BERLARE IN BEELD

Voortaan vind je op deze laatste bladzijde een fotoverslag van enkele voorbije activiteiten.
Is jouw activiteit ook een vermelding waard? Bezorg de redactie dan een goede foto met een regel uitleg.
Wie weet staat jouw foto op de achterkant van de volgende Infogem!

De themaweek ‘Een wereld van verschil’ in
B.S.G.O. Ten Berge werd afgesloten met een
geslaagde Opendeurdag op 11 maart.
De kinderen lieten maar wat graag zien wat ze
in verschillende workshops over andere culturen
hadden geleerd.

Op zaterdag 31 maart organiseerde het
gemeentebestuur een zwerfvuilactie.
Bedankt aan alle deelnemers, ook aan de meewerkende
scholen en jeugdbewegingen!

< Bij buurtcomité ‘t Endeken
Kerkstraat genoten 300 wielerliefhebbers van de passage tijdens
‘Omloop Het Volk’.
Sensatie alom toen een ijzersterke
Gilbert tegen de vlakte ging, vlak
aan de tent van het buurtcomité.

< Soﬁe De Saedelaere van
judoclub Berlare werd knap derde
zowel op de Belgische jeugdkampioenschappen als op het internationale judotornooi in Ertfurt,
Duitsland.

Mathias Van Styvendael (derde van links) van
judoclub Berlare behaalde brons op de Belgische
jeugdkampioenschappen.

>

De tentoonstellingen in CC Stroming
nodigen kinderen uit om zelf aan de slag te
gaan tijdens een workshop.
Scholen hebben dit begrepen: er waren
maar liefst zes workshops in februari en
maart.

© Marc Van Gysegem
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< Judoka Ilse Copers komt uit
Het toeristisch seizoen is goed gestart: het
paasweekend trok veel volk naar het Donkmeer.

blessure en behaalt meteen zilver
op het Belgisch kampioenschap.

BERLARE I OVERMERE I UITBERGEN

DIT WAS JEUGDBOEKENWEEK
FOTOWEDSTRIJD
Prijsvraag
GVK

binnenzijde cover

Een nieuwigheid in Infogem

We hebben een fotograaf op pad gestuurd en hij keerde terug
met deze mooie foto.
Weet jij op welk adres in Berlare deze ‘zuilen’ werden
gefotografeerd?
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem
in. Daar vind je ook hoe je de kaart kan terugbezorgen.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een
winnaar. Hij of zij krijgt een waardebon ter waarde van 25 euro
voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden.
De winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende nummer.
Veel succes!
Winnaar Infogem maart-april:
Patrick Bisschop (Galgenbergstraat 49) mag zijn
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.
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Druk: Drukkerij De Canck
Oplage: 6.300 exemplaren
Artikels en activiteiten voor de kalender
voor het volgende nummer juli-augustus worden verwacht
ten laatste op vrijdag 8 juni op het redactiesecretariaat:
CC Stroming
Dorp 101, Berlare
cultuur@berlare.be
Foto’s kunnen nadien terug worden opgehaald op het redactiesecretariaat.
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G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D B E R L A R E - O V E R M E R E - U I T B E R G E N

Beste inwoner
Beste lezer
De lente is al een eindje gezet, de zomerzon staat in de startblokken.
Als schepen van toerisme weet ik als geen ander hoe belangrijk het mooie weer is om onze
toeristische hoogtepunten te kleuren. Dit zowel voor onze plaatselijke horeca als voor de
uitstraling van onze gemeente in het algemeen.
De opening van het toeristisch seizoen is ondertussen een feit. We konden dan ook genieten van
een prachtig, zonovergoten paasweekend. Mensen kwamen massaal naar het Donkmeer afgezakt
en genoten van plaatselijke lekkernijen en allerlei activiteiten.
Ondertussen zorgden wij ervoor dat er vanaf heden geen ingangsgeld meer moet worden betaald
om de Eendenkooi te bezoeken. Zo kunnen wandelaars voortaan helemaal ongehinderd rond
ons aantrekkelijk meer wandelen en gratis genieten van al het natuurschoon dat het te bieden
heeft. Bovendien staan er in de Eendenkooi werken op stapel. Begin 2008 zouden we graag de
oorspronkelijke eendenkooi, met vijver en vangarmen, gerestaureerd zien. Volgens kenners zou dit
een unicum in Vlaanderen worden. Een maquette is te bezichtigen in het bezoekerscentrum aan
Festivalhal Donkmeer. De werken zullen de doorgang van de wandelweg niet belemmeren.
Voor onze kleinsten komt er naast het Nelenpad, tussen Festivalhal Donkmeer en het infokantoor,
een leuk speeltuintje. Dit wordt ongetwijfeld een aangename tussenstop voor jonge ouders die
met hun spruiten de tocht rond het meer aanvatten.
Wie de foto op de cover bekeken heeft, zal al hebben gemerkt dat onze fotograaf zijn ‘Ronde van
de Berlaarse scholen’ begonnen is. Hij linkt de school aan een bekende plaats in de omgeving en
plaatst daarin de schoolgaande jeugd. Twee scholen hebben we al gehad; de andere mogen de
komende maanden nog bezoek verwachten… Aan jullie, beste lezers, om te ontdekken om welke
school het gaat.
Als schepen van onderwijs wil ik ook niet nalaten alle studenten van onze gemeente, groot en
klein, een hart onder de riem te steken. Voor hen breekt immers een stressvolle tijd aan!
Weinig tijd dus om te genieten van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft.
Ik wens hen veel moed en doorzettingsvermogen. Hopelijk sluiten zij het schooljaar succesvol af
en kunnen ook zij straks genieten van een heerlijke zomer, de rustige ﬁets- en wandelpaden
of een van de vele schitterende terrasjes in onze groene gemeente.

met vriendelijke groeten
René Kets
schepen bevoegd voor toerisme, onderwijs,
vorming en patrimonium
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NIEUWE RENOVATIEPREMIE
Sinds 26 maart is er een nieuwe renovatiepremie van het Vlaams Gewest.
Een groot deel van verbouwingen en klussen komen voor deze premie in aanmerking.
Ook het ereloon van de architect kan in bepaalde gevallen worden meegerekend.
voorwaarden:
- de woning is ouder dan 25 jaar;
- je inkomen van drie jaar terug is niet hoger dan 35.000 euro
(alleenstaande) en 50.000 euro (wettelijk of feitelijk samenwonenden),
verhoogd met 2.800 euro per persoon ten laste;
- de te renoveren woning is je enige woning en je bewoont zelf deze
woning;
- de factuur van geregistreerde aannemers of de facturen voor de
aankoop van materialen bedraagt/bedragen minstens 10.000 euro
(exclusief btw). De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder
zijn dan drie jaar en niet dateren van vóór 1 januari 2006.
Een volledige lijst van werken die in aanmerking komen voor een premie,
vind je op de gemeentelijke website of kan je verkrijgen op de dienst
milieu.
Je kan de premie aanvragen zodra de werken voltooid zijn en je al in de
woning woont.
Er wordt aanbevolen om steeds een foto met een buitenzicht van de
woning vóór en na de werken te bezorgen.

Je kan slechts één keer binnen een termijn van
tien jaar van de renovatiepremie genieten.
In de periode van drie jaar vóór de aanvraag
mag je ook geen verbeteringspremie ontvangen hebben.
Wie onlangs zo’n premie heeft aangevraagd en
meent voordeliger uit te komen met de renovatiepremie, kan tot 25 juni 2007 een herziening
vragen.
Dat gebeurt per aangetekende brief naar
Wonen Oost-Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat
2-4-6, 9000 Gent.
Aanvraagformulieren vind je op
www.vlaanderen.be/bouwenenwonen.
meer info: Gaby De Bruycker, 052 43 23 47
en milieu@berlare.be

TIJDELIJKE INZAMELING gebruikte landbouwfolie
Nog tot eind mei kunnen landbouwers uit de regio met hun gebruikte landbouwfolies terecht op
het containerpark van Appels-Dendermonde (VERKO).
Deze dienst is gratis. Men betaalt enkel 1 euro toegang.
Elke aanbieder dient vooraf zelf een kopie van zijn / haar identiteitskaart te maken en af te geven
aan de parkwachter. Op die manier kan de woonplaats worden gecontroleerd.
Wat mag worden ingezameld?
- Alle zuivere land- én tuinbouwfolies worden aanvaard;
- De folies dienen zuiver te zijn (vrij van alle vreemde bestanddelen);
- Deze folies worden enkel met een maximum van 5% vervuiling (bv. zand of grondresten)
aanvaard. Dit wil zeggen dat ze veeg- of bezemschoon moeten zijn.
Folies werden gebruikt als bv. voederzakken van gehakselde maïs, afdekfolie van bietenputten,
krimpfolie op inleghooi (voor droogvoeding), inpakfolie van hooibalen, tuinbouwfolies, vijverfolies,
…
meer info: Gaby De Bruycker, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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Gemeentelijke raad
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Op 12 maart keurde de gemeenteraad de oprichting van een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)
goed. De op te richten GROS beperkt zich niet louter tot ontwikkelingssamenwerking, maar wil ook oog hebben voor de
vierde wereld hier bij ons.
De GROS wil een overleg- en coördinatieorgaan worden dat verbindingen legt tussen bestaande hulporganisaties,
die onder meer in de gemeente werkzaam zijn, geïnteresseerde burgers en de lokale overheid om een ontwikkelingssamenwerkingsprogramma met eﬀectieve steunmogelijkheden uit te bouwen.
Geïnteresseerde burgers en verenigingen actief in ontwikkelingswerk of vierde wereldproblematiek, worden vriendelijk
uitgenodigd op de oprichtingsvergadering op woensdag 2 mei om 20.30 uur in CC Stroming. Ook daarna kan men
uiteraard nog aansluiten.
meer info:

Tom Temmerman, 09 367 72 93 en tom.temmerman@skynet.be
Michel Van der Haegen, 052 42 29 97 en vanderhaegen.michel@skynet.be
Greta Van Boven, 052 42 32 28 en gretavanboven@hotmail.be

PREMIES ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
bij renovaties en aanpassingen woning
Ben je van plan je huis te renoveren, te isoleren, aan te passen voor bejaarden of personen met
een handicap? Neem je energiebesparende maatregelen?
Als je voldoet aan de voorwaarden kan je een of meerdere premies krijgen voor:
- dakisolatie, muurisolatie;
- vernieuwen ramen en buitendeuren;
- isoleren van gevels;
- droogmaken van muren;
- installeren van badkamer en wc;
- vernieuwen elektrische installatie;
- treﬀen van bepaalde maatregelen om CO-vergiftiging te vermijden;
- vervanging oude stookketels;
- installeren zonneboiler;
- plaatsen hoogrendementsbeglazing;
- plaatsen thermostatische kranen;
- uitvoeren energie-audit in woning;
- condensatieketel en hoogrendementsketel;
- hemelwaterput (niet bij nieuwbouw);
- …
Om te vermijden dat je een mogelijke premie misloopt, informeer je best vóór het begin
van de werken via:
- www.premiezoeker.be
- www.berlare.be/Milieu en Natuur/premies
- Gaby De Bruycker, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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REISPASSEN
Voor internationale paspoorten (reispassen) kan je terecht op de dienst bevolking.
Elk paspoort, ook dat voor minderjarigen, heeft een geldigheidsduur van 5 jaar
en kan niet meer worden verlengd.

Procedure aanvraag/afhaling
De aanvrager moet zich persoonlijk aanmelden en de aanvraagformulieren ondertekenen.
Deze handtekening wordt overgenomen in het paspoort. Voor minderjarigen dient eveneens
nog een van de ouders mee te tekenen.
De aanvrager brengt volgende zaken mee:
- twee recente kleurenpasfoto’s met witte achtergrond (afmeting van kin tot kruin min. 2,50 cm
en max. 3,50 cm);
- eventueel het vervallen paspoort. Als dit gestolen is, doe je hiervan aangifte bij de politie.
Je ontvangt dan een document dat bij de aanvraag moet worden afgegeven.
Het paspoort kan persoonlijk of met volmacht worden afgehaald.

Aﬂeveringstermijn
normale procedure
De aanvraagformulieren worden bij de dienst bevolking door een gespecialiseerde ﬁrma afgehaald
op maandag, dinsdag en donderdag. De levering van de paspoorten gebeurt vijf werkdagen na de
afhaling (dag van afhaling niet inbegrepen).
spoedprocedure
Indien het paspoort vóór 12 uur wordt aangevraagd (niet op vrijdag), is het de volgende werkdag
beschikbaar.

Kostprijs van een paspoort
gewone procedure

75 euro

spoedprocedure

244 euro

gewone procedure

41 euro

spoedprocedure

210 euro

meerderjarigen

minderjarigen

meer info:
- dienst bevolking, 052 43 23 44 en reispassen@berlare.be
- www.berlare.be (doorklikken ‘leven en welzijn’ – ‘reizen’ – ‘reispas’)
- www.diplomatie.be
- www.visumbalie.be
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Versnelde oproep voor de
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN
Tegen eind 2009 moet elke Belg in het bezit zijn van een
nieuwe elektronische identiteitskaart (EID).
Om deze datum te halen worden alle inwoners van onze
gemeente in een versneld tempo opgeroepen.
De EID heeft drie belangrijke functies:
- het bewijst je identiteit;
- het is een reisdocument binnen Europa;
- het is een communicatiemiddel met de overheidsdiensten.
De EID is een digitale versie van de ‘oude’ kaart, maar dan in
een kleiner, handiger formaat. Bovendien is ze voorzien van
een elektronische handtekening die rechtsgeldig is,
met dezelfde juridische waarde als een handgeschreven
handtekening.
De EID blijft vijf jaar geldig. De geldigheidsduur houdt
verband met de ‘certiﬁcaten’ die de persoonsgegevens en de
handtekening beveiligen.

