 uur
9 december, 20 uur
10 december
12 december
13 december, 19 uur
13 december, 20 uur
15 december, 20 uur
17 december, 10.30 uur
17 december
19 december
20 december, 19 uur
20 december, 20 uur
23 december, 19.30 uur
31 december

concert Barbara Dex
kaas- en wijnavond Club 51 Merelbeke in Festivalhal Donkmeer
Les Femmes Uniques met ‘From Vegas with love’
Les Femmes Uniques met ‘From Vegas with love’
CD-opnames
workshop kunst op zolder voor lagere scholen
cursus ‘hoe gebruik ik mijn fototoestel?’
basiscursus fotograﬁe
Algemene vergadering Cultuurraad
Ronny Verbiest en Antje De Boeck met ‘Anna’
eetfestijn volleybalclub JTV Brigand in Festivalhal Donkmeer
workshop kunst op zolder voor lagere scholen
cursus ‘hoe gebruik ik mijn fototoestel?’
basiscursus fotograﬁe
eindejaarskwis
kindertheater (organisatie CM Waas-en-Dender)
kerstfeest Recticel in Festivalhal Donkmeer
workshop kunst op zolder voor lagere scholen
cursus ‘hoe gebruik ik mijn fototoestel?’
basiscursus fotograﬁe
concert, Flat Cat, Nailpin en Janez Dedt in Festivalhal Donkmeer
nieuwjaarsparty Bosquimano v.z.w.
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CC

STROMING

NOVEMBER-DECEMBER

2006

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.

KLASSIEK
TRIO CLARINO / MOZART & TIJDGENOTEN
vrijdag 10 november, 20 uur
2006: Mozartjaar.
Mozart, Beethoven en Haydn kleur(d)en de Weense klassiek. Heel wat Italiaanse, Franse en Duitse kunstenaars belandden in hun invloedssfeer. Ze bleven evenwel door die grote namen overschaduwd. Mogelijk omdat hun werk door de strakke regelgeving, te veel verstarring en
te weinig creativiteit uitstraalde.
Trio Clarino plaatst deze ‘Musici Minores’ lijnrecht tegenover de maestro’s.
Luister… en oordeel zelf over deze muzikale parels.
Op het programma werk van Mozart, Beethoven, Danzi, Clementi en Pleyel.
Trio Clarino is al geruime tijd een vaste waarde in het kamermuziekcircuit. Het speelde tal van concerten op gerenommeerde podia en
verzorgde diverse opnames voor KLARA die in binnen- en buitenland mooie recensies krijgen. Verschillende hedendaagse componisten
schreven werk voor dit ensemble.
met: John Van Laethem (klarinet), Barbara Gerarts (cello), Catherine Mertens (piano), Anne Leonardo (altviool)
ook geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar
10-9 (red.)-8 (abo)-3 (kinderen tot 12) EUR
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FAMILIE 8+
STABADA / VAN DE MUIS DIE GEEN MUIS WAS
zondag 12 november, 15 uur
Het verhaal is zo vreemd, zo bijzonder, zo on-waar-schijn-lijk dat je denkt: het kan niet waar zijn. En
toch is het waar. Je zal het zelf zien, maar dan moet je wel eerst je ogen sluiten. En dat is dan ook wat
we gaan doen: onze ogen sluiten, met zijn allen samen, in een hele grote slaapkamer, de slaapkamer
van niemand minder dan baron Lambert de Villenfagne de Vogelsanck, Bert voor de vrienden. Voor alle
duidelijkheid: dit is geen verzinsel. Baron Lambert de Villenfagne de Vogelsanck heeft écht bestaan.
Hij werd geboren op 14 juni 1753 in het kasteel van Vogelsanck. En daar in dat grote kasteel heeft
Bert lang geleden een geheim bewaard, in een klein boekje met een mooie lederen kaft en zilveren
slotje. En dat boekje gaan we opendoen, voor het eerst in meer dan 230 jaar. En wat er dan gebeurt...
gaan we niet verklappen. Maar één ding is zeker: je gaat je ogen niet geloven, en je oren ook niet ...
Een muzikale theatervoorstelling voor slaapkoppen en knikkebollers.
regie: Daan Cupers / productie: Stabada / co-productie: Jeugd & Muziek Vlaanderen
met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen
8-7 (red.)-6,50 (abo)-3 (kinderen tot 12) EUR

LICHTE MUZIEK
FLIET ZORRO / WEG MET A CAPELLA
Nog nooit van gehoord? Dat kan best. Maar daar komt heel binnenkort verandering in.
Denk aan Voice Male, maar dan met veel meer schwung en show.
Denk aan De Nieuwe Snaar, maar dan (vooral) a capella.
Denk aan muzikale humor in de voetsporen van het ter ziele gegane Jummoo, maar dan volledig
Nederlandstalig met eigen nummers en (soms) heel verrassende covers…
Humor in tekst en beeld, met ijzersterke stemmen.
Een nieuwkomer om ‘u’ tegen te zeggen, gecoacht door Wim De Wulf (o.a. regisseur van Kommil
Foo).
¥'JMJQ7BO-PPDL

