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Twintig harpleerlingen van Lieve Van de Rostyne brachten
een prachtig, stemmig en jeugdig kerstconcert voor 350
toehoorders. Een organisatie van Open Kerk.

De laureaten ‘culturele vermeldingen’ van de cultuurraad
op een rijtje.

’t Meziek Berlare gaf op zaterdag 12 januari een gesmaakt
nieuwjaarsconcert in CC Stroming.

© Marc Van Gysegem

Op zondag 20 januari kreeg Vic Temmerman
de cultuurprijs 2008 uit handen van onze burgemeester.

© Raf Pensaert

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!

BERL ARE I OVERMERE I UITBERGEN
G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D
MAART I APRIL 2008

De cursus ‘computergebruik voor 50-plussers’ in de bib was
een groot succes.

Voorleesproject van Vrije Basisschool Donk in januari.
Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lazen voor aan de
kleuters. Een leuke ervaring, zeker voor de allerkleinsten.

Weet jij waar in Berlare dit zicht werd gefotografeerd?
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden van deze
Infogem in.
Daar vind je ook hoe je de kaart kan terugbezorgen.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een
winnaar. Hij of zij krijgt een waardebon ter waarde
van 25 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke
eetgelegenheden. De winnaar wordt bekend gemaakt in het
volgende nummer. Veel succes!
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Winnaar Infogem november-december

(oplossing: fragment buitenaltaar Calvarieberg Bareldonk):
Sven Possé (Hoogstraat 31) mag zijn waardebon komen
ophalen in het gemeentehuis van Berlare.
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Artikels en activiteiten voor de kalender voor het volgende nummer mei-juni
worden verwacht ten laatste op donderdag 10 april op het redactiesecretariaat:
CC Stroming
Dorp 101, Berlare
052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
Graag teksten aanleveren in Word; foto’s apart als fotobestand (jpg, eps, tiﬀ, bmp).
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Ook het gemeente- en OCMW-personeel hebben een
gezamenlijk nieuwjaarsfeest. Samen met de collega’s van
de brandweer maakten ze er een gezellige avond van in CC
Stroming.

Maar liefst 3.199 wandelaars genoten van de Scheldebroektochten op zondag 27 januari met start en aankomst in
Festivalhal Donkmeer. Een organisatie van de Boerenkrijgstappers.

Het campagneweekend van Vredeseilanden in Overmere
bracht 2.450 euro op. Bedankt aan alle medewerkers en
schenkers.
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Natuurbeheer betekent... handen uit de mouwen!

Tijdens de eerste Santurel Inter Cup, het oﬃcieuze kampioenschap van Vlaanderen voor gemengde ploegen,
behaalde Judoclub Berlare de derde plaats.

REDACTIONEEL
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G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D B E R L A R E - O V E R M E R E - U I T B E R G E N

Geachte inwoners van Berlare, oud en nieuw
Sinds begin 2007 kunnen wij meer dan 500 nieuwe inwoners begroeten.
Blijkbaar moet het hier goed wonen zijn. Hartelijk welkom!
Als schepen van sport, jeugd, kinderopvang, volksgezondheid en ontwikkelingssamenwerking
en als inwoner van de kleinste deelgemeente Uitbergen kreeg ik een uitgebreide opdracht begin
2007. Beleidsplannen opmaken tot en met 2012, nieuwe adviesraden installeren, oplossingen
aanbieden voor vrij acute, maar aanslepende situaties.
Voorbeelden zijn legio: sporthalomgeving en Boerenkrijgpark reorganiseren, sportvloer sporthal
Berlare en schuttersmasten Overmere vernieuwen, het trapveld en het bosje achter sporthal
Berlare aanpakken, brandveiligheid in lokalen van jeugdbewegingen verhogen, de accommodatie
voor de kinderopvang in Uitbergen en Overmere verbeteren, de buitenomgeving van
kinderopvang Berlare vernieuwen, problematiek van JZN Overmere aanpakken (nu gerealiseerd als
JC De Kroon), speelveld voor de kinderen van Uitbergen en de Donk creëren, SCC De Venne
afwerken, verkeersproblematiek (Veerstraat Uitbergen en de verbindingsweg naar Berlare)
opvolgen, Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) oprichten, …
Deze en andere zaken zijn in ontwikkeling, maar vele van deze dossiers werden ook al in de praktijk
opgelost. Ik wil hierbij dan ook de adviesraden, met name sportraad, jeugdraad, lokaal overleg
kinderopvang en GROS, en de ondersteunende administratie van harte danken voor de zeer goede
samenwerking.
In 2008-2009 dient zich in mijn beleidsdomein alweer veel boeiend werk aan: nieuwe
infrastructuur voor SK Berlare, een herbestemming voor het voormalige voetbalveld in de
Kloosterlandstraat, infrastructuurverbeteringen voor lokalen van jeugdbewegingen,
parkeerprobleem in Uitbergen oplossen, met gezond verstand de mogelijkheden voor een
jeugdruimte bekijken, ontwikkelingssamenwerking uitbouwen, …
Tot slot nog een knipoog, alhoewel.
Dat Berlare een vruchtbare gemeente is voor zwerfvuil, blijkt nog maar eens. Midden januari mocht
de technische dienst gaan oogsten op de verbindingsweg Berlare - Sluis - dijkweg naar Overmere
en Uitbergen. Meer dan 300 plastiek ﬂessen, meer dan 200 blikjes, 15 of meer ‘verloren’ vuilzakken,
… werden opgehaald. De technische dienst sprak van een zeer goede opbrengst,
een plezier voor de arbeiders, voor de bevolking en voor de natuur…
met vriendelijke groeten
Tom Temmerman
schepen bevoegd voor sport, jeugd,
kinderopvang, volksgezondheid en ontwikkelingssamenwerking
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G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D B E R L A R E - O V E R M E R E - U I T B E R G E N

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.
Sinds 1 februari ontvangen alle Belgische onderdanen die een paspoortaanvraag indienen, een nieuw type document met
nieuwe beveiligingen.

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 één 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 je persoonlijk of met volmacht afgehalen.

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
meerderjarigen

gewone procedure
spoedprocedure

75 euro
244 euro

minderjarigen

gewone procedure
spoedprocedure

41 euro
210 euro

meer info:

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

REINIGEN RIOLERINGEN
Geregeld krijgt het gemeentebestuur klachten over wateroverlast en
problemen met rioleringen. Dit wekt terecht veel ergernis op bij de getroﬀen inwoners. Het gemeentebestuur stelde daarom
een studiebureau aan om een deﬁnitieve oplossing te vinden voor de straten met een structureel probleem.
Zo werd ook in 2007 al 25.000 euro besteed aan het ruimen van rioleringen in Warande, Molenvenne, Broekstraat,
Molenveld, Koﬃestraat en Weidelandstraat.
De foto laat niets aan de verbeelding over: in de riolering vind je stenen, beton en allerhande afval. Puin dat in de straatroosters belandt, betonmolens die worden gereinigd boven de straatkolken en dergelijke, zijn hiervan de oorzaak.
Voor 2008 voorziet het gemeentebestuur opnieuw 50.000 euro. Als je bedenkt dat met dit bedrag slechts 4 km riolering kan
worden geruimd, is dit een werk met een heel hoog kostenplaatje.
We willen daarom duidelijk stellen dat de openbare riolering enkel dient voor het verzamelen van afvalwater afkomstig van
de huisaansluitingen, en voor het verzamelen van het oppervlaktewater van de openbare weg. Het gemeentebestuur gaf
opdracht aan de politie om streng op te treden bij inbreuken.
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GRATIS JURIDISCH ADVIES
Wie nood heeft aan juridisch advies, hoeft hiervoor in sommige
gevallen niet te betalen. Zo’n eerste mondeling advies helpt vaak
problemen voorkomen. Heb je toch al moeilijkheden, dan zet het
advies je onmiddellijk op het juiste spoor.
Je krijgt antwoord op een eenvoudige juridische vraag in verband met
huur, echtscheiding, gerechtelijke procedures, erfenissen, contracten,
beslag, … of op volgende vragen: “Moet ik antwoorden op die brief?
Kan ik nog iets ondernemen? Moet ik aanwezig zijn op de zitting.”
Volstaat dit eerste mondelinge advies niet, ben je gedagvaard of moet
je een procedure opstarten, dan kan je nog steeds terecht bij een
advocaat van je eigen keuze of kan er zelfs een kosteloze advocaat
worden aangeduid door het Bureau voor Juridische Bijstand.

Waar, wanneer en hoe aanvragen?
De deelnemende advocaten van de commissie Juridische Bijstand
zetelen elke eerste en derde dinsdag van de maand in de burelen van
OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29a.
De zitdagen vinden plaats tussen 16 en 18 uur op volgende dagen:
4 en 18 maart, 1 en 15 april, 6 en 20 mei en 3 en 17 juni.
Op voorhand een afspraak maken is noodzakelijk.
Dat kan op 09 326 97 10. Een maatschappelijk werker van de sociale
dienst noteert dan je naam, korte situatieschets en telefoonnummer.
Je verneemt meteen ook dag en uur van je afspraak.
meer info:
sociale dienst OCMW Berlare, 09 326 97 10

MILIEUTIP
van de maand
Gebruik je internet voor al je opzoekingen?
Surf dan zeker eens naar de informatiepagina van 1207 (www.1207.be) en klik
op ‘Wilt u liever geen papieren gids?’.
Als 90% van de mensen niet langer een
telefoongids - goed voor een slordige
2,5 kg papier - op zijn stoep wil, dan
is dit 5.000 ton papier x 525 kg CO2 of
2.625.000 kg CO2 bespaard.

WINDTURBINES LANGS E17?
NV Electrawinds heeft plannen om langs de snelweg E17 een aantal windturbines te plaatsen.
De huidige plannen voorzien vier windturbines tussen Bontinckstraat en Heikantstraat.
Het gemeentebestuur ondersteunt dit project en wil zo haar steentje bijdragen tot het behalen
van de doelstellingen van het Europese klimaatplan.
Om dit project te realiseren moet een hele procedure worden afgelegd.
Zo onderzoekt het gemeentebestuur op dit moment of het project kan worden uitgebreid over de
gemeentegrenzen heen. Bovendien moet ook nog een ruimtelijk uitvoeringsplan worden
opgemaakt dat de bouw van turbines in dit gebied toelaat. Als de procedure een positief einde
kent, kunnen we over een aantal jaren in onze eigen gemeente het resultaat bewonderen.
meer info: Kristof Van Peteghem, stedenbouwkundig ambtenaar,
052 43 23 46
ruimtelijke.ordening@berlare.be
3

OVERHEID

TEGEMOETKOMINGEN aan personen met een HANDICAP
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kent enkele tegemoetkomingen toe aan personen met een handicap.
In dit artikel worden ze kort even toegelicht.

INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING
Sommige personen met een handicap komen in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming.
Er moet dan vastgesteld zijn dat de lichamelijke of psychische beperking het verdienvermogen heeft verminderd tot een
derde of minder van wat een gezonde persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
Bij de berekening van de tegemoetkoming houdt men rekening met de inkomsten van de persoon met een handicap én
met de inkomsten van diegene waarmee hij of zij een huishouden vormt. Er worden evenwel bepaalde vrijstellingen
toegepast op die inkomsten.
De persoon die een inkomensvervangende tegemoetkoming wenst te krijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn.

INTEGRATIETEGEMOETKOMING
Een integratietegemoetkoming kan worden toegekend aan personen met een handicap die vanwege een vermindering
van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten dragen.
Bij de berekening van de tegemoetkoming houdt men rekening met de inkomsten van de persoon met een handicap én
met de inkomsten van diegene waarmee hij of zij een huishouden vormt.
Er worden evenwel bepaalde vrijstellingen toegepast op die inkomsten.
De persoon die de integratietegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn.

TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN
Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan voor personen met een handicap van 65 jaar of ouder die,
vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten dragen.
Net als bij de andere twee tegemoetkomingen, houdt men bij de berekening ervan rekening met de inkomsten van de
persoon met een handicap én met de inkomsten van diegene waarmee hij of zij een huishouden vormt.
Ook hier worden evenwel bepaalde vrijstellingen toegepast op die inkomsten.
Aanvragen voor deze drie vormen van tegemoetkoming gebeuren bij de dienst bevolking.

