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REDACTIONEEL



OVERHEID

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN
Het Fonds voor Arbeidsongevallen is een instelling van sociale
zekerheid. Dit Fonds houdt van september tot juni zitdagen in
onze streek.
Iedereen kan er terecht met al zijn vragen en voor inlichtingen
i.v.m. een arbeidsongeval.
Aalst
stadhuis, Grote Markt
elke 1ste dinsdag van de maand van 13.30 tot 16 uur
telefoon: 053 73 22 87 en 053 73 22 88
Gent
Stedelijk Administratief Centrum, W. Wilsonplein 1, gebouw B
verdiep TV - lokaal 3
elke woensdag van 9 tot 12 uur
telefoon: 09 266 76 88
meer info: Fonds voor Arbeidsongevallen
Troonstraat 100
1050 Brussel
02 506 84 11
www.faofat.fgov.be

UITNODIGING

Het College van burgemeester en schepenen
nodigt alle inwoners van onze gemeente uit
op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

zondag 21 januari 2007 van 11 tot 13 uur
in Festivalhal Donkmeer, Donklaan 125
Iedereen is welkom!



Vermindering vanaf 2de kind (-25% op het totale bedrag)
Mogelijkheid tot aanvraag van sociaal tarief (-50 %)

GEMEENTE BERLARE - KINDEROPVANG
Beste ouders
Beste kinderen

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

Tijdens de komende krokusvakantie, van maandag 19 tot en
met vrijdag 23 februari 2007, richt het gemeentebestuur van
Berlare kinderopvang in voor alle kinderen tussen 2,5 en 12
jaar.

Inschrijvingsavond op dinsdag 30 januari tussen 18 en 19
uur op de locatie waar je je kind wil laten opvangen. Schriftelijke (ook e-mails) of telefonische inschrijvingen worden
pas na 30 januari aanvaard, indien er nog plaats is.

Dit vindt plaats in:
• De Boomhut, Gaver 72 te Berlare - 052 42 49 41
• De Speling, Fortstraat 18a te Overmere - 09 367 62 44
• ’t Biebelotje, Veerstraat 36 te Uitbergen - 09 367 94 29

Gelieve te verwittigen indien je kind, na inschrijving, toch niet
aanwezig zal zijn. Niet afgemelde afwezigheden worden aangerekend op de factuur, volgens de vernieuwde procedure die
sinds juli van kracht is.

Openingsuren: van 7 tot 18.30 uur

Voor verdere informatie en voor nieuwe inschrijvingen kan je
steeds terecht bij Patricia Poppe of Anja Nobels, coördinatoren
IBO, via 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be.

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
3,00 euro
4,50 euro
9,00 euro

Graag tot dan,
het team van de begeleid(st)ers en de coördinatoren

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

Breng het onderstaande ingevulde formulier mee op dinsdag 30 januari tussen 18 en 19 uur.

NAAM EN VOORNAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES

TELEFOON
SCHOOL
Schrijft zich in te

Berlare, locatie De Boomhut
Overmere, locatie De Speling
Uitbergen, locatie ‘t Biebelotje

Administratief dossier OK?

ja/neen

afspraak op:

VM

NM

Administratieve wijzigingen?

MAANDAG 19 FEBRUARI 2007
DINSDAG 20 FEBRUARI 2007
WOENSDAG 21 FEBRUARI 2007
DONDERDAG 22 FEBRUARI 2007
VRIJDAG 23 FEBRUARI 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)


GEZOCHT: INWONERS
MET INTERESSE VOOR CULTUUR,
MILIEU, SENIOREN EN/OF SPORT
Hersamenstellen gemeentelijke adviesraden
Net als de gemeenteraad, worden bij het begin van een
nieuwe gemeentelijke bestuursperiode ook enkele adviesraden opnieuw samengesteld: de cultuurraad, de milieuraad, de
seniorenraad en de sportraad.
Deze raden adviseren het gemeentebestuur over de genoemde
materies. Op deze manier kan je in zo’n raad actief meewerken
aan het beleid en zelf accenten/prioriteiten naar voor schuiven
in het belang van alle inwoners van onze gemeente.
Daarnaast organiseren de raden ook zelf een aantal activiteiten zoals een zwerfvuilactie, kampioenenviering of het Feest
van de Vlaamse Gemeenschap.
Alle vier de raden zijn samengesteld uit verenigingen die met
vrijwilligers en/of beroepskrachten werken, en uit individuele
burgers die geïnteresseerd zijn in sport, cultuur, seniorenbeleid en/of milieu.
Via deze weg roept het gemeentebestuur geïnteresseerde
burgers op om zich kandidaat te stellen voor één of meerdere
van deze raden. Een schriftelijke kandidatuur, met motivatiebrief en contactgegevens, kan je tegen uiterlijk woensdag 28
februari bezorgen aan het College van burgemeester en schepenen, Dorp 22.
De verenigingen en organisaties krijgen nog een brief over de
hersamenstelling vanuit de betrokken gemeentelijke diensten.
Zij kunnen in elk geval nu al in hun bestuur bespreken wie
de vereniging zal vertegenwoordigen in de adviesraad. Want
ook zij zullen tegen ongeveer eind februari hun kandidatuur
moeten indienen.
Het gemeentebestuur kijkt vol verwachting uit naar je
inbreng!
meer info:
cultuurraad: Bob Pieters, cultuurbeleidscoördinator, 052 42 73
72 en cultuur@berlare.be
milieuraad: Gaby De Bruycker, milieuambtenaar, 052 43 23 47
en milieu@berlare.be
seniorenraad: Véronique De Laender, administratief bediende,
052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be
sportraad: Annelies De Wilde, sportfunctionaris, 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be

OPROEP TOT KANDIDATEN
BEHEERRAAD BIBLIOTHEEK
De beheerraad van de bibliotheek heeft een adviserende
functie over alle aspecten van beheer van de infrastructuur en
werking van de bibliotheek zoals verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, financieel beleid, openingsuren, opstellen

en concretiseren van een beleidsplan.
Volgens het gemeenteraadsbesluit van 31/01/1991 zetelen
naast de zeven afgevaardigden uit de politieke strekkingen,
ook zeven afgevaardigden van de gebruikers van de bibliotheek in de beheerraad.
Het College van burgemeester en schepenen doet dan ook
een oproep aan alle geïnteresseerden om zich kandidaat te
stellen.
De kandidaturen worden schriftelijk verwacht tegen uiterlijk
31 maart 2007 op het Gemeentesecretariaat, Dorp 22, 9290
Berlare. De kandidaten dienen naast hun persoonlijke gegevens duidelijk hun ideologische of filosofische strekking te
vermelden.
meer info: Ann Pieters, bibliothecaris, 052 42 61 88 en
berlare@bibliotheek.be

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

JEUGD
VLOEKEN MET MACBETH
‘Macbeth’ is een onsterfelijk meesterwerk, maar... berust op
een vloek. Doorheen de jaren waagden weinig toneelgezelschappen zich nog aan dit ‘vervloekte’ stuk.
‘Macbeth’ wordt achtervolgd door waanzin en ongeluk. Dood,
ziekte, pech, angst en slechte kritieken schijnen de producties
van ‘Macbeth’ te achtervolgen. Onlangs nog raakte een dame
in het publiek gewond, toen het stalen blad van een zwaard
loskwam...
Jeugdtheater JOKER gaat nog een stapje verder: ‘De Vloek
van Macbeth’!
‘Den Blok’ lijkt een doodgewone en gedisciplineerde school te
zijn, tot ze zich wagen aan...’Macbeth’!
Durf jij het aan om toeschouwer te zijn bij ‘De Vloek van Macbeth’?
Een mysterieuze, tragikomische productie van Paul Coppens, naar het gelijknamige boek van Patrick Bernauw en Luc
Schoonjans, in een regie van Yves De Lathauwer.
vrijdag 23 februari, 20 uur
zaterdag 24 februari, 20 uur
vrijdag 25 februari, 15 uur
Voorstellingen vinden plaats in de Gemeentelijke Feestzaal in
Overmere. Tickets via de leden.



SOCIAAL

KAOS ZOEKT BOEIENDE MENSEN
Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart?
Wil jij zorgen voor andermans kind?
Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.
Graag vertellen wij je meer over ons op volgende infoavonden:
- donderdag 25 januari om 20 uur in ons kantoor te Aalst,
Kerkhoflaan 58
- dinsdag 27 februari om 20 uur in Cultureel Centrum ‘Hof
ten Hemelrijck’, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk
meer info: 053 77 30 30

BENEFIET ETHIOPIE
Op 7 oktober organiseerde v.z.w. Finado in Festivalhal Donkmeer een grote benefiet ten voordele van de werking in Ethiopië. Meer dan 550 personen genoten van het rijkelijke buffet.
De opbrengst van 19.362,07 euro gaat integraal naar de verschillende schoolprojecten in Ethiopië.
In de kleuterschool Birihan Hawariat laat Finado momenteel
een keuken bouwen. In Welkite zijn de funderingen van een
lagere school klaar. In de Tesfa Abew school wil Finado meer
kansen scheppen voor de meer dan veertig weeskinderen die
hier permanent verblijven.
Via deze weg willen de medewerkers dan ook iedereen danken
die van dit benefiet een succes maakte. Dank je wel!



