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!
De samenwerking van vele mensen heeft voor een verrassing van formaat gezorgd voor pater de Visscher.
Bij zijn aankomst uit Congo werd hem een cheque
overhandigd van maar liefst 12.051 euro.

v.z.w. Durme organiseerde ook deze
zomer weer de vakantiecursus
Natuurschilderen.

Het 16de Pa-Gijs Wielerfeest in de Heikantstraat was met
56 renners een waardige afsluiter van Overmere-kermis.

32 deelnemers in sporthal Overmere tijdens het
recreatief badmintontornooi in drie disciplines:
heren dubbel, dames dubbel en gemengd dubbel.
Feest op de eerste schooldag
in B.S.G.O. Ten Berge.
Leerlingen werden er als VIPS onthaald.

© Lidia Bracke
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In oktober was netheid het actiepunt van de maand op de Vrije Basisschool Donk.
Fier poseren alle kinderen voor de foto, nadat ze beloofden hier extra aandacht aan te geven.
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We hebben een fotograaf op pad gestuurd en hij keerde
terug met deze 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 terug
bezorgen. 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 september-oktober (oplossing:
hek aan Gaver 1): Linda Van Der Heyden (Dorp 78) mag
haar waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van
Berlare.
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De vijfde en zesde klas
van gemeenteschool Uitbergen
trokken naar het Laurierblad
om onder leiding van de
chef-kok verschillende smaken
te leren ontdekken.
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12de scholenveldloop voor leerlingen van de Berlaarse lagere scholen.
Een samenwerking tussen de gemeentelijke sportdienst, atletiekkern Overmere,
de schuttersvereniging (kantine), het Rode Kruis en de scholen.

Op de opendeurdag van het gemeentelijk magazijn,
voor het eerst in samenwerking met de lokale politie,
kon je genieten van een spectaculaire demonstratie.

Je verjaardag vieren
in het bos zoals Janne?
Dat kan met v.z.w. Durme.

In rusthuis Ter Meere werd Gustaaf Goossens 101 jaar.
Aan de feestdis wordt Staf geﬂankeerd
door zijn dochters Frieda en Albertine.

Startdag Chirojongens
Sint-Jan Berchmans Berlare
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Beste mensen

Zoals aangekondigd en beloofd door het nieuwe bestuur, wordt het sociaal beleid
in onze gemeente een van de speerpunten voor de komende jaren.
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de opmaak van het ontwerp lokaal sociaal beleidsplan.
Wij hebben hierbij het accent gelegd op drie actieterreinen die dicht bij de mensen staan:
wonen – tewerkstelling – zorg voor ouderen.
Duidelijke doelstellingen en concrete acties zijn opgemaakt. We zullen hard werken om deze te
realiseren. In dit nummer is een middenkatern gewijd aan het lokaal sociaal beleid.
Zoals je zal zien, rekent het gemeentebestuur op jouw suggesties en opmerkingen.
Inspraak dragen wij hoog in het vaandel.
Inmiddels vorderen de werken goed aan het nieuwe Woon- en Zorgcentrum Ter Meere.
Dit groot project, dat de bestaande OCMW-rustoorden van Berlare en Overmere zal vervangen,
spreekt tot de verbeelding en leeft bij onze bevolking. Onze gemeente en haar inwoners zullen,
medio 2009 bij de ingebruikname, eindelijk trots kunnen zijn op een eigentijdse, comfortabele
huisvesting voor onze senioren die niet meer thuis kunnen wonen.
Ook het OCMW met haar omvangrijke sociale dienstverlening draait op volle toeren.
Het blijft belangrijk om medeburgers te begeleiden die in moeilijkheden verkeren.
Het zoeken naar een geschikte oplossing voor hen schenkt bovendien veel voldoening.
Zoals jullie al hebben kunnen vaststellen, werkt het gemeentebestuur hard op vele terreinen,
zowel aan grote projecten als aan kleine dingen die belangrijk zijn voor de mensen.
Jullie mogen overtuigd zijn van onze inzet ten bate van onze mooie gemeente en haar inwoners.

met vriendelijke groeten
Gunther Cooreman
voorzitter van het OCMW
schepen bevoegd voor sociale zaken, senioren en tewerkstelling
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REISPASSEN
Voor internationale paspoorten (reispassen) kan je terecht op de dienst bevolking.
Elk paspoort, ook dat voor minderjarigen, heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en kan niet meer worden verlengd.

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

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

kostprijs van een paspoort
gewone procedure

75 euro

spoedprocedure

244 euro

gewone procedure

41 euro

spoedprocedure

210 euro

meerderjarigen

minderjarigen

meer info:
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- dienst bevolking, 052 43 23 44 en reispassen@berlare.be
- www.berlare.be (doorklikken ‘leven en welzijn’ – ‘reizen’ – ‘reispas’)
- www.diplomatie.be
- www.visumbalie.be

OVERHEID

BLOEMSTUKKEN gemeentelijke BEGRAAFPLAATSEN
Vanaf maandag 3 december verwijdert de grafmaker de bloemstukken die n.a.v. Allerheiligen
op de graven, aan de columbaria of aan de strooiweide werden geplaatst.
Gelieve hiermee rekening te houden en de waardevolle stukken tijdig te verwijderen.

BOFAS SANEERT door benzine of diesel
verontreinigde terreinen
Terreinen die verontreinigd zijn omdat er vroeger een tankstation heeft
gestaan, kunnen zonder bodemsanering niet worden verkocht.
Bofas, het Bodemsaneringsfonds voor tankstations in België, wil een dringende oproep doen aan alle eigenaars van een terrein waar ooit een tankstation heeft gestaan. Voor de allerlaatste keer biedt Bofas de mogelijkheid
om deze terreinen op een structurele wijze proper te maken. Bofas draagt de
volledige operationele en ﬁnanciële verantwoordelijkheid van de sanering.
Vaak gaat het om terreinen waar lang geleden een tankstation heeft gestaan,
maar die nu een nieuwe bestemming hebben gekregen. Of terreinen die werden
overgedragen aan een nieuwe eigenaar die niet op de hoogte is van deze
mogelijkheid. Een sanering loopt al snel op tot 100.000 euro.
De bestaande wetgeving werd recent gewijzigd. Eigenaars die hun tankstation
gesloten hebben vóór 1993 komen nu ook in aanmerking voor tussenkomst.
Zelfs eigenaars of uitbaters die al saneringswerken hebben uitgevoerd, kunnen
rekenen op een ﬁnanciële tussenkomst voor de werken die uitgevoerd zijn na
1 januari 2000, zelfs indien deze gestart zijn vóór 2000.
Deze steun is tijdelijk en eenmalig. Je kan je dossier indienen tot uiterlijk
20 maart 2008. Anders sta je zelf in voor de saneringskosten.
meer info: dienst milieu, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

LESGEVER FRANS DIALOOG GEVRAAGD

MILIEUTIP
van de maand
Zet je televisie, video of stereo niet
op stand-by, maar gewoon uit.
Dat scheelt veel in de
elektriciteitsfactuur als je weet dat
10 uur stand-by evenveel energie
kost als een toestel dat 1 uur
aanstaat.

De dienst jeugd & vorming zoekt voor de afdeling Vorming Overdag een lesgever
Frans dialoog voor een groep volwassen beginners. Deze functie is onbezoldigd.
De lessen zijn op dinsdag van 9 tot 11 uur.
meer info:

dienst jeugd & vorming, Amber Vande Winckel
052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
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Versnelde oproep ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN
Tegen eind 2009 moet elke Belg in het bezit zijn van een nieuwe elektronische identiteitskaart (EID).
Om deze datum te halen worden alle inwoners van onze gemeente in een versneld tempo opgeroepen.
De EID heeft drie belangrijke functies:
- het bewijst je identiteit;
- het is een reisdocument binnen Europa;
- het is een communicatiemiddel met de overheidsdiensten.
De EID is een digitale versie van de ‘oude’ kaart, maar dan in een kleiner, handiger formaat.
Bovendien is ze voorzien van een elektronische handtekening die rechtsgeldig is, met dezelfde juridische waarde
als een handgeschreven handtekening.
De EID blijft vijf jaar geldig. De geldigheidsduur houdt verband met de ‘certiﬁcaten’ die de persoonsgegevens
en de handtekening beveiligen.

Wanneer word je opgeroepen om een EID aan te vragen?
-

als je twaalf jaar wordt;
als je huidige identiteitskaart verloren is of gestolen werd;
als je, als nieuwe inwoner van Berlare, nog niet in het bezit bent van een EID;
als je identiteitskaart vervalt vóór februari 2010.

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

Wat breng je mee bij aanmelding?
- een recente pasfoto in zwart/wit of kleur met witte achtergrond (van kin tot kruin min. 25 mm/max. 40 mm);
- de oude identiteitskaart of het bewijs van verlies of diefstal (niet voor 12-jarigen);
- 12 euro.

Kaart verloren?
Wie zijn kaart verliest, belt best onmiddellijk CARD STOP: 02 518 21 17.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
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Kinderopvang:
een brede samenwerking via LOKAAL OVERLEG
De laatste jaren is kinderopvang geëvolueerd naar een kwaliteitsvolle
dienstverlening. Vanuit de Vlaamse en de lokale overheid wordt veel
aandacht besteed aan het uitbouwen van opvangmogelijkheden, zowel
voor heel jonge kinderen als voor kinderen van de lagere school.
Er wordt gezorgd voor een veilige, gezonde opvang, waar elk kind op
zijn eigen manier aan bod komt. Kinderen gaan er op in hun spel, nemen
deel aan activiteiten, ontmoeten andere kinderen en volwassenen.
De opvang is er ook voor de ouders. Ze kunnen met een gerust hart gaan
werken of werk zoeken. Soms hebben ouders het eventjes lastig om
overdag zelf voor hun gezin in te staan. Ook dan is opvang mogelijk.
Samen met de ouders leggen de medewerkers van de kinderopvang een
stevige basis voor het verdere leven van het kind.
In Berlare is het kinderopvangaanbod goed uitgebouwd.
Voor de jongste kinderen zijn er twee diensten die onthaalgezinnen
groeperen en zijn er enkele zelfstandige onthaalmoeders.
In elke deelgemeente kan je je baby of peuter ook laten opvangen in een
van de zelfstandige minicrèches.
Van zodra de kinderen naar de lagere school gaan, kunnen ze voor- en
naschools worden opgevangen in drie opvanglocaties van het gemeentelijk IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang), op de opvang van enkele
scholen of bij een aantal onthaalmoeders. Tijdens de vakantieperiodes
zijn het IBO en het gemeentelijke speelpleinwerk (10 tot 15 jaar) actief.
En dan hebben we het nog niet eens over alle andere vrijetijdsmogelijkheden waaraan kinderen binnen de gemeente kunnen deelnemen
(sport, jeugdbeweging, …).
Alle gegevens van de opvanginitiatieven zijn trouwens gebundeld in de
infobrochure ‘Van luiers tot fuivers’, die verkrijgbaar is op de dienst jeugd
en vorming, Gaver 72, of via www.berlare.be kan worden geraadpleegd
en gedownload.
De goede samenwerking tussen al deze opvangdiensten in de gemeente
is gegroeid dankzij het Lokaal Overleg Kinderopvang. Dit is een adviesraad van en voor het gemeentebestuur van Berlare. Het Lokaal Overleg
Kinderopvang heeft de taak het gemeentebestuur te adviseren met
betrekking tot de opmaak, de uitvoering en de uitbouw van het lokaal
beleid rond kinderopvang.
Concreet betekent dit dat er minimaal twee maal per jaar wordt vergaderd met de volledige groep van ‘aanbieders’ van kinderopvang (die hierboven werd opgesomd) en van ‘gebruikers’ van kinderopvang (ouders,
gezinsbond, leden oudercomités, …). Naast het beleidswerk komen ook
concrete onderwerpen aan bod zoals de verkeersveiligheid rond opvanginitiatieven en scholen, realisatie van de bovengenoemde infobrochure
en de speel-o-theek (twee initiatieven van het Lokaal Overleg Kinderopvang i.s.m. de jeugdraad), de organisatie van vormingsavonden, …

