De veteranen van SKV Overmere behaalden een derde plaats
op een internationaal tornooi in Hilversum.

Tijdens het schoolfeest van VBS Donk brachten de leerlingen
‘Eefje Donkerblauw’ ten tonele.

Tijdens de Vlaamse ﬁetsweek maakten de leerlingen van het
vijfde en zesde leerjaar van de gemeenteschool een ﬁetstocht
doorheen Berlare. Onderweg verﬁjnden ze hun ﬁetsbehendigheid in verschillende proeven.

© Marc Van Gysegem

Op zondag 27 april kon het nieuwbouwproject van Rust- en
Verzorgingscentrum Ter Meere 850 geïnteresseerden
verwelkomen tijdens Open Wervendag.

© MVG

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
JULI I AUGUSTUS 2008

De eerste ‘Rond de Donk - jogging’ op 18 mei was een schot in de roos.
90 deelnemers, jong en oud, genoten van een omloop rond het Donkmeer, inclusief doorgang door de Eendenkooi.

Redactioneel
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Winnaar Infogem mei-juni
(oplossing: detail voordeur Baron Tibbautstraat 12):
Maarten De Rouck (Kattebroeckstraat 12) mag zijn
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis
van Berlare.

Colofon
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Jeugd
Tekenacademie
15 jaar Jeugdraad
Speelplein voor tieners

blz. 11
blz. 11
blz. 12

Cultuur
Berlare zingt!
Frituur Pater De Visscher zoekt medewerkers
Vermelding op kermisaﬃche Uitbergen en Berlare
De Donk verbeeld/t zoekt familieﬁlmpjes en foto’s
Nieuws uit de bib
14de seizoen CC Stroming in de startblokken

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

Toerisme
Fietsnetwerk Scheldeland is klaar
Groot ﬁetsfeest ook in Berlare
Activiteiten bezoekerscentrum Donkmeer
Programma Waterfeesten
I-Bike Berlare

blz. 25
blz. 25
blz. 26
blz. 28
blz. 30

Sport
Rugbyclub De BrigandZe verwelkomt nieuwe leden
Nieuw seizoen SKV Overmere op komst
Nieuws uit de sportdienst
Vakantiewandelingen Boerenkrijgstappers
Nieuw seizoen Judoclub Kumiuchi

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

Berlare zomert
6de minivoetbaltornooi V.M.D. de gust
16de smouteriejogging Atletiekkern Overmere
Pa-Gijs Wielerfeest
Fonteinquiz
Scheef Weekend Chirojongens Berlare
Smikkel- en Smakkeltocht KVLV Berlare

blz. 34
blz. 34
blz. 35
blz. 35
blz. 35
blz. 36

Activiteitenkalender

blz. 36

Wie? Wat? Waar?

blz. 37

Terugblik in beeld
Uitneembare middenkaternen
Kalender CC Stroming 2008/2009
Kermisprogramma Overmere

Heikantstraat Overmere wint 3de Oscaar van ACW Berlare.

Dit jaar broedde in de Eendenkooi voor de tweede opeenvolgende
keer een koppel ooievaars. Het grote nest bevindt zich in een stokoude populier die van op het wandelpad duidelijk te zien is.

Visstandonderzoek is onmiskenbaar een van de meest avontuurlijke vormen van wetenschappelijk onderzoek. Met fuiken
gingen vrijwilligers van v.z.w. Durme en JNM-Durmeland aan de
slag in Reservaatzone Donkmeer.

© Etienne Le Bon

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!

blz. 1

© Marleen De Vos

GVK
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© Eddy Copers

FOTOWEDSTRIJD

binnenzijde cover

BERLARE IN BEELD

Prijsvraag

Op 11 juni werden de ooievaarjongen in de Eendenkooi
geringd.

Half juni hebben 34 deelnemers
van Start to run in Uitbergen een
geslaagde test afgelegd.
Proﬁciat.

De kampioenen van G-judoclub Berlare hebben hun eerste
seizoen met succes beëindigd. Sportieve jongeren, ook met
een handicap, vinden judo een keitoﬀe sport!

(binnenkant) achterﬂap

De kersverse Rugbyclub BrigandZe speelde op
17 mei een eerste thuiswedstrijd.

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

Beste medeburgers
Ik ben een gelukkig man!
Als schepen van patrimonium ben ik ﬁer dat wij, inwoners van Berlare, kasteeleigenaar zijn
geworden. Het gemeentebestuur kocht het schitterende kasteel in hartje Berlare met het daarbij
behorende park, de groene long in de dorpskern. Er is nog heel wat werk aan de winkel, maar toch
proberen wij zo vlug mogelijk het domein al even open te stellen voor het grote publiek, vóór de
verfraaiingwerken en verbouwingen van start gaan. Als tipje van de sluier presenteren we zowel
op de cover als binnenin deze Infogem, enkele foto’s van het kasteel(domein).
Als schepen van onderwijs doet het me plezier te merken dat onze jeugd geniet van een
welverdiende vakantie. Ik hoop voor elke student, jong en oud, dat het voorbije jaar goed
is verlopen. Ik wens jullie dan ook proﬁciat. Was het een minder jaar, dan hoop ik dat jullie de
moed terug bij elkaar rapen en dat jullie, na even te ontstressen, het beoogde doel alsnog kunnen
bereiken.
En als schepen van toerisme tot slot ben ik dankbaar om de succesvolle seizoenopening, ondanks
het mindere weer. En wat ons nog te wachten staat, belooft veel moois: VVV-Donkmeer heeft een
prachtig programma samengesteld voor de Waterfeesten en Ter land, ter Donk en in het meer; het
Fietsproject van De Sperwer heeft zijn I-pod ﬁetsroute voltooid die nu door iedereen kan worden
geﬁetst; de cultuurraad en talrijke verenigingen zetten de schouders onder Berlare zingt! op het
Kapelleplein; … Over al deze zomerse evenementen vind je in dit nummer meer informatie.
Ook de horeca staat paraat om iedereen van ons dorp en daarbuiten te laten genieten van onze
plaatselijke specialiteiten. Een frisse pint op een terras, een dampende portie paling in ’t groen, of
een van de heerlijke gerechtjes die onze topchefs in verschillende tv-programma’s bereiden …
Laat het je smaken, geniet ervan, zeg het verder en probeer, net als ik, een gelukkig mens te zijn.

Met sympathieke groeten

René Kets
schepen bevoegd voor toerisme, onderwijs,
vorming en patrimonium
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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

Gemeentebestuur VERWERFT KASTEEL en PARK
Het gemeentebestuur heeft op 15 mei het kasteel met park gekocht in het centrum van Berlare.
Het verwerft hiermee een unieke culturele, toeristische, ruimtelijke en erfgoedkundige troef.
Begin april bood familie Nicod-Jonas het kasteel en park te koop aan.
Het domein behoorde historisch aan de heer van Berlare. Het werd in het begin van de 18de eeuw
heropgebouwd door de familie vanden Meersche. Sinds 1974 zijn zowel het kasteel en zijn
bijgebouwen, als het park volledig geklasseerd. Het domein sluit aan op het kerkplein van Berlare
en op het Beukenplein, Brielplein en de Kasteeldreef, alle drie eigendom van de gemeente en
reeds gerenoveerd. De aankoop is in het belang van de inwoners van Berlare. Het was immers de
enige kans voor vele decennia om deze groene long van meer dan 8 ha open te stellen.

Parkfunctie prioritair
De notariële akte wordt over ongeveer drie maand verleden. Het college van burgemeester en
schepenen wil kort daarna een weekend lang de deuren van het park en het kasteel openstellen,
zodat iedereen het pas verworven publieke goed kan bekijken.
Het zal wel nog even duren alvorens het park permanent toegankelijk zal zijn. Het moet zwaar
worden gesaneerd vanuit ecologisch en veiligheidsstandpunt.
Dit kan tot 70% worden gesubsidieerd. Hiervoor moet het gemeentebestuur o.a. een bosbeheersplan opstellen. Dit alles zal dus noodzakelijkerwijze wat tijd in beslag nemen.
In een later stadium worden het kasteel en bijgebouwen gerestaureerd, in nauw overleg met
Monumenten en Landschappen. Het gemeentebestuur denkt aan een ceremoniële en culturele
functie voor het kasteel.
De bijgebouwen kunnen mooie ontmoetings- en vergaderruimten worden.
Om de nieuwsgierigheid te prikkelen, vind je hier alvast enkele recente foto’s van het kasteeldomein. Later dit jaar besteedt Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare een themanummer van zijn
tijdschrift aan de geschiedenis van het kasteel.

© Marleen De Vos
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GEZELSCHAPSDIENST
60-plussers
beperk de eenzame momenten
In het kader van het Lokaal Sociaal Beleidsplan
start het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Berlare (PWA) een gezelschapsdienst.
Deze gezelschapsdienst is er voor 60-plussers
en personen met het wigw- of omniostatuut
die zich wel eens eenzaam voelen.
Iedereen gaat liever winkelen in gezelschap,
wil wel eens een spelletje kaart spelen, of
samen handwerken, samen wandelen, heeft
nood aan een gezellige babbel, …
Daarom is de PWA-gezelschapsdienst opgericht. Deze nieuwe dienstverlening is een
middel tegen vereenzaming van senioren.
Tegelijkertijd kan het ook een ontlasting
betekenen voor huisgenoten, familie,
kennissen en mantelzorgers.
Concreet betekent het dat een gemotiveerde
PWA-werknemer langskomt die de aanvrager
graag gezelschap houdt. Afhankelijk van de
situatie bedraagt de kost 3 of 4 euro per uur.
Deze prijs kan worden laag gehouden, omdat
PWA Berlare een speciale korting toekent.
Let wel: het gaat hier enkel en alleen om
gezelschap houden. Poetsen, tuinieren, toedienen van medicatie, lichaams- of verpleegkundige verzorging,… vallen niet onder deze dienst.
meer info:

PWA Berlare, 052 42 80 41
pwa.berlare@skynet.be

MILIEUTIP
VAN DE MAAND
Wassen met een volle trommel en op lage
temperatuur bespaart een gemiddeld gezin
ruim 90 euro per jaar. Wie bovendien de was
bij mooi weer buiten kan drogen, houdt nog
eens 30 euro extra in de portemonnee.

ONTBIJTWANDELING
NIEUWE INWONERS
Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners
die sinds 1 januari 2007 in Berlare kwamen
wonen, uit voor een ontbijt en een
wandeling langsheen het Donkmeer op
zondag 7 september.
Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Wie toch geen invitatie zou hebben
gekregen vóór 15 augustus, kan zich nog
inschrijven bij het secretariaat van het
gemeentebestuur: 052 43 23 40 en
onthaal@berlare.be.
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VRIJWILLIGERSWERK in OCMW Rusthuizen
Rusthuizen Ter Meere en Herfstvreugde tellen elk ongeveer twintig
vrijwilligers die ten dienste staan van de rusthuisbewoners. Zij helpen bij
de decoratie, begeleiden bewoners tijdens uitstappen, ondersteunen de
animatiedienst bij allerlei activiteiten (volksspelen, schoonheidssalon,
bibliotheekwerking, …). Vrijwilligers dragen zeker hun steentje bij en
vormen een onmisbare schakel binnen de werking van een rusthuis.
Nieuwe vrijwilligers blijven welkom. Hoe werkt het?

kennismaking
Vooraleer een kandidaat-vrijwilliger aan de slag gaat, is er een kennismakingsgesprek tussen de vrijwilliger en de ergotherapeut.
Mogelijkheden en verwachtingen van zowel de kandidaat-vrijwilliger
als van het rusthuis worden afgetoetst. Samen wordt dan bekeken voor
welke taken de kandidaat meest geschikt is.

vrijwilligersverbintenis
Als het kennismakingsgesprek goed is verlopen en de kandidaat beslist
vrijwilliger te worden, wordt een vrijwilligersverbintenis opgemaakt.
Zo’n verbintenis vermeldt alle gegevens van de vrijwilliger, waar ,
wanneer en hoe hij zal worden ingeschakeld, alsook al zijn rechten en
plichten als vrijwilliger (verzekering, kilometervergoeding, …).

aan de slag
Eens dit allemaal achter de rug is, kan de vrijwilliger echt aan de slag.
Maandelijks ontvangt hij de rusthuiskrant. Deze krant meldt wanneer hij
wordt verwacht om een handje toe te steken. De vrijwilliger werkt steeds
onder toezicht van een personeelslid.

infodag
Twee maal per jaar nodigen we alle vrijwilligers uit op een infodag.
Op zo’n dag voorziet het rusthuis bijscholing die nuttig is voor
vrijwilligerswerk bij rusthuisbewoners. Maar er is ook ruimte om de
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.
meer info
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Rusthuis Ter Meere, Mien De Winter, 09 326 97 30
Rusthuis Herfstvreugde, Astrid Van den Bossche, 052 43 21 10

OVERHEID

Woning HUREN of VERHUREN
via SOCIAAL VERHUURKANTOOR
V.z.w. Woonaksent is een sociaal verhuurkantoor (SVK). Zo’n kantoor
zoekt en huurt degelijke en betaalbare woningen op de private huurmarkt. Het SVK verhuurt ze vervolgens door aan mensen die het door
omstandigheden moeilijk hebben om een goede woonst te vinden.

voordelen voor de eigenaar van de woning
Omdat de eigenaar een contract afsluit met het SVK en niet met de
uiteindelijke huurder, geniet hij heel wat voordelen:
Een stipte huurprijsbetaling: risico’s als leegstand en wanbetaling zijn
niet meer voor de eigenaar, maar voor het SVK;
Het onderhoud van de woning wordt zo nauwgezet mogelijk
opgevolgd door een regelmatige controle van de woning.
Kleine herstellingswerken neemt het SVK ten laste;
Indien nodig wordt de huurder ook op andere vlakken begeleid
(wettelijke en praktische verantwoordelijkheden, ﬁnanciële
aspecten,…);
Het SVK neemt het dagelijks beheer van de verhuur van een woning
op (zoeken naar nieuwe huurders, opstellen van huurcontracten en
plaatsbeschrijvingen, registreren, …);
Bij eventuele renovatiewerken kan de eigenaar een beroep doen op
ﬁnanciële stimuli (ﬁscale voordelen, verbeterings- en aanpassingspremie, renovatiepremie, …).