10-9 (red.)-8 (abo)-3 (kinderen tot 12) EUR

HEDENDAAGSE DANS
FABULEUS / KIEVIELAVIEDEKIE
vrijdag 24 november, 20 uur
‘Kievielaviedekie’ is een confronterende maar herkenbare dansproductie. Confronterend omdat er
geen anekdotische ruimte, geen narratief houvast en geen opgelegde betekenis zal zijn. Herkenbaar
omdat de beleving en de energieke, krachtige danstaal van de jonge dansers voortdurend aanknopingspunten leveren voor mogelijke betekenissen en interpretaties. De belangrijkste inspiratiebron is
de parallel tussen de basissituatie van de personages in de roman ‘De stad der blinden’ van Jose
Saramago en de situatie van jongeren in de context van grote publieke ruimtes zoals festivals, de
school, de cinema, ...
concept en choreograﬁe: Thomas Devens / dansers: Michiel Vandevelde, Delphine Dutoit, Sara Claessens, Kim Cras, Stijn Van Asch, Lana Willems, Eefje Verbeke en Dorothé Depeauw / dramaturgie:
Dirk De Lathauwer / coaching: Anabel Schellekens / decor: Bart Van Dessel en Stefan Vandenberghe
/ techniek: Stefan Vandenberghe / kostuums: Raïssa Hans / muziek: Bram Devens (IGNATZ), Paul
Devens (dj lait russe) en Bart Van Dessel
www.fabuleus.be
ook geschikt voor kinderen vanaf 11 jaar
10-9 (red.)-8 (abo)-3 (kinderen tot 12) EUR
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TENTOONSTELLING
PAUL BOURGEOIS
zondag 26 november
Paul Bourgeois is steeds een schilder gebleven, alleen verdween tijdens zijn evolutie het gebruik van
verf en doek. Zijn materiaal bestaat uit vellen samengekoekte afﬁches die zichzelf losgeweekt hebben
van hun drager en afgestoten op de grond achterblijven. Het is niet zozeer de reclamezijde, het beeld
aan de voorkant, die zijn voorkeur wegdraagt, als wel de commercieel onbeduidende achterzijde.
De boodschap pretendeerde een ‘eeuwige waarde’, maar schijnt in ijdelheid te vergaan. Na een
langdurig rijpingsproces in weer en wind laat Paul Bourgeois het licht tasten over het oppervlak door
het aanbrengen van perforaties dwars doorheen de huid. Zijn ingrepen dwingen de toeschouwer om
intensiever te kijken.
We zijn mettertijd gewend geraakt aan felle kleurcontrasten en schreeuwerige tegenstellingen, deze
kunstenaar wil ons laten terugkijken naar zachte kleurverschuivingen, kleine nuanceringen, verglijdingen en de trage onontkoombare kracht van de tijd.
tot 8 januari

STUDIO ZONDAG
LEE GRIFFITHS
zondag 26 november, 19.30 uur
Toen in januari 2006 Tom Robinson te gast was in CC Stroming, stal zijn gitarist Lee Grifﬁths de harten
van het publiek. Op UK-bodem is Grifﬁths geen onbekende. Zijn tweede eigen album kwam dit jaar uit
met producer Ian Grimble (Manics, Texas, Travis, Wannadies etc). De man uit Manchester is een gepassioneerde songwriter met gevoel voor humor. Bovendien beschikt hij over een van de beste ‘white
soul’ stemmen aan deze kant van de oceaan. Eind november is de man in ons land en we konden
hem strikken voor een intieme singer-songwriterset voor Studio Zondag.
www.lee-grifﬁths.com
gratis

THEATER
SPELERSGROEP ERNST/SERIEUS / DE COLLECTIE (TRY-OUT)
donderdag 30 november, 20 uur
Een vrouw. Haar man. Zij bedriegt hem. Of niet?
Een man. Een man. Hij bedriegt hem. Of niet?
Is het Bedrog? De Minnaar?
Neen. De Collectie.
Fashion. Style and fake.
Schijn en werkelijkheid in de modewereld.
Harold Pinter ten voeten uit door Ernst/Serieus.
Spelersgroep Ernst/Serieus is sinds haar debuut van drie jaar terug een curiosum in het Vlaamse toneellandschap omwille van haar unieke samenstelling met een grote diversiteit van spelers: verschillende opleidingen, verschillende ervaringen, verschillende leeftijden, zelfs verschillende generaties.
Maar steeds vertrekkend vanuit een stevige basis van intuïtieve gelijkgestemdheid en een gezamenlijke goesting naar pretentieloos, helder en toch rijk repertoiretheater met een duidelijke klemtoon op
spelplezier.
tekst: Harold Pinter / spel: Monika Dumon, Steve De Schepper, Sebastien Dewaele & Koen Onghena /
coaching: Maaike Cafmeyer & Mieke Dobbels / techniek: Tom Vanrijckeghem
www.ernst-serieus.be
3 EUR
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LICHTE MUZIEK
BARBARA DEX / SWEETHARD
vrijdag 1 december, 20 uur
Nog maar net dertig en al meer dan een decennium op de planken…
Een programma rond haar recente CD ‘Blue-eyed Girl’, aangevuld met ouder werk en werk van
artiesten voor wie ze een diepe bewondering koestert. Honingzoete ballades krijgen een stevig jasje
aangemeten, harde bolsters laten hun blanke pit zien. Barbara verkent muzikale uitersten en verenigt
schijnbare contradicties. De akoestische setting houdt alle opties open voor haar getalenteerde, bezielde band.
met: Barbara Dex (zang), Didier Deruytter (piano), Geert Maesschalck (bas), Marty Townsend (gitaar),
Marcus Weymaere (drums), Karen Yperman (backing vocals)
www.barbaradex.be
ook geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar
15-13,50 (red.)-12 (abo) EUR