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);
- 12 euro.

Kaart verloren?

Wie zijn kaart verliest,
belt best onmiddellijk CARD STOP : 02 518 21 17.
meer info:
dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be

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 het bezit
bent van een EID;
- als je identiteitskaart vervalt vόόr november 2008.

Gratis kaartlezer voor 12-jarigen

75-plussers
Momenteel worden veel 75-plussers uitgenodigd.
Deze personen zijn vrij al dan niet in te gaan op deze uitnodiging. De identiteitskaarten van het oude model van deze
personen blijven immers geldig tot eind 2009, ook als er een
andere vervaldatum vermeld staat op de kaart.
In de loop van 2009 zijn alle 75-plussers echter wel verplicht
over te schakelen naar een elektronische identiteitskaart.
Wie de grote toeloop in 2009 wenst te vermijden, meldt zich
daarom bij voorkeur nu al aan.
Ga je echter als 75-plusser op reis naar het buitenland, dan
heb je zeker een EID nodig!

De actie van Fedict voor de verdeling van gratis kaartlezers
aan 12-jarigen werd op 31 maart stopgezet.
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VERKIEZINGEN van kamer en senaat op 10 juni
Op zondag 10 juni vinden de Federale Parlementsverkiezingen plaats. De leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat worden om de 4 jaar
verkozen.

Wie gaat stemmen?
In België geldt de stemplicht. Elke kiezer die voldoet aan
onderstaande voorwaarden, is dus bij wet verplicht om zijn
stem uit te brengen.
- Belg zijn op 5 april 2007;
- achttien jaar of ouder zijn op 10 juni 2007;
- op 10 juni 2007 niet strafrechterlijk uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht;
- in de bevolkingsregisters van Berlare ingeschreven zijn
op 5 april 2007.
Belgen die in het buitenland wonen en zich in de consulaire
registers hebben laten inschrijven én als zij de kiesvoorwaarden vervullen, zijn automatisch onderworpen aan de
stemplicht.
Zoals de wet voorziet, zal de in het buitenland verblijvende
Belg worden uitgenodigd om een keuze te maken uit de vijf
hierna volgende wijzen van stemmen:
- persoonlijke stemming in een Belgische gemeente;
- stemming bij volmacht in een Belgische gemeente;
- persoonlijke stemming in zijn Belgische diplomatieke of
consulaire beroepspost waar de betrokkene is
ingeschreven;
- stemming bij volmacht in de genoemde post;
- stemming per briefwisseling.

Stemming bij volmacht
Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te
geven. Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen. Er kan volmacht gegeven worden aan gelijk
welke andere kiezer. Iedere kiezer kan slechts één volmacht
krijgen.
Het volmachtformulier kan je afhalen op de dienst bevolking
of downloaden via volgende weblink: www.verkiezingen.
fgov.be/2007/2007Nl/Dokunl/onderrichtingenformulieren/
formulieren/formulieren_ab/formulieren-ab_pdf/ab19.pdf

Volgende kiezers mogen een volmacht geven:
- de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat
is om naar het stembureau te komen. Dit moet blijken uit
een medisch attest;
- de kiezer die zich om beroeps- of dienstredenen:
• in het buitenland bevindt, evenals de kiezers
(leden van zijn gezin of zijn gevolg) die met hem daar
verblijven. Dit blijkt uit een attest van de werkgever;
• op de dag van de verkiezing in het buitenland bevindt
en zich dus onmogelijk kan aanbieden in het stembureau. Dit blijkt eveneens uit een attest van de
werkgever.
- de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of
kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die
met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep
blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van
de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven;
- de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van
een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie
van de instelling waar de betrokkene verblijft;
- de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging onmogelijk naar het stembureau kan komen. Dit blijkt uit een
attest van de religieuze overheid;
- de studenten die om studieredenen niet naar het
stembureau kunnen gaan. Dit blijkt uit een attest van de
directie van de studie-instelling;
- de kiezer die, om andere dan de hierboven vermelde
redenen, op de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is, omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland (voorbeeld om toeristische redenen), en zich dus
onmogelijk kan aanmelden bij het stembureau. Deze
onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van zijn woonplaats, na voorlegging van de nodige
bewijsstukken (voorbeelden: factuur reisbureau, vliegtuigtickets, hotelreservaties). Deze bewijsstukken moeten
uiterlijk op zaterdag 9 juni 2007 worden ingediend.
Wanneer de burgemeester deze aanvraag aanvaardt,
levert hij/zij een attest af.
Om te kunnen stemmen bij volmacht, moet de volmachtdrager op de verkiezingsdag het volmachtformulier en het
bijhorende attest bij zich hebben, samen met zijn eigen
oproepingsbrief en eigen identiteitskaart.
meer info:
dienst Bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
www.verkiezingen.fgov.be
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EINDE verkoop GELE STICKERS grijze huisvuilzakken
Na vijf jaar komt er een einde aan de verkoop van gele stickers om op de oude, grijze huisvuilzakken te kleven.
Omdat we de mensen die jarenlang weinig zakken hebben gebruikt, niet willen benadelen, werd volgende regeling
uitgewerkt:
- Grijze zakken kunnen worden omgeruild voor bruine zakken, mits de opleg van een sticker (0,50 euro per zak);
- Stickers die je nog over hebt, kan je gewoon verder blijven gebruiken.
bijvoorbeeld:
Heb je nog 11 grijze huisvuilzakken, dan breng je deze naar het gemeentehuis.
Als je 11 x 0,50 euro of dus 5,50 euro betaalt, krijg je 11 bruine zakken in de plaats.
meer info: technische dienst, 052 43 23 46

Is jouw organisatie in orde met
DE NIEUWE WET OP VRIJWILLIGERSWERK?
Sinds 1 januari is de nieuwe wet op vrijwilligerswerk volledig van kracht.
Op 16 november 2006 organiseerde het gemeentebestuur hierover een infosessie voor alle
Berlaarse verenigingen.
Maar we kunnen ons voorstellen dat nog niet alles uitgeklaard is. Daarom verwijzen we graag naar
twee websites waar je heldere informatie en veel gestelde vragen vindt:
- www.vrijwilligerswerk.be;
- www.oost-vlaanderen.be en doorklikken naar ‘Cultuur & vrije tijd’ > vrijwilligerswerk.
meer info: Bob Pieters, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
Amber Vande Winckel, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
Johannes Claeys, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Openbaar onderzoek WATERBEHEERPLANNEN
Het openbaar onderzoek waterbeheerplannen op stroomgebied-, bekken- en deelbekkenniveau
ligt nog ter inzage tot 22 mei.
Concreet bestaat het openbaar onderzoek uit twee onderdelen:
- het werkprogramma en het tijdschema voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas
en het overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties in Vlaanderen;
- het bekkenbeheerplan van het bekken waartoe Berlare behoort samen met de bijhorende deelbekkenbeheerplannen.
Je kan hiervoor nog tot 22 mei terecht op het gemeentehuis van Berlare, bij de dienst milieu, elke voormiddag
van 8 tot 12 uur, dinsdagnamiddag van 13 tot 19 uur en woensdagnamiddag van 13 tot 17 uur.
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijke opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
meer info: Gaby De Bruycker, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG
Beste ouders en kinderen
Tijdens de komende zomervakantie, van maandag 2 juli tot en met vrijdag 31 augustus,
richt het gemeentebestuur kinderopvang in voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Er zijn drie locaties:
- ‘De Boomhut’, Gaver 72, Berlare
- ‘De Speling’, Fortstraat 18a, Overmere
- ‘’t Biebelotje’, Veerstraat 36, Uitbergen

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

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

AANTAL UREN

3 euro

voor een verblijf van minder dan 3 uur

4,50 euro

voor een verblijf tussen 3 en 6 uur

9 euro

voor een verblijf vanaf 6 uur

Vermindering vanaf 2de kind (-25% op het totale bedrag)
Mogelijkheid tot aanvraag van sociaal tarief (-50%)
Deze verminderingen zijn niet cumuleerbaar.

Info over het uitgewerkte programma kan je navragen op de locaties.
Inschrijvingsavond op dinsdag 12 juni 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 12 juni aanvaard, indien er nog plaats is.

Inschrijvingsprocedure
1. Je brengt je ingevuld inschrijvingsformulier mee op de inschrijvingsavond.
2. Je vult enkel de data in waarop je zeker opvang nodig hebt. Er zal, indien dit nodig is en door jou gewenst, een reservelijst
worden aangelegd. Je krijgt een bevestiging van je inschrijving opgestuurd, de week na de inschrijvingsavond.
3. Annuleren kan enkel tot donderdag 15 uur, voorafgaand aan de week waarvoor je kind ingeschreven staat.
Dus niet de dag zelf annuleren, tenzij je kind ziek is. In dit geval moet een ziekenbriefje worden voorgelegd. Indien je niet
vooraf geannuleerd hebt, zal je een halve of ganse dag opvang moeten betalen. Gevallen van overmacht kunnen worden
gemeld aan de coördinatoren. Annuleren kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of mondeling op de dienst jeugd en
vorming (052 42 77 04), maar niet meer op de locaties zelf!
4. Na de inschrijvingsavond kan je steeds op de dienst jeugd en vorming navragen of er nog plaats is op de data waarvoor
je opvang nodig hebt.

OPGELET!
- Tijdens de tweede week van juli worden gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd voor de oudste groepen
(kinderen vanaf 4de lj.) van de drie locaties samen. De kinderen worden met de ﬁets verwacht op de eigen locatie.
Op woensdag 11 en donderdag 12 juli zijn er dagactiviteiten voorzien, met een overnachting op donderdagavond.
- Enkele daguitstappen zijn gratis (o.a. i.s.m. v.z.w. Durme), enkele moeten via factuur worden vergoed aan kostprijs.
We vragen om VM en NM aan te kruisen indien je kind de uitstap kan meemaken. Informatie vind je in de
programmabrochure die vanaf de inschrijvingsavond ter beschikking is.
meer info en nieuwe inschrijvingen: Patricia Poppe en Anja Nobels,
052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be
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naam kind:
adres:
geboortedatum:
Is jouw kind reeds ingeschreven?
Administratieve wijzigingen?

JA - NEEN

JULI

BERLARE
VM

OVERMERE
NM

maandag 2 juli
dinsdag 3 juli

DAGUITSTAP ‘03 - ’04 + ‘01 - ’02

woensdag 4 juli

DAGUITSTAP ‘98 - ‘00
DAGUITSTAP ‘95 - ‘97

donderdag 5 juli
vrijdag 6 juli
maandag 9 juli

VM

UITBERGEN
NM

VM

NM

DAGUITSTAP KLEUTERS
DAGUITSTAP ste - 3de lj.
DAGUITSTAP 4de - 6de lj.

DAGUITSTAP ‘03 - ’04 + ‘98 - ’00

dinsdag 10 juli
woensdag 11 juli

DAGUITSTAP 4de - 6de lj.

DAGUITSTAP 4de - 6de lj.

DAGUITSTAP 4de - 6de lj.

donderdag 12 juli

DAGUITSTAP 4de - 6de lj. + OVERN.
DAGUITSTAP ‘01 - ‘02

DAGUITSTAP 4de - 6de lj. + OVERN.

DAGUITSTAP 4de - 6de lj. + OVERN.

vrijdag 13 juli
maandag 16 juli
dinsdag 17 juli

gesloten
gesloten

DAGUITSTAP 3de - 6de lj. + FIETS

woensdag 18 juli
donderdag 19 juli

gesloten
gesloten

DAGUITSTAP IEDEREEN

DAGUITSTAP IEDEREEN

vrijdag 20 juli
maandag 23 juli
dinsdag 24 juli
woensdag 25 juli
donderdag 26 juli
vrijdag 27 juli
maandag 30 juli
dinsdag 31 juli

gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

AUGUSTUS

BERLARE
VM

woensdag 1 augustus
donderdag 2 augustus
vrijdag 3 augustus

OVERMERE
NM

DAGUITSTAP ’95 - ‘97
DAGUITSTAP ‘03 - ‘04 + ‘01 - ‘02
DAGUITSTAP ‘98 - ‘00

VM

UITBERGEN
NM

VM

NM

gesloten
gesloten

gesloten
gesloten

gesloten

gesloten

maandag 6 augustus
dinsdag 7 augustus

DAGUITSTAP ’95 - ‘97

gesloten
gesloten

gesloten
gesloten

woensdag 8 augustus

DAGUITSTAP ’98 - ‘00

gesloten

gesloten

donderdag 9 augustus

DAGUITSTAP ‘03 - ‘04 + ‘01 - ‘02

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten
DAGUITSTAP IEDEREEN

vrijdag 10 augustus
maandag 13 augustus
dinsdag 14 augustus
woensdag 15 augustus
donderdag 16 augustus
vrijdag 17 augustus

gesloten
DAGUITSTAP ’01 - ‘02
DAGUITSTAP ‘03 - ‘04
DAGUITSTAP ‘98 - ‘00 + ‘95 - ‘97

maandag 20 augustus
dinsdag 21 augustus
woensdag 22 augustus

DAGUITSTAP ’01 - ‘02

donderdag 23 augustus

DAGUITSTAP ‘03 - ‘04
DAGUITSTAP ‘98 - ‘00 + ‘95 - ‘97

DAGUITSTAP IEDEREEN

DAGUITSTAP KLEUTERS

vrijdag 24 augustus
maandag 27 augustus

DAGUITSTAP ’01 - ‘02

DAGUITSTAP 4de - 6de lj.