•
•
•
•
•

In ruil vraagt het SVK geen commissie, maar wel een redelijke huurprijs.
Het SVK zal vervolgens de woning onderverhuren aan huurders met
huisvestingsproblemen.

voordelen voor de huurder van een woning
Ook de huurder heeft baat bij deze formule: een eerlijk onderhuurcontract, een kwalitatieve woning tegen een betaalbare huurprijs, begeleiding door het SVK (onderhoud, administratie, aanvraag subsidies, ...).

BERICHT AAN
BERLAARSE
MIDDENSTAND
Het gemeentebestuur geeft bij
bepaalde gelegenheden waardebonnen (met geldigheidsdatum):
prijsvraag Infogem, jubilea, triatlon,
… De ontvanger ervan kan deze bon
gebruiken bij Berlaarse zaken.
Op die manier probeert het gemeentebestuur de lokale economie te
ondersteunen. De cadeaubonnen
bij jubilea en Infogem zijn enkel te
besteden bij eetgelegenheden.
Elke zaak heeft uiteraard het recht
deze waardebon te weigeren, maar
het gemeentebestuur staat in ieder
geval garant voor de terugbetaling
van de aankoopbon.
Bij twijfel of vermoeden van fraude,
kan je contact opnemen met het
gemeentesecretariaat.
meer info:
gemeentesecretariaat,
052 43 23 40

voorwaarden
Niet iedereen kan huren van een SVK. Kandidaat-huurders moeten
voldoen aan enkele inschrijvingsvoorwaarden (geen eigendom hebben,
inkomensvoorwaarden, Nederlands kennen of bereid zijn om het te
leren, ...).
meer info: sociale dienst OCMW Berlare, 09 326 97 21 en woonbemiddelingsdienst@ocmwberlare.be
v.z.w. Woonaksent, 052 37 85 73 en info@woonaksent.be
www.woonaksent.be
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GEBOORTES,OVERLIJDENS
HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken
en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
25/03/2008
28/03/2008
31/03/2008
01/04/2008
04/04/2008
08/04/2008
09/04/2008
15/04/2008
16/04/2008
16/04/2008
18/04/2008
18/04/2008
19/04/2008
24/04/2008
24/04/2008
25/04/2008
25/04/2008
30/04/2008
02/05/2008
07/05/2008
09/05/2008
11/05/2008
13/05/2008
14/05/2008
14/05/2008
16/05/2008
16/05/2008
16/05/2008
21/05/2008
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Beaumont Silke
Droessaert Liv
Dierickx Alessia
Eijbersen Jesse
Deneweth Jaldert
Dujardin Elle
Minnaert Nathan
Corrijn Aline
De Schutter Tine
Van Impe Anke
Vlassenroot Xander
Vyncke Jade
De Winter Kyano
De Troyer Connor
Aga Jade
Gistelynck Runar
Krick Jenthe
De Moyer Lotte
Vanlindt Maaike
Vanden Abbeele Emiel
Vlaeminck Jade
Van den Eynde Aïsha
Vehent Brend
Verhulst Dries
Philips Thor
Alderweireldt Clarisse
Bombeke Lentl
Everaert Lennert
Lammens Aïna

18/05/2008
20/05/2008
27/05/2008
27/05/2008
28/05/2008
29/05/2008

Van Vaerenberg Nicole (°07/07/1947)
Bombeke Leontina (°24/09/1921)
Kuys Paul (°31/10/1948)
De Varé Gaby (°16/12/1943)
Tackaert Louis (°15/11/1917)
Van Gyseghem Frans (°25/03/1950)

Voltrokken huwelijken
11/04/2008
11/04/2008
19/04/2008
26/04/2008
26/04/2008
03/05/2008
09/05/2008
09/05/2008
17/05/2008
23/05/2008
23/05/2008
30/05/2008

Moerman Dirk en De Gucht Sabine
Meesens Benjamin en Heirman Mieke
Van Driessche Geert
en Jadicicco Spignese – Dossche Isabelle
Dierick Bert en Dierick Katleen
Mertens Pieter en Van Peteghem Ingrid
Van De Sompel Bart en Maes Karen
Van den Berghe Andy en Rasschaert Cindy
De Vriendt Tony en Weinand Bianca
Nuytkens Vanessa en Roosenboom Anja
Verdonck Eddy en Baeyens Liliane
Schollaert Didier en Blondeel Sabine
Van Boven Urbain en Caels Patricia

Gouden jubilea
14/04/2008
25/04/2008
08/05/2008
09/05/2008
10/05/2008
17/05/2008

Eduard De Bock en Godelieve Rappé
Renatus Verbeke en Jacoba Walgraeve
André De Wilde en Irène Oosterlinck
Camillus Van Boven en Suzanna De Block
Remi De Vos en Yvonne De Schrijver
Raymond Van de Velde en Ivonne De Greef

Geregistreerde overlijdens

Diamanten jubilea

11/04/2008
18/04/2008
18/04/2008
19/04/2008
23/04/2008
02/05/2008
03/05/2008
04/05/2008
05/05/2008
10/05/2008
12/05/2008
13/05/2008

30/03/2008
24/04/2008
08/05/2008

De Paepe Remi (°28/04/1926)
Schollaert Mireille (°08/04/1952)
Rasschaert Margareta (°20/05/1911)
De Beule Gustavus (°02/03/1927)
Poppe Lucianus (°14/02/1924)
Vermeire Margaretha (°26/01/1928)
Bauwens Lucky (°19/02/1956)
Peelman Carina (°27/04/1956)
Loeters Hilda (°07/04/1929)
Dauwe Arsene (°20/04/1924)
Dierickx Alphonsus (°25/12/1933)
Van Accoleyn Simonne (°08/01/1927)

Gustaaf Hanselaer en Stephanie Lammens
René Heirman en Lea Veldeman
Arsène Hoogewijs en Elza T’Kindt

OVERHEID

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 persoonlijk of met volmacht worden afgehaald.

•
•

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

kostprijs van een paspoort
meerderjarigen

minderjarigen

gewone procedure

75 euro

spoedprocedure

244 euro

gewone procedure

41 euro

spoedprocedure

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

7

SIGMAPLAN
Over het Sigmaplan is al veel gezegd en
geschreven. Deze plannen worden opgemaakt
op Vlaams niveau en zullen uiteindelijk worden
vastgesteld door minister Crevits.
Ook al heeft het gemeentebestuur maar een
beperkte inbreng bij de opmaak ervan, toch
geeft het hier graag een beknopte toelichting
bij dit plan. Deze toelichting kan helpen om
twee dossiers die betrekking hebben op het
plan en momenteel kunnen worden ingekeken
op het gemeentehuis, beter te begrijpen.

Sigmaplan: wat en waarom?
Het Sigmaplan wil de laaggelegen gebieden
in de valleien van de Zeeschelde en haar
zijrivieren beschermen tegen overstromingen.
Het gaat hierbij zowel om overstromingen als
gevolg van stormvloeden vanuit de zee, als om
overstromingen die veroorzaakt worden door
grote waterafvoeren vanuit het binnenland.
Het Sigmaplan is niet nieuw. Een jaar na de
zware overstromingen in Ruisbroek in 1976,
werd een eerste Sigmaplan opgesteld. Dit
oorspronkelijke plan zag heil in een combinatie
van dijkverhogingen, gecontroleerde overstromingsgebieden en de bouw van een stormvloedkering. Het plan van 1977 is echter nooit
volledig uitgevoerd. Toch vind je ook in Berlare
enkele ingrepen als gevolg van dit dertig jaar
oude plan: de aanleg van potpolder Paardeweide en de recente dijkwerken in de omgeving
van Waterhoek.
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Het waterpeil van de Schelde blijft stijgen en de kans op overstromingen
blijft daardoor toenemen. Een noodzakelijke bijsturing van het water- en
waterbeheersingbeleid drong zich op en heeft geleid tot een actualisering van het Sigmaplan in 2004. Dit vernieuwde plan wil overstromingsgevaar inperken via twee technieken: het aanleggen van overstromingsgebieden en het verhogen van lokale dijken. De combinatie van beide
bestrijdingsmiddelen staat garant voor een optimale bescherming. Daarnaast wordt in het nieuwe Sigmaplan gestreefd naar een meer robuuste
natuur in het Schelde-estuarium.
De Vlaamse Regering heeft in juli 2005 beslist een aantal clusters van
projecten langs de Schelde prioritair uit te voeren. De cluster ‘Kalkense
Meersen’ is daar één van.

Sigmaplan in Berlare
De cluster ‘Kalkense Meersen’ is maar liefst 950 hectare groot en strekt
zich uit over Wetteren, Wichelen, Laarne en Berlare (zie bovenstaande
ﬁguur). De cluster bestaat uit een groepering van deelprojecten, namelijk
Kalkense Meersen, Wijmeers deel 1, Wijmeers deel 2, Bergenmeersen,
Paardeweide en Paardebroek. Bergenmeersen ligt volledig op Wichels
grondgebied; de overige projectzones zijn allemaal, geheel of gedeeltelijk, gelegen op grondgebied Berlare.
In elk van deze gebieden wordt een verschillend ontwikkelingsperspectief voorgesteld. Hiervoor is het belangrijk het onderscheid te maken
tussen volgende begrippen:

•

Ontpoldering:
Ontpoldering betekent dat een deel van het land wordt teruggegeven aan de Schelde. Dit gebeurt door een nieuwe Scheldedijk te
bouwen en de bestaande dijk over een afstand te doorbreken. Onder
invloed van de getijdenwerking zal dit gebied zich ontwikkelen tot
slikken- en schorrengebied. Het Scheldewater zal tweemaal per dag
het gebied in- en uitstromen.
Deze ingreep wordt voorzien in het gebied Wijmeers deel 2, gelegen
tussen de Aard en de brug in Uitbergen. Dit gebied zal als eerste worden gerealiseerd. Deze werken zouden dit jaar nog kunnen starten.

•

•

Gecontroleerd overstromingsgebied:
Dit is een gebied dat helemaal met dijken
omringd is. Het wordt ook wel potpolder genoemd. Tussen de Schelde en het
overstromingsgebied ligt een overloopdijk.
Als het waterpeil in de Schelde hoger komt
te staan dan de overloopdijk, stroomt het
water in het gebied. Aan de landzijde ligt
een hogere ringdijk, die het binnenland
beschermt tegen hoge waterstanden.
Wijmeers deel 1 en Paardeweide zijn daar
voorbeelden van.
Wetland:
Wetland is een synoniem voor een waterrijk gebied. Een groot deel zal botanisch
worden beheerd; een stuk wordt weidevogelgebied. Natuur vormt de hoofdbestemming binnen dit gebied.
Deelgebieden Kalkense Meersen en Paardebroek worden zo’n wetland. Hierrond
worden geen dijken geplaatst.
Ook binnen de gecontroleerde overstromingsgebieden Wijmeers deel 1 en
Paardeweide wordt deze natuurinvulling
voorzien. Hier bevindt het wetland zich wel
tussen dijken.