SOCIALE EN FISCALE VOORDELEN
Sommige personen met een handicap hebben echter geen recht op een van bovenvermelde tegemoetkomingen,
bijvoorbeeld omdat ze over te veel inkomsten beschikken. Toch kunnen ook zij nog van bepaalde ﬁscale en sociale
voordelen genieten, op voorwaarde dat de ongeschiktheid wordt vastgesteld. Hiervoor moet een bijzondere
erkenningsprocedure worden gevolgd.
Deze procedure is eenvoudig en verloopt vrij snel. Er is immers alleen een medisch onderzoek nodig om het eventuele recht
op de gevraagde voordelen te kunnen bepalen.
Ook deze aanvraag gebeurt op de dienst bevolking.
Hieronder vind je een overzicht van de ﬁscale en sociale voordelen:
- verminderingskaart voor het openbaar vervoer: erkenning van een handicap van 90% voor het gezichtsvermogen;
- vrijstelling van belasting op autovoertuigen: verlamming of amputatie van de bovenste ledematen of 50% van de
onderste ledematen of volledige blindheid;
- gezondheidszorgen;
- kabeldistributie;
- parkeerkaart;
- bepaalde voordelen op het gebied van sociale huisvesting: erkenning van een handicap van 66%;
- sociaal tarief elektriciteit en gas;
- sociaal telefoontarief: erkenning van een handicap van 66%;
- vermindering inkomstenbelasting en onroerende voorheﬃng: erkenning van een handicap van 66%.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
www.handicap.fgov.be (link ‘tegemoetkomingen’)
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STRUCTUURPLAN GOEDGEKEURD
Op 24 januari keurde de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan goed.
Dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat integraal raadpleegbaar is via www.berlare.be
(doorklikken naar ‘wonen & bouwen’ > ‘studies & plannen’), vormt de basis voor het ruimtelijk
beleid voor de komende jaren. Het plan zet de grote lijnen uit. De verdere uitwerking gebeurt
door middel van ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Met het eerste ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de naam RUP Donk kreeg, probeert het gemeentebestuur de bebouwing van het donkgebied beter te ordenen. In de loop van dit jaar wordt ook
gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de aanleg van een lokaal bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein van 5 ha groot is gepland in Overmere, ten noorden van de Baron
Tibbautstraat. Het terrein is vooral gericht op plaatselijke bedrijven die kampen met plaatsgebrek,
en startende kleine ondernemingen. Aansluitend bij dit terrein komt een parking voor vrachtwagens. Dit biedt een oplossing voor het probleem van geparkeerde vrachtwagens in de dorpskernen.
Bij de opmaak van deze plannen voorziet het gemeentebestuur inspraak van de bevolking.
Via Infogem houden we je hiervan op de hoogte.
meer info: Kristof Van Peteghem, stedenbouwkundig ambtenaar,
052 43 23 46
ruimtelijke.ordening@berlare.be

Gratis ‘GIDS VOOR OOST-VLAMINGEN’
Het provinciebestuur geeft een vernieuwde ‘Gids voor Oost-Vlamingen’ uit.
Deze gids bevat de provinciale dienstverlening in trefwoorden, een voorstelling van de provincieraad en de deputatie,
en een overzicht van de administratieve diensten en de provinciale scholen.
Nieuw in deze editie is de kalender voor 2008, met daarin alle reeds geplande activiteiten van het provinciebestuur in 2008
én voldoende schrijfruimte voor de persoonlijke agenda.
De Gids is met andere woorden een onmisbaar informatie- en gebruiksinstrument voor elke Oost-Vlaming.
Iedereen kan een gratis exemplaar afhalen in het Provinciaal Infokantoor Scheldeland-Donkmeer, Donklaan 93.
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BRIEVENBUSSEN: nieuwe Europese NORM
Er is een nieuwe Europese norm in verband met particuliere
brievenbussen, die sinds 1 januari 2008 van kracht is.
Het gaat concreet om drie wijzigingen.

Opening van de gleuf
De opening van de gleuf wordt voortaan iets groter en kan lager of
hoger van de grond komen te staan:
- de nieuwe minimumopening wordt 23 bij 3 cm, maar de bestaande
brievenbussen met een opening van 22 cm blijven reglementair, op
voorwaarde dat de brievenbus geïnstalleerd is vóór 1 januari 2008;
- de onderste rand van de opening moet zich op een hoogte van
tenminste 70 cm bevinden; de bovenste rand op een hoogte van
maximaal 170 cm;
- in speciﬁeke gevallen kan de plaatsing van de gleuf worden uitgebreid tussen minimaal 40 en maximaal 180 cm. Voorbeelden daarvan
zijn brievenbusopeningen in de gevel van een bestaand gebouw dat
vóór 1 januari 2008 in gebruik genomen is of groepen van bij elkaar
horende brievenbussen (minstens vier).

Afmetingen brievenbus
De brievenbus moet voortaan voldoende
groot zijn om een ongevouwen zending in
C4-formaat (229 bij 324 mm) met een dikte van
24 mm zonder beschadiging te ontvangen.
Brievenbussen die kleiner zijn, blijven echter
reglementair op voorwaarde dat de brievenbus
is geïnstalleerd vóór 1 januari 2008.

Plaatsing huisnummer
Tot slot is er een nieuwe bepaling voor de
plaatsing van het huisnummer.
Als het huisnummer niet leesbaar is van op de
plaats waar de brievenbus zich bevindt, moet
het huisnummer duidelijk leesbaar vermeld
worden op of nabij de brievenbus.

NIEUW DRINKWATERTARIEF VMW sinds 1 januari
Het drinkwatertarief is een van de elementen van je waterfactuur, naast de bijdragen voor afvoer en zuivering.
Sinds 1 januari hanteert de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) een nieuw drinkwatertarief van
1,79 euro/m3.
De tariefaanpassing is nodig om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de strengere eisen van de Europese
drinkwaterrichtlijn en het Vlaamse drinkwaterdecreet.
Het spreekt vanzelf dat je als klant van de VMW nog steeds jaarlijks 15.000 liter drinkwater
per persoon gratis kan verbruiken, of meer dan 40 liter per gezinslid per dag.

Nieuw tarief drinkwater (exclusief bijdragen en taksen):
Jaarlijkse vaste vergoeding
15 m3 per gedomicilieerd persoon op het leveringsadres
Basisverbruik

41,56 euro
gratis
1,79 euro/m3

Toelating F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Regulering en Organisatie van de Markten,
Prijzendienst ref. E3-P/2007D06447-06448-06449-06450/PS

Gebruik je ook nog andere waterbronnen (regenwater, putwater, …) in je huishouden, dan kan je steeds vrijblijvend advies
vragen over de wijze waarop je best op een gezonde wijze met deze waters van je privé-installatie kan omgaan (hygiëne,
behandeling, installatie en controle).
meer info: VMW Oost-Vlaanderen, 09 238 96 99-www.vmw.be
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ZWERFVUILACTIE
De jaarlijkse zwerfvuilactie van het gemeentebestuur vindt plaats op zaterdag 19 april.
We verzamelen om 9 uur aan een van de drie
parochiekerken.
Alle helpende handen zijn welkom!
meer info: dienst milieu, 052 43 23 47
milieu@berlare.be

JACOBSKRUISKRUID:
geel GEVAAR voor paarden
en runderen
We stellen vast dat de concentratie jacobskruiskruid of Senecio
jacobaea in onze gemeente sterk is toegenomen. Vooral in
Uitbergen tref je duizenden planten aan. Het kruid is vooral
gevaarlijk voor paarden.
De zaden van jacobskruiskruid kiemen in het najaar of in de vroege
winter. De plant zelf bloeit van juni tot en met oktober. Een enkele plant
kan in korte tijd meer dan 200.000 zaden produceren die door wind,
dieren en mensen worden verspreid.
Paarden mijden de plant als deze tussen het gras groeit. Het wordt
echter anders wanneer de plant gedroogd is. De plant verliest dan zijn
vieze smaak, maar de toxische eigenschappen blijven! Paarden eten
jacobskruiskruid dat in het hooi of de kuil zit, gewoon op, maar de
gedroogde plant is dan nog steeds giftig. Het gif wordt in het lichaam
opgeslagen tot een dodelijke dosis wordt bereikt. Ook in Berlare zijn
paarden gestorven aan de gevolgen van dit kruid. Uit de literatuur
blijkt dat vooral paarden gevoelig zijn voor dit kruid, maar er zijn ook
enkele gevallen gekend met runderen.
Om te voorkomen dat dieren vergiftigd raken, moet je ervoor
zorgen dat er geen Jacobskruiskruid in het voedsel zit.
Het gemeentebestuur vraagt met nadruk aan betrokken eigenaars
en landbouwers deze planten te verdelgen.
Handmatig verwijderen blijkt de meest eﬃciënte bestrijding
te zijn, op voorwaarde dat de plant met de hele wortel wordt
uitgestoken. Er bestaan ook biologische bestrijdingsmiddelen die
het grondwater niet verontreinigen.

LAAT GRATIS JE FIETS
LABELEN OF GRAVEREN

Wegens grote belangstelling
voorziet de Politie
twee bijkomende dagen wa
arop je ﬁetsen kan laten
graveren of labelen, ter voorko
ming van diefstal:
- zaterdag 8 maart van 10 tot
11.30 uur;
- zaterdag 29 maart van 10 tot
11.30 uur.
Afspraak aan het oud-geme
entehuis van Uitbergen;
andere deelgemeenten kom
en later nog aan bod.
meer info: Davina Pauwels,
gemeenschapswacht, 0473
75 78 04

meer info: dienst milieu, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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TUSSENKOMST Sociaal Verwarmingsfonds
De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen.
Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico in moeilijkheden te geraken.
Daarom werd de v.z.w. Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling
van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.
Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW’s en de petroleumsector.

Over welke brandstof gaat het?
- huisbrandolie;
- verwarmingspetroleum;
- bulkpropaangas.
Aardgas via aansluiting op het distributienet en propaan- en butaangas in ﬂessen komen niet in aanmerking.

Wie kan een beroep doen op deze ﬁnanciële tussenkomst?
- categorie 1
Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 13.782,42 euro,
verhoogd met 2.551,49 euro per persoon ten laste;
- categorie 2
Gezinnen met een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 13.782,42 euro,
verhoogd met 2.551,49 euro per persoon ten laste.
Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen van andere woningen
dan de gezinswoning;
- categorie 3
Personen met schuldoverlast: personen die een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling genieten.
Bovendien moet het OCMW hebben vastgesteld dat zij hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
- categorie 4 (nieuw sinds 1 januari)
Gezinnen met een bescheiden inkomen. Het jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen is lager dan of gelijk aan
23.281,93 euro.

Verwarmingstoelage
Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.
Om aanspraak te kunnen maken op een toelage, moet de prijs (BTW inbegrepen) die op je factuur wordt vermeld,
gelijk zijn aan of hoger zijn dan:
- 0,49 euro/liter voor de categorieën 1,2 en 3;
- 0,59 euro/liter voor de categorie 4.
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoﬀen schommelt het bedrag van de toelage tussen:
- 0,03 en 0,14 euro/liter voor de categorieën 1, 2 en 3;
- 0,02 en 0,07 euro/liter voor de categorie 4.
De levering gebeurt:
- tussen 1 september 2007 en 30 april 2008 voor de categorieën 1,2 en 3;
tussen 1 januari 2008 en 30 april 2008 voor de categorie 4.
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Per winter en per gezin wordt een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter
brandstof.
Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum is er een forfaitaire
verwarmingstoelage. Deze toelage is begin dit jaar verhoogd tot 150 euro.

Hoe vraag je de toelage aan?
Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, neem je contact op met het OCMW.
Opgelet: je aanvraag dient te gebeuren binnen de 60 dagen na leveringsdatum van de brandstof.
Bij je afspraak neem je in elk geval je leveringsfactuur en je identiteitskaart mee. Bovendien:
- categorie 1
• SIS-kaart;
• op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonﬁche,
het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
- categorie 2
het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonﬁche, het meest recente attest
van een ontvangen sociale uitkering …);
- categorie 3
de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht;
- categorie 4
het meest recente aanslagbiljet.
Iedere werkdag tussen 8.30 en 12 uur en dinsdag van 17 tot 19 uur kan je een verwarmingstoelage aanvragen
bij de sociale dienst van het OCMW.
meer info OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29a, 09 326 97 10
www.verwarmingsfonds.be

SIGMA plan - Milieueﬀectenrapport
Tijdens de projectmatige werkgroep van het SIGMA plan cluster Kalkense Meersen werd
aangekondigd dat binnenkort het MER (Milieueﬀectenrapport) wordt opgestart.
Hiertoe wordt een kennisgevingdossier opgesteld dat in maart 30 dagen ter inzage zal liggen op
het gemeentehuis. Alle inwoners kunnen dit komen inkijken en hun opmerkingen en bezwaren
kenbaar maken.
De exacte periode waarop dit dossier ter inzage zal liggen, is momenteel nog niet gekend.
Het gemeentebestuur brengt je op de hoogte via de regionale pers en de gemeentelijke website.
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PostPunt VERVANGT Postkantoor Overmere
Sinds 25 februari is het Postkantoor van Overmere dicht.
De Post brengt voor Overmere een groot deel van haar diensten over naar AD Delhaize,
Dendermondsesteenweg 61.
Je kan er tijdens de openingsuren van de supermarkt voortaan terecht voor:
- frankeringsadvies voor nationaal en internationaal postverkeer;
- aankoop van postzegels;
- afgifte en ophaling van aangetekende zendingen en pakjes;
- stortingen van kleine bedragen (tot 300 euro).
De Post laat weten dat meer dan 90% van de verrichtingen die door klanten in een postkantoor
worden uitgevoerd, ook in het PostPunt kunnen gebeuren.
Openingsuren van dit PostPunt:
- maandag van 13 tot 19 uur;
- dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 19 uur;
- zaterdag van 8.30 tot 18.30 uur;
- zondag van 8.30 tot 12 uur.