HINT-TIP
Wandelen en fietsen in Vlaanderen en Brussel voor
mensen met een motorische beperking
Wandelen of fietsen gaat niet voor iedereen even gemakkelijk.
Of een pad toegankelijk is, hangt vooral af van de persoon zelf.
Vooral mensen met een motorische beperking ondervinden
hierbij dikwijls problemen. Steeds meer steden en gemeenten
doen inspanningen om de toegankelijkheid van hun recreatiedomeinen te vergroten.
Infopunt Toegankelijk Reizen maakte de brochure ‘Toegankelijke wandel- en fietsmogelijkheden in Vlaanderen en Brussel’.
De info in deze brochure is objectief onderzocht. Sommige
paden werden door de medewerkers uitgeprobeerd.
Wat staat in deze brochure?
- tips over toegankelijke wandelwegen in de verschillende
provincies
- het Netwerk van Versterkte Steden ontwierp bijvoorbeeld 6
wandelingen in West-Vlaanderen
- er staan adressen in waar je toestellen kan huren om je te
verplaatsen op moeilijk terrein, zoals de draagbare
rolstoel en de strandrolstoel.
- info over toegankelijke fietspaden, georganiseerde fietstochten en de verhuur van rolstoelfietsen
Je kan deze brochure aanvragen bij Infopunt Toegankelijk
Reizen, 070 23 30 50.
Je kan ze ook downloaden en bekijken op hun website, bij
‘Publicaties’: www.toegankelijkreizen.be
meer info: Hint Aalst, Langestraat 12, 053 71 19 86
Hint Gent, Holstraat 123, 09 234 05 80
Hint Sint-Niklaas, Kalkstraat 22, 03 765 93 21
hint@scarlet.be en www.hintoostvlaanderen.be

aansluiten en wij wensen iedereen eerst en vooral een zeer
goede gezondheid evenals veel geluk in al je ondernemingen
in 2007.
De Rode Kruisafdeling Groot-Berlare heeft als doel in het
nieuwe jaar haar diensten aan de bevolking goed te verzorgen, te verbeteren en nog meer uit te breiden.
Wij wensen op onze beurt de nieuwe bestuurders van onze
gemeente een zeer goed werkjaar en hopen dat zij de fakkel
van de aftredende ploeg brandend houden. Wij danken hun
reeds voor het in stand houden van Infogem. Dit is toch voor
iedereen die er gebruik wil van maken, een geschikte spreekbuis naar de bevolking toe.
In de laatste twee maanden van 2006 hebben wij onze cursus
‘eerste hulp bij ongevallen’ te Schoonaarde afgesloten, hebben
negen cursisten een brevet behaald en hebben drie van onze
vrijwilligers een bijscholing gevolgd. Vier van de cursisten
hebben besloten zich aan te sluiten bij onze groep.
Wij danken ook alle bewoners van Groot-Berlare voor hun
grote steun tijdens onze lidkaartenactie. Sommige mensen
zijn zeer gul geweest en dat steekt ons een hart onder de
riem om door te gaan met onze werking.
In december namen wij met een kraampje deel aan de Kerstmarkt, ingericht door Oxfam. Wij danken je voor de steun door
de aankoop van een van onze snuisterijen.
Eveneens in december hebben wij te Uitbergen de bloedgevers gehuldigd voor hun vele donaties in de afgelopen jaren.
Wij hadden de eer om bloedgevers met 20, 40, 60 en zelfs
80 bloedgiften in de bloemetjes te zetten. Proficiat voor deze
mensen en bij deze doen wij een dringende oproep aan de
bevolking om zich aan te sluiten bij de verschillende inzamelpunten in onze gemeente. Gezien het drukke leven van
iedereen en de stress die dit meebrengt, gebeuren er veel te
veel ongelukken, en samen met de dagelijkse operaties in de
ziekenhuizen eisen deze heel veel bloed.
Eindelijk, na vele maanden renovatie, kunnen wij het gemeentebestuur danken omdat wij terug onze lokalen kunnen
betrekken achter het oude politiekantoor in het Dorp. Wij doen
bij deze ook een oproep aan eventuele kandidaat-vrijwilligers ons daar een bezoekje te brengen. Voor een afspraak of
vragen staan wij steeds tot je dienst. Je kan de gegevens van
onze bestuursmensen altijd vinden achteraan in Infogem.

RODE KRUIS

Het is onze bedoeling om in 2007 je langs deze weg op de
hoogte brengen van onze projecten en diensten. Wij hebben
reeds een aantal opdrachten bekomen en danken langs deze
weg de gemeente en de initiatiefnemers. Zo zullen wij op 3
en 4 februari aanwezig zijn op het judotornooi in de nieuwe
sporthal te Overmere.

Beste lezer en Rode Kruis vriend
Wij zijn en blijven er voor jou!
Als je dit woordje leest zijn de kerst- en nieuwjaarsfeesten
reeds achter de rug en hebben wij al onze dierbaren een
gelukkig 2007 gewenst. Wij van onze kant willen ons daarbij

Willy Vertongen
voorzitter Rode Kruis Groot-Berlare en Schoonaarde


CULTUUR

NIEUWJAARSRECEPTIE CULTUURRAAD
zondag 21 januari om 18 uur in CC Stroming

Graag verwelkomt de cultuurraad alle cultureel geïnteresseerde burgers op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Het programma ziet er als volgt uit:
• Verwelkoming door Lieve Petrens, voorzitter cultuurraad
• Inleidend woord door Anne-Marie De Lausnay, schepen
van cultuur
• Uitreiking van de culturele vermeldingen door Marc Van
Gysegem, 1ste ondervoorzitter, en Hugo De Backer, tweede
ondervoorzitter.
• De vermeldingen 2006 zijn:
1. Jeugdtheater Joker, jeugdafdeling van Panta Rhei, voor
haar jarenlange organisatie van de tweejaarlijkse voordrachtwedstrijd voor kinderen.
2. Frank Van Laecke ontving in Antwerpen de Vlaamse Musicalprijs voor de beste regie (Dracula)
3. Fotoproject ‘Berlare aan de slag’ met 16 fotografen o.l.v.
Marc Van Gysegem, resulteerde in een mooie tentoonstelling in CC Stroming
4. Marleen Van Acker voor haar publicatie ‘Parochieregister
van 1615 tot 1793’
5. Stijn Roels, 2de laureaat in de compositiewedstrijd van
v.z.w. De Muziekgolf in Antwerpen
6. Anouck Van Puyvelde, studente juweelontwerp aan het St.Lucasinstituut Antwerpen, deed mee aan de belangrijkste
wedstrijd voor de bekroning van moderne diamantjuwelen:
‘de HRD Awards’, ingericht door Hoge Raad voor Diamant
Antwerpen. Haar ontwerp werd uit 1.092 inzendingen
geselecteerd.
7. Meester Hubert uit de basisschool ‘De duizendpoot’ Berlare gaf aan zijn leerlingen de voorzet om mee te werken
aan een Vlaamse schrijfwedstrijd. Vier kinderen uit zijn klas
werden genomineerd. Hun verhalen werden gebundeld in
het boek ‘De Vriendenclub’.
8. St.-Annacomite Berlare organiseerde voor de twintigste
maal een openluchtkerstspel.
Slotwoord door Karel De Gucht, burgemeester,
en Katja Gabriëls, waarnemend burgemeester.
De receptie achteraf wordt aangeboden door het gemeentebestuur.
Toegang is gratis.


MOnuMENTEN VAN STILTE
Samenwerken rond stiltebeleving in Vlaanderen
Verschillende gemeenten in Vlaanderen, waaronder Bierbeek,
Bornem, Diksmuide en Bree zitten in een samenwerkingsverband omtrent potentiële stiltegebieden. Een stiltegebied
wordt meestal omschreven als een gebied waar natuurlijke
geluiden, afkomstig van fauna en flora, overheersen. Daarnaast moet het gebied een voldoende grote oppervlakte bezitten. Berlare verleende haar medewerking met de Kalkense
Meersen als potentieel stiltegebied. De uitgebreidere samenwerking heeft ervoor gezorgd dat het begrip ‘stilte’ steeds
ruimer wordt geïnterpreteerd als synoniem voor eenvoud,
rust, belevingswaarden, …
Fototentoonstelling in galerie CC Stroming
De samenwerking rond stilte beperkt zich niet alleen tot conceptueel denkwerk. In 2005 werd een fotowedstrijd georganiseerd waaraan enkele (amateur)fotografen uit Berlare
deelnamen. Het initiatief stelt de notie ‘stilte’ als milieu- én
cultuurwaarde aan de orde door beroep te doen op het creatief vermogen van fotografen (zowel professioneel als amateur). Bijna 1000 inzendingen, in totaal 3500 foto’s: het was
een onverhoopt succes. Het bewijs dat het stiltethema in onze
samenleving aan belangstelling wint.
Een voorname conclusie die Patricia De Martelaere trekt na
het jureren van de foto’s:
“Stilte is niet aan plaats of zintuig gebonden. De eigenschap
‘stil’ heeft op de eerste plaats te maken met de akoestische
afwezigheid van geluid en wordt geregistreerd door het
gehoor, maar stil zijn roept onmiddellijk ook de gedachte van
rust en fysieke bewegingloosheid op. Ook het oog kan getroffen worden door een schreeuwerige kakofonie van vormen,
kleuren en bewegingen. Voor de andere zintuigen lijkt stilte
eveneens te verwijzen naar een toestand van aangename
prikkelvrijheid na de intensiteit van een extreem lustvolle of
pijnlijke gewaarwording. Stilte is de periode van herstel voor
een zintuig. Maar dat betekent ook dat er een einde komt
aan de functionaliteit van stilte. Een echt gebied van stilte dat
leefbaar wil blijven, kan daarom nooit een gebied van abso-

© Dirck Van Der Zande
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lute stilte zijn. Het is een plaats waar ongehinderd verschil en
alternatie kan bestaan tussen stilte en geluid, rust en beweging, een plaats waar niets bevochten wordt en niet a priori
grenzen worden getrokken.”
De jury koos acht laureaten. De geselecteerde foto’s tonen
niet alleen desolate landschappen in een plattelandsdorp,
maar zijn heel divers. Door een selectie van stille observaties,
vastgelegd in foto’s, voor een breder voetlicht te brengen, wil
het project de bevolking bewust maken van de waarde van
stilte, rust en ruimte, zowel in de publieke als in de persoonlijke levenssfeer. Stilte als natuur, als landschap, als erfgoed,
als intimiteit, als schoonheid, als aandacht. Stilte als onvermoede bron van inspirerende waarden en betekenissen.