LICHTE MUZIEK
RONY VERBIEST & ANTJE DE BOECK / ANNA
zaterdag 9 december, 20 uur
Een soundtrack van wel of niet.
De klank van geluk, gemis, verlangen, gerief, gedoe, gedief.
Na hun theatertour ‘Den Boek’ kiezen Rony en Antje nu voor het duet.
Een dialoog op ‘den theater’ over het lied van het leven.
Hoe rock & roll, tango, blues, jazz en de smartlap één zijn, kortom ‘Het levenslied’.
Zoals een emotie ‘verdicht’ of geïntensiveerd wordt in een lied of gedicht, zo ook de middelen om tot
de essentie te komen.
De accordeons van Rony en de stem van Antje zijn hartverwarmend bij lange winteravonden.
10-9 (red.)-8 (abo) EUR

RESERVATIE: Linda Beelaert, Cultureel Centrum, Dorp 101, 9290 BerlareTel. 052-42 35 31, fax 05242 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

CC STROMING SLUIT TUSSEN KERST & NIEUW
CC Stroming en de cultuurdienst zijn gesloten van 27 december 2006 tot en met 2 januari 2007.
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IN DE KIJKER: CURSUSSEN DIE BINNENKORT STARTEN

PROEVEN VAN DE WERELD: MAROKKAANS KOKEN
in het kader van de Week van de Smaak / UITVERKOCHT

HOE GEBRUIK IK MIJN FOTOTOESTEL?
Je kocht een fototoestel of kreeg er eentje cadeau. Of je vindt een goed fototoestel dat al jaren in de
kast lag.
Wat nu? Want je merkt al vlug: een goede foto nemen is niet zo makkelijk. Je beseft al vlug dat je meer
moet weten over de mogelijkheden, zeker bij digitale toestellen.
Deze cursus biedt een inzicht in de eenvoudigste problemen, waarbij je individueel wordt geholpen,
zonder klassikale uiteenzettingen.
Het doelpubliek zijn mensen die hun toestel (analoog of digitaal) enkel willen gebruiken voor familieen vakantiefoto’s.
data:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
begeleiding:

woensdag 29 november, 6, 13 en 20 december van 19 tot 20 uur
25 euro
tot 22/11, 052-42 35 31 of cultuur.reserveren@berlare.be
zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. 091-0113307-40 van
CC Stroming
fotograﬁe 1
Marc Van Gysegem

BASISCURSUS FOTOGRAFIE
In deze cursus wordt een algemeen kader van de mogelijkheden van fotograﬁe geschetst, met voorbeelden van wat hedendaagse fotografen met het medium realiseren.
Deze cursus richt zich uiteraard ook tot fotoamateurs die van analoge naar digitale camera’s zijn overgeschakeld, maar gaat toch dieper in op het gebruik van het fotobeeld, met welke camera dan ook.
Een afwisseling van een esthetische en technische benadering, inclusief een beperkte syllabus.
Tijdens deze cursus worden opdrachten gegeven en praktische oefeningen gemaakt.
De cursisten kunnen tijdens de periode van de cursus via mail, geheugenkaartjes of CD-rom foto’s
bezorgen ter evaluatie in de volgende lessen.
data:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
begeleiding:

woensdag 29 november, 6, 13 en 20 december van 20 tot 22 uur
50 euro
tot 22/11, 052-42 35 31 of cultuur.reserveren@berlare.be
zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. 091-0113307-40 van
CC Stroming
fotograﬁe 2
Marc Van Gysegem

INFO: Cultureel Centrum, Dorp 101, 9290 BerlareTel. 052-42 73 72
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GEMEENTELIJKE SPORTDIENST

41035

Uitslagen 11de scholenveldloop voor de basisscholen
van Berlare
Op 4 oktober werd in Overmere het startschot gegeven voor
de 11de scholenveldloop. Al jaren geldt deze veldloop als een
schoolvoorbeeld van efﬁciënte samenwerking. Het succes van
dit evenement is immers op de eerste plaats toe te schrijven
aan de goede samenwerking tussen de verschillende partners:
de gemeentelijke sportdienst, de atletiekkern van Overmere, de
schuttersvereniging voor het ter beschikking stellen van de kantine, het plaatselijke Rode Kruis en de scholen. Het toont aan dat
als men de krachten bundelt, er heel wat prachtige organisaties
voor de schoolgaande jeugd mogelijk zijn.
De enthousiaste inzet van de talrijk aanwezige schooldirecties
en leerkrachten, de aanmoedigingen van ouders en grootouders
zorgden ervoor dat 348 sportievelingen warm gemaakt werden
om aan dit gebeuren deel te nemen.

SPORTRAAD
Uiterlijk 6 maanden na de installatie van het nieuwe gemeentebestuur worden ook de gemeentelijke adviesraden opnieuw
samengesteld. Dus zo ook de sportraad.
De sportraad is een gemeentelijke adviesraad die tot algemeen doel heeft de sport,
de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van
de gemeente.
Wie mag lid worden van de sportraad?
1) Alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als
publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
2) Alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als
publieke, die werken met professionele beroepskrachten
en een werking ontplooien op het grondgebied van de
gemeente;
3) Deskundigen inzake sport en geïnteresseerde burgers,
woonachtig in de gemeente.