POSTVERRICHTINGEN AAN HUIS
Via de postbode kan je een aantal postverrichtingen aan huis laten uitvoeren.
Het volstaat om een aﬃche ‘AUB Postbode’ voor het raam te plaatsen.
De postbode belt dan bij jou aan tijdens zijn ronde.
De Post heeft nu een nieuwe aﬃche ontwikkeld en van de gelegenheid gebruik gemaakt om
te verduidelijken welke postale diensten ermee kunnen worden aangevraagd.
Het gaat om:
- aankoop van postzegels in kleine hoeveelheden (max. 10 stuks);
- afgifte van gewone binnenlandse en internationale genormaliseerde zendingen
(en braillestukken);
- afgifte van binnenlandse aangetekende zendingen (en braillestukken);
- afgifte van stortingsformulieren voor een maximumbedrag van 300 euro per storting,
waarbij een gestructureerde mededeling wordt gebruikt.
Wie gebruik wenst te maken van deze dienstverlening, kan contact opnemen met het
gemeentebestuur dat de aﬃche of zelfklevers gratis ter beschikking stelt.
meer info: secretariaat gemeentehuis, 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be
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GRATIS GEBEDSDIENST
mogelijk bij OVERLIJDEN
Naar aanleiding van enkele intrieste voorvallen in de SintMartinusparochie, herinnert de Kerkfabriek de inwoners van Berlare
eraan dat bij een overlijden bepaalde diensten door de kerk volledig
gratis worden aangeboden.
Zo bestaat de mogelijkheid tot een aangepaste, kosteloze gebedsdienst
op de vooravond van de begrafenis, eventueel zonder verdere
begrafenisdienst.
Zo kan in de eigen parochie waardig afscheid worden genomen van de
overledene.
meer info: Pastoor Marc Van Steen, 052 42 33 97

Rode Kruis Berlare
zoekt VRIJWILLIGERS
UITLEENDIENST
Een ongeluk is vlug gekomen. Krukken, rolstoel
of looprek kan je huren bij Rode Kruis Berlare.
Om deze dienstverlening te blijven garanderen,
is Rode Kruis Berlare dringend op zoek naar enthousiaste medewerkers, vooral voor Overmere
en Berlare.
De organisatie vraagt van de vrijwilliger een
hart voor anderen en een vrijwillige, onbaatzuchtige inzet. Rode Kruis Berlare van haar kant
zorgt voor een opleiding en garandeert een
goede sfeer en waardering.
meer info:
Diane Verhaegen, 0496 72 17 87
Willy Vertongen, 09 367 97 60

OXFAM WERELDWINKEL: Chileense wijn in de kijker
In februari en maart vragen alle Oxfam Wereldwinkels speciale aandacht voor hun wijnen uit Chili.
Sinds 1990 is er in Chili fors geïnvesteerd in de wijnsector door binnen- en buitenlandse wijnhuizen.
De kwaliteit verbeterde grondig en de export steeg.
De kleine boeren proﬁteerden echter niet van deze wijnrevolutie: de grote wijnhuizen hebben geïnvesteerd in eigen
wijnstokken en kopen niet meer van de arme boeren.
Oxfam Fairtrade koopt in Chili wel wijn van de kleine boeren die zich hebben georganiseerd in producentengroepen.
Ze krijgen een eerlijke prijs en Oxfam maakt met hen afspraken op lange termijn.
Zo kunnen zij een menswaardig inkomen verwerven.
Oxfam Fairtrade motiveert zijn partners om te investeren in goede druiven en in goed management,
want kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit.
Verder worden de producenten ook gestimuleerd om zo ecologisch mogelijk te werken.
Tot 31 maart voert Oxfam Wereldwinkel Berlare een stevige voorjaarsactie: klanten die vijf ﬂessen Lautaro uit Chili kopen
(rood en/of wit), krijgen een ﬂes extra.
Oxfam Wereldwinkel Berlare
Dorp 67
woensdag
15 tot 18 uur
zaterdag
10 tot 12.30 en 13.30 tot 16 uur
11
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OSCAAR van ACW Berlare
Voor het derde jaar op rij reikt ACW Berlare de OSCAAR-prijs uit,
naar aanleiding van Rerum Novarum.
Dit vindt plaats tijdens een feestelijk avondgebeuren in Parochiezaal Berlare
op vrijdag 9 mei om 20 uur.
De OSCAAR (dit keer een boom) staat symbool voor het sociaal engagement
van de vrijwilliger binnen onze gemeente.
Aan de trofee hangt een geldsom van 300 euro vast voor het verkozen initiatief.
Hiermee drukken ACW Berlare en haar deelorganisaties hun appreciatie uit voor
de inspanningen van vrijwilligers.
Voor de editie 2008 is ACW Berlare op zoek naar buurt- en wijkcomités,
zowel jonge als buurtwerkingen met ervaring, die samen met en voor de bewoners initiatieven
opzetten om de leefbaarheid in de wijk of straat te bevorderen (aandacht voor sociaal contact,
veiligheid, kindvriendelijkheid, milieu …).

En nu? Doe mee!
- Je kent een buurt- of wijkcomité dat in aanmerking komt?
Schrijf je kandidaat dan in vóór 31 maart 2008 via bijgevoegd formulier.
- Je wil zelf niet inschrijven, maar je kent mensen die dat waarschijnlijk wel willen doen?
Geef dan gerust informatie door.
De genomineerde kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd op een voorbereidende
bijeenkomst.
Tijdens de feestelijke zitting van 9 mei krijgen de genomineerden de kans zich voor te stellen.
Alle aanwezigen brengen dan hun stem uit voor het ‘beste’ comité. De OSCAAR en het bijhorende
bedrag van 300 euro worden die avond zelf overhandigd.
meer info en inschrijvingsformulieren bij:
René Stevens, Zandbergstraat 17, 052 42 29 60 en stevensrene@skynet.be
Raf Maes, Kruisstraat 39, 0497 53 29 80 en rafmaes@telenet.be
Jan De Palmenaer, Veerstraat 81b, 09 367 82 72 jandepalmenaer@hotmail.com
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VOORDRACHT OSCAAR 2008
Dit buurt- of wijkcomité wordt voorgedragen als kandidaat voor de OSCAAR 2008 op basis van de criteria.
Naam kandidaat: .............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Contactgegevens kandidaat: ..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Reden voor het bestaan van buurt- of wijkcomité: .....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Voorbije en geplande activiteiten: .......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Motivatie waarom het comité in aanmerking komt voor de OSCAAR: ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Voorgedragen door: .......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
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INCLUSIEF SPEELPLEIN paasvakantie:
AHOY, PIRATEN VAN DE ZEE!
Van maandag 31 maart tot en met vrijdag 4 april organiseert dienst jeugd & vorming speelpleinwerking voor alle
kinderen met of zonder handicap van 6 tot 15 jaar. Alle activiteiten vinden plaats in of vertrekken aan Gemeentelijke
Feestzaal Overmere, Burgs. De Lausnaystraat 79.

Op het programma:
voormiddag

namiddag

maandag 31 maart

ontvoeringspel

schattenspel

dinsdag 1 april

knutselen in piratenthema

wekkertocht naar Nieuwdonk

woensdag 2 april

mega-zeeslag

één tegen allen

donderdag 3 april

kanonbalspelen

zwemmen

vrijdag 4 april

tattoos schilderen

piratenhapjes maken + feestje

Dagplanning:
Wanneer

Wat

Prijs

7.30 – 9.30 uur

vrije ontspanning (opvang)

0,50 euro per uur

9.30 – 11.30 uur

activiteit

2,50 euro

11.30 – 13.30 uur

middagpauze (opvang)

0,50 euro per uur

13.30 – 15.30 uur

activiteit

2,50 euro

15.30 – 17.30 uur

vrije ontspanning (opvang)

0,50 euro per uur

Voor de inclusieve werking krijgt het gemeentebestuur ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen
en van v.z.w. Oranje.
meer info en inschrijven: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be

14

JEUGD

Lokaal Overleg Kinderopvang
zoekt VOORZITTER en SECRETARIS
Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesraad van en voor het gemeentebestuur van Berlare.
Het heeft de taak dit gemeentebestuur te adviseren met betrekking tot het lokaal beleid rond kinderopvang.
Huidig voorzitter Rita Raemdonck heeft zes jaar lang haar taak vrijwillig, trouw en bekwaam
uitgeoefend. Zij heeft echter beslist haar mandaat niet te verlengen.
Daarom is het Lokaal Overleg Kinderopvang op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Bovendien is ook de functie van secretaris vacant.
Voor beide functies vraagt het Lokaal Overleg Kinderopvang personen in een onafhankelijke positie:
- met een hart voor kinderen;
- met interesse in kinderopvang;
- die de laatste ontwikkelingen op de voet (willen) volgen.
Voor het voorzitterschap is het uiteraard ook wenselijk dat de kandidaat bekwaam een vergadering kan leiden.
Kandidaten kunnen zich mondeling of schriftelijk aanmelden bij Patricia Poppe van de dienst jeugd & vorming.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

FREAK OUT 4
Op zaterdag 26 april organiseert Minivoetbalclub
Café De Lantaarn de vierde editie van Freak Out.
Iedereen is vanaf 21 uur welkom in de kantine van
SKV Overmere. DJ Jens Holmes (Decadance, Culture
Club, 10 days oﬀ ) blaast het dak er af!
Kaarten kosten 4 euro aan de kassa en 3 euro in
voorverkoop.
meer info: Karel Sichien, 0486 08 08 24

LENTEWANDELING Gemeenteschool Uitbergen
De oudervereniging van Gemeenteschool Uitbergen nodigt je uit op
haar derde lentewandeling. Deze vindt plaats op zondag 16 maart met
start tussen 13.30 en 15 uur aan Gemeenteschool Uitbergen.
De tocht is een lus van ongeveer 6 kilometer en brengt je langs de
mooiste plekjes van Uitbergen. Onderweg voorziet de oudervereniging
een tussenstop met een versnapering en spelletjes voor de kinderen. Wie
de wandeling volledig uitstapt, kan genieten van pannenkoeken en een
springkasteel.
meer info: Gemeenteschool Uitbergen, 09 367 50 88
15
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INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG
Beste ouders en kinderen
Tijdens de komende paasvakantie, van dinsdag 25 maart tot en met vrijdag 4 april, richt het gemeentebestuur
kinderopvang in voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

Er zijn drie locaties:
• De Boomhut, Gaver 72, Berlare
• De Speling, Fortstraat 18a, Overmere
• ’t Biebelotje, Veerstraat 36, Uitbergen

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

Openingsuren: van 7 tot 18.30 uur
Drank en vieruurtje worden gratis aangeboden. De kinderen brengen zelf een tussendoortje mee
voor rond 9.30 uur ’s ochtends en boterhammen voor ’s middags.

Ouderbijdragen
EURO

AANTAL UREN

3 euro

voor een verblijf van minder dan 3 uur

4,50 euro

voor een verblijf tussen 3 en 6 uur

9 euro

voor een verblijf vanaf 6 uur

Vermindering vanaf 2de kind (-25% op het totale bedrag)
Mogelijkheid tot aanvraag van sociaal tarief (-50%)
Info over het uitgewerkte programma kan je navragen op de locaties.
Inschrijvingsavond op dinsdag 4 maart tussen 18 en 19 uur op de locatie waar je je kind wil laten
opvangen. Schriftelijke (ook e-mails) of telefonische inschrijvingen worden pas na 4 maart 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.
Ter info: sluitingsperiodes zomervakantie 2008:
locatie Berlare van 14 tot 25 juli;
locatie Overmere van 28 juli tot 8 augustus;
locatie Uitbergen van 21 juli tot 8 augustus.
meer info en nieuwe inschrijvingen:
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Patricia Poppe en Anja Nobels,
052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

JEUGD
INSCHRIJVING PAASVAKANTIE 2008
BRENG DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER MEE OP DINSDAG 4 MAART TUSSEN 18 EN 19 UUR
NAAM EN VOORNAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
TELEFOON
SCHOOL
ADMINISTRATIEF DOSSIER OK?

JA/NEEN

AFSPRAAK OP :

ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN?