DAGUITSTAP IEDEREEN

dinsdag 28 augustus

DAGUITSTAP ’95 - ‘97 + FIETS

DAGUITSTAP KLEUTERS

woensdag 29 augustus
donderdag 30 augustus

BRENG DIT INSCHRIJVINGSROOSTER MEE OP DINSDAG 12 JUNI TUSSEN 18 EN 19 UUR

INSCHRIJVING ZOMERVERLOF 2007

GELIEVE AAN TE KRUISEN WANNEER JE KIND ZEKER MOET OPGEVANGEN WORDEN - KIES STEEDS EEN LOCATIE
GEBRUIK 1 INSCHRIJVINGSFORMULIER PER KIND: (neem eventueel zelf een kopie)

DAGUITSTAP 1ste - 6de lj.

DAGUITSTAP ‘03 - ‘04

vrijdag 31 augustus

Te onthouden : oudernamiddag op vrijdag 31 augustus
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Openbaar onderzoek
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK
STRUCTUURPLAN
De gemeenteraad van april stelde het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan voorlopig vast. Dit structuurplan zet de grote lijnen uit op gebied
van ruimtelijke ordening (woon-, werk- en leefomgeving) in onze gemeente.
Het plan wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek
dat loopt van 2 mei tot 30 juli 2007.
Gedurende deze periode ligt het ontwerp tijdens de normale openingsuren ter inzage op volgende plaatsen:
- het gemeentehuis, technische dienst, Dorp 22;
- de bibliotheek, Dorp 101.
Je kan het ontwerp ook integraal raadplegen via de gemeentelijke website: www.berlare.be.
Op woensdag 30 mei om 20 uur is er een informatievergadering voor alle geïnteresseerden in de raadzaal van het
gemeentehuis van Berlare.
Bezwaren en opmerkingen moeten uiterlijk op 30 juli 2007 verzonden zijn bij aangetekende zending, gericht aan de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p/a gemeentehuis Berlare, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Tijdens de openingsuren kunnen ze op dit adres ook worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.
De bezwaarschriften dienen volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de persoon die het bezwaar indient;
- het boekdeel en paginanummer van het ontwerp, de tekst waarop de commentaar van toepassing is en de opmerking.
meer info: Kristof Van Peteghem, 052 43 23 46 en ruimtelijke.ordening@berlare.be

NIEUWBOUW TER MEERE
en BOUW SOCIAAL HUIS binnenkort van start
In mei of juni wordt gestart met de bouw van Woon- en zorgcentrum Ter Meere en van het sociaal huis op de site in
de Baron Tibbautstraat. Het oude rusthuis Ter Meere begint dan ook aan zijn laatste fase.
In 2003 werd het technisch-ﬁnancieel plan ingediend bij de Vlaamse
overheid. De bouwvergunning zelf werd afgeleverd in april 2006. In 2006
riep de Vlaamse regering het nieuwe systeem van alternatieve ﬁnanciering voor subsidiëring van nieuwe rusthuizen in het leven. Eind 2006 gaf
de Vlaamse regering toestemming aan OCMW Berlare om de werken aan
te besteden. Een tiental aannemers dienden een oﬀerte in voor het lot
‘algemene bouwwerken’. Na een grondig nazicht door architectenbureau
Verstraeten bleek dat de NV Jan De Nul uit Hofstade de voordeligste
oﬀerte kon aanbieden. Alvorens de werken kunnen worden aangevat,
moeten een aantal wettelijke termijnen worden gerespecteerd.
Deze lopen nu naar hun einde.
Samen met Woon- en zorgcentrum Ter Meere, worden eveneens nieuwe
burelen gebouwd voor de sociale dienst. Deze zijn immers gedeeltelijk
gehuisvest in het oude rusthuis. De administratie en het nieuwe

10

rusthuis worden dus met elkaar verbonden.
Toch moeten een aparte ingang met een
verzorgde balie en enkele spreeklokalen
zorgen voor een betere opvang van het
OCMW-cliënteel. Administratie en sociale
dienst zullen vanaf dan ook worden omgedoopt tot ‘sociaal huis’. Bedoeling is om op
termijn ook andere diensten daar een zitdag te
laten houden.
De bouw van deze nieuwe voorzieningen
neemt ongeveer 26 maanden in beslag.
In de loop van 2009 kan de verhuis starten.
meer info: Gunther Cooreman,
OCMW-voorzitter, 0472 47 99 81 en
schepencooreman@berlare.be

OVERHEID

ZITDAGEN VOOR JURIDISCH ADVIES
De Commissie Juridische Bijstand organiseert in samenwerking met OCMW Berlare plaatselijke zitdagen waarop
een advocaat gratis een eerste oriënterend juridisch advies kan verstrekken aan inwoners van de gemeente Berlare.
Deze zitdagen vinden plaats in het administratief centrum van het OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29 A te Overmere,
op de 1ste en 3de dinsdag van de maand tussen 16 en 18 uur
(uitgezonderd juli en augustus - 1 maal per maand).
De eerstkomende zitdagen zijn gepland op 15 mei, 5 juni en 19 juni.

Wat mag je van deze dienst verwachten?
Een eerste oriënterend juridisch advies – GRATIS
Zoals:
- Het antwoord op een eenvoudige juridische vraag;
- Zit ik op het juiste spoor;
- Moet ik antwoorden op de brief;
- Kan ik (nog) iets ondernemen;
- Is er een dienst die mij kan helpen;
- Is het de moeite om een advocaat te raadplegen;
- Moet ik aanwezig zijn op de zitting;
- In welke richting moet (kan) het verder?

Wat mag je van deze eerstelijns rechtshulp niet verwachten?
-

De behandeling van een eﬀectieve zaak;
Het onderzoek van een dossier;
De controle op een andere advocaat;
De opstelling van een acte of een brief;
Advies in een ingewikkelde zaak;
De naam van de advocaat;
Een langdurige bespreking.

Wat zijn de plichten van de eerstelijns advocaat?
-

Hij/Zij is gehouden aan beroepsgeheim;
Mag later niet optreden in die zaak;
Mag geen advies verlenen aan de tegenpartij;
Moet zich bij twijfel onthouden van advies.

Wat verwacht de advocaat van jou?
- een correcte houding;
- een duidelijke vraag.
Deze dienst is volledig gratis en zonder verdere verplichtingen. Het enige wat er verwacht wordt,
is dat je op voorhand een afspraak aanvraagt via de sociale dienst van het OCMW.
meer info: sociale dienst OCMW Berlare, 09 326 97 10
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OVERZICHT VERKEERSVEILIGHEID ZELE EN BERLARE
Hieronder vind je een aantal cijfers uit het jaarverslag 2006 van de Politiezone Zele-Berlare.
Het volledige rapport kan je nalezen op www.berlare.be.

Aantal ongelukken met gewonden
Evolutie ongevallen met gewonden (globaal)
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In 2006 telden we in onze zone 160 verkeersongevallen met lichamelijk letsel.
Dit betekent terug een daling van 6 % t.o.v. 2005. Onze cijfers gaan in tegen de nationale tendens
waar een globale stijging van verkeersongevallen met gewonden wordt vastgesteld!

De zwakke weggebruiker
Verhoudingen ongevallen - betrokkenen

Aantal letselongevallen met
minstens één ﬁetser betrokken: 36 %
Aantal letselongevallen met
minstens één bromﬁetser betrokken: 20 %

34 %

36 %

Aantal letselongevallen met
minstens één voetganger betrokken: 3 %
Aantal letselongevallen met
minstens één motorrijder betrokken: 7 %

7%
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3%

20 %

Aantal letselongevallen zonder
zwakke weggebruiker: 34 %
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In talrijke aanrijdingen is er minstens één zwakke weggebruiker betrokken.
De ﬁetsers nemen het grootste aandeel op zich: 36 %.
Het probleem stelt zich het meest in Zele waar bij 46 % van de ongevallen (48 ongevallen) een ﬁetser betrokken was.
In Berlare is dit 20 % (11 ongevallen).
Eind 2006 zijn we gestart met een gemeenschapsgericht project om dit speciﬁeke probleem aan te pakken.
We willen dit doen samen met de bevolking van de beide gemeenten.
Betrokkenheid van iedereen is hierbij van het grootste belang.
We willen duidelijk het hoge aantal aanrijdingen waarbij een ﬁetser betrokken is, naar beneden halen.
Met jouw hulp moeten we daarin slagen.

De snelheidsovertredingen
Gezien het duidelijke verband tussen te hoge snelheid en de verkeersonveiligheid,
lichten we deze gegevens even uit het totaalpakket.
De bemande snelheidscontroles draaien nu voor het 2de jaar op kruissnelheid.
In november 2006 is eveneens de site met onbemande camera’s op het kruispunt N70 – Dommekensstraat te Zele
in werking gesteld.

RESULTATEN SNELHEIDSCONTROLES
85.530 ( 2x meer dan in 2005)
Aantal gecontroleerde voertuigen

29.334 in Berlare
56.196 in Zele

Overtreders

4,3 % (tegenover 4,5 % in 2005)

Dat het aantal overtreders quasi gelijk bleef, beschouwen wij als een positief resultaat,
ook omdat we sinds half 2006 na een parketonderrichting bij elke controle de nultolerantie hanteren
(enkel de verplichte technische tolerantie van 6 km/u of 6% wordt toegepast).
Er wordt dus duidelijk meer respect betoond voor de snelheidslimieten, wat zeker en vast een gunstig eﬀect heeft
op de verkeersveiligheid.
Alle controles en verkeersacties door de politie hebben uiteindelijk maar één doel: de verkeersveiligheid
en het veiligheidsgevoel in onze politiezone verbeteren.
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Nieuws uit het RODE KRUIS
VAKANTIE VOOR KANSARME KINDEREN
Rode Kruis Berlare-Schoonaarde heeft ervoor gezorgd dat drie kansarme
kinderen uit onze gemeente gratis voor een week op vakantie kunnen in
België. De afdeling hoopt deze actie te kunnen herhalen in 2008.

GROS (GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSAMENWERKING)
Rode Kruis Berlare is lid van de nieuw opgerichte Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking. Deze adviesraad wil mensen en
projecten steunen, zowel in het buitenland als in eigen land.
In die geest heeft Rode Kruis Berlare de afgelopen weken drie
ontspanners voor zuurstoﬄessen geschonken aan Finado v.z.w.,
die ze op haar beurt heeft doorgestuurd naar Ethiopië.
meer info: Willy Vertongen, 09 367 97 60

MARKT aan rusthuis KRUYENBERG
Op maandag 18 juni zetten een aantal marktkramers ‘s namiddags hun kramen op
in de Turfputstraat, ter hoogte van rusthuis Kruyenberg.
Er is voor elk wat wils: ondergoed, groenten en fruit, BH’s, dames- en herenkledij, kousen, snoep, schoenen, …
De marktkramers en rusthuis Kruyenberg verwelkomen iedereen graag tussen 14 en 17.30 uur.
meer info: rusthuis Kruyenberg, 052 42 30 57

Rusthuis Kruyenberg ZOEKT WANDELAARS
De bewoners van rusthuis Kruyenberg gaan al vele jaren van juni tot en met september wandelen op
woensdagnamiddag (bij droog weer).
Velen kunnen langere afstanden niet meer te voet aﬂeggen en moeten dus een beroep doen op een rolstoel.
Daarom is er voor iedere bewoner in een rolstoel een begeleider nodig.
Wij zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die onze bewoners wekelijks een aangename namiddag kunnen bezorgen.
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met het rusthuis.
meer info: Annelies Van Ruyskensvelde, 052 42 30 57
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Dienst voor OPPASHULP ZOEKT VRIJWILLIGERS
Thuis zorgen voor een ziek of bejaard familielid betekent voor een gezin en zijn omgeving vaak een
zware belasting. Je kan je maar moeilijk vrijmaken voor een avondje uit, een middag boodschappen doen, naar de kapper gaan, een familiefeest, ...
Omdat professionele diensten aan deze nood niet voldoende kunnen tegemoet komen, biedt de
dienst thuiszorg van CM Waas en Dender al bijna 20 jaar een gepaste dienstverlening aan voor
thuiszorg: thuisoppas voor bejaarden, chronisch zieken en personen met een handicap.
Zo hebben vele thuisverzorgers al de kans gekregen zich ook eens te ontspannen.
Deze dienstverlening gebeurt hoofdzakelijk met een groep zeer enthousiaste vrijwilligers.
Zij houden de zieke en/of bejaarde gezelschap op die ogenblikken dat familie of diensten afwezig
zijn. De vraag naar thuisoppas is de laatste jaren enorm gestegen. Om het vrijwilligersbestand op
peil te houden en zelfs uit te breiden, zoekt de dienst voortdurend nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar contactvaardige mensen die, verspreid over de arrondissementen Waas
en Dendermonde, de verschillende oppasbeurten verzorgen. Hun taak bestaat hierin dat zij de
zieke, persoon met een handicap en/of bejaarde (of het zieke kind) gezelschap houden en hen die
zorgen toedienen die ze op dat moment nodig hebben. Enkele voorbeelden: de mensen naar het
toilet helpen, medicatie (op voorhand door de familie klaargezet) toedienen, helpen bij eten (wat
ook klaar staat), helpen bij verplaatsing (bv. van bed naar zetel), ... Er kan ook iets extra gedaan
worden zoals voorlezen, kaarten, een wandeling maken, …

Wij vragen
- bereidheid om een paar uur van je vrije tijd bij zieken, bejaarden of kinderen door te brengen;
- iets te doen voor deze mensen zonder speciﬁeke verzorgingstaken op te nemen;
- te kunnen horen, zien en zwijgen.

