BERLARE IN BEELD

Op deze laatste bladzijde vind je 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!

Het zomerfeest van de K.F. De Verenigde Vrienden was
een succes. Meer dan 300 sympathisanten genoten bij een
heerlijke barbecue van een concertje van de organiserende
vereniging en van blaaskapel den Bookhamer.

Op vrijdag 29 juni werd de nieuwe wagen van ons
vrijwillig brandweerkorps ingehuldigd en gewijd door
E.H. Marc Van Steen. Het voertuig is een nieuwe halfzware
autopomp en vervangt de oude Dodge.

182 deelnemers voor de 24ste editie van de triatlon. Bij de
heren won Wout Moreel, bij de dames was Marieke Lobeau
de snelste.

Astrid Vander Stappen (links op de foto) behaalde op
de Belgische Jeugdzwemkampioenschappen in Mol zilver
op de 100 meter vlinderslag. Proﬁciat!

Sinds kort heeft het Rode Kruis Berlare opnieuw een eigen
ziekenwagen. De nieuwe wagen is voorzien van de nieuwe
belettering van het Rode Kruis.
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In Vrije Basisschool Donk sloot een groot Harry
Potterspel een reeks niveaulezen af.
Het afgelopen schooljaar stond dan ook alles in het teken
van toveren. Bedankt aan alle leesmoeders.

Mooi weer, veel volk, veel te beleven. Een geslaagde editie van
de Waterfeesten. Op de foto een van de straattheateracts.

BERLARE I OVERMERE I UITBERGEN

FOTOWEDSTRIJD
GVK

We hebben een fotograaf op pad gestuurd en hij keerde
terug met deze mooie foto.
Weet jij waar in Berlare dit zicht werd 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 juli-augustus
(oplossing: sokkel beeld Ikaros, Blauwhofdreef):
Els De Greef (Baron Tibbautstraat 20) mag haar waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

HEIKANTSTRAAT IS
Prijsvraag
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Heikantstraat is Buiten Gewone Buurt

binnenzijde achterﬂap

Terugblik in beeld

CC Stroming
Dorp 101, Berlare
052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
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Uitneembare middenkatern Kermisprogramma Uitbergen, Donk & Berlare

Een initiatief van de
Koning Boudewijnstichting

Voortaan mogen de buren uit de Heikantstraatwijk zich bewoners uit een ‘Buiten Gewone Buurt’
noemen. Dat besliste de Koning Boudewijnstichting op 25 juni. Hiermee heeft Berlare z’n eerste
Buiten Gewone Buurt.
De Koning Boudewijnstichting kent deze titel toe aan buurten die de kwaliteit van het samenleven bevorderen en nieuwe bewoners beter integreren.
Volgens een onafhankelijke jury voldeed het ingediende project hier ten volle aan.
Het Buurtcomité Heikantstraat had hiervoor een speciaal project uitgewerkt: de XII werken van de
Heikantstraat - iedereen buiten. Dit project omvat twaalf verschillende initiatieven met als doel
alle bewoners te bereiken. Inmiddels zijn reeds de helft van deze initiatieven de revue gepasseerd
en is het Buurtcomité nu reeds in zijn doelstelling geslaagd.
Bij ieder jaarprogramma wordt steeds gewerkt rond vier thema’s: zorg voor een sociale buurt,
zorg voor een propere buurt, zorg voor een groene buurt en zorg voor een veilige buurt.
De diversiteit aan initiatieven zorgt er voor dat alle buren actief betrokken worden bij de lokale
leefgemeenschap, in dit geval de Heikantstraatwijk.
Het Buurtcomité Heikantstraat wordt gevormd door twaalf enthousiaste buurtwerkers die elke
dag begaan zijn met de buurtwerking.
Als gevolg van de fusie van de gemeenten in 1977, kreeg de vroegere Bosstraat een nieuwe
staatnaam: Heikantstraat. Dat is dus 30 jaar geleden. Op het einde van dit jaar worden daarom
alle buren uitgenodigd op een feestelijke receptie.

achterﬂap

meer info: www.heikantstraat.be
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Beste inwoners
De vakantiemaanden zijn alweer vliegensvlug voorbij gegaan.
In de voorbije maanden hebben jullie kunnen zien dat er heel wat beweegt in onze gemeente.
Problemen die jarenlang aansleepten, werden aangepakt.
Met ondersteuning van de politie, de provinciale en gewestelijke diensten pakken we de verkeersproblemen aan. Waar het kan, voeren we snel oplossingen door (parkeerstroken in de Bosstraat,
verkeerscirculatie in het Molenveld, een spiegel in de Groenstraat). Sommige problemen zijn niet
zo snel verholpen, maar ook hieraan wordt naarstig gewerkt.
In het najaar pakken we ook het mobiliteitsplan opnieuw aan. Samen met de inwoners willen we
een haalbaar plan opstellen dat de mobiliteit in onze donkgemeenten uittekent voor de volgende
jaren.
Aan de hand van de inventarissen die op het ogenblik worden samengesteld, willen wij er voor
zorgen dat de zwakke weggebruiker zich in de toekomst ook op een veilige manier in het verkeer
kan begeven. Gezien de huidige verkeersstructuur is dat zeker geen lichte opgave.
Op milieugebied werd ook al veel werk verzet, zij het wel in de schaduw. De nieuwe milieuraad
werd samengesteld en bracht al advies uit over ondermeer het milieujaarprogramma en het
deelbekkenplan.
Op gewestelijk en provinciaal niveau is men bezig met het opstellen van diverse plannen.
Deze hebben meestal weinig weerklank bij het grote publiek, maar zullen - in een milieurijke
gemeente als de onze - grote impact hebben. Denken we hierbij maar aan het Sigmaplan waarvan
de uitvoering reeds werd aangevat.
Over enkele maanden kan je ook genieten van onze nieuwe website. Wie een kaartlezer heeft, zal
zijn elektronische identiteitskaart kunnen gebruiken om attesten aan te vragen. Verenigingen en
bedrijven zullen zich respectievelijk via de verenigingengids of bedrijvengids kunnen kenbaar
maken en nog tal van mogelijkheden worden nu of in de toekomst toegevoegd. Je bent nog
steeds welkom aan het loket, maar desgewenst zal je veel van thuis uit kunnen regelen.
Er ligt dus nog een massa werk op de planken, maar met volle moed gaan we er opnieuw
tegenaan.

met vriendelijke groeten
Wim Arbijn
schepen bevoegd voor milieu,
informatica, verkeer en mobiliteit
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NIEUWE BELBUSHALTES IN BERLARE
Het aantal haltes van de belbus Zele-Berlare in Berlare is sinds 1 juli uitgebreid met drie opstapplaatsen:
CC Stroming/bibliotheek, rusthuis Kruyenberg en rusthuis Herfstvreugde.
Door deze laatste halte is de halte ‘Fred De Bruynestraat’ verplaatst naar de Fred De Bruynestraat,
rechtover huisnummer 42. Onze gemeente beschikt nu over meer dan 40 haltes voor de belbus.

Hoe werkt de belbus?
Om een belbus te nemen, contacteer je de belbuscentrale van De Lijn (09 210 94 94) minstens twee uur op voorhand.
De medewerker zal het volgende vragen:
- je naam of klantennummer;
- de dag en het gewenste vertrekuur;
- de naam van de gemeente en de opstap- en afstaphalte;
- of je wilt overstappen op de trein.
Daarna zegt men om hoe laat je aan de halte moet zijn.
De belbuscentrale is op week- en zaterdagen bereikbaar van 7 tot 19 uur. Op zon- en feestdagen is dat van 7 tot 13 uur.
De belbus rijdt tijdens de week van 6 tot 21 uur, en op zaterdag, zon- en feestdagen van 8 tot 23 uur.
De belbus heeft vaste vertrekuren aan het station van Dendermonde en stopt, net als de gewone bus, aan vaste haltes.
Maar zijn reisweg is afhankelijk van de reservaties.
Met de belbus kan je alle mogelijke verplaatsingen maken binnen de (deel-)gemeenten Zele, Berlare, Mespelare, Oudegem,
Appels en Schoonaarde.
Een aantal belangrijke bestemmingen binnen het gebied zijn ondermeer:
- station van Dendermonde en Zele;
- centrum van Zele en deelgemeenten;
- Sint-Blasiusziekenhuis Dendermonde;
- CC Stroming en bibliotheek Berlare;
- rusthuis Kruyenberg en rusthuis Herfstvreugde;
- Donkmeer.

Waar kan je overstappen?
Soms gebeurt het dat je verder wil reizen dan het belbusgebied. Dan kan je overstappen op de trein (Dendermonde en
Zele), op een streekbus of andere belbus.

Streeknet
Met de belbus Zele-Berlare kan je op heel wat plaatsen overstappen op de streeklijnen:
- aan de halte Berlare kerk kan je overstappen op de lijnen 29, 53 en 54;
- aan de halte Zele station kan je overstappen op de lijnen 36 en 68;
- in Uitbergen kan je overstappen op lijn 98 aan de halte Moleneindestraat.

Belbus
- aan de haltes in het centrum van Zele en aan Dendermonde station kan je overstappen op de belbus Hamme;
- in Dendermonde station kan je ook overstappen op de belbussen Lebbeke en Buggenhout.

Wat kost de belbus?
Op de belbus betaal je dezelfde prijs als op een gewone bus. Ook de Lijnkaart, Buzzy Pazz en Omnipas zijn geldig.
En wie jonger is dan 6 of ouder dan 65, rijdt gratis.
meer info: 09 210 94 91 en www.delijn.be
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INFOVERGADERING AFVALBELEID
Het gemeentebestuur nodigt iedereen uit op een infovergadering over afvalbeleid in het algemeen en
het containerpark in het bijzonder. Deze infoavond vindt plaats op donderdag 20 september om
19.30 uur in CC Stroming. Gastspreker is Kris Verwaeren, directeur van Verko.

GRATIS huisvuilzakken
Het gemeentebestuur geeft aan volgende personen/gezinnen gratis huisvuilzakken:

- Personen die het W.I.G.W.-statuut hebben op 1 januari 2007
W.I.G.W. is een afkorting die staat voor ‘Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen’.
Het W.I.G.W.-statuut geeft recht op een verhoogde ﬁnanciële tussenkomst van het ziekenfonds.
De personen ontvangen automatisch een aanslagbiljet van de belasting op het ophalen van huisvuil,
met in de linkerbovenhoek een groen bonnetje waarop staat: vijftien huisvuilzakken.
Deze bon kan tot 31 december 2007 worden ingeruild op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en
Uitbergen, tijdens de openingsuren.
Indien je een blanco bon krijgt en je toch meent recht te hebben op vijftien gratis huisvuilzakken, dan
vraag je bij het ziekenfonds een attest waarop vermeld staat dat je op 1 januari 2007 het W.I.G.W.statuut hebt. Met dit attest heb je dan ook recht op vijftien gratis huisvuilzakken.

- Gezinnen met drie of meer minderjarige kinderen
Gezinnen die op 1 januari 2007 drie of meer minderjarige kinderen hebben, ontvangen automatisch
een aanslagbiljet van de belasting op het ophalen van huisvuil, met in de linkerbovenhoek een groen
bonnetje waarop staat: tien huisvuilzakken.
Deze bon kan tot 31 december 2007 worden ingeruild op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en
Uitbergen, tijdens de openingsuren.

- Gezinnen met een kind dat een invaliditeit heeft van min. 66%
Een gezin met twee minderjarige kinderen, waarvan één kind een invaliditeit heeft van minimum 66%,
heeft recht op tien gratis huisvuilzakken.
Deze gezinnen ontvangen automatisch een bon bij het aanvraagformulier betreﬀende de toelage aan
ouders of opvoeders van invalide kinderen.
Deze bon kan tot 31 december 2007 ingeruild worden op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en
Uitbergen, tijdens de openingsuren.
Indien je geen bon ontving en je toch meent recht te hebben op gratis zakken, dan kan je steeds
terecht op de ﬁnanciële dienst van het gemeentehuis in Berlare.

- Incontinente patiënten die thuis worden verzorgd
Incontinente patiënten die thuis worden verzorgd, hebben recht op tien gratis huisvuilzakken.
Zij dienen een attest van de behandelende arts binnen te brengen op de ﬁnanciële dienst van het
gemeentehuis in Berlare. Dit attest kan worden binnengebracht tot 31 december 2007.