Onderstaande leerlingen mochten het podium beklimmen en de
gouden, zilveren of bronzen medaille in ontvangst nemen:
Meisjes 1ste leerjaar
1. Rogiers Meike
2. Verherbrugghen Leonie
3. De Troyer Talia
Jongens 1 ste leerjaar
1. Uytterschaut Ibram
2. Van Hee Robbe
3. Scheirs Robin

Wat zijn de taken van de sportraad
1) De sportraad geeft advies aan het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake alle aangelegenheden van het sportbeleid;
2) De sportraad brengt overleg en samenwerking teweeg
tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere
organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van de
lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven;
3) De sportraad organiseert op de behoeften afgestemde
initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding;
4) De sportraad neemt deel aan het geregeld gezamenlijk
overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
5) De sportraad organiseert in samenwerking met de sportdienst eenmalige en jaarlijks wederkerende activiteiten.

Meisjes 2 de leerjaar
1. Janssens FIen
2. Van Der Snickt Silke
3. Janssens Femke
Jongens 2 de leerjaar
1. De Coster Ewout
2. Van Den Broeck Watshara
3. Bauwens Remco
Meisjes 3 de leerjaar
1. De Visscher Laura
2. Albrecht Reine
3. Van Malderen Emma
Jongens 3 de leerjaar
1. Uytterschaut Elias
2. Hoeylaerts Brian
3. Verhofstadt Thibau

Aan de geïnteresseerde burgers van Groot-Berlare:
Graag doen wij een oproep naar alle mensen die geïnteresseerd zijn in sport en het sportbeleid van onze gemeente en
die zich willen inzetten om het sportleven verder te helpen
uitbouwen.
Voel je je aangesproken en wens je meer informatie? Neem
gerust contact op met de sportdienst, Molenstraat 1b, 9290
Overmere, 09/356.89.56 of sportdienst@berlare.be .

Meisjes 4 de leerjaar
1. Landuyt Elke
2. Valck Maury
3. Van Mullem Hannelore

Je kan je echter wel pas kandidaat stellen na de ofﬁciële
oproep van het nieuwe gemeentebestuur.

Jongens 4 de leerjaar
1. Casier Corneel
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2. Vandemoortele William
3. De Smet Mathieu
Meisjes 5 de leerjaar
1. Thibau Ilse
2. Luypaert Demi
3. De Paepe Fien
Jongens 5 de leerjaar
1. Spaarkeer Goran
2. Vermeiren Yannick
3. Van De Vijver Matthias
Meisjes 6 de leerjaar
1. De Coensel Rani
2. De Visscher Sarah
3. Saerens Soraya
Jongens 6 de leerjaar
1. Van Damme Matisse
2. Mitu Cédric
3. Bourgeois Jaël

VELDLOOPREACTIES
BASISSCHOOL TEN BERGE
Woensdag 4 oktober kondigde zich aan als een echte herfstdag:
koud, nat en winderig.
Was dit misschien het teken voor sommigen om dan toch niet
deel te nemen aan de scholenveldloop van 2006 in Overmere?

KAMPIOENENVIERING
In samenwerking met de sportraad organiseert het gemeentebestuur van Berlare ook voor het sportjaar 2006 een kampioenenviering. Deze ofﬁciële viering vindt plaats op vrijdag
2 maart 2007 in CC Stroming.
Net zoals vorig jaar willen we de kampioenenviering terug
uitbouwen tot een heus sportfeest waarop iedereen welkom
is om onze plaatselijke laureaten te komen vieren. Het belooft terug een spetterende sportavond te worden waarbij
de uitreiking van sporttrofeeën zal afgewisseld worden met
muzikale intermezzi en spectaculaire sportdemo’s. En wie
weet, misschien komt er wel een bekende topsporter zijn
opwachting maken.

Feit is namelijk dat er opnieuw heel wat meer inschrijvingen waren dan dat er effectief lopertjes kwamen opdagen tijdens de,
nochtans, zonnige namiddag.
We blijven erbij: een loopwedstrijdje in gezonde buitenlucht kan
voor niemand kwaad.

Graag doen wij via deze weg een oproep om kandidaturen
voor deze huldiging in te dienen. Indien je zelf in aanmerking
komt, of je iemand kent die je wil voordragen, dan kan je op
de gemeentelijke website (www.berlare.be) of via e-mail of
telefoon een kandidatuurstelling en reglement opvragen. De
ingevulde kandidaturen dienen uiterlijk op dinsdag 9 januari
2007 ingediend te zijn bij de gemeentelijke sportdienst.
Ook dit jaar verkiest de sportraad uit de kandidaten een
sporter van het jaar die nog eens extra in de bloemetjes
wordt gezet.

Nog anderen dachten aan het cadeautje na de wedstrijd.
De getrainde lopers onder ons zagen natuurlijk de medailles blinken voor de eerste drie van elke reeks.