Wij bieden
-

kans op een zinvolle vrijetijdsbesteding;
ondersteuning vanuit de dienst thuiszorg;
een onkostenvergoeding;
een passende verzekering;
mogelijkheden tot het volgen van vormingen en ervaringsuitwisseling.

meer info: CM Waas & Dender, 052 25 97 45 en thuiszorg.waasendender@cm.be
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12 MEI: INTERNATIONALE DAG FAIR TRADE
Oxfam Wereldwinkels is de grootste organisatie voor eerlijke handel in ons land.
Door handel, educatief werk en politieke actie wil Oxfam Wereldwinkels iets doen aan de ongelijke
machtsverhoudingen in de wereld.
Door eerlijke handel steunt Oxfam groepen van kleine boeren in het Zuiden in hun strijd voor een
leefbaar bestaan. Ze krijgen een eerlijke prijs voor hun producten, meestal hoger dan de
marktprijs. Zo kunnen deze groepen investeren in betere leef- en werkomstandigheden.
Maar Oxfam doet meer dan een eerlijke prijs betalen: Oxfam engageert zich voor een langere tijd
en voor een minimum afzet, het plaatst zijn bestellingen ruim op voorhand, het geeft zijn partners
een voorschot. Dat geeft hen zekerheid en stabiliteit. Oxfam steunt hen ook met advies en
begeleiding, bv. bij het overschakelen naar bio-landbouw.
Naast noodhulp en naast geldelijke steun aan projecten in de Derde wereld, is Fair Trade een derde
manier om aan ontwikkelingssamenwerking te doen.
Ook Berlare heeft zijn eigen Oxfam Wereldwinkel, die werkt met vrijwilligers.
Door in onze Wereldwinkel op woensdagnamiddag of zaterdag koﬃe, chocolade, fruitsap, een
(h)eerlijke wijn of een origineel geschenkje te kopen, kunnen inwoners van Berlare ook hun
steentje bijdragen.
Op zaterdag 12 mei is het internationale dag van de Fair Trade. Misschien een geschikt moment
om eens kennis te maken bij een heerlijk kopje Fair Trade koﬃe!
Oxfam Wereldwinkel Berlare
Dorp 67
woensdag 15 tot 18 uur
zaterdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 16 uur

10 JUNI: GEEF EEN STEM AAN HET ZUIDEN!
Op 10 juni gaan we allemaal naar de stembus.
Nog eerst eens nadenken bij een kop (h)eerlijke koﬃe?
Of even napraten bij een glas Oxfam wijn of bier?
De wereldwinkel wordt voor één dag wereldcafé en is open
op zondag 10 juni van 9 tot 16 uur.
Iedereen welkom!
Door in de Wereldwinkel te kopen, geef je een stem
aan eerlijke handel, geef je een stem aan het Zuiden!
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NIEUW: SPEELPLEINWERKING
Grabbelpas is dood, leve het speelplein!
Vanaf deze zomer worden de Grabbelpas- en SWAP-werking
vervangen door een speelpleinwerking.

De gelijkenissen
De basis blijft dezelfde: een ploeg enthousiaste en degelijke monitoren
biedt activiteiten aan voor kinderen op dezelfde locatie als vorig jaar:
feestzaal Overmere. Ook onze uitstappen blijven bestaan.

De verschillen
Voor het kind zelf zijn er weinig verschillen. De leeftijd van de doelgroep
is wel verschoven: het speelplein staat open voor alle kinderen van 10 tot
15 jaar. Hiervoor wordt rekening gehouden met het geboortejaar en niet
met de verjaardag.
Vanaf nu kan je kind meer en langer deelnemen aan activiteiten. Iedereen
kan elke dag naar het speelplein komen. Dit was vroeger bij Grabbelpas
niet het geval.

De voordelen
In tegenstelling tot vroeger kan je kind nu elke dag bij ons terecht.
De openingsuren van het speelplein zijn meer afgestemd op werkende
ouders. Er zijn vrije ontspanningsmomenten voor en na de activiteiten
die je als opvangvorm mag gebruiken.
Je kan op voorhand inschrijven, maar ook beslissers van het laatste
moment zijn nog welkom. Voor onze uitstappen geldt dit niet: hierbij zijn
inschrijvingen vooraf wel van belang.
Geen gedoe meer met contante betalingen op voorhand. Wij houden bij
wanneer je kind bij ons was en de betaling wordt achteraf geregeld via
een factuur en overschrijving.
Je ontvangt automatisch een ﬁscaal attest voor de aanwezigheid van je
kind (tot 12 jaar) op het speelplein.

De dag ziet er als volgt uit:
- 7.30-9.30 uur:
vrije ontspanning
- 9.30-11.30 uur:
activiteit
- 11.30-13.30 uur: middagpauze
- 13.30-15.30 uur: activiteit
- 15.30-17.30 uur: vrije ontspanning
Tijdens de vrije ontspanning kan je je kind
brengen of halen wanneer je wil. Tijdens de
activiteiten willen wij het komen en gaan echter
tot een minimum beperken.
Of je kind een halve of een hele dag komt,
bepaal je zelf. Dus als je kind in de voormiddag
wil deelnemen, is het ten laatste om 9.30 uur
aanwezig. Voor de namiddagsessie verwachten
we iedereen uiterlijk om 13.30 uur.
Wekelijks (meestal op vrijdag) wordt een uitstap
van een volledige dag georganiseerd. Bij deze
uitstappen wordt geen voor- en naopvang
voorzien.
Het programma van het speelplein kan je binnenkort opvragen op de jeugddienst.
Inschrijven kan vanaf maandag 11 juni op de
dienst jeugd & vorming.
meer info:
dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56
en jeugd.vorming@berlare.be

De praktijk
Het speelplein is open tijdens de eerste twee en de laatste drie weken
van de zomer. Dat wil dus zeggen: alle weekdagen van 2 tot 15 juli en van
13 tot en met 30 augustus (met uitzondering van 15 augustus).
Elke dag worden twee activiteiten voorzien, één in de voormiddag en één
in de namiddag.
Ervoor en erna zijn er vrije ontspanningsmomenten. De monitoren staan
klaar om de kinderen te begeleiden in hun eigen vrije ontspanning.
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KIJKDAG in gemeenteschool Uitbergen
Wie overweegt zoon of dochter volgend schooljaar in te schrijven in de gemeenteschool van Uitbergen,
kan op zaterdag 16 juni van 10 tot 12 uur langskomen op de kijkdag voor een eerste kennismaking.

Programma:
10 uur:
10.20 uur:
10.50 uur:
12 uur:

Verwelkoming door de directeur
De juﬀen van de eerste kleuterklas en het eerste leerjaar vertellen over hun klas.
Alle klassen staan open. Vrije kennismaking met school en leerkrachten.
Eveneens mogelijkheid tot inschrijven.
Einde

Inschrijven voor volgend schooljaar kan ook al:
- elke schooldag tijdens de schooluren;
- tijdens de zomervakantie op weekdagen tot 6 juli en vanaf 22 augustus van 9 tot 12 uur;
- na afspraak met de directeur, Johan Meganck op 09 367 50 88 of 09 367 90 47.
meer info:

gemeentelijke basisschool, Kleine Kouterstraat 1
09 367 50 88 en gemeenteschool.uitbergen@berlare.be
www.gbsuitbergen.be

SCHOOLFEEST gemeenteschool Uitbergen
Leerlingen, personeel en de oudervereniging van de gemeentelijke basisschool Uitbergen
nodigen je op zondag 3 juni vanaf 11.30 uur uit op het jaarlijkse schoolfeest met barbecue.

Programma:
11.30 uur of 13 uur:
14 uur:
15.30 uur:
16.30 uur:

lekkere barbecue
spelletjesnamiddag met leuke prijzen en springkasteel
muziek door de leerlingen
gezellig samenzijn

Inschrijven voor de barbecue op school kan tot 25 mei.
volwassenenmenu:
11 euro
kindermenu:
7 euro
meer info:
18

Dirk Dooms, voorzitter oudervereniging, 09 326 08 37
Johan Meganck, directeur, 09 367 50 88
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Vormingssubsidies: TERUGBETALING MONITORENCURSUS
Ben je maximum 25 jaar?
Woon je in Groot-Berlare of ben je hier actief in het jeugdwerk?
Heb je een erkende cursus voor de opleiding tot monitor gevolgd?
Het gemeentebestuur betaalt de helft van je cursusgeld (met een maximum van 40 euro) terug.
Het enige wat je hiervoor moet doen is een attest van deelname van jouw cursus indienen
op de dienst jeugd en vorming, Gaver 72.
meer info: Amber Vande Winckel, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be

Nieuws uit de GEMEENTELIJKE ACADEMIE
VOOR MUZIEK & WOORD
INSCHRIJVINGSDATA SCHOOLJAAR 2007-2008
Berlare, CC Stroming:
woensdag 27 juni
woensdag 29 augustus
zaterdag 1 september
woensdag 5 september

14-19 uur
14-19 uur
9-12.30 uur
14-19 uur

Uitbergen, gemeenteschool:
vrijdag 31 augustus
16.30-19.30 uur
maandag 3 september
16.30-18.30 uur
Inschrijven kan tot uiterlijk 30 september, maar bij voorkeur op bovenstaande data.
Alle lessen hernemen op 1 september, behalve AMV, AMC, AVV
en muziekgeschiedenis: vanaf 6 september.

OPENDEURDAG
Op zaterdag 23 juni is iedereen welkom op de opendeurdag van de hoofdschool in Wetteren,
Schooldreef 40.
Programma:
9.30-10.30 uur
voorstelling instrumenten en woordafdeling
10.30-12.30 uur alle instrumenten ter beschikking om zelf uit te proberen
vrij podium door de leerlingen
cafetaria
gelegenheid om in te schrijven

OPENLESDAGEN BERLARE
Alle cursussen zijn vrij te bezoeken op:
woensdag 12 september 13.30-20 uur
zaterdag 15 september
9.30-12.30 uur
meer info:

09 369 24 90 en gamwwetteren@skynet.be
www.wetteren.be/gamw
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SCHOOLFEEST Vrije Basisschool St.-Jozef
Vrije Basisschool St.-Jozef geeft een schoolfeest/opendeur op zondag 13 mei.
Wie langskomt, kan smullen van een heerlijke barbecue en genieten van volgende activiteiten:
13 tot 15 uur:
demonstratie van talrijke spelen in de kleuterklassen
15 tot 17 uur:
muzisch wandeltheater met tentoonstelling van creatieve werken,
met foto- en ﬁlmtentoonstelling van het voorbije jaarthema,
met voordracht en poëzie, met muziek- en dansklassen en zelfbedachte toneelstukjes
17 tot 18 uur:
kinderfuif
Doorlopend kan je in ‘de klas van de toekomst’ demonstraties krijgen over de digitale smartborden
die we volgend schooljaar gaan uitbreiden voor alle klassen van de lagere school.
De Vrije Basisschool St.-Jozef werd dit jaar genomineerd tijdens de CST-awards als ICT-school van het jaar!
Inschrijven voor volgend schooljaar kan ook al:
- elke schooldag tijdens de schooluren, liefst na afspraak;
- Van 1 tot 11 juli en van 21 tot 31 augustus (behalve op zondag) van 10 tot 12 uur op het secretariaat.
meer info:
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Vrije Basisschool St.-Jozef, Schoolstraat 1
09 367 68 36 en gvbst-jozefovermere@scarlet.be
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Huldetentoonstelling WALTER SCHELFHOUT
Op 16 april 2006 overleed kunstenaar Walter Schelfhout.
Marc Van Gysegem schetste beknopt het werk van Walter
in Infogem van mei-juni 2006.
Je kan nu ook zelf genieten van het overzicht
van zijn rijk gevulde carrière tijdens de huldetentoonstelling.
Deze loopt nog tot zaterdag 26 mei in het Stedelijk Museum van Aalst,
waar Walter jarenlang heeft gewerkt.
Je kan de tentoonstelling bezoeken:
- dinsdag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
- zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur
Het Stedelijke Museum is gesloten op maandag en feestdagen.
meer info:

Stedelijk Museum, Oude Vismarkt, Aalst
053 73 23 45 en museum@aalst.be

Nieuws uit de BIB
SPEELFILMS OP DVD
De bibliotheek heeft tijdelijk een tweehonderdtal nieuwe DVD’s ontleend in de provinciale
bibliotheek, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Proﬁteer ervan, want eind juli moet deze
collectie terug naar Gent. Ook onze eigen collectie is ﬂink uitgebreid: je kan nu kiezen uit ongeveer
vijfhonderd titels.