- Bij de geboorte van een kind
Bij de geboorte van een kind krijgen de gezinnen automatisch een brief van de dienst bevolking met
als bijlage het eerste identiteitsstuk van het kindje en een bon voor twintig gratis huisvuilzakken. Deze
bon kan je inruilen op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren.
meer info: ﬁnanciële dienst, 052 43 23 43 en rekendienst@berlare.be
3

OVERHEID

REGENWATERPUT
De bouwheer of eigenaar van een nieuwbouw of vernieuwbouw van een woning met een
dakoppervlakte van meer dan 50 m² is verplicht een hemelwaterput (regenwaterput)
met een minimale inhoud van 3000 liter te installeren met hergebruik of inﬁltratievoorziening.
Het gemeentebestuur geeft een eenmalige premie van 175 euro bij de plaatsing van zo’n put.
Deze premie wordt slechts uitbetaald onder volgende voorwaarden:
- De premie is enkel voor bestaande woningen en vernieuwbouw waarbij rioleringswerken worden
uitgevoerd (niet voor nieuwbouw);
- Een voorafgaande controle door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op de eﬀectieve
scheiding van de verschillende circuits, is verplicht.
Om te kunnen aanspraak maken op deze premie, wordt het standaard aanvraagformulier ingediend
bij de technische dienst, samen met de factuur van de hemelwaterput en een attest van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening.
Er is eveneens een bijkomende subsidie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(in het kader van optie 10 van de milieuconvenant 1997/1999).
Het volledige reglement van deze gemeentelijke premie en het aanvraagformulier vind je op
www.berlare.be onder ‘milieu & natuur’ of bij de dienst milieu.
meer info: dienst milieu, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

PREMIE onderhoud en aanplanting
KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor het (her)aanplanten en onderhouden van hoogstammige bomen, knotbomen en houtkant. Eigenaars, gebruikers en erkende werkgroepen komen hiervoor
in aanmerking. Zij kunnen een maand op voorhand een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag gebeurt via een speciﬁek formulier en een duidelijk plan.
Indien de aanvraag wordt ingediend door een eigenaar samen met een werkgroep of een gebruiker
samen met een werkgroep, volstaat één formulier dat door beide partijen wordt ondertekend.
Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan je opvragen bij de dienst milieu en vind je op
www.berlare.be onder ‘milieu & natuur’.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
- onderhoud: knotten van knotbomen en houtkanten;
- eerste onderhoudsbeurt: geschiedt twee jaar na de aanplant;
- werkgroep: feitelijke vereniging met minstens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Elke werkgroep dient erkend te worden door het college van burgemeester en schepenen.
De werkgroep kan door het college tevens worden opgeheven als de werking niet voldoet.
In dit geval worden haar middelen verdeeld over de ander werkgroepen.
Dit reglement is niet van toepassing in tuinen rond particuliere woningen en bedrijfsgebouwen en in
woonzones, waar het bosdecreet of provinciaal subsidiereglement van toepassing is.
meer info: dienst milieu, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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MILIEUTIP van de maand
Een gloeilamp van 60 Watt kan je best vervangen door een spaarlamp van
12 Watt. Over de hele levensduur van een spaarlamp gezien,
bespaar je zo meer dan 60 euro.
De laatste jaren is het aanbod aan spaarlampen sterk gestegen.
Zo zijn er nu al spaarlampen voor sfeerverlichtingen te verkrijgen,
zelfs in de vorm van spots (www.energiesparen.be/reg/spaarlamp).

VOETPADEN
Het gemeentebestuur krijgt geregeld vragen van inwoners om een voetpad aan te leggen of te herstellen.
Om een overzicht te krijgen van de huidige situatie, worden de voetpaden in onze gemeente geïnventariseerd.
Op basis hiervan zal het college een prioriteitenlijst opstellen voor aan te leggen of te vernieuwen voetpaden.
Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke situaties:
geen voetpad aanwezig
Er wordt een voetpad voorzien
De timing voor de uitvoering van deze werken hangt af van de prioriteitenlijst. Indien een inwoner toch een voetpad
wenst en niet wil wachten op de aanleg door het gemeentebestuur, kan hij dallen voor het voetpad en grijze klinkers
voor de oprit verkrijgen. Een aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen volstaat.
Er wordt geen voetpad voorzien
Het college kan beslissen om op sommige plaatsen geen voetpad aan te leggen. In dat geval mag de eigenaar van een
woning op eigen kosten enkel de oprit verharden. Er is wel een schriftelijke toelating van het college van burgemeester
en schepenen nodig.
bestaand voetpad
Beschadiging vormt een gevaar
Een beschadiging die gevaarlijk is voor de weggebruiker, wordt onmiddellijk door de technische dienst hersteld.
Beschadiging vormt geen gevaar
Bij een beschadiging zonder direct gevaar voor de weggebruiker, beslist het college van burgemeester en schepenen op
welke plaats in de prioriteitenlijst deze herstelling wordt ingevoegd.
Wanneer schade aan het voetpad veroorzaakt wordt door bouwwerken, zijn de herstelling en de kosten ten laste van de
bouwheer. Om discussies te vermijden over de staat van het voetpad, zal daarom bij de controle van de bouwlijn een foto
gemaakt worden van het bestaande voetpad.
meer info: technische dienst, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be
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TUSSENKOMST Sociaal Verwarmingsfonds
De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen.
Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.
Daarom werd de v.z.w. Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de
verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de
overheid, de OCMW’s en de petroleumsector.
De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van een tussenkomst worden hier kort geschetst.

Over welke brandstof gaat het?
Het gaat om huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis),
verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank,
niet in ﬂessen).
Het Sociaal Verwarmingsfonds komt pas tussen wanneer de verkoopprijs van de brandstof hoger is of gelijk aan
0,49 euro/liter (BTW inbegrepen).
Opgelet: de regeling geldt enkel voor huisbrandolie die werd geleverd tussen 1 september 2007 en 30 april 2008.

Wie kan een beroep doen op deze ﬁnanciële tussenkomst?
- categorie 1
Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 13.512,18 euro,
verhoogd met 2.501,47 euro per persoon ten laste.
- categorie 2
Personen met een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 13.512,18 euro,
verhoogd met 2.501,47 euro per persoon ten laste.
Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen
dan de gezinswoning.
- categorie 3
Personen met schuldoverlast: personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet
of een collectieve schuldenregeling en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage?
De toelage schommelt tussen 3 en 13 cent per liter. Het bedrag hangt af van de gefactureerde prijs van de brandstof:
hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst. Het Fonds komt tussen voor maximum 1.500 liter en voor een totaalbedrag
van maximum 195 euro per winter per gezin. Personen die zich verwarmen met stookolie of verwarmingspetroleum (ook
genoemd lamppetroleum) die ze kochten aan de pomp, kunnen genieten van een forfaitaire toelage van 100 euro.

Hoe vraag je de toelage aan?
Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, neem je contact op met het OCMW. Opgelet: je
aanvraag dient te gebeuren binnen de twee maand na leveringsdatum van de brandstof.

Het OCMW gaat dan na:
-
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of je wel degelijk behoort tot een van de categorieën van de doelgroep;
of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor je steun kan krijgen;
of de prijs die op de factuur is vermeld, inderdaad de drempelwaarde voor een tussenkomst bereikt heeft;
of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres waar je gewoonlijk
verblijft.

OVERHEID

Het OCMW zal volgende documenten vragen:
- In ieder geval de leveringsfactuur. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen
woont, vraagt je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding
van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
- Indien je behoort tot categorie 1:
• identiteitskaart;
• SIS-kaart;
• bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonﬁche,
het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
- Indien je behoort tot categorie 2:
• identiteitskaart;
• bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonﬁche,
het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
- Indien je behoort tot categorie 3:
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon
die de schuldbemiddeling verricht.
Iedere werkdag tussen 8.30 en 12 uur en dinsdag van 17 tot 19 uur kan je een verwarmingstoelage aanvragen
bij de sociale dienst van het OCMW.
meer info

OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29 a, 09 326 97 10
www.verwarmingsfonds.be

INFORMATIEAVOND:
lokaal sociaal beleid voor iedereen!
De voorbije twee jaar werkten het gemeentebestuur, OCMW en heel wat welzijnsorganisaties aan
de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan voor de komende jaren. Thema’s als wonen, tewerkstelling, senioren, kansarmoede, … komen hierin uitvoerig aan bod.
Uiteindelijk streven we naar een laagdrempelige, klantvriendelijke dienstverlening die rekening
houdt met behoeftes die door de bevolking worden aangehaald. Jouw inbreng is dus ook noodzakelijk!
Alvorens het gemeentebestuur en OCMW dit plan goedkeuren, wordt het plan dan ook voorgesteld aan alle Berlaarse burgers en organisaties om inspraakmogelijkheid te geven.
Deze infovergadering vindt plaats op donderdag 25 oktober om 20 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Berlare. Iedereen is welkom.
meer info: Gunther Cooreman, voorzitter OCMW, voorzitter@ocmwberlare.be
Els De Coster, maatschappelijk werker, socialedienst@ocmwberlare.be
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Voor alle zekerheid…
GRATIS VERZEKERING voor vrijwilligers
Heel wat vrijwilligers zetten zich wekelijks of occasioneel in voor een sportclub, in een woon- en zorgcentrum, in een
jeugd- of volwassenvereniging, in een wijkcomité, … Het belang van dergelijke inzet wordt door niemand nog in
twijfel getrokken.
Het spontane en losse karakter van vrijwilligerswerk doet echter gemakkelijk vergeten dat er
schade kan optreden door een toevallige fout van een vrijwilliger waar de organisatie of hijzelf op
kan aangesproken worden.
Een goede verzekering helpt organisaties en vrijwilligers om dit risico op te vangen.
De meeste verenigingen en organisaties (vooral de grotere) die al langer met vrijwilligers werken,
zijn tegenwoordig voldoende verzekerd tijdens hun activiteiten. De recente vrijwilligerswet legt
hen ook een verzekeringsplicht op. Kleine initiatieven zijn daartoe niet verplicht.
Zij zijn doorgaans minder goed of zelfs niet verzekerd. En daar willen we wat aan doen.
De Nationale Loterij voorziet een subsidie van 850.000 euro om bij voorbaat kleine en occasionele
initiatieven van een goede verzekering te voorzien. De provincie Oost-Vlaanderen maakt hier
samen met onze gemeente dankbaar gebruik van om vanaf nu aan deze organisaties met vrijwilligers een gratis verzekering aan te bieden. Deze verzekering omvat de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

Voor wie?
De polis focust op eerder occasionele en tijdelijke vrijwilligersactiviteiten van niet-verzekeringsplichtige vrijwilligersverenigingen. Het accent ligt met andere woorden op feitelijke verenigingen
zonder betaald personeel en niet verbonden aan een koepel die een v.z.w. of stichting is.

100 gratis vrijwilligersdagen
In 2007 kunnen organisaties op een eenvoudige manier maximum 100 gratis vrijwilligersdagen
aanvragen. Eén vrijwilligersdag betekent een verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

Procedure
Een organisatie die gebruik wenst te maken van deze gratis verzekering, moet eerst worden erkend
door het provinciebestuur.
Een aanvraagformulier tot erkenning vind je op www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk.
Je kan het ook opvragen op de gemeentelijke cultuurdienst. Nadat je het formulier volledig hebt
ingevuld, bezorg je het op de cultuurdienst. Het gemeentebestuur stuurt de aanvraag door naar
de administratie van de provincie, samen met een positief of negatief advies. Het provinciebestuur
beslist uiteindelijk of jouw vereniging al dan niet in aanmerking komt. Uiterlijk zes weken na de
aanvraag ontvang je een brief van het provinciebestuur. Deze bevat een kopie van de polis en legt
duidelijk uit hoe en wanneer een activiteit moet worden aangegeven aan de verzekeringsmaatschappij.
meer info:
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cultuurdienst, Linda Beelaert,
052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk
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BERLARE, GEMEENTE MET EEN

VOOR FIETSERS

De politie stelde de afgelopen jaren vast dat bij zeer veel verkeersongevallen een ﬁetser betrokken was.
Als zwakke weggebruiker raakt die veelal in meer of mindere mate gewond. Voor de politie is elke gekwetste ﬁetser er een
teveel. Daarom kiest zij ervoor, volgens de principes van gemeenschapsgerichte politiezorg, om te werken aan een oplossing
in samenwerking met de ﬁetsers zelf.
Op basis van eigen vaststellingen en enkele vergaderingen met fervente ﬁetsers, zijn dit de voornaamste oorzaken van
verkeersongevallen met ﬁetsers:
- sommige autobestuurders houden te weinig rekening met de zwakke positie van de ﬁetser;
- ﬁetsers brengen zichzelf in gevaar door een risicovol rijgedrag.
Met de start van het nieuwe schooljaar volgt ook overleg met de scholengemeenschappen
(leerlingen, leerkrachten, ouders en directie).
Samen met deze partners willen we iets doen aan de onveiligheid van de ﬁetser. De bedoeling is duidelijk, maar toch is dit
geen gemakkelijke opgave. Aanrijdingen met ﬁetsers komen overal in de bebouwde kom voor. Men kan niet spreken van
risicostraten of –kruispunten waar verhoudingsgewijs meer ongevallen met ﬁetsers voorkomen.

Aanpak
Om het probleem aan te pakken zal de politie gericht toezicht uitoefenen, zowel op het gedrag van de autobestuurder als
op dat van de ﬁetser. Rijdt men voorzichtig, met respect voor het verkeersreglement en volgens een defensieve rijstijl? Dat
het verkeersreglement ook voor ﬁetsers geldt, wordt wel eens vergeten…
Een defensieve rijstijl hanteren, betekent onder andere:
- vooruit zien op wat kan gebeuren enkele tientallen meters voor je en hierop anticiperen;
- voorzichtig rijden: een ﬁetser heeft uiteraard rechten in het verkeer, maar past deze best niet toe tot in het extreme.
Als het verkeerd aﬂoopt, is de ﬁetser steeds de dupe.
Dit verkeerstoezicht leidt niet tot een ‘heksenjacht’, maar indien nodig wordt een proces-verbaal opgesteld, zowel voor
autobestuurders die een ﬁetser in gevaar brengen, als voor ﬁetsers die het verkeersreglement niet eerbiedigen en daarmee
zichzelf in gevaar brengen.
De politie zal daarnaast in de gemeentelijke verkeerscommissie ijveren voor infrastructurele aanpassingen om de
veiligheid van ﬁetsers te verhogen.
Tot slot nog enkele tips:
- voor de autobestuurder: wees hoﬀelijk en geef de ﬁetser ruimte
De ﬁetser is steeds de zwakste en heeft recht op jouw aandacht en respect voor zijn minder sterke positie in het verkeer.
- voor de ﬁetser: respecteer het verkeersreglement en hanteer een defensieve rijstijl
De ﬁetser heeft hier alle belang bij want bij een aanrijding is hij meestal gewond.
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NIEUWE OPENINGSUREN politieburelen vanaf 1 oktober
Vanaf 1 oktober gelden nieuwe openingsuren voor de onthaalpunten van de politie.
De bedoeling is het weinig centraal gelegen commissariaat van Overmere en het bureau in Berlare
afwisselend te openen volgens alternerende uren.
Op die manier genieten inwoners van een verbeterde dienstverlening.