De tentoonstelling in CC Stroming is elke dag toegankelijk
vanaf 18 uur, zondag vanaf 11 uur, maandag gesloten.
tot 19 februari

© Thomas Dhaenens
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© Filip Claus

In de foto’s van laureaat Filip Claus is de mens aanwezig. De fotograaf speelt met de grenzen van kitsch en ironie, echter met een
blijvend onderliggend element van menselijk ‘mededogen’. De foto steekt de draak met de burgerlijke landschaps- en stiltebeleving,
die zowel vormelijk als inhoudelijk wordt geparodieerd. Drie zomers geklede vrouwen van jonge tot middelbare leeftijd zitten te
vissen en kijken over hun hengels heen naar het water, zonder enige communicatie onderling. Op de voorgrond gooit een man zijn
hengel uit. Het koloriet - om deze kleuren te zien kom je best een kijkje nemen - van de foto schreeuwt ons toe en doet denken aan
de artificiële, overdreven idyllische kleuren van bonbondozen.

BOSQUIMANO V.Z.W.:
4DE ALGEMENE KENNISQUIZ
vrijdag 9 maart, 20 uur in CC Stroming, Dorp 101
voor ploegen van min. 4 en max. 5 personen
Inschrijven kan als volgt:
- 0476 84 64 76
- bosquimano_crew@hotmail.com
- 001-4152936-54 met de vermelding ‘telefoonnummer
verantwoordelijke en quiz’

NIEUWJAARSCONCERT
K.F. DE VERENIGDE VRIENDEN
zaterdag 20 januari, 20 uur in gemeentelijke Feestzaal Overmere
o.l.v. Dennis Van Broeck
toegang: 6 euro
meer info: 0478 49 87 85
www.fanfare-overmere.be
11

NIEUWS UIT BALLETSCHOOL
TERPSICHORE
Begin september zijn we met een nieuw balletjaar gestart. Het
was aangenaam om opnieuw onze geheel verbouwde studio
te kunnen betrekken.

gretig. Met 300 zijn we intussen. Vooral hiphop heeft veel
succes: er wordt op donderdag maar liefst vier uur les gegeven. Tijdens de jazzlessen is de zaal ook nokvol. De pointesklas groeit ook elk jaar en de volwassenen hebben definitief
hun weg gevonden naar de balletschool.

Onze vertrouwde leerkrachten stonden klaar om er in te vliegen.
Juf Melina voor de jazzklassen, Juf Femke voor de eerste
dansinitiatie, Juf Sarah voor de hiphoplessen en juf Miek voor
de gevorderde leerlingen klassiek ballet en jazz voor volwassenen. Onze lerarenploeg werd aangevuld met juf Nadia. Met
haar halen we een ervaren leerkracht in huis die de ballerina’s
in spe de basis van het klassiek ballet aanleert.
Met veel enthousiasme brengen deze mensen hun liefde voor
de dans over op het jonge volkje. En ook de leerlingen zijn
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TOERISME

VZW DURME:
BEZOEKERSCENTRUM DONKMEER
Bezoekerscentrum Donkmeer is het natuureducatief centrum
aan het Donkmeer dat wordt beheerd door v.z.w. Durme, de
regionale vereniging voor natuurbehoud langs Durme, Donk
en Schelde. V.z.w. Durme legt zich toe op natuurbescherming,
natuurbeheer, natuureducatie en natuurstudie. V.z.w. Durme
beheert 340 hectaren natuurgebied, waarvan ongeveer 39
hectaren in de onmiddellijke omgeving van het Donkmeer.
‘Natuur in de lift’… kon je in de vorige editie van Infogem
lezen. Inderdaad, de belangstelling voor ons aanbod stijgt.
Reden te meer om er ook dit jaar ferm in te vliegen!

zondag 14 januari: vogels kijken in de Hoge Dijken en de
Oostkustpolders
Franki D’haese, onze conservator van Reservaatzone Donkmeer, organiseert een winterse vogel-kijk-dag aan de kust.
Afspraak om 8.30 uur aan bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1, Lokeren (09 348 30 20).
Meebrengen: verrekijker, vogelgids, picknick, winddichte
kledij.
meer info: Franki D’haese, 0496 57 26 23
Natuurschilderen
Natuurschilderen met v.z.w. Durme betekent: op artistieke
wijze dichter bij de natuur komen. Onze activiteiten die hier
rond worden georganiseerd, zijn zowel aangenaam als origineel. Ook in 2007 kun je dit weer meemaken! Daartoe wordt,
deze keer in bezoekerscentrum Molsbroek in Lokeren, een
speciale informatieavond georganiseerd waar je kunt kennismaken met lerares schilderen Teresa De Smet en verschillende mensen die in 2005 of 2006 aan ‘natuurschilderen’
hebben deelgenomen. Je komt er ook meer te weten over de
mogelijkheden voor 2007.

Samen ‘natuurschilderen’ op de dijk.
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Programma natuurschilderen 2007
Informatieavond op vrijdag 2 februari om 20 uur in Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, Lokeren (09 348 30
20).
Tentoonstelling januari – maart in Bezoekerscentrum Molsbroek met schilderijen uit de driedaagse ‘vakantiecursus
natuurschilderen’ in Zele-Berlare van augustus 2006.
Workshop Durme
Deze lente (half april – begin juni) organiseert Teresa De Smet
een workshop in de buurt van de Durme met 7 sessies in de
natuur.
Vakantiecursus dinsdag 28 - woensdag 29 - donderdag 30
augustus. Samen drie dagen lang ontspannen schilderen in de
Scheldebroeken van Zele en Berlare met o.m. één vroegochtendsessie en één avondsessie. Formule zoals vorig jaar.
Mogelijkheid tot volpension.
meer info: Teresa De Smet, 09 228 99 05, 0478 23 46 07 en
teresa.de.smet@telenet.be
Broedvogelinventarisatie Reservaatzone Donkmeer
Zoals eerder gemeld, hebben we vorige lente in de hele Reservaatzone van het Donkmeer de broedvogels geïnventariseerd
(coördinatie: Franki D’haese). In totaal hebben we 39 broedvogelsoorten geteld, waaronder zeldzame vogels als boomvalk,
nachtegaal, rietgors en wielewaal. Dit wijst er duidelijk op dat
het onderzochte gebied een belangrijk en afwisselend biotoop
vormt. Aan ons om de bestaande natuurwaarden van de verschillende percelen te behouden en verder uit te bouwen. Een
uitgebreid verslag vind je op www.vzwdurme.be.

Tijdens het Pompoenfestival van VVV-Donkmeer werd door
JNM-Durmeland in het bezoekerscentrum Donkmeer een
leuke Spinnen- en Vleermuizen-tentoonstelling georganiseerd
die wel 1000 bezoekers aansprak!

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
09 348 30 20 (kantooruren) of 052 45 31 41
donk@vzwdurme.be en www.vzwdurme.be

JNM-heksen… ze bestaan!

De Dag van de Natuur op 19 november werd een heerlijke ploeterdag voor jong en oud. (foto Marleen De Vos)

Dames van de Zilveren Passer uit Zele, op zoek naar het noorden.
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Kinderen van de Vrije Basisschool Duizendpoot
verkennen de natuur in Berlare

3de kleuterklas met juf Kristel op zoek naar een nieuw record:
om ’t er ’t meest wormen!

TOERISME: OPNIEUW HEKSEN
EN POMPOENEN AAN HET DONKMEER
Op de toeristische kalender voor 2007 staan zaterdag 13 en
zondag 14 oktober vastgesteld voor de Halloweentocht en het
negende Pompoenfestival. Dit lijkt nog veraf, maar het zaadgoed moet nu al worden besteld.
Net als de vorige jaren kan ook nu weer iedereen gratis mee
doen met het kweken van pompoenen. Uiteraard nemen we
ook deel aan de wedstrijd ‘De Grootste Pompoen van Europa’
van de Worlds Pumpkin Confederation in Duisburg (Tervuren).
Hiervoor bestellen we reuzepompoenzaden in Canada.
Natuurlijk organiseren we ook opnieuw een wedstrijd met
gewone pompoenzaden, zodat iedereen de kans krijgt om
mee te doen. Ook proberen we de ‘Zwaarste Kalsea – reuzenui’ te kweken. Ook hiervoor stellen wij zaadjes of plantjes
ter beschikking.
Op 14 oktober 2007 willen we weten wie de grootste pompoen of ajuin gekweekt heeft. Reserveer nu reeds een hoekje
in de tuin en doe mee aan onze wedstrijd.
Reserveer ook je zaadjes of plantjes en vul daarom onderstaande inschrijvingsstrook in en bezorg ze liefst vóór eind
februari op één van onderstaande adressen. Wij zorgen voor
de rest.
Men kan de inschrijvingsformulieren afgeven bij:
- Secretariaat VVV Donkmeer, Donklaan 163
- Infokantoor Scheldeland, Donklaan 93
- Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48d
- Gustaaf De Meyer, Donklaan 287
- Wim Van Beveren, Donklaan 177/1
meer info: VVV-Donkmeer, 09 367 77 76

Meester Geert telt zijn 1ste leerjaar nog eens na. Met hoeveel
was hij de uitstap trouwens gestart?

Adres:....................................................................................
.............................................................................................
❏ wenst zaadjes voor de wedstrijd ‘Grootste pompoen van
Europa’
❏ wenst zaadjes voor de wedstrijd ‘Zwaarste pompoen van
Groot-Berlare’
❏ wenst zaadjes of plantjes voor het kweken van ‘de Grootste
Kalsea-ui’
Het 2de leerjaar van juf Tamara op ontdekking met natuurgids
Maja.