SLUITINGSDAGEN
zondag 13 mei - zondag 27 mei - maandag 28 mei - zondag 10 juni - zondag 24 juni

VLOEK VAN HET ZWABBERWOUD
over poppentheater Sloeber
Poppentheater Sloeber presenteert in Berlare de première van ‘De vloek van het Zwabberwoud’.
Een moeder compleet over haar toeren. Zij en haar dorpsgenoten lijden onder de dreiging van het
monster uit het naburige ‘vervloekte’ Zwabberwoud. Niemand durft nog het bos in of waagt zich
’s nachts op straat. Wat erger is: ook het kind van de vrouw lijkt ten prooi gevallen aan het monster. Sloeber en Tinneke geloven niet echt in de verhalen van de dorpsbewoners, want monsters
bestaan niet. Of toch?
‘De vloek van het Zwabberwoud’ toont moedige kinderen, geslepen jagers, norse kluizenaars en…
Een middagje huiveren, rillen en lachen is gegarandeerd!
De voorstelling vindt plaats op zondag 20 mei om 14.30 uur in CC Stroming.
toegang: 2 euro en 1,50 euro (verenigingen van 10 personen)
meer info:

Filip Blancquaert, 0477 29 88 18 en Filip.blancquaert@pandora.be
www.sloeber.org
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De Donk GEFOTOGRAFEERD
Beelden van reservaatzone Donkmeer gezien door fotocollectief Stroming

© Eddy Copers

© Eddy Copers

Op vrijdag 29 juni opent om 20 uur een tentoonstelling in het Natuureducatief Bezoekerscentrum
met foto’s uit reservaatzone Donkmeer.
Deze reservaatzone maakt deel uit van een groter gebied dat al lang bekendheid geniet bij de
toerist, smulpaap, wandelaar, kunstenaar, bioloog en historicus. Grote ondiepe waterpartijen,
ontstaan door turfontginning, bepalen het uitzicht van het Donkmeer. In de reservaatzone
wisselen oude broekbossen, turfputten, veengraslanden, rietvelden, zeggevegetaties, drijftillen
en een historische eendenkooi elkaar af. Dit natuurgebied, dat lange tijd kon ‘rijpen’, is misschien
wel het potentieel waardevolste in de hele regio. Zo is het reservaat van regionaal ornithologisch
belang omwille van de aanwezigheid van de enige kolonie Blauwe Reigers in de Scheldevallei
tussen Gent en Dendermonde.
Fotocollectief Stroming kreeg uitzonderlijk toegang tot dit bewonderenswaardig stukje natuur.
Onder begeleiding van een gids bezochten de leden het reservaat en brachten zo de bijzondere
en merkwaardige plekjes in beeld. Het resultaat hiervan kan je een zomer lang bewonderen in het
Natuureducatief Bezoekerscentrum van v.z.w. Durme.
Natuureducatief Bezoekerscentrum, Festivalhal Donkmeer, langsheen Nelenpad, Donklaan z.n.
gratis
Je kan de tentoonstelling bezoeken in juli en augustus, elke zon- en feestdag van 14 tot 18 uur,
op de speeldata van West Side Story (Festivaria) van 18 tot 21 uur.
met medewerking van CC Stroming Berlare
meer info:
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v.z.w. Durme, 0478 76 55 49 en jan.maertens@vzwdurme.be
www.berlare.be
www.vzwdurme.be
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THOMAS SMITH op het woord delux
Wonderbaarlijk grappig, oprecht en inventief. Een waar genot!
Op deze manier wordt stand-up comedian Thomas Smith in de pers omschreven.
Aan het publiek om te komen ontdekken of het waar is.
Op vrijdag 25 mei geeft Thomas een uur lang het beste van zichzelf in de kleine zaal van
CC Stroming. Wees er dus snel bij, want het aantal tickets (10 euro) is beperkt.
Een organisatie van Bosquimano v.z.w.
meer info en tickets: 0496 36 69 22 en Bosquimao_crew@hotmail.com

PINKSTERCONCERT
Orgelconcert van Günther Keusterman met werk van J.S. Bach,
Buxtehude, Böhm en Pachelbel.
Vrijdag 25 mei om 20 uur in de Sint-Martinuskerk.
Tickets kosten 4 euro (of 8 euro per gezin).
Een organisatie van Parochiale werken v.z.w. en Open Kerk
meer info: Leo Segerink, 052 42 23 96 en Leo.Segerink@pandora.be
Pachelbel

TRAPPISTAVOND
Het Cultuurcafé organiseert op zaterdag 23 juni om 20 uur
de proef- en infoavond ‘Chimay en de Trappisten’.
Wat maakt een trappist anders dan een abdijbier?
Waarom zijn er bleke en donkere trappisten?
Hebben andere landen ook trappistenbier?
Deelnameprijs: 10 euro per persoon (inschrijven kan tot 17 juni)
meer info: Cultuurcafé, Kevin De Rouck, 0474 66 51 67
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CC STROMING MEI -JUNI 2007
meer info & tickets: 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
www.berlare.be/ccstroming
Reductieprijzen (red.) voor studenten tot 26 en 55-plussers; aan de dagkassa (half uur voor aanvang)
betalen studenten tot 26 jaar het abonnementstarief.

PERCUSSIE

MELO RITMO / EN ONDERTUSSEN
zaterdag 5 mei, 20 uur
Melo Ritmo staat voor straﬀe muzikale momenten, emotie en topentertainment. Melo Ritmo garandeert spanning, vermaak, verrassing en spectaculaire en
hilarische muzikale humor. Melo Ritmo zijn twee slagwerkers die tegen elkaar in
spelen en tegen elkaar opbieden. Tegenpolen die met elkaar botsen, maar die
elkaar altijd weer op de juiste momenten aanvullen. De ene is percussionist én
publiekslieveling bij The Night of the Proms; de andere duikt op in allerlei bands
en orkesten (ook dat van de Proms) en is docent aan diverse muziekopleidingen.
met: Patrick De Smet en Carlo Willems
geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar
10-9 (red.)-8 (abo)-3 (kinderen tot 12) euro

DANSPLEZIER

BOOMBAL, THE ORIGINAL!
zaterdag 12 mei,

15 uur: voor kinderen
20 uur: voor iedereen
Boombal: garantie voor een avondje ongekend dansplezier voor jong en oud!
Eerst krijg je ongeveer anderhalf uur dansinitiatie. De meest courante baldansen
worden getoond en uitgelegd door een tiental steengoede boombaldansers die
zich onder het publiek begeven en jullie op de goede weg helpen.
Zowel groepsdansen (andro, hanter dro, jig, tovercirkel...) als koppeldansen (wals,
bourrée, polka, scottish, mazurka...) komen aan bod. Op het podium zorgen één
of meerdere muzikanten voor live-begeleiding. Daarna spelen professionele
folkmuzikanten ten dans en weten ze de typische boombal-drive over te brengen
op het publiek. De aangeleerde dansen komen uiteraard aan bod. Zo’n Boombal
heeft eigenlijk veel weg van een fuif, met dat verschil dat jong en oud samen
danst en dit op stevige live folkmuziek.
De jeugdraad organiseert in de namiddag een Boombal voor kinderen
vanaf de lagere school.
www.boombal.be
Boombal voor kinderen: 3 euro (0486 43 94 13)
’s avonds: 10-9 (red.)-8 (abo)-3 (kinderen tot 12) euro
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TENTOONSTELLING

TEKENACADEMIE / NOMADEN
zondag 3 juni, 11 uur
leerlingenwerk lagere graad academie Berlare
Nomaden: Dit thema kan op twee wijzen benaderd worden: letterlijk, en dan
hebben we het over de typische manier van wonen, de wijze waarop nomadenvolkeren trekken, hun klederdracht, mythes en geloofsbeleving. Maar er werd de
jonge cursisten uit de lagere graad van Berlare en Overmere uitgelegd dat men
ook in gedachten nomade kan zijn. Via de werken in deze tentoonstelling geven
de kinderen een antwoord op de vraag hoe ze zichzelf zien in deze vlug
evoluerende wereld. Zijn we trouwens niet allemaal een beetje nomade?
tot 24 juni

FAMILIEVOORSTELLING
4+

LAIKA / FLORIS EN BLANCEFLOER
zondag 3 juni, 14, 15.30 en 17 uur
locatie: tent SCC De Venne Uitbergen (Veerstraat 36)
Een verhaal over Floris, zoon van de Arabische Koning, en Blanceﬂoer, dochter
van een Spaanse slavin, blank als een parel. Ze worden op dezelfde dag geboren
en groeien samen op. Floris en Blanceﬂoer worden tegen de wil van de koning
verliefd op elkaar. Hun sterke liefde overbrugt de kloof tussen culturen en
godsdiensten.
Laika speelt een kamishibai-versie. De kamishibai is een eeuwenoude vertelvorm
uit Japan. In een miniatuurtheatertje worden verhalen verteld aan de hand van
eenvoudige kleurprenten. Een muzikant, een zangeres en een verteller brengen
in een tent het verhaal met de prenten van Paul Verrept.
Laika speelt deze voorstelling drie keer in Uitbergen. Beperkt aantal plaatsen.
tekst en regie: Jo Roets / spel: Soﬁe Sente of Annelies Jacobs, Silvie Moors /
muziek: Jan Van Outryve of Saïd Henareh / muziekconcept: Jan Van Outryve /
prenten: Paul Verrept
www.laika.be
met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen
8-7 (red.)-6,50 (abo)-3 (kinderen tot 12) euro
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STUDIO ZONDAG

PUIREK
zondag 3 juni, 19.30 uur
Puirek, Berlaars dialect voor kikkerdril.
Puirek, een Berlaarse rockgroep die al meer dan 25 jaar actief is.
De tijd dat ze jeugdhuizen deden daveren, rockrally’s afschuimden en rond
snorden op hun bromﬁetsen, is allang gepasseerd.
Maar nog steeds treden ze op met een gedreven eigen repertoire en stevige
covers van ondermeer U2, REM, Neil Young, Pearl Jam en Pink Floyd.
met: Dirk Van Kerckhove aka Aviel Retard (zang & gitaar), Ronny Nilsen aka Wicky
de viking (gitaar & synthesizer), Bart De Backer aka Animal glasvezel (drums &
special eﬀects), Marc Van Kerckhove aka Biedon spike (zang & bas)
gratis

SENIORENNAMIDDAG

JACQUES RAYMOND & INGRIANI
vrijdag 8 juni, 15 uur (deuren vanaf 14 uur)
Jacques Raymond en Ingriani zijn sinds de jaren ’60 en ’70 niet weg te slaan
van de Vlaamse podia. In 2004 speelden ze voor 14.000 toeschouwers in het
Antwerpse sportpaleis. Hun programma is een aaneenschakeling van bekende
liedjes uit verschillende landen, musical- en operetteparels en eigen hits.
Tijdens de pauze trakteert het cultureel centrum met koﬃe en gebak.
Inschrijven kan tot 1 juni.
met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen
7,50 euro (inclusief koﬃe en gebak)
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ACTIVITEITEN 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 en natuureducatie.
V.z.w. Durme beheert 340 hectaren natuurgebied, waarvan ongeveer 39 hectaren in de
onmiddellijke omgeving van het Donkmeer.
Mei en juni zijn de maanden van de volle lente, de aanloop naar wellicht een lange zomer.
Tijd dus voor intense natuurbeleving.

VRIJDAG 11 MEI: IK EN MIJN PLEK
Wij zijn geen stilte meer gewoon. Ook als we alleen zijn, is er altijd geluid: televisie, radio,
computer, ... Moet dan echt ieder moment worden gevuld?
De kern van deze activiteit gaat over gewoon stil en alleen zitten op een mooie plek, zodat je de
natuur anders en intenser ervaart. Verder hoef je niets te doen voor deze aparte en leuke activiteit!
Afspraak om 20 uur aan de Scheve Villa, Donklaan 7.
Meebrengen: een zitje is handig, misschien ook al muggenproduct.
meer info: Jan Maertens, 0478 76 55 49 en jan.maertens@vzwdurme.be

ZONDAG 27 MEI: DAG VAN HET LIEVEHEERSBEESTJE

i.s.m. JNM-Durmeland en Kurt De Jonckheere van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO)
Vandaag wordt er naar aloude traditie aandacht besteed aan het lieveheersbeestje.
Over heel Vlaanderen kan je deelnemen aan excursies en natuurstudiesessies. Wij houden ons
vandaag bezig met lieveheersbeestjes vangen en determineren. Een buitenkans voor liefhebbers
van kriebelbeestjes!
Afspraak om 14 uur aan de houten chalet bij ingang Nieuwdonk (afhalen: zelfde plaats om 17 uur).
meer info: Heleentje De Brauwer, 0485 30 67 48 heleentje@jnm.be
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NIEUW: vier je verjaardag in ’t moerasbos van de Donk!

Vier je verjaardag in ’t bos! Tijdens een avontuurlijke moeras-bos-tocht hebben al heel wat
kinderen én volwassenen hun verjaardag op unieke wijze gevierd. Ideaal voor kinderen vanaf
ongeveer 9 jaar en volwassenen met een jong hart, hoge laarzen en ‘speelkleren’. Foto’s van eerdere
tochten vind je op www.vzwdurme.be (zoek onder ‘vereniging’ en dan ‘fotoverslagen’).
Zowel in het zomer- als in het winterseizoen kunnen we een avontuurlijke moeras-bos-tocht
organiseren in de omgeving van het Donkmeer. We spreken af aan de houten chalet bij de ingang
van Nieuwdonk op een uur naar keuze. Deze boeiende tocht duurt 1,5 à 2 uur.

Reservaties
contactgegevens: zie onderaan dit artikel
prijs: 1,50 euro p.p. met een minimum van 25 euro per groep
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Verslag Jonas, 29 november 2006
Dit jaar werd Jonas Bras 10! Om dit te vieren, heeft hij, begeleid door gids Jan, met zeven vrienden
en zijn pa (ma Lieve bleef thuis voor de pannenkoeken) een avontuurlijke tocht door het onbekende moeras bij het Donkmeer gemaakt. De kinderen kwamen thuis met rode kaken, pa Olivier met
één natte laars. Ma Lieve heeft voor ons enkele reacties op papier gezet:
“Ik heb veel bijgeleerd over de natuur.” (Arthur) “Vroeger stroomde hier de Schelde,” wist Jan-Karel
te vertellen (juist!). Pa was gefascineerd door de zwammen, zoals de tonderzwam. We hebben
kennis gemaakt met enkele vogels, van klein tot groot. “Er kwam een nieuwsgierig roodborstje op
bezoek!” (Samuël) “Nu ken ik het geluid van de buizerd!” (Ignace) En als kers op de taart… “werden
we verrast door een grote zilverreiger!” (Frederik) Je hoort het, tijdens het eerste deel van de tocht
was er nog wat tijd voor een educatieve noot.
In het moeras hadden we al onze aandacht en energie nodig om overeind te blijven.
Voor sommigen bleek dit een grondige kennismaking met de modderige bodem: “Mattias en
Frederik hebben gedoken!” Af en toe werd een laaghangende boom als brug gebruikt. “Samuël
kan nogal klimmen zeg!” riep Mattias verwonderd. Zo’n verjaardag is natuurlijk onvergetelijk en je
steekt er nog wat van op ook. Kortom, het was “super leuk fantastisch de luxe,” zo vatte feestvarken
Jonas zelf zijn uitstap samen.