Bezwaren gemeentebestuur
Zoals je op de ﬁguur kan zien, is dit plan
voor Berlare zeer ingrijpend. Op vraag van
het gemeentebestuur vond op 13 december
2007 in CC Stroming een infomarkt plaats
over het Sigmaplan voor alle eigenaars en
grondgebruikers van het projectgebied. Het
gemeentebestuur kon het plan intussen ook
reeds op verschillende punten laten bijwerken.
Zo werden de overstromingsgebieden verder
van de bewoning gelegd, werden een aantal
woningen uit de projectzone gehaald en werd
meer aandacht besteed aan zachte recreatie
binnen het gebied.
Maar op een aantal punten ijvert het gemeentebestuur nog steeds voor verdere aanpassingen. Vooral met betrekking tot de beroepslanden tuinbouw eist het gemeentebestuur een
maatschappelijk aanvaardbare oplossing. Ook
vraagt het bestuur uitdrukkelijk de toelating
voor recreatief gebruik van het gebied, met
ruimte voor mountainbikeroutes en ruiterpaden.

Kennisgevingdossier milieueﬀectenrapport ligt ter inzage
Het Sigmaplan is van zodanige omvang dat
een milieueﬀectenrapport (MER) moet worden
opgemaakt. Een MER bestudeert en beschrijft
op een wetenschappelijke manier de milieueﬀecten op mensen, planten, dieren, water,
bodem, lucht,…

Een eerste stap in de procedure van het MER is de terinzagelegging
van het kennisgevingdossier. Dit kennisgevingdossier, opgemaakt door
de initiatiefnemer, maakt duidelijk welk project gepland is en wat het
milieueﬀectenrapport zal onderzoeken. Dankzij de terinzagelegging kan
de burger het MER inhoudelijk bijsturen. In dit stadium van het project
kunnen nog geen bezwaarschriften worden ingediend.
De terinzagelegging heeft enkel betrekking op de inhoud van het MER.
Tot 20 juli 2008 kan je dit dossier inkijken op de milieudienst of het
raadplegen via www.sigmaplan.be. Tot die datum kan je opmerkingen,
aanvullingen of bedenkingen geven.

Openbaar onderzoek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Intertijdengebied Wijmeers deel II
Omdat door de voorziene ontpoldering binnen gebied WIjmeers 2
de agrarische bestemming volledig zal verdwijnen, voert het Vlaamse
Gewest een bestemmingswijziging door via een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan. Later volgen nog ruimtelijke uitvoeringsplannen voor
de overige delen van het Sigmagebied.
Deze procedure gaat gepaard met een openbaar onderzoek.
Dit openbaar onderzoek wordt gehouden tot en met 21 augustus 2008.
Tot die datum kan je het dossier inkijken bij de technische dienst op het
gemeentehuis. Het volledige plan kan je ook raadplegen op
www.ruimtelijkeordening.be, klik rechts op ‘openbare onderzoeken
RUP’s’.
Adviezen, opmerkingen of bezwaren moet je schriftelijk indienen tegen
ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur of aangetekend versturen
naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro), Koning
Albert II-laan 19, bus 13, 1210 Brussel.
Meer info:

www.sigmaplan.be
www.ruimtelijkeordening.be
kennisgevingsdossier milieueﬀectenrapport:
milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
ruimteijk uitvoeringsplan: stedenbouwkundig
ambtenaar, 052 43 23 46
ruimtelijke.ordening@berlare.be

INRICHTINGSPLAN
SPORTPARK OVERMERE
Sporthal Overmere kent een groot succes. Minder positief is de gebrekkige bereikbaarheid, de beperkte aanleg van de site en het gebrek aan
parking in de omgeving van de sporthal. Hierin komt echter verandering.
Onlangs stelde het gemeentebestuur studiebureau Grontmij aan om
de hele site in te richten. Dit project is omvangrijk: het bevat zowel de
aanleg van wegenis en parking, de totaalinrichting van het sportpark als
het opwaarderen van het bestaande Boerenkrijgpark.
Het gemeentebestuur stelt het voorontwerp voor tijdens Overmerekermis in het oud-gemeentehuis van Overmere, van zaterdag 16 tot en
met dinsdag 19 augustus. Iedereen krijgt dan de kans om opmerkingen
of suggesties te geven op deze plannen. Goede ideeën kunnen dan
worden meegenomen in het deﬁnitieve ontwerp.
meer info: technische dienst, 052 43 23 46
technische.dienst@berlare.be
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OVERHEID

OPENBARE ONDERZOEKEN
voor RUP DONK
en RUP SPORTPARK OVERMERE
Het gemeentebestuur werkt momenteel aan twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP): het RUP Donk en het RUP Sportpark Overmere.
Als de gemeenteraad van juli de voorlopige vaststelling van beide
ontwerpen goedkeurt, komt er een openbaar onderzoek van 1 augustus
tot en met 29 september. Dat betekent dat iedereen in deze periode de
kans krijgt de ontwerp-RUP’s in te kijken en opmerkingen te bezorgen
aan het gemeentebestuur.
Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de
bodembestemming vastlegt. Zo’n RUP vervangt het gewestplan en
bepaalt de mogelijke bestemming(en) van elk perceel in het afgebakende gebied van het RUP. In zo’n RUP worden ook stedenbouwkundige
voorschriften opgenomen. Van zodra het RUP is goedgekeurd, kan het
college van burgemeester en schepenen, op basis van deze voorschriften, stedenbouwkundige vergunningen aﬂeveren.
Vanaf 1 augustus liggen de ontwerpplannen ter inzage bij de technische
dienst op het gemeentehuis. Ze zullen ook raadpleegbaar zijn via
www.berlare.be.
Hieronder vind je een korte inhoud van de twee plannen. In het Infogemnummer van begin september volgt een uitgebreidere toelichting.
Gemeentelijk RUP Donk
Dit plan ordent en organiseert de bebouwing van het volledige Donkgebied. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan is maar liefst 92 hectare groot.
Het strekt zich uit van de omgeving Klappel tot aan de Blauwhofdreef.
Het gemeentebestuur wil met dit RUP de bestaande wanorde in de bebouwing wegwerken ten voordele van een meer kwalitatieve ruimtelijke
invulling. Het gemeentebestuur kiest voor dit gebied resoluut voor een
aangenamere omgeving om te wonen, te werken en te ontspannen.
Gemeentelijk RUP Sportpark Overmere
Dit plan werd in eerste instantie opgemaakt om een degelijke aanleg
rond de sportaccommodaties mogelijk te maken. Het bestaande bijzonder plan van aanleg laat dit immers niet toe. Daarnaast voorziet het ontwerp van het RUP ook een mogelijke uitbreiding in westelijke richting.
Ook aan het eigenlijke inrichtingsplan voor dit gebied is al gewerkt. Meer
informatie hierover vind je op blz. 9.
meer info: Kristof Van Peteghem, stedenbouwkundig ambtenaar,
052 43 23 46 en ruimtelijke.ordening@berlare.be
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Landmeters
werken aan
GROOTSCHALIG
REFERENTIEBESTAND
Vanaf deze zomer tref je geregeld veel landmeters aan langs Berlaarse wegen. Zij zullen
hier 2,5 jaar werken aan een Grootschalig
Referentie Bestand (GRB). Dit is een zeer nauwkeurige kaart die voor heel Vlaanderen wordt
aangemaakt.
Het GRB is een initiatief van het Agentschap
voor Geograﬁsche Informatie Vlaanderen
(AGIV) en wordt uitgevoerd per gemeente.
Het eindresultaat wordt een handig en eﬃciënt
instrument voor de gemeentediensten en moet
leiden tot een verbeterde dienstverlening voor
de burger. Het GRB is ondermeer inzetbaar
bij het plannen- en vergunningenregister, het
intekenen van ruimtelijke uitvoeringsplannen
en verkavelingsplannen, het beheren van het
eigen patrimonium, groenvoorzieningen,
verkeerssignalisatie en informatievoorziening.
Ook nutsbedrijven kunnen het GRB gebruiken
bij onder andere de leidingregistratie.
De werken worden uitgevoerd door de
Tijdelijke Vereniging Landmeter Van Bastelaere
bvba – Koen De Volder nv – DCM landmeetkundig bureau. De landmeters meten nauwkeurig
het openbaar domein op, net als bepaalde
voorgevels. Ongeruste bewoners kunnen de
landmeters altijd vragen om zich te identiﬁceren. De landmeters moeten een attest kunnen
voorleggen dat aantoont dat ze metingen
uitvoeren voor het GRB. De landmeters van
het AGIV, die op het terrein controlemetingen
zullen uitvoeren, beschikken over een persoonlijke badge.
meer info: technische dienst, 052 43 23 46
gis@berlare.be
www.agiv.be
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TEKENACADEMIE 08/09
Beeldend kunstonderwijs
vanaf 6 jaar
Tekenacademie Wetteren heeft al jaren een ﬁliaal
in Berlare en Overmere voor de lagere graad en de middelbare graad.

Lagere graad
kinderen van 6 tot 11 jaar
tekenen, schilderen, knutselen, boetseren,…
twee lesuren, eenmaal per week, met keuze uit:
Berlare, dienst jeugd & vorming, Gaver 72
woensdag van 13.30 tot 15.20 uur of zaterdag van 9 tot 10.40 uur of van
10.50 tot 12.30 uur of zondag van 10 tot 11.50 uur
Overmere, gemeentelijke Feestzaal, Burgs. Lausnaylaan 79
woensdag van 13.30 tot 15.20 uur of zaterdag van 10 tot 11.50 uur

Middelbare graad
jongeren van 12 tot 17 jaar
waarnemingstekenen, kleurstudie, vormstudie
vier lesuren, eenmaal per week
Berlare, dienst jeugd & vorming, Gaver 72
zaterdag van 9 tot 12.30 uur

Opendeur
In de hoofdschool in Wetteren vindt een opendeurdag plaats
op zaterdag 13 september van 9 tot 12.30 uur.

Wanneer inschrijven?
Tijdens de lesmomenten in september.
Laatste dag: zondag 28 september.
In de gemeentelijke Tekenacademie te Wetteren ook op zaterdag
30 augustus van 9 tot 12.30 uur.

Wat is nodig?

•
•
•
•

Inschrijven ter plaatse;
SIS-kaart als je voor de eerste maal inschrijft aan de academie;
Storten van het inschrijvingsgeld binnen de 8 dagen;
Geldig attest voor wie aanspraak maakt op vermindering.

15 JAAR JEUGDRAAD
Jeugdraad Groot-Berlare wordt 15.
15 jaar werken aan een goed jeugdbeleid,
15 jaar Berlare helpen uitbouwen tot wat het
vandaag is geworden, maar ook 15 jaar budgetten verdelen onder onze jeugdverenigingen,
15 jaar vergaderen, discussies voeren,
projecten bespreken en uitvoeren.
Dit mag terecht worden gevierd!
De Jeugdraad doet dat dan ook op 25 oktober
met een Kristalbal in SCC De Venne. Aan het bal
gaat een receptie vooraf waarop de Jeugdraad
iedereen uitnodigt die zich de laatste 15 jaar
heeft ingezet voor kinderen en jongeren in Berlare. De organisatoren beschikken al over veel
gegevens via de jeugddienst en de jeugdverenigingen. Toch willen ze hun uitnodigingslijst zo volledig mogelijk maken met contactgegevens van personen die belangrijk zijn
(geweest) voor het jeugdbeleid of de jeugdwerking in onze gemeente de voorbije 15 jaar
(vanaf werkjaar 1993-1994).
Ben je oud-leider of oud-leidster van een
jeugdbeweging? Ben je oud-bestuurslid of
stichtend lid van een jeugdhuis? Was je een leider of leidster van een vereniging die niet meer
bestaat? Ben je oud-medewerker van grootse
jeugdinitiatieven of jeugdbeleidsplannen? Dan
ben jij de persoon die de Jeugdraad zoekt!

Wat kost het?
Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het ministerie en de inrichtende macht en geldt voor een volledig schooljaar: 60 euro / met vermindering: 41 euro.

meer info en contact: sven.posse@telenet.be

meer info: 09 366 00 54 en tekenacademie@wetteren.be
www.academiewetteren.be
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SPEELPLEIN VOOR TIENERS
Een tweede zomer speelpleinwerking staat voor de deur! De monitoren
staan te springen om jullie een fantastische en onvergetelijke zomer te
bezorgen. Alle kinderen van 10 tot 15 jaar zijn welkom op het speelplein.
We houden geen rekening met verjaardagen, enkel met geboortejaren.
Dus al wie geboren werd in 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 of 1998: kom
erbij!
De deelnemers kunnen elke dag bij ons terecht. De openingsuren van
het speelplein zijn afgestemd op werkende ouders. Er zijn vrije ontspanningsmomenten voor en na de activiteiten die je als opvangvorm mag
gebruiken.
De activiteiten van de speelpleinwerking vinden plaats in de gemeentelijke Feestzaal te Overmere (Burg. De Lausnaystraat 79). Uitstappen of
tochten beginnen en eindigen steeds daar. Je hoeft je zoon of dochter
dus maar op één plek te brengen en op te halen.