Uiteindelijk dan toch 68 lopers van ‘Ten Berge’ aan de start, verdeeld over 12 verschillende reeksen.
Velen onder hen beschouwden het als een leuke ontspanning:
samen met de vriendjes en vriendinnetjes eens lekker crossen.
Anderen zagen het meer als een sportieve tijdsbesteding op
woensdagnamiddag.

Kortom iedereen had zijn eigen doel en zijn eigen waarom om
deze veldloop tot een goed einde te brengen en zo moet het
ook zijn. Niet iedereen kan die gouden medaille nastreven, niet
iedereen kan in de prijzen vallen, niet iedereen kan de beste zijn.
Maar al diegenen die hebben meegelopen, verdienen een warm
applaus: zij waren erbij, zij hebben de wedstrijden gekleurd, zij
hebben het meegemaakt en alleen zij kunnen het navertellen.
Alleen zij hebben kunnen genieten van de sportieve hoogtepunten, alleen zij hebben kunnen schrikken van dramatische valpartijen, alleen zij hebben de emoties gevoeld tijdens de spannende
wedstrijdontknopingen.

Wie komt in aanmerking om op deze kampioenenviering
gehuldigd te worden:
• Alle sporters, zowel individuelen als sportploegen, die in
2006 een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd hebben.
• Alle personen die zich als vrijwilliger reeds meerdere jaren verdienstelijk gemaakt hebben om de sport in onze
gemeente uit te bouwen.

Diegene die er niet bij waren kunnen alleen maar luisteren en
horen vertellen hoe goed het wel was.
Een volgende keer misschien?
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PERMANENTE MOUNTAINBIKEROUTE
IN BERLARE

SPORTRAAD ZOEKT SPORTFOTO’S
Graag doen wij en oproep naar 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 jouw foto’s op cd-rom op de sportdienst of
via e-mail: sportfoto.berlare@skynet.be.

NIEUW: TURNCLUB VOOR JEUGD IN ONZE
GEMEENTE
`
Op zaterdag 14 oktober werd de permanente mountainbike-route van Berlare, met name de Broekbosroute, ofﬁcieel geopend.
Vanaf heden kan iedere mountainbikeliefhebber zich uitleven op
de Bloso-route van onze gemeente.
Deze route start aan de sporthal van Overmere (Molenstraat 1b)
en bestaat uit 2 lussen, een groene lus van 20 km en een blauwe
uitbreidingslus waardoor de route 44 km wordt.
De mountainbikeroute brengt je doorheen de weidse Kalkense
Meersen via de Schelde en de Heisbroeken naar het landelijke
Uitbergen. Van daar gaat de tocht verder naar het bosrijke Berlare. Via de Gratiebossen en het Broekbos kom je aan het Donkmeer. Brede paden met prachtige panorama’s worden afgewisseld met slingerende single-tracks over smalle bospaden.
Folders voor deze route zijn te bekomen bij de sportdienst.

Sinds half oktober is er een nieuwe sportclub in onze gemeente
actief, het is een turnclub die trainingen organiseert voor kleuters
en lagere schoolkinderen op woensdagnamiddag in de sporthal
van Overmere. Deze turnclub is goed uitgebouwd en is reeds in
meerdere gemeenten actief.
4-6 jaar woensdag 14 tot 15 uur Kleutergym
6-9 jaar woensdag 15 tot 16 uur Basic Gym
9 + jaar woensdag 16 tot 17 uur Basic Gym
Je kan eenmaal gratis deelnemen en nadien kan je je aansluiten
bij de turnclub.
meer info: 09-355 54 14, 09-355 29 19 en www.turnclubathena.be.

BERLARE WANDELT

GRATIS INITIATIE JIU-JITSU
Jiu-Jitsu-club Tengu Ryu geeft kinderen vanaf 8 jaar de mogelijkheid om tot en met december gratis deel te nemen aan de
trainingen in de gemeentelijke sporthal van Berlare. Dus, ben je
8 jaar of ouder en durf jij in het oog van de draak te kijken, zet je
tanden dan eens in de jiu-jitsu-sport.
Kom op zaterdag om 16.30 naar de sporthal en proef van deze
gevechtsport. Breng gerust je papa, mama, meester of juffrouw
mee, want ook zij kunnen deelnemen aan deze initiatielessen.

Op zaterdag 11 november organiseert het gemeentebestuur in
samenwerking met de sportraad, vakantiegenoegens Overmere
en Wandelclub de Boerenkrijgstappers een wandelhappening in
het kader van de Bloso-actie Vlaanderen wandelt.
Deze wandelhappening kreeg de toepasselijke naam ‘Berlare
Wandelt’.
Er werden twee prachtige natuurwandelingen uitgestippeld, een
gezinswandeling van 5.5 km (toegankelijk voor kinderwagens)
en een sportieve wandeling van 11 km. Deelnemen aan één van
deze wandelingen kost 1 euro, en voor deze prijs krijg je onderweg een hartverwarmertje en bij aankomst een kommetje soep.
De wandelingen starten aan de sporthal van Berlare en inschrijven en starten kan tussen 13 en 14 uur.
Allen op post, want het is beslist de moeite waard.