Op de vergadering van het Lokaal Overleg
Kinderopvang van donderdag 24 januari
2008 wordt de ledenlijst opnieuw
samengesteld.
Om de verdere goede werking van het
Lokaal Overleg Kinderopvang te garanderen,
zijn we op zoek naar geïnteresseerde
burgers (ouders, grootouders,… ).
Bovendien wordt de functie van de
voorzitter en de secretaris open verklaard.
Kandidaten (onafhankelijke positie,
maar interesse voor en kennis van de
kinderopvangwereld zijn een pluspunt) mogen zich mondeling of schriftelijk
aanmelden bij de huidige secretaris
van het Lokaal Overleg Kinderopvang:
dienst jeugd en vorming,
Patricia Poppe
Gaver 72
052 42 77 04 en
jeugd.kinderopvang@berlare.be

5

OVERHEID

© Evy Menschaert voor Victoria Deluxe

ONDER ÉÉN DAK

In juni 2007 startte OCMW Berlare de bouwwerken voor een nieuw woon- en zorgcentrum in
Overmere. De bewoners van rusthuis Ter Meere kunnen vanuit hun woonkamer de werken
dagelijks volgen. Ze zien de werkmannen op de werf, de langzame bewegingen van die
immens hoge kraan, het continu aan- en afvoeren van materialen, …
Het nieuwe woon- en zorgcentrum zal onderdak bieden aan de bewoners van het huidige RVT
Ter Meere in Overmere en de bewoners van het RVT Herfstvreugde uit Berlare.
Victoria Deluxe kreeg de opdracht om naar aanleiding van deze samensmelting een sociaalartistiek project op te zetten met als centraal thema ‘verhuis’. In het najaar 2007 starten gesprekken met de bewoners van beide rusthuizen. Welke herinneringen willen de bewoners graag
meenemen naar hun nieuwe thuis? Wat roept deze verhuis bij hen op aan verhalen en anekdotes
verbonden aan hun leven vroeger en nu? We gaan op zoek naar wat de waarde en de betekenis
van deze herinneringen voor hen is. Dit wordt concreet uitgewerkt op basis van het voeren van
individuele en groepsgesprekken, het bekijken van oude foto’s, het op zoek gaan naar de huizen
waar de bewoners hebben gewoond, … Fotografe Evy Menschaert en Liesbeth Maene zullen dit
volledige werkproces in woord en beeld brengen. In een tweede fase willen we het thema ‘verhuis’
verbreden en op een gelaagde manier uitwerken binnen de lokale gemeenschap van Berlare en
Overmere.
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De samenwerking tussen een sociaal-artistieke werking en een rust- en verzorgingstehuis is heel
sterk gericht op het doorbreken van de stereotiepe beeldvorming die er overwegend t.a.v. ouderen bestaat. Oudere mensen zijn ons levend cultureel erfgoed. Uit projecten die Victoria Deluxe in
het verleden in verscheidene RVT’s heeft opgezet, weten we dat er een sterke dynamiek ontstaat
wanneer oudere mensen geappelleerd worden op hun kennis en ervaringen. Deze schat aan
kennis, informatie en levenservaring willen we naar boven halen en delen met een breed publiek.
Want daar waar een rusthuis vooral een verzorgende functie heeft, kan een sociaal-artistiek project
een ‘laagje’ toevoegen: hoe kunnen we de wijsheid en rijke levenservaring van oudere mensen
deelbaar en bruikbaar maken voor jongere generaties.
Dit werkproces zal uitmonden in een geïntegreerd kunstwerk in het nieuwe woon- en zorgcentrum
en in een neerslag van de verhalen en herinneringen van de bewoners. Welke vorm dit concreet zal
aannemen, ligt momenteel nog volledig open.
Artistieke leiding: Evy Menschaert
Inhoudelijke omkadering: Liesbeth Maene
Productie: Victoria Deluxe i.s.m. OCMW Berlare

NIEUWE JOBFINDER
Sinds augustus is Jolien Van Rysselberghe de nieuwe jobﬁnder.
Zij helpt werkzoekenden uit Berlare en Zele bij het vinden van een passende job.
Je kan haar bereiken in:
- OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29a
op maandag en dinsdag van 13.30 tot 17 uur
Je kan vooraf een afspraak maken via 09 326 97 10.
- Werkwinkel Zele, Lokerenbaan 43 w8
elke voormiddag van 8.30 tot 12.30 uur of in de namiddag na afspraak via 052 45 75 90
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PREMIE van 250 euro
voor Optimaz-elite mazout condensatieketels
VERLENGD tot eind 2007
Informazout v.z.w. lanceerde begin dit jaar een tijdelijke premie van
250 euro voor alle nieuwe installaties met het Optimaz-elite label.
Om deze nieuwe technologie met mazout meer bekend te maken en de
keuze voor een moderne, zuinige mazoutinstallatie extra aan te moedigen, wordt deze tegemoetkoming nu verlengd tot eind 2007 voor
iedereen die een nieuwe Optimaz-elite installatie laat plaatsen.
Deze premie komt bovenop de ﬁscale aftrek tot 2.600 euro die vanaf
begin 2007 van toepassing is. Met dit initiatief wil Informazout
beklemtonen dat het eﬃciënt gebruiken van mazout goed is voor de
portemonnee en bijdraagt tot een beter milieu: de Optimaz-elite ketels
verbruiken tot 40% minder én hebben een uitermate hoog verbrandingsrendement van minimum 97,5%.

premie aanvragen
De premie kan worden aangevraagd door een
waardebon te downloaden via
www.informazout.be en deze samen met de
factuur vóór 28 februari 2008 ingevuld terug te
sturen naar Informazout, Dauwstraat 12 in 1070
Brussel, met vermelding van je naam, adres en
de gegevens van de installateur. Om de premie
van 250 euro te ontvangen, moet de factuur
opgemaakt zijn en de ketel geïnstalleerd tussen
1 januari en 31 december 2007.
meer info: 078 15 21 50
en www.informazout.be

ROOK IS ONGEZOND
Je staat er misschien niet bij stil, maar bij verbranding van nat hout, snoeiafval, plastic, papier, … komen heel wat
giftige stoﬀen vrij. Deze stoﬀen zorgen voor gezondheidsproblemen die variëren van kortdurende prikkeling in
ogen, neus en keel tot kanker.
Mensen die afval verbranden in hun tuin, in een kachel of een open haard, wijzen er vaak op dat “hun afval anders toch ook
verbrand wordt”. Deze redenering gaat niet op, want de verbrandingsinstallaties zijn tegenwoordig voorzien van een heel
ﬁltersysteem, waardoor de uitstoot van schadelijke stoﬀen minimaal is. Uit onderzoek blijkt dat één vuurtje tot 5.000 keer
meer schadelijke stoﬀen kan uitstoten dan de norm voor verbrandingsinstallaties. Dit cijfer stemt hopelijk de meest
verstokte stoker tot nadenken!
Het opstoken van tuinafval, huishoudelijk afval, … veroorzaakt vaak geurhinder, neerslag van roet en stukjes half verbrand
afval. Dit is voor de stoker zelf, en zeker voor zijn buren zeer onaangenaam. Het is ook nog eens verboden.
Je kan er een ﬂinke boete voor krijgen.
Je afval naar het containerpark brengen kost misschien wat meer moeite, maar denk even aan je toekomst, en aan die van je
kinderen en kleinkinderen.

Volgende stoﬀen komen vrij
bij verbranding van papier, behandeld hout, plastic, …:
As (assen die begraven worden in de tuin komen in het grondwater terecht en besmetten drinkwater en voedsel).
Vliegende assen worden ingeademd. Verder: roet, ﬁjn stof, dioxines, koolstofdioxide, koolstofmonoxide, methaan, ozon,
polycyclische aromatische koolwaterstoﬀen (PAK’s), stikstofoxiden, zware metalen, zwaveldioxide.
De meeste van deze stoﬀen zijn heel erg kankerverwekkend.
Dit stemt tot nadenken, toch?
bron: Draaiboek illegaal verbranden
meer info:
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dienst milieu, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
www.mmk.be
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NIEUWE OPENINGSUREN politieburelen sinds 1 oktober
Sinds 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 / 13-17 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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ETHIOPISCH KERSTFEEST
Op zaterdag 5 januari organiseert Finado-Ethiopië een groot, gezellig Ethiopisch kerstfeest in
Festivalhal Donkmeer.
In de Orthodoxe kerk viert men kerstmis begin januari. Vandaar dat ook Finado-Ethiopië het
kerstfeest in die periode inricht.
Wie graag de Ethiopische sfeer wil opsnuiven, is welkom vanaf 16 uur. Geniet van een lekkere
Belgische wafel met een heerlijke tas Ethiopische koﬃe. De kinderen leven zich intussen uit op
springkastelen, knutselen of laten zich grimeren.
Liefhebbers kunnen ook mee aanschuiven voor een heerlijke injeraschotel, een traditionele maaltijd met op de achtergrond Ethiopische muziek. De prijs bedraagt 12 euro. Inschrijven vooraf is wel
noodzakelijk. Dat kan via rekeningnummer 777-5990680-36 met vermelding van ‘x-aantal injera’.
Wie zich niet waagt aan een exotische maaltijd, kan ook inschrijven voor vol-au-vent aan 9 euro.
Inschrijvingen worden ten laatste op 25 december verwacht.
meer info:

Greta Van Boven, 0474 51 29 08 en ﬁnadoethiopie@skynet.be
www.ﬁnado.be

GROS zoekt creatieve kinderen
voor LOGO-ONTWERP
De GROS is de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking.
Een dertigtal mensen in Berlare zet zich actief in voor mensen die het minder goed hebben dan
wij. De GROS doet dit voor derdewereldlanden, maar ook voor mensen hier dicht bij ons.
De leden van de GROS kunnen dit niet alleen en hebben heel veel hulp nodig.
Om de GROS goed te leren kennen, is onder meer nood aan een logo, een herkenningsteken dat
op alle brieven, uitnodigingen en aﬃches moet staan.
Als je niet goed weet wat een logo is, vraag dan maar aan je mama of papa of grote broer of zus
om je een paar logo’s van andere organisaties te tonen. Want wij zouden graag hebben dat jij een
ontwerp maakt voor het logo van de GROS.
Heb je er zin in? Neem dan potlood en papier of ga achter je computer zitten en laat al je
fantasie de vrije loop. Heb je iets ontworpen dat je zelf fantastisch vindt, stuur het dan door naar
gretavanboven@skynet.be of stuur het met de post naar Greta Van Boven, E. Hertecantlaan 90 in
Berlare.
Het ganse GROS-team zal zich over de inzendingen buigen en het beste logo uitkiezen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
meer info: Greta Van Boven, 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be
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KVG en GEMEENTESCHOOL UITBERGEN
werken samen aan INCLUSIEVE SAMENLEVING
KVG (Katholieke Vereniging voor personen met een handicap) ijvert voor
een open houding ten opzichte van en een toegankelijke omgeving voor
personen met een handicap. Hier is immers nog een lange weg af te
leggen.
KVG merkt op dat het grootste deel van de kinderen zelfs zelden in
contact komt met personen met een handicap, waardoor ze een handicap als vreemd ervaren. Maar tegelijkertijd stelt KVG vast dat ze enorm
nieuwsgierig zijn om er meer over te weten. En dat biedt perspectieven.
Want wanneer kinderen leren omgaan met personen met een handicap,
zullen ze er op latere leeftijd meer open voor staan.
Omdat lessenpakketten rond het thema ‘handicap’ schaars zijn, heeft
KVG zelf een boek en handleiding voor leerkrachten samengesteld.
Doelgroep zijn leerlingen en leerkrachten van 3de en 4de leerjaar lager
onderwijs en 5de en 6de leerjaar buitengewoon lager onderwijs.
Het doel is duidelijk: ‘anders zijn’ kan een troef zijn en wie een handicap
of chronische ziekte heeft, is niet abnormaal.
Jeugdauteur Marc De Bel steunt het project en geeft KVG de toestemming om zijn boek ‘Malus’ te gebruiken. Dit verhaal is bijzonder geschikt
omwille van de positieve, maar realistische kijk op handicap.
In Berlare realiseert KVG dit project samen met het 4de leerjaar van
gemeenteschool Uitbergen.