Dagverloop
Elke dag worden twee activiteiten voorzien, één in de voormiddag en
één in de namiddag. Ervoor en erna zijn er vrije ontspanningsmomenten.
De monitoren staan klaar om de deelnemers te begeleiden in hun eigen
vrije ontspanning.
De dag ziet er als volgt uit:
7.30 tot 9.30 uur:
9.30 tot 11.30 uur:
11.30 tot 13.30 uur:
13.30 tot 15.30 uur:
15.30 tot 17.30 uur:

•
•
•
•
•

vrije ontspanning;
activiteit;
middagpauze;
activiteit;
vrije ontspanning.

Tijdens de vrije ontspanning kan je je zoon of dochter brengen of halen
wanneer je wil. Tijdens de activiteiten willen wij het komen en gaan echter tot een minimum beperken.
Of je een halve of een hele dag komt, bepaal je zelf. Dus als je in de voormiddag wil deelnemen, ben je ten laatste om 9.30 uur aanwezig. Voor de
namiddagsessie verwachten we iedereen uiterlijk om 13.30 uur.
Wekelijks (op donderdag) wordt een uitstap van een volledige dag
georganiseerd. Bij uitstappen zullen de uren afwijken van het gewone
dagverloop. Je wordt hiervan op voorhand op de hoogte gebracht. Er
is ook dagelijks opvang voor de uitstap vanaf 7.30 uur en na de uitstap
tot 17.30 uur. In tegenstelling tot vorige jaren zal de bus enkel vertrekken aan de speelpleinwerking in Overmere en niet meer in de andere
deelgemeenten.
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Inschrijven en betalen
Je kan op voorhand inschrijven, maar ook
beslissers van het laatste moment zijn nog welkom. Voor onze uitstappen geldt dit niet: hierbij
zijn inschrijvingen vooraf wel van belang. Deze
uitstappen kosten steeds 15 euro per kind.
Geen gedoe meer met contante betalingen op
voorhand. Wij houden bij wanneer je zoon of
dochter bij ons was en de betaling wordt achteraf geregeld via een factuur en overschrijving.
Je ontvangt automatisch volgend jaar een
ﬁscaal attest voor de aanwezigheid van je kind
(tot 12 jaar) op het speelplein.

•
•
•
•

vrije ontspanning: 0,50 euro per uur;
activiteiten: 2,50 euro per halve dag;
middagpauze: 0,50 euro per uur;
uitstap: 15 euro.

Indien je liever geen kosten voor vrije ontspanning op je factuur wil zien verschijnen, breng of
haal je kind dan op de afgesproken uren.
meer info en inschrijvingen:
dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

Programma
Juli - thema Go IV
datum
30/06/2008

duur

activiteit

voormiddag

Trofee knutselen

namiddag

Ontvoeringspel

voormiddag

Stratego

namiddag

Maﬃaspel

2/07/2008

hele dag

Kampen bouwen

3/07/2008

hele dag: UITSTAP

Bobbejaanland

1/07/2008

4/07/2008
7/07/2008
8/07/2008
9/07/2008
10/07/2008
11/07/2008

hele dag

1 tegen allen

voormiddag

Stress-spel

namiddag

Parcours

hele dag

Koken: BBQ of soep met hotdogs

voormiddag

Quiz

namiddag

Plastiek sleren

hele dag: UITSTAP

Bellewaerde

voormiddag

Ploeg T-shirts ontwerpen

namiddag

Estafettes

Augustus - thema Hollywood
datum
11/08/2008
12/08/2008
13/08/2008
14/08/2008

duur

activiteit

voormiddag

Modeshow

namiddag

James Bond - bosspel

voormiddag

Body Painting

namiddag

Film maken

voormiddag

Simpsons the movie

namiddag

Glamour beach aan Nieuwdonk

hele dag: UITSTAP

Lasershooting en Blaarmeersen

Augustus - thema Onderwaterwereld
datum
20/08/2008
21/08/2008
22/08/2008

duur

activiteit

voormiddag

Waterquiz

namiddag

Woeste waterspelletjes

hele dag: UITSTAP

Sea Life en Earth explorer

voormiddag

Mega Zeeslag

namiddag

Watersporten

Augustus - thema Superhelden
datum
25/08/2008

duur

activiteit

voormiddag

Super-helden-spelen

namiddag

Guiness boek of reccords

voormiddag

Mega Mindy quiz

namiddag

Uitstap naar Nieuwdonk

27/08/2008

hele dag

Slotfeestje

28/08/2008

hele dag: UITSTAP

Walibi

26/08/2008

13

C U LT U U R

4

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

Vlaanderen feest!
Berlare zingt!
Waar het PUBLIEK de VEDETTE is…
Op zondag 6 juli om 18 uur vindt de eerste editie van Berlare zingt! plaats.
We toveren het Kapelleplein aan het Donkmeer om tot een gezellige festivalweide met eten en
drinken.
Het eerste deel leiden Wim Leys & @dfundum in goede banen met Nederlandstalige meezingers.
Daarna ben je zelf de ster, want het tweede deel is een ongezien meezingfestival.
Krijgen ze jou niet aan het zingen? Wedden van wel! Omgeven door honderden andere enthousiaste toeschouwers ga je uiteindelijk overstag bij liedjes als ‘YMCA’, ‘Heb je even voor mij’, ‘Eenzaam
zonder jou’, ‘Rood’, ‘You’ll never walk alone’, ‘Les Lacs du Connemara’, ‘Vrijgezel’, ‘En dans’, …
Meer dan twee uur gezellig samen zingen met overbekende hits van vroeger en nu, met de teksten
in de hand. Dat is waar Berlare zingt! voor staat.
Bij slecht weer verhuizen we naar Festivalhal Donkmeer.
Een organisatie van het gemeentebestuur en de cultuurraad, in samenwerking met Hand in Hand,
Oxfam Wereldwinkel, Zangkoor Uitbergen, VFG Berlare, Okra Overmere, KVLV Overmere,
Vino Berginna, Sint Martinuskoor, Reuzencomité Overmere, jeugdtheater Joker,
Judoclub Kumiuchi, Rode Kruis en GROS Berlare.

meer info:
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cultuurdienst, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
www.vlaanderenzingt.be
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Frituur PATER DE VISSCHER
zoekt MEDEWERKERS
Pater De Visscher kan voor zijn werk in Congo al jaren rekenen op de
milde steun vanuit thuisgemeente Berlare.
Maar de nood blijft hoog. Daarom is er ook dit jaar op jaarmarkt Berlare
een ‘Frituur Pater De Visscher’ in de parochiezaal.
Hiervoor zijn de initiatiefnemers nog op zoek naar medewerkers.
meer info: Freddy Schatteman, 052 42 71 71
Geert De Roover, 052 42 47 58
Leo Segerink, 052 42 23 96 en Leo.Segerink@pandora.be

DE DONK VERBEELD/T
zoekt familieﬁlmpjes
en foto’s

VERMELDING op
KERMISAFFICHE Uitbergen en Berlare
Verenigingen en horecazaken die graag hun kermisactiviteiten vermeld
zien op de kermisaﬃche, kunnen de gegevens (datum, uur, plaats en
activiteit) bezorgen via het formulier op www.berlare.be.
Het ingevulde formulier kan je afgeven op het gemeentesecretariaat
of mailen naar secretariaat@berlare.be.
De uiterste indiendatum voor kermis Uitbergen (13 t.e.m. 15 september)
is 15 juli; voor kermis Berlare (27 september t.e.m. 1 oktober) is dat 31 juli.
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de activiteit al dan
niet wordt vermeld op de aﬃche.

In de vorige Infogem kon je al lezen over ‘De
Donk verbeeld/t’, een toeristisch cross-over
project dat de geschiedenis van het Donkmeer
in al zijn facetten evoceert op zondag
14 september, op en rond het Donkmeer.
Ongetwijfeld bezitten veel inwoners foto’s,
familieﬁlmpjes en/of souvenirs van een dagje
aan het Donkmeer: een namiddag bootje
varen, schaatsen in de winter, … Allemaal heel
tastbare herinneringen die een meerwaarde
zijn voor ‘De Donk verbeeld/t’.
De cultuurdienst is daarom op zoek naar mensen die nog over dergelijk materiaal beschikken en bereid zijn dit uit te lenen. Van de foto’s
wordt onmiddellijk een scan gemaakt, zodat je
de originele foto’s onmiddellijk weer mee naar
huis kan nemen.
Bezorg dit bericht gerust ook aan familie,
vrienden en kennissen van buiten Berlare en
probeer hen te overtuigen om de cultuurdienst
te contacteren.

Verenigingen en horecazaken krijgen hierover geen aparte brief meer.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40
secretariaat@berlare.be

meer info: cultuurdienst, 052 42 42 47
ccstroming@berlare.be
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NIEUWS uit de BIB
Nieuwe stripreeksen

Renovatie bibliotheek overmere

De stripcollectie in de hoofdbibliotheek is
volledig vernieuwd. Bestaande reeksen zijn
aangevuld en er zijn een hele reeks nieuwe
series bijgekomen. Nieuw zijn ook de manga’s,
Japanse stripverhalen. Deze mangareeksen zijn
bij ons vooral populair geworden via televisie
en internet. Ze zijn getekend in een typisch
Japanse tekenstijl en verschillen sterk van onze
Westerse strips. Binnen de Japanse cultuur worden ze beschouwd als een aparte kunstvorm
en zijn ze ongemeen populair. De bib heeft
manga’s voor zowel kinderen als volwassenen.
Kom ze ontdekken!

Sinds 1 juni wordt uitleenpost Overmere
opgeknapt. Er komt nieuwe vloerbekleding,
een ander kleurtje aan de muur en vooral een
nieuwe computerruimte.
Tijdens deze werken blijft de uitleenpost
open, maar is het aanbod tijdelijk verminderd.
Tegen eind augustus zou de renovatie achter
de rug moeten zijn. Vanaf dan werkt de bib in
de uitleenpost met wisselcollecties vanuit de
hoofdbibliotheek en De Leesdijk.

Vakantieregeling
Tijdens juli en augustus mag je boeken en
andere materialen zes weken bijhouden in
plaats van vier. Deze twee extra weken worden
automatisch bij de gewone uitleentermijn
bijgeteld. Dat betekent dat de datum op het
uitleenbonnetje de uiterste terugbrengdatum
is. Indien je in een andere maand een langere
uitleentermijn wenst, moet je het personeel
daarvan verwittigen.
De bibliotheek is gesloten op maandag 21 juli.

14de seizoen CC STROMING in startblokken
Het programma 2008-2009 van CC Stroming is klaar. Je hebt misschien al de opvallende brochure gezien die je gratis kan
meenemen in CC Stroming, de bibliotheek
en het gemeentehuis. Daarnaast vind je
in deze Infogem ook een uitneembare
kalender met een overzicht van het hele
seizoen.

Reductietarieven
Lijken minstens vijf voorstellingen jou leuk? Overweeg dan zeker een
abonnement want da’s een stuk goedkoper. Wie tickets voor zeven
voorstellingen reserveert, krijgt nog een gratis extra voorstelling als bedanking. Hij/zij kan kiezen uit: Boitman, Regent en regentes, Calane, Roy
Aernouts of Está Loco.
Groepen vanaf 20 personen genieten het abonnementstarief.
Wij verlenen 1 euro korting, op vertoon van de identiteitskaart, aan
iedereen tot en met 25 jaar en iedereen vanaf 55 jaar. Deze korting is niet
cumuleerbaar met een abonnement en geldt niet voor het concert van
het Hageland Wind Orchestra.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen voor de familievoorstellingen slechts
3 euro.
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Culturele zuipkaart
Ben je jonger dan 26 jaar en ga je graag naar
een voorstelling met je vrienden? Dan is de
culturele zuipkaart de goedkoopste en meest
ﬂexibele oplossing!
Zo’n kaart kost 30 euro en bestaat uit zes stroken ter waarde van 5 euro. Elke voorstelling van
CC Stroming is een stempel van 5 euro waard
(uitzondering: Het Woord, Hageland Wind
Orchestra en Stilte aub!). Je kan dus zelf met je
kaart zes keer naar een voorstelling gaan.
Of bijvoorbeeld samen met vijf vrienden gaan.
De kaart blijft een seizoen lang geldig en is dus
niet persoonsgebonden, zolang de gebruiker
maar jonger is dan 26 jaar! Afstempelen doen
we aan de kassa zelf.