OOIEVAAR IN DE EENDENKOOI
Begin april was een stel ooievaars druk bezig met de bouw van een nest in de onmiddellijke
omgeving van de Eendenkooi. In het vorige nummer vond je al een foto van de eerst aangekomen
vogel. Hopelijk kunnen de bezoekers genieten van deze vogels bij een bezoek aan de Eendenkooi
en worden hier meteen de eerste ooievaarsjongen geboren!

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 3141
donk@vzwdurme.be en www.vzwdurme.be
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Toeristische ﬁetszoektocht VRIENDENKRING TEN BERGE
De vriendenkring van gemeenschapsschool Ten Berge organiseert tussen 1 mei en 20 juni
de 9de toeristische ﬁetszoektocht.
De zoektocht is ongeveer 25 km lang en leidt meestal langs rustige wegen.
Iedereen kan dus zeker deelnemen.
Iedere deelnemer krijgt bovendien een attentie. Die prijs wordt mooier naarmate
je meer vragen goed beantwoordt.
Deelnemingsformulieren kosten 3 euro en zijn verkrijgbaar:
- op het secretariaat van de school, Galgenbergstraat 39;
- in café ’t Zolderken, Frankrijkstraat 1;
- in café ’t Hoeksken, Hoekskensweg 24;
- in café ’t Oud Brughuys, Brugstraat.
meer info: gemeenschapsschool Ten Berge, 052 42 35 04 en BS.Berlare@argo.be

GRATIS het Donkmeer rond
De gemeenteraad heeft het inkomtarief voor de Eendenkooi afgeschaft.
Deze beslissing heeft als extra voordeel dat vanaf nu inwoners en dagjesmensen
volledig rond het Donkmeer kunnen wandelen, zonder inkomgeld te moeten
betalen voor de passage aan de Eendenkooi.

Toeristische ﬁetszoektocht VVV-DONKMEER
Tot 10 augustus kan men deelnemen aan de toeristische ﬁetszoektocht van VVV-Donkmeer met
start en aankomst aan Bareldonkkapel. De ﬁetstocht leidt langs rustige wegen en er zijn heel wat
mooie prijzen te winnen. Hiervoor moet men enkele gemakkelijke vragen beantwoorden.
Deelnemingformulieren zijn verkrijgbaar op volgende adressen:
- aan het Donkmeer:
• provinciaal infokantoor, Donklaan 93;
• restaurant ‘t Nieuw Paviljoen, Donklaan 117;
• frituur Supersnack, Donklaan 124.
- in Berlare:
• dagbladhandel Mario/Ingrid, Nieuwstraat 6;
• Rene Stevens, Zandbergstraat 17.
- in Overmere:
• Etienne De Schrijver, Lindestraat 79a;
• café Parking, Kruisstraat 61.
in samenwerking met KWB Overmere en CM-Fit
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Onthaaldag SKV OVERMERE
Je houdt van sjotten op een pleintje, een wedstrijdje op de
speelplaats, een match tijdens een les L.O.?
Dan heeft het voetbaldier ook jou gebeten! Misschien willen jullie
wel samen met enkele vrienden/vriendinnen plezier maken op het
voetbalterrein, maar komt het er nooit van om die stap te zetten en te
proeven van voetballen in clubverband.
Daarom organiseert SKV Overmere op woensdag 27 juni van 16 tot 18
uur een onthaaldag voor nieuwe spelertjes (vanaf 5 jaar) en meisjes
(vanaf 14 jaar). Samen met verschillende trainers kunnen zij hun eerste
voetbaloefeningen uitvoeren.
SKV Overmere beschikt al over drie gediplomeerde jeugdtrainers.
Dat, samen met alle ervaring die in de club aanwezig is, zorgt ervoor dat
nieuwkomers in een gezellige, maar toch gerichte sfeer terechtkomen.
Op deze onthaaldag is ook iemand van het bestuur aanwezig. Hij kan op
mogelijke vragen antwoorden en eventueel al nieuwe leden inschrijven.
Inschrijven voor de onthaaldag is niet nodig. We verzamelen iets vóór 16
uur aan de kantine in de Dreefwegel, het straatje rechtover het politiegebouw in de Baron Tibbautstraat.
meer info:

Kris Van Geert
0477 27 93 36 en skvovermere@hotmail.com

G-judoafdeling KUMIUCHI BERLARE (bijna) van start
De oprichting van een G-judoafdeling in Berlare is een feit. Dat is een afdeling die zich vooral richt
op personen met een verstandelijke beperking. De doelstelling is om recreatief judo te beoefenen
met een groep mensen die in een reguliere sportclub niet aan bod komen.
Vanaf zaterdag 2 juni kunnen jongens en meisjes tot ongeveer 18 jaar elke zaterdagvoormiddag
terecht in de sporthal van Berlare. In een aparte groep worden ze begeleid door gediplomeerde
trainers.
Het hele project kadert in het prioriteitenbeleid van de Vlaamse gemeenschap.
Judoclub Kumiuchi Berlare kan hierbij rekenen op de medewerking van twee universiteitsstudenten Lichamelijke Opvoeding. Zij werken aan een thesis om een sportclub op te richten voor
personen met een handicap.
Wie geïnteresseerd is, is welkom op de infoavond van vrijdag 25 mei om 19.30 uur in de sporthal
van Berlare. Ook andere clubs uit de regio werken momenteel al met een G-afdeling.
Je kan ook daar eens je licht opsteken.
meer info:

Els Sichien, 0494 35 98 52
www.jclokeren.be en doorklikken naar ‘buitenbeentjes’
www.debuitelaars.be
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WANDELHAPPENING Donkmeertochten
Alle wandelliefhebbers zijn van harte welkom op de tweede editie van de Donkmeertochten
op zaterdag 19 mei. De Boerenkrijgstappers bieden een hele waaier wandeltrajecten aan van
4, 6, 9, 13, 15, 19, 21, 24 ,26, 31 of 33 km. Opvallende pijlen en aanwijzingsborden loodsen je
daarbij langs rustige wandelpaden in frisse lentetooi door de mooiste plekjes van de
Donkgemeenten en door de Kalkense Meersen.
De korte afstanden blijven in de onmiddellijke omgeving van het Donkmeer met onder andere
gratis doorgang door de Eendenkooi. Het traject van 4 km is daarbij goed berijdbaar voor
kinderwagens en, mits wat hulp van medewandelaars op het brugje, ook voor rolstoelgebruikers. Afgezien van een honderdtal meter draagwerk kunnen ook de trajecten van 6 en 9 km bij
droog weer met de kinderwagen worden afgelegd.
De trajecten vanaf 13 km gaan richting Uitbergen waar een controlepost is ingericht in SCC De
Venne. Naar gelang de gekozen afstand doorkruis je kriskras de meersen en laaglanden van
Uitbergen en de uitgestrekte Broekbossen in Berlare waar de talrijke poelen en plassen zorgen
voor een unieke fauna en ﬂora. Een paar tussendoortjes langs de Scheldedijk staan dan weer
garant voor prachtige vergezichten en mooie kiekjes. De sportievelingen die niet terugdeinzen
voor 31 of 33 km, maken nog een extra lus langs de Kalkense Meersen. Kortom: een wandeling
om van te snoepen.
En natuurlijk kan je na deze gezonde en ontspannende wandeling in Festivalhal Donkmeer
genieten van een lekkere Witkap, een Duvel, een Maredsous, een koﬃe, soep, een boterham,
een stuk cake, …
Ben je geen wandelaar? Geen nood, kom gerust eens proeven van de sfeer!
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.
Samen met de Scheldebroektochten van 28 januari en de Pa & Gijs Tochten op 23 september
vormen deze Donkmeertochten een ‘Drieluik van het Donkmeer’. Wie aan elk van deze drie
wandelingen deelneemt binnen hetzelfde kalenderjaar, ontvangt een mooi pakket met onder
meer lekkere streekbieren.

Praktische inlichtingen
- Alle trajecten starten en eindigen in Festivalhal Donkmeer;
- Vrije individuele start tussen 7 en 15 uur, aankomen vóór 18 uur;
- Elk wandeltraject is volledig bewegwijzerd met opvallende geel-rode pijlen.

Deelnamekosten
- Toegang tot de zaal is gratis;
- Meewandelen kost 1,50 euro per persoon, versnapering en ongevallenverzekering
inbegrepen;
- Leden van erkende wandelclubs krijgen 0,50 euro korting op vertoon van een lidkaart;
- Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis mee.
meer info:
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Norbert Sichien, 09 367 75 97
en nsichien@boerenkrijgstappers.be
Marc Van Driessche, 09 367 84 96
en secretaris@boerenkrijgstappers.be
www.boerenkrijgstappers.be
www.cm-ﬁt.be
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Activiteiten SPORTDIENST Berlare
AVONTURENSPORTDAG
Op donderdag 24 mei organiseert sportdienst
Berlare, in samenwerking met de burensportdienst Schelde-Durme, een sportdag voor
volwassenen in het recreatiedomein Nieuwdonk.
Dit is een uitgelezen kans om eens een dagje
extreem te sporten vlak bij huis.
De folder met meer info is beschikbaar op de
sportdienst.

programma: keuze uit: 1/2 dag hindernissen/highrisk + 1/2 dag mountainbike (40 km)
1/2 dag hindernissen/highrisk + 1.15 uur mountainbike + 1.15 uur teambuilding
1/2 dag hindernissen/highrisk + 1/2 dag surfen
1/2 dag hindernissen/highrisk + 1/2 dag teambuilding (‘Battle of the teams’)
prijs:
25 euro (inclusief verzekering en spaghetti)
Inschrijven en betalen vóór 10 mei.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

SPORTDIENST ZOEKT MONITOREN
Ben je minimum 16 jaar?
Volg je een opleiding lichamelijke opvoeding of kleuterleid(st)er?
Ben je reeds afgestudeerd als regent LO, Licentiaat LO of kleuterleid(st)er?
Zit je tijdens de schoolvakanties niet graag thuis in je eentje?
Ben je graag sportief bezig met kinderen?
Verdien je graag een centje bij tijdens de vakantieperiodes?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor onze sportkampen zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste monitoren
om onze kleuter- en omnisportkampen in goede banen te leiden.
Ben je geïnteresseerd om als monitor de gemeentelijke sportkampen kleur te geven.
Aarzel dan niet en contacteer de sportdienst.
Ook met allerhande vragen hierover kan je terecht op de sportdienst.
Wij kijken er in elk geval naar uit je te ontmoeten.
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ZOMERSPORTKAMPEN
2 tot 6 juli, van 9.30-12 en van 13.30-16 uur: sport & fun
Wie de grote vakantie keigoed wil starten, mag niet ontbreken op dit sportkamp.
Je mag je verwachten aan een sportpakket vol fun en actie! Deze week is gevuld met gekende,
minder bekende en zelfs nieuwe sporten, met als klap op de vuurpijl: een verrassingstopper.
We sluiten deze actieve week af met een reusachtig eindspel.
voor wie: 7- tot 12-jarigen (geboortejaren: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000)
plaats:
sporthal Berlare
prijs:
43 euro (40 euro voor grabbelpassers)
Er is opvang over de middag.

2 tot 6 juli, van 9-12 uur: mini-sport & maxi-fun
Ook voor de kleine rakkers voorzien we een sportspektakel. Veel bewegen, veel spelen,
veel zweten, veel plezier beleven, veel ravotten, … Het staat allemaal geprogrammeerd.
Ook jij kan de grote vakantie dus goed invliegen!
voor wie:
plaats:
prijs:

4- tot 6-jarigen (geboortejaren: 2001, 2002, 2003)
sporthal Overmere
18 euro

20 tot 24 augustus, van 9.30-12 en van 13.30-16 uur: sportcarrousel
Wil je graag uit de bol gaan en proeven van een aantal sporten? Spring dan op onze sportcarrousel
en we maken er een tof, wervelend sportfeest van. Monitoren en clubtrainers zorgen ervoor dat je de
geheimen van de verschillende sporttakken op een leuke manier leert kennen.
voor wie: 7- tot 14-jarigen (geboortejaren: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000)
plaats:
sporthal Overmere
prijs:
43 euro (40 euro voor grabbelpassers)
Er is opvang over de middag.