SCHRIJFT ZICH IN TE

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

NM

DINSDAG 25 MAART 2008
WOENSDAG 26 MAART 2008
DONDERDAG 27 MAART 2008
VRIJDAG 28 MAART 2008
MAANDAG 31 MAART 2008
DINSDAG 1 APRIL 2008
WOENSDAG 2 APRIL 2008
DONDERDAG 3 APRIL 2008
VRIJDAG 4 APRIL 2008

DERDEKLEUTERKLASDAG
bij KSJ Berlare
KSJ Berlare zet opnieuw zijn deuren open voor kinderen van de
derde kleuterklas (geboortejaar 2002). Op die manier kunnen
ze kennismaken met deze jeugdbeweging.
KSJ Berlare voorziet daarom een leuke activiteit waarbij ze zich
naar hartelust kunnen uitleven.
De derdekleuterklasdag vindt plaats op zaterdag 15 maart
van 13.45 tot 17 uur in het KSJ-lokaal, achter de Parochiezaal.
meer info: Merijn Keppens, 0474 86 45 90

HUDI’s BEACHPARTY
Zaterdag 22 maart vindt in de kantine van SKV
Overmere voor het eerst een Beachparty plaats.
Een organisatie van zondagreserven
SKV Overmere. Vanaf 21 uur kan je op het
terras van de beachbar en op de dansvloer
genieten van een zwoele party. DJ Jan Van
Gaver (Nacht van de scholier) zorgt voor een
onvergetelijke nacht.
Kaarten kosten 4,50 euro aan de kassa en 3
euro in voorverkoop.
meer info: Piet Van der Sypt, 0496 31 25 03
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Dienst JEUGD & VORMING zoekt MONITOREN
speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang
Hallo jeugdige
Ben je minstens 17 jaar (of word je dat dit jaar) en heb je zin in een boeiende paas- en/of zomervakantie?
Dan is dit vast iets voor jou!
Ben je een actief en creatief speelbeest?
Heb je zin voor verantwoordelijkheid?
Hou je van kinderen en jongeren?
Dan heb jij misschien zin om tijdens de paas- en/of zomervakantie mee te werken als monitor
bij de speelpleinwerking of de buitenschoolse kinderopvang.
meer info:

speelpleinwerking, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
buitenschoolse kinderopvang, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

PANNENKOEKENBAK
op OPENDEUR BSGO Ten Berge
Zondag 16 maart is iedereen welkom tussen 14 en 18 uur op de opendeurdag van
BSGO Ten Berge. Alles wat de kinderen in de diverse klassen geleerd en gemaakt
hebben tijdens de projectweek ‘Het topje van de afvalberg’, willen ze graag tonen
aan ouders, grootouders, familie en kennissen.
De Oudervereniging staat klaar om de dorstigen te laven en de hongerigen te
spijzen met overheerlijke pannenkoeken.
meer info: BSGO Ten Berge, 052 42 35 04

SPEELPLEIN Zomervakantie: tipje van de sluier
Komende zomer organiseert dienst jeugd & vorming opnieuw een speelpleinwerking voor tieners van 10 tot 15 jaar.
Het programma wordt momenteel samengesteld. Vast staat dat er speelplein komt de eerste twee weken van juli en de
laatste drie van augustus. Net als vorig jaar slaat het speelplein zijn vakantietenten op in Gemeentelijke Feestzaal Overmere.
- maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli;
- maandag 7 tot en met vrijdag 11 juli.
- maandag 11 tot en met donderdag 14 augustus (niet op vrijdag 15 augustus);
- woensdag 20 tot en met vrijdag 22 augustus (niet op maandag 18 en dinsdag 19 augustus);
- maandag 25 tot en met donderdag 28 augustus (niet op vrijdag 29 augustus).
Elke donderdag in deze periode is er een uitstap. Het volledige programma mogen jullie later verwachten.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
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G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D B E R L A R E - O V E R M E R E - U I T B E R G E N

JEUGDBOEKENWEEK wordt MOOI

In februari en maart bruist het in de bibliotheek: kinderen leren er spelenderwijs de bib van A tot Z kennen,
auteurs komen op bezoek, er wordt voorgelezen en de mooiste boeken worden extra in de kijker gezet.
Als je kind school loopt in Groot-Berlare, komt het zeker op bezoek in onze bibliotheek:

om opdrachten te vervullen

of om te luisteren naar een schrijver.

Wedstrijd: de mooiste Jeugdboekenweek
Wie is deze mooie prinses?
Het is een van de vragen uit onze wedstrijd.
Deelnemen kan tot 25 maart. Kinderen die alles juist invullen,
krijgen een toegangsticket voor de ﬁlm Madelief.
Maar er zijn ook boeken te winnen. Doe mee!

Film: Madelief, krassen op het tafelblad
Madelief gaat op zoek naar het geheim van haar oma. Want tot op de dag van haar overlijden
heeft Madelief nog nooit contact gehad met deze oma en opa. Tot Madeliefs grote verbazing is er
behalve haar opa niemand op de begrafenis aanwezig en zijn noch haar moeder noch haar opa
echt droevig. Om haar opa wat beter te leren kennen, gaat ze een tijdje bij hem logeren.
Daar ontdekt Madelief in de verwilderde achtertuin een mysterieus huisje dat van haar oma is
geweest. Er staan allerlei spullen in, afkomstig uit verre landen. Bovendien raakt Madelief
gefascineerd door een rare tekening die in het bureaublad is gekrast. Ze gaat op zoek naar het
verhaal achter deze krassen.
De bibliotheek vertoont deze mooie ﬁlm op donderdag 3 april om 15 uur in CC Stroming.
Toegang:
- 2 euro voor leden van de bib;
- 3 euro voor niet-leden;
- gratis voor wie de juiste antwoorden geeft op de vragen van de bibwedstrijd.
Het einde is voorzien rond 17 uur. Tijdens de pauze kan eventueel een drankje worden gekocht.

www.hetmooistekinderboek.be
Wat is mooi? Wat maakt een boek mooi? Welk kinderboek vind jij het mooist? Naar aanleiding van
de Jeugdboekenweek nodigen we jong en oud, veellezers en niet-zoveellezers uit om te stemmen
op hun favoriete kinderboek. Kies via de website en zo weten we op het einde van de Jeugdboekenweek welk boek ‘Het Mooiste Kinderboek Aller Tijden’ genoemd mag worden.
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BOSQUIMANO: HET WOORD delux
en Algemene KENNISQUIZ
HET WOORD DELUX OP VERPLAATSING
Comedy in een kinderspeeltuin?
Na de uitverkochte Het Woord delux afgelopen oktober in CC Stroming,
brengt v.z.w. Bosquimano nog eens een editie buiten de gemeentegrenzen.
Op vrijdag 14 maart om 20 uur stapt Philippe Geubels het podium op.
Deze ﬁnalist van Comedy Casino (Canvas) brengt zijn eerste avondvullende show ‘Droog’
op een unieke locatie: de kinderspeeltuin van ’t Kapoentje in Ninove (Preulegem 17).
Voor een beperkt publiek toont ‘de man van de Colruyt’ dat hij veel in zijn mars heeft!
Kaarten kosten 10 euro. Wie vier tickets koopt, krijgt een vijfde ticket gratis.
meer info en tickets: ’t Kapoentje, 0485 13 51 46 en t_kapoentje@telenet.be

ALGEMENE KENNISQUIZ
Op vrijdag 11 april om 20 uur organiseert
KWB
v.z.w. Bosquimano haar vijfde Algemene Kennisquiz
OVERMERE:
Grote MOPPEN
in CC Stroming. Deze quiz is vanaf nu
AVOND
ook opgenomen in de Vlaamse quizranking.
KWB Overmere
Met jullie erbij wordt het zoals de vorige
organiseert op
zaterdag
5
ap
ril om 20 uur ee
jaren een ﬁjne avond.
n Grote Moppe
navond in
Gemeentelijke
Snel inschrijven is de boodschap.
Feestzaal Overm
Ee
ere.
n
av
on
dj
e
heerlijk lachen
Ploegen bestaan uit maximum vijf personen.
met moppen va
pa
ar
lo
ka
n een
le
m
oppentappers en
Deelnemen kost 15 euro en kan via overschrijving: 001-4152936-54.
een gastoptrede
Hugo Symons, be
n van
kend van HT&D
.
Ka
ar
te
n kosten 5 euro
meer info:
Angélique Roelandt, 0476 84 64 76
in voorverkoop
en 6 euro aan de
bosquimano_crew@hotmail.com
kassa.

meer info: Patr
ick Maes,
0476 48 41 25

UITVOERING WINNENDE CREATIE
compositiewedstrijd jongeren
Jolien Peeten uit Lommel won in november de compositiewedstrijd voor
jongeren van Parochiale werken v.z.w. en Open Kerk.
Stijn Roels heeft deze compositie bewerkt voor tweestemmig koor en
orgelbegeleiding. Het Sint-Martinuskoor en organiste Lieve Van de
Rostyne voeren dit werk voor het eerst uit in de eucharistieviering van
zaterdag 26 april om 19 uur. Iedereen is van harte welkom.

LENTECONCERT ’T MEZIEK Berlare
zaterdag 26 april om 20 uur in CC Stroming
thema: dansmuziek - o.l.v. Dennis Van Broeck
toegang: 5 euro
meer info:
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Stijn Vanden Abbeele, 052 42 42 32
en Stijnvandenabbeele@hotmail.com

KAARTERSCLUB
DE SPORTHAL
Iedere donderdag wordt in de cafetaria van
sporthal Berlare gekaart van 14 tot 17 uur.
De club is nog op zoek naar nieuwe spelers.
Er wordt een heel jaar met een puntensysteem gewerkt dat, indien nodig, kan
worden ingehaald. Het is met andere woorden
niet verplicht om elke week aanwezig
te zijn. Wie ziek is of iets anders gepland
heeft, kan bij een volgende kaartbeurt
punten inhalen.
meer info:
Martha Van Malderen,
052 42 33 47

C U LT U U R

bij Panta Rhei
Panta Rhei Overmere zet dit voorjaar de tanden
in Othello van William Shakespeare.
“Pas op voor jaloezie, het monster met de groene ogen…”
Een verhaal over liefde.
Over hoe jaloezie daar met een hamer op inbeukt.
Over zien en niet zien.
Over zand in de ogen. Over van een mug een olifant maken.
Over manipulatie en leugens en de onmacht daartegen iets te doen. Over hoe liefde kan omslaan in alles verslindende haat.
Othello is een vreemdeling, net getrouwd met de mooie Desdemona en generaal in het leger van Venetië.
Hij koos onlangs Cassio als zijn luitenant. Maar Iago meent dat die titel hem toekomt. Iago staat bovenop de top van een grote berg
emoties. Zijn sneeuwballetje veroorzaakt - het zou geen Shakespearedrama zijn - een lawine vol lijken.
Met: Tom Ysewyn, Jef Coppieters, Margriet D’Hollander, Bob De Schutter, Koen Blancquaert, Livia Vernimmen,
Siegbert Van Wichelen, Luk Vernimmen, Rudy Suwyns en Greet Pieters.
Regie: Bob Pieters

Afgedankte
brillen nog
steeds welkom!
0485 14 19 56

Voorstellingen op 18, 19, 25 en 26 april om 20 uur in Feestzaal Overmere.
meer info en tickets: reservofoon, 0474 68 32 55

SHOWCASE 2008 ShaMoDo It! in CC Stroming
ShaMoDo It! is een dansgroep onder leiding van Ingrid Coppieters
(danseres Lido Parijs, jurylid Let’s Dance VT4, choreografe musicals, Miss verkiezingen, huischoreografe Zuiderkroon, …).
De school werd opgericht in november 2006 en telt momenteel 270 leerlingen van alle leeftijden.
Het lessenpakket bestaat uit klassiek ballet, funky jazz, kinderdans, diva dance, breakdance, hip hop en latin jazz.
In de schoot van deze school werden twee showteams opgericht, die onder meer
al schitterden bij:
- Made in... van Jeugd en Dans (februari 2007);
- Booh! Show in Bobbejaanland (2006 en 2007);
- Betoverd, tour van Laura Lynn (2007);
- West Side Story op het Donkmeer (zomer 2007);
- Heks&Vuur, openluchtspektakel in Laarne (zomer 2007);
- Eurosongvoorronde bij Elisa (februrai 2008).
Wie graag ‘Showcase 2008’ van ShaMoDo It! bijwoont, kan terecht in CC Stroming op:
- 27 maart om 20 uur;
- 28 maart om 20 uur;
- 29 maart om 15 en 20 uur.
De presentatie is in handen van Jonas en Charlotte van Booh!
Tickets kosten 12 euro; 8 euro voor kinderen onder 12 jaar.
meer info:

Hortense Van Wesemael, 052 21 69 51 (tussen 17 en 19 uur)
ingrid.coppieters@zuiderkroon.be
www.zuiderkroon.be/dans
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PUBLICATIE over BARELDONKKAPEL
Het interieur van de Bareldonkkapel werd
heel recent opgeknapt. Naar aanleiding
hiervan en op vraag van de Kerkfabriek heeft
Heem-en Oudheidkundige Kring Berlare v.z.w.
een publicatie uitgegeven. De tekst is van
kunsthistorica Romanie De Troeyer.
Je kan dit boekje bestellen door 11 euro
over te schrijven op rekeningnummer
737-2031563-38 van Heem-en
Oudheidkundige Kring Berlare,
Dorp 96 te 9290 Berlare,
met vermelding ‘Kapel Bareldonk’. Voor Berlare, Zele, Schoonaarde en
Wichelen worden geen verzendingskosten aangerekend. Voor andere
bestemmingen betaal je 2 euro port; voor het buitenland 4 euro.
Het tijdschrift kan eventueel afgehaald worden bij:
- Theo De Wilde, Zandstraat 39;
- Paul De Pauw, Heidekasteeldreef 1;
- Cyriel De Bruyne, Pastoor Christiaensstraat 25.

Heem-en Oudheidkundige Kring Berlare v.z.w.
nodigt leden en niet-leden uit tot de lezing
‘Spelen in de 20ste eeuw’ van Marc Wellens,
conservator van het Speelgoedmuseum in
Mechelen.
Deze lezing vindt plaats in CC Stroming, zaal
Ignace De Wilde, op vrijdag 14 maart om 20.15
uur.
Leden kunnen deze lezing gratis bijwonen;
niet-leden betalen 2 euro.