Reserveren
Tot vrijdag 4 juli aanvaarden we enkel abonnementen; vanaf 18 augustus verkopen we naast
abonnementen ook losse tickets.
Kom langs tijdens de openingsuren van
CC Stroming (zie achteraan Infogem) of
contacteer ons via 052 42 35 31 en
cultuur.reserveren@berlare.be.

OVERMERE KERMIS:
PROGRAMMA

2008

VRIJDAG 8 AUGUSTUS
19 uur

Spel zonder grenzen (Chiro)
1ste deel van het jaarlijkse ‘Spel zonder grenzen’ in het Boerenkrijgpark en grote feesttent

ZATERDAG 9 AUGUSTUS
13 uur

Spel zonder grenzen (Chiro)
2de deel van het jaarlijkse ‘Spel zonder grenzen’

19.30 uur

Varken aan ’t spit (Chiro)
Wie er eens van geproefd heeft, is op de afspraak in de tent aan het Boerenkrijgpark.

23 uur

Groot volksfeest (Chiro)
In de tent aan het Boerenkrijgpark is de ambiance verzekerd.

VRIJDAG 15 AUGUSTUS
10.30 uur

6de VMD Minivoetbaltornooi de gust
Met 8 Overmeerse ploegen op voetbalterrein (Kerkstraat 67). Start om 10.30 uur en ﬁnale omstreeks
18 uur. Eveneens BBQ van 12-14 uur + randactiviteiten (o.a. springkasteel).

DINSDAG 12 AUGUSTUS
19.30 uur

Eerste elftal SKV Overmere tegen KRC Bambrugge
oefenwedstrijd

DONDERDAG 14 AUGUSTUS
19.15 uur

Eerste elftal SKV Overmere tegen KVC Jong Lede
beker van de Denderstreek
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ZATERDAG 16 AUGUSTUS
14 uur

15 uur

Jogging met inschrijven in gemeentelijke Feestzaal (Atletiekkern Overmere)
Voor groot en klein. Iedereen mag deelnemen. Met randanimatie.

21ste Overmeerse Smouterie
De markt wordt opengesteld in de verkeersvrije straten vanaf de dorpskern tot aan de verkeerslichten:
Burgs. De Lausnaystraat / Fortstraat en deel Kruisstraat tot restaurant ‘t Mosselken.
Tijdens de namiddagmarkt worden zowel nieuwe als antiekgoederen aangeboden.
Verder wordt er tal van randanimatie voorzien: springkasteel, straatmuziek, demonstratie ﬁetsen en vele
ludieke spelletjes, opgezet door de plaatselijke verenigingen.

17 uur

Overmeerse klokken luiden Kermis in

17 uur

Optocht Drumband Overmere o.l.v. ere-cheﬁnstructeur Wim De Geest

18 uur

Ommegang
rondgang met Overmeerse reuzen, drumband, vendeliers en de K.F.
De Verenigde Vrienden o.l.v. ere-dirigent Hubert Vander Stricht

18

18 uur

Fotosalon (fotoclub Reﬂex)
in raadzaal gemeentehuis (tot 21 uur)

21 uur

(Feestcomité Overmere)
1ste prijs is een kinderﬁets t.w.v. €175, 2de en 3de prijs een waardebon van €25 en tal
van andere prijzen.

22 uur

(Feestcomité Overmere)
aan podium ter hoogte van kruispunt Fortstraat / Broek- en Lindestraat

23.30 uur

(Feestcomité Overmere)
aan podium ter hoogte van kruispunt Fortstraat / Broek- en Lindestraat

Smouterworp

Optreden Marjan Berger
Optreden Gary Hagger

08I09

KALENDER

CC STROMING 2008
zaterdag 13

vrijdag 12

zondag 7

20 uur

20 uur

13.30 uur

Het Woord - festival in het teken van het woord

Opening tentoonstelling Ann Rijkaert (t.e.m. 13 oktober)

Concert (organisatie: K.F. Sint-Pietersvrienden)

13.30 uur

Tweedehandsbeurs (organisatie: Gezinsbond Berlare)

(organisatie: Bosquimano)
zondag 14

Kermisconcert (organisatie: ’t Meziek Berlare)

Studio Zondag met Combo Caliente

(organisatie: Boerenkrijgstappers)

Pa & Gijstochten in Festivalhal Donkmeer

20 uur

21 uur

vanaf 6 uur

zaterdag 27
zondag 28
zondag 28

40

39

38

37

36

29

22

15

8

1

M

30

23

16

9

2

D

24

17

10

3

W

25

18

11

4

D

26

19

12

5

V

27

20

13

6

Z

28

21

14

7

Z

MEER INFO: SEIZOENSBROCHURE CC STROMING EN WWW.BERLARE.BE/CCSTROMING
TICKETS: 052 42 35 31 EN CULTUUR.RESERVEREN@BERLARE.BE

SEPTEMBER
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CC STROMING 2009

KALENDER

08I09

11 uur

vanaf 6 uur

15 uur

20 uur

20 uur

17 uur

20 uur

15 uur

zondag 18

zondag 25

dinsdag 27

zaterdag 31

vrijdag 7

zondag 8

vrijdag 20

zondag 22

Nieuwjaarsconcert (organisatie: ’t Meziek Berlare)

Compagnie Circ’ombelico - Dwarrel, familievoorstelling vanaf 2 jaar

Alex Agnew - More human than human

Opening tentoonstelling Koen Van Damme (t.e.m. 30 maart)

Miek & Roel - De Titanic achterna

Belcantogezelschap Sint-Niklaas - South Paciﬁc

Eddy Smets & Letty Lanka - Een liedje met een lach

(organisatie: Boerenkrijgstappers)

Scheldebroektochten in Festivalhal Donkmeer

(organisatie: gemeentebestuur Berlare)

Nieuwjaarsreceptie in Festivalhal Donkmeer

Loge 10 Producties - Stilte aub!

20 uur

20 uur

Ethiopisch kerstfeest in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Finado)

vanaf 16 uur

vrijdag 16

zaterdag 10
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26
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6
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M
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D
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15

6

V
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16

9

2

1
8

V

D

7

Z
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17

10

3

Z

8

1

Z

25

18

11

4

Z

MEER INFO: SEIZOENSBROCHURE CC STROMING EN WWW.BERLARE.BE/CCSTROMING
TICKETS: 052 42 35 31 EN CULTUUR.RESERVEREN@BERLARE.BE

JANUARI

UARI

20

21

FEB

MAART

APRIL

MEI

JUNI

Studio Zondag met Salweno

15 & 19 uur

20 uur

15 uur

19.30 uur

zaterdag 14

vrijdag 20

zondag 22

17 uur

zondag 5

Gino Sancti - VIP

20 uur

20 uur

19.30 uur

20 uur

vanaf 7 uur

19.30 uur

vrijdag 24

zaterdag 25

zondag 26

zaterdag 9

zaterdag 16

zondag 17

Recital (organisatie: Diaghilev Zele) (t.e.m. 7 juni)
Leerlingenwerk Tekenacademie

11.30 uur

15 uur

vrijdag 5

zondag 7

vrijdag 12

Trio Lou Roman

Showcase 2009 (organisatie: Shamodo it!) (t.e.m. 23 mei)

donderdag 21

Studio Zondag met The Motel Men

(organisatie: Boerenkrijgstappers)

Donkmeertochten in Festivalhal Donkmeer

Está Loco - Enamorado anonimo

Studio Zondag met Losing Grip

Lenteconcert (organisatie: ’t Meziek Berlare)

komedie (organisatie: Hand in hand) (t.e.m. 19 april)

(organisatie: Gold Wing Motor Club Belgium)(t.e.m. 13 april)

Internationaal treﬀen in Festivalhal Donkmeer

Opening tentoonstelling ‘Berlaars salon’ (t.e.m. 31 mei)

Roy Aernouts - Altijd alles en overal

vrijdag 17

donderdag 9

20 uur

vrijdag 3

9
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8
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22
29

25
26
27

2
24

D
1

26

25
22

M

19

18
21

23

5
12

4
11

D
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20

28
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14

7

D

27

20

13

6

M

19

18

18

17

16

15

14

Axl Peleman - In het gezicht…

18 uur

20 uur
Blaasmuziektornooi (organisatie: Provinciebestuur)

31

9.30 uur

24

30

17

12
23

10

9
16

11

3

2

9
10

D

24

23

9

M

17

16

8

Countryavond in Festivalhal Donkmeer (organisatie: KWB Overmere) 14

Calane - De wereld rond

Recital (organisatie: Balletschool Terpsichore)

(locatie: JC De Kroon)

Tapijtconcert met Gert Bettens & Jan De Campenaere

10

9

7

13

zondag 29

zaterdag 28

Theater De Spiegel - R, familievoorstelling vanaf 1 jaar

20 uur

zaterdag 7

Toneelgroep Ceremonia - Regent en Regentes

20 uur

vrijdag 6

Spaghetticoncert (organisatie: Jeugdmeziek Berlare)

19.30 uur

Studio Zondag met Singer

vrijdag 27

19.30 uur
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17
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3

Z

26
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5

Z

29

22

15

8

1

Z

22

15

donderdag 16

woensdag 15

zondag 12

zaterdag 11

vrijdag 10

zondag 5

20.15 uur

20 uur

15 uur

20 uur

20 uur

15 uur

Rebecca Stradiot - Sprookjes voor Grote Mensen

Aram Ensemble - De verjaardag van de infante (try–out)

Baladeu’x - Double tour, familievoorstelling vanaf 6 jaar

De Schedelgeboorten - Feestje!

Quiz (organisatie: Curieus Berlare)

Dessertenconcert (organisatie: Jeugdmeziek Berlare)

Muziekquiz (organisatie: PhiNyX)

Alcatraxx in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Bosquimano)

Cour & Jardin - Picasso, striptease van een genie

21 uur
20 uur

Sint-Maartensfeest (organisatie: Gezinsbond Berlare)

zaterdag 18

20 uur

Opening tentoonstelling Trui Demarcke (t.e.m. 8 december)

vrijdag 24
14 uur

17 uur

zaterdag 25

zondag 19

zondag 26
Wouter Deprez - Eelt

De Vrek (organisatie: Collectief Decorum) (t.e.m. 10 november)

Carpe Diem - concert (locatie: Bareldonkkapel)

Studio Zondag met The Ditch

20 uur

20 uur

20 uur

19.30 uur
vrijdag 31

vrijdag 7
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Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)

2

Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)

Z

9

20 uur

1

16

15 uur

8

23

zaterdag 8

15

zondag 9

7

22

Nat. Ruilbeurs in Festivalhal Donkmeer (organisatie: De Biekorf )

14

30

‘t Arsenaal - 386 : Molière

6

21

29

Z

20 uur

13

Z

7

vanaf 8 uur

5

20

28

6

21

14

zaterdag 15

12

V

13

V

4

19

27

5

20

D

11

D

12

W

3

18

26

4

19

D

45

17

10

25

W

11

22

30

23

31

24

25

26

27

M

46

24

D

3

18

44

47

M

2

10

29

48

1

17

zondag 16

Studio Zondag met I Am A Horse

49

9

Judas Theaterproductie - The Last Five Years

Ad Visser - Fuck the 70’s

16

20 uur

19.30 uur

Hageland Wind Orchestra - Fair Winds

8

zaterdag 22

20 uur

15

Eetfestijn in Festivalhal Donkmeer (organisatie: JTV Brigand)

19 uur

51

12 uur

fABULEUS - Gender Blender

zaterdag 6

Voice Male - Hit hit hoera! (organisatie: Voice Male)

1

52

28

50

zondag 23

Jubileumfeest in Festivalhal Donkmeer (organisatie: KVLV Berlare)
20 uur

Zangstonde in cultuurcafé (organisatie: Vrij Woelige zangers)

vrijdag 28

20 uur

Gilles Monnart - Boitman in Mumu’s Mummy Land,

(t.e.m. 30 november)
zaterdag 29

15 uur

zondag 7

20.30 uur

familievoorstelling vanaf 5 jaar

zondag 30

vrijdag 12

Opening tentoonstelling Kathleen Van Houtte & Marc Van Gysegem
Eindejaarskwis (organisatie: PhiNyX)

(t.e.m. 2 februari)

17 uur
20 uur

zondag 14
vrijdag 19

22

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

ZONDAG 17 AUGUSTUS
15 uur

Huifkarrentochten met vertrek een aankomst aan Boerenkrijgpark (Vrije Menners)
Jong en oud kan gratis een tochtje maken in de huifkar (tot 18 uur).