VRIJWILLIGERS gezocht voor VREDESEILANDEN
Vredeseilanden Overmere is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die zich samen met een hele boel andere mensen willen inzetten voor
de campagne 2007-2008 van Vredeseilanden: Afrikaanse boeren met
uitsterven bedreigd?
Spreekt het je aan? Dan is dit je kans om aan te sluiten. Leeftijd speelt
geen enkele rol! Alle helpende handen zijn welkom tijdens het
Vredeseilandweekend van 11 tot en met 13 januari.
meer info:

Femke Maes, 0494 91 70 65 en
maesfemke@hotmail.com
Piet Van der Sypt, 0496 31 25 03 en
vandersyptpiet@hotmail.com
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Beste lezer

11.11.11
Maar opgeven? Dat willen de boeren van Kpong niet. Nog niet. Onder leiding van
Malike hebben ze een boerenorganisatie opgezet. Samen met andere organisaties
eisen ze het recht op om hun markten te beschermen.

Die krachtenbundeling is hard nodig, want de Europese Unie zet de Afrikaanse landen
momenteel onder druk om hun markten nog meer open te stellen.
Overal in Afrika, Azië en Latijns-Amerika eisen boeren bescherming tegen moordende concurrentie
en dumping. Maar hun tegenstanders zijn machtig. Grote exporteurs en multinationale bedrijven willen de
vruchten plukken van hun lobbywerk bij de Europese Unie.
Aan wiens kant staat u? Kiest u voor het recht van de sterkste? Of vindt u dat de boeren in Togo recht hebben op een
eerlijke prijs en een leefbaar inkomen?
11.11.11 kiest resoluut de zijde van deze boeren. Daarom steunen we niet alleen projecten om hun opbrengsten te
verhogen, maar helpen we hen ook om zich te organiseren. Dan kunnen we samen op tafel kloppen: bij hun regering,
bij onze regering en bij de Europese Unie.
Als u kiest voor een leefbare toekomst voor boeren als Malike, stort dan nu uw bijdrage aan 11.11.11.
Dan vecht u mee tegen onrecht en voor levenskansen voor duizenden mannen, vrouwen en kinderen!
Van harte bedankt!

Bogdan Vanden Berghe
Algemeen secretaris
Giften vanaf 30 euro zijn ﬁscaal aftrekbaar. U ontvangt uw attest einde maart 2008.

3 7 5 1 0 2 9 8 4 0 7 0
375.1029840.70

BERLARE 11.11.11 Greta Van Boven

BERLARE 11.11.11 Greta Van Boven

E. Hertecantlaan 90
9290 BERLARE
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U heeft recht op inzage in deze gegevens om ze te verbeteren, of te laten verwijderen. V.U. Bogdan Vanden Berghe, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel.

Toch maakt Malike zich zorgen. Zal hij zijn oogst wel verkocht krijgen?
Import uit de hele wereld overspoelt de Togolese markten: tarwe en maïs
uit de VS, rijst uit Thailand, melkpoeder uit Europa. Daar kan een kleine
boer moeilijk tegen concurreren. En zonder inkomen is er geen geld voor
schoolgerief voor de kinderen, geen geld voor geneesmiddelen …

Uw adresgegevens worden in het 11.11.11-adressenbestand opgenomen. Dit laat ons toe u regelmatig op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Malike Bomboma is een boer uit Kpong, een dorp in Togo. Hij kan opgelucht
ademhalen, want de eerste regen is gevallen. De ossen worden ingespannen,
de akkers geploegd. De maïs ligt klaar om te zaaien.

Nu de eerste regens gevallen zijn,
kunnen de boeren van Kpong,
Togo, de ossen inspannen en het veld
ploegen.
Daarna zijn de vrouwen aan de beurt.
Ze prikken putjes in de grond waarin de
zaden zullen kiemen.

Dit jaar zaaien de vrouwen maïs.
Maar ze zijn niet zeker dat al hun werk
iets zal opbrengen. Welke prijs zullen ze
krijgen voor hun oogst, nu steeds meer
buitenlandse producten de markt overspoelen?

11.11.11 steunt niet alleen projecten die boeren helpen
hun opbrengsten te verhogen, maar helpt hen ook om zich
te organiseren. Dan kunnen we samen op tafel kloppen:
bij hun regering, bij onze regering en bij de Europese Unie.
Uw steun geeft betere levenskansen
voor duizenden mannen, vrouwen en kinderen!

Welke toekomst wacht deze kinderen?
Als hun ouders hun oogst niet verkocht
krijgen, is er geen geld voor
schoolgerief, geen geld voor pillen tegen
malaria, doodsoorzaak nummer 1.

Elke euro die u geeft is er 5 waard.
De federale overheid erkent de waarde van 11.11.11.
Daarom legt zij gemiddeld 4 euro bij,
bij elke euro die 11.11.11 aan een project besteedt.
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gezocht: VRIJWILLIGERS 11.11.11
In het weekend van 10 en 11 november organiseert de Gemeentelijke Raad
voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) een kaartenverkoop ten voordele van 11.11.11.
Wie zich geroepen voelt hier zelf of met zijn vereniging aan mee te werken,
is zeker welkom.
meer info: Greta Van Boven, 0474 51 29 08

RODE KRUIS BERLARE
EHBO
Gisteren kwam papa geschrokken thuis. In het station was een man uitgegleden en van de trap
gevallen. Paniek en geroep was er genoeg en volk om te kijken ook, maar niemand die iets deed.
Tot een meisje aankwam dat kalm en rustig bleef en direct aan het werk ging. Ze liet iemand de
100 verwittigen en iemand anders propere handdoeken halen in het buﬀet. Ondertussen vroeg
ze de man waar hij pijn had, controleerde een paar dingen en legde hem in een betere houding.
Met een handdoek stelpte ze de bloeding aan zijn hoofd en met de andere maakte ze een steunverband voor zijn gebroken arm. En ze bleef met de man, die wat verdwaasd was, praten tot de
ziekenwagen er was. Papa voelde zich beschaamd dat hij zelf niet wist wat hij moest doen.
Hij wil nu ook eerstehulplessen volgen. “Voor het zelfde geld kan hier ook zoiets gebeuren”, zei hij.
Lies, 12 jaar

Snijwonde, schaafwonde, bloedneus, breuk, verstuiking, hartaanval, beroerte, vergiftiging,
reanimatie, … Je leert het in slechts 12 uur tijd met de vernieuwde cursus van het Rode Kruis.
Binnenkort meer informatie in Infogem.

LIDKAARTENACTIE 2007-2008
Het hele Rode Kruisteam van Berlare dankt alle mensen die de voorbije jaren
hebben gesteund. Dankzij die steun kon een andere ziekenwagen worden
aangekocht.
Het volgende doel is het volledig vernieuwen van de materiaalwagen.
Ook dit kan natuurlijk enkel weer met jullie steun.
Een lidkaart kost 5 euro (deze wordt je later bezorgd).
Een extra gift vanaf 30 euro geeft recht op een ﬁscaal attest
(te storten vóór 1 december 2007).
Storten kan op het nummer 068-2158929-27 van Rode Kruis Berlare.
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Initiatief Buitenschoolse Opvang: KERSTVAKANTIE
Tijdens de komende kerstvakantie, van donderdag 27 december tot en met vrijdag 28 december en van
2 tot en met 4 januari, richt het gemeentebestuur kinderopvang in voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Dit vindt plaats in ’t Biebelotje, Veerstraat 36, Uitbergen (09 367 94 29).
In het huishoudelijk reglement dat sinds 1 februari 2004 van kracht is, staat vermeld dat tijdens de kerstvakantie slechts één
locatie wordt geopend. Voor dit jaar is dat locatie Uitbergen. Er is een capaciteitsuitbreiding voorzien tot 48 kinderen.
Ga gerust vooraf eens kijken, samen met je kind(eren).
Openingsuren: van 7 tot 18.30 uur. Drank en vieruurtje worden gratis aangeboden.
De kinderen brengen zelf een tussendoortje mee voor rond 9.30 uur en boterhammen voor ’s middags.
Ouderbijdragen

EURO

AANTAL UREN

3 euro

voor een verblijf van minder dan 3 uur

4,50 euro
9 euro

voor een verblijf tussen 3 en 6 uur
voor een verblijf vanaf 6 uur

Vermindering vanaf 2de kind (-25% op het totale bedrag). Mogelijkheid tot aanvraag van sociaal tarief (-50%)
Info over het uitgewerkte programma kan je navragen op de locatie.
Inschrijvingsavond op dinsdag 4 december tussen 18 en 19 uur op een locatie naar keuze. Schriftelijke (ook e-mails)
of telefonische inschrijvingen worden pas na 4 december aanvaard, indien er nog plaats is.
Gelieve te verwittigen indien je kind, na inschrijving, toch niet aanwezig zal zijn. Niet afgemelde afwezigheden worden
aangerekend op de factuur.
meer info en nieuwe inschrijvingen: Patricia Poppe en Anja Nobels, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be
INSCHRIJVINGSFORMULIER KERSTVAKANTIE 2007-2008
Breng dit ingevulde formulier mee op dinsdag 4 december tussen 18 en 19 uur.
NAAM EN VOORNAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
TELEFOON
SCHOOL
SCHRIJFT ZICH IN TE:
ADMINISTRATIEF DOSSIER OK?

Uitbergen, locatie ’t Biebelotje
JA/NEEN

AFSPRAAK OP :

VM

NM

ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN?
DONDERDAG 27 DECEMBER 2007
VRIJDAG 28 DECEMBER 2007
WOENSDAG 2 JANUARI 2008
DONDERDAG 3 JANUARI 2008
VRIJDAG 4 JANUARI 2008
Je kan dit formulier eveneens downloaden van www.berlare.be of afhalen op een van de locaties.
15

JEUGD

BOEKEN - POSTERS - WENSKAARTEN
in Vrije Basisschool Overmere
Op zaterdag 10 (van 17 tot 20 uur) en zondag 11 november (van 11 tot 18 uur) organiseert
de Ouderraad Vrije Basisschool Overmere een Posterbeurs in de locatie Schoolstraat.
Posters en wenskaarten worden overzichtelijk tentoongesteld. In het assortiment zitten
wenskaarten voor alle gelegenheden: kerst en nieuwjaar, verjaardagen, communie, …
Wegens het succes van vorig jaar, is er opnieuw een zeer ruime collectie (met meer dan 2.000 titels)
kinder- en jeugdboeken (van 0 tot 16 jaar). Wie kent de muis Geronimo Stilton niet?
Of de Wiebe-boeken? Of Isa Belletje, Markies Kattebas en Slimme Lotje? Kom gerust je persoonlijke
bibliotheek uitbreiden.
De Ouderraad voorziet ook koﬃe, gebak, een aperitiefje en andere drankjes.
En op zondagnamiddag kan je genieten van jonge zangertjes en muzikantjes die het beste van
zichzelf geven.
De opbrengsten worden in de loop van het schooljaar integraal geïnvesteerd in ondersteunende
projecten t.v.v. het educatief schoolproject.
meer info:

0474 74 10 47
www.ORvbsO.net

KERSTHAPPENING
GEMEENTESCHOOL UITBERGEN
De kinderen, het schoolteam en de oudervereniging van de gemeentelijke basisschool nodigen je uit
op vrijdag 14 december vanaf 19 uur voor de achtste kersthappening met:
- leuke kramen van de school en verenigingen;
- lekkere hapjes en hartverwarmende drankjes;
- kerst- en kinderdisco voor jong en oud.
meer info: gemeentelijke basisschool, 09 367 50 88 en gemeenteschool.uitbergen@pandora.be
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NIEUWS UIT DE BIB
BEGINNERSCURSUS COMPUTERGEBRUIK 50-PLUSSERS
Deze cursus richt zich tot echte computeranalfabeten, mensen die nog nooit met een computer
gewerkt hebben. Je leert de computer starten en afsluiten, met de muis werken, het toetsenbord
gebruiken. Het is de bedoeling dat je op het einde van de cursus een tekst kan maken en bewaren.
In de laatste les krijg je een kennismaking met internet.
De cursus wordt gespreid over vijf halve dagen, telkens van 9 tot 11.30 uur:
cursusreeks 1
- dinsdag 15 januari
- donderdag 17 januari
- donderdag 24 januari
- donderdag 31 januari
- donderdag 14 februari

cursusreeks 2
- vrijdag 18 januari
- dinsdag 22 januari
- dinsdag 29 januari
- vrijdag 1 februari
- dinsdag 12 februari