De kogel is door de kerk: het gemeentebestuur
van Berlare renoveert Feestzaal Overmere.
In de loop van dit jaar wordt een ontwerper
aangesteld. De renovatie zelf is voorzien voor
najaar 2009. Dat betekent concreet dat de zaal
niet beschikbaar is voor activiteiten van
1 september tot en met 31 december 2009.
Verenigingen kunnen hiermee rekening
houden bij de opmaak van hun jaarprogramma
2009-2010.
meer info: cultuurdienst, 052 42 73 72
en cultuur@berlare.be

meer info:
Cyriel De Bruyne, 052 42 41 94 en cyrdebruyne@telenet.be

LEZING conservator
SPEELGOEDMUSEUM

RENOVATIE
FEESTZAAL OVERMERE

NIGHT of HAIR & FASHION
Op vrijdag 7 maart om 20 uur presenteert Capper-ine een
modeshow in Festivalhal Donkmeer. Op de catwalk tref je,
naast een honderdtal klanten, volgende bekende Vlamingen aan: Annelien Coorevits, Gilles De Bilde, Céline Du Caju,
Ingeborg, Tonya, Mister Belgium 2007, Nathalie Delporte,
Miss Belgian Travestie.
De toegang bedraagt 20 euro, inclusief twee glazen wijn,
hapjes en toegang tot de after party.
Bovendien maak je kans op een aantal schitterende prijzen.

meer info: Cyriel De Bruyne,
052 42 41 94
cyrdebruyne@telenet.be

meer info en tickets:
Capper-ine, 052 42 41 05
www.capper-ine.be

TENTOONSTELLING KVG Overmere
Katholieke Vereniging Gehandicapten Overmere nodigt iedereen uit op haar vierde tentoonstelling
op zaterdag 29 maart en zondag 30 maart in de Parochiale Kring van Overmere.
Wie op zoek is naar een kaartje of een cadeautje voor de komende communie, moeder- of vaderdag, is hier aan het juiste
adres. Ook mensen die graag de namiddag eens breken voor een frisse pint of een tas koﬃe met een lekker stukje taart,
zijn welkom. Op zaterdag kan je er terecht van 14 tot 19.30 uur; op zondag van 10 tot 16.30 uur.
meer info: Karin De Vetter, 052 44 47 40
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CC STROMING
MAART - APRIL 2008

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

FAMILIEVOORSTELLING

ERIC BARANYANKA - DE BABBELBOOM
verteltheater vanaf 7 jaar
zondag 2 maart, 15 uur

Eric Baranyanka (Ketnet) is een groot verteller van Afrikaanse traditionele
verhalen, een gave die hij meekreeg uit zijn geboorteland Burundi.
In het Afrika van vroeger werden beslissingen genomen, recht gesproken en
verhalen verteld onder de Babbelboom waar de oudere generatie van het dorp
schuilde voor de warme zon.
Van onder diezelfde Babbelboom speelt, zingt en vertelt Eric verhalen die nog
steeds aan de grondslag liggen van de hedendaagse Afrikaanse denk- en
leefwereld. Hij vertelt ‘Het verhaal van Mapési’ en ‘De geboorte van de rivier’,
ondersteund door percussie, keyboard en gitaar. Net als een griot, een reizende
muzikant en verteller, kleurt hij het verhaal met zijn eigen fantasie en stem.
van en met: Eric Baranyanka
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
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FILM

LA GUERRE DU FEU
woensdag 5 maart, 20 uur
Locatie: brandweerkazerne, Dorp 99
Een wilde neanderthalerstam, de Wagabous, valt de grot van de Oelams aan.
Bij de gevechten worden de Oelams afgeslacht en hun belangrijkste bezit,
het vuur, vernietigd. Tijdens hun vlucht worden de overlevenden aangevallen
door een horde wolven. De kleine groep vlucht in een moeras. Drie overgebleven
krijgers besluiten op zoek te gaan naar vuur. De drie kampen tegen sabeltandtijgers, mammoets, een holebeer en verschillende vijandige stammen. Na een
lange tocht ontdekken ze een stam kannibalen, de Kzamm, die vuur bezit.

Een prehistorische avonturenﬁlm met prachtige beelden van o.a. Kenia waarin geen enkel verstaanbaar woord wordt
gesproken. De ﬁlm won twee Césars en een Oscar.
Jean-Jacques Annaud, Frankrijk, 1981 - met: Everett McGill, Ron Perlman, Rae Dawn Chong en Nameer El-Kadi
3 euro

THEATER

COUR & JARDIN / VLAAMS FRUIT
JOUW HAND IN MIJN HAND
zaterdag 15 maart, 20 uur
Een bijzonder liefdesverhaal over twee buitengewone mensen in buitengewone
omstandigheden. De grote toneelauteur Anton Tsjechov had een zeer zwakke
gezondheid die hem dwong in de warme oorden van Jalta te leven.
Op zijn 35ste huwde hij Olga Knipper, tien jaar jonger en steractrice.
Drie jaar later overleed Tsjechov aan tuberculose.
Gedurende de korte tijd dat ze elkaar kenden, leefden ze meestal
noodgedwongen van elkaar gescheiden: hij in Jalta, zij als actrice in Moskou.
Aan de hand van ongeveer vierhonderd brieven die ze elkaar schreven, schetst
Carol Rocamora ons een prachtig theatraal huwelijksportret.

Het is een genot om Jef Demedts en Karin De Visscher aan het werk te zien in deze intelligente regie van Frank Van Laecke.
(Gazet Van Antwerpen)
auteur: Carol Rocamora
met: Jef Demedts en Karen De Visscher
regie: Frank Van Laecke
www.courenjardin.be

i.s.m.

12 / 11 (-26 en +55j) / 10 (abo) euro
1 stempel culturele zuipkaart

inleiding bij de voorstelling om 19.30 uur

MUZIKALE HUMOR

‘MOO - LITTLE RONNY PEACOCK & THE BEL MUNDO’S

© Ilse Heip

vrijdag 21 maart, 20 uur
De voorstelling is een muzikaal-humoristische confrontatie tussen verschillende
muziekculturen en -stijlen: van Westerse pop & rock tot Zuid-Amerikaanse en
Balkanmuziek, en dat alles overgoten met een temperamentvolle Spaanse saus.
Het verhaal is een aaneenschakeling van schijnbaar toevallige gebeurtenissen die
nooit vlekkeloos kunnen verlopen…
‘Moo is een trio vurige topmuzikanten met naast Ron De Rauw (Jummoo) ook
nog Rembert De Smet (Està Loco) en Peter Merckx alias Milan Slàvitz (Merckx &
Roosemeyers).
Little Ronny Peacock & The Bel Mundo’s’ is een aanstekelijke muziekkomedie.
met: Ron De Rauw, Rembert De Smet en Milan Slàvitz
12 / 11 (-26 en +55j) / 10 (abo) euro - 1 stempel culturele zuipkaart
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FAMILIEVOORSTELLING

THEATER TAPTOE - EENTJE
Poppentheater vanaf 4 jaar
zondag 30 maart, 15 uur

© Luk Monsaert

Choreograaf en conceptmaker Gilles Monnart leidt eieren, zwemvliezen, eenden
en kuikens ten dans op muziek van de hedendaagse Vlaamse componist
Boudewijn Buckinx.
Een pianist, een violist(e), een danseres en ﬁguren zorgen voor een eigenzinnige
interpretatie van Het Lelijke Eendje van Hans Christian Andersen.
Een verhaal over eenzaamheid en uitsluiting, over moed en aanvaarding, over mooi en lelijk.
concept: Gilles Monnart
muziek: Boudewijn Buckinx
met: Rik Callewaert of Charlotte Vande Ginste (viool), Luc Callewaert (piano), Ines Cera (dans) en Roel Bouquet (spel)
www.theatertaptoe.be
8 / 7 (-26 en +55j) / 6 (abo) / 3 (kinderen tot 12 j) euro
1 stempel culturele zuipkaart

STUDIO ZONDAG

met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen

THE DUMP BROTHERS
zondag 30 maart, 19.30 uur
The Dump Brothers is een 5-koppige band waarvan één lid het prille dEUS
mee op de sporen hielp zetten.
Omwille van hun eclectische achtergrond en de akoestische set-up ontwikkelen
ze een stijl met elementen uit countryblues, rockabilly, skiﬄe, 40’s swing en cajun
enerzijds, tapdance, slapstick en vaudeville anderzijds. In maart 2007 winnen ze
een editie van de Demopoll van Studio Brussel.
Het buitenbeentje dit seizoen bij Studio Zondag.

met: Olly (zang, gitaren, mondharmonica, kazoo, tapdance), Jan Geerts (banjo, zang),
Erno (washboard, zang), K-man (bas, zang) en Saar (zang, klarinet en saxofoon)

GRATIS

www.myspace.com/dumpbrothers

FILM

BUFFALO 66
woensdag 2 april, 20 uur
Locatie: JC De Kroon, Burgs. De Lausnaystraat 65
Antiheld Billy Brown komt na vijf jaar gevangenis op vrije voeten.
Op zoek naar een toilet dringt hij een dansschool binnen en ontvoert hij het
knappe tienermeisje Layla. Zij moet doorgaan voor zijn liefhebbende echtgenote
wanneer hij z’n nietsvermoedende ouders een bezoek brengt. Ondanks alles
raken ze toch verknocht aan elkaar en worden ze aparte zielsverwanten in een
koude en harteloze wereld. Hun prille geluk waar ze zo hard hebben moeten voor
vechten, wordt echter op de helling gezet wanneer Billy op het spoor komt van
diegene die hem vijf jaar voor niets heeft laten brommen. Een verschrikkelijke
keuze dringt zich op: kiest hij voor de liefde van Layla of kiest hij voor zijn zoete
wraakplannen?

Buﬀalo 66 is een soms hilarische, dan weer pijnlijk dramatische, maar bovenal hartverwarmende ﬁlm.
De casting is uitmuntend.
Vincent Gallo, Verenigde Staten, 1998 - met: Vincent Gallo, Christina Ricci en Ben Gazzara
3 euro
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LICHTE MUZIEK

MIRA & DE MATEN - IN DE DALUREN
zaterdag 5 april, 20 uur
Gewapend met stem, piano en drie jonge, creatieve muzikanten vuurt de
Vlaamse zangeres Mira haar liedjes op je af. Eerlijke, doorleefde,
vaak tragikomische nummers over Het Leven en wat een mens daarin zoal
kan meemaken.
Mira’s eigenzinnige, Nederlandstalige teksten zijn met zorg ingepakt in catchy
melodieën die onweerstaanbaar worden voortgestuwd door de piano.
De Maten kleuren de verschillende sferen bij, met aanstekelijke drumpartijen,
stevige baslijnen en smeuïge tromboneklanken.
Het debuutalbum van Mira, ‘In De Daluren’, kwam uit in november 2006.
De radio pikte de singles op en in februari 2007 werd Mira genomineerd voor 2
Zamu-Awards, die van Beste Song (In De Daluren) en Focus (Beste Nieuwkomer).
Vlaanderen heeft eindelijk een chansonnière. Randje kleinkunst, randje pop,
randje cabaret. Mira is van alles wat, maar vooral zichzelf. Haar thema’s zijn leuk
herkenbaar, ze zingt over de gemiddelde (ex-)vriend op een manier die voor
iedereen ﬁjn/pijnlijk herkenbaar is. Ze schetst rake beelden, ontwijkt mooi de
betreden paden en de karikatuur. (perstekst Zamu-Awards 2006)

In De Daluren bevat twaalf tracks en die zijn respectievelijk vrolijk, groovy, schoon, stoer, aanstekelijk, eerlijk, allerliefst, smachtend,
vertederend, triest, aangeschoten en doorleefd. Twaalf emoties samengevat in twee woorden: ronduit mooi.
(Oor magazine)
met: Mira (zang, toetsen), Michaël Donckers (bas), Jordi Geuens (drum) en een nog onbekende trombonist
www.mira-online.be
8 / 7 (-26 en +55j) / 6 (abo) euro
1 stempel culturele zuipkaart

HUMORISTISCHE PERCUSSIESHOW
DE BEENHOUWERIJ - TOK TOK

© Jeﬀrey Vanhoutte

zaterdag 12 april, 20 uur
De Beenhouwerij combineert de strakste ritmes & grooves met humoristische
acts, verbazingwekkende projecties en hilarische 3D-animaties. Een spektakel
dat zowel in België als in Nederland erg warm wordt onthaald. Groep en publiek
lijken elkaar gevonden te hebben.
van en met: Gerrit De Cock en Reinert D’Haene
12 / 11 (-26 en +55j) / 10 (abo) euro
2 stempels culturele zuipkaart
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TENTOONSTELLING

NATASJA LEFEVRE
zondag 13 april
Locatie: brandweerkazerne, Dorp 99
Natasja Lefevre modelleert klei tot holle beeldjes, waarbij de mens tot een
gestileerde ﬁguur wordt herleid. Deze beeldjes balanceren tussen een mysterieus
niveau en een concrete, alledaagse vertoning. Ze roepen introverte gestaltes op,
sensitief en op een subtiele wijze weergegeven. De gapende leegte in het hoofd
wijst op het verlies van identiteit. Vanuit een hunker naar communicatie plaatst
Lefevre de beeldjes vaak in groep samen. Dat het werk van Lefevre pas na een
lang werkproces openbloeit, blijkt uit de voorbereidende inkttekeningen, die
fotograﬁsch op hardboard worden vastgelegd.
tot 1 juni
www.natasjalefevre.be

STUDIO ZONDAG

MISS STEAK
zondag 20 april, 19.30 uur
Zes jonge gasten uit Wetteren. Puur en eerlijk.
Reggae, ska, funk, harde rock of punk. Miss Steak speelt het zonder te
verloochenen waar het hen eigenlijk om gaat: eeuwige roem,
meisjes versieren en soul.
met: Kim Bauwens (zang), Sam (gitaren en keyboards),
Koen Bracke (gitaren), Robbe De Wilde (bas),
Maxime Vagenende (drums)
en Wouter De Smet (sax, backings)