(aankruisen wat je wenst)
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SPORT

GEMEENTELIJKE SPORTDIENST
SPORTKAMPEN KROKUSVAKANTIE
De Circus – Springfabriek (in de sporthal van Berlare)
Vraag jij je wel eens af hoe dat lief konijntje opeens uit die
hoed kwam? Of hoe die grote clown opeens verdween? Of
heb je wel eens zin om met je hoofd tot in de wolken te springen? Dan hebben wij de oplossing voor jou!
Tijdens de krokusvakantie organiseren we een heuse circusspringfabriek. We combineren het aanleren van circustechnieken met springen in de meest uitgebreide vorm.
De week wordt afgesloten met een spektakelshow voor
ouders, familie en vrienden.
Leeftijd:
Plaats:
Periode:
Uren:

7-12 jaar (geboortejaar 1995 t.e.m. 2000)
gemeentelijke sporthal Berlare
maandag 19 februari t.e.m. vrijdag 23 februari
9.30 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur. Er is opvang
over de middag.
Prijs:
43 euro - grabbelpashouders: 3 euro korting
Snel inschrijven bij de sportdienst want de plaatsen zijn
beperkt!

Kleutersportkamp (in de sporthal van Overmere)
Ook voor de allerkleinsten organiseren we een groots kamp
waarin zowat alle bewegingsvaardigheden aan bod komen.
Van hangen en zwaaien zoals tarzan, tot steunen en springen zoals een kangoeroe, van klimmen & klauteren zoals een
aapje tot heffen en dragen als een stoere beer, maar ook sluipen en rollen zoals een lief klein katje…
En al deze activiteiten steken we in een leuk kleedje zodat de
kleutertjes zich geen seconde zullen vervelen.
Leeftijd: geboortejaar 2001, 2002, 2003
Plaats:
gemeentelijke sporthal Overmere
Periode: maandag 19 februari t.e.m. vrijdag 23 februari
Uren:
9 tot 12 uur
Prijs:
18 euro
Inschrijven bij de sportdienst.
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
kleuterturnen (vanaf 4 jaar)
step-aerobic
aerobic
senioren turnen

woensdag

13.30-14.30

gemeentelijke sporthal Berlare

woensdag

15-16 uur

gemeentelijke sporthal Overmere

maandag

19-20 uur

gemeentelijke balletstudio

maandag

20-21 uur

gemeentelijke balletstudio

dinsdag

20-21 uur

gemeentelijke sporthal Berlare

donderdag

20-21 uur

gemeentelijke feestzaal Overmere

dinsdag

14-15 uur

gemeentelijke sporthal Berlare

donderdag

15.30-16.30 uur

gemeentelijke sporthal Overmere

Deze lessen vinden wekelijks plaats, uitgezonderd op feestdagen of tijdens de schoolvakanties.
Kostprijs
Kleuterturnen: 		
Seniorenturnen:		
Aerobic en step-aerobic:

periode januari-maart: 5,50 euro (= 11 lessen)
periode januari-maart: 11 euro (= 11 lessen)
10 euro per 10-beurtenkaart			

Inschrijven bij de sportdienst.
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SPORTKAMPEN PAASVAKANTIE
Ook tijdens de paasvakantie organiseert de sportdienst sportkampen voor kleuters en lagere schoolkinderen. Meer info
hierover volgt later.
Kleutersportkamp
Leeftijd: geboortejaar 2001, 2002, 2003
Periode: maandag 2 april t.e.m. vrijdag 6 april in de sporthal van Overmere
dinsdag 10 april t.e.m. vrijdag 13 april in de sporthal van Berlare
Omnisportkamp
Leeftijd: 7-12 jaar (geboortejaar 1995 t.e.m. 2000)
Periode maandag 2 april t.e.m. vrijdag 6 april in de sporthal van Berlare
dinsdag 10 april t.e.m. vrijdag 13 april in de sporthal van Overmere
KAMPIOENENVIERING 2006
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 om 20 uur in CC Stroming. 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.
Graag nodigen wij langs deze weg iedereen uit om onze lokale
sporthelden te komen vieren.

SPORTIEF SENIORENWEEKEND
Zin in een actieve vakantie? Van vrijdag tot zondag biedt de
gemeentelijke sportdienst je een combinatie aan van sport en
gezelligheid. Na een warm onthaal installeer je je vlotjes in
de comfortabele appartementen van vakantieresidentie Ravelingen. Het strand, de zee en de duinen binnen handbereik.
Binnenshuis verwennen we ieders spieren in het zwembad
met whirlpools en sauna, de sporthal en de fitnesszaal. Wat
dacht je van aquagym, seniorendans of een partijtje petanque
met de vrienden? Natuurlijk kan een fietstochtje door de uitgestrekte polders en de pittoreske dorpjes ook niet ontbreken.
Kortom, dit weekend wordt er eentje om naar uit te kijken.
Plaats:
vakantieresidentie Ravelingen te Oostende
Datum:	23, 24, 25 maart
Prijs:
118 euro (128 euro voor een eenpersoonskamer)
Inbegrepen: busvervoer heen en terug, verzekering, volpension, logement in studio of appartement, animatie en sport.
Inschrijven vóór 23 februari bij sportdienst.

VOLLEYBALCLUB JTV BRIGAND
Thuiswedstrijden locatie Berlare
zaterdag 20 januari
15.30 uur
Heren 2de provinciale B
JTV – VKE Kangoeroes Aalst
20 uur
Dames 1ste provinciale
JTV – VBC Sint-Laureins
Heren 3de provinciale
JTV – KVB Beveren B
zaterdag 10 februari
15.30 uur
Heren 2de provinciale B
JTV – VC Kalken A
20 uur
Dames 1ste provinciale
JTV – VC Lochristi-Wachtebeke
Heren 3de provinciale
JTV – Mevok Meerbeke B
Thuiswedstrijden locatie Zele
zaterdag 20 januari
15.30 uur
Dames 3de provinciale
JTV – Eevoc Ertvelde-Evergem
20 uur
Heren 1ste divisie
JTV – Sollenbeemd Halle
zaterdag 27 januari
20 uur
Dames 1ste provinciale
JTV – VC Oudegem B (2de provinciale)
(1/4 finale beker Oost-Vlaanderen)
zaterdag 10 februari
15.30 uur
Dames 3de provinciale
JTV – VDK Gent Dames D
20 uur
Heren 1ste divisie
JTV – VDK Gent Heren B

KWB OVERMERE OPEN OVERMEERS
KAMPIOENSCHAP DER CAFESPORTEN
op zaterdag 10 februari in de gemeentelijke Feestzaal
kaarten, darts en biljart
Inschrijven vanaf 19 uur, start stipt om 19.30 uur.
Deelname: 2 euro per persoon
Prijzenpot met 25 euro per discipline extra en verschillende
bekers.
Biljart op professionele biljart ‘Duquet’.
Toegang gratis – Iedereen welkom – Doorlopende drankgelegenheid
Kom eens een kijkje nemen!

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 de foto’s op cd-rom op de sportdienst of
via sportfoto.berlare@skynet.be.
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SCHELDEBROEKTOCHTEN
Zondag 28 januari - Festivalhal Donkmeer.
Eerste wandeling van het ‘Drieluik van het Donkmeer’
Met hun ‘Drieluik van het Donkmeer’ verwent wandelclub
Boerenkrijgstappers Overmere de wandelliefhebbers ook in
2007 met drie prachtige natuurwandelingen in de Donkgemeenten. De zeer ruime Festivalhal en dito parking aan de
oever van het Donkmeer dienen daarbij driemaal als comfortabele uitvalsbasis.
Voor deze winterse Scheldebroektochten hebben we zoveel
mogelijk gekozen voor beschutte wandelpaden in de Broekbossen.
Je kan vrij starten tussen 8 en 15 uur voor verschillende duidelijk bewegwijzerde trajecten die je na ca. 5, 12, 15 of 21 km
terug naar de startplaats brengen.
• Het parcours van de 5 km loodst de wandelaars door de
residentiële wijk achter Donkkapel naar de bossen rond de
Turfput.
• Wie de 12 en 15 km doet, doorkruist kriskras de Broekbossen en kan even uitblazen in de parochiezaal in de
schaduw van de pittoreske kerk van Berlare.
• De sportieve deelnemers aan de 21 km maken vanuit het
rustpunt in Berlare een lus richting Hoge Berg.
Een groot deel van al deze trajecten loopt over onverharde,
zij het goed begaanbare veldwegen en boswegels. We weten
echter niet wat koning winter in petto heeft, hou daar dus
rekening mee bij de keuze van je schoeisel.

En natuurlijk kan er in startzaal en rustpost genoten worden
van diverse warme en koude dranken en spijzen: frisdranken,
een pilsje of kriek, een bolleke, een stevige Witkap, Duvel of
Maredsous, een tas verse koffie, thee of soep, een boterham
of koffiekoek, of een hot dog, een hamburger, een broodje met
worst of een portie escargots van ’t kraam bij de startplaats.
We maken er tevens een punt van dat wandelen een goedkope
sport moet zijn en blijven. We handhaven dan ook goedkope
inschrijvings- en consumptieprijzen.
Ook niet-wandelaars kunnen komen proeven van de sfeer. De
startzaal en rustpost zijn immers vrij toegankelijk voor iedereen en misschien krijg je zo de smaak te pakken en wandel je
de volgende keer mee.
Deze wandeling maakt ook deel uit van de CM-fit actie. Wandelaars kunnen dus een CM-fit spaarzegel bekomen. Een volle
spaarkaart (vijf zegels) geeft recht op een unieke CM-fit sporttas, die je kan afhalen in een CM-kantoor in je buurt.
Naast deze Scheldebroektochten maken ook de Donkmeertochten op 19 mei en de Pa & Gijs Tochten op 23 september
deel uit van ons Drieluik. Wie aan elk van deze wandelingen
deelneemt, ontvangt na de wandeling op 23/09 een mooi
pakket lekkere streekbieren.
Voor nog meer informatie:
• Norbert Sichien, 09 367 75 97, nsichien@boerenkrijgstappers.be
• Marc Van Driessche, 09 367 84 96, mvandriessche@boerenkrijgstappers.be
• www.boerenkrijgstappers.be
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JUDOCLUB BERLARE
Nu het seizoen enkele maanden oud is, zien we dat onze
leden bijzonder actief bezig zijn. Een aantal judoka’s heeft zich
geëngageerd om een trainerscursus te volgen, anderen zijn
duchtig in de weer te trainen voor tornooien of om de felbegeerde zwarte gordel te behalen, en de recreanten amuseren
zich kostelijk.
Onze allerjongste nieuwe leden (+/- 25) zijn nu al goed op
dreef, zij beginnen al wat judo te kennen en doen opvallend
hard hun best. Er heerst een toffe sfeer en de trainers begeleiden hen langzaam maar zeker in deze leuke sport.
Onze club werd op 16 november terug twee zwarte gordels
rijker: Steven De Vetter en Michaël Van Styvendael behaalden
na een lange voorbereiding de graad van eerste dan.
Oktober is de maand voor de kampioenschappen bij de senioren. Vier judoka’s schreven zich in voor de provinciale kampioenschappen: Els Sichien, Sofie De Saedelaere, Wannes De
Vuyst en Dennie Volkaert.
Sofie werd eerste, Els behaalde zilver en Wannes brons.
Sofie De Saedelaere is provinciaal en regionaal kampioen
Sofie kon, nu ze junior is, voor de eerste maal deelnemen aan
deze kampioenschappen voor senioren, het zwaardere werk
zeg maar.
Het provinciaal kampioenschap mocht niet echt een probleem
zijn, maar met judo weet je nooit. Sofie werd vlot eerste en
verdiende daarmee haar toegangskaart voor de regionale
kampioenschappen te Herentals.
De vier besten van iedere provincie zouden daar strijden voor
de beste plaatsen. Ook hier zette Sofie al haar opponenten
aan de kant en nam ze de gouden plak mee naar Berlare.
Nu werd een deelname aan het kampioenschap van België
werkelijkheid.
Tijdens het BK won Sofie haar eerste wedstrijd tegen de
Waalse Cynthia Plumat, de tweede ronde moest Sofie uitkomen tegen Catherine Jacques (profjudoka). Zoals verwacht