De lessen vinden plaats in de leeszaal van de bibliotheek in Berlare, Dorp 101A.
Deelname is gratis, maar beperkt tot 10 personen (per lessenreeks).
Inschrijven kan vanaf maandag 5 november bij bibliothecaris Ann Pieters.
meer info: bibliotheek, 052 42 61 88
SLUITINGSDAGEN BIB
donderdag 1 november - zondag 11 november - zondag 25 november
zondag 9 december - zondag 23 december - maandag 24 december - dinsdag 25 december
woensdag 26 december - zondag 30 december - maandag 31 december - dinsdag 1 januari

tinnen EINDEJAARSKWIS
Geen Suske zonder Wiske, geen Dempsey zonder Makepeace, geen Nicole zonder Hugo,
geen december zonder Eindejaarskwis.
De tiende editie van deze algemene kennisquiz vindt plaats op vrijdag 14 december in CC Stroming.
We starten om 20 uur stipt.
Ploegen bestaan uit minimum vier en maximum vijf deelnemers.
Je schrijft in door een mailtje te sturen naar eindejaarskwis@hotmail.com.
Ook dit jaar gaat een stuk van de winst naar Kom Op Tegen Kanker.
meer info: eindejaarskwis@hotmail.com
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PUBLICATIE over BARELDONKKAPEL
De buitenkant van de Bareldonkkapel kreeg enkele jaren
geleden een grondige opfrisbeurt.
Vanaf 5 november wordt ook het interieur opgeknapt.
Naar aanleiding van het beëindigen van deze onderhoudswerken verschijnt in december een bescheiden publicatie
over de Bareldonkkapel. De geschiedenis en het belang van
de kapel worden op een vlotte, toegankelijke manier en rijk
geïllustreerd uit de doeken gedaan. De auteur is kunsthistorica
Romanie De Troeyer, die eerder al haar thesis aan de kapel
wijdde.
meer info: Paul Poppe, 052 42 23 20

FINALEAVOND
compositiewedstrijd
Parochiale Werken v.z.w. en Open Kerk
nodigen je uit op de ﬁnaleavond van de compositiewedstrijd op vrijdag 16 november om 20 uur in
de Sint-Martinuskerk.
De proclamatie wordt muzikaal omlijst door
optredens van Knapenkoor In vehementi spiritu,
Barokorkest Praeludium vitae aeternae en organist
Lieve Van de Rostyne.
De winnende compositie wordt ook live
uitgevoerd, in een bewerking voor tweestemmig
koor en orgel.
meer info:

Pastorie Berlare, Dorp 32
052 42 23 96 en Leo.Segerink@pandora.be
compositiewedstrijdjongeren.skynetblogs.be

UITZONDERLIJK
KERSTCONCERT
Twintig jonge harpistjes,
allemaal leerlingen van
Lieve Van de Rostyne uit de
harpklassen van Lebbeke,
Zottegem, Gentbrugge en
Kalken, vergasten je op een
boeiend en verrassend kerstprogramma op woensdag 19
december om 19 uur in de
Sint-Martinuskerk.
Laat je charmeren door het
bijzondere geluid van twintig
harpen bij het uitvoeren van
talrijke gekende en minder
bekende kerstmelodieën.
De toegang is gratis.

WINTERAVOND CULTUURCAFÉ
Op vrijdag 21 december kan je vanaf 18 uur opnieuw terecht op de
binnenplaats van CC Stroming voor een gezellige winteravond.
Een organisatie van Cultuurcafé Berlare, i.s.m. Bosquimano,
KSJ Berlare, Gezinsbond Berlare, Oxfam Wereldwinkel Berlare
en ’t Meziek.
meer info: Kevin De Rouck, 0474 66 51 67
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meer info: Leo Segerink, 052 42 23 96
Leo.Segerink@pandora.be

Een plan voor een BETER
en SOCIAAL Berlare,

UW MENING TELT !
Herkent u deze situatie ?
Lieve is een alleenstaande moeder met twee kind
eren. Lien is 7 jaar en Joris is 4 jaar.
Zij zorgt al enkele jaren voor haar grootmoeder Leon
tine, die naast haar woont.
Zij werkt via een dienstenchequebedrijf.
De gezondheidstoestand van haar grootmoeder
verslecht en met haar klein pensioen
heeft ze het moeilijk om de medische kosten te beta
len.
Gelukkig kan Lieve een beroep doen op de buitensch
oolse kinderopvang van de gemeente,
wanneer ze met haar grootmoeder naar dokters,
ziekenhuizen, ... moet.
Via Infogem vernam ze dat haar grootmoeder aans
praak kan maken op een
verwarmingstoelage. Hierdoor zet ze de eerste stap
naar het OCMW.
In een gesprek met de maatschappelijk werker blijkt
dat grootmoeder voor heel wat meer
hulp in aanmerking kan komen. Er is de mogelijkh
eid om via het OCMW, ziekenfonds en/of
privé-initiatief thuiszorg aan te vragen: maaltijdb
edeling aan huis, verpleegkundige zorg voor
toilet en/of speciﬁeke zorg, bejaardenhulp en/of
poetshulp.
Indien haar grootmoeder niet langer alleen zou kunn
en wonen, kan zij zich ook laten
inschrijven op de wachtlijst voor de serviceﬂats of
voor een opname in een rusthuis.
De maatschappelijk werker maakt een afspraak om
bij Leontine op huisbezoek te gaan om
met haar ook de mogelijke dienstverleningen te
bespreken.
Aangezien Leontine een beperkt pensioen heeft
en toch heel wat medische problemen kent,
wordt er voorgesteld om de nodige tegemoetkom
ingen aan te vragen: tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden, de premie van de Vlaamse Zorg
verzekering, …
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Aan de hand van dit voorbeeld merkt u dat:
!
!
!
!

een zorgvraag complex is;
er reeds vele diensten kunnen aangeboden worden;
het niet altijd voor iedereen duidelijk is waar hij terecht kan;
samenwerking van verschillende diensten een meerwaarde kan zijn.

Vandaar dat de Vlaamse regering het lokaal bestuur opgedragen heeft een Lokaal Sociaal
Beleidsplan op te maken om de samenwerking tussen de diensten te verbeteren
en te coördineren.
Tevens moet er een Sociaal Huis gerealiseerd worden als plek waar burgers terecht kunnen met
vragen rond sociale dienstverlening in hun gemeente. Het is een informatie-, een loket- en
doorverwijsfunctie. Het Sociaal Huis wordt voorzien bij de bouw van het nieuwe woon –
en zorgcentrum te Overmere.
In het Lokaal Sociaal Beleidsplan van Berlare werd volgende overkoepelende doelstelling (=missie)
voorop gesteld:
Het lokaal bestuur streeft ernaar voor alle inwoners van Berlare een kwalitatieve leefsituatie en
leefomgeving te creëren waar iedereen zich maximaal kan ontplooien, met respect voor de eigenheid en diversiteit.
Dit wenst het lokaal bestuur, samen met alle welzijnsactoren in Berlare, tot stand te brengen:
- door het aanbieden van een laagdrempelige en klantvriendelijke dienstverlening die rekening
houdt met door de bevolking aangehaalde noden;
- door het coördineren van de welzijnsactiviteiten.
Er werden relevante cijfers verzameld: bijvoorbeeld het aantal 60-plussers,
het aantal éénoudergezinnen, het aantal werklozen, het aantal sociale woningen, …
Deze werden gebundeld in een uitgebreide omgevingsanalyse.
Om het Lokaal Sociaal Beleidsplan vorm te geven werd er gewerkt rond drie actieterreinen:
! WONEN
! TEWERKSTELLING
! OUDEREN
Voor deze drie gekozen thema’s gingen werkgroepen aan de slag met vertegenwoordigers van de
lokale sociale organisaties en ervaringsdeskundigen op elk desbetreﬀend terrein.
De werkgroepen zochten de knelpunten op hun speciﬁek terrein en formuleerden doelstellingen
met het oog op de verbetering van de bestaande situatie.
Er werden ook te behalen resultaten voorgesteld en hieruit ontstonden reeds praktische
samenwerkingsverbanden.

Voor de periode 2008-2013 willen wij
het volgende realiseren:
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WONEN
Op het vlak van « W O N E N » willen we een gemeente waar alle
inwoners betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam kunnen wonen,
in een aangename woonomgeving en aangepast aan hun
behoeften
In de praktijk zullen we dit waarmaken door:
- het opmaken van een duidelijke brochure rond wonen, waarin alle diensten rond wonen
aan bod komen;
- burgers te informeren over het belang van het milieu in en rond de woning via artikels
in Infogem en aanpakken van het zwerfvuil op de gemeente;
- het streven naar een verhoging van de sociale woongelegenheden;
- het realiseren van doorgangswoongelegenheden;
- promoten van het sociaal verhuurkantoor, door eigenaars te informeren over de voordelen
hiervan.

TEWERKSTELLING
Op het vlak van « T E W E R K S T E L L I N G » willen we een gemeente
waar werk toegankelijk is voor iedereen
In de praktijk zullen we dit waarmaken door:
- het aantal KMO’s op de gemeente te behouden;
- het toerisme aan het Donkmeer te promoten;
- het reeds 130 gebruikerstellende dienstenchequebedrijf van het OCMW verder
uit te bouwen;
- het verbeteren van de mobiliteit door ondermeer de belbus te promoten;
- onderzoek te starten om het aantal ﬁetsverbindingen te verbeteren;
- de opvangmogelijkheden voor kinderen verder uitbouwen;
- de werkwinkel beter bekend te maken en het organiseren van zitdagen in het sociaal huis.
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OUDEREN
Op het vlak van « O U D E R E N » willen we een gemeente
met een aangepaste dienstverlening voor
senioren, ongeacht of zij verblijven in een woon–
en zorgcentrum of in een thuissituatie en al dan niet
hulpbehoevend zijn.
In de praktijk willen we dit waarmaken door:
- het invoeren van een gemeentelijke mantelzorgpremie;
- actief opsporen van vereenzaming bij senioren via huisbezoek;
- senioren te stimuleren om als vrijwilliger aan de slag te gaan;
- realisatie van een nieuw woon– en zorgcentrum in vervanging van de oude OCMW
rusthuizen;
- realisatie van bejaardenﬂats met dienstverlening van de sociale bouwmaatschappij
Hulp in Woningnood;
- onderzoek te verrichten naar mogelijkheden om meer serviceﬂats te realiseren.
Dit is slechts een greep van de vele acties die uitgewerkt zijn door de gemeente, het OCMW
en de vele welzijnsactoren. Het volledige ontwerp Lokaal Sociaal Beleid kan u inkijken op het
OCMW, de bibliotheek of op de gemeente, op de website www.berlare.be of
www.ocmwberlare.be.
U kan opmerkingen of suggesties vóór 15 november schriftelijk of via mail overmaken aan
OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29 a, 9290 Berlare of socialedienst@ocmwberlare.be.
Dit plan zal samen met uw opmerkingen voorgelegd worden aan de OCMW -en
gemeenteraad.
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DAENS DAGELIJKS: theater in Overmere
Op zaterdag 8 december om 20 uur kan je in de Gemeentelijke Feestzaal Overmere terecht
voor de toneelvoorstelling ‘Daens dagelijks’, een tragikomisch stuk met een blik naar het
verleden en een kijk op vandaag.

inhoud
Een plaatselijke vereniging organiseert n.a.v. het Daensjaar een tentoonstelling met als titel
‘De tijd van Daens en nu’.
Op de avond vóór de oﬃciële opening hebben de leden de laatste hand gelegd aan de opbouw
van de verschillende standen.
Twee vrienden, Mathieu en Frederik blijven als laatsten over. Het komt tot een gemoedelijk
gesprek en ze besluiten om iedere avond als laatsten te blijven om van gedachten te wisselen.
In de dialogen wordt al snel duidelijk dat Daens nog brandend actueel is. Maar stilaan komen wij
ook meer te weten over het leven van Mathieu en Frederik zelf. Zo worstelt Frederik met littekens
uit het verleden en is Mathieu in alle staten wanneer hij plots zijn ex-vrouw tegenkomt.
Een paco-productie die een breed publiek aanspreekt, met Jacques Van Avermaet,
Johan Coignau en Paul Coppens.