GRATIS

www.myspace.com/misssteak
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CURSUSSEN DIE BINNENKORT STARTEN
Politieke ﬁlosofen en de klim naar democratie: Jean-Jacques Rousseau
In zijn ‘Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité’ verheerlijkt Rousseau (1712-1778) de natuurstaat,
die verdwenen zou zijn door de introductie van de eigendom (de grondverdeling), oorzaak van alle ongelijkheid en uitbuiting.
Hij beschouwt de staat als een creatie van de machtigen ter bestendiging van de bestaande toestand.
In zijn ander politiek hoofdwerk ‘Du contrat social ou Principes du droit’ stelt hij dat de maatschappelijke orde juist berust
op een vrijwillig contract tussen de leden van een gemeenschap, die beloven te zullen gehoorzamen aan de gemeenschappelijke
wil van die samenleving. Rousseau beschouwt de gemeenschap als een collectieve persoonlijkheid die in wezen onfeilbaar is.
Alle macht berust bij de vrije burgers: zij zijn soeverein.
datum:
locatie:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:

donderdag 6 maart van 20 tot 22.30 uur
Museum Donkmeer, Alfred Nelenpad
9 euro, met korting: 4,50 euro
(info te verkrijgen bij Vormingplus)
03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
08 03 06A
Vormingplus Waas-en-Dender, Imavo v.z.w. en Museum Donkmeer

Salsa, merengue en veel meer
Deze workshop is een kennismaking met de Latijns-Amerikaanse danscultuur.
Je kan proeven van zuiderse ritmes en feestelijke dansvormen als salsa, merengue, cumbia.
Serena neemt je mee naar de oorsprong van deze dansen, die te vinden is in de Indiaanse, Afrikaanse en Europese cultuur.
Maak je klaar voor een avontuurlijke reis doorheen dit swingende continent. Ambiance verzekerd!
Inschrijven samen met een danspartner is ideaal, maar is geen vereiste. Je draagt best comfortabele kledij en schoenen.
data:
locatie:
prijs:

maandagen 7 en 14 april van 20 tot 22 uur
Balletstudio, Dorp 96
18 euro, met korting: 9 euro
(info te verkrijgen bij Vormingplus)
inschrijven: tot 28/3 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
betaling:
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
code:
08 04 07A
i.s.m.:
Vormingplus Waas-en-Dender
begeleiding: Serena Wuytack, dansdocente
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INTERNATIONAAL GOLD WING TREFFEN aan DONKMEER
Enkele fanatieke tourrijders richtten in 1979 Gold Wing Motor Club Belgium v.z.w. op, kortweg GWMCB.
Achtentwintig jaar later is de club met ongeveer 1.000 leden uitgegroeid tot wellicht de grootste motorclub van het land
en maakt ze deel uit van GWEF (Gold Wing European Federation).
Van Pasen tot half september organiseert elke GWEF-lidstaat een internationale Gold Wing bijeenkomst. België opent steeds
het Europese Gold Wing tourseizoen. De organisatie van zo’n treﬀen is het werk van een honderdtal clubleden die er samen
voor zorgen dat Wingers uit 22 GWEF-landen een leuk motorweekend kunnen doorbrengen in ons land.
Op een internationaal Gold Wing Treﬀen staat uiteraard de Europese verbroedering centraal. Maar daarnaast wil de
vereniging ook de man in de straat kennis laten maken met de echte motorrijders die hun hobby beoefenen zonder
overdreven snelheid, lawaai of drank. Dat geldt zeker voor Gold Wing rijders.
Het internationaal Gold Wing Treﬀen 2008 vindt tijdens het paasweekend plaats
aan de site van Festivalhal Donkmeer.
Op Pasen (zondag 23 maart) is er ‘opendeur’ vanaf 10 uur op het terrein aan de
Festivalhal. Iedereen kan dan een bezoek brengen aan dit grootse
motorevenement en krijgt de kans om kennis te maken met de motorrijder
die zijn hobby beoefent in familieverband.
meer info: Cor Michiels, 0475 37 79 37

OPENING TOERISTISCH SEIZOEN DONKMEER
Traditiegetrouw opent het toeristisch seizoen aan het Donkmeer tijdens het paasweekend. V.z.w. Donkse Middenstand heeft,
in samenwerking met VVV-Donkmeer en het gemeentebestuur, een gevarieerd animatieprogramma samengesteld.
zondag 23 maart:
- zeildemonstratie;
- gratis overzet met Kooiker;
- gratis animatie rond het meer;
- gratis toegang tot Museum Donkmeer, bezoekerscentrum Donkmeer en Eendenkooi;
- gratis springkastelen;
- paashazen;
- gratis huifkarritjes;
- paasduik Dendermondse Ijsberen om 15 uur. Iedereen mag deelnemen.
maandag 24 maart:
- gratis huifkarritjes;
- zeildemonstratie;
- gratis overzet met Kooiker;
- gratis animatie rond het meer;
- gratis toegang tot Museum Donkmeer, bezoekerscentrum Donkmeer en Eendenkooi;
- gratis springkastelen;
- paashazen;
- straatmuzikanten;
- tweede Donks kampioenschap Waterﬁetsen van 11 tot 17 uur;
- eerste grote paaseierenworp tussen 17 en 18 uur aan het Kapelleplein. De hoofdprijs is een juweel ter waarde van 1.000 euro.
meer info: secretariaat v.z.w. Donkse Middenstand, 09 367 91 26
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ACTIVITEITEN bezoekerscentrum Donkmeer
Bezoekerscentrum Donkmeer is het natuureducatief centrum aan het Donkmeer dat wordt beheerd door v.z.w. Durme,
de regionale vereniging voor natuurbehoud langs Durme, Moervaart en Schelde. V.z.w. Durme legt zich toe op
natuurbescherming, natuurbeheer en natuureducatie. V.z.w. Durme beheert ruim 350 hectaren natuurgebied,
waaronder de reservaten De Scheldebroeken en Reservaatzone Donkmeer op het grondgebied van Berlare.

zaterdag 1 maart: vlechten met wilgentenen
Knutselmiddag voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Breng je creativiteit mee en draai je (wilgen)tenen in de raarste bochten en
hoeken. Meebrengen: snoeischaar en touw. Afspraak om 14 uur in bezoekerscentrum Donkmeer. Het einde is voorzien rond
17 uur. In samenwerking met JNM-Durmeland.
meer info: Anaïs Laureys, 0486 75 44 37

vanaf vrijdag 7 maart: paddenoverzetactie Dijkstraat Zele - Berlare
Ook dit jaar plant v.z.w. Durme, in samenwerking met buurtcomité Zele-Dijk, een paddenoverzetactie in de Dijkstraat van
Zele-Berlare. Doe je met ons mee? Dit kan elke avond van vrijdag 7 tot en met zondag 23 maart. Precieze trekdata hangen
natuurlijk af van het weer. Bel daarom op voorhand met de contactpersonen hieronder.
Bij vorst gaan padden niet op stap. Meestal zien we de eerste padden in februari met een piekperiode midden maart. Wie
graag een handje toesteekt, wordt warm onthaald. Deze avonden zijn ook voor kinderen bijzonder aantrekkelijk.
Op vrijdag 7 maart ben je ook welkom op de Nacht van de Pad.
Vanaf nu kunnen paddenoverzetgegevens via www.vzwdurme.be worden doorgegeven.
Afspraak steeds om 18.30 uur aan Dijkstraat 182 in Zele (Kleine Dijk, naast het waterzuiveringsstation).
meer info: Bob Van Lembergen, 0477 97 18 09 - Jan Maertens, 0478 76 55 49

zaterdag 8 maart: gastronomische Elvira-wandeling
Dit jaar organiseert bezoekerscentrum Donkmeer voor de vijfde keer een wandeling voor ﬁjnproevers, begeleid door ervaren
gidsen van v.z.w. Durme. Wandelschoenen of laarzen zijn noodzakelijk.
Programma:
- 15.30 uur:
koﬃe met pannenkoeken;
- 16 tot 19 uur:
natuurwandeling (korte stop voor een witloofsoepje is voorzien);
- 19 uur avondmaal: boerenpaté met notenbrood en jenever als opwarmertje
entrecôte béarnaise, gestoofde boontjes en handgesneden frieten, vergezeld van een Dobbelken
rijstpap op grootmoeder’s wijze en koﬃe.
Voor deze gastronomische wandeling betaal je 30 euro, alles inbegrepen.
Inschrijven op voorhand is noodzakelijk: Restaurant Elvira, 09 367 06 82 en Elvira_donkmeer@yahoo.com
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Een originele reeks in drie sessies over natuurbeleving en stilte. De kern van deze activiteit
gaat over gewoon stil en alleen zitten op een mooie plek, zodat je de natuur anders
en intenser ervaart.

© MDV

vrijdag 14 maart, zondag 20 april en vrijdag 23 mei: stilleven

sessie 1: kennismaking in woord en beeld op vrijdag 14 maart om 20 uur aan bezoekerscentrum Donkmeer
sessie 2: afspraak op zondag 20 april om 7 uur aan de Scheve Villa. Vandaar uit gaan de deelnemers
naar Reservaatzone Donkmeer (deelgebied Hemelse Rij). Er is een gezamenlijk ontbijt voorzien rond 9 uur.
sessie 3: afspraak op vrijdag 23 mei om 19.30 uur aan de Scheve Villa. Vandaar uit gaan de deelnemers opnieuw
naar Reservaatzone Donkmeer (deelgebied Hemelse Rij).
Voor de twee buitensessies zijn een eigen zitje, laarzen en warme kledij absoluut noodzakelijk.
Vaste kostprijs voor de drie sessies: 5 euro voor leden; 13 euro voor niet-leden
(inbegrepen: 8 euro abonnement ‘Durme- en Scheldeland’, ontbijt 2de sessie en verzekering).
Ook kinderen vergezeld van hun ouders, zijn welkom (tot 12 jaar gratis). Eén lid per gezin volstaat voor het hele gezin.
Betalen kan op de eerste sessie. Maximum twintig deelnemers.
meer info en inschrijvingen: Marleen De Vos, 0496 17 51 19

zaterdag 26 april: Natte Voetentocht
Hopla, we trekken het moeras in met onze laarzen (ab-so-luuut nodig!),
klauteren over boomstammen om dan naar de reigersnesten boven ons te turen.
Plezier en avontuur verzekerd voor iedereen tussen 8 en 12 jaar.
Afspraak om 14 uur aan het standbeeld van de Turfputsteker
(kruispunt van Donklaan en Brielstraat). Het einde is voorzien rond 17 uur.
In samenwerking met JNM-Durmeland.
meer info: Heleentje De Brauwer, 0485 30 67 48 en heleentje@jnm.be
Wedden dat je onze Natte Voetentocht nooit vergeet?

zondag 27 april: ochtendwandeling met ontbijt
De ervaren vogelaars André Van Doorsselaer en Rudi Van Onderbergen nemen je mee op een ontspannende wandeling
met bijzondere aandacht voor de weidevogels van het Aubroek, het hart van De Scheldebroeken. Na de wandeling kan je
aansluiten voor een gezellig ontbijt in het Veerhuis. Hiervoor moet je wel op voorhand inschrijven.
Afspraak om 7.30 uur aan het Veerhuis in Berlare.
meer info en inschrijven: Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86 en van.onderbergen-waeterschoot@skynet.be

Jan Maertens
Educatief medewerker van v.z.w. Durme aan het Donkmeer
v.z.w. Durme – Natuur langs Durme, Moervaart en Schelde
Bezoekerscentrum Donkmeer
Festivalhal Donkmeer
0478 76 55 49
jan.maertens@vzwdurme.be en www.vzwdurme.be
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NIEUWS uit de SPORTDIENST
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Na de paasvakantie gaan we terug van start met de gemeentelijke sportactiviteiten.
Sportacademie kleuters (4-6j)
Seniorenturnen
Stepaerobic
Aerobic

Prijs:

woensdag
woensdag
dinsdag
donderdag
maandag
maandag
dinsdag
donderdag

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

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

4 euro voor 8 lessen sportacademie in april en mei. Inschrijven ter plaatse.
12 euro voor 12 lessen seniorenturnen in april en mei. Inschrijven ter plaatse.
10 euro per 10-beurtenkaart of 25 euro per 25 (+ 5 gratis)-beurtenkaart voor aerobic en stepaerobic,
aan te kopen bij de sportdienst of in de cafetaria’s van de sporthallen.

Opgelet: gebruik geen sportschoenen die al buiten zijn gebruikt.
Zaalsportschoenen met zandvrije, kleurvaste zolen zijn vereist!

NIEUWE REEKS START TO RUN IN UITBERGEN
Op maandag 7 april start in Uitbergen een cursus joggen voor beginners, in het kader van het
‘Start to Run’-project van de Vlaamse Atletiekliga.
Elke maandag en donderdag kan je van 19.30 tot 20.30 uur joggen, onder begeleiding
van een gekwaliﬁceerde trainer. Afspreken doen we aan het gemeentehuis van Uitbergen.
Elke deelnemer kan na tien weken gegarandeerd vlot 5 km ononderbroken lopen.
Na aﬂoop van de lessenreeks wordt een 5km-test ingericht. Elke deelnemer die hiervoor slaagt,
ontvangt een diploma dat hem recht geeft op een tussenkomst
van 10 euro bij zijn mutualiteit.
Deelnemen kost 20 euro voor 20 lessen.
Inschrijven kan bij de sportdienst.
Met medewerking van atletiekkern Overmere.