Wannnes De Vuyst behaalt bronzen plak op provinciaal tornooi

Sofie De Saedelaere regionaal kampioen

verloor Sofie deze wedstrijd en mocht ze vechten voor de
derde plaats tegen Gerty Evens, van wie ze in de halve finale
op de regionale kampioenschappen nog won.
We hoopten allen op die derde plaats, maar helaas mocht het
niet zijn. Sofie werd vijfde, als 17-jarige toch nog een bijzondere prestatie.
Judotornooien in de sporthal te Overmere
Op zaterdag 3 februari organiseert De Vlaamse judofederatie,
in samenwerking met de judoclub van Berlare, een ploegentornooi voor dames en heren, de gemengde ploegen. Deze
formule is vrij uniek en zal de moeite waard zijn om te zien.
Op zondag 4 februari vindt ons jeugdjudotornooi plaats, ook
in de sporthal te Overmere, en niet zoals andere jaren te Berlare.
Beide tornooien vangen aan om 10 uur en eindigen om 16 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Zilveren medaille voor Els Sichien op provinciaal tornooi
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PROGRAMMA CC STROMING
JANUARI-FEBRUARI 2007

AGENDA CULTUREEL CENTRUM STROMING
& FESTIVALHAL DONKMEER

JANUARI
19 januari, 20 uur

Françoise Van Hecke en Damiët Van Dalsum met ‘Club Medea’

20 januari, 15 uur

Bronks met ‘Scoliozee d’Artrozee’

21 januari, 11 uur

nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners,
aangeboden door het gemeentebestuur in Festivalhal Donkmeer

21 januari, 18 uur

nieuwjaarsreceptie cultuurraad

23 januari

schoolvoorstellingen

26 januari

algemene vergadering judofederatie Oost-Vlaanderen

27 januari, 20 uur

Het Belcantogezelschap Sint-Niklaas met ‘Orpheus in de hel’

28 januari

Scheldebroektochten door Boerenkrijgstappers Overmere
in Festivalhal Donkmeer

28 januari, 19.30 uur

Studio Zondag met Jim Cole

30 januari

workshop kunst op zolder voor lagere scholen

FEBRUARI
3 februari, 20 uur

concert Miek & Roel en Elly & Rikkert

7 februari, 20 uur

film ‘Short Cuts’ in café Den Brigand in Overmere

8 februari, 20 uur

cursus ‘creatief denken stimuleren’

9 februari, 20 uur

Wouter Deprez met ‘War’ (UITVERKOCHT)

10 februari, 20 uur

Spaghetticoncert door ’t Jeugdmeziek

12, 13, 14 februari

CD-opnames

13 februari

workshop kunst op zolder voor lagere scholen

15 februari, 20 uur

cursus ‘creatief denken stimuleren’

16 februari, 20 uur

Inti v.z.w. met ‘Vous permettez? (GEHEIME LOCATIE!)

17 februari

Nacht van de film van KSJ Berlare

24 & 25 februari

Dartstornooi DC De Pietzakken in Festivalhal Donkmeer

24 februari, vanaf 18 uur Ontroerend Goed met ‘The Smile off Your Face’
24 februari, 21 uur

Bubblicious met ‘Maybe Yes’

25 februari

opening tentoonstelling Renee Lodewijckx

25 februari, 19.30 uur

Studio Zondag met The Mighty Bandini Brothers

27 februari

workshop kunst op zolder voor lagere scholen

RESERVATIE:

Linda Beelaert, Cultureel Centrum, Dorp 101, 9290 Berlare ) Tel. 052 42 35 31 - Fax 052 42 74 84
e-mailadres: cultuur.reserveren@berlare.be
INLICHTINGEN: omtrent de programma’s: Bob Pieters - tel. 052 42 73 21 - Fax 052 42 74 84 - e-mailadres: cultuur@berbare.be
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CC

S TR O M I N G

j a nu a r i - f e b r u a r i

2007

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.

TENTOONSTELLING
Mo(NU)numenten van stilte
nog tot 19 februari
Mo(NU)menten van stilte is een sensibiliserend project van steden en gemeenten met (potentiële)
stiltegebieden in Vlaanderen, waaronder Berlare. Het initiatief stelt de notie ‘stilte’ als milieu- én
cultuurwaarde aan de orde door beroep te doen op het creatief vermogen van fotografen. In dit
kader organiseerde men in 2005 een fotowedstrijd. Acht laureaten werden gekozen uit 955 inzendingen. Hun werk wordt tentoon gesteld in de galerie van CC Stroming.

BEELDEND MUZIEKTHEATER
Françoise Vanhecke & Damiet Van Dalsum / Club Medea
vrijdag 19 januari, 20 uur
‘Club Medea’ is een internationaal project op initiatief van twee vrouwen die binnen hun vakgebied naam hebben gemaakt: Damiet Van Dalsum op gebied van figurentheater, Françoise Vanhecke als zangeres, componist, actrice en pianiste.
Het uitgangspunt is het klassieke Medeaverhaal. In de roman ‘Medea, stemmen’ van Christa
Wolf komt op fascinerende wijze een ander beeld naar voor: de koning heeft een kindermoord
gepleegd uit machtsoverwegingen. Als Medea dit geheim ontdekt, wordt zij door roddel en achterklap zwart gemaakt, om de belangen van de zittende macht te beschermen. Dit verhaal toont
aan hoe beschadigend roddel kan zijn.
Met déze versie van Medea gingen de twee performers aan de slag. Club Medea is een voorstelling waarin het gesproken woord van ondergeschikt belang is. Alles draait rond beeld (poppen,
objecten, schimmenspel) en zang (in alle mogelijke vormen) die het publiek meevoeren in deze
wondere wereld. Een beklijvend mooie voorstelling van internationale klasse.
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CC Menen: “Het tragische verhaal, de prachtige surrealistische personages, de stemmen, de
sound-wave, de scenery... wisselen continu van tedere tot lugubere taferelen door het hele verhaal. Medea is een project van wereldniveau.”
www.francoisevanhecke.be
ook geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar
10-9 (red.)-8 (abo)-3 (kinderen tot 12) EUR

FAMILIE 5+
Bronks / Scoliozee d’Artrozee
zaterdag 20 januari, 15 uur
Randi: schoenen uit!
en kouses ook! kouses uit!
…
nee! nee!
kouses aan en schoenen ook!
schoenen aan!
en 1… 2… 3… buiten!
Joris: Moet ik nu al weer weg?
Randi: BUITEN!
Pascale: Allez, toe, Randi, laat hem nog efkes blijven. Hij is toch sympathiek?
Randi: Nee, nee, Pascale, neeje!
We moeten uiterst voorzichtig zijn want wij opereren vanuit het GROOTSTE geheim!
Wat moet je doen om de wereld te redden? Voorwaar geen makkelijke opdracht! Pascale en Randi
proberen het door spelletjes te spelen met zitzakken in een bizarre hoofdrol. Als een onbekende
jongen plots wil meedoen, staan ze voor een nieuw en misschien wel belangrijker probleem. Met
twee is namelijk altijd makkelijker dan met drie…
tekst: Pascale Platel / van en met: Randi De Vlieghe, Joris Hessels & Pascale Platel
www.bronks.be
In het kader van deze voorstelling schreef CC Stroming een wedstrijd jeugdpoëzie uit.
Meer dan 120 kinderen van het derde t.e.m. het zesde leerjaar schreven gedichten. Hierbij
lieten ze zich inspireren door de Zitzak. Na de voorstelling Scoliozee d’Artrozee wordt aan
de laureaat een zitzak geschonken en worden er tickets van CC Stroming als prijs weggegeven.
10-9 (red.)-8 (abo)-3 (kinderen tot 12) EUR