praktisch
Een organisatie van KWB-KAV Overmere en ACV Berlare.
Tickets kosten 5 euro voor leden en 6 euro voor niet-leden.
De opbrengst van deze avond gaat integraal naar het KWB-KAV ontwikkelingsen missiesteunfonds.
meer info en tickets:

Johan Meganck, 09 367 90 47
Godelieve Vanderpoorten, 09 367 63 92
Luc Jacobs, 052 42 41 95 en 0486 39 18 61
bij bestuursleden KWB-KAV Overmere en ACV Berlare
Papershop Mieke, Fortstraat
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JOURNEY’S END
geen weg terug
GEVANGENE ONTSNAPT

In november staat toneelkring Hand in Hand op de planken met een
komedie van Luuk Hoedenmakers, in een regie van Yves De Lathauwer.
In ‘Gevangene ontsnapt’ staat F. De Bleekere, gevangenisdirecteur, op het
punt promotie te maken. Een ambtenaar van het gevangeniswezen komt
nog langs voor een laatste controle en net nu blijkt er voor het eerst een
gevangene spoorloos te zijn…
Afspraak in de Parochiezaal te Berlare op:
- 9 en 10 november voor de galavoorstellingen (met diner) om 19 uur.
Tickets kosten 25 euro;
- 11 en 25 november voor de matinees (met koﬃe en gebak) om 15 uur.
Tickets kosten 12 euro;
- 23 en 24 november voor de gewone voorstellingen om 20 uur.
Tickets kosten 6 euro.
Reservering gala: enkel via leden van Hand in Hand.
Kaartennummering matinees en gewone voorstellingen: 0479 75 45 66
(na 18 uur).

11 november: wapenstilstand.
Een groep enthousiaste, hoofdzakelijk jonge
mensen uit Berlare neemt je mee in de
loopgraven en toont jou wat een oorlog met
mensen kan doen. Niet te missen!
De opbrengst van de voorstellingen van dit
antioorlogsdrama gaat integraal naar Finado
Ethiopië.
Op vrijdagen 2 en 9 en zaterdagen 3 en 10
november kan je om 20 uur 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

KERSTCONCERT in OVERMERE
De K.F. De Verenigde Vrienden, gemengd koor Meergalm en het orgelcomité organiseren op zaterdag 15 december
om 20 uur een kerstconcert in de parochiekerk van Overmere.
Wie er vroeger al bij was, weet waaraan hij zich mag verwachten: een gevarieerde muzikale avond met stemmige muziek
in een gemoedelijke, gezellige sfeer.
Tickets kosten 6 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. De kaarten zijn voor het eerst genummerd.
meer info en tickets: Roger Van de Rostyne, 09 367 75 81
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XEADO LIVE BAND in FESTIVALHAL DONKMEER

In 2005 was Xeado Live Band, een 22-koppig orkest
uit Lochristi, al eens te gast in Festivalhal Donkmeer
met een prachtige concertformule: Proms in the spots.
Ook voor het nieuwe totaalspektakel met als titel ‘Voluit!’ wordt Festivalhal Donkmeer
omgevormd tot een heuse concertarena.
De band heeft een programma samengesteld dat mensen aanzet mee te zingen
en mee te swingen.
Het publiek mag zich verwachten aan een prachtige show vol nostalgische traditionals
en hedendaagse popsongs.
Xeado Live Band wordt hiervoor bijgestaan door Guy Swinnen, The Cappaert Sisters en Dex Dylan.

praktisch
Het concert vindt plaats op zaterdag 24 november om 20.30 uur in Festivalhal Donkmeer.
Tickets kosten 15 euro in voorverkoop, 18 euro aan de kassa
(aan de kassa krijgen studenten 3 euro korting op vertoon van hun studentenkaart).
Op vrijdag 23 november is er om 20.30 uur een VIP-Night.
Meer info hierover vind je op www.xeado.be/voluit.
meer info en tickets: 0498 45 24 98 en www.xeado.be

16de nationale RUILBEURS en ROMMELMARKT
Verzamelclub De Biekorf organiseert op zondag 18 november, doorlopend van 8 tot 17 uur
in Festivalhal Donkmeer, een ruilbeurs en rommelmarkt.
Je vindt er postzegels, munten, zicht- en prentkaarten, doodsprentjes, devotie, bidprentjes,
bierviltjes, stripverhalen, telekaarten, communieprentjes, geboortekaartjes, brocante, ...
Potentiële standhouders betalen 2 euro per meter vloerstand voor rommelmarkt; 3 euro
voor de ruilbeurs.
meer info:
- Caroline Van Laere, 09 367 42 59 en caroline.vanlaere@pandora.be
- Raymond Volkaert, 052 42 38 13
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ROBIN HOOD
FAMILIEVOORSTELLING BIJ PANTA RHEI EN JOKER OVERMERE
Robin Hood, wie kent hem niet? Als vogelvrijverklaarde verborg hij zich in
Sherwoodbos voor zijn vijanden, de Sheriﬀ van Nottingham en Prins Jan.
Hij bestal de rijken en gaf geld aan de armen.
En dan was daar ook nog zijn grote liefde, Lady Marian. Een romantische
klassieker.
Na talloze (teken)ﬁlms en boeken over de held van Sherwoodbos, zijn Robin
en zijn trawanten nu ook te gast bij Panta Rhei en Joker.
Deze zeer kindvriendelijke versie van Dirk Dobbeleers wordt ingekleurd met
40 acteurs en actrices van 7 tot 47 en met leuke liedjes en melodietjes.
Op het kleine podium in de Gemeentelijke Feestzaal toveren we met decor,
licht en klank een hoop sfeervolle locaties te voorschijn: woud, rivier, kamp,
kasteel, schat- of badkamer, gevangenis en nog veel meer.
Na Oliver Twist, Frankenstein, Jungleboek en Belle en het Beest is ook dit
weer een hele uitdaging voor de grote Panta Rhei- en Jokerfamilie.
Jong en oud is zeer welkom op de voorstellingen in de Gemeentelijke
Feestzaal Overmere:
- vrijdag 9 en 16 november, om 20 uur;
- zaterdag 10 en 17 november, om 20 uur;
- zondag 18 november, om 15 uur.
Welkom bij de bende van … Robin Hood!
meer info en tickets: 0474 68 32 55 (na 17 uur)

DANSCURSUS in OVERMERE? KWB Overmere
wil leren KAARTEN
Zin om te leren dansen?
KWB Overmere nodigt iedereen (ook niet-leden) uit om een
initiatiecursus van vijf avonden te volgen.
Geïnteresseerde koppels nemen contact op met
Stijn Van Dienderen, 0486 32 34 77.

KERSTMARKT
Op zondag 2 december organiseert Oxfam Wereldwinkel
voor de derde maal een sfeervolle kerstmarkt,
in samenwerking met talrijke Berlaarse verenigingen.
Deze kerstmarkt vindt plaats van 14 tot 20 uur
in de Parochiezaal.
Ben je op zoek naar originele geschenken? Kom dan eens
snuisteren in de kraampjes vol handnijverheid, speelgoed,
lekkere wijnen en versnaperingen.
En natuurlijk kan je in de gezellige cafetaria terecht voor
een hapje en een drankje.
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Kaarten is een volkssport die steeds minder en minder wordt
gespeeld. Het zou echter jammer zijn dat dit zou verdwijnen.
Daarom wil KWB Overmere na nieuwjaar een kaartcursus
‘bieden’ organiseren.
Op vijf avonden maak je kennis met de basisprincipes,
reglementen en de speelwijze van het bieden.
Lesgever Philippe Van Streydonck leert het je allemaal aan
de hand van projecties, modellen en … door veel te spelen
natuurlijk!
Wanneer er voldoende interesse is, worden data vastgelegd.
Geïnteresseerden (lid KWB en niet-leden) nemen vóór
30 november contact op met:
- Marc Casaert, 09 367 52 89;
- Patrick Maes, 0476 48 41 85
patrick.maes6@telenet.be.

CC STROMING
NOVEMBER - DECEMBER 2007

meer info & tickets:

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

reductieprijzen
abonnementsprijs (abo)

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

KLASSIEK

DMYTRO SUKHOVIENKO - PIANORECITAL
zaterdag 10 november, 20 uur

© Joselyn Ventura

In 1997 wint Dmytro Sukhovienko (Oekraïne) de Eerste Prijs tijdens de internationale Muziekwedstrijd van San Bartolomeo en de Tweede Prijs bij de internationale pianowedstrijd Clara Schumann in Düsseldorf. Critici waren laaiend enthousiast
over zijn recitaldebuten in 1998 tijdens het Muziekfestival Biarritz. Meester-pianist
Philippe Entremont noemt hem het grootste talent dat hij in dertig jaar heeft
gehoord. Absoluut een naam om te onthouden, aldus Le Figaro.
Tien jaar en enkele cd-opnames later zijn we niet weinig trots dat we Dmytro
Sukhovienko mogen verwelkomen in Berlare.
www.dmytro.net
11 / 10 (-26 en +55j) / 9 (abo) euro
1 stempel culturele zuipkaart

MUZIKALE HUMOR

DE NIEUWE SNAAR - HELDEN

T
H
C
O
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zaterdag 17 november, 20 uur

© Johan Jacobs

Leerlingen van de Tekenacademie tonen je graag hun Helden
in het cultuurcafé van dinsdag 13 tot en met zondag 25 november.

V
T
I
U
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STUDIO ZONDAG

RHEEN
zondag 25 november, 19.30 uur
Rheen, de groep rond singer-songwriter Hannelore Bedert, begint als een
solo-project eind 2001. Hannelore schrijft, zingt en speelt piano. Hannelore wint
in juni 2005 de singer-songwriterﬁnale van de NCRV (Nederlandse Radio &
Televisie) en in januari 2006 de singer-songwriterﬁnale Songaholic in Tilburg.
Afgelopen schooljaar studeerde ze af aan Studio Herman Teirlinck.
Een heel eigen stijl en een dijk van (karakter)stem...
Rheen wordt o.a. gesteund door Axl Peleman.
met: Hannelore Bedert (zang, piano, gitaar), Arne Leurentop (viool, gitaar,
backings), Toon Dockx (bas, viool) en Hans Dockx (drums)
www.rheen.be
gratis

THEATER

‘T ARSENAAL - HEDDA
zaterdag 1 december, 20 uur
Hedda is een jonge, sterke vrouw en heeft alles wat ze wil. Toch is ze niet gelukkig. Haar huwelijk is er één zonder liefde, zonder passie. Ze heeft zich neergelegd
bij de middelmaat, maar ze wilde absolute schoonheid. Ze voelt zich leeg.
Op een dag komt Eilert Lovborg, een oude vlam, opnieuw in haar leven.
Ze vernietigt alles om zich heen. Dan pleegt ze zelfmoord.
Michael De Cock regisseert een foutloze bewerking van Hedda Gabler. (…)
In de bewerking van Michael De Cock is Ibsens Hedda Gabler een spits, bijtend
sarcastisch stuk, met een verrukkelijke Nathalie Meskens in de titelrol.
De voorstelling is net zoals het decor: doordacht zonder al te clever te willen zijn, mooi
zonder zich te wentelen in esthetiek. (De Standaard)
met: Nathalie Meskens, Joke De Bruyn, Ben Segers, Greg Timmermans, Jos Geens,
Hilde Van haesendonck en Marilou Mermans

© Koen Broos

www.tarsenaal.be
i.s.m. OPENDOEK v.z.w.
12 / 11 (-26 en +55j) / 10 (abo) euro
1 stempel culturele zuipkaart
inleiding bij de voorstelling om 19.30 uur
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FAMILIEVOORSTELLING

DE STILTE - SPEELVOGELS
zondag 2 december, 15 uur
dans vanaf 4 jaar
Een kooitje heeft te maken met een vogel, een stuur met een ﬁets, een vriendje is
je vriendje, een vriendinnetje is je vriendinnetje, het lijkt allemaal zo logisch.
Drie dansers bouwen met eenvoudige voorwerpen een wereld die ruimte biedt
aan verbeelding en vriendschap. Terwijl vriendschappen worden opgebouwd,
verbroken en opgepakt, ontvouwt zich op het podium een subtiel spel met µ
voorwerpen die in handen van de spelers een nieuwe betekenis krijgen.
Met de nodige creativiteit weten de drie dansers met elkaar in harmonie te
komen op hun tocht door meerdere werelden die ze zelf tevoorschijn roepen.
8 / 7 (-26 en +55j) / 6 (abo) / 3 (kinderen tot 12 j) euro
1 stempel culturele zuipkaart
met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen

LICHTE MUZIEK

MARIJN DEVALCK & GROEP - ART BÉCAUD
zaterdag 8 december, 20 uur
Marijn Devalck is in de eerste plaats zanger. Bezeten van chanson, begenadigd
met een warme, rijpe stem.
In Art Bécaud kan hij zijn veertigjarige voorliefde voor het werk van
Gilbert Bécaud kwijt. Verwacht geen imitatie, wel een doorleefde vertolking van
wat Marijn dierbaar is.
12 / 11 (-26 en +55j) / 10 (abo) euro
1 stempel culturele zuipkaart
Na de voorstelling kan je in het cultuurcafé nagenieten
van de grootste Franse klassiekers.