BERLARE
Dorp 22

OVERMERE
Baron Tibbautstraat 37

maandag

gesloten

8-12 uur / 13-19 uur

dinsdag

8-12 uur / 13-19 uur

gesloten

woensdag

gesloten

8-12 uur / 13-19 uur

donderdag

8-12 uur / 13-17 uur

gesloten

vrijdag

gesloten

8-12 uur / 13-17 uur

zaterdag

8-12 uur

gesloten

zondag

gesloten

gesloten

Afhalen van deurwaardersexploten, op uitnodiging van de deurwaarder, blijft enkel mogelijk in Overmere.
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INFOAVONDEN CM Waas en Dender
CM Waas en Dender richt in onze gemeente twee infoavonden in.

Zin en onzin van diëten
Hoe kan je te weten komen hoeveel je moet eten? Wanneer weet je of
de genomen voeding in balans is of niet? Wat is een optimaal gewicht en
wat betekent de ‘BMI-index’. Wanneer spreken we over obesitas?
Factoren, eﬀecten van bewegen, medicatie, diëten, vetten en meer van
deze vragen komen aan bod in de loop van de voordracht.
wanneer:
donderdag 11 oktober om 19.30 uur
in de Parochiale Kring Overmere
gastspreker: Dr. Ir. De Marteleire, diensthoofd stadslabo Gent
gratis toegang
i.s.m. KAV, KWB, OKRA, NEOS, Markant, KVLV en Gezinsbond

Reuma
Een groot deel van de volwassen bevolking krijgt vroeg of laat te maken
met reuma. Artrose of slijtagereuma tref je zelfs bij het merendeel van de
ouderen aan.
Maar lang niet alle patiënten met reumatische aandoeningen roepen de
hulp van een arts in. Het ziektebeeld kan immers sterk verschillen. Reuma
is niet één ziekte, maar een verzamelnaam van verscheidene klachten in
en rond de gewrichten.
De een zal dus erg veel last hebben van reuma, de andere minder of
helemaal niet. Ook de behandelingen die gegeven worden, kunnen sterk
verschillen.
Je kan reuma nooit helemaal voorkomen of genezen, maar je kan er wel
leren mee om gaan en de klachten beperken.
wanneer:
maandag 15 oktober om 19.30 uur
in de Parochiezaal Berlare
gastspreker: dokter Helena Herman,
reumatologe in het Sint-Blasiusziekenhuis Dendermonde
gratis toegang
i.s.m. KAV, KWB, Markant, KVLV en Gezinsbond
meer info en inschrijvingen voor beide infosessies:
CM-kantoor, 052 43 27 11 en berlare.waasendender@cm.be

Aan wie geef jij
EEN PLUIM?
Op 10 september lanceren alle regionale TVomroepen en de Koning Boudewijnstichting
opnieuw de gezamenlijke oproep ‘DE PLUIM’.
Al wie zich belangeloos inzet voor een open en
aangename samenleving komt in aanmerking
voor een pluim (2.000 euro). Je kunt kandidaten nomineren tot 8 oktober.
De bedoeling is burgers te nomineren van
wie je het engagement bewondert. Het gaat
om mensen die zich inzetten voor culturele
en sociale doelen. De kandidaturen worden
ingediend per zendgebied en dienen vóór 8
oktober te worden verzonden naar jouw regionale zender. In elk zendgebied selecteert een
onafhankelijke jury vijf laureaten. Elke zender
zal via reportages ‘zijn’ vijf kandidaten voorstellen. Daarna kunnen de kijkers stemmen voor de
kandidaat die volgens hen De Pluim verdient.
In het weekend van 15 en 16 december worden
de winnaars bekendgemaakt. Elke winnaar
krijgt, behalve een pluim, 2.000 euro. De vier
overige geselecteerden per zender ontvangen
elk 500 euro.
meer info:
www.depluim.be
070 344 083
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HARTRIJDERS: stoer met gouden hart
Op zondag 28 oktober organiseert v.z.w. Hartrijders haar zestiende herfstrit voor motoren.
De opbrengst gaat naar de Vlaamse Vereniging Autisme.
De rit vertrekt in Moerzeke en eindigt in sporthal De Wuiten in Hamme.
Het parcours van ongeveer 185 km leidt naar de Zwalmstreek, maar passeert ook in Berlare.
De inwoners van Slot, Veerstraat, Moleneindestraat, Nieuwdonk, Donklaan, Sluis, Turfputstraat, Koolstraat, Schuurputstraat,
Waterhoek, Quote en Dijkweg zullen duizenden motorrijders met een goed hart zien voorbijrijden.
meer info: www.hartrijders.be

Pater De Visscher
REUZENSPAGHETTIDAG
Voor het missiewerk van pater De Visscher kan je op zondag 9 september
van 12 uur tot ’s avonds doorlopend spaghetti komen eten in de Parochiezaal. Vanaf 14 uur kan je ook genieten van een lekkere pannenkoek
bij een heerlijk kopje koﬃe.
meer info: Freddy Schatteman, 052 42 25 41
Brigitte De Rouck, 052 42 64 19

PLEEGZORG
Jeugdzorg in gezin v.z.w. is dringend op zoek naar mensen die voor korte
of langere tijd een kind of jongere willen opnemen in hun gezin.
meer info: Jeugdzorg in gezin v.z.w.
015 44 00 60
www.pleegzorg.be
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Sociale hulpverlening RODE KRUIS BERLARE
ZOEKT ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS
De Sociale hulpverlening is de wat minder bekende, maar daarom niet minder belangrijke werking van
een Rode Kruisafdeling. Ze bestaat uit drie pijlers:

- bejaardenbezoek
Door de vergrijzing neemt het aantal bejaarden toe. De eenzaamheid van deze bevolkingsgroep is vaak schrijnend,
ook op feestdagen. Daarom bezoeken de medewerkers van Rode Kruis Berlare elk jaar, bij vader- en moederdag en bij
Kerstmis, de bejaarden die ouder zijn dan 80 jaar. Uiteraard hoort daar een geschenkje bij.

- ziekenhuisbibliotheek
Om de veertien dagen gaan medewerkers van Rode Kruis Berlare
langs bij de rusthuizen in onze gemeente
met een wisselcollectie boeken.
Op die manier krijgen ook mensen die minder of niet meer mobiel zijn,
de kans om boeken te lezen.

- bijstand bij rampen
Deze derde pijler komt gelukkig minder voor in onze gemeente.

Deze werking kan uiteraard niet zonder vrijwilligers.
Daarom zoekt Rode Kruis Berlare enthousiaste medewerkers
om de bestaande kern te versterken.
Een Rode Kruisvrijwilliger draagt hulp aan anderen
(ook bejaarden en eenzamen) hoog in het vaandel.
Een gesprekje, een cadeautje, een boek zijn voor deze mensen
van groot belang.

Rode Kruis Berlare stelt geen speciale vereisten voor nieuwe medewerkers; een open geest en een hart voor anderen
volstaan. Verdere opleiding wordt voorzien binnen het Rode Kruis.
Spreekt jou dit aan, wil je er meer over weten of wil je onmiddellijk aan de slag? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

meer info: Vera De Schutter, hoofd Sociale Hulpverlening, 052 42 29 73
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ALKATRAXX - - FACE THE BASS
Dance-event Festivalhal Donkmeer
Zaterdag 20 oktober komt elke danceliefhebber aan zijn trekken in Festivalhal Donkmeer.
Daarvoor moeten een gevarieerde line-up van DJ’s, belichting en een sfeervolle inkleding
zorgen.
Op het programma:
Regi
(Illusion, trance)
DJ Ghost
(ghoststyle)
Eliza
(BBC, trance)
Dean
(Kabarka, hardcore)
Blacky
(Goodvibes, jump, retro house)
CJ Bonux
(Bosquimano, tech house)
Dr. Evil
(Bosquimano, techno)
Tickets:

7 euro in voorverkoop (Frituur Rio)
10 euro aan de kassa

De deuren gaan open om 21 uur.
Een organisatie van Bosquimano v.z.w.
meer info: www.bosquimano.be

STARTDAG CHIROMEISJES BERLARE
Op 30 september start het nieuwe werkjaar van Chiromeisjes Berlare.
Iedereen is welkom van 14 tot 17 uur in het Wegelken voor een spetterende startdag!

Jeugdcentrum De Kroon TE HUUR voor activiteiten
Afgelopen mei zette jeugdhuis JZN voorlopig een punt achter zijn activiteiten. De lokalen waarvan JZN gebruik maakte
(Burgs. De Lausnaystraat 65), zijn eigendom van de gemeente. Het gemeentebestuur stelt nu het gebouw ter beschikking
van de (jeugdige) burger, herdoopt het tot Jeugdcentrum De Kroon en laat het beheren door de dienst jeugd & vorming.
Iedereen (privé-personen en verenigingen) kan JC De Kroon huren voor allerlei activiteiten aan een bijzonder laag tarief.
Wie op zoek is naar een gezellige ruimte voor een verjaardagsfuif, optreden, vergadering of kaartavond, moet beslist even
informeren naar de voorwaarden.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
www.berlare.be
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OPEN MONUMENTENDAG – wonen
zondag 9 september

Of je nu in een riante villa, een knus appartement, een boerderij, een klooster, een gevangenis of op straat woont,
iedereen woont. Maar wat bedoelen we precies met wonen?
De plek waar je woont, is de plek van het dagelijkse leven: slapen, eten, omkleden, wassen en het koesteren van je meest
persoonlijke rituelen. Wonen wordt geassocieerd met een thuis, een plek waar je jezelf kan zijn, waar je je mee verbonden
voelt. Concreet betekent dit een associatie met bescherming en veiligheid. Terugblikkend naar het verleden, blijken woningen sporen van een evoluerende samenleving. Van de nederigste huisjes tot een prestigieus kasteel, van een tehuis tot een
boerderij. Allemaal zijn ze getekend door de geschiedenis en de omgeving. Een hoeve, een appartement, de meubelen en
decoratie, … Het zegt iets over de ﬁnanciële middelen, onze professionele situatie, ons opleidingsniveau.
Naar aanleiding van Open Monumentendag op zondag 9 september stelt de cultuurdienst, i.s.m. de cultuurraad van Berlare,
enkele bijzondere woningen open voor het publiek: het Pachthof, het Blauwhof, het kasteel van Uitbergen en de woning van
architect De Bie.
De oudste bronnen van Het Pachthof, gelegen achter de Bareldonkkapel, dateren reeds uit 1632. Het was een omwalde
hoeve met uitgestrekte landerijen. De naam ‘pachtgoed’ en later ‘pachthof’ laat vermoeden dat de bezitters ervan niet de
uitbaters van de hoeve waren. Het Blauwhof werd opgetrokken in de 18de eeuw. Dit ‘Hofken’ was eveneens een omwalde
hoeve en zomerresidentie van een Dendermondse familie. Ook het kasteel van Uitbergen werd door de eeuwen heen
verbouwd van boerderij tot buitenplaats. Omstreeks het midden van de 19de eeuw werd het de woonplaats van diverse
burgemeesters van Uitbergen. Hierdoor is de geschiedenis van het kasteel nauw verweven met de omgeving. Tot slot stelt
architect De Bie zijn meer recente woning met kantoor open voor het publiek. Dit huis is geen monument, en heeft zeker
ook niet de pretentie dat te zijn. Door de openstelling van dit huis willen we enkel het spectrum aan nog bestaande woonvormen vervolledigen met een hedendaagse woonvorm. Woonvormen zijn in constante evolutie. Vandaar dit voorbeeld uit
de jaren tachtig dat verder werd verbouwd in het midden van de jaren negentig.
Begeleide bezoeken mogelijk in Pachthof, Blauwhof, kasteel Uitbergen en woning architect De Bie.
Reservatie is verplicht! Je kan inschrijven via 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be.

Brochure
Berlare heeft een rijk verleden. De vroegste bewoning, een La Tène nederzetting in het Kerkveld, zou dateren uit de bronstijd (2000 v. Chr.). Berlare is tevens rijk aan landelijke architectuur. Enkele hoeven zijn nog intact. Zo is er op de boerderij
van de broeders Verlackt nog een ijskelder aanwezig waarin vroeger het eten werd bewaard. Deze bijzondere vormen van
bewoning en architectuur worden beschreven in de begeleidende brochure van Open Monumentendag Berlare. Je kan deze
aanvragen op de cultuurdienst of downloaden via www.berlare.be.