20 tot 24 augustus, van 9-12 uur: mini-sport-maxi-carrousel
De vakantie zit er dan bijna op, maar het is belangrijk dat je ze goed afsluit! Kom dan naar onze
sportcarrousel om je nog even stevig uit te leven met een heleboel sporten!
Kortom, vijf superleuke vakantiedagen die bol staan van de gekste en verrassendste activiteiten.
voor wie:
plaats:
prijs:

4- tot 6-jarigen (geboortejaren: 2001, 2002, 2003)
sporthal Berlare
18 euro

10 (vertrek) tot 12 (terug) juli: expeditie Oostkanton
Een supersportieve driedaagse midden de woeste natuurpracht van het Oostkanton!
Een oriëntatietocht, mountainbiken en andere buitenactiviteiten staan op het programma.
Maar ook een quiz, bowling, barbecue en een mysterieus kampvuur komen aan bod.
voor wie:
plaats:
prijs:

12- tot 14-jarigen (geboortejaren: 1993, 1994, 1995)
We logeren in de chalet ‘Bois de Fagnes’ in Mont, op 4 km van Malmedy
(www.maison-de-vacances.be).
75 euro (inclusief vervoer, verzekering, activiteiten en maaltijden)

meer info en inschrijven voor al deze kampen: sportdienst Berlare, 09 356 89 56,
sportdienst@berlare.be Openingsuren van de bureaus in Overmere en Berlare vind je
in de rubriek ‘Wie, wat, waar’.
Het aantal inschrijvingen per sportkamp is beperkt. Wees er dus snel bij.
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VERGADERING VERDELEN UREN SPORTHALLEN
Met het oog op volgend seizoen belegt de sportdienst een vergadering voor de verdeling van de uren in de sporthallen.
Deze vindt plaats op dinsdag 5 juni om 20 uur in de vergaderzaal van sporthal Berlare.
Alvorens de vergadering aan te vatten, hadden we graag tegen maandag 21 mei jouw ingevuld aanvraagformulier
ontvangen, zodat we op voorhand reeds een oplijsting kunnen maken van de verschillende wensen en noden.
Een aanvraagformulier kan je vragen bij de sportdienst.
De wensen van clubs die op voorhand geen aanvraagformulier indienden, worden laatst behandeld.

SPORTBELEIDSPLAN
De sportdienst moet, naar aanleiding van een nieuw decreet van Vlaams Minister Bert Anciaux, een beleidsplan opstellen
voor de komende zes jaar. Deze maanden worden de grote lijnen voor het sportbeleid in onze gemeente vastgelegd.
Heb je wensen voor de sport in onze gemeente, heb je ideeën in die richting, mis je op vlak van sport iets heel speciﬁek,
ervaar je een groot tekort aan sportmogelijkheden, ... ? Laat het ons gerust weten!

VLAANDEREN FIETST
Op 3 juni organiseert de sportraad in nauwe samenwerking met de Berlaarse ﬁetsverenigingen een gezinsﬁetsdag
voor iedereen. Naar aanleiding van de Bloso-actie ‘Vlaanderen Fietst’ willen we de gemeente op de ﬁets krijgen.
Voor kinderen van 10 tot 14 jaar voorzien we een mountainbike-initiatie. Er wordt gestart in groep, onder deskundige
begeleiding van ervaren mountainbikers. Andere geïnteresseerden kunnen eveneens de mooie mountainbikeroute in de
gemeente verkennen. Of je kan kiezen voor een ﬁetstocht van 30 à 40 kilometer die heel onze gemeente doorkruist.
Op dit traject voorzien we in elke deelgemeente een start- en stopplaats. Daar kan je ook iets drinken.

TRIATLON
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de sportdienst
in samenwerking met de sportraad op 4 augustus de prachtige
recreatieve kwarttriatlon op en rond het Donkmeer.
Hopelijk zijn jullie ook dit jaar voor de 24ste editie opnieuw
massaal aanwezig om de deelnemers naar de ﬁnish te schreeuwen.

SPORTRAAD
Op vrijdag 16 maart werd de nieuwe sportraad samengesteld.
Deze sportraad brengt advies uit over sportmateries in onze
gemeente en organiseert zelf enkele sportevenementen.
De algemene vergadering heeft uit haar leden een dagelijks
bestuur gekozen voor de komende drie jaar.

van links naar rechts: Jos Permentier (ondervoorzitter 1),
Danny Vandriessche (secretaris), François Bockstaele (lid),
Stefan Ruiz (lid), schepen Temmerman,
Adhemar Van Mossevelde (ondervoorzitter 2),
Remo Monchy (voorzitter) en Valery Melis (lid).
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ACTIVITEITENKALENDER
MEI

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, oprichtingsvergadering om 20 uur in CC Stroming (schepentemmerman@berlare.be))
Kolena v.z.w., wandeling met vertrek om 19.30 uur aan de kerk van Kalken (09 367 62 91)
Seniorenraad Berlare, gespreksnamiddag over reuma met optreden van Mandus De Vos om 14 uur in CC Stroming (052 43 23 40)
Week van de Amateurkunsten, 16 tot 21 uur, Overheet 50 en 51 (052 42 42 47)
Week van de Amateurkunsten, 14 tot 18 uur, Overheet 50 en 51 (052 42 42 47)
Melo Ritmo met ‘En ondertussen’, percussiespektakel om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Chirojongens Sint-Gerolf Overmere, fuif ‘Attack of the bulbs’ in de voetbalkantine van SKV Overmere (0475 45 14 88)
Week van de Amateurkunsten, 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur, Overheet 50 en 51 (052 42 42 47)
Kolena v.z.w., wandeling (aandacht voor onze broedvogels) met vertrek om 9 uur aan Aard Schellebelle (09 367 62 91)
v.z.w. Durme, ‘ik en mijn plek’ om 20 uur aan de Scheve Villa (0478 76 55 49)
Boombal voor kinderen om 15 uur in CC Stroming (0486 43 94 13)
Boombal om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Volleybalclub KAVOK Overmere, recreatief volleybaltornooi vanaf 9 uur op terreinen Sint Sebastiaangilde (0486 32 34 77)
Kolena v.z.w., wandeling (grutto’s en uilen) met vertrek om 19.30 uur aan het Vaartplein Kalken (09 367 62 91)
Boerenkrijgstappers Overmere, Donkmeertochten met vertrek en aankomst aan Festivalhal Donkmeer (09 367 75 97)
Natuurpunt Dendermonding, ﬁetstocht langs de Scheldemeander met vertrek om 14.30 uur aan Taverne ’t Oud Brughuys (052 42 69 72)
Poppentheater Sloeber speelt ‘De vloek van het Zwabberwoud’ om 14.30 uur in CC Stroming (0477 29 88 18)
Kolena v.z.w., wandeling (een ochtend vol geluiden) met vertrek om 9 uur aan de kerk van Uitbergen (09 367 62 91)
Sportdienst, avonturensportdag voor volwassenen op Nieuwdonk (09 356 89 56)
Bosquimano v.z.w. presenteert ‘Het Woord delux’ met Thomas Smith om 20 uur in CC Stroming (0496 36 69 22)
Parochiale werken v.z.w. en Open Kerk, pinksterconcert met Günther Keusterman (orgel) om 20 uur in parochiekerk Berlare (052 42 23 96)
Natuurpunt Dendermonding, vroegochtendwandeling in de Scheldemeersen met vertrek om 8 uur aan het Veer in Berlare (052 44 84 42)
v.z.w. Durme, dag van het lieveheersbeestje om 14 uur aan houten chalet ingang Nieuwdonk (0485 30 67 48)
Kolena v.z.w., avondwandeling met vertrek om 19.30 uur aan Aard Schellebelle (09 367 62 91)

JUNI
3/6
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27/6
29/6
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Theater Laika met ‘Floris en de Blanceﬂoer’ om 14, 15.30 en 17 uur in tent aan SCC De Venne (052 42 35 31)
Sportdienst en Sportraad, ‘Vlaanderen ﬁetst’ (09 356 89 56)
Studio Zondag met Puirek om 19.30 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Kolena v.z.w., wandeling (jong leven) met vertrek om 9 uur aan de kerk van Kalken (09 367 62 91)
Seniorennamiddag met optreden van Jacques Raymond en Ingriani om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Natuurpunt Dendermonding, gezinswandeling in de Heidemeersen met vertrek om 14.30 uur aan Taverne ’t Oud Brughuys (052 42 69 72)
Kolena v.z.w., avondwandeling met vertrek om 19.30 uur aan Vaartplein Kalken (09 367 62 91)
Gemeenteschool Uitbergen, kijkdag van 10 tot 12 uur (09 367 50 88)
Rusthuis Kruyenberg, markt van 14 tot 17.30 uur in de Turfputstraat, ter hoogte van het rusthuis (052 42 30 57)
Kolena v.z.w., wandeling met vertrek om 9 uur aan Aard Schellebelle (09 367 62 91)
Cultuurcafé, trappistenavond om 20 uur (0474 66 51 67)
Kolena v.z.w., avondwandeling met vertrek om 19.30 uur aan de kerk van Uitbergen (09 367 62 91)
SKV Overmere, onthaaldag van 16 tot 18 uur op het terrein van de club (0477 27 93 36)
v.z.w. Durme, vernissage ‘De Donk gefotografeerd’ om 20 uur in het Natuureducatief Bezoekerscentrum (0478 76 55 49)

WIE? WAT? WAAR?
GEMEENTEBESTUUR BERLARE

GEMEENTERAADSLEDEN

BURGEMEESTER

Luc Vercruyssen

Karel De Gucht, titelvoerend burgemeester
Hoogstraat 9, Berlare
burgemeesterdegucht@berlare.be
secretariaat:
ann.declercq@diplobel.fed.be

052 42 53 86
02 501 84 05

Katja Gabriëls, waarnemend burgemeester en 1ste schepen
Leopolddreef 59, Berlare
0477 53 86 09
burgemeestergabriels@berlare.be
politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, ﬁnanciën
en begroting, ruimtelijke ordening en stedenbouw, communicatie
spreekuur: maandag van 11 tot 12 uur en van 19.30 tot 20.30 uur in het
gemeentehuis, Dorp 22

SCHEPENEN
Anne-Marie De Lausnay
Burg. De Lausnaystraat 33, Overmere 09 367 83 46
schependelausnay@berlare.be
cultuur, landbouw, polders, dijken, middenstand, lokale economie,
groenplanning
spreekuur: zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22
René Kets
Turfputstraat 54, Berlare
052 42 21 64
schepenkets@berlare.be
onderwijs, vorming, huisvesting/patrimonium, toerisme (en Eendenkooi)
spreekuur: op afspraak
Julien Wettinck
Kruisstraat 61, Overmere
09 367 58 18
schepenwettinck@berlare.be
openbare werken, algemeen onderhoud, kerkfabrieken, begraafplaatsen,
feestelijkheden
spreekuur: op afspraak

Turfputstraat 88a, Berlare
052 42 23 25
l.vercruyssen@skynet.be
Karel De Gucht, voorzitter Hoogstraat 9, Berlare
052 42 53 86
burgemeesterdegucht@berlare.be
Francky Verhofstadt
Heikantstraat 48d, Overmere
09 367 89 06
francky.verhofstadt@skynet.be
Carine Meyers
Donklaan 249/6, Uitbergen
02 549 00 24
carine.meyers@vld.be
Marleen Zaman
Donklaan 22a, Berlare
09 342 09 17
marleen.zaman@online.be
Jan De Palmenaer
Veerstraat 81b, Uitbergen
09 367 82 72
jandepalmenaer@hotmail.com
Michel Van der Haegen Warande 24, Berlare
052 42 29 97
vanderhaegen.michel@skynet.be
Tania Vis
Hogeweg 22, Berlare
052 42 30 16
tania_vis@msn.com
Patrick Van Malderen Galgenbergstraat 73, Berlare
052 42 50 37
patrick.van.malderen@skynet.be
Freddy Schatteman
Mandemakersstraat 4, Berlare 052 42 25 41
vof.schatteman@skynet.be
An Van Driessche
Koﬃestraat 25, Uitbergen
09 367 94 26
anvandriessche@skynet.be
Steven Baeyens
Donklaan 187, Uitbergen
0479 27 82 92
baeyens_steven@hotmail.com
Joke Vercammen
Lindestraat 80, Overmere
09 367 56 47
jo.vercammen@telenet.be
Dion Landuyt
Kerkveld 3, Berlare
052 43 00 86
dion.landuyt@oranginagroup.com
Piet Vandoolaeghe
Kruisstraat 3, Overmere
0476 29 30 83
piet.vandoolaeghe@skynet.be
Raf Maes
Kruisstraat 39, Overmere
0497 53 29 80
rafmaes@telenet.be
Willy De Coster
Kerkwegel 20, Uitbergen
09 367 55 49
willy@decoster.be

Frank Lippens
gemeentesecretaris

Dendermondse stwg 74a, Overmere 052 43 23 41
secretaris@berlare.be

Wim Arbyn
Kruisstraat 45, Overmere
09 360 51 03
schepenarbijn@berlare.be
milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur
in het gemeentehuis, Dorp 22
Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
0472 47 99 81
schepencooreman@berlare.be
voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling
spreekuur: elke 1ste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur
elke 3de woensdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur
telkens in het gemeentehuis, Dorp 22 of op afspraak
Tom Temmerman
Maaidonk 26, Uitbergen
09 367 72 93
schepentemmerman@berlare.be
jeugd, kinderopvang, volksgezondheid, sport, ontwikkelingssamenwerking
spreekuur: op afspraak

GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare

052 43 23 40
fax: 052 42 26 77
onthaal@berlare.be
www.berlare.be

openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag
8-12 uur / 13-17 uur
donderdag
8-12 uur
vrijdag
8-12 uur
sluitingsdagen
donderdag 17 mei
donderdag 18 mei
maandag 28 mei
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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

Initiatief Buitenschoolse kinderopvang
coördinatoren: Patricia Poppe & Anja Nobels
052 42 77 04
jeugd.kinderopvang@berlare.be
locatie Berlare:
locatie Overmere:
locatie Uitbergen:

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

GEMEENTEHUIS UITBERGEN
> GEMEENTESCHOOL UITBERGEN
Veerstraat 10, Uitbergen
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 10.30 tot 12 uur
(gesloten in juli)

09 367 50 66

> MUSEUM DONKMEER

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

052 43 23 44

diensthoofd: Karine Lammens
bevolking@berlare.be

> TECHNISCHE DIENST

052 43 23 46
diensthoofd: Sara Kinds
technische.dienst@berlare.be
stedenbouwkundig ambtenaar: Kristof Van Peteghem
ruimtelijke.ordening@berlare.be

> MILIEUDIENST
milieuambtenaar: Gaby De Bruycker

Kleine Kouterstraat 1, Uitbergen
09 367 50 88
directeur: Johan Meganck gemeenteschool.uitbergen@berlare.be

052 43 23 47
milieu@berlare.be

BUITENDIENSTEN
> CULTUURDIENST / CC STROMING
Dorp 101, Berlare
052 42 35 31
diensthoofd: Bob Pieters
cultuur@berlare.be
tickets: 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.