15 uur

16 uur

Fotosalon (fotoclub Reﬂex)
in raadzaal gemeentehuis (tot 22 uur)
Eerste elftal SKV Overmere tegen FCE Bazel
beker van Oost-Vlaanderen

22 uur

Prachtig vuurwerk op muziek
in het Boerenkrijgpark, aangeboden door het gemeentebestuur.

MAANDAG 18 AUGUSTUS
14.45 uur

36ste Boerenkrijgprijs
Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften K.B.W.B (€800 aan prijzengeld en tal van premies).
Afstand 110 km of 10 omlopen via Donk, Uitbergen en Overmere. Aankomst aan café Parking.
Met medewerking van de plaatselijke zelfstandingen (Overmere, Donk, Uitbergen) voor de premies.
Palm en beker (winnaar en eerste van Berlare/Overmere/Uitbergen) geschonken door Self Car Wash
en Frituur Dolﬁjntje.
Radiowagen dagblad VUM en medewerking van de lokale politie.
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DINSDAG 19 AUGUSTUS
9.30 uur

309de Zomerjaarmarkt in verkeersvrije zone Molenstraat
Prijskamp voor paarden met €2.800 aan prijzen. Alle paarden worden tentoongesteld
in de Molenstraat.
Inschrijvingen van 8 tot 9.30 uur ter plaatse.

A

Brabants Ras
1. zuigelingen
2. jaarlingen
3. merries van 2 jaar
4. merries van 3 & 4 jaar
5. merries van 5 jaar en ouder

1ste prijs: €18 + medaille
volgende: €15, €13 en verder €10
(en €5 verplaatsing per dier)
1ste prijs: €28 + medaille
volgende: €23, €20, €18, €15 en verder €13
(en €5 verplaatsing per dier)

B

Zadelpaarden
1. zuigelingen
2. jaarlingen
3. merries, hengsten & ruinen van 2 jaar
4. merries en ruinen van 3 jaar
5. merries en ruinen van 4 jaar en ouder

1ste prijs: €18 + medaille
volgende: €15, €13 en verder €10
(en €5 verplaatsing per dier)
1ste prijs: €28 + medaille
volgende: €23, €20, €18, €15 en verder €13
(en €5 verplaatsing per dier)

C

Alle rassen (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)
1. merries en ruinen van 1 & 2 jaar
1ste prijs: €20 + medaille
2. merries en ruinen van 3 jaar en ouder
volgende: €18, €15, €13 en verder €10
(en €5 verplaatsing per dier)
Pony’s en ezels (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)
1. pony’s kleiner dan 1,1 meter
1ste prijs: €15 + medaille
2. pony’s tussen 1,1 en 1,48 meter
volgende: €13 en verder €9
3. ezels
(geen verplaatsingsvergoeding)
max. vijf dieren per deelnemer

D

11 uur

Fotosalon (fotoclub Reﬂex)
in raadzaal gemeentehuis (tot 20 uur)

19.15 uur

Eerste Elftal SKV Overmere tegen SK Wichelen
oefenwedstrijd

VRIJDAG 22 AUGUSTUS
Start jeugdtornooi (SKV Overmere)
Ook op zaterdag en zondag

ZATERDAG 23 AUGUSTUS
15 uur

Pa-Gijs Wielerfeest
Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften. 17de Grote Ereprijs D&P Painting, ingericht door
buurtcomité Heikantstraat i.s.m. het gemeentebestuur van Berlare en Zele en Berlare sportief.
20 ronden van ca. 6 km langs Heikantstraat, Molenstraat, Heikant, Rechte Heistraat, Kromme Heistraat,
Gentsesteenweg en Dendermondsesteenweg.
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Een volledig programma vind je in een apart programmaboekje dat later nog wordt bedeeld.

TO E R I S M E
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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

840 km ﬁetsplezier
met FIETSKNOOPPUNTEN Scheldeland
Het splinternieuwe recreatieve ﬁetsnetwerk van Scheldeland is klaar, net als dat van het Waasland.
Samen met de reeds bestaande ﬁetsnetwerken van Meetjesland, Leiestreek en Vlaamse Ardennen,
kan je vanaf deze zomer heel de provincie Oost-Vlaanderen verkennen door van knooppunt naar
knooppunt te ﬁetsen.
Het ﬁetsnetwerk Scheldeland telt 180 knooppunten, goed voor ruim 840 km ﬁetsplezier.
Om je tocht in onze regio uit te stippelen, heb je de ﬁetskaart van het Oost-Vlaamse deel van
Scheldeland nodig. Deze kaart op niet-scheurbaar en waterafstotend papier kost 6 euro en is te
koop bij de diensten voor Toerisme, de toeristische infokantoren, de Standaard- en Fnacboekhandels en een aantal avontuurlijke sportwinkels.

Wat zijn ﬁetsknooppunten?
Het systeem van de ﬁetsknooppunten is even geniaal als eenvoudig. Samen met de Oost-Vlaamse
steden en gemeenten van de toeristische regio Scheldeland heeft Toerisme Oost-Vlaanderen alle
baantjes gezocht waar het rustig, veilig en mooi ﬁetsen is. Die hebben ze op een kaart gezet.
De kruispunten waar deze baantjes elkaar ontmoeten, dat zijn de knooppunten. Elk knooppunt
kreeg een nummer. Het nummer staat op de kaart en op een groen-wit bordje aan het kruispunt.
Wegwijzertjes tonen de weg van het ene genummerde knooppunt naar het andere.
Met de knooppunten stippel je zelf ﬁetstochten uit, zo kort of zo lang je wil. Voor je vertrekt, zet je
alle knooppunten van jouw tocht op een rijtje. Daarna ﬁets je gewoon van het ene knooppunt naar
het andere. Wil je onderweg het traject aanpassen? Met de ﬁetskaart bij de hand doe je dat in een
handomdraai.
meer info:

Provinciaal Infokantoor Scheldeland-Donkmeer, 09 345 49 62
donkmeer@scheldeland.be
www.tov.be

Groot FIETSFEEST ook in BERLARE
Naar aanleiding van het nieuwe ﬁetsnetwerk
organiseert het gemeentebestuur van Berlare
op 17 augustus een groot ﬁetsfeest, in samenwerking met de omliggende gemeenten.
Alle ﬁetsers kunnen tussen 9 en 15.30 uur
vertrekken aan de sporthal van De Warande in
Wetteren. Via verschillende routes (25 km, 30
km, 46 km, 85 km) ontdekken ze de mooiste
ﬁetspaden van de streek. Op elke halteplaats
krijgen ze een hapje of een drankje en is
animatie voorzien.
Rondleidingen bij bezienswaardigheden en
vele degustaties ontbreken niet: je kan ondermeer het werkhuis in Merelbeke bezoeken,
paardenmelkerij ’t Kattenheye in Laarne bezichtigen en proeven van de wijn van ‘Domein
’t Sluys van Vlaenderen’ in Festivalhal Donk-

meer. Het plein bij de sporthal van De Warande
wordt een feestplein met optredens en een
kiosk van brouwerij Malheur.
Het ﬁetsfeest is bovendien helemaal gratis.
Een organisatie van de gemeentebesturen van
Berlare, Destelbergen, Laarne, Melle,
Merelbeke, Wetteren en Wichelen, in samenwerking met Toerisme Scheldeland.
meer info:
dienst toerisme & evenementen Wetteren,
09 366 31 04
stijn.vandeplas@wetteren.be
www.ﬁetszomer.be
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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, natuurstudie en
natuureducatie. V.z.w. Durme beheert ruim 350 hectaren natuurgebied, waaronder de reservaten
De Scheldebroeken en Reservaatzone Donkmeer op het grondgebied van Berlare.

Zomertentoonstelling in bezoekerscentrum Donkmeer - Berlare in ’t Groen
Onze zomertentoonstelling is opgebouwd door alle klassen van Vrije Basisschool
De Duizendpoot.
Kom kijken hoe kinderen zich laten inspireren door het veelzijdige groen van hun omgeving.
In juli en augustus is de tentoonstelling elke zon- en feestdag gratis toegankelijk
tussen 14 en 18 uur.

zaterdag 12 juli: lange zomerse wandeling
Lange zomeravondwandeling (ca. 15 km) langs het natuurschoon van de Donk
en de wijde omgeving.
Stevige schoenen zijn aangeraden.
Afspraak om 19 uur aan bezoekerscentrum Donkmeer.
meer info: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38

vrijdag 25 juli: de vlinders van één nacht
Boudewijn Maes vangt al meer dan 30 jaar nachtvlinders in heel België. Deze zomer strijkt hij neer
in Reservaatzone Donkmeer (deelgebied Hemelse Rij) om met een HP-Lamp van 125 Watt en wit
laken nachtvlinders te vangen. Een unieke gelegenheid voor een gezellig-spannende
nachtactiviteit!
Afspraak om 21.30 uur aan de Scheve Villa. Het einde is voorzien rond middernacht.
Deze activiteit gaat niet door bij slecht weer (regen, wind).
meer info: Jan Maertens, 0478 76 55 49

zondag 24 augustus: nazomerwandeling
Rustige wandeling in de Scheldebroeken met aandacht voor de nieuwe ringdijk en de natuur van
dit seizoen.
Afspraak om 14.30 uur aan het Veerhuis.
meer info: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38
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26, 27 en 28 augustus: vakantiecursus natuurschilderen
Beginnende en gevorderde kunstschilders kunnen drie dagen lang samen schilderen en ontspannen in de Scheldebroeken van Zele en Berlare. Inclusief een vroegochtendsessie, een avondsessie
en de unieke gelegenheid om te schilderen vanuit een roeibootje.
Kostprijs: 95 euro (dagformule) of 150 euro (volpension). In deze prijs is de artistieke begeleiding
en een verzekering tijdens de sessies inbegrepen.
Je bent pas ingeschreven als je:
je naam doorgeeft aan Teresa De Smet én
95 of 150 euro overschrijft op 001-2299900-09 van v.z.w. Durme, p/a bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren.

•
•

Uiterlijke inschrijvingsdatum: donderdag 10 juli.
meer info: Teresa De Smet, 0478 23 46 07

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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Programma WATERFEESTEN

Alle zijstraten van de Donklaan worden op zondag afgesloten
ter hoogte van de Donklaan zelf.

VRIJDAG 1 AUGUSTUS
viswedstrijd voor de jeugd van 14.30 tot 17 uur
meer info: Donkwachter, 0473 87 80 55

ZATERDAG 2 AUGUSTUS
Trio-triatlon om 10 uur (zie apart artikel in deze Infogem)
Kwarttriatlon om 14 uur (zie apart artikel in deze Infogem)
Ter land, ter Donk en in het meer om 18 uur
aansluitend optredens en fuif

Beach 08
Beach 08 is een megabeachparty vanaf 22 uur in Festivalhal Donkmeer.
Beach 08 is goede muziek, aangepaste drankjes, een aangename zuiderse sfeer
in een passend decor.
DJ’s Geert Van Weyenberg (beter gekend als V-Wee), B-Electro, Dr. Evil en Cj Bonux
verdienden hun sporen al bij respectievelijk Skorpio en Bosquimano.
Hoofdact is DJ F.R.A.N.K. aka FRANK TI-AYA (Carré).
Tickets:

voorverkoop: 3 euro - kassa tot 24 uur: 5 euro - kassa na 24 uur: 6 euro

Vroeg komen loont: tot 24 uur worden gratis beachgadgets uitgedeeld.
Een organisatie van v.z.w. Bosquimano.
meer info: www.bosquimano.be

ZONDAG 3 AUGUSTUS
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Feestmarkt

van 10 tot 12 uur langs de Donklaan

Rommelmarkt

van 10 tot 12 uur vanaf de Brielstraat tot aan de Klappel

Kermisattracties

van 10 tot 22 uur langs de Donklaan

Kinderanimatie

van 10 tot 18 uur
CM-obstakelbaan aan restaurant Regina
twee parcours quadrijden aan parking Donkmeer
gratis kindergrime langs de Donklaan
circusshow met clowns Tommy en Toby

Straatanimatie

van 14 tot 18 uur langs de Donklaan
Stringlings, marionettenspeler
Rodeostier aan restaurant ’t Nieuw Paviljoen
Houtkunstenaar met kettingzagen
Knotsgekke fotografen van Theater Tieret
Steltenlopers van Merchtem
Drumband & Colorband Zele
Animatieband De Triport Hoempa’s

Tentoonstelling

v.z.w. Pinocchio Nederoverheembeek
preventie en zelfhulpgroep ‘brandwonden bij kinderen’