TENTOONSTELLING

VIC TIMMERMANS

© Mark Van Gysegem

zondag 9 december
Mijn werken ontstaan spontaan - embryonaal als het ware!
Het zijn pretentieloze, eenmalige vertalingen van bedenkingen en beeldvormen.
Het zijn tekens met betekenis; meestal ontworpen en uitgevoerd in één adem!
Mijn beelden zijn ‘statements’, niet gebonden aan tijd of actualiteit.
Zij spreken hun eigen taal - het zijn beeldende getuigenissen van een doordachte
vormgeving en monumentaliteit.
Zij verdragen alle tegenspraak vandaag - maar overleven wellicht morgen!
Vic Timmerman
tot 10 februari
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THEATER

ANJA DAEMS EN RIET MUYLAERT - NIEUWE OGEN
zondag 16 december, 15 uur
Via grappige en ontroerende verhalen bereidt Anja zich voor op de reis van haar
leven.
En als ze ’t even niet meer ziet zitten kan ze rekenen op Riet Muylaert om zacht te
zingen in een lied:
Het komt allemaal goed.
Niet zo héél erg goed, maar wie zegt dat dat moet.
i.s.m. gemeentelijke seniorenraad
8 / 7 (-26 en +55j) / 6 (abo) euro
1 stempel culturele zuipkaart
met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen

CURSUSSEN DIE BINNENKORT STARTEN
Politieke ﬁlosofen en de klim naar democratie: John Locke
Locke (1632-1704) is de ﬁlosoof van de vrijheidsrechten en van de rechtstaat. Voor hem berust de staat op een overeenkomst die tot doel heeft de oorspronkelijke rechten van de mensen op leven, vrijheid en eigendom te waarborgen.
Wanneer de staat de grenzen van deze opdracht overschrijdt, verliest die zijn gezag. Dan zijn de burgers gerechtigd zich
een regering aan te schaﬀen die beter aan hun doel beantwoordt. Het overheidshandelen dient gelegitimeerd te zijn door
algemeen geformuleerde en openbare wetten. In zijn politiek hoofdwerk ‘Two treatises on government’ vinden we veel zeer
relevante thema’s terug, zoals de gehoorzaamheid aan politiek gezag, de legitimiteit van burgerlijke ongehoorzaamheid, de
grenzen van de overheidstaak, het recht op eigendom en de rechtvaardigheid van inkomensverdeling.
datum:
locatie:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
begeleiding:

30

donderdag 6 december van 19.30 tot 22 uur
Museum Donkmeer, Alfred Nelenpad
9 euro, met korting: 4,50 euro
(info te verkrijgen bij Vormingplus)
tot 26/11, op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
07 12 06A
Vormingplus Waas-en-Dender, Imavo v.z.w. en Museum Donkmeer
Guy Quintelier

Vergeten groenten
In het kader van de Week van de Smaak
Er is de laatste tijd volop belangstelling voor ‘vergeten groenten’. Ook bekende koks grijpen er naar terug.
Zijn we dan echt een hele reeks eetbare planten vergeten? Enerzijds zijn er inderdaad een aantal gewassen die de boot van
selectie en commercialisering hebben gemist en die slechts lokaal overleven in verzamelingen en amateurtuintjes.
Anderzijds is er een diversiteit binnen de gekende groentesoorten die nooit het grote publiek bereikte.
Meer dan veertig groenten komen in deze sessie aan bod met hun oorsprong, teelt en culinaire waarde.
Een overvloed aan nieuwe, meestal oude en inspirerende gewassen die liefhebbers doen watertanden!
datum:
locatie:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
begeleiding:

zaterdag 17 november van 17 tot 19.30 uur
Natuureducatief Bezoekerscentrum (Festivalhal Donkmeer)
9 euro, met korting: 4,50 euro
(info te verkrijgen bij Vormingplus)
tot 7/11 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
07 11 17B
Vormingplus Waas-en-Dender en v.z.w. Durme
Peter Bauwens, groenauteur

Train je geheugen
Je hersenen moeten dagelijks ongelooﬂijke hoeveelheden gegevens opslaan, verwerken en terug oproepen.
Het is niet te verwonderen dat je dan wel eens wat vergeet. “Waar heb ik de autosleutels gelaten?”, “Ik ken die mevrouw,
maar hoe heet ze nu weer?”, “ Wat moest ik meebrengen uit de supermarkt?” zijn maar enkele voorbeelden.
Je kan je geheugen verbeteren door oefening. In deze training krijg je naast informatie ook tips en oefeningen
om je geheugen te optimaliseren.
data:
locatie:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
begeleiding:

donderdagen 22 en 29 november van 14 tot 16 uur
CC Stroming
18 euro, met korting: 9 euro
(info te verkrijgen bij Vormingplus)
tot 12/11 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
07 11 22A
Vormingplus Waas-en-Dender en seniorenraad
Resy De Meulder, Vormingplus Waas-en-Dender

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

woensdag 28 november, 5, 12 en 19 december van 20 tot 22 uur
CC Stroming
50 euro
tot 22/11, 052 42 35 31 of cultuur.reserveren@berlare.be
zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. 091-0113307-40 van CC Stroming
fotograﬁe
Marc Van Gysegem
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WEEK VAN DE SMAAK: Sargasso tot de Donk
van glasaal tot paling in ’t groen: van 16 tot 23 november
bezoekerscentrum Donkmeer, Festivalhal Donkmeer, A. Nelenpad, Donklaan
Toerisme, cultuur en horeca Berlare slaan de handen in elkaar en zullen tijdens de tweede landelijke campagne van de Week
van de Smaak (16 tot 23 november) palingliefhebbers doen watertanden. Aangezien de Donk het Mekka van de paling is,
willen we dagjesmensen met dit streekgerecht op allerlei manieren laten kennismaken.
Bezoekers kunnen hun ogen de kost geven in bezoekerscentrum Donkmeer waar een tentoonstelling loopt over de
streekspecialiteit paling. De paling wordt er gevolgd van de kweekplaats in de Sargassozee tot op het bord van de Bourgondische levensgenieter. Oude vissersverhalen en unieke foto’s loodsen je langs de levensloop van deze bedreigde diersoort.
Speciaal voor deze gelegenheid wordt een documentaireﬁlm gemaakt over de ﬁrma Borremans. Ook de smaakpapillen worden verwend natuurlijk, op een thema-avond met workshop, diner en ﬁlm en ook in de vele restaurants langs het Donkmeer,
waar de chefs de hele week hun restaurants in het teken zetten van exotische of vergeten palinggerechten.

programma
vrijdag 16 november om 20 uur
vernissage tentoonstelling over paling: de vis, de vangst
en het gerecht
inleiding: Jan Maertens, v.z.w. Durme
opening: René Kets, schepen van toerisme
Iedereen is welkom.
vrijdag 16 t.e.m. 18 november
tentoonstelling
16 november vanaf 20 uur
17 en 18 november van 10 tot 17 uur
zaterdag 17 november
17 uur: workshop ‘vergeten groenten’
etentje in een van de deelnemende restaurants
22 uur: ‘The Eel’, ﬁlm, 1997, Japan
Voor dit palingarrangement (workshop + palingmenu +
ﬁlm) betaal je 30 euro.

zondag 18 november
10 tot 17 uur: tentoonstelling op kindermaat
15 uur: kinderen kunnen inschepen op de piratenboot
16 t.e.m. 23 november
Restaurants toveren heerlijke, vergeten en nieuwe palingmenu’s op tafel. Deelnemende zaken zijn: Galleria,
‘t Snoeckje, ‘t Cuisintje, In den Boerenkrijg, ‘t Laurierblad,
Papadoc Grill, La Tapa Canaria, Lijsterbes, ‘t Mosselke,
Elvira, Poseidon, De Nieuwe Pluim, De Waele, De Groenlodden, Modern, ‘t Nieuw Paviljoen, ‘t Oud Paviljoen,
Palingshof, Regina, Pimm’s, Den Draver, Wong’s Garden,
Wong, ‘t Veerhuis, ‘t Oud Brughuys, Reigersnest, De Pluim,
Beeweg, Lale.
Op weekdagen kunnen Berlaarse scholen in het bezoekerscentrum terecht voor een rondleiding doorheen
de gelegenheidstentoonstelling. Voor afspraken kan je
terecht bij Jan Maertens op het nummer 09 367 69 78.

organisatie
De Week van de Smaak in Berlare is een organisatie van gemeentebestuur en cultuurdienst Berlare,
v.z.w. Durme en VVV Donkmeer.
Met dank aan Toerisme Scheldeland, lokale heem- en oudheidkundige kringen, Erik De Meyer en het Agentschap
voor Natuur en Bos.
inschrijven tot 7 november
ﬁlm: 3 euro, workshop vergeten groenten: 9 euro
piratenboot op zondag: 1,5 euro
meer info: Provinciaal Infokantoor Scheldeland - Donkmeer, 09 345 49 62 en info@scheldeland.be

32

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.
Op het programma staan deze keer erg uiteenlopende activiteiten.
Heb je zin in een hartverwarmende handen-uit-de-mouwen-dag? Dan is de ‘Dag van de Natuur’ iets voor jou.
Breng je vrienden en buren mee! Liefhebbers van een rustige avondtrip zijn welkom op onze snippentocht.
zaterdag 17 november: Dag van de Natuur
Op de welbekende ‘Dag van de Natuur’ kan je kennismaken met het vele (vrijwilligers)werk in tientallen natuurgebieden in
Vlaanderen. Ook v.z.w. Durme werkt hieraan mee. Samen met conservator Franki D’haese organiseert de vereniging deze
keer een hele dag ‘beheerwerk’ in Reservaatzone Donkmeer. Ook voor kinderen wordt dit onvergetelijk! Afspraak om 9 uur
aan de houten chalet bij ingang Nieuwdonk. Om 12.30 uur is er voor de werkers verse soep en frisdrank of een pint in onze
tent. Wie graag na de middag aansluit, wordt om 13.30 uur aan de houten chalet verwacht.
Meebrengen: laarzen of werkschoenen, werkhandschoenen, eventueel kapmes en (ketting)zaag. Brandhout staat ter beschikking van wie meewerkt.
meer info: Franki D’haese, 0496 57 26 23 en franki_dhaese@hotmail.com
vrijdag 16 tot vrijdag 23 november: Sargasso tot de Donk
v.z.w. Durme organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur en verschillende andere verenigingen in het kader van
de Week van de Smaak ‘Sargasso tot de Donk, van glasaal tot paling in ’t groen’, met een tentoonstelling en allerlei activiteiten voor jong en oud in en rond bezoekerscentrum Donkmeer. Meer info op de pagina hiernaast.
zaterdag 15 december: Speuren naar snippen
v.z.w. Durme plant een bijzondere ontmoeting met de houtsnip. De populatie houtsnippen uit Noord-Europa trekt in de
winter gedeeltelijk naar het zuiden. En dus vliegen ze ook over Vlaanderen. Maar door zijn schutkleur en verborgen leven
is deze vogel weinig gekend. De houtsnip leeft voornamelijk in open loofbos met een vochtige bodem. Op de grond zoekt
hij ’s nachts tussen de bladeren naar allerlei bodemdiertjes. In de schemering kunnen de vogels, die zich begeven naar hun
voedselgronden, met wat geluk worden waargenomen.
Afspraak om 16.30 uur aan de Scheve Villa, Donklaan 7.
meer info: Jan Maertens, 0478 76 55 49 en jan.maertens@vzwdurme.be
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 - 0478 76 55 49 - donk@vzwdurme.be en www.vzwdurme.be