SENIORENSPORTDAG EN CURVE BOWLTORNOOI
Samen met de sportdiensten uit de omgeving organiseren we een sportdag voor senioren op donderdag 24 april van 9.30
tot 16 uur. Dit jaar is zaal Topspin in Zele onze stek. Er is een ruim aanbod aan activiteiten waaruit je een keuze kan maken.
Op het programma: lijndans, seniorendans, ﬁtness, curve bowl, zwemmen, tai-chi, yoga, badminton, rugschool,
seniorenturnen, seniorobics, tennis, wandelen en ﬁetsen.
Wie graag een partijtje curve bowl speelt en hiervoor een ploegje samenstelt, kan deelnemen aan een tornooi tussen de
verschillende buurtgemeenten.
plaats:
vervoer:
prijs:
meebrengen:

Topspin, Lange Akker in Zele
met de bus; vertrekplaats en -uur worden later meegedeeld.
6 euro (inclusief sporten, verzekering, huur ﬁets, vervoer en drankbonnetje)
5 euro voor een koude schotel
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik

Inschrijven vóór 7 april bij de sportdienst.
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SPORTIEF SENIORENWEEKEND
Zin in een actief vakantieweekend aan de Belgische kust? Van vrijdag 18 tot en met zondag
20 april biedt de sportdienst je een combinatie aan van sport en gezelligheid in en rond
vakantieresidentie Ravelingen. Het strand, de zee en de duinen liggen binnen handbereik.
Binnenshuis verwennen we ieders spieren in het zwembad met whirlpools en sauna, de sporthal en de ﬁtnesszaal. Wat dacht je van aquagym, seniorendans of een partijtje petanque met de
vrienden? Natuurlijk kan een ﬁetstochtje door de uitgestrekte polders en de pittoreske dorpjes
niet ontbreken. Een weekend om naar uit te kijken!
plaats:
vakantieresidentie Ravelingen te Oostende
prijs:
130 euro per persoon voor een 2-persoonskamer (slapen met twee per kamer)
145 euro per persoon voor een 1-persoonskamer (alleen slapen op de kamer)
115 euro per persoon voor een 3 of 4-persoonskamer (slapen met minimum drie per kamer)
inbegrepen:
busvervoer heen en terug, verzekering, volpension, logement in studio of appartement,
animatie en sport.
Inschrijven vóór 15 maart bij de sportdienst.

AVONTURENSPORTDAG VOLWASSENEN
Op donderdag 22 mei organiseert de sportdienst, in samenwerking met de burensportdienst Schelde-Durme,
een sportdag voor volwassenen in Oudenaarde. Dit is een uitgelezen kans om eens een dagje extreem te sporten.
Het programma biedt volgende keuzemogelijkheden:
- Excitement:
een uitdagend programma dat bestaat uit vier ateliers: moeraspiste,
klimmuur, touwenparcours en kajak;
- Team expeditie: een avontuurlijke en uitdagende tocht van een halve dag; daarna een aaneenschakeling
van avontuurlijke opdrachten waarbij de deelnemers moeten samenwerken.
Voor deze sportdag betaal je 25 euro, inclusief sporten, verzekering, maaltijd en een drankje.
Meer info en een folder zijn beschikbaar op de sportdienst.
Inschrijven en betalen vóór 10 mei bij de sportdienst.

TENTOONSTELLING FRED DE BRUYNE
De sportraad heeft een tentoonstelling ingericht rond de bekende sportman en Berlarenaar Fred De Bruyne.
Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen en loopt nog tot en met zondag 9 maart in het cultuurcafé.

SPORTKAMPEN PAASVAKANTIE
Piratensportkamp van 25 tot en met 28 maart van 9 tot 12 uur (opgelet: 4 i.p.v. 5 dagen)
Ahoi piraatjes! Kom naar het piratenkamp om de schat te vinden. We doorstaan stormen, overwinnen zeerovers
en duiken onder. Durf jij het aan om deel te nemen aan deze spannende week vol avonturen?
voor wie:
kleuters geboren in 2002, 2003, 2004
plaats:
sporthal Overmere
prijs:
16 euro voor vier dagen sport- en spelplezier
meebrengen:
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koekje en een drankje
(brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze
Sportclubkamp van 25 tot en met 28 maart van 9.30 tot 16 uur (opgelet: 4 i.p.v. 5 dagen)
Samen met trainers uit lokale sportclubs leer je de kneepjes van elke sporttak kennen. Zo ontdek je welke sport het meest bij
je past. En wil je dan eens in de club gaan proberen? Geen probleem! De trainer en sportdienst staan kaar om je meer info te
verschaﬀen. Middagpauze op dit kamp is voorzien van 12 tot 13.30 uur.
voor wie:
plaats:
prijs:
meebrengen:

kinderen geboren in 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
sporthal Berlare
35 euro voor vier dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koekje en een drankje
(brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze en, indien gewenst, een lunchpakket.
Drank voor bij de lunch mag worden meegebracht of kan ter plaatse worden aangekocht aan 1 euro.
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Indianensportkamp van 31 maart tot en met 4 april van 9 tot 12 uur
Pluimen op je hoofd, een streep op je gezicht, leven rond een wigwam, je verplaatsen te paard, …
Deze week wanen we ons echte indianen.
Samen met de opperhoofden toveren we de sporthal om tot het Wilde Westen.
voor wie:
plaats:
prijs:
meebrengen:

kleuters geboren in 2002, 2003, 2004
sporthal Berlare
20 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koekje en een drankje
(brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze

Sportmix van 31 maart tot en met 3 april van 9.30 tot 16 uur (opgelet: 4 i.p.v. 5 dagen)
Een mix van allerhande traditionele en nieuwere sporten: voetbal, dans, gymnastiek, basketbal, judo, omnikin, bumball,
komeetbal, speedminton, …
Doe mee en je zal je geen moment vervelen! Middagpauze op dit kamp is voorzien van 12 tot 13.30 uur.
voor wie:
plaats:
prijs:
meebrengen:

kinderen geboren in 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
sporthal Overmere
35 euro voor vier dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koekje en een drankje
(brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze en, indien gewenst, een lunchpakket.
Drank voor bij de lunch mag worden meegebracht of kan ter plaatse worden aangekocht aan 1 euro.

Expeditie Oostkanton: adventure driedaagse in de Ardennen van 1 tot en met 3 april
Een supersportieve, grensverleggende outdoor-driedaagse midden in de woeste natuurpracht van het Oostkanton!
Een oriëntatietocht, spectaculaire mountainbiketochten en een megaspannend bosspel vormen de hoofdingrediënten op
het sportieve menu.
Maar er is meer: bowling, een maﬀe quiz, een gezellige barbecue en een mysterieus kampvuur.
Ons basiskamp is de comfortabele en gezellige chalet ‘Le Fagnard’ in het piepkleine dorpje Mont, op 5 km van Malmedy.
voor wie:
plaats:
prijs:

jongeren geboren in 1994, 1995, 1996
vertrek en aankomst is aan het station van Zele; exacte uren worden tijdig meegedeeld
75 euro, alles inbegrepen (vervoer, verblijf, activiteiten, huur mountainbikes, bowling, barbecue,
versnaperingen, drankjes, …)

Kriebelmania op 3 april van 10 tot 16 uur
Kriebelmania is een te gekke sportdag waarop je kan kennismaken met allerlei avontuurlijke sporten. Op deze sportdag gaat
ook de provinciale organisatie van de jeugdolympiade door waar je een zilveren medaille kan behalen.
voor wie:
plaats:
prijs:
meebrengen:

van 10 tot en met 16 jaar
Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Vertrekplaats en -uur worden later meegedeeld.
3 euro voor de bus; deelnemen is gratis
sportieve kledij, lunchpakket, drankje en eventueel een versnapering

meer info en inschrijven voor al deze kampen en uitstappen: sportdienst Berlare, 09 356 89 56,
sportdienst@berlare.be en www.berlare.be.
Betalen kan cash op de gemeentelijke sportdienst of via overschrijving op het rekeningnummer 091-0124780-67
met vermelding van sportkamp en naam deelnemer.
Opgelet: de betaling dient minimum twee weken voor de aanvang van het sportkamp te gebeuren,
zoniet wordt de inschrijving geannuleerd. Betalingen zonder voorafgaande inschrijving worden niet aanvaard.
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Nieuwe reeks
START TO RUN
Atletiekkern Overmere start een nieuwe
reeks ‘Start to run’. Je kan vanaf 26 maart
iedere woensdag en vrijdag om 18.30 uur
een uurtje joggen in en rond het Boerenkrijgpark, onder begeleiding.
Inschrijven kan in het lokaal aan de achterkant
van sporthal Overmere op woensdag 26 maart
vanaf 18 uur. Het inschrijvingsgeld bedraagt
18 euro.
Na tien weken ontvang je na de test een
diploma. Hiermee kan je bij je ziekenfonds
een tegemoetkoming van 10 euro krijgen.
meer info:
Gomar De Keukeleire,
09 367 85 10
atletiekovermere@hotmail.com

RECREATIEF badmintonTORNOOI
Op zaterdag 22 maart is er vanaf 10 uur een
recreatief badmintontornooi in Sporthal
Overmere. Alle recreatieve badmintonners zijn
welkom voor dit pouletornooi. Dit betekent
dat de deelnemers gegarandeerd meerdere
wedstrijden spelen.
Je kan tot 15 maart inschrijven voor heren
dubbel, dames dubbel en dubbel gemengd.
Inschrijven voor twee disciplines is toegestaan.
Deelnemen kost 2 euro per persoon, per discipline.
meer info:
Kim Permentier,
kim.permentier@mail.be
Cafetaria Sporthal Overmere

NIEUWS van SKV Overmere

STARTDAG
RUGBYCLUB
De Brigandze

Kidsday

Rugby wordt overal ter wereld
gespeeld. Waarom niet in Berlare?
Deze vraag stelden enkele
rugbyfanaten zich enige tijd terug.
Nu kondigen zij met veel plezier
de start aan van een heuse
Berlaarse rugbyploeg.
Rugby is een eerlijke teamsport
voor mensen in alle maten en
gewichten. Wie van actie houdt
en tegen een stootje kan, is
welkom op 1 maart aan het terrein
naast Festivalhal Donkmeer.
Vanaf 13.30 uur geven ervaren
trainers gratis initiaties. Om 16.30
uur staat een demonstratiewedstrijd op het programma.
Na aﬂoop is er een rugbyfuif in het
zaaltje aan café d’Afspanning
(2 euro inkom).

Op zondag 20 april zijn alle duiveltjes, preminiemen en miniemen de
sterren op onze eigenste ‘Pinanti is pinanti cup’. Voor, tijdens en na de
wedstrijd FC SKV Overmere – Serskamp kan je komen genieten van al dat
voetbalplezier. Wees er op tijd bij: het eerste ﬂuitsignaal weerklinkt om
13.30 uur. Om 15 uur speelt het eerste elftal zijn laatste thuiswedstrijd
van het seizoen. Een extra reden dus om af te zakken naar de Dreefwegel!

meer info en inschrijvingen:
Joachim Meessens,
0484 61 15 85
brigandze@gmail.com
www.brigandze.hostsnake.com

Voetbalclub FC SKV Overmere nodigt iedereen graag uit
op onderstaande activiteiten.

Steakfestijn
Op zaterdag 15 (vanaf 19 uur) en zondag 16 maart (vanaf 12 uur) kan je
in onze kantine aan de Dreefwegel terecht voor een gezellig eetfestijn.
Je kan kiezen uit steak of kip aan democratische prijzen (12,50 euro
– kinderen: 7 euro). Kaarten zijn te verkrijgen bij spelers, bestuur en in de
kantine.