Static show

oldtimer brandweerwagens
van 10 tot 18 uur aan Parking Wandelpad
paramotorteam Skyfever
demo’s en tentoonstelling aan parking Donkmeer
Federale politie
van 14 tot 20 uur aan parking Malpertuus
mogelijkheid tot rit met tuimelwagen - waterkanon - demo politiehonden
Defensie
van 14 tot 20 uur aan parking Donkmeer
infobus - klimmuur en deathride - Seaking reddingshelikopter - F16

Auto- & motorstunts om 14, 15 en 16 uur aan parking Donkmeer
stuntteam Daring Dantes

Roofvogelshow

om 14.30, 15.30 en 16.30 uur aan het Kapelleplein
met valken en haviken

Op het water

demo amﬁbievoertuigen
waterskishow met schansspringen om 14.30 en 16.30 uur door West-Vlaams showteam

Boven het water

demo Seaking om 14 en 17 uur
demo valschermspringen vanuit Seaking door para’s
demo formatievliegen om 15.30 uur door The Victors uit Ursel
demo paramotorvliegen om 20 uur door Sky-Fever
Smurfenzeppelin van 19 tot 21 uur
41 m lang, exclusief in België
Donkmeer Catapult Jump Stunt om 17.30 uur
Motorrijder springt over een auto in het Donkmeer.
Skywatch van 13 tot 21 uur aan parking Malpertuus
Bewonder gratis het Donkmeer van op 50 m hoogte (stoeltjesplatform aan kraan).
VEDETTENPARADE van 18 tot 22.15 uur van op het Vliegend TV-Oost podium
Danzel, Dean, Willy Sommers, Sandrine, surprise-act Angelina Kievskaya,
De Sublimo’s live (Raf Van Brussel, Charles Van Domburgh, Bert Gielen).
Yves De Lathauwer en Celia Bogaert (Familie) presenteren.
Spetterend muzikaal VUURWERK om 22.30 uur

Doorlopend

gratis toegang Museum Donkmeer
verhuur bootjes
gratis overzet met de Kooiker naar de Eendenkooi
helikoptervluchtdopen

Tickets kosten 6 euro (5 euro in voorverkoop). Kinderen tot 12 jaar en leden van VVV-Donkmeer krijgen gratis toegang.
Tickets zijn verkrijgbaar bij:
- gemeentehuis Berlare, Dorp 22, 052 43 23 40;
- bootjesverhuur Eric de Meyer;
- Provinciaal Infokantoor
- frituur Supersnack, Donklaan 124.
Scheldeland-Donkmeer, Donklaan 93, 09 345 49 62;
- ‘t Kapoentje, Donklaan 186;
INWONERS GOEDKOPER NAAR WATERFEESTEN
Inwoners van Berlare krijgen korting op de tickets voor de Waterfeesten. Dat heeft de gemeenteraad beslist.
In plaats van 5 euro betalen zij 3 euro. Kinderen die geboren zijn na 1 januari 1996, mogen bovendien gratis naar het
evenement. De goedkopere tickets zijn enkel verkrijgbaar op het gemeentesecretariaat (Dorp 22) van 14 juli t.e.m.
1 augustus, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Er is een extra afhaalmoment voorzien op zaterdag 26 juli van
11 tot 13 uur. De afhaling van de kaart(en) kan enkel door een van de leden van het gezin, op vertoon van de eigen
identiteitskaart. Het voordeeltarief voor inwoners geldt niet meer aan de kassa op zondag 3 augustus.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be
Een organisatie van het gemeentebestuur i.s.m. VVV-Donkmeer. meer info: www.donkmeer.be
29

TO E R I S M E

I-Bike: MP3-ﬁetstocht door Berlare
Vanaf nu kan je in Berlare ﬁetsen in het gezelschap van een digitale gids.
I-Bike Berlare is een uitgestippelde ﬁetstocht van ca. 30 km.
De routebeschrijving, historische weetjes en leuke anekdotes kom je niet te weten via een gids,
maar via een MP3-speler die je kan ontlenen in Provinciaal Infokantoor Scheldeland-Donkmeer.
Initiatiefnemer is het Fietsproject van De Sperwer v.z.w. Het Fietsproject is gelegen aan het Donkmeer. Er werken enkele personen met een verstandelijke beperking, samen met hun begeleider.
Ze poetsen ﬁetsen of geven hem een kleine opknapbeurt in een mum van tijd en voor een prikje.
meer info:

Fietsproject, Donklaan 93, 0498 21 60 40
De Sperwer v.z.w., 09 348 53 34 en www.sperwer.be
Provinciaal Infokantoor Scheldeland-Donkmeer,
09 345 49 62 en donkmeer@scheldeland.be

Fietsproject zoekt vrijwilligers
Het ﬁetsproject is nog op zoek naar vrijwilligers die een dag per week tussen 10 en 12 uur
bereid zijn om voor zes personen te koken.
meer info: Fietsproject, 0498 21 60 40
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RUGBYCLUB De BrigandZe: iedereen WELKOM
Berlare is een sportclub rijker. Rugbyclub De BrigandZe werd boven de
doopvont gehouden op 3 maart en is intussen goed gelanceerd.
Tijdens de zomervakantie staan er voor de (al meer dan vijftig) leden
van De BrigandZe enkele evenementen op het programma. Ze spelen
nog een uitwedstrijd tegen Nijlen en nemen deel aan het ‘Open Vlaams
Strandrugby Tornooi’ op 5 en 6 juli in Wenduine.
Iedere donderdag, behalve in juli, wordt van 20 tot 22 uur getraind op
het terrein naast Sporthal Berlare.
Wie op zoek is naar een leuke en gezonde ploegsport, is welkom en mag
gerust eens komen meetrainen. De eerste drie trainingen zijn trouwens
gratis. Bovendien kan je dan geregeld een (vrienden)wedstrijd spelen.
meer info:

Joachim Meesens, 0484 61 15 85
www.brigandze.hostsnake.com

NIEUW SEIZOEN SKV Overmere op komst
In de eerste week van augustus hervatten de jeugdploegen van SKV Overmere de trainingen.
Een ideaal moment om aan te sluiten als het voetbaldier ook jou heeft gebeten.
Enkele troeven:
SKV Overmere is een gezellige club;
SKV Overmere beschikt over drie gediplomeerde jeugdtrainers;
Je kan gratis enkele trainingen meedoen.

•
•
•

meer info: Kris Van Geert, 0477 27 93 36 en kris_vangeert@skvovermere.be
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NIEUWS uit de SPORTDIENST
RECREATIEVE KWARTTRIATLON DONKMEER

De jaarlijkse triatlonwedstrijd aan het Donkmeer heeft zijn vaste stek in de sportwereld verworven.
Begin jaren tachtig werden de eerste triatlonwedstrijden in België georganiseerd. Berlare was een
van de pioniers en vele triatleten passeerden de revue aan het Donkmeer.
Op 2 augustus om 14 uur is de Triatlon van het Donkmeer aan zijn 25ste editie toe. We rekenen op
jullie massale aanwezigheid als supporters voor onze atleten.

TRIO-TRIATLON
Naar aanleiding van de 25ste editie van de kwarttriatlon organiseert de sportraad op zaterdag
2 augustus een trio-triatlon om 10 uur aan Festivalhal Donkmeer.
Ploegen bestaan uit drie sportievelingen die elk een discipline van de triatlon voor zich nemen.
De proeven bestaan uit 250 m zwemmen, 10 km ﬁetsen en 3,5 km lopen.
Iedereen is welkom. Elke deelnemer ontvangt een leuke herinnering.
Ga in je familie, vriendenkring, sportclubs, vereniging, je werk, de jeugdbeweging, school, …
op zoek naar twee toﬀe ploegmaten, verzin een ploegnaam en schrijf je als de bliksem in bij de
sportdienst!
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

DE GORDEL
Op zondag 7 september vindt de Gordel plaats. Wie wil, kan ook dit jaar zijn deelnamekaarten
kopen bij de sportdienst aan de voordelige prijs van 4 euro.
Meer info over de wandelingen en ﬁetstochten, vertrekpunten en –uren
vind je op www.de-gordel.be.
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VAKANTIEWANDELINGEN Boerenkrijgstappers
Al voor het vierde jaar op rij organiseert wandelclub
Boerenkrijgstappers Overmere elke donderdag van juli en
augustus een vakantiewandeling die voor iedereen open
staat. De wandelingen beginnen telkens om 19 uur stipt
vanuit wisselende locaties. Op die manier doorkruisen de
deelnemers de mooiste plekjes van de Donkgemeenten.
De wandelingen, al dan niet met een tussenstop, verlopen aan
een vrij rustig tempo, zonder daarom te slenteren. De wandelaars dragen
best een paar goedzittende wandel- of sportschoenen die zeker bij
regenweer tegen wat nat of modder kunnen.
Elke wandeling eindigt waar ze begint en, toevallig of niet, is daar
meestal een drankgelegenheid (en sanitair) in de buurt.
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
Deze wandelingen zijn gratis voor de leden van de Boerenkrijgstappers.
Niet-leden betalen 1 euro per wandeling of een voordeeltarief van 6 euro
voor alle wandelingen samen. Hiervoor worden zij tevens lid van de
Boerenkrijgstappers tot eind 2008. Een overzicht van de wandelingen
vind je in de activiteitenkalender.
meer info: Boerenkrijgstappers, 09 367 75 97
norbertsichien@boerenkrijgstappers.be

Nieuw seizoen JUDOCLUB Kumiuchi
Judoclub Kumiuchi staat klaar om nieuwe leden te ontvangen na de zomerstop.
Sporthal Berlare
vanaf 4 jaar op woensdag 3 september om 17.30 uur;
vanaf 9 jaar op woensdag 3 september om 18.30 uur;
vanaf 13 jaar op vrijdag 8 augustus om 19.30 uur;
G-afdeling (jongeren met een handicap) op zaterdag 30 augustus om 9.30 uur.

•
•
•
•

Sporthal Overmere
vanaf 6 jaar (alle leeftijden) op dinsdag 2 september om 18.30 uur.

•

Nieuwe leden krijgen acht gratis initiatielessen. De lessen worden gegeven door BLOSO gekwaliﬁceerde trainers.
Judoclub Kumiuchi verwelkomt zowel recreanten als wedstrijdjudoka’s.
meer info: Dirk De Saedelaere, desaedelaere@skynet.be
www.judoclubberlare.be
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6de MINIVOETBALTORNOOI V.M.D. de gust
Op vrijdag 15 augustus organiseert V.M.D. de gust zijn zesde
minivoetbaltornooi op het privé-voetbalterrein ter hoogte
van Kerkstraat 67. De eerste wedstrijd begint om 10.30 uur;
de ﬁnale is voorzien om 18 uur.
Acht ploegjes strijden om de eer en een schitterende beker:
Squadra Overmere, ZVC La Doce, MVC KWB-’t Dolﬁjntje, Zondagreserven SKVO, Touzot, BSC Tuinhuis, Veteranen SKVO en
MVC Café Fina die vorig jaar won (foto).
Naast het voetbal is er randanimatie: een pronostiekwedstrijd, een springkasteel, eventueel een bezoekje van
een profvoetballer en nog enkele verrassingen.
Tussen 12 en 14 uur kan iedereen genieten van een heerlijke
barbecue. Kaarten voor dit eetfestijn zijn te verkrijgen bij de
organisatoren en Slagerij Bert.
Om alles nog leuker te maken is V.M.D. de gust op zoek naar
enkele fotografen (minimumleeftijd 14 jaar), kinesisten in
opleiding en masseurs. Wie interesse heeft, neemt contact
op. Een vergoeding en enkele leuke cadeaus liggen al op je
te wachten …

meer info: Piet Van der Sypt, 09 367 67 81
vandersyptpiet@hotmail.com

16de SMOUTERIEJOGGING
Atletiekkern Overmere
zaterdag 16 augustus
14.30 uur:
14.40 uur:

kinderloop (750 m)
jongerenloop (1.700 m)

15 uur:
15.30 uur:

3 km
9 km en 11,5 km

geboortejaar ’99 t.e.m. 2002
geboortejaar ’96 t.e.m. ‘98

prijs in natura voor elke deelnemer
Iedereen mag deelnemen.
Inschrijvingen en start: gemeentelijke Feestzaal Overmere
meer info: Gomar De Keukeleire, 09 367 85 10 en atletiekovermere@hotmail.com
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PA-GIJS WIELERFEEST
Ter afsluiting van Overmere-kermis organiseert Buurtcomité Heikantstraat op zaterdag 23 augustus voor de 17de keer het Pa-Gijs Wielerfeest.
Wie een gezellige kermiskoers wil meemaken, is zeker welkom.
De wedstrijd start om 15 uur. De omloop (20 ronden van ca. 6 km) gaat
langs de Heikantstraat, Molenstraat, Heikant, Rechte Heistraat, Kromme
Heistraat, Gentsesteenweg en Dendermondse Steenweg.
Start, aankomst en prijsdeling vinden plaats aan de Neerhoeve in de
Heikantstraat.
meer info: Wim De Geest, Heikantstraat 62
info@heikantstraat.be en www.heikantstraat.be
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FONTEINQUIZ
Buurtcomité Fonteinstraat organiseert op
zaterdag 23 augustus om 19.45 uur een
algemene kennisquiz in SCC De Venne.
Ploegen bestaan uit minstens vier en maximum
vijf personen.
Deelnemen kost 5 euro per ploeg.
Iedereen krijgt een prijs.
Inschrijven kan enkel via
ﬂowermums@yahoo.com.
In de mail vermeld je:
ploegnaam;
naam en telefoonnummer ploegverantwoordelijke.