Wanneer: elke zaterdag van 16.30 tot 18 uur
Waar:
polyvalente zaal van de gemeentelijke
sporthal Berlare
Voor wie: vanaf 8 jaar tot …
Kledij: een sportieve training volstaat
meer info: Martine De Clercq, 09-366 06 91 en contact@tenguryu.be
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VOLLEYBALCLUB JTV BRIGAND
Thuiswedstrijden locatie Berlare
zaterdag 11 november
20 uur
Dames A 1e Provinciale
JTV - VC Panda’s Lokeren A
Heren C 3e Provinciale
JTV - PNV Waasland D
zaterdag 2 december
15.30 uurHeren B 2e Provinciale B
JTV - VC Hebo Borsbeke-Herzele
20 uur
Dames A 1e Provinciale
JTV - VC Ass’nee Assenede A
Heren C 3e Provinciale
JTV - Melvok Melsele
zaterdag 16 december
15.30 uurHeren B 2e Provinciale B
JTV - VC Griffoenen Steenhuize
20 uur
Dames A 1e Provinciale
JTV - De Meteors Zottegem A
Thuiswedstrijden locatie Zele
zaterdag 4 november
15.30 uurDames B 3e Provinciale B
JTV - DVC Eksaarde

NIEUWS UIT SKV OVERMERE

zaterdag 11 november
15.30 uurDames B 3e Provinciale B
JTV - VT Flamingo Maldegem
20 uur
Heren A 1e Divisie B
JTV - PNV Waasland B

2de SKVO KIDSDAY
Op zondag 19 november start om 13 uur de 2de editie van
de SKVO Kidsday, een evenement waarbij de jeugdspelers
van voetbalclub SKV Overmere in de kijker worden gezet.
Onze allerkleinste rakkers, onze duiveltjes -6 jaar, nemen het
rond 13.15 uur op tegen hun leeftijdsgenoten uit Oostakker.
Aansluitend aan dit partijtje zullen alle jeugdspelers voorgesteld worden aan het aanwezige publiek. Om 14.30 uur start
de partij van ons eerste elftal tegen het team van SKV Oostakker. Tussendoor kan je genieten van animatie, gezellige
sfeer, ambiance en een heuse penaltycup!
Kom dus zeker eens af naar onze kantine in de Dreefwegel
en schreeuw SKV Overmere vooruit!

zaterdag 25 november
20 uur
Heren A 1e Divisie B
JTV - VV Temse
(1/8 ﬁnale Trofee Walraeve)
zaterdag 2 december
15.30 uurDames B 3e Provinciale B
JTV - Brantano Real Wetteren C
20 uur
Heren A 1e Divisie B
JTV - Volley Bredene

Sportieve groeten en hopelijk tot dan
Hoofdbestuur en jeugdwerking SKV Overmere

zaterdag 16 december
20 uur
Heren A 1e Divisie B
JTV - VC Gavere

meer info: Piet Van der Sypt, 0496-31 25 03 en
vandersyptpiet@hotmail.com
SINTERKLAASFUIF
Op zaterdag 2 december vindt in de kantine van SKV Overmere de jaarlijkse Sinterklaasfuif plaats. Mix-Master VeeWee
zal het roet uit de schoorsteen blazen met een hele hoop
lekkere dansplaten! De deuren gaan open om 21.30 uur. Hopelijk tot dan en … vergeet je dansschoentje niet!

EETFESTIJN
Verder nodigt JTV Brigand je graag uit op haar Eetfestijn
locatie Berlare op zondag 10 december 2006
(van 12 tot 15 uur) in Festivalhal Donkmeer.

meer info en tickets: vandersyptpiet@hotmail.com
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• Atletiekkern Overmere, elke woensdag en vrijdag een uurtje
joggen om 18.30 uur.
• Boerenkrijgstappers, elke donderdag wandeling om 19 uur.
• KVLV Uitbergen, elke dinsdag (tot en met 19/12) yoga om 20
uur in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool
• OKRA Berlare, elke maandag (behalve 25/12) ﬁetstocht met
vertrek om 14 uur aan de kerk
• OKRA Berlare, elke dinsdag (behalve 7/11 en 26/12) petanque
• OKRA Berlare, elke woensdag (behalve 1/11, 20/12 en 27/12)
dansoefeningen
• OKRA Berlare, elke donderdag om 14.30 uur kaartnamiddag
in de cafetaria van de sporthal
• OKRA Berlare, elke zaterdag (behalve 23/12 en 30/12) 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 sporthal Overmere
• 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

NOVEMBER
2/11
3/11
6/11
6/11
6/11
6/11
7/11
8/11
8/11
8/11
11/11
12/11
14/11

14/11

15/11
15/11
16/11
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S-Plus Berlare, nationale wandeldag in Brugge
Gezinsbond Uitbergen, bierproeven: de ronde van Vlaanderen
KAV Overmere, Kern- en bestuursvergadering om 19.30
uur in d’Oude Kapel
KVLV Uitbergen, accessoires met kralen om 19 uur in
SCC De Venne
Markant Overmere, zuiderse pasta’s
S-Plus Berlare, jaarlijks feestmaal met tombola om 13
uur
OKRA Berlare, Sinte Maartenfeest en viering tachtigplussers om 14 uur
Gezinsbond Uitbergen, kookles voor mannen
KVLV Overmere, vormingsavond voor bestuursleden om
19.30 uur in Zele
Ruilclub De Biekorf, ruilnamiddag van 14 tot 16 uur in
vergaderzaal sporthal Berlare
KF De Verenigde Vrienden Overmere, herdenking Wapenstilstand aan monument kerkplein Overmere
Ruilclub De Biekorf, nationale ruilbeurs van 8 tot 17 uur
in Festivalhal Donkmeer (09-367 42 59)
CM Berlare i.s.m. Markant, KWB, KAV, KVLV en Gezinsbond Berlare, zin en onzin van diëten om 20 uur in de
Parochiezaal
OKRA Overmere, seniorenfeest: Heilige Mis om 11 uur
en daarna feestnamiddag in de Parochiale Kring met
spreekbeurt
KVLV Overmere, Agra ‘hoe bespaar ik op mijn energiefactuur’ om 20 uur in Zele
OKRA Berlare, bestuursvergadering om 16 uur
S-Plus Berlare, nationale danshappening