OMD en de bib
In de hoofdbibliotheek zijn momenteel ongeveer tweehonderd boeken aanwezig over wonen, woninginrichting en interieurkunst. Met zeer mooie (anderstalige) fotoboeken over modern woningdesign. Deze boeken zijn in bruikleen van de
provinciale bibliotheek en blijven tot december in onze bibliotheek. Proﬁteer ervan!

Duurzaam (ver)bouwen: duurder of goedkoper?
Op maandag 10 september kan je om 20 uur terecht in CC Stroming voor een sessie rond de principes van duurzaam
(ver)bouwen. Dat is uiteraard goed voor het milieu en helpt mee de opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar wist je dat
je op langere termijn ook heel wat geld kan besparen door enkele investeringen te doen? Hoe degelijk isoleren en ventileren, welke soorten isolerende beglazing zijn er beschikbaar? Hoe kunnen we de zon als renderende energiebron aanwenden
en het regenwater in goede banen leiden? Wat is de beste materiaalkeuze?
Al je vragen worden beantwoord, zodat de baksteen in je maag iets lichter verteerbaar wordt. Een echte aanrader voor de
kandidaat-(ver)bouwer!
prijs: 2,50 euro
inschrijven op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
begeleiding: Bert Van Hoye, docent Dialoog v.z.w, kenniscentrum voor duurzaam bouwen en wonen
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NIEUWS UIT DE BIB
Het leven van A tot Z
In de bib vind je de chaos van het volle leven, maar wel netjes gerangschikt.
Je treft er 243 moorden en 65 aﬀaires aan op twee vierkante meter.
En die kan je allemaal uitproberen, zonder risico.
De bib inspireert, laat je fantasie op hol slaan, biedt antwoorden en oplossingen. Voor iedereen, hoe oud, jong, zelfverzekerd
of vertwijfeld je ook bent.
De Bibliotheekweek start op zaterdag 13 oktober. Wie zich als nieuw lid inschrijft op deze dag, krijgt een mooie bibtas
cadeau! De ganse week lang worden alle bezoekers verrast met een kleine attentie.

Oude boeken moeten weg
Dit jaar wordt er een uitzonderlijk grote hoeveelheid afgevoerde boeken aangeboden.
Vooral romans, maar ook veel informatieve en kinderboeken. Maximum 1 euro per boek!
Zaterdag 20 oktober van 8.30 tot 13 uur in de gaanderij van CC Stroming.

Op de top van de Mount Everest

Op 17 mei bereikte Bjorn Vandewege, samen met twee andere Vlamingen, de top van de Mount Everest.
Slechts tien Belgen zijn daar al in gelukt. Bovendien klommen zij langs de Tibetaanse kant, de steilste en koudste kant van de
berg. Bjorn Vandewege komt over deze en andere expedities vertellen op maandag 22 oktober om 20.15 uur in de grote zaal
van CC Stroming.
Gratis toegang.
Een organisatie van De Leesdijk, het samenwerkingsverband van de bibliotheken.

In topvorm en win een mooie prijs
Aan de lezingenreeks ‘De bib in topvorm’ is een sportieve wedstrijd verbonden. Je kan een hartslagmeter (ter waarde van
110 euro) en/of een toegangsticket voor een thuiswedstrijd van voetbalclub RSC Anderlecht of Club Brugge winnen.
Deelnemingsformulieren in de bib, of via www.deleesdijk.be.
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Boekegem
Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 oktober wordt bij Radio 2 Oost-Vlaanderen in de programma’s ‘Middagpost’
(12 tot 13 uur) en ‘Avondpost’ (17 tot 18 uur) dagelijks een vraag gesteld. De antwoorden leiden je naar de naam van een
Oost-Vlaamse gemeente, Boekegem 2007. Er is een waardebon voor multimedia te winnen ter waarde van 2.500 euro,
een mini-stereoketen en twintig boekenbonnen van 150 euro. Deelnemingsformulieren in de bib, of via www.boekegem.be.

Bezoek met De Leesdijk de Boekenbeurs
Op donderdag 8 november kan je naar de Boekenbeurs in Antwerpen.
De bib en de Leesdijk zorgen voor een all in-arrangement: busvervoer, toegangskaart en verwenbon.
Volledig gratis!
We vertrekken om 18 uur aan de hoofdbibliotheek, Dorp 101a, en zijn rond 23 uur terug.
Inschrijven is verplicht en kan tot 31 oktober in de bib.

Sluitingsdagen bib
zondag 9 september - zondag 23 september - maandag 24 september - woensdag 26 september
donderdag 27 september - zondag 14 oktober - zondag 28 oktober
Tijdens de kermisweek in Berlare (23 tot 27 september) blijft de bibliotheek van Overmere open.
Je kan daar terecht tijdens de gewone openingsuren: dinsdag van 15.30 tot 17.30 uur en woensdag van 19 tot 21 uur.

CONCERT
Orgelcomité Overmere
Op zondag 30 september kan je om 18.30 uur
in de kerk van Overmere genieten van een
schitterend concert van Wannes Vanderhoeven
(orgel) en Sara Vanderstappen (woord).
Tickets kosten 5 (voorverkoop) en 6 (aan de
kassa) euro.
meer info: 09 367 75 81

Cultuurdienst zoekt
LIEFDESBRIEVEN
Rond Valentijn plant de cultuurdienst een tentoonstelling met mooie,
romantische, grappige, ontroerende liefdesbrieven. Hiervoor rekent ze
op de medewerking van alle inwoners.
Tot eind december kan je brieven bezorgen, zowel hele oude (van grootof misschien wel overgrootouders) als brieven van vandaag.
Wie liever zijn naam of de naam van de schrijver anoniem houdt, kan ook
een kopie (laten) maken en persoonlijke verwijzingen schrappen.
Duik eens in je privé-collectie en misschien komt jouw brief in de tentoonstelling!
meer info: cultuurdienst, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
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COMPOSITIEWEDSTRIJD
voor iedereen van tien tot zestien jaar

Open Kerk geeft iedereen tussen tien en zestien jaar de kans een lied te schrijven.
De winnaar krijgt een (boeken)bon van 125 euro. Bovendien zal een componist zijn lied bewerken voor tweestemmig koor
en orgel. Dit werk wordt dan uitgevoerd tijdens de ﬁnaleavond op vrijdag 16 november in de Sint-Martinuskerk van Berlare.

Praktisch
Je toonzet een van de vijf teksten die je vindt op compositiewedstrijdjongeren.skynetblogs.be. Je maakt er een eenstemmig
lied van, zonder begeleiding. Wie geen muziek kan schrijven, mag zich laten bijstaan door een peter of meter die echter zelf
geen creatieve inbreng mag hebben. Of je kan zelfs je compositie insturen op een geluidsdrager.
De inzendingen worden uiterlijk op 15 oktober 2007 verwacht op het wedstrijdsecretariaat, Dorp 32. Een jury, voorgezeten
door Monseigneur Van Looy, bepaalt de winnaars.

Prijzen
eerste prijs:
tweede prijs:
derde prijs:
publieksprijs:

een (boeken)bon van 125 euro en een bewerking van het lied voor tweestemmig koor en orgel
een (boeken)bon van 50 euro
een (boeken)bon van 25 euro
een (boeken)bon van 50 euro
Deze wordt uitgereikt tijdens de ﬁnaleavond, waarop de tien beste inzendingen worden gebracht door
zangers.

volledig wedstrijdreglement en meer info: Pastorie Berlare, Dorp 32
052 42 23 96 en Leo.Segerink@pandora.be
compositiewedstrijdjongeren.skynetblogs.be

TENTOONSTELLING liturgische gewaden en kunstschatten
van en in de Sint-Martinuskerk van Berlare
De Sint-Martinuskerk herbergt enkele zeer waardevolle kunstschatten.
Omdat ze zo mooi zijn en onmogelijk permanent kunnen worden getoond, organiseert Open Kerk in de kerk een tiendaagse
tentoonstelling van deze waardevolle stukken. Daarna worden ze weer veilig opgeborgen.
De vernissage vindt plaats op vrijdag 7 september om 20 uur. Theo Roels voorziet een inleidend woord.
Voor het muzikaal intermezzo zorgen Caitlin Lanssens (harp) en Lode Lefèvre (trompet).
De toegang is gratis. Iedereen is welkom.
Openingsuren:
zaterdag 8 en 15 september, van 14 tot 20 uur;
zondag 9 en 16 september, van 10 tot 18 uur;
alle weekdagen van 10 tot 14 september, van 14 tot 18 uur.
Een organisatie van Open Kerk en v.z.w. Parochiale Werken Berlare.
meer info: Leo Segerink, 052 42 23 96
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KERMIS
UITBERGEN - DONK - BERLARE

PROGRAMMA UITBERGEN KERMIS
ZONDAG 2 SEPTEMBER
15 uur

Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen met aankomst in Veerstraat

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
vanaf 17uur

18.30 uur
22 uur

Veerstraat en Dorpsplein
Rommel-, antiek- en brocantemarkt / avondmarkt met standwerkers
Tekenwedstrijd voor kinderen / optreden rope skipping – make music ‘reis rond de wereld’
Kermisevenement (supportersclub De Zwaanvrienden)
Verrassingsact
Kermisbarbecue in SCC De Venne
Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan, met discobar
Kermisworp vanop het balkon van het oud-gemeentehuis
tal aan waardevolle prijzen en verrassingen (i.s.m. college van burgemeester en schepenen)

ZONDAG 9 SEPTEMBER
Grote gewaarborgde kermisvlucht uit Quievrain in lokaal De Zwaan

MAANDAG 10 SEPTEMBER - JAARMARKT

9.30 uur
10 uur
12 uur

Speciale aandacht voor kinderjaarmarkt
kleine veemarkt voor schapen, honden, kippen en konijnen
premies, i.s.m. het gemeentebestuur.
uitbetaling in het oud-gemeentehuis.
De tentoongestelde dieren moeten op de markt aanwezig zijn van 9 tot 11.30 uur.
Plechtige eucharistieviering voor overleden parochianen en zegening graven
Jaarmarktevenement (Gezinsbond)
Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan, met discobar

PROGRAMMA DONK KERMIS
ZATERDAG 8 SEPTEMBER
12 tot 14 uur
18 tot 20 uur

Ribbekes à volonté in Café In de Wandeling (vooraf inschrijven)
Ribbekes à volonté in Café In de Wandeling (vooraf inschrijven)

MAANDAG 10 SEPTEMBER - JAARMARKT VOOR VEE EN HUISDIEREN
11 uur
12 uur
10.30 uur

Toegankelijk voor iedereen. Het bestuur beslist over de uitkering der prijzen.
Mis voor de overledenen in Bareldonkkapel en uitreiking gedachtenisprentjes
Jaarmarktmenu in Taverne Poseidon
Bakbolling in Café Restaurant Regina (ook om 19.30 uur)
Doorlopend mosselen en gratis vlaaien of rijstpap

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
19 uur

Bingo Avond in Café In de Wandeling
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PROGRAMMA BERLARE KERMIS
VRIJDAG 21 SEPTEMBER
20 uur

20 uur

20 uur
21 uur

Opening kermistentoonstelling (Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare)
‘Kinderspelen en speelgoed’, in raadzaal gemeentehuis
toegankelijk
zaterdag van 17 tot 20 uur
zondag van 10 tot 12 en van 15 tot 20 uur
maandag mogelijkheid tot geleid bezoek voor scholen (op aanvraag)
dinsdag van 10 tot 20 uur
Kermisquiz in café De Dreef
inschrijven op kermisquizdreef@gmail.com of 0484 883360
ploegen van max. 5 personen, €15 /ploeg
Vrijgezellenparty in café ‘t Half Maantje
tussen 21 en 22 uur: gratis champagnecoctail voor de dames
Kermisfuif in café ‘t Vatje
ten voordele van ‘Make a Wish Belgium-Vlaanderen’

ZATERDAG 22 SEPTEMBER
10 uur

14 uur

14.30 uur
15 uur

18 uur
18 uur
19 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
21 uur
21 uur
22 uur
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Opendeurdag gemeentelijk magazijn (i.s.m. lokale politie)
Voetbalwedstrijden op SK Berlare:
13 uur
Prov. Miniemen tegen Melsele
13 uur
Knapen tegen Temse
14.30 uur
Scholieren tegen Nieuwkerke.St.Niklaas
14.30 uur
Gewest. Miniemen tegen Oosterzele
14.30 uur
Prov. Pre-Miniemen tegen Wachtebeke
14.30 uur
Duiveltjes tegen KV St.Gillis
14.30 uur
Duiveltjes F 6 tegen SK Lebbeke
14.30 uur
Duiveltjes F 7 tegen SK Lebbeke A
15.30 uur
Reserven tegen Eeklo
15.30 uur
Reserven tegen Ursel
Elite Derny criterium (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
2 schiftingreeksen van 24 km (16 ronden van 1,5 km)
om 17 uur: 2 ﬁnalereeksen van 34,5 km in 23 ronden
Gesloten omloop Dorp-Frankrijkstraat-Warande-Hoogstraat-Dorp
Soldatenschieting op staande wip op terrein achter sporthal
Juniores criterium (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
60 km (40 ronden van 1,5 km)
Gesloten omloop Dorp-Frankrijkstraat-Warande-Hoogstraat-Dorp
Grote kermisvlucht Quievrain: inkorven tot 19.45 uur in Café De Warande
Kermiscafé in Cultuurcafé
Berlare Rocks! – Covergirlband in café ‘t Vatje
ten voordele van ‘Make a Wish Belgium-Vlaanderen’
Kermisconcert door ’t Meziek in CC Stroming (€5)
Discobar New Line in Café De Warande
The great popcorn party in café ‘t Half Maantje
Fuif met DJ Benny in café De Dreef
Kerremes-Fuif in zaal Mic Mac (Vergane Glorie)
Optreden Lexy Boy & Dark Shades in Sporthal Berlare (gratis)
Berlare Rocks! – Promille oo in café ’t Vatje
ten voordele van ‘Make a Wish Belgium-Vlaanderen’