Bingo
Op zaterdag 12 april rollen de bingoballen voor het tweede jaar op rij uit
de trommel. Vanaf 19.30 uur ben je van harte welkom om mee te spelen
en kans te maken op schitterende prijzen. Kaarten voor de superronde
zijn te verkrijgen bij bestuursleden en in de kantine.
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ACTIVITEITENKALENDER

MAART
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1/3

Balletschool Terpsichore, Ramblas om 17 en om 20 uur in CC Stroming (052 42 60 38)

1/3

Rugbyclub De Brigandze, initiatienamiddag vanaf 13.30 uur aan grasterrein Festivalhal Donkmeer (0484 61 15 85)

1/3

v.z.w. Durme, vlechten met wilgentenen om 14 uur in bezoekerscentrum Donkmeer (0486 75 44 37)

2/3

Eric Baranyanka met ‘De Babbelboom’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

3/3

Berlaarse Kampeervriendenkring De Turfputzwervers, bijeenkomst om 19.30 uur in den Turfput (052 42 67 82)

5/3

Filmvertoning ‘La guerre de feu’ om 20 uur in Brandweerkazerne Berlare (052 42 35 31)

6/3

Museum Donkmeer, lezing over Rousseau om 20 uur in Museum Donkmeer (03 775 44 84)

7/3

Capper-ine, Night of hair and fashion om 20 uur in Festivalhal Donkmeer (052 42 41 05)

7/3

Sportraad, kampioenenviering om 20 uur in CC Stroming (09 356 89 56)

8/3

Handbalclub Groot-Berlare, thuiswedstrijd tegen HC Leuven om 19.30 uur in sporthal Berlare

8/3

v.z.w. Durme, gastronomische wandeling met vertrek om 15.30 uur aan de Elvira (09 367 06 82)

9/3

K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen, koﬃeconcert om 14.30 uur in SCC De Venne (09 367 50 40)

14/3

Heem-en Oudheidkundige Kring Berlare, lezing door conservator Speelgoedmuseum Mechelen om 20.15 uur in CC Stroming (0478 60 80 73)

14/3

v.z.w. Durme, eerste sessie ‘stilleven’ om 20 uur in bezoekerscentrum Donkmeer (0496 17 51 19)

15/3

KSJ Berlare, derdekleuterklasdag om 13.45 uur aan het lokaal van KSJ (0474 86 45 90)

15/3

Cour & Jardin met ‘Jouw hand in mijn hand’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

15, 16/3

SKV Overmere, steakfestijn op zaterdag vanaf 19 uur en op zondag vanaf 12 uur in voetbalkantine (09 367 79 86)

16/3

BSGO Ten Berge, opendeurdag van 14 tot 18 uur in BSGO Ten Berge (052 42 35 04)

16/3

Gemeenteschool Uitbergen, lentewandeling met vertrek tussen 13.30 en 15 uur aan Gemeenteschool Uitbergen (09 367 50 88)

16/3

Gezinsbond Berlare, tweedehandsbeurs van 13.30 tot 17.30 uur in CC Stroming (0486 79 60 61)

21/3

‘Moo met ‘Little Ronny Peacock & The Bel Mundo’s’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

22/3

Handbalclub Groot-Berlare, thuiswedstrijd tegen KV Sasja om 19.30 uur in sporthal Berlare

22/3

SKV Overmere, beachparty vanaf 21 uur in voetbalkantine (0496 31 25 03)

22/3

Recreatief badmintontornooi vanaf 10 uur in Sporthal Overmere (kim.permentier@mail.be)

23, 24/3

v.z.w. Donkse Middenstand, opening toeristisch seizoen aan het Donkmeer (09 367 91 26)

23/3

Gold Wing Motorclub Belgium, Opendeur Internationaal Treﬀen vanaf 10 uur op grasterrein achter Festivalhal Donkmeer. (0475 37 79 37)

25 t.e.m. 28/3

sportdienst, piratensportkamp van 9 tot 12 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)

25 t.e.m. 28/3

sportdienst, sportclubkamp van 9.30 tot 16 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)

26/3

Atletiekkern Overmere, start nieuwe reeks ‘Start to run’ om 18.30 uur in Boerenkrijgpark Overmere (09 367 85 10)

27, 28, 29/3

dansgroep ShaMoDo It! met ‘Showcase 2008’ om 20 uur (zaterdag ook om 15 uur) in CC Stroming (052 21 69 51)

29, 30/3 KVG

Overmere, tentoonstelling op zaterdag van 14 tot 19.30 uur en op zondag van 10 tot 16.30 uur in Parochiale Kring Overmere (052 44 47 40)

30/3

Theater Taptoe met ‘Eentje’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

30/3

Studio Zondag met The Dump Brothers om 19.30 uur in Cultuurcafé (052 42 35 31)

31/3 t.e.m. 4/4

dienst jeugd & vorming, inclusieve speelpleinwerking in Gemeentelijke Feestzaal Overmere (052 42 77 56)

31/3 t.e.m. 4/4

sportdienst, Indianensportkamp van 9 tot 12 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)

31/3 t.e.m. 3/4

sportdienst, Sportmix van 9.30 tot 16 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)

1 t.e.m. 3/4

sportdienst, expeditie Oost-Kanton (09 356 89 56)

APRIL
2/4

Filmvertoning ‘Buﬀalo 66’ om 20 uur in JC De Kroon (052 42 35 31)

3/4

Bibliotheek Berlare, ﬁlmvertoning ‘Madelief’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 61 88)

3/4

sportdienst, Kriebelmania in Provinciaal Domein Puyenbroeck (09 356 89 56)

5/4

Handbalclub Groot-Berlare, thuiswedstrijd tegen HC Duﬀel om 19.30 uur in sporthal Berlare

5/4

KWB Overmere, Grote Moppenavond om 20 uur in Gemeentelijke Feestzaal Overmere (0476 48 41 25)

5/4

Mira & de Maten met ‘In de daluren’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

7 en 14/4

Initiatie Salsa en merengue om 20 uur in de balletstudio (03 775 44 84)

7/4

sportdienst, start nieuwe reeks ‘Start to run’ met vertrek om 19.30 uur aan gemeentehuis Uitbergen (09 356 89 56)

10/4

Rode Kruis, bloedinzamelactie om 17 uur in CC Stroming

11/4

Bosquimano, Algemene Kennisquiz om 20 uur in CC Stroming (0476 84 64 76)

12/4

De Beenhouwerij met ‘Tok Tok’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

12/4

SKV Overmere, bingoavond vanaf 19.30 uur in voetbalkantine (09 367 79 86)

13/4

Vernissage tentoonstelling Natasja Lefevre om 17 uur in CC Stroming (052 42 42 47)

18, 19, 25, 26/4

Panta Rhei Overmere, Othello om 20 uur in Gemeentelijke Feestzaal Overmere (0474 68 32 55)

18 t.e.m. 20/4

sportdienst, sportief seniorenweekend aan de kust (09 356 89 56)

19/4

Dienst milieu, zwerfvuilactie vanaf 9 uur aan de drie parochiekerken (052 43 23 47)

20/4

SKV Overmere, kidsday vanaf 13.30 uur op het voetbalveld (09 367 79 86)

20/4

Studio Zondag met Miss Steak om 19.30 uur in Cultuurcafé (052 42 42 47)

24/4

sportdienst, seniorensportdag van 9.30 tot 16 uur in Topspin Zele (09 356 89 56)

26/4

K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen, verkoopactie toiletpapier van 9.30 tot 13 uur in Uitbergen (09 367 50 40)

26/4

MVC Café De Lantaarn, Freak out 4 vanaf 21 uur in de voetbalkantine (0486 08 08 24)

26/4 ’

t Meziek Berlare, Lenteconcert om 20 uur in CC Stroming (052 42 42 32)

26/4

v.z.w. Durme, Natte Voetentocht met vertrek om 14 uur aan standbeeld Turfputsteker (0485 30 67 48

27/4

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, blaasmuziektornooi in CC Stroming (052 42 73 72)

27/4

v.z.w. Durme, ochtendwandeling met ontbijt met vertrek om 7.30 uur aan ’t Veerhuis (0478 49 87 86)

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

GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare

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

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

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

Tom Temmerman

sluitingsdagen gemeentehuis
maandag 24 maart / donderdag 1 mei /
vrijdag 2 mei

Maaidonk 26, Uitbergen
09 367 72 93
schepentemmerman@berlare.be
jeugd, kinderopvang, volksgezondheid, sport, ontwikkelingssamenwerking
spreekuur: op afspraak
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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

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

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.

Kleine Kouterstraat 1, Uitbergen
09 367 50 88
directeur: Johan Meganck gemeenteschool.uitbergen@berlare.be
www.gbsuitbergen.be
> MUSEUM DONKMEER
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

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

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

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:
> PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA)
Dorp 96
052 42 80 41
PWA-beambte: An Vanhove
pwa.berlare@skynet.be
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur.

OCMW BERLARE
> VOORZITTER OCMW-RAAD
Gunther Cooreman
0472 47 99 81
Salvialaan 20, Berlare
voorzitter@ocmwberlare.be
Spreekuur: na telefonische afspraak
> OCMW-RAADSLEDEN
Marleen Lateir - Broekstraat 5, Overmere
09 367 51 47
Ingrid Rogiers - Gaver 112, Berlare
0478 29 31 03
Annelies Van Driessche - Kerkstraat 69, Overmere 09 367 58 56
Rita Sichien - Donklaan 50, Uitbergen
0476 31 47 81
Martha Tackaert - Hogeweg 8a, Berlare
052 42 30 82
Bart Van Malderen - Beukenlaan 14, Berlare
052 42 73 66
Robert Audenaert - Loereveldstraat 28, Overmere 09 367 61 92
Erna Peelman - Schuurputstraat 20, Berlare
052 42 42 80

Carine Meyers

0479 30 39 19
carine.meyers@openvld.be
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
> OP ZOEK NAAR EEN TELEFOONNUMMER?
> ALGEMEEN

1207

Brandweer en ziekenwagen (algemeen)
100
Politie (algemeen)
101
Brandweerkazerne, Dorp 99, Berlare
052 42 35 25
Commandant Van Accoleyen
052 42 21 12
Gezondheid
Antigifcentrum
070 24 52 45
Brandwondencentra
09 240 34 90 / 09 240 21 11
Tele-onthaal
106
Zelfmoordpreventie
02 649 95 55
Druglijn
078 15 10 20
Kinder- en jeugdtelefoon (Postbus 101, Gent)
09 223 22 11
Aids-telefoon
078 15 15 15
Hallo Kanker – Belgisch werk tegen kanker
0800 118 88
AA Groep ‘Nieuw leven’, Postbus 10 (Philemon) 052 42 26 34
AA Groep ‘Samen één’, Postbus 25 (Willy)
052 42 31 21
Centrum voor Morele Dienstverlening Aalst
Koolstraat 80-82, 9300 Aalst
053 77 54 44
Elektriciteit een aardgas
Intercommuncale IMEWO
www.imewo.be
Algemeen nummer
078 35 35 34
Gasreuk
0800 65 0 65
Storingen en defecten
078 35 35 00
Defecte straatlampen
0800 6 35 35
www.straatlampen.be
Meteropneming
078 78 97 89
Waterleiding
VMW
www.vmw.be
Defecten en klantendienst
09 221 50 70
Telefoon-TV-Data
Belgacom storingen
0800 2 27 00
Belgacom klantendienst
0800 2 28 00
Telenet
015 66 66 66
Hogedrukleiding Distrigas
Fluxys
0800 9 01 02
Vlaamse infolijn
1700

> FONDS VOOR KINDEREN VAN BIJ ONS
meldingspunt voor zieke kinderen en kinderen met een handicap
Viviane De Vriendt
052 42 48 45
Conny De Vriendt-Eric Van der Haeghen
0474 92 97 43

> PASTOORS GROOT-BERLARE

> POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
openingsuren
ma : 08 - 12 uur / 13 - 17 uur
di : gesloten
40

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

Dorp 96, Berlare
openingsuren
ma : gesloten
di : 08 - 12 uur / 13 - 19 uur
wo : gesloten
do : 08 - 12 uur / 13 - 17 uur
vrij : gesloten
za : 08 - 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
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

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

Baron Tibbautstraat 37, Overmere

wo : 08 - 12 uur / 13 - 19 uur
do : gesloten
vrij : 08 - 12 uur / 13 - 17 uur
za : gesloten

09 367 50 15
fax: 09 367 96 51

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

052 21 21 71
0900 10 500

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

Weet jij waar in Berlare dit zicht werd gefotografeerd?
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden van deze
Infogem in.
Daar vind je ook hoe je de kaart kan terugbezorgen.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een
winnaar. Hij of zij krijgt een waardebon ter waarde
van 25 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke
eetgelegenheden. De winnaar wordt bekend gemaakt in het
volgende nummer. Veel succes!

3

4

Winnaar Infogem november-december

(oplossing: fragment buitenaltaar Calvarieberg Bareldonk):
Sven Possé (Hoogstraat 31) mag zijn waardebon komen
ophalen in het gemeentehuis van Berlare.
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Artikels en activiteiten voor de kalender voor het volgende nummer mei-juni
worden verwacht ten laatste op donderdag 10 april op het redactiesecretariaat:
CC Stroming
Dorp 101, Berlare
052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
Graag teksten aanleveren in Word; foto’s apart als fotobestand (jpg, eps, tiﬀ, bmp).
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Ook het gemeente- en OCMW-personeel hebben een
gezamenlijk nieuwjaarsfeest. Samen met de collega’s van
de brandweer maakten ze er een gezellige avond van in CC
Stroming.

Maar liefst 3.199 wandelaars genoten van de Scheldebroektochten op zondag 27 januari met start en aankomst in
Festivalhal Donkmeer. Een organisatie van de Boerenkrijgstappers.

Het campagneweekend van Vredeseilanden in Overmere
bracht 2.450 euro op. Bedankt aan alle medewerkers en
schenkers.

© MDV

FOTOWEDSTRIJD
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Natuurbeheer betekent... handen uit de mouwen!

Tijdens de eerste Santurel Inter Cup, het oﬃcieuze kampioenschap van Vlaanderen voor gemengde ploegen,
behaalde Judoclub Berlare de derde plaats.

© Raf Pensaert

Twintig harpleerlingen van Lieve Van de Rostyne brachten
een prachtig, stemmig en jeugdig kerstconcert voor 350
toehoorders. Een organisatie van Open Kerk.

De laureaten ‘culturele vermeldingen’ van de cultuurraad
op een rijtje.

’t Meziek Berlare gaf op zaterdag 12 januari een gesmaakt
nieuwjaarsconcert in CC Stroming.

© Marc Van Gysegem

Op zondag 20 januari kreeg Vic Temmerman
de cultuurprijs 2008 uit handen van onze burgemeester.

© Raf Pensaert

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!

BERL ARE I OVERMERE I UITBERGEN
G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D
MAART I APRIL 2008

De cursus ‘computergebruik voor 50-plussers’ in de bib was
een groot succes.

Voorleesproject van Vrije Basisschool Donk in januari.
Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lazen voor aan de
kleuters. Een leuke ervaring, zeker voor de allerkleinsten.