13/12 OKRA Berlare, bestuursvergadering
14/12 KVLV Overmere, kookles ‘vlees of vis’ om 13.30 uur in
d’Oude Kapel
15/12 KVLV Uitbergen, kerstmarkt vanaf 18 uur in de Gemeentelijke Basisschool
17/12 KVG Overmere, kerstfeest in de Parochiale Kring
(052-44 47 40)
17/12 Ruilclub De Biekorf, ruilvoormiddag van 9.30 tot 12 uur
in vergaderzaal sporthal Berlare
18/12 KVLV Uitbergen, kookles feestmenu om 19 uur in SCC De
Venne
18/12 Markant Overmere, kerstfeest
19/12 OKRA Overmere, kerstfeest met bezinning en tombola
om 14 uur in de Parochiale Kring
20/12 OKRA Berlare, eucharistieviering om 12 uur met aansluitend kerstfeest
21/12 OKRA Berlare, uitstap naar ICC Gent voor een debat over
Kongo
23/12 Buurtcomité Heikantstraat, eindejaarsdrink
26/12 KVLV Overmere, kerstfeest ‘getuigenis over wereldsolidariteit’ om 14 uur in de Parochiale Kring
26/12 KVLV Uitbergen, kerstfeest om 14 uur in SCC De Venne
28/12 KWB Overmere, concert Willem Vermandere in Zele
(09-367 90 47)

18/11 Gezinsbond Uitbergen, gezinssouper - viering 80 jaar
Gezinsbond
18/11 KVG Overmere, prikdag (052-44 47 40)
19/11 Ruilclub De Biekorf, ruilvoormiddag van 9.30 tot 12 uur
in vergaderzaal sporthal Berlare
20/11 KVLV Uitbergen, ledenvergadering ‘De werking van het
parket’ om 14 uur in SCC De Venne
20/11 Markant Overmere, bezoek aan een moskee
21/11 KAV Overmere, juwelen, om 19.30 uur in de Parochiale
Kring
21/11 KVLV Overmere & Uitbergen, samenkomst voor mantelzorgers om 20 uur in Parochiaal Centrum Zele
21/11 OKRA Overmere, rusthuisbezoek
22/11 Gezinsbond Uitbergen, kookles voor mannen
22/11 KVLV Uitbergen, dansles om 19.30 uur in SCC De
Venne
22/11 OKRA Berlare, rusthuiswerk om 14 uur
24/11 KWB Overmere, wijnproefavond ‘De Ronde van Frankrijk’
om 19.30 uur in de Parochiale Kring (09-367 90 47)
25 & 26/11 KF De Verenigde Vrienden Overmere, Sint-Ceciliafeest
30/11 KVLV Overmere, kookles ‘feestmenu met producten van
eigen grond’ om 13.30 uur in d’Oude Kapel
DECEMBER
2/12
2/12

Gezinsbond Uitbergen, Sinterklaasronde
KF De Verenigde Vrienden Overmere, drumband luistert
boerenkrijgherdenking Hasselt op
2/12 KVG Overmere, uitstap naar Brusselse kerstmarkt
(052-44 47 40)
2/12 KWB Overmere Celtic Avond met Crescendo, Angela
Campbell en Erik Van Eetvelde om 19 uur in de gemeentelijke Feestzaal (Johan.meganck@fulladsl.be)
3/12 OWW Berlare, kerstmarkt van 14 tot 20 uur in de Parochiezaal
4/12 KAV Overmere, adventsversiering om 19.30 uur in de
Parochiale Kring
4/12 Markant Overmere, creatief met kralen en zilverdraad
4/12 S-Plus Berlare, kofﬁetafel en ruiltombola om 14.30 uur
5/12 KVLV Uitbergen, voordracht Rik Torfs om 20 uur in Parochiaal Centrum Zele
6/12 KVLV Uitbergen, dansles om 19.30 uur in SCC De
Venne
6/12 Ruilclub De Biekorf, ruilnamiddag van 14 tot 16 uur in
vergaderzaal sporthal Berlare
7/12 Algemene vergadering Cultuurraad om 20 uur in CC
Stroming
7/12 KVLV Overmere, bloemschikken ‘kerststuk’ om 19 uur in
d’Oude Kapel
7/12 S-Plus Berlare, provinciaal bowlingtornooi in Dendermonde
8/12 Turfputzwervers, Algemene ledenvergadering om 19.30
uur in Den Turfput
10/12 KF De Verenigde Vrienden Overmere, opluisteren gezinsviering
11/12 KVLV Uitbergen, bloemschikken ‘eindejaarssfeer’ om 19
uur in SCC De Venne
13/12 KAV Overmere, kinderkerstaterlier om 13.30 uur in
d’Oude Kapel
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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