ZONDAG 23 SEPTEMBER
9 uur
ca. 9.45 uur
11.30 uur

15 uur

15 uur
17 uur
17.30 uur
19 uur

Lossen grote kermisvlucht uit Quievrain in café De Warande
Groet en bloemenhulde aan monument (nationale oudstrijdersbond)
Aansteken barbecuevuren (doorlopend tot 17.30 uur) in café ’t Vatje
Verrassingsoptreden (valavond) – details zie aﬃche ter plaatse
ten voordele van ‘Make a Wish Belgium-Vlaanderen’
Barbecuefestijn in café ‘t Half Maantje
Steak, entrecôte, brochettes, gamba’s, scampi’s, … + garnituur, brood en aardappelen
Kostprijs: €15 – reservatie gewenst
Kermiscafé in Cultuurcafé met om 21 uur Studio Zondag ‘The Slowclub’ (gratis)
Muzikale wandeling (K.F. Nieuw Leven uit Aaigem)
Fuif met DJ Benny in café De Dreef
Discobar New Line in Café De Warande

MAANDAG 24 SEPTEMBER
10 uur
11 uur
16 uur
17 uur

Mis voor de overledenen met uitreiking van gedachtenisprentjes in Sint-Martinuskerk
Aperitief met gratis hapjes in café ‘t Half Maantje
Kermiscafé in Cultuurcafé
Wielerwedstrijd Elite zonder contract, Amateurs & Masters
(W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
96 km 16 ronden van 6 km langs Dorp-Hogeweg-Waterhoek-Van Tieghemstraat-Warande-Dorp

DINSDAG 25 SEPTEMBER

PRIJSKAMP VOOR PAARDEN
I. BRABANTS RAS
€15 + MEDAILLE €12/10/en verder €7 + €5 verplaatsingsvergoeding per dier
€10 + MEDAILLE voor het eerste paard van een inwoner van Groot-Berlare in de reeks
1.
zuigelingen
2.
jaarlingen
€25 + MEDAILLE €20/17/15/12/ en verder €10 + €5 verplaatsingsvergoeding per dier
€10 + MEDAILLE voor het eerste paard van een inwoner van Groot-Berlare in de reeks
3.
merries van 2 jaar
4.
merries van 3 en 4 jaar
5.
merries van 5 jaar en ouder

II. ZADELPAARDEN
€15 + MEDAILLE €12/10/en verder €7 + €5 verplaatsingsvergoeding per dier
€10 + MEDAILLE voor het eerste paard van een inwoner van Groot-Berlare in de reeks
1.
zuigelingen
2.
jaarlingen
€25 + MEDAILLE €20/17/15/12/ en verder €10 + €5 verplaatsingsvergoeding per dier
€10 + MEDAILLE voor het eerste paard van een inwoner van Groot-Berlare in de reeks
3.
merries, hengsten en ruinen van 2 jaar
4.
merries en ruinen van 3 jaar
5.
merries en ruinen van 4 jaar en ouder

III PONY’S/EZELS
€13 + MEDAILLE €10/7/ en verder €5 (geen verplaatsingsvergoeding)
1.
pony’s kleiner dan 1,10 m.
2.
pony’s tussen 1,10 m en 1,48 m
3.
ezels
Max. 5 pony’s per mededinger. Grote reeksen kunnen gesplitst worden. Keuring start stipt om 10 uur.
De dieren moeten vóór 9 uur zonder reclamebanden worden aangebracht op het plein Briel.
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11.30 uur

11.30 uur
13.00 uur
14.00 uur
18.00 uur
21 uur

Friet met stoofvlees in de Parochiezaal
Entrecôte festijn in café ‘t Half Maantje
Entrecôte (450 gr.) + garnituur, brood en aardappel in de schil
Kostprijs: €15 – reservatie gewenst
Fuif met DJ Benny in café De Dreef
Discobar New Line in Café De Warande
Amusement dans en plezier met André Baert (tot 18 uur) in Sporthal Berlare (gratis)
Kermiscafé in Cultuurcafé met om 21 uur optreden van Puirek (gratis)
Volleybal Kermisfuif: Special eﬀects in CC Stroming (JTV Brigand)
21 tot 0 uur: dj Jeva (Nacht van de Scholier, resident Spits FM)
0 tot 2 uur-: Erwin de Nul (Donna-Mixmasters, City Parade)
2 tot 6 uur: Mikka’s Scar (Stereo Gent, Culture Club)
Tickets: €4 VVK; €5 ADK

WOENSDAG 26 SEPTEMBER
14 uur
15 uur

Kermiscafé in Cultuurcafé
Wielerwedstrijd dames elite internationaal (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
96 km (16 ronden van 6 km) Dorp-Hogeweg-Waterhoek-Van Tieghemstraat-Warande-Dorp

DONDERDAG 27 SEPTEMBER
13 uur
14 uur

14 uur
14 uur
21 uur

Kermiscafé in Cultuurcafé
57ste klassieke kermisprijs wielerwedstrijd voor elite s.g. (beroepsrenners) en elite k.b.w.b.
(W.K. Berlare sportief i.s.m. het gemeentebestuur en Het Nieuwsblad)
162 km (18 ronden van 11,6 km)
Dorp-Nieuwstraat-Blauwhofstraat-Donklaan-Dendermondsesteenweg-Gentsesteenweg-KamershoekSchuitje-Koolstraat-Schuurputstraat- Waterhoek-Dorp
Dank aan allen die deze koers steunen.
Verkeer enkel toegelaten in de richting van het parcours!
Café ter gelegenheid van de wielerwedstrijd (aan de aankomst) (JTV Brigand)
Drinkgelegenheid tijdens de koers in café De Dreef
Vuurwerk op het Beukenplein (gemeentebestuur)

VRIJDAG 28 SEPTEMBER
18 uur
19 uur
20 uur

Kermiscafé in Cultuurcafé
Kaarting belotten in Sporthal Berlare
€125 + inleg met tal van andere prijzen
Special topless act bij the bunny girls in café ‘t Half Maantje – gratis hapjes – DJ Pieter

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
14 uur
15 uur

18 uur
18 uur

Kermiscafé in Cultuurcafé
Wielerwedstrijd Nieuwelingen (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
66 km (11 ronden van 6 km)
Dorp-Hogeweg-Waterhoek-Van Tieghemstraat-Warande-Dorp
Grote kermisvlucht Quievrain: inkorven tot 19.45 uur in Café De Warande
Afsluiten van de kermis met dj Pieter in cafe ‘t Half Maantje
happy hour van 21 tot 22 uur

ZONDAG 30 SEPTEMBER
9 uur
11 uur
15 uur
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Lossen van de grote kermisvlucht uit Quievrain in café De Warande
Aperitief met gratis hapjes in café ‘t Half Maantje
Kermiscafé in Cultuurcafé

C U LT U U R

Les Femmes Uniques en De Romeo’s:
A NIGHT AT THE MOVIES
Naar jaarlijkse traditie viert de Berlaarse Travestie- en showgroep Les Femmes Uniques haar verjaardag met een grootse nieuwe productie op zaterdag 3 en zondag 4 november in CC Stroming.
Het publiek mag zich voor ‘A night at the movies’ verwachten aan een gezellige mengeling van
glitter, glamour en humor in een volledig nieuw decor, met fonkelnieuwe kostuums uit Thailand en
Parijs en een nieuw gemengd showballet.
Omdat Miss Moonlight (Berlarenaar Didier De Geest) dit jaar werd verkozen tot Miss Belgian
Travestie, passeren heel wat special guests de revue:
- De Vlaamse Amanda Lear (Les Folles de Gand en manager van Miss Belgian Travestie);
- Geert, een onovertrefbaar komisch talent (vroeger bij Les Filles de Malines);
- miniconcert van De Romeo’s (Chris Van Tongelen, Gunther Levi en Davy Gilles).
Bij het reserveren kan men kiezen uit twee arrangementen:
- VIP Oscar arrangement met hapjes, champagne en een voorbehouden plaats;
- Bioscoop arrangement met voorbehouden plaats.
De voorstelling op zaterdag start om 20 uur, op zondag om 15 uur.
Enkel wie zijn reservatie op voorhand betaalt, is zeker van zijn plaats.
meer info en tickets: 0475 94 20 54 en info@lesfemmesuniques.be
cafetaria sporthal Berlare
www.lesfemmesuniques.be

Vijfde MUZIEKQUIZ PhiNyX
vrijdag 26 oktober om 20 uur in CC Stroming
Beste muziekquizzer
Laten we meteen open kaart spelen. Als je enkel plezier beleeft aan een avondje fragmenten beluisteren,
dan duik je misschien maar beter tussen je ongetwijfeld uitgebreide platencollectie.
Heb je echter zin in een gevarieerde en aangename avond met platenhoezen, foto’s, videoclips (zonder geluid),
theorievraagjes (minder dan vroeger), pseudoniemen, ..., gelardeerd met geluidsfragmenten (meer dan vroeger),
dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Het opzet van onze muziekquiz is simpel in z’n eenvoud: laagdrempelig zijn voor de gelegenheidsploegen en toch uitdagend voor de doorwinterden. De klemtoon ligt op muziek vanaf de jaren ’70. Dat ons deelnemersveld jaarlijks uitbreidt, lijkt
te bewijzen dat dit gesmaakt wordt.
Deelnemen kost 15 euro per ploeg. Een ploeg bestaat maximum uit vijf personen.
meer info en inschrijven: vzwphinyx@gmail.com
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JOURNEY’S END – geen weg terug
een antioorlogsdrama

11 november 1918: wapenstilstand.
Na vier jaar loopgraven en onnoemelijk veel doden komt er een eind aan de Eerste Wereldoorlog.
De eerste wereldoorlog, maar helaas niet de laatste mondiale oorlog in de geschiedenis van de mensheid.
Nog steeds komen burgers en soldaten om bij conﬂicten over de hele wereld. Nog steeds worden jonge mensen de dood
ingejaagd.
Hoe kan zoiets? Sneuvelen die jonge soldaten voor een ideaal? Geloven ze in een zaak?
Zijn ze bang? Hoe gaan ze om met die angst?
In dit stuk van R.C. Sherriﬀ volgen we een groep jonge Engelse oﬃcieren in de loopgraven bij St. Quentin in maart 1918.
Het zijn geen helden, maar gewone mannen die stuk voor stuk anders reageren op de benarde situatie waarin ze zich
bevinden. Zij tonen ons wat de oorlog met een mens kan doen.
De twaalf acteurs in deze voorstelling zijn geen lid van een bestaand gezelschap. Meer dan 90% van hen woont in Berlare,
85% is een jonge twintiger en 75% is debutant.
Een uitdaging? Zeker en vast, maar ongetwijfeld loont het de moeite om het resultaat te komen bekijken.
Journey’s End is een stuk over jonge mensen van wie de toekomst brutaal werd weggeveegd.
De opbrengst van de voorstellingen willen wij dan ook investeren in de toekomst van jonge mensen in Ethiopië,
en dit via Finado, een organisatie van bij ons die zich hiervoor inzet.
Op vrijdagen 2 en 9 en zaterdagen 3 en 10 november
kan je de loopgravensfeer komen opsnuiven in CC Stroming (zaal Ignace De Wilde).
Tickets kosten 6 euro.
meer info en tickets:

familie Meesens, 052 42 36 85
familie De Sutter, 09 367 53 60

WIJNPROEFAVOND Oxfam Wereldwinkel
Oxfam Wereldwinkel heeft een echte wijntraditie: na koﬃe is wijn het best verkopende product.
De Fair Trade wijnen van Oxfam komen hoofdzakelijk uit Chili, sinds kort ook uit Zuid-Afrika.
Om deze wijnen beter te leren kennen, organiseert Oxfam Wereldwinkel Berlare
op vrijdag 5 oktober om 19.45 uur een unieke wijnproefavond in de parochiezaal.
Wijnmeester Marnik Bucket van de Vlaamse Wijngilde laat acht wijnen proeven,
vier rode en vier witte. Daarbij vertelt hij op een onderhoudende manier over de wijncultuur,
het wijnland Chili, ontkracht hij fabeltjes en vooroordelen over wijn en geeft hij concrete tips.
Om alles vlot te laten verlopen, wordt gewerkt met voorinschrijvingen in de Wereldwinkel, Dorp 67.
Ofwel kan je 6 euro overschrijven op rekeningnummer 001-4024634-83
met als vermelding ‘wijnproefavond + naam + voornaam’. De kaarten liggen dan klaar aan de inkom.
Openingsuren Oxfam Wereldwinkel Berlare
woensdag 15 tot 18 uur
zaterdag
10 tot 12.30 en 13.30 tot 16 uur
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BALLETSCHOOL TERPSICHORE
Het aanbod van balletschool Terpsichore is de laatste jaren
behoorlijk uitgebreid.
Eens je de smaak te pakken hebt, laat het je niet meer los…
Wil je ook nog lid worden? Aarzel dan niet om in te schrijven
want de plaatsen zijn beperkt.
Inschrijving in balletstudio: zaterdag 1 september: 9.30 tot 12 uur.
Een lessenrooster vind je in het vorige nummer van Infogem (juli-augustus).
De lessen starten terug op:
- woensdag 5 september: lessen klassiek en jazz volwassenen;
- donderdag 6 september: lessen hip hop;
- vrijdag 7 september: lessen jazz;
- zaterdag 8 september: lessen preballet + klassiek A + jazz A2.
meer info:

Martine Maerten, 052 42 26 18
An Van Malderen, 052 42 60 38
www.balletschool-terpsichore.be

CC Stroming lanceert CULTURELE ZUIPKAART
Jonge mensen en centen. Niet altijd een makkelijke combinatie.
Het zakgeld moet goed worden besteed aan uitgaan, telefoonkosten, kledij, …
Zelden blijft er geld over voor podiumvoorstellingen.
Totnogtoe was de abonnementsformule de goedkoopste manier om in CC Stroming voorstellingen
bij te wonen. Maar dat betekent dat je maanden van tevoren moet beslissen wat je al dan niet wil
zien. En dat is niet evident.
Daarom heeft CC Stroming nu iets nieuws bedacht voor iedereen onder de 26 jaar, ﬂexibeler en
nog goedkoper dan een abonnement: de culturele zuipkaart. Ze volgt het principe van een drankkaart op fuiven. Zo’n kaart kost 30 euro en bestaat uit zes stroken ter waarde van 5 euro. Elke voorstelling van CC Stroming is een bepaald aantal stempels van 5 euro waard. Dit bedrag ligt meestal
veel lager dan het abonnementstarief en is dus echt wel supervoordelig!
Iemand kan zelf met zijn kaart zes keer naar een voorstelling van één stempel gaan. Of bijvoorbeeld samen met twee vrienden een voorstelling van twee stempels bijwonen. De kaart blijft een
seizoen lang geldig en is dus niet persoonsgebonden, zolang de gebruiker maar jonger is dan 26
jaar! Afstempelen doen we aan de kassa zelf.
Een volledig programmaoverzicht met vermelding van het aantal stempels vind je op
www.berlare.be/ccstroming.
meer info: CC Stroming, 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
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CC STROMING
SEPTEMBER - OKTOBER 2007

meer info & tickets:

052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
www.berlare.be/ccstroming

reductieprijzen
abonnementsprijs (abo)
de culturele zuipkaart

voor iedereen t.e.m. 25 en vanaf 55 jaar
vanaf vijf voorstellingen, op hetzelfde moment gereserveerd
zie p. 25

OPENINGSFEEST

OPENINGSFEEST SEIZOEN 2007-2008 MET HANS & PIZZA
zaterdag 1 september, vanaf 17 uur
Iedereen is welkom op onze binnenplaats! Gratis inkom.
Voor de kindjes is er om 17 uur een kort meespeel-poppentheater dat in eigen
huis werd gecreëerd.
Vanaf 19 uur kan je genieten van de nieuwe Nederlandstalige formatie HANS,
rond zanger-acteur Hans Van Cauwenberghe. HANS is vrolijk, aards en zot; een
mengeling van Vlaamse klei en Italiaans licht.
Familie, vrienden onder elkaar: van ons mag de avond lang duren.
Een stuk pizza kost 3 euro.
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HUMORFESTIVAL

HET WOORD - FESTIVAL IN HET TEKEN VAN HET WOORD
zaterdag 8 september, 20 uur (deuren 19.30 uur)
De zesde editie wordt een boeiende cocktail van stand-up comedy, verteltheater
en muziek. Het decor dompelt je onder in een echte salonsfeer, waarbij je kan
genieten van een drankje en een hapje.
David Galle
David won samen met ‘Ter Bescherming van de Jeugd’ de Comedy Zone Award
tijdens de crazy comedy cover contest in de Minard in Gent. Hou hem in het oog.
Patrick Van Den Kieboom
In ADHD vertelt Patrick over leven met een kwaal die weliswaar onleefbaar is,
maar toch grappig. Of hoe de wereld er heel raar uitziet als je hem bekijkt onder
invloed van rilatine.
Patrick zit mee in de tour van Comedy Casino Royale, de theaterversie van het
Canvas comedyprogramma.
De Florrekes
Dat Berlare ook over humortalent beschikt, bewijzen de Florrekes.
Laat je verrassen door de comedy act van de leerlingen van het laatste jaar woord
van onze eigenste Academie. Ze worden gecoacht door Niki De Sitter.

fotograaf: © Hakim

Axl Peleman
Axl Peleman zorgt voor de muzikale verpozing tussen al dat woordgeweld.
Hij brengt een aantal Nederlandstalige, eigen nummers uit zijn album ‘Liekes’ dat
in het voorjaar verscheen.
MC van dienst is Jos. Hij is de plezantste thuis en is dan ook op die manier jouw
gastheer doorheen deze dolle avond.
Een organisatie van Bosquimano v.z.w. i.s.m. CC Stroming.
12 / 11 (-26 en +55j) / 10 (abo) euro - 2 stempels culturele zuipkaart

TENTOONSTELLING

DE DONK GEFOTOGRAFEERD & STRAATPORTRETTEN
zondag 16 september, 17 uur

fotograaf: © Eddy Copers

Twee projecten van ons eigen fotocollectief Stroming,
gecoacht door Marc Van Gysegem.
‘De Donk gefotografeerd’ toont foto’s van de natuurgebieden rond het Donkmeer
die vaak niet toegankelijk zijn voor het publiek.
Deze tentoonstelling komt tot stand met de medewerking van v.z.w. Durme,
Bezoekerscentrum Donkmeer.

fotograaf: © MVG

Op hetzelfde moment kan je in het cultuurcafé portretten bekijken van mensen
in de straten van Berlare, Overmere en Uitbergen.

Tot 14 oktober (straatportretten tot eind oktober)
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STUDIO ZONDAG

THE SLOW CLUB
zondag 23 september, 21 uur
Alle leden van de Slow Club delen een grote liefde voor spicy rock’n’roll music en
een goede live show. Ze spelen Presley op een explosieve bluesmanier, met veel
respect voor de King.
met: Nathalie Van Laecke (zang), Zaman (gitaren), Bart Biesbrouck (bas) en Micha
Vandendriessche (drums)
www.theslowclub.com
gratis

LITERAIR CONCERT

zondag 7 oktober, 10.30 uur
Sara Vertongen, Kristien Ceuppens en Aram Van Ballaert - Metamorfosen
“Ik wil gaan spreken van gedaanten die in nieuwe werden veranderd.
Goden, leen mijn werk uw adem, want ook u deed mee aan die veranderingen.
Leidt ononderbroken mijn lied vanaf het eerste werelduur tot aan mijn tijd.”
Zo begon Ovidius lang geleden zijn epos ‘De metamorfosen’. Sindsdien is zijn
werk een onuitputtelijke bron geweest voor andere kunstenaars.
Twee muzikanten en een actrice leiden je rond in de wereld van mensen en
nimfen, helden en goden. Een wereld waarin alles mogelijk is,
waarin niets hetzelfde blijft.
muziek:
tekst:
met:

Benjamin Britten,
Metamorphosen voor hobosolo en Nocturnal voor gitaarsolo
Ovidius
Sara Vertongen (woord), Kristien Ceuppens (hobo)
en Aram Van Ballaert (gitaar)

i.s.m. bibliotheek Berlare
11 / 10 (-26 en +55j) / 9 (abo) euro - 1 stempel culturele zuipkaart

LICHTE MUZIEK

THÉ LAU - SOLISSIMO

fotograaf: © Alex Vanhee

zaterdag 20 oktober, 20 uur
Sinds hij een (voorlopig) punt zette achter zijn band The Scene, kwam er een ware
lawine projecten van Thé Lau: verhalen, een roman, soloalbums.
Na de (voorlopige) split van The Scene experimenteerde Thé Lau met allerlei
formaties. Maar slechts één keer eerder speelde hij helemaal alleen.
Het leerde hem welke meerwaarde zo’n optreden kan hebben: de intimiteit als
krachtig bindmiddel tussen zanger en publiek.
De set bevat uiteraard songs, maar ook wat proza, achtergrondverhalen en
zowaar een vleugje humor. Alleen met ’t publiek, slechts gewapend met gitaar en
papier, losser en meer improviserend dan we van hem gewend zijn.
Onder het motto: “Hier kom ik aan, hier ben ik lief, ik geef mezelf aan jou.”
met: Thé Lau (zang en gitaren)
www.thelau.nl
12 / 11 (-26 en +55j) / 10 (abo) euro - 2 stempels culturele zuipkaart
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TENTOONSTELLING

FRANCINE VAN DER BIEST
zondag 21 oktober, 17 uur
Francine Van der Biest studeerde in 1975 af aan het Hoger Sint-Lucasinstituut in
Gent, afdeling Monumentale kunst.
Zij werkt freelance als ontwerpster van woontextiel (o.a. tapijten), heeft een eigen
label, is docente aan de hogeschool Gent en werkt voor uiteenlopende artistieke
projecten.
De rode draad in haar werk is een minimale en sobere vormentaal,
waarin soms onverwachte en speelse accenten opduiken.
Zij was laureaat van de Provinciale Prijs Vormgeving 2004.
tot 2 december

STUDIO ZONDAG

THE DITCH
zondag 28 oktober, 19.30 uur
The Ditch heeft de klassieke rockbandbezetting (zang, gitaar, bas en drums),
maar tovert daar wonderbaarlijke songs uit.
Raymond Geerts, gitarist bij Hooverphonic, speelt bij deze band.
met: Kristof Van den Bergh (zang, gitaren), Raymond Geerts (gitaren), Sven Muller
(bas) en Antony Van der Wee (drums)
www.theditch.be
gratis

KINDERFILM

MILLIE EN DE STEEN VAN ZIBA
woensdag 31 oktober, 15 uur
ﬁlm vanaf 7 jaar
Dankzij haar amulet, de steen van Ziba, kan Millie met de dieren praten…
In deze poëtische, hartverwarmende kinderﬁlm, volledig gedraaid in Berlare, Zele
en de omgeving van het Donkmeer, spelen honden en paarden de hoofdrol.
Paul Moereels, 2005
met: Phylllis Moereels, Carry Goossens, Jos Van Geel
3 euro

met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen
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CURSUSSEN DIE BINNENKORT STARTEN
POLITIEKE FILOSOFEN EN DE KLIM NAAR DEMOCRATIE
Centraal in Museum Donkmeer staat de scharnierperiode tussen het Ancien Régime en de geboorte van de democratie.
Heel wat denkers hebben de aanloop naar dit kantelmoment en de prille democratische beginselen gestoﬀeerd met huntheorieën.
Heb je altijd al willen weten welke redeneringen aan de basis liggen van onze huidige rechtstaat? Of waar politicus x of y de
mosterd haalt? We geven in vijf sessies een uniek inzicht in de ontstaansgeschiedenis van onze democratie.
De eerste twee zijn gepland in oktober en november.
Niccolò Machiavelli (donderdag 4 oktober, 19.30 tot 22 uur)
We starten de reeks met de nog steeds controversiële ﬁguur Machiavelli (1469-1527),
dé politieke ﬁlosoof van de renaissance.
Zijn ﬁlosoﬁe wordt vaak samengevat met de boutade ‘het doel heiligt de middelen’.
In zijn hoofdwerk ‘Il principe’ geeft hij richtlijnen voor het beleid van de heerser die zijn macht ten dienste
van het volk wil behouden.
begeleiding: Sonja Lavaert
Thomas Hobbes (donderdag 8 november, 19.30 tot 22 uur)
Hobbes (1588-1679) was in zijn tijd een geducht politiek denker.
De laatste tijd is er sprake van een herontdekking van deze klassieke ﬁlosoof.
De vragen die Hobbes stelde naar de verhoudingen tussen staat en burger, tussen geweld,
macht en gezag zijn dan ook actueler dan ooit tevoren.
In zijn hoofdwerk ‘Leviathan’ presenteert hij zich als de theoreticus van de opkomende burgerlijke staat.
begeleiding: Willy Coolsaet
locatie:
prijs per sessie:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
meer info:

Museum Donkmeer, Alfred Nelenpad
9 euro, met korting: 4,50 euro
(info te verkrijgen bij Vormingplus)
tot 24/9, 30/10, op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
Machiavelli: 07 10 04C
Hobbes: 07 11 08B
Vormingplus Waas-en-Dender, Imavo v.z.w. en Museum Donkmeer
www.berlare.be/ccstroming

BELGIË IN DE RUIMTE (DONDERDAG 8 NOVEMBER, 20 TOT 22.30 UUR)
België speelt als klein land toch een relatief belangrijke rol in de ruimte.
In die mate zelfs dat het wordt aanzien als de ‘grootste van de kleine lidstaten’ van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA!
Ons land is betrokken bij zowat alle belangrijke domeinen van het ruimteonderzoek: van aardobservatie en telecommunicatie tot de verkenning van andere planeten in ons zonnestelsel. En daarnaast vlogen onze Dirk Frimout en Frank De Winne al
door de ruimte. Tijdens deze buitenaards boeiende avond kom je alles te weten over de Belgische activiteiten in de ruimte!
locatie:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
begeleiding:
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CC Stroming
9 euro, met korting: 4,50 euro
(info te verkrijgen bij Vormingplus)
tot 29 oktober op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
071108D
Vormingplus Waas-en-Dender en UPV
Koen Geukens