OPERETTE
Het Belcantogezelschap van Sint-Niklaas / Orfeus in de Hel
zaterdag 27 januari, 20 uur
‘Orfeus in de Hel’ van Jacques Offenbach is een wervelwind van bekende lyrische liederen, spotcoupletten, fantastische koorwerken, een meeslepende wals en de bekende onstuimige Cancan,
waarop in het laatste bedrijf de personages in de hel zich vermaken.
Deze operette is een cynisch verslag over een onechte decadente wereld, waar zowel goden als
mensen immoreel zijn. Hun enige eerlijke daad is dat ze in de finale gezamenlijk een bacchanaal
houden om de werkelijkheid te vergeten.
Als naar gewoonte bij het Belcantogezelschap vertaalde en bewerkte Eddy Oosterlinck deze
Franse operette naar een volledig Nederlandstalige versie, zodat geen enkel pittig detail het pu22

bliek kan ontgaan.
Een hele schaar van enthousiaste solisten, het koor van het Belcantogezelschap, dansgroep Clapaja o.l.v. Inge Peersman, het ingenieuze decor van Ellen Weyers en een uitmuntend orkest o.l.v.
Marc Van den Broeck staan garant voor een wervelend muziekspektakel!
15-13,50 (red.)-12 (abo) EUR

STUDIO ZONDAG
Jim Cole
zondag 28 januari, 19.30 uur
Talent uit Gent en pas 27. Axl Peleman en An Pierlé zijn fans van het eerste uur. Axl werkte mee
aan de single ‘Coming down’ met als producer Reinhard Vanbergen van Das Pop. Zijn eerste full
cd ‘Everything happens for a reason’ is uit. Dankzij zijn uitgegroeide voorliefde voor ‘eightiesclassics’, Beatles en elektro schuwt Jim Cole de combinatie van synthetische drumbeats, gitaren
en een klassiek arrangement niet.
Pure klasse.
gratis

KLEINKUNST
Miek & Roel en Elly & Rikkert / Vier vreemde vogels
zaterdag 3 februari, 20 uur
Kruisbestuiving leidt soms tot mooie, verrassende resultaten.
Elly & Rikkert Zuiderveld zijn al bijna 40 jaar actief als schrijvers en zangers van luisterliedjes, ook
na de hoogdagen van de kleinkunst. Naast recente liedjes zullen klassiekers als ‘De kauwgomballenboom’ en ‘Een huis om in te schuilen’ in dit programma niet ontbreken, evenals ‘Vreemde
vogels’ dat zowel door hen als door Miek & Roel werd opgenomen. Dit Vlaamse duo is net als de
Nederlandse collega’s 40 jaar actief. Nummers als ‘Jij en ik’, ‘Jan met de pet’, ‘Wie wil horen’ en
het recente ‘Dag mijn zoon’ behoren ondertussen tot de klassiekers van het genre.
Keer terug naar de eenvoud van het lied. En geniet…
geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar
15-13,50 (red.)-12 (abo) EUR

FILM
Short Cuts
woensdag 7 februari, 20 uur
locatie: café Brigand, Burg. De Lausnaystraat 8
In dit verbluffend fresco over het leven vandaag in Los Angeles worden acht verhalen en een
gedicht van Raymond Carver verweven tot een complex, coherent en verhelderend geheel. Een
geestig, ontroerend, soms angstaanjagend relaas over 22 personages, hoofdzakelijk blanke middenklassers, die proberen het hoofd te bieden aan de grote en kleine trauma’s van het leven. Hun
afzonderlijke verhalen vloeien in elkaar over zoals thema’s in jazzmuziek.
regie: Robert Altman (USA, 1993)
met o.a.: Andie Macdowell, Bruce Davison, Julianne Moore, Matthew Modine, Tim Robbins
3 EUR
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CABARET – UITVERKOCHT
Wouter Deprez / War
vrijdag 9 februari, 20 uur

HEDENDAAGSE DANS
Inti v.z.w. / Vous permettez?
vrijdag 16 februari, 20 uur
locatie: de geheime locatie wordt je meegedeeld bij reservatie
Een man en een vrouw in de kamer vertellen een verhaal via bewegingen. Een verhaal, geïnspireerd door de leefkamer van een ander. ‘Mag ik deze plaats van u?’ Baldadige spieren, een zachte
hals. Geruisloze wind door de beweging van hun lichamen. Voeten trekken een spoor over het
tapijt. Lichamelijke beelden, die de perceptie van een dagdagelijkse kamer wijzigen. Nabijheid en
intimiteit. Beweger en kijker wisselen een blik. Aanraking met de schouder van de persoon naast
mij. Kijkend naar de man en de vrouw, temidden van de kamer. Knus. Kwetsbaar.
‘Vous permettez?’ is een dansvoorstelling die in huiskamers speelt. Wat de dansers van de bewoners en het publiek nemen door zich in hun huiskamer te integreren, geven ze terug in een
nieuwe perceptie.
geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar
5-3 (kinderen tot 12) EUR

CABARET
Bubblicious / Maybe yes
zaterdag 24 februari, 21 uur
Met ‘Maybe yes’ blaast Bubblicious haar eerste bellen.
De dames schuimden de straten af op zoek naar jouw verhaal. Ze staken hun curieuze neuzen in
het liefdesleven van Jan en (allem)An.
Deze interviews waren het vertrekpunt en de inspiratiebron voor ‘Maybe yes’, een absurd stuk
over liefde.
De voorstelling zapt tussen waan en werkelijkheid, tussen absurditeit en abnormaliteit. Is het
onschuldige speelsheid of bizarre realiteit? Is het werkelijk een spel of het spel werkelijk?
Jouw verhaal wordt hun verhaal en hun verhaal wordt jouw verhaal.
Bubblicious bracht ondeugend en frivool ‘meisjescabaret’ met ‘Maybe yes’. Op een groen gazonnetje tussen plastic gele bloemen staan twee lolita’s, Barbara Callewaert en Griet Desutter. Ze
vertellen over hun acteerambities, strijden om de gunst van het publiek, en brengen tussendoor
sketsches gebaseerd op zelf afgenomen interviews over liefde en lust. Het levert fris materiaal
op dat anders smaakt dan de getapte moppen die we doorgaans achterover moeten slaan. (De
Morgen)
met: Barbara Callewaert & Griet Desutter
met de steun van de Vlaamse Overheid
VOOR EN NA DE VOORSTELLING KAN JE DE GRENSAFTASTENDE PERFORMANCE ‘THE SMILE OFF
YOUR FACE’ ERVAREN. INSCHRIJVEN OP VOORHAND IS NOODZAKELIJK.
10-9 (red.)-8 (abo) EUR
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PERFORMANCE
Ontroerend Goed / The Smile off your Face
zaterdag 24 februari, doorlopend in polyvalente zaal vanaf 18 uur
Genoeg gelachen. Ontroerend Goed wordt persoonlijk.
4 performers nemen je mee in een prikkelende wereld van intieme, bizarre, bezwerende acts.
Als toeschouwer ben je alleen, en ditmaal niet veilig op je stoel. Elke beweging is onzeker. De
figuren in het donkere kabinet van The Smile vragen je exclusieve aandacht en drukken je met
de neus op de feiten.
Elke uitvoering van ‘The Smile off your Face’ is anders. De performance wordt aangepast aan
elke nieuwe locatie en wisselt af in acteurs en acts. Eén ding hebben ze gemeen: ze tonen een
intieme kant van zichzelf en spelen een spel met de toeschouwer.
Een parcours als een spookhuis, waarin je vastgekluisterd aan je zitje door de ruimte rolt.
Je verliest de controle. Wij zorgen voor u.
Met: Bob Stoop, Aurélie Lanoye, Noémi Schlosser, Elke Thijs, Roel Verhavert / regie: Joeri Smet
& Sophie De Somere
DEZE PERFORMANCE LOOPT VÓÓR EN NA DE VOORSTELLING ‘MAYBE YES’ VAN BUBBLICIOUS.
DE PERFORMANCE DUURT EEN KWARTIER. INSCHRIJVEN OP VOORHAND IS NOODZAKELIJK.
www.ontroerendgoed.be
5 EUR

STUDIO ZONDAG
The Mighty Bandini Brothers
zondag 25 februari, 19.30 uur
Een band van een uitstekend niveau die (h)eerlijke blues speelt. Inspiratie vinden ze bij ondermeer Little Walter, Sonny Boy Williamson (I en II), Walter Horton en Kim Wilson.
met: Hoboken Slim (zang, harmonica), Big Brett Bandini (harmonica, zang), Dino Bandini (leadgitaar), Jerry Bandini (drums), Ron Bandini (contrabas)
www.bandinibrothers.com
gratis

TENTOONSTELLING
Renee Lodewijckx
zondag 25 februari
Renee Lodewijckx werkt projectmatig over meerdere jaren en benadert de thematiek vanuit diverse beeldende invalshoeken. Hierdoor ontstaan impressies, sporen van meerdere of langzaam
gegroeide emoties en ervaringen. Ideeën worden reeksen. Collages, van in de geest levende
voorstellingen, worden weergegeven op papier en doek met verf, inkt, pastels, … Haar schriftuur
verschijnt eveneens in keramiek en vilten beelden. Sinds de jaren 1990 noteert, kleeft, knipt en
ontwerpt ze in dagboeken. Renee Lodewijckx exposeert sinds 1984 individueel of in groep in
diverse Belgische steden en gemeenten, ook in Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, U.S.A en
Italië.
www.reneelodewijckx.be
tot 16 april
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IN DE KIJKER: CURSUSSEN DIE BINNENKORT STARTEN

Denk niet zwart-wit, maar in alle tinten van grijs
Creatief denken stimuleren bij jezelf en bij kinderen
Nee, deze keer gaat het niet over creatief zijn met klei, verf of kurk.
We stappen af van ons logisch denken en gaan denken via omweggetjes.
Op je creatief denktalent wordt dikwijls een beroep gedaan: veel doen met weinig materiaal, creatieve oplossingen bedenken in
noodsituaties, op een speelse manier je kinderen aanzetten tot een karweitje, een alternatieve straf verzinnen, … Soms weten we
niet meer op welke manier we nog dingen kunnen verzinnen en blijven we ‘hangen’ in het bekende.
Daarom deze vorming waar we allerlei creatieve denktechnieken zoals patroondoorbrekend denken, flexibel associëren, brainstormen, ... oefenen. We gaan ook op zoek naar creativiteitsbevorderende tips in het omgaan met kinderen.
Zo word je beter in het bedenken van nieuwe oplossingen, zie je andere invalshoeken en kan je zelf nieuwe kansen creëren. En dat
komt van pas in je dagelijkse leven, in je werk, in je relatie en in de opvoeding van je kinderen.
Moge de verbeeldingskracht bij je zijn!
data:		
prijs:		
inschrijven:
betaling:		
code:		
i.s.m.:		
begeleiding:

donderdag 8 en 15 februari van 20 tot 22.30 uur
18 euro, met korting: 5 euro (info te bekomen bij Vormingplus)
tot 29/1 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. 001-4018612-75
07 02 08A
Vormingplus Waas-en-Dender en VCOK
Sabine Van Maldergem, educatief medewerker VCOK