8-12 uur
8-12 uur
8-12 uur
8-12 uur
8-12 uur

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:
Administratie:

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

Bureeluren Sporthal Overmere:
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
telefoon:
09-356 89.56
fax:
09-360 89 04
e-mail:
sportdienst@berlare.be
sport.administartie@berlare.be

13-19 uur
13-17 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)

Bureeluren Sporthal Berlare
maandag:
13-17 uur
dinsdag:
13-17 uur
woensdag:
13-17 uur
donderdag:
13-17 uur
telefoon:
052-42 28 92

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
Katrijn Dalving en Heidi De Block

052-43 23 44
052-43 23 45
052-43 23 46
052-43 23 47

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

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

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
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

052-42 29 75
Initiatief Buitenschoolse kinderopvang
lokatie Berlare:
lokatie Overmere:
lokatie Uitbergen:

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

CULTUREEL CENTRUM STROMING
Dorp 101, Berlare
cultuurbeleidscoördinator: Bob Pieters
cultuurfunctionaris: Leen De Greve
tickets & administratie: Linda Beelaert

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)

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.

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

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

052-42 74 71

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.
gesloten van maandag 25 december 2006 tot en met dinsdag 02 januari
2007.

052-42 61 88
berlare@bibliotheek.be

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

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

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)
MUSEUM DONKMEER
Donklaan 123
museumbewaarder: Peter Van Wichelen

GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN
JEUGDRAAD
voorzitter: Nils Van Hauwe
Rijtewegel 4
CULTUURRAAD
voorzitter: Lieve Petrens
E. Hertecantlaan 83, Berlare

09-342 92 40
museumdonkmeer@berlare.be

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

gesloten
10-17 uur
14-18 uur

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

gesloten
op afspraak
14-18 uur

SENIORENRAAD
voorzitter: Martha Tackaert
Hogeweg 8A, Berlare
MILIEURAAD
voorzitter: Albert De Smet
Kattebroeckstraat 37, Overmere
SPORTRAAD
voorzitter: Marc Dauwe
Daelvenne 10, Berlare
DORPSRAAD UITBERGEN
voorzitter: Roger Rogiers
Slot 25, Uitbergen

GEMEENTESCHOOL UITBERGEN
Kleine Kouterstraat 1, Uitbergen
directeur: Johan Meganck
09-367 50 88
gemeenteschool.uitbergen@pandora.be
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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

Serviceﬂats
De Zilverberk, Dorp 99, Berlare
Boerenkrijghof, Baron Tibbautstraat 31, Overmere

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

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

DIENSTEN OCMW
administratie
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

sociale dienst
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
CV HULP IN WONINGNOOD
Dorp 101b, Berlare
voorzitter:
directeur:
administratie:
commissaris VHM:

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

16-18 uur

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

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

09-326 97 10

Voor ﬁnanciële tegemoetkomingen, budgetbegeleidingen, sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden en poetsdienst aan huis, opname
rusthuizen en serviceﬂats kan je elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur
terecht op de sociale dienst. Op dinsdag ook van 17 tot 19 uur. Daarbuiten op afspraak.
mailadressen sociale dienst
- algemeen:
socialedienst@ocmwberlare.be
- woonbemiddeling:
woonbemiddelingsdienst@ocmwberlare.be
- leeﬂoon-wet maatschappelijk integratie:
rmi@ocmwberlare.be
- maaltijd & poetsdienst:
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

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

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

052-42 57 60

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

052-42 32 09
fax: 052-42 60 83
herfstvreugde@ocmwberlare.be
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RODE KRUIS
voorzitter: Willy Vertongen
ondervoorzitter: Michel Van der Haegen
public relations: Piet Triest
hoofd hulpdienst: Regina Malin

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

09-367 97 60
052-42 29 97
052-42 40 39
052-42 71 48
Regina.Malin@pandora.be
1ste adjunct hulpdienst: Diane Verhaegen
0496-72 17 87
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

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

PASTOORS GROOT-BERLARE
St. Martinus Berlare & O.L. Vrouw Van Zeven Smarten
E.H. Marc Van Steen, Dorp 32, Berlare
052-42 33 97
0475-32 07 73
mail parochie: par2037@parochies.kerknet.be
mail pastoor: marcpetrus@belgacom.net
O.L. Vrouw Hemelvaart Overmere
E.H. Paul Van de Winkel, B. Tibbautstraat 8, Overmere
09-367 50 30
St. Pietersbanden Uitbergen
E.H. Daniël De Backer, Veerstraat 13, Uitbergen
09-367 54 94

VLAAMSE BEROEPSVERENIGING VOOR ZELFSTANDIG VERPLEEGKUNDIGEN
www.verplegingthuis.be
070-22 26 78

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

17-19 uur

WIT-GEEL KRUIS
Zele

052-44 93 83

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

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

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

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

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.

jeugdnieuwsbrief via mail à stuur een mailtje met als onderwerp
‘jeugd in je mailbox’ naar
jeugd.vorming@berlare.be
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MELDINGSKAART
Met deze meldingskaart kan elkeen klachten, problemen, opmerkingen of suggesties overmaken
aan het Gemeentebestuur 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…
........................................................................................................................................................
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