TO E R I S M E
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Toeristische DAGFIETSTOCHT naar Aalst
Op donderdag 6 september kan elke liefhebber meeﬁetsen naar Aalst.
De tocht langs zoveel mogelijk groene, rustige wegen vertrekt om 10 uur
aan het Boerenkrijgpark in Overmere en gaat via Uitbergen, Berlare en
Gijzegem waar een tussenstop is voorzien.
Na het middagmaal (dagschotel in de ‘Graaf van Egmont’ op de Grote
Markt) is een bezoek aan het stedelijk museum gepland waar een
tentoonstelling loopt over priester Daens en het carnavalsgebeuren.
De terugrit leidt langs Lede en Schellebelle, ’t Veer (overzetboot) en de
Kalkense Meersen. De volledige tocht bedraagt ongeveer 50 km
(heen en terug).
Een organisatie van KWB Overmere, i.s.m. KAV Overmere.
Deelnemen kost 11,50 euro voor leden van KWB en KAV Overmere en
15 euro voor niet-leden.
Inschrijven en betalen, indien mogelijk vóór 1 september,
bij Julien Rogiers, Kleine Molenstraat 17.
meer info:

Julien Rogiers, 09 367 63 66
en myriam.kayaert@skynet.be

GEZOCHT:
authentieke Donkse PALINGRECEPTEN
Naar aanleiding van de Week van de Smaak zijn wij op zoek naar recepten
uit lang vervlogen tijden die de inwoners van de Donkgemeenten
gebruikten om paling klaar te maken. Ben je inwoner van Berlare,
Overmere of Uitbergen en in het bezit van een oud recept om paling in
‘t groen, paling met geus of op welke andere wijze ook klaar te maken?
Laat het ons weten en wij brengen dit vergeten erfgoed
opnieuw in de kijker.
Je kan je recepten bezorgen:
- Museum Donkmeer, A. Nelenpad, museumdonkmeer@berlare.be;
- CC Stroming, Dorp 101, ccstroming@berlare.be
Meer info: 09 342 92 40 of 052 42 42 47
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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.

zondag 23 september: Fietsen door Groen Berlare

© Toerisme Scheldeland

Rustige ﬁetstocht (ca. 30 km), op zoek naar aanstekelijke natuur
in de buurt: omgeving Donkmeer, Berlarebroek en Scheldebroeken.
Afspraak om 9 uur aan bezoekerscentrum Donkmeer.
meer info: Jan Maertens, 0478 76 55 49

zondag 7 en 21 oktober: Kom eens Trektellen!
Al van de ‘simultaantrektellingen’ gehoord? Er worden dan over heel Vlaanderen tientallen telposten bemand om te kijken
naar overtrekkende vogels. De telpost van v.z.w. Durme ligt in het Aubroek (het hart van de Scheldebroeken) in Berlare, vlakbij taverne Het Veerhuis. Iedereen is welkom vanaf 8 uur. Bij gunstige omstandigheden wordt de hele dag geteld.
Blijvers zorgen zelf voor picknick.
i.s.m. Vogelwerkgroep Durmevallei
meer info: Mathias Engelbeen, 0486 58 25 95
Jan Maertens
Educatief medewerker van v.z.w. Durme aan het Donkmeer
V.z.w. Durme – Natuur langs Durme, Donk en Schelde
Bezoekerscentrum Donkmeer
Festivalhal Donklaan (A. Nelenpad) Berlare
09 348 30 20 (kantooruren) of 052 45 31 41
donk@vzwdurme.be en www.vzwdurme.be

Gezocht: MEDEWERKERS voor Halloweenwandeltocht
Jong-VVV organiseert op zaterdag 13 oktober opnieuw een griezelige
Halloweenwandeltocht rond het Donkmeer. Om het nog spannender te
maken is de vereniging op zoek naar enkele vrijwilligers die zich willen
laten omtoveren tot spook of een handje willen helpen tijdens die avond.
Interesse? Contacteer jong-VVV dan via jongegarde@donkmeer.be.
32

SPORT

8

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

PA & GIJS WANDELTOCHTEN Boerenkrijgstappers
Ook voor hun derde wandeling dit jaar, op zondag 23 september, ontvangen de Boerenkrijgstappers de wandelaars in
Festivalhal Donkmeer. Alle wandeltrajecten lopen doorheen de Eendenkooi en zijn bij normale weersomstandigheden
geschikt voor kinderwagens en, met wat hulp hier en daar, voor rolstoelen. De langere afstanden doorkruisen de landerijen
in het noordelijke deel van Overmere.

Start
- Start tussen 7.30 en 15 uur, aankomen vóór 18 uur;
- Elk wandeltraject is volledig en duidelijk bewegwijzerd met opvallende pijlen.

Kosten
- 1,50 euro voor een gewone inschrijving, verzekering inbegrepen;
- 3 euro voor inschrijving met een koﬃe en 2 pannenkoeken;
- 0,50 euro korting voor leden van erkende clubs.

Parcours
De trajecten van de korte afstanden (5 en 9 km) situeren zich rond het Donkmeer en de onmiddellijke omgeving, met een
rustpost op ‘het Weiken’ in de Brielstraat. De 9 km-route gaat tot aan de Gratiebossen en de Bookhamers.
Vanaf de 12 km-tocht gaat het traject richting Overmere langs landelijke, meestal verharde wegen en wegels.
De ruime feestzaal van Overmere doet dienst als controle- en rustpost. Voor de wandelaars van de 19 en 26 km is een extra
rustpost ingericht in de gebouwen van een Boerenkrijgstapper/landbouwer op rust in het Mussenstraatje.
De sportieve wandelaars van de 26 km krijgen vanuit Overmere een mooie lus gepresenteerd tot in de Kalkense Meersen.
Deze wandeling maakt ook deel uit van de CM-ﬁt actie. De kleinsten onder ons kunnen zich uitleven op de CM-ﬁt obstakelbaan; het unieke hindernissenparcours van CM Waas en Dender.
meer info:

Norbert Sichien, 09 367 75 97, norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
Johan Roels (parcours), 09 360 60 91, johan@boerenkrijgstappers.be
www.boerenkrijgstappers.be

JUDOCLUB KUMIUCHI
meer info: Dirk De Saedelaere, 052 42 76 64
Willy Sichien, 09 367 81 54
Philippe Rasschaert, 052 42 70 11
www.judoclubberlare.tk

33

ACTIVITEITEN SPORTDIENST
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Vanaf 1 september start een nieuw seizoen gemeentelijke sportactiviteiten.
Sportacademie kleuters (4-6j)
Seniorenturnen
Stepaerobic
Aerobic

Prijs:

woensdag
woensdag
dinsdag
donderdag
maandag
maandag
dinsdag
donderdag

13.30-14.30 uur
15-16 uur
14-15 uur
15.30-16.30 uur
19-20 uur
20-21 uur
20-21 uur
20-21 uur

sporthal Berlare
sporthal Overmere
sporthal Berlare
sporthal Overmere
balletstudio
balletstudio
sporthal Berlare
sporthal Overmere

5 euro per 10-lessenreeks Sportacademie. Inschrijven ter plaatse.
10 euro per 10-lessenreeks Seniorenturnen. Inschrijven ter plaatse.
10 euro per 10-beurtenkaart of 25 euro per 25 (+ 5 gratis)-beurtenkaart voor aerobic en stepaerobic,
aan te kopen bij de sportdienst of in de cafetaria’s van de sporthallen.

START TO RUN: JOGGEN VOOR BEGINNERS
Op maandag 17 september start in Berlare een cursus joggen voor beginners in het kader van het ‘Start to Run’ project van
de Vlaamse Atletiekliga. Er wordt telkens afgesproken op maandag en donderdag van 19.30 tot 20.30 uur aan de sporthal
van Berlare. Gekwaliﬁceerde trainers begeleiden dit project.
Wij garanderen dat elke deelnemer na tien weken vlot 5 km aan één stuk kan lopen. Na aﬂoop van de lessenreeks wordt een
5km-test ingericht en elke deelnemer die hiervoor slaagt, ontvangt een diploma. Dit geldt als bewijs voor een gedeeltelijke
teruggave van het inschrijvingsgeld bij je mutualiteit.
Voor twintig lessen (tien weken) bedraagt het inschrijvingsgeld 20 euro.

SCHOLENVELDLOOP
Op woensdagnamiddag 3 oktober organiseren de gemeentelijke sportdienst,
atletiekkern Overmere en Stichting Vlaamse Schoolsport de 12de scholenveldloop.
Het startsein wordt gegeven om 14.30 uur. Zowel de kinderen van de Berlaarse scholen
als hun ouders kunnen hieraan deelnemen.
De scholenveldloop vindt plaats aan de Finse piste in Overmere. Ook supporters zijn welkom.

SENIOR SPORTIEF
Elke 50-plusser is welkom om in een gezellige, ontspannen sfeer zijn favoriete sport te beoefenen of kennis te maken met
een nieuwe sporttak.
Deze Oost-Vlaamse seniorensportdag biedt onder meer petanque, aquagym, ﬁetsen, badminton, yoga, gymnastiek, volksdans, krulbol en seniorobics. Tijdens de middagpauze is er muzikale omlijsting.
Senior Sportief vindt plaats op donderdag 27 september in Deinze. De sportdienst voorziet busvervoer van en naar Deinze.
Deelnemen kost 7 euro, inclusief een aandenken, sportverzekering, koﬃe & gebak en busreis.
Wie het wenst, kan een koude schotel en drankje bestellen voor 8 euro. Boterhammen meebrengen van thuis kan ook.
Inschrijven vóór 10 september.

SPORT OVERDAG SPECIAL
Sportdag voor actieve volwassenen met keuze uit tal van sporten zoals mountainbike, hoogteparcours, golf, poweryoga,
aquajogging, bodydance, ﬁtness en speedminton. Iedereen is welkom op vrijdag 19 oktober in het Provinciaal sportcomplex
Puyenbroeck.
Deelnemen kost 6 euro (halve dag) of 8 euro (volledige dag), allebei inclusief een sportverzekering en een belegd broodje.
Inschrijven vóór 5 oktober.
meer info en inschrijven voor deze lessen en sportieve uitstappen: 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’.
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SPORT
OPGELET: GEBRUIK SPORTSCHOEISEL
De sporthal van Overmere is nu een jaar in gebruik en de sporthal van Berlare heeft sinds deze zomer een nieuwe sportvloer.
Twee serieuze investeringen om gepast en met gevoel voor verantwoordelijkheid mee om te gaan. Alleen op die manier
blijft de kwaliteit van de vloer gegarandeerd.
Het voorbije seizoen al hebben we sporters en clubs gevraagd geen straatsportschoenen in de zalen meer te gebruiken,
zoals vermeld in het huishoudelijk reglement. Toch wordt dit nog steeds heel dikwijls genegeerd. Dus vragen we aandacht
voor volgende punten:
- in de sportzalen worden geen sportschoenen gebruikt waarmee al buiten werd gelopen. Dus ook geen sportschoenen
waarmee je vanuit de wagen naar binnen loopt, omdat de ingedrongen asfaltkorrels en steen-/zandkorrels meegedragen
worden tot op de sportvloer;
- enkel en alleen sportschoenen gebruiken met witte of kleurloze zolen (geen zwarte zolen).
Indien deze regels niet worden nageleefd, moeten we minder aangename maatregelen treﬀen.