FIETSPOETSDIENST: UNIEK in Vlaanderen
De ﬁetspoetsdienst, een initiatief van Dagcentrum De Sperwer i.s.m. het gemeentebestuur,
is heel de winter open.
Een vuile mountainbike of koersﬁets krijgt op twee uur tijd een grondige beurt; derailleurs en
ketting worden gereinigd. Daarenboven kijken de medewerkers de banden na en smeren ze de
ketting. En dit voor 4 euro! Je beschikt gratis over een wisselﬁets.
Uiteraard kan je er ook terecht met een gewone ﬁets, nog steeds voor slechts 3 euro.
Opgelet: de ﬁetspoetsdienst herstelt geen ﬁetsen. Als ze gebreken opmerkt,
dan wordt dit wel meegedeeld zodat je bij de plaatselijke ﬁetshandelaar je ﬁets kan laten repareren.
De ﬁetspoetsdienst is open op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 16 uur.
Dinsdag, zaterdag en zondag is de dienst gesloten. Het Fietsproject De Sperwer vind je aan het Donkmeer, Donklaan 93,
achteraan het Provinciaal Infokantoor Scheldeland-Donkmeer (rechtstreekse ingang via Alfred Nelenpad).
Afspraak is niet nodig maar kan via Franky Van Hee op 0498 21 60 40.
meer info: www.sperwer.be
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ACTIVITEITEN SPORTDIENST
SPORTGALA
In samenwerking met de sportraad organiseert het
gemeentebestuur van Berlare ook voor het sportjaar 2007
een sportgala op vrijdag 7 maart: een heus sportfeest voor
iedereen waarop onze plaatselijke laureaten worden
gevierd. Muzikale intermezzo’s en spectaculaire sportdemo’s zorgen voor de nodige afwisseling.
Voor de huldigingen is de sportraad nog op zoek naar
kandidaten. Indien je zelf in aanmerking komt, of je kent
iemand die jou wil voordragen, kan je op de gemeentelijke
website (www.berlare.be) of via e-mail of telefoon een
kandidatuurstelling en reglement opvragen. De ingevulde
kandidaturen dienen uiterlijk op dinsdag 8 januari ingediend te zijn bij de gemeentelijke sportdienst.
Net als de voorbije jaren verkiest de sportraad uit de kandidaten een sporter van het jaar die nog eens extra in de
bloemetjes wordt gezet.
Wie komt in aanmerking om op deze kampioenenviering
gehuldigd te worden?
- alle sporters, zowel individuen als ploegen, die in 2007
een opmerkelijke sportieve prestatie hebben geleverd;
- alle personen die zich als vrijwilliger reeds meerdere
jaren verdienstelijk hebben gemaakt om de sport in onze
gemeente uit te bouwen.

KERSTMOUNTAINBIKETOCHT

VLAANDEREN WANDELT
Op zondag 11 november organiseert de sportdienst in
samenwerking met de sportraad, wandelclub de Boerenkrijgstappers en Vakantiegenoegens Overmere en Berlare,
een wandelhappening in het kader van de Bloso-actie
‘Vlaanderen wandelt’.
Er werden drie prachtige natuurwandelingen uitgestippeld,
een korte wandeling van 3,7 km, een gezinswandeling van
5,7 km en een sportieve wandeling van 12,5 km.
Deelnemen aan een van deze wandelingen kost 1 euro.
Voor deze prijs ben je bovendien verzekerd, krijg je onderweg een hartverwarmertje en een kommetje soep bij
aankomst.
De wandelingen starten aan de sporthal van Overmere, tussen 13 en 14 uur.

SPORTRAAD ZOEKT SPORTFOTO’S
Alle sporters, sportclubs en andere verenigingen die
sportieve activiteiten organiseren zoals wandeltochten,
ﬁetstochten, tornooien, wedstrijden, turnlessen, droppings,
trainingen, … mogen zeer zeker digitale foto’s bezorgen
van hun activiteiten. De sportraad wenst op die manier het
brede sportgebeuren in Berlare in beeld te brengen.
Je kan foto’s op cd-rom bezorgen op de sportdienst of
mailen naar sportfoto.berlare@skynet.be.

4Fun organiseert op zondag 23 december zijn
achtste kerstmountainbiketocht.
Vertrekken kan tussen 8.30 en 11 uur aan de cafetaria
van sporthal Overmere.
Er zijn tochten van 25, 40 en 55 km.
Deelnemen kost 3 euro, inclusief gratis hotdog bij
aankomst.
meer info: 0475 24 40 55
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Initiatie CURVE BOWLS in Overmere
Curve Bowls is een spel van Engelse origine en is relatief eenvoudig.
De bol wordt naar een kleine witte bol (‘jack’) gespeeld.
Wegens de speciale vorm van de bollen lopen deze niet rechtdoor.
Ze beschrijven een curve.
De rust, kalmte en de mogelijkheid om ondertussen wat te praten, zijn zeker
elementen die in het voordeel van het spel pleiten.
Wie interesse heeft in dit aangename spel, wordt uitvoerig geïnformeerd tijdens
de initiaties in de sporthal van Overmere op 20, 22, 27 en 29 november,
telkens van 14 tot 16 uur.
De vier sessies samen ( vier keer twee uur) kosten slechts 2 euro.
meer info en inschrijven: Julien Rogiers, 09 367 63 66

JUDOCLUB KUMIUCHI
De deuren van judoclub Berlare en Donkmeer staan open
voor jonge sportievelingen die graag willen proeven van deze keitoﬀe sport.

trainingsuren
Sporthal Berlare
woensdag & vrijdag

17.30-18.30 uur: tot 8 jaar
18.30-19.30 uur: tot 14 jaar
19.30-21 uur: vanaf 14 jaar

zondag

10-11 uur: 8 tot 14 jaar
11-12.30 uur: vanaf 14 jaar

Op zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur is er training voor personen met een handicap.

Sporthal Overmere
dinsdag & donderdag
meer info:

18.30-19.30 uur: voor alle jongeren

www.judoclubberlare.tk
Dirk De Saedelaere, 052 42 76 64
Willy Sichien, 09 367 81 54
Philippe Rasschaert, 052 42 70 11
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NOVEMBER

20, 22, 27 & 29/11
22/11
23&24/11
23/11
23 & 24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
25/11
25/11
28/11

DECEMBER

ACTIVITEITENKALENDER

1/11
2, 3, 9 & 10/11
3/11
4/11
4/11
8/11
8/11
9&10/11
9, 10, 16&17/11
10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
10&11/11
11/11
11/11
16/11
17/11
17/11
16-23/11
17/11
17/11
18/11
18/11

1/12
2/12
2/12
6/12
6/12
7/12
8/12
8/12
8/12
8/12
8/12
8/12
9/12
9/12
13/12
14/12
14/12
15/12
15/12
15/12
15/12
16/12
19/12
23/12
31/12
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Nationale Strijdersbond Berlare, bloemenhulde op de militaire begraafplaats (0479 30 39 19)
Journey’s end, theatervoorstelling om 20 uur in zaal Ignace De Wilde CC Stroming (052 42 36 85)
Les Femmes Uniques, A Night at the Movies om 20 uur in CC Stroming (0475 94 20 54)
Les Femmes Uniques, A Night at the Movies om 15 uur in CC Stroming (0475 94 20 54
Natuurpunt Dendermonding, herfstwandeling in de Heidemeersen met vertrek om 14 uur aan het waterzuiveringsstation, Sluis 64 (052 42 69 72)
België en de ruimte, lezing in CC Stroming om 20 uur (03 775 44 84)
Museum Donkmeer, lezing over Hobbes om 20 uur in Museum Donkmeer (03 775 44 84)
Hand in Hand, gevangene ontsnapt om 19 uur (gala) in Parochiezaal Berlare (0479 75 45 66)
Panta Rhei, Robin Hood om 20 uur in Gemeentelijke Feestzaal Overmere (0474 68 32 55)
Dmytro Sukhovienko, pianorecital om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
JTV Brigand, Heren B tegen Eevoc Ertvelde-Evergem om 16 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames A tegen Meteors Erwetegem A om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren C tegen Kangoeroes Aalst B om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames B tegen VC Gavere om 15.30 uur in Zele (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen Sint-Jan Hemelveerdegem om 20.30 uur in Zele (0474 54 02 34)
Ouderraad VBS Overmere, Boeken-, poster en wenskaartenbeurs in locatie Schoolstraat (0474 74 10 47)
Hand in Hand, gevangene ontsnapt om 15 uur in Parochiezaal Berlare (0479 75 45 66)
Nationale Strijdersbond Berlare, herdenkingsmis in parochiekerk Berlare en bloemenhulde aan het monument (0479 30 39 19)
Parochiale werken en Open Kerk, ﬁnaleavond compositiewedstrijd om 20 uur in parochiekerk Berlare (052 42 23 96)
De Nieuwe Snaar met ‘Helden’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Handbalclub Groot-Berlare, thuiswedstrijd tegen HC Aalst om 19.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
Gemeentebestuur, v.z.w. Durme en VVV Donkmeer, Week van de smaak (09 345 49 62)
Vergeten groenten, cursus om 17 uur in Bezoekerscentrum Donkmeer (03 775 44 84)
v.z.w. Durme, beheerwerk in Reservaatzone Donkmeer n.a.v. de Dag van de natuur, om 9 uur aan de houten chalet aan inkom Nieuwdonk (0496 57 26 23)
De Biekorf, nationale ruilbeurs vanaf 8 uur in Festivalhal Donkmeer (09 367 42 59)
Natuurpunt Dendermonding i.s.m. chirojongens Berlare, knotten van knotwilgen om 14 uur aan het waterzuiveringsstation, Sluis 64.
Laarzen en werkhandschoenen meebrengen. (052 42 69 72)
initiatie curve bowls om 14 uur in Sporthal Overmere (09 367 63 66)
Train je geheugen, cursus om 14 uur in CC Stroming, 2 opeenvolgende donderdagen (03 775 44 84)
Hand in Hand, gevangene ontsnapt om 20 uur in Parochiezaal Berlare (0479 75 45 66)
Vrije Basisschool De Duizendpoot, grootouderfeest om 13.30 uur in CC Stroming (052 42 37 29)
Xeado Live Band met ‘Voluit’ om 20.30 uur in Festivalhal Donkmeer (0498 45 24 98)
JTV Brigand, Heren B tegen VC Belvoc Belsele B om 16 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames A tegen VBC Sint-Laureins om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren C tegen VV Temse C om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen Rembert Torhout om 20.30 uur in Zele (0474 54 02 34)
Vrij Woelige Zangers, zangstonde om 19.30 uur in Cultuurcafé CC Stroming (052 42 22 36)
Hand in Hand, gevangene ontsnapt om 15 uur in Parochiezaal Berlare (0479 75 45 66)
Studio Zondag met Rheen om 19.30 uur in Cultuurcafé CC Stroming (052 42 35 31)
Start Basiscursus fotograﬁe om 20 uur in CC Stroming, 4 opeenvolgende woensdagen (052 42 35 31)
’t Arsenaal met ‘Hedda’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Oxfam Wereldwinkel Berlare, kerstmarkt vanaf 14 uur in Parochiezaal Berlare (jozef.megens@scarlet.be)
Theater De Stilte met ‘Speelvogels’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Ziekenzorg Gewest Dendermonde, startdag om 19 uur in CC Stroming (052 25 97 82)
Museum Donkmeer, lezing over Locke om 20 uur in Museum Donkmeer (03 775 44 84)
Berlaarse Kampeer Vriendenkring De Turfputzwervers, bijeenkomst om 19.30 uur in feestzaal café De Turfput (052 42 67 82)
JTV Brigand, Heren B tegen VC Kalken om 16 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames A tegen Asterix Kieldrecht B om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames B tegen VC Kruishoutem om 15.30 uur in Zele (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen Webis Wevelgem-Bissegem om 20.30 uur in Zele (0474 54 02 34)
KWB-KAV Overmere & ACV Berlare, Daens dagelijks, een theatervoorstelling om 20 uur in Gemeentelijke Feestzaal Overmere (09 367 90 47)
Marijn Devalck & groep met ‘Art Bécaud’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
JTV Brigand, eetfestijn vanaf ’s middags in Festivalhal Donkmeer (0473 96 94 98)
Opening tentoonstelling Vic Timmerman om 17 uur in CC Stroming (052 42 42 47)
Kolena v.z.w., wandeling met vertrek om 9 uur aan de parochiekerk Uitbergen (09 367 62 91)
Eindejaarskwis om 20 uur in CC Stroming (eindejaarskwis@hotmail.com)
Gemeenteschool Uitbergen, kersthappening vanaf 19 uur in de gemeenteschool (09 367 50 88)
Handbalclub Groot-Berlare, thuiswedstrijd tegen HC Attila Temse om 19.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
K.F. De Verenigde Vrienden, koor Meergalm en orgelcomité Overmere, kerstconcert om 20 uur in parochiekerk Overmere (09 367 75 81)
Natuurpunt Dendermonding, beheerswerken Heidemeersen, verwijderen van exoten en vrijmaken van vijveroever.
Vooraf bellen en werkhandschoenen meebrengen. (052 42 69 72)
v.z.w. Durme, speuren naar snippen om 16.30 uur aan de Scheve Villa (0478 76 55 49)
Anja Daems en Riet Muylaert met ‘Nieuwe Ogen’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Kerstconcert met twintig harpisten om 19 uur in parochiekerk Berlare (052 42 23 96)
4FUN, kerstmountainbiketocht met vertrek tussen 8.30 en 11 uur aan de cafetaria van sporthal Overmere (0475 24 40 55)
Bosquimano v.z.w., eindejaarsfuif in CC Stroming (bosquimano_crew@hotmail.com)