•
•

Betalen kan via overschrijving op
747-0227798-69 met vermelding van de
ploegnaam.
De inschrijving is pas deﬁnitief na ontvangst
van de inschrijvingsmail én na storting.
meer info: Ben Vandersnickt, 09 367 06 77

SMIKKEL- & SMAKKELTOCHT KVLV Berlare
Op zondag 24 augustus organiseert KVLV Berlare een gezinsﬁetstocht van ca. 30 km
over landelijke wegen en langs landbouwbedrijven. Onderweg verwent KVLV Berlare
de deelnemers met allerlei lekkers.
Vertrekken kan tussen 10 en 12 uur aan Dier- en Tuincentrum de Smedt, Nieuwstraat 10a.
Deelnemen kost 12,50 euro voor volwassenen; 6 euro voor kinderen.
Inbegrepen in deze prijs: een ‘appeltje voor de dorst’, een fris aperitief, een gezond soepje,
kip met frietjes en groentjes en een smaakvol dessert.
Aan de ﬁetstocht zijn leuke prijzen verbonden.
Er staat ook een springkasteel voor de kinderen.
Inschrijven kan tot 19 augustus. De inschrijving is deﬁnitief na overschrijving op 747-0100089-12.
meer info en inschrijvingen: Tanja Vis, 052 42 30 16
Liliane Benaerens, 052 42 26 89
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ACTIVITEITENKALENDER
Nog tot 24 augustus: VVV-Donkmeer, toeristische ﬁetszoektocht met start en vertrek aan Bareldonkkapel (052 42 29 60)
JULI
3/7

Boerenkrijgstappers, vakantiewandeling met vertrek om 19 uur aan parochiekerk Uitbergen (09 367 75 97)

5/7

K.F. De Verenigde Vrienden, zomerfeest vanaf 18 uur in de tuin van oud-gemeentehuis Overmere
(fanfare-overmere@telenet.be)

5/7

Natuurpunt Dendermonding, bestrijding (uittrekken, uitsteken) Amerikaanse Vogelkers van 9 tot 12 uur op de
rivierduin Hoge berg (052 42 69 72)

6/7

Gemeentebestuur en cultuurraad, Berlare zingt! vanaf 18 uur aan het Kapelleplein (052 42 73 72)

10/7

Boerenkrijgstappers, vakantiewandeling met vertrek om 19 uur aan Sporthal Overmere (09 367 75 97)

12/7

v.z.w. Durme, lange zomerse wandeling met vertrek om 19 uur aan bezoekerscentrum Donkmeer (052 44 88 38)

13/7

Natuurpunt Dendermonding, ﬁetstocht langs de Scheldemeander met vertrek om 14 uur aan ’t Oud Brughuys
(052 42 69 72)

17/7

Boerenkrijgstappers, vakantiewandeling met vertrek om 19 uur aan café De Klappel (09 367 75 97)

20/7

Natuurpunt Dendermonding, gezinswandeling in de Heidemeersen met vertrek om 14 uur aan het waterzuiveringsstation Berlare (052 42 67 28)

24/7

Boerenkrijgstappers, vakantiewandeling met vertrek om 19 uur aan rusthuis Kruyenberg (09 367 75 97)

25/7

v.z.w. Durme, nachtvlinders vangen. Afspraak om 21.30 uur aan de Scheve Villa (0478 76 55 49)

31/7

Boerenkrijgstappers, vakantiewandeling met vertrek om 19 uur aan parochiekerk Uitbergen (09 367 75 97)

31/7

SKV Overmere, eerste elftal thuis tegen FC Wieze (Beker van de Denderstreek) om 19.30 uur (09 367 75 74)
AUGUSTUS
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2/8

Sportraad Berlare, trio-triatlon om 10 uur aan Festivalhal Donkmeer (09 356 89 56)

2/8

Sportdienst Berlare, kwarttriatlon Donkmeer om 14 uur aan het kruispunt van de Donklaan met de Brielstraat (09
356 89 56)

2/8

Bosquimano, Beach 08 vanaf 22 uur in Festivalhal Donkmeer (bosquimano_crew@hotmail.com)

2/8

SKV Overmere, eerste elftal thuis tegen SKL Doorslaar (Beker van Oost-Vlaanderen) om 16 uur (09 367 75 74)

3/8

VVV-Donkmeer, Waterfeesten (www.donkmeer.be)

7/8

Boerenkrijgstappers, vakantiewandeling met vertrek om 19 uur aan Sporthal Berlare (09 367 75 97)

12/8

SKV Overmere, eerste elftal thuis tegen KRC Bambrugge (oefenwedstrijd) om 19.30 uur (09 367 75 74)

14/8

Boerenkrijgstappers, vakantiewandeling met vertrek om 19 uur aan café De Groenendijk (09 367 75 97)

14/8

SKV Overmere, eerste elftal thuis tegen KVC Jong Lede (Beker van de Denderstreek) om 19.15 uur (09 367 75 74)

15/8

V.M.D. de gust, minivoetbaltornooi vanaf 10.30 uur aan Kerkstraat 67 (09 367 67 81)

16/8

Natuurpunt Dendermonding, beheerswerken Heidemeersen van 9 tot 12 uur (052 42 69 72)

16/8

Atletiekkern Overmere, Smouteriejogging vanaf 14.30 uur aan gemeentelijke Feestzaal Overmere (09 367 85 10)

16, 17 & 19/8

Fotoclub Reﬂex, fotosalon in de raadzaal van oud-gemeentehuis Overmere (09 367 74 08)

17/8

gemeentebestuur, ﬁetsfeest met vertrek tussen 9 en 15.30 uur aan de Warande in Wetteren (09 366 31 04)

17/8

SKV Overmere, eerste elftal thuis tegen FCE Bazel (Beker van Oost-Vlaanderen) om 16 uur (09 367 75 74)

19/8

SKV Overmere, eerste elftal thuis tegen SK Wichelen (oefenwedstrijd) om 16 uur (09 367 75 74)

21/8

Boerenkrijgstappers, vakantiewandeling met vertrek om 19 uur aan CC Stroming (09 367 75 97)

22, 23 & 24/8

SKV Overmere, jeugdtornooi (09 367 75 74)

23/8

Buurtcomité Fonteinstraat, fonteinquiz om 19.45 uur in SCC De Venne (09 367 06 77)

23/8

Buurtcomité Heikantstraat, Pa-Gijs Wielerfeest vanaf 15 uur (info@heikantstraat.be)

24/8

KVLV Berlare, smikkel- & smakkeltocht met vertrek tussen 10 en 12 uur aan Nieuwstraat 10a (052 42 30 16)

24/8

v.z.w. Durme, nazomerwandeling met vertrek om 14.30 uur aan het Veerhuis (052 44 88 38)

26, 27 & 28/8

v.z.w. Durme, vakantiecursus natuurschilderen (0478 23 46 07)

28/8

Boerenkrijgstappers, vakantiewandeling met vertrek om 19 uur aan café d’Afspanning (09 367 75 97)

WIE? WAT? WAAR?

GEMEENTERAADSLEDEN

GEMEENTEBESTUUR BERLARE

Luc Vercruyssen

BURGEMEESTER
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: in juli en augustus op afspraak

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 Arbijn
Kruisstraat 45, Overmere
schepenarbijn@berlare.be
milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: in juli en augustus op afspraak

0486 42 13 24

Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
0472 47 99 81
schepencooreman@berlare.be
voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling
spreekuur: elke 1ste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur
elke 3de woensdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur
telkens in het gemeentehuis, Dorp 22 of op afspraak

GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare

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

openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag
8-12 uur / 13-17 uur
donderdag
8-12 uur
vrijdag
8-12 uur

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

sluitingsdagen gemeentehuis
vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,
dinsdagnamiddag 22 juli en vrijdag 15 augustus
De deelgemeentehuizen zijn gesloten
tijdens de maand juli.
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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

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
bibliothecaris: Ann Pieters

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.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.

> 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

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
openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2
woensdag
19-21 uur
zaterdag
14-16 uur

09 367 87 55

> 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.
Gesloten: - van vrijdag 11 juli t.e.m. vrijdag 25 juli
- van maandag 25 augustus t.e.m. vrijdag 29 augustus

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 18.30 tot 19.30 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
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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

Redactioneel
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Overheid
Gemeentebestuur verwerft kasteel en park
blz. 2
Gezelschapsdienst voor 60-plussers
blz. 3
Milieutip van de maand
blz. 3
Ontbijtwandeling voor nieuwe inwoners
blz. 3
Vrijwilligerswerk in OCMW Rusthuizen
blz. 4
Woning huren of verhuren via sociaal verhuurkantoor
blz. 5
Bericht aan Berlaarse middenstand
blz. 5
Geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea
blz. 6
Reispassen
blz. 7
Sigmaplan
blz. 8
Inrichtingsplan Sportpark Overmere
blz. 9
Openbare onderzoeken RUP Donk en RUP Sportpark Overmere blz. 10
Grootschalig referentiebestand
blz. 10
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Winnaar Infogem mei-juni
(oplossing: detail voordeur Baron Tibbautstraat 12):
Maarten De Rouck (Kattebroeckstraat 12) mag zijn
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis
van Berlare.

Colofon
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Jeugd
Tekenacademie
15 jaar Jeugdraad
Speelplein voor tieners

blz. 11
blz. 11
blz. 12

Cultuur
Berlare zingt!
Frituur Pater De Visscher zoekt medewerkers
Vermelding op kermisaﬃche Uitbergen en Berlare
De Donk verbeeld/t zoekt familieﬁlmpjes en foto’s
Nieuws uit de bib
14de seizoen CC Stroming in de startblokken

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

Toerisme
Fietsnetwerk Scheldeland is klaar
Groot ﬁetsfeest ook in Berlare
Activiteiten bezoekerscentrum Donkmeer
Programma Waterfeesten
I-Bike Berlare

blz. 25
blz. 25
blz. 26
blz. 28
blz. 30

Sport
Rugbyclub De BrigandZe verwelkomt nieuwe leden
Nieuw seizoen SKV Overmere op komst
Nieuws uit de sportdienst
Vakantiewandelingen Boerenkrijgstappers
Nieuw seizoen Judoclub Kumiuchi

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

Berlare zomert
6de minivoetbaltornooi V.M.D. de gust
16de smouteriejogging Atletiekkern Overmere
Pa-Gijs Wielerfeest
Fonteinquiz
Scheef Weekend Chirojongens Berlare
Smikkel- en Smakkeltocht KVLV Berlare

blz. 34
blz. 34
blz. 35
blz. 35
blz. 35
blz. 36

Activiteitenkalender

blz. 36

Wie? Wat? Waar?

blz. 37

Terugblik in beeld
Uitneembare middenkaternen
Kalender CC Stroming 2008/2009
Kermisprogramma Overmere

Heikantstraat Overmere wint 3de Oscaar van ACW Berlare.

Dit jaar broedde in de Eendenkooi voor de tweede opeenvolgende
keer een koppel ooievaars. Het grote nest bevindt zich in een stokoude populier die van op het wandelpad duidelijk te zien is.

Visstandonderzoek is onmiskenbaar een van de meest avontuurlijke vormen van wetenschappelijk onderzoek. Met fuiken
gingen vrijwilligers van v.z.w. Durme en JNM-Durmeland aan de
slag in Reservaatzone Donkmeer.

© Etienne Le Bon

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!

blz. 1

© Marleen De Vos

GVK
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© Eddy Copers

FOTOWEDSTRIJD

binnenzijde cover

BERLARE IN BEELD

Prijsvraag

Op 11 juni werden de ooievaarjongen in de Eendenkooi
geringd.

Half juni hebben 34 deelnemers
van Start to run in Uitbergen een
geslaagde test afgelegd.
Proﬁciat.

De