10de BOERENKRIJGCROSS
Atletiekkern Overmere organiseert op zondag 21 oktober haar 10de Boerenkrijgcross voor dames en heren. Omloop, kleedkamers en secretariaat bevinden zich
aan de terreinen van voetbalclub SKV Overmere. Iedereen mag gratis deelnemen
en krijgt een prijs in natura. Voor de eerste drie is er een trofee voorzien.
Het eerste startschot wordt gegeven om 13.30 uur.
meer info: Gomar De Keukeleire, 09 367 85 10

NIEUW BOWLINGSEIZOEN Goldstar Berlare
Het nieuwe seizoen van Bowlingclub Goldstar Berlare start op dinsdag 4 september
om 20.30 uur in Bregt’s Bowling in de Brielstraat. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
meer info: Luc Baeten, 0479 93 71 34 en Marcel De Ras, 0474 95 81 38

STEP EN BBB in Sporthal Overmere
Step is een leuke, intensieve les die heel doeltreﬀend is voor benen,
kuiten en billen, maar die zich vooral richt op het verbeteren van de conditie.
Door op een leuk muziekje verschillende combinaties uit te voeren
op en rond de step, krijg je het gevoel dat je aan het dansen bent.
Vanaf dinsdag 18 september, van 20 tot 21 uur.
BBB is een mix: tijdens het eerste deel van de les werken we aan de conditie. Onder de vorm van een eenvoudige aerobic of
step warmen we al onze spieren op. Daarna trainen we via gerichte oefeningen alle spiergroepen van ons lichaam. Hier ligt
het accent dus op spierversteviging. En ook hier hoort toﬀe muziek bij.
Vanaf dinsdag 18 september, van 21 tot 22 uur.
Beide lessen worden gegeven door een gediplomeerde lesgeefster met dertien jaar ervaring.
Een reeks bestaat uit tien wekelijkse beurten (tot 27 november) en kost 45 euro. Betalen kan bij de eerste les.
meer info en inschrijven: 0477 90 21 84
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Buurtcomité Raapveld, wijkfeesten met grote barbecue van 18 tot 21 uur. Optreden van Emikers Show, discobar, springkasteel en tombola (09 367 84 57)
CC Stroming, gratis openingsfeest nieuw seizoen vanaf 17 uur met om 19 uur optreden van HANS (052 42 35 31)
Sportdienst, eerste les stepaerobic van 19 tot 20 en 20 tot 21 uur in de balletstudio (09 356 89 56)
Sportdienst, eerste les seniorenturnen van 14 tot 15 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)
Sportdienst, eerste les aerobic van 20 tot 21 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)
Berlaarse Kampeer Vriendenkring, samenkomst om 19.30 uur in Feestzaal café Turfput (052 42 67 82)
Sportdienst, eerste les sportacademie kleuters van 13.30 tot 14.30 in sporthal Berlare en van 15 tot 16 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
KWB & KAV Overmere, toeristische dagﬁetstocht naar Aalst met vertrek om 10 uur aan het Boerenkrijgpark (09 367 63 66)
Sportdienst, eerste les seniorenturnen van 15.30 tot 16.30 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
Sportdienst, eerste les aerobic van 20 tot 21 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
Curieus Berlare, quiz om 20 uur in CC Stroming (0486 42 13 24)
Open Kerk, vernissage ‘liturgische gewaden en kunstschatten’ om 20 uur in parochiekerk Berlare (052 42 23 96)
Bosquimano v.z.w., Het Woord om 20 uur in CC Stroming (www.bosquimano.be)
JTV Brigand, Heren B tegen Ass’nee Assenede A om 16 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames A tegen Avanti Aalter om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren C tegen Melvok Melsele om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames B tegen Hizo Zottegem B om 15.30 uur in Zele (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen VT Diksmuide om 20.30 uur in Zele (0474 54 02 34)
Cultuurdienst, Open Monumentendag van 10 tot 18 uur (052 42 42 47)
Pater De Visschercomité, reuzenspaghettidag vanaf 12 uur in de Parochiezaal (052 42 25 41)
Infosessie ‘Duurzaam (ver)bouwen: duurder of goedkoper?’ om 20 uur in CC Stroming (03 775 44 84)
Kerkfabriek Uitbergen, aperitiefconcert met Stijn Roels (orgel) en Rudi De Wolf (trombone) om 11 uur in de parochiekerk Uitbergen (052 42 40 30)
Opening tentoonstelling ‘De Donk gefotografeerd’ en ‘Straatportretten Berlare, Overmere, Uitbergen’ om 17 uur in CC Stroming (052 42 42 47)
Sportdienst, eerste les ‘Start to run’ om 19.30 uur aan sporthal Overmere (09 356 89 56)
Kolena v.z.w., wandeling met vertrek om 9 uur aan Aard Schellebelle (09 367 62 91)
Handbalclub Groot-Berlare, thuiswedstrijd tegen HBC Dendermonde om 19.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
’t Meziek Berlare, kermisconcert om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Boerenkrijgstappers Overmere, Pa & Gijstochten vanaf 6 uur in Festivalhal Donkmeer (09 367 75 97)
v.z.w. Durme, ﬁetsen door groen Berlare met vertrek om 9 uur aan Bezoekerscentrum Donkmeer (0478 76 55 49)
Nationale Strijdersbond Berlare, herdenkingsmis in parochiekerk Berlare en bloemenhulde aan het monument (0479 30 39 19)
Studio Zondag met The Slow Club om 21 uur in cultuurcafé CC Stroming (052 42 35 31)
JTV Brigand, kermisfuif om 21 uur in CC Stroming (052 42 22 69)
JTV Brigand, Heren C tegen VC Kalken B om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames A tegen Mevoc Meerbeke om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames B tegen VC Kalken om 15.30 uur in Zele (0474 54 02 34)
Orgelcomité Overmere, concert met Wannes Vanderhoeven (orgel) en Sara Vanderstappen (woord) om 18.30 uur in parochiekerk Overmere (09 367 75 81)
Sportdienst, scholenveldloop vanaf 14.30 uur aan Finse piste Overmere (09 356 89 56)
Kolena v.z.w., wandeling met vertrek om 9 uur aan het Vaartplein in Kalken (09 367 62 91)
Museum Donkmeer, lezing over Machiavelli om 20 uur in Museum Donkmeer (03 775 44 84)
Oxfam Wereldwinkel, wijnproefavond om 19.45 uur in de Parochiezaal (jozef.megens@scarlet.be)
KWB Overmere, prijsuitreiking ﬁetszoektocht om 19 uur in Feestzaal Overmere (09 367 90 47)
JTV Brigand, Heren B tegen PNV Waasland C om 16 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames A tegen PNV Waasland B om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren C tegen Ass’nee Assenede B om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames B tegen Hizo Zottegem A om 15.30 uur in Zele (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen Mevoc Meerbeke om 20.30 uur in Zele (0474 54 02 34)
v.z.w. Durme, simultaantrektelling vanaf 8 uur in het Aubroek (0486 58 25 95)
Vertongen, Ceuppens en Van Ballaert met ‘Metamorfosen’ om 10.30 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
CM Berlare, infoavond ‘zin en onzin van diëten’ om 19.30 uur in Parochiale Kring Overmere (052 43 27 11)
Seniorenraad, gespreksnamiddag rond dementie om 14 uur in CC Stroming (052 43 23 40)
Handbalclub Groot-Berlare, thuiswedstrijd tegen Apolloon Kortrijk om 19.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen, Oost-Vlaams fanfaregala ‘Fanfareklanken uit de lage landen’ om 19.30 uur in CC Stroming (052 42 50 40)
VVV-Donkmeer, Pompoenenfestival in Festivalhal Donkmeer (www.donkmeer.be)
K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen, Fanfarefeesten vanaf 11 uur in SCC De Venne (09 367 50 40)
CM Berlare, infoavond ‘reuma’ om 19.30 uur in Parochiezaal Berlare (052 43 27 11)
Kolena v.z.w., wandeling met vertrek om 9 uur aan de kerk van Uitbergen (09 367 62 91)
Rode Kruis, bloedinzamelactie om 17 uur in CC Stroming
Bibliotheek, boekenverkoop van 8.30 tot 13 uur in gaanderij CC Stroming (052 42 61 88)
Bosquimano v.z.w., Dance-event Alcatraxx vanaf 21 uur in Festivalhal Donkmeer (www.bosquimano.be)
JTV Brigand, Heren B tegen VV Temse B om 16 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames A tegen Nidak Nieuwkerken A om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren C tegen Orchidee Wetteren B om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen VK Aalst om 20.30 uur in Zele (0474 54 02 34)
Thé Lau (The Scene) met ‘Solissimo’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Atletiekkern Overmere, Boerenkrijgcross vanaf 13.30 uur aan de terreinen van SKV Overmere (09 367 85 10)
v.z.w. Durme, simultaantrektelling vanaf 8 uur in het Aubroek (0486 58 25 95)
Opening tentoonstelling Francine Van der Biest om 17 uur in CC Stroming (052 42 42 47)
Bibliotheek, op de top van de Mount Everest, lezing om 20.15 uur in CC Stroming (052 42 61 88)
PhiNyX v.z.w., muziekquiz om 20 uur in CC Stroming (vzwphinyx@gmail.com)
Concertband Oordegem, concert met Günther Neefs om 20 uur in CC Stroming (09 360 10 67)
Gezinsbond Berlare, Sint-Maartenfeest om 14 uur in CC Stroming (0486 79 60 61)
Handbalclub Groot-Berlare, thuiswedstrijd tegen HC Brasschaat om 11.15 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
Studio Zondag met The Ditch om 19.30 uur in cultuurcafé CC Stroming (052 42 35 31)
JTV Brigand, Heren A tegen VC Lendelede om 18 uur in Zele (0474 54 02 34)
Kolena v.z.w., wandeling rond ganzen met vertrek om 9 uur aan de kerk van Kalken (09 367 62 91)
Millie en de Steen van Ziba, kinderﬁlm vanaf 7 jaar, om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

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
0486 42 13 24
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
dinsdag 25 september
woensdag 26 september (namiddag)
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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
woensdagnamiddag van 13-17 uur

donderdag 8-12 uur / 13-17 uur
vrijdag
8-12 uur
openingsuren burelen sporthal Berlare
maandag 13-15 uur
dinsdag
13-15 uur
woensdag 13-15 uur

052 42 28 92

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.
Jaarlijks verlof van 16 t.e.m. 27 juli
Het kantoor is gesloten van 24 t.e.m. 26 september.

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
Openingsuren:
Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 16 tot 18 uur.
Op woensdag gesloten.
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
39

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
Centrum voor Morele Dienstverlening Aalst
Koolstraat 80-82, 9300 Aalst
053 77 54 44
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
Telenet
015 66 66 66
Hogedrukleiding Distrigas
Fluxys
0800 9 01 02
Vlaamse infolijn
1700

> 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

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Opgelet, deze openingsuren gelden t.e.m. september.
Voor de nieuwe openingsuren vanaf oktober, verwijzen we naar het
redactioneel stuk in deze editie.

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

> 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

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

> POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
Baron Tibbautstraat 37, Overmere
openingsuren
maandag 8-12 uur / 13-17 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-17 uur
40

09 367 50 15
fax: 09 367 96 51

tandartsen
apothekers

052 21 21 71
0900 10 500

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

FOTOWEDSTRIJD
GVK

We hebben een fotograaf op pad gestuurd en hij keerde
terug met deze mooie foto.
Weet jij waar in Berlare dit zicht werd 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 juli-augustus
(oplossing: sokkel beeld Ikaros, Blauwhofdreef):
Els De Greef (Baron Tibbautstraat 20) mag haar waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

HEIKANTSTRAAT IS
Prijsvraag
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Heikantstraat is Buiten Gewone Buurt

binnenzijde achterﬂap

Terugblik in beeld

CC Stroming
Dorp 101, Berlare
052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
Foto’s kunnen nadien terug worden opgehaald op het redactiesecretariaat.

Uitneembare middenkatern Kermisprogramma Uitbergen, Donk & Berlare

Een initiatief van de
Koning Boudewijnstichting

Voortaan mogen de buren uit de Heikantstraatwijk zich bewoners uit een ‘Buiten Gewone Buurt’
noemen. Dat besliste de Koning Boudewijnstichting op 25 juni. Hiermee heeft Berlare z’n eerste
Buiten Gewone Buurt.
De Koning Boudewijnstichting kent deze titel toe aan buurten die de kwaliteit van het samenleven bevorderen en nieuwe bewoners beter integreren.
Volgens een onafhankelijke jury voldeed het ingediende project hier ten volle aan.
Het Buurtcomité Heikantstraat had hiervoor een speciaal project uitgewerkt: de XII werken van de
Heikantstraat - iedereen buiten. Dit project omvat twaalf verschillende initiatieven met als doel
alle bewoners te bereiken. Inmiddels zijn reeds de helft van deze initiatieven de revue gepasseerd
en is het Buurtcomité nu reeds in zijn doelstelling geslaagd.
Bij ieder jaarprogramma wordt steeds gewerkt rond vier thema’s: zorg voor een sociale buurt,
zorg voor een propere buurt, zorg voor een groene buurt en zorg voor een veilige buurt.
De diversiteit aan initiatieven zorgt er voor dat alle buren actief betrokken worden bij de lokale
leefgemeenschap, in dit geval de Heikantstraatwijk.
Het Buurtcomité Heikantstraat wordt gevormd door twaalf enthousiaste buurtwerkers die elke
dag begaan zijn met de buurtwerking.
Als gevolg van de fusie van de gemeenten in 1977, kreeg de vroegere Bosstraat een nieuwe
staatnaam: Heikantstraat. Dat is dus 30 jaar geleden. Op het einde van dit jaar worden daarom
alle buren uitgenodigd op een feestelijke receptie.

achterﬂap

meer info: www.heikantstraat.be

BERLARE IN BEELD

Op deze laatste bladzijde vind je 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!

Het zomerfeest van de K.F. De Verenigde Vrienden was
een succes. Meer dan 300 sympathisanten genoten bij een
heerlijke barbecue van een concertje van de organiserende
vereniging en van blaaskapel den Bookhamer.

Op vrijdag 29 juni werd de nieuwe wagen van ons
vrijwillig brandweerkorps ingehuldigd en gewijd door
E.H. Marc Van Steen. Het voertuig is een nieuwe halfzware
autopomp en vervangt de oude Dodge.

182 deelnemers voor de 24ste editie van de triatlon. Bij de
heren won Wout Moreel, bij de dames was Marieke Lobeau
de snelste.

Astrid Vander Stappen (links op de foto) behaalde op
de Belgische Jeugdzwemkampioenschappen in Mol zilver
op de 100 meter vlinderslag. Proﬁciat!

Sinds kort heeft het Rode Kruis Berlare opnieuw een eigen
ziekenwagen. De nieuwe wagen is voorzien van de nieuwe
belettering van het Rode Kruis.

© Eddy Copers
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In Vrije Basisschool Donk sloot een groot Harry
Potterspel een reeks niveaulezen af.
Het afgelopen schooljaar stond dan ook alles in het teken
van toveren. Bedankt aan alle leesmoeders.

Mooi weer, veel volk, veel te beleven. Een geslaagde editie van
de Waterfeesten. Op de foto een van de straattheateracts.
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