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@skynet.be
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
donderdag 1 november maandag 24 december
dinsdag 25 december
vrijdag 2 november
donderdag 15 november woensdag 26 december
maandag 31 december
vrijdag 16 november
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GEMEENTEHUIS OVERMERE
Baron Tibbautstraat 2, Overmere
(ingang langs Boerenkrijgpark)
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 8 tot 10 uur
(gesloten in juli)

09 367 87 55

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

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

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

09 367 50 66

> MUSEUM DONKMEER

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

052 43 23 44

diensthoofd: Karine Lammens
bevolking@berlare.be

> TECHNISCHE DIENST

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

> MILIEUDIENST
milieuambtenaar: Gaby De Bruycker

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

052 43 23 47
milieu@berlare.be

BUITENDIENSTEN
> CULTUURDIENST / CC STROMING
Dorp 101, Berlare
052 42 35 31
diensthoofd: Bob Pieters
cultuur@berlare.be
tickets: cultuur.reserveren@berlare.be
openingsuren
maandag 9-11 uur / 13-17 uur
dinsdag
gesloten
woensdag 9-11 uur / 13-17 uur
donderdag 9-11 uur / 13-19 uur
vrijdag
9-12 uur
CC Stroming is gesloten van 24 december tot en met 1 januari.

Donklaan 123
09 342 92 40
museumbewaarder: Peter Van Wichelen
museumdonkmeer@berlare.be
openingsuren mei tot en met september
maandag en dinsdag
gesloten
woensdag t.e.m. vrijdag
10-17 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 14-18 uur
rondleidingen op aanvraag
openingsuren oktober tot en met april
maandag en dinsdag
gesloten
woensdag t.e.m. vrijdag
op afspraak
zaterdag, zon- en feestdagen 14-18 uur
rondleidingen op aanvraag

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

> DIENST JEUGD & VORMING
Gaver 72, Berlare
diensthoofd: Amber Vande Winckel
openingsuren
maandag 9-12 uur
dinsdag
9-12 uur / 13-19 uur
woensdag 9-12 uur / 13-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur
openingsuren schoolvakanties
maandag 9-12 uur
dinsdag
9-12 uur / 16-19 uur
woensdag 9-12 uur / 14-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
gesloten
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052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

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

8-12 uur / 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
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

Hilde Van der Jeugt
052 42 69 65
052 21 39 91

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

Aanmelden uiterlijk 15 minuten
vóór sluitingsuur

> DIENSTEN VOOR OPVANGGEZINNEN
Voor wie een onthaalgezin in Berlare zoekt of er zelf
onthaalmoeder wil worden.
Landelijke kinderopvang
regionaal secretariaat
Bosstraat 14, 9420 Mere
053 83 77 68
contactpersoon: Mady Van Herreweghe
dogberlare@kvlv.be
OKO&ZO v.z.w.
regionaal secretariaat
052 45 13 32
Rotstraat 8, 9240 Zele
dogzele@skynet.be
contactpersoon: Ann Picqueur
www.oko-en-zo.be

> GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK & WOORD
Schooldreef 42, 9230 Wetteren
directeur: Dirk Lippens

09 326 97 11
secretaris@ocmwberlare.be

09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be

> GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE

09 366 00 54
Schoolstraat 23, 9230 Wetteren
tekenacademie@wetteren.be
directeur: Fritz Van Damme
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.
Gesloten van maandag 24 december t.e.m. vrijdag 4 januari.

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

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

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
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

> POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
Baron Tibbautstraat 37, Overmere

09 367 50 15
fax: 09 367 96 51

> 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

openingsuren
maandag 8-12 uur / 13-17 uur
dinsdag
gesloten
woensdag 8-12 uur / 13-19 uur
donderdag gesloten
vrijdag
8-12 uur / 13-17 uur
zaterdag gesloten
Dorp 96, Berlare
openingsuren
maandag gesloten
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag gesloten
donderdag 8-12 uur / 13-17 uur
vrijdag
gesloten
zaterdag 8-12 uur
interventie
101
wijkinspecteurs
09 367 50 15
Berlare (*):
André Lion en Jonny Christiaens
Overmere:
Herwig Van de Velde
Uitbergen-Donk: Anja De Campenaere
(*): scheidingslijn tussen beide wijken: Hogeweg-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
> 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

> 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

INSCHRIJVEN OP ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN VAN DE GEMEENTE
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voorzitter: Willy Vertongen
hoofd hulpdienst: Diane Verhaegen

09 367 97 60
wil.mar@pandora.be
0496 72 17 87

uitleenposten (krukken, rolstoelen, …)
Berlare: Diane Verhaegen, Waterhoek 12
Overmere: Lutgard Schepens, Lindestraat 83b
Uitbergen: Peter Adam, Veerstraat 3

0496 72 17 87
09 367 68 61
0495 89 14 06

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

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

052 21 21 71
0900 10 500

GVK

We hebben een fotograaf op pad gestuurd en hij keerde
terug met deze 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 terug
bezorgen. 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 september-oktober (oplossing:
hek aan Gaver 1): Linda Van Der Heyden (Dorp 78) mag
haar waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van
Berlare.
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De vijfde en zesde klas
van gemeenteschool Uitbergen
trokken naar het Laurierblad
om onder leiding van de
chef-kok verschillende smaken
te leren ontdekken.
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Prijsvraag
binnenzijde cover
Redactioneel
blz. 1
Overheid
Aanvraagprocedure reispassen
blz. 2
Opruimen bloemstukken gemeentelijke begraafplaatsen
blz. 3
BOFAS saneert door benzine of diesel verontreinigde terreinen blz. 3
Milieutip van de maand
blz. 3
Lesgever Frans dialoog gevraagd
blz. 3
Procedure elektronische identiteitskaarten
blz. 4
Kinderopvang: samenwerking via Lokaal Overleg
blz. 5
Onder één dak: sociaal-artistiek project in OCMW-rusthuizen blz. 6
Nieuwe jobﬁnder
blz. 7
Premie voor Optimaz-elite mazout condensatieketels verlengd blz. 8
Rook is ongezond
blz. 8
3 Politie
blz. 9
4 Sociaal
Ethiopisch kerstfeest
blz. 10
GROS zoekt creatieve kinderen voor logo-ontwerp
blz. 10
KVG en Gemeenteschool Uitbergen samen
voor inclusieve samenleving
blz. 11
Vrijwilligers gezocht voor Vredeseilanden
blz. 11
11.11.11
blz. 12
Gezocht: vrijwilligers voor 11.11.11
blz. 14
Rode Kruis Berlare
blz. 14
5 Jeugd
Inschrijvingen Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang
kerstvakantie
blz. 15
Posterbeurs Oudercomité Vrije Basisschool Overmere
blz. 16
Kersthappening Gemeenteschool Uitbergen
blz. 16
6 Cultuur
Nieuws uit de bib
blz. 17
Eindejaarskwis
blz. 17
Publicatie over Bareldonkkapel
blz. 18
Finaleavond compositiewedstrijd
blz. 18
Winteravond Cultuurcafé
blz. 18
Kerstconcert met harpen in Berlare
blz. 18
Daens dagelijks: theatervoorstelling
blz. 23
Hand in Hand: Gevangene ontsnapt
blz. 24
Journey’s End: antioorlogsdrama
blz. 24
Kerstconcert in Overmere
blz. 24
Xeado Live Band in Festivalhal Donkmeer
blz. 25
16de nationale ruilbeurs en rommelmarkt
blz. 25
Panta Rhei & Joker: Robin Hood
blz. 26
Danscursus in Overmere?
blz. 26
KWB Overmere wil leren kaarten
blz. 26
Kerstmarkt Oxfam Wereldwinkel
blz. 26
Programma CC Stroming: november-december
blz. 27
7 Toerisme
Week van de Smaak
blz. 32
Activiteiten bezoekerscentrum Donkmeer
blz. 33
Fietspoetsdienst
blz. 33
8 Sport
Activiteiten sportdienst
blz. 34
Kerstmountainbiketocht
blz. 34
Initiatie Curve Bowls in Overmere
blz. 35
Judoclub Kumiuchi
blz. 35
9 Activiteitenkalender
blz. 36
10 Wie? Wat? Waar?
blz. 37
Terugblik in beeld
(binnenkant) achterﬂap
Uitneembare middenkaternen
Uitneembare middenkatern
blz. 19
Lokaal Sociaal Beleidsplan

1
2

12de scholenveldloop voor leerlingen van de Berlaarse lagere scholen.
Een samenwerking tussen de gemeentelijke sportdienst, atletiekkern Overmere,
de schuttersvereniging (kantine), het Rode Kruis en de scholen.

Op de opendeurdag van het gemeentelijk magazijn,
voor het eerst in samenwerking met de lokale politie,
kon je genieten van een spectaculaire demonstratie.

Je verjaardag vieren
in het bos zoals Janne?
Dat kan met v.z.w. Durme.

In rusthuis Ter Meere werd Gustaaf Goossens 101 jaar.
Aan de feestdis wordt Staf geﬂankeerd
door zijn dochters Frieda en Albertine.

Startdag Chirojongens
Sint-Jan Berchmans Berlare

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!
De samenwerking van vele mensen heeft voor een verrassing van formaat gezorgd voor pater de Visscher.
Bij zijn aankomst uit Congo werd hem een cheque
overhandigd van maar liefst 12.051 euro.

v.z.w. Durme organiseerde ook deze
zomer weer de vakantiecursus
Natuurschilderen.

Het 16de Pa-Gijs Wielerfeest in de Heikantstraat was met
56 renners een waardige afsluiter van Overmere-kermis.

32 deelnemers in sporthal Overmere tijdens het
recreatief badmintontornooi in drie disciplines:
heren dubbel, dames dubbel en gemengd dubbel.
Feest op de eerste schooldag
in B.S.G.O. Ten Berge.
Leerlingen werden er als VIPS onthaald.

© Lidia Bracke
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In oktober was netheid het actiepunt van de maand op de Vrije Basisschool Donk.
Fier poseren alle kinderen voor de foto, nadat ze beloofden hier extra aandacht aan te geven.
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