Donklaan 123
09 342 92 40
museumbewaarder: Peter Van Wichelen
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

> OPENBARE BIBLIOTHEEK
Dorp 101a, Berlare
052 42 61 88
bibliothecaris: Ann Pieters
berlare@bibliotheek.be
openingsuren hoofdbibliotheek Berlare
maandag
14.30-20.30 uur
woensdag
13-18.30 uur
donderdag
15.30-20.30 uur
zaterdag
9-12.30 uur
zondag
elke 1ste en 3de zondag van de maand
van 10 tot 12 uur (andere zondagen gesloten)
openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2
09 367 87 55
dinsdag
15.30-17.30 uur
woensdag
19-21 uur
zaterdag
14-16 uur
zondag
elke 1ste en 3de zondag van de maand
van 10 tot 12 uur (andere zondagen gesloten)

> DIENST JEUGD & VORMING
Gaver 72, Berlare
diensthoofd: Amber Vande Winckel
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
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052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

> SPORTDIENST
Molenstraat 1b, Overmere
09 356 89 56
diensthoofd: Annelies De Wilde
sportdienst@berlare.be
openingsuren burelen sporthal Overmere
maandag 8-12 uur / 13-17 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag 8-12 uur / 15-17 uur
donderdag 8-12 uur / 13-17 uur
vrijdag
8-12 uur
openingsuren burelen sporthal Berlare
052 42 28 92
maandag 13-15 uur
dinsdag
13-15 uur
woensdag 13-15 uur

ANDERE DIENSTEN
> SECRETARIS OCMW
> CONTAINERPARK

Hilde Van der Jeugt

Bollewerkstraat, Berlare
Inlichtingen Verko/DDS
openingsuren
dinsdag
14-18 uur
woensdag 13-18 uur
donderdag 13-18 uur
vrijdag
14-18 uur
zaterdag 9-15 uur

052 42 69 65
052 21 39 91

09 326 97 10
secretariaat@ocmwberlare.be
socialedienst@ocmwberlare.be

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)

> GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK & WOORD
09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be

> GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE
Schoolstraat 23, 9230 Wetteren
directeur: Fritz Van Damme

> DIENSTEN OCMW
Administratie en sociale dienst
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

> DIENST OPVANGGEZINNEN

Schooldreef 42, 9230 Wetteren
directeur: Dirk Lippens

09 326 97 11
secretaris@ocmwberlare.be

09 366 00 54
tekenacademie@wetteren.be
www.academiewetteren.be

> KIND & GEZIN: CONSULTATIEBUREAU
Molendreef 19, Berlare
052 42 61 77
consultaties op afspraak:
elke 1ste , 3de en 5de maandag van 17 tot 19.30 uur
elke dinsdag van 17 tot 19.30 uur
elke donderdag van 13 tot 15.30 uur
Kind & Gezin-lijn
078 15 01 00
voor al je vragen en afspraken
info@kindengezin.be
elke werkdag van 8 tot 20 uur

> 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 van 16 tot 19 uur.

OCMW BERLARE
> VOORZITTER OCMW-RAAD
Gunther Cooreman
0472 47 99 81
Salvialaan 20, Berlare
voorzitter@ocmwberlare.be
Spreekuur: na telefonische afspraak

> OCMW-RAADSLEDEN
Marleen Lateir - Broekstraat 5, Overmere
09 367 51 47
Ingrid Rogiers - Gaver 112, Berlare
0478 29 31 03
Annelies Van Driessche - Kerkstraat 69, Overmere 09 367 58 56
Rita Sichien - Donklaan 50, Uitbergen
0476 31 47 81
Martha Tackaert - Hogeweg 8a, Berlare
052 42 30 82
Bart Van Malderen - Beukenlaan 14, Berlare
052 42 73 66
Robert Audenaert - Loereveldstraat 28, Overmere 09 367 61 92
Erna Peelman - Schuurputstraat 20, Berlare
052 42 42 80

Voor ﬁnanciële tegemoetkomingen, budgetbegeleidingen,
sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden en
poetsdienst aan huis, en dienstenchequeonderneming kan je van
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en dinsdag ook van
17 tot 19 uur terecht op de sociale dienst.
Daarbuiten op afspraak.
Instellingen
Rust- en verzorgingstehuis Ter Meere
Baron Tibbautstraat 29, Overmere
09 326 97 30
directie: Freddy Schollaert
termeere@ocmwberlare.be
Rust- en verzorgingstehuis Herfstvreugde
Wegelken 6, Berlare
052 42 32 09
directie: Frieda De Meyer
herfstvreugde@ocmwberlare.be
Serviceﬂats
De Zilverberk, Dorp 99, Berlare
Boerenkrijghof, Baron Tibbautstraat 31, Overmere
opnamedienst rusthuizen en serviceﬂats en vragen rond
zorgverzekering
enkel na afspraak
Wendy De Backer, sociaal verpleegkundige
09-326 97 34
opnamedienst@ocmwberlare.be
meer info op www.ocmwberlare.be

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ CV
HULP IN WONINGNOOD
Dorp 101b, Berlare
052 42 57 60
voorzitter:
Carine Meyers
0479 30 39 19
spreekuur voorzitter: dinsdag van 18 tot 19 uur en elke eerste
zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur op kantoor, Dorp 101b
directeur:
Karolien Sercu
commissaris VMSW: Hector Van Hoye
H. Van de Vijverstraat 38, 9160 Lokeren
Raad van bestuur
Freddy Schatteman - Mandemakersstraat 4, Berlare 052 42 25 41
Frank Van Laere - Mosseveldstraat 14, Overmere
0474 25 78 18
Piet Vandoolaeghe - Kruisstraat 3, Overmere
0476 29 30 83
Kris Malﬂiet - Heide 12a, Berlare
0475 46 41 77
Gunther Cooreman - Salvialaan 20, Berlare
0472 47 99 81
Herman Burghgrave - Bakkerstraat 162, Dendermonde
052 21 24 48
Frans Van Gaeveren - Sint-Anna 1b, Hamme
0475 44 94 03
Marie-José De Schutter - Bunderstraat 6a, Berlare 052 42 27 54
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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 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
0800 9 01 02
Vlaamse infolijn
1700
Centrum voor Morele Dienstverlening Aalst
Koolstraat 80-82, 9300 Aalst
053 77 54 44

> 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

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8-12 uur / 13-17 uur
8-12 uur / 13-17 uur
8-12 uur / 13-20 uur
8-12 uur / 13-17 uur
9-12 uur

Dorp 96, Berlare
openingsuren
maandag 9-12 uur
dinsdag
17-19 uur
woensdag gesloten
donderdag gesloten
vrijdag
17-19 uur
zaterdag gesloten
interventie
101
wijkinspecteurs
09 367 50 15
Berlare (*):
André Lion en Jonny Christiaens
Overmere:
Herwig Van de Velde
Uitbergen-Donk: Anja De Campenaere
(*): scheidingslijn tussen beide wijken: Hogeweg-DorpHoogstraat-Leopolddreef

> 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
hoofd hulpdienst: 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, Lindestraat 83b 09 367 68 61
Uitbergen: Peter Adam, Veerstraat 3
0495 89 14 06

> WACHTDIENSTEN
> 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

tandartsen
apothekers

> POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
Baron Tibbautstraat 37, Overmere
openingsuren
maandag 8-12 uur / 13-17 uur
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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.
052 21 21 71
0900 10 500

09 367 50 15
fax: 09 367 96 51
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

DIT WAS JEUGDBOEKENWEEK
FOTOWEDSTRIJD
Prijsvraag
GVK

binnenzijde cover

Een nieuwigheid in Infogem

We hebben een fotograaf op pad gestuurd en hij keerde terug
met deze mooie foto.
Weet jij op welk adres in Berlare deze ‘zuilen’ werden
gefotografeerd?
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem
in. Daar vind je ook hoe je de kaart kan terugbezorgen.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een
winnaar. Hij of zij krijgt een waardebon ter waarde van 25 euro
voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden.
De winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende nummer.
Veel succes!
Winnaar Infogem maart-april:
Patrick Bisschop (Galgenbergstraat 49) mag zijn
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.
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Artikels en activiteiten voor de kalender
voor het volgende nummer juli-augustus worden verwacht
ten laatste op vrijdag 8 juni op het redactiesecretariaat:
CC Stroming
Dorp 101, Berlare
cultuur@berlare.be
Foto’s kunnen nadien terug worden opgehaald op het redactiesecretariaat.
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Redactioneel

blz. 1

Overheid
Nieuwe renovatiepremie Vlaams Gewest
Tijdelijke inzameling gebruikte landbouwfolie
Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
Premies energiebesparende maatregelen
Reispassen
Versnelde oproep elektronische identiteitskaarten
Verkiezingen op 10 juni
Einde verkoop stickers voor grijze huisvuilzakken
Wet op vrijwilligerswerk
Openbaar onderzoek waterbeheerplannen
Inschrijven zomervakantie IBO
Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Binnenkort start nieuwbouw Ter Meere
Zitdagen voor juridisch advies OCMW

blz. 2
blz. 2
blz. 3
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7
blz. 7
blz. 7
blz. 8
blz. 10
blz. 10
blz. 11

Politie

blz. 12

Sociaal
Rode Kruis Berlare
Markt aan rusthuis Kruyenberg
Rusthuis Kruyenberg zoekt wandelvrijwilligers
Dienst oppashulp zoekt vrijwilligers
12 mei: internationale dag Fair Trade

blz. 14
blz. 14
blz. 14
blz. 15
blz. 16

Jeugd
Nieuw: opstart gemeentelijke speelpleinwerking
Kijkdag en schoolfeest gemeenteschool Uitbergen
Terugbetaling monitorencursus
Nieuws uit de Academie voor Muziek & Woord
Schoolfeest Vrije Basisschool St.-Jozef

blz. 17
blz. 18
blz. 19
blz. 19
blz. 20

Cultuur
Huldetentoonstelling Walter Schelfhout
Nieuws uit de bib
Nieuwe voorstelling Poppentheater Sloeber
Tentoonstelling: de Donk gefotografeerd
Het Woord delux met Thomas Smith
Pinksterconcert in parochiekerk Berlare
Trappistenavond Cultuurcafé
CC Stroming: aanbod mei-juni

blz. 21
blz. 21
blz. 21
blz. 22
blz. 23
blz. 23
blz. 23
blz. 24

Toerisme
Activiteiten Bezoekerscentrum Donkmeer
Toeristische Fietszoektocht Vriendenkring Ten Berge
Voortaan gratis rond het Donkmeer
Toeristische Fietszoektocht VVV-Donkmeer

blz. 27
blz. 30
blz. 30
blz. 30

Sport
Onthaaldag SKV Overmere
Opstart judoafdeling voor personen met een handicap
Donkmeertochten
Activiteiten sportdienst

blz. 31
blz. 31
blz. 32
blz. 33

Activiteitenkalender

blz. 36

Wie? Wat? Waar?

blz. 37

Dit was Jeugdboekenweek 2007
Terugblik in beeld

binnenzijde achterﬂap
achterﬂap

BERLARE IN BEELD

Voortaan vind je op deze laatste bladzijde een fotoverslag van enkele voorbije activiteiten.
Is jouw activiteit ook een vermelding waard? Bezorg de redactie dan een goede foto met een regel uitleg.
Wie weet staat jouw foto op de achterkant van de volgende Infogem!

De themaweek ‘Een wereld van verschil’ in
B.S.G.O. Ten Berge werd afgesloten met een
geslaagde Opendeurdag op 11 maart.
De kinderen lieten maar wat graag zien wat ze
in verschillende workshops over andere culturen
hadden geleerd.

Op zaterdag 31 maart organiseerde het
gemeentebestuur een zwerfvuilactie.
Bedankt aan alle deelnemers, ook aan de meewerkende
scholen en jeugdbewegingen!

< Bij buurtcomité ‘t Endeken
Kerkstraat genoten 300 wielerliefhebbers van de passage tijdens
‘Omloop Het Volk’.
Sensatie alom toen een ijzersterke
Gilbert tegen de vlakte ging, vlak
aan de tent van het buurtcomité.

< Soﬁe De Saedelaere van
judoclub Berlare werd knap derde
zowel op de Belgische jeugdkampioenschappen als op het internationale judotornooi in Ertfurt,
Duitsland.

Mathias Van Styvendael (derde van links) van
judoclub Berlare behaalde brons op de Belgische
jeugdkampioenschappen.

>

De tentoonstellingen in CC Stroming
nodigen kinderen uit om zelf aan de slag te
gaan tijdens een workshop.
Scholen hebben dit begrepen: er waren
maar liefst zes workshops in februari en
maart.

© Marc Van Gysegem
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< Judoka Ilse Copers komt uit
Het toeristisch seizoen is goed gestart: het
paasweekend trok veel volk naar het Donkmeer.

blessure en behaalt meteen zilver
op het Belgisch kampioenschap.

BERLARE I OVERMERE I UITBERGEN