Geschiedenis van de popmuziek
In deze reeks presenteren we de stamboom van de popmuziek: gedurende drie avonden hangen we in de takken van verschillende
tijden, met hun bijbehorende tijdsgeest en -geluid.
Over de grote plas vinden wij de kick off van de populaire muziek terug: met de Rock & Roll maken we de geboorte mee van de
jongerencultuur. Iets dichter bij huis gaan de Britten de Amerikaanse sound zolang imiteren tot ze tot een eigen beat komen: denk
aan The Animals, The Yardbirds en natuurlijk The Beatles en The Stones.
De hippiebeweging komt op kruissnelheid en in haar zog sleept zij de folkrock en allerhande undergroundgeluiden met zich mee.
Tegen eind jaren ‘60 komen daar nog de hardrock en de symfonische pop en jazzrock bij.
We nemen een duik in de golden seventies en staan tenslotte ook stil bij de genres die tot op heden een vooraanstaande rol spelen
in het inferno van de pop: ontstaan en evolutie van heavy metal en haar afgeleiden, de hiphopcultuur, het techno- en housegebeuren,
bigbeat,... en meer.
data:		
dinsdag 6, 13 en 20 maart van 20 tot 22.30 uur
prijs:		27 euro, met korting: 7,50 euro (info te bekomen bij Vormingplus)
inschrijven:
tot 26/2 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
betaling:		
zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. 001-4018612-75
code:		
07 03 06A
i.s.m.:		
Vormingplus Waas-en-Dender
begeleiding:
Tom Palmaerts, educatief medewerker Ladda vzw
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KALENDER

• Atletiekkern Overmere, elke woensdag en vrijdag een uurtje
joggen om 18.30 uur.
• Boerenkrijgstappers, elke donderdag wandeling om 19 uur.
• KVLV Uitbergen, elke dinsdag yoga om 20 uur in de turnzaal
van de gemeentelijke basisschool
• OKRA Berlare, elke maandag (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 woensdag om 13.30 uur kaartnamiddag en ontmoeting met ‘Trefpunt 55+’ in de Parochiale
Kring
• OKRA Overmere, elke donderdag (niet tijdens schoolvakanties 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

JANUARI
17/1 KVLV Uitbergen, dansles om 19.30 uur in SCC De
Venne
17/1 Markant Berlare, nieuwjaarsontmoeting met etentje in
Kwizien Artistiek Dendermonde
18/1 KVLV Overmere, kookles ‘Witloof van hier, eet je met
plezier’ om 19 uur in de kookklas van SCC De Venne
18/1 OKRA Overmere, vakantiebeurs in Waesmeer te Tielrode
22/1 KVLV Overmere, Agra-feestvergadering ‘de invloed van
aardstralen op het gedrag van mens en dier’ om 13.30
uur in Zele-Heikant
21/1 Ruilclub De Biekorf, ruilvoormiddag van 9.30 tot 12 uur
in vergaderzaal sporthal Berlare
22/1 Markant Overmere, nieuwjaarsreceptie
25/1 Kolena v.z.w. wandeling in Kalkense Meersen (overwinteraars tellen) met vertrek om 9 uur aan de Aard Schellebelle (09 367 62 91)
25/1 KVLV Overmere, Agra ‘energie en stookolieverbruik op
het bedrijf’ om 13.30 uur in Feestzaal Breughel in Beervelde
26/1 KVLV Overmere, voordracht Rik Torfs om 20 uur in Zele
30/1 KVLV Overmere, Agra ‘de werking van het Belgisch
gerecht’ om 20 uur in Zele
FEBRUARI
1/2 B.S.G.O. ‘Ten Berge’, gespreksavond ‘Spaar je rug’ om
20 uur in B.S.G.O. ‘Ten Berge’
1/2 KVLV Overmere, kookles ‘creatief bakken uit ons bakboek’ om 13.30 uur in d’Oude Kapel
5, 12, 19 en 26/2 KWB Overmere, kookcursus om 19 uur in de
leskeuken van dienst Jeugd & Vorming (09 367 98 61)
5/2 Markant Berlare, getuigenis van Poverello met Jozef
Van Hove op de vertelzolder
7/2 Ruilclub De Biekorf, ruilnamiddag van 14 tot 16 uur in
vergaderzaal sporthal Berlare
8/2 Kolena v.z.w. wandeling in Kalkense Meersen (wandelen in een winterlandschap) met vertrek om 9 uur aan
het Vaartplein Kalken (09 367 62 91)
8/2 KVLV Uitbergen, ledenvergadering met Lourdestrekking
en 60+ verwennen met gezonde hapjes en drankjes.
Om 14 uur in SCC De Venne.
8/2 OKRA Overmere, Lichtmisfeest met spreekbeurt om 14
uur in de Parochiale Kring
10/2 KAV-KWB Overmere, klereninzameling ten voordele van
Overmeers ontwikkelingswerk
10/2 KWB Overmere, open Overmeers kampioenschap der
cafésporten vanaf 19 uur in de gemeentelijke Feestzaal
(09 367 52 89)
11/2 B.S.G.O. ‘Ten Berge’, winterwandeling
12/2 KVLV Overmere, streekAgradag
12/2 Markant Overmere, slim textiel
16/2 KVLV Uitbergen, kookles ‘Witloof van hier, eet je met plezier’ om 19 uur in de kookklas van SCC De Venne
18/2 Ruilclub De Biekorf, ruilvoormiddag van 9.30 tot 12 uur
in vergaderzaal sporthal Berlare
21/2 Markant Overmere, achter de schermen van de zoo
22/2 Kolena v.z.w. wandeling in Kalkense Meersen (overwinteraars opzoeken) met vertrek om 9 uur aan de kerk van
Uitbergen (09 367 62 91)
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WIE?
WAT?
WAAR?

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

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

13-19 uur
13-17 uur

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

09 367 87 55

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			
052 43 23 44
Burgerlijke Stand			
052 43 23 45
Technische Dienst		
052 43 23 46
Milieudienst			
052 43 23 47
mailadressen
algemeen:		
secretariaat@berlare.be
		
onthaal@berlare.be
gemeentesecretaris:
secretaris@berlare.be
		
personeelsdienst@berlare.be
ontvanger:		
ontvanger@berlare.be
		
rekendienst@berlare.be
technische dienst:
technische.dienst@berlare.be
		
(diensthoofd: Sara Kinds)
		
ruimtelijke.ordening@berlare.be
		
gis@berlare.be
		
td.magazijn@berlare.be
milieudienst:		
milieu@berlare.be
		
(diensthoofd Gaby De Bruycker)
dienst bevolking:
bevolking@berlare.be
		
(diensthoofd: Karine Lammens)
		
rijbewijzen@berlare.be
		
reispassen@berlare.be
		
strafregister@berlare.be
		
burgerlijke.stand@berlare.be
		
bev.admin@berlare.be
BUITENDIENSTEN		
GEMEENTELIJKE MAGAZIJNEN
Bollewerkstraat 34, Berlare		
CONTAINERPARK
Bollewerkstraat, Berlare		
Inlichtingen Verko/DDS		
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.
nerpark kan je terecht met volgende stoffen: afvalolie,

052 42 29 75
052 42 69 65
052 21 39 91

Op het contaiK.G.A., papier,
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karton, glas, snoeihout, autobanden, steenpuin, TL-lampen, oude metalen, groenten-, tuin- en fruitafval, grof vuil. Snoeihout in pakjes binden
(lengte 1 tot 1,5 meter). Langer snoeihout wordt geweigerd. Eén aanhangwagen per dag. Alleen nog lichte aanhangwagens en lichte bestelwagens worden toegelaten.
SPORTDIENST
sportfunctionaris: Annelies De Wilde			
09 356 89 56
		
sportdienst@berlare.be
administratie: Heidi De Block
09 356 89 56
			
sport.administratie@berlare.be
openingsuren burelen sporthal Overmere
maandag
08-12 uur
13-17 uur
dinsdag
08-12 uur
13-19 uur
woensdag
08-12 uur
15-17 uur
donderdag
08-12 uur
13-17 uur
vrijdag
08-12 uur		
openingsuren burelen sporthal Berlare
maandag
13-17 uur
dinsdag
13-17 uur
woensdag
13-15 uur

052 42 28 92

CAFETARIA SPORTHAL OVERMERE
uitbater:			
Karine Nelis
			
09 346 54 70
openingsuren
weekdagen
19-01 uur (woensdag ook van 14-17 uur)
zaterdag
tijdens de sportactiviteiten
zondag
9-13.30 uur
19-23 uur
CAFETARIA SPORTHAL BERLARE
uitbater:			
			
openingsuren
weekdagen
14-01 uur(dinsdag vanaf 17 uur)
zaterdag
14-01 uur
zondag
8.30-13 uur
17-22 uur

Rudy De Geest
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: Suzy 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 schoolvakanties
maandag
9-12 uur
dinsdag
9-12 uur
16-19 uur
woensdag
9-12 uur
14-17 uur
donderdag
9-12 uur
vrijdag
gesloten		
			
Initiatief Buitenschoolse kinderopvang
locatie Berlare:			
052 42 49 41
locatie Overmere:		
09 367 62 44
locatie Uitbergen:		
09 367 94 29

CULTUREEL CENTRUM STROMING
Dorp 101, Berlare
cultuurbeleidscoördinator: Bob Pieters
052 42 73 72
			
cultuur@berlare.be
cultuurfunctionaris: Leen De Greve
052 42 42 47
			
ccstroming@berlare.be
tickets & administratie: Linda Beelaert 052 42 35 31		
cultuur.reserveren@berlare.be
openingsuren
maandag
9-11 uur
13-17 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
maandag			
gesloten
dinsdag			
vanaf 18 uur
woensdag t.e.m. vrijdag		
vanaf 17 uur
zaterdag			
vanaf 18 uur
zondag			
vanaf 11 uur
OPENBARE BIBLIOTHEEK
Dorp 101a, Berlare		
bibliothecaris: Ann Pieters

052 42 74 71

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

openingsuren hoofdbibliotheek Berlare
maandag
14.30-20.30 uur
woensdag
13-18.30 uur
donderdag
15.30-20.30 uur
zaterdag
9-12.30 uur
zondag
elke 1ste en 3de zondag van de maand van 10 tot 12 uur
(andere zondagen gesloten)
openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2		
09 367 87 55
dinsdag
15.30-17.30 uur
woensdag
19-21 uur
zaterdag
14-16 uur
zondag
elke 1ste en 3de zondag van de maand van 10 tot 12 uu
(andere zondagen gesloten)
MUSEUM DONKMEER
Donklaan 123
museumbewaarder: Peter Van Wichelen

09 342 92 40
museumdonkmeer@berlare.be
openingsuren mei tot en met september
maandag en dinsdag		
gesloten
woensdag t.e.m. vrijdag		
10-17 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 14-18 uur
rondleidingen op aanvraag
openingsuren oktober tot en met april
maandag en dinsdag		
gesloten
woensdag t.e.m. vrijdag		
op afspraak
zaterdag, zon- en feestdagen 14-18 uur
rondleidingen op aanvraag
GEMEENTESCHOOL UITBERGEN
Kleine Kouterstraat 1, Uitbergen
directeur: Johan Meganck		
09 367 50 88
		
gemeenteschool.uitbergen@pandora.be

29

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
contactpersoon: Mady Van Herreweghe

dogberlare@kvlv.be

in Berlare
Consultatiebureau Kind & Gezin, Molendreef 19
052 42 61 77
zitting: elke 1ste en 3de maandagnamiddag (enkel op afspraak)

KIND & GEZIN: CONSULTATIEBUREAU
regiohuis Wetteren, Boomkwekerijstraat 1, 9230 Wetteren
elke werkdag van 9 tot 12 uur
09 366 68 57
consultatiebureau Berlare, Molendreef 19
052 42 61 77
elke 1ste en 3de maandag van de maand van 17 tot 19.30 uur
elke dinsdag van 17 tot 19.30 uur
elke donderdag van 13.30 tot 16 uur
verantwoordelijke: Marcelline Burm & Christina De Rudder
PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA)
Dorp 96		
052 42 80 41
PWA-beambte: An Vanhove
pwa.berlare@skynet.be
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag ook van 16 tot 19 uur.
GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE
Schoolstraat 23, 9230 Wetteren 09 366 00 54
directeur: Fritz Van Damme
academie.wetteren@skynet.be
		
www.wetteren.be/tekenacademie.htm
GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK & WOORD
Schooldreef 42, 9230 Wetteren 09 369 24 90
directeur: Dirk Lippens
gamwwetteren@skynet.be
GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN		
JEUGDRAAD
voorzitter: Nils Van Hauwe
0484 88 33 60
Rijtewegel 4, Berlare		
nils.van.hauwe@gmail.com
CULTUURRAAD
voorzitter: Lieve Petrens
E. Hertecantlaan 83, Berlare

052 42 30 17
lieve.p@pandora.be

SENIORENRAAD
voorzitter: Martha Tackaert
Hogeweg 8A, Berlare

052 42 30 82

MILIEURAAD
voorzitter: Albert De Smet
Kattebroeckstraat 37, Overmere

09 367 56 40

SPORTRAAD
voorzitter: Marc Dauwe
Daelvenne 10, Berlare
DORPSRAAD UITBERGEN
voorzitter: Roger Rogiers
Slot 25, Uitbergen		

0495 72 50 25

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

OCMW BERLARE		
OCMW-RAAD
zie middenkatern
DIENSTEN OCMW
administratie
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere
		
		
sociale dienst		
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

09 326 97 10
fax: 09 326 97 57
secretariaat@ocmwberlare.be
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
09 326 97 30
		
fax: 09 326 97 58
directie: Freddy Schollaert
termeere@ocmwberlare.be
Rusthuis Herfstvreugde
Wegelken 6, Berlare		
		
directie: Frieda De Meyer

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

Serviceflats
De Zilverberk, Dorp 99, Berlare
Boerenkrijghof, Baron Tibbautstraat 31, Overmere
SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
CV HULP IN WONINGNOOD
Dorp 101b, Berlare		

052 42 57 60

Samenstelling raad van bestuur: zie middenkatern
openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

9-12 uur
9-12 uur
gesloten
9-12 uur
9-12 uur

16-18 uur

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
078 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 en aardgas
Intercommuncale IMEWO
www.imewo.be
Algemeen nummer
078 35 35 34
Gasreuk
0800 65 0 65
Storingen en defecten
078 35 35 00
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Waterleiding

Defecte straatlampen
www.straatlampen.be
Meteropneming

VMW
Defecten en klantendienst
Telefoon-TV-Data
Belgacom storingen
Belgacom klantendienst
Mixt-ICS (kabel) algemeen nummer
Mixt-ICS (kabel) nieuwe aansluiting
Hogedrukleiding Distrigas
Fluxys
Vlaamse infolijn
Centrum voor Morele Dienstverlening Aalst
Koolstraat 80-82, 9300 Aalst

0800 6 35 35
078 78 97 89
www.vmw.be
09 221 50 70
0800 2 27 00
0800 2 28 00
015 66 66 66
015 66 67 77
0800 9 01 02
0800 3 02 01
053 77 54 44

CENTRUM ZIT-STIL
03 830 30 25
hyperactiviteit, concentratieproblemen, aandachtstoornis, impulsiviteit
FONDS VOOR KINDEREN VAN BIJ ONS

meldingspunt voor zieke kinderen en kinderen met een handicap

Viviane De Vriendt
Conny De Vriendt-Eric Van der Haeghen

052 42 48 45
0474 92 97 43

HINT
Aalst, Langestraat 12
053 71 19 86
Gent, Holstraat 123
09 234 05 80
hint@scarlet.be en http://home2.scarlet.be/hint/adres.htm
PASTOORS GROOT-BERLARE
St. Martinus Berlare & O.L. Vrouw Van Zeven Smarten
E.H. Marc Van Steen, Dorp 32, Berlare
052 42 33 97
		
0475 32 07 73
mail parochie: par2037@parochies.kerknet.be
mail pastoor: marcpetrus@belgacom.net
O.L. Vrouw Hemelvaart Overmere
E.H. Paul Van de Winkel, B. Tibbautstraat 8, Overmere
09 367 50 30
St. Pietersbanden Uitbergen
E.H. Daniël De Backer, Veerstraat 13, Uitbergen
09 367 54 94
POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
Baron Tibbautstraat 37, Overmere
tel.: 09 367 50 15
fax: 09 367 96 51
openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur
woensdag 8-12 uur
donderdag 8-12 uur
vrijdag
8-12 uur
zaterdag
9-12 uur
Dorp 96, Berlare		
openingsuren
maandag
9-12 uur
dinsdag			
woensdag gesloten
donderdag gesloten
vrijdag			
zaterdag
gesloten

13-17 uur
13-17 uur
13-17 uur
13-20 uur
13-17 uur

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

052 42 31 84
09 367 50 02

PROVINCIAAL INFOKANTOOR
SCHELDELAND - DONKMEER
09 345 49 62
Open elke dag van 10 tot 13 en van 13.30 tot 16.30 uur (in juli en augustus tot 18 uur). Gesloten van 25 december t.e.m. 1 januari.
RODE KRUIS
voorzitter: Willy Vertongen
09 367 97 60
		
wil.mar@pandora.be
ondervoorzitter & PR: Michel Van der Haegen
052 42 29 97
		
vanderhaegen.michel@skynet.be
hoofd hulpdienst: Regina Malin
052 42 71 48
		
Regina.Malin@pandora.be
1ste adjunct hulpdienst: Diane Verhaegen
0496 72 17 87
hoofd leergangen: Martha Van Houteghem
09 367 97 60
		
wil.mar@pandora.be
sociale hulpverlening: Yvonne Van Malderen
052 42 37 90
hoofd uitleendienst: Diane Verhaegen
0496 72 17 87
bloedtransfusie:
Berlare: Maria De Decker
052 42 26 84
Overmere: M. Van Den Eeckhout
09 367 83 75
Uitbergen: Willy Vertongen
09 367 97 60
ziekenwagen 105
verantwoordelijke: Regina Malin
052 42 71 48
		
Regina.Malin@pandora.be
uitleenposten (krukken, rolstoelen, …)
Berlare: Diane Verhaegen, Waterhoek 12 0496 72 17 87
Overmere: Lutgard Schepens, Lindestr. 83b 09 367 68 61
Uitbergen: Peter Adam, Koffiestraat 12
0495 89 14 06
VLAAMSE BEROEPSVERENIGING
ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN
www.verplegingthuis.be
VLAAMSE VERENIGING AUTISME
ouder- en familievereniging
		
		

070 22 26 78
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.
tandartsen		
apothekers		

052 21 21 71
0900 10 500

17-19 uur

WIT-GEEL KRUIS
Zele		

052 44 93 83

17-19 uur

ZIEKENHUIZEN
AZ Sint-Blasius, Kroonveldlaan 50, Dendermonde
algemeen
spoed
AZ Sint-Blasius (dagkliniek), Koevliet 6, Zele
ASZ Aalst, Merestraat 80, Aalst 053 76 41 11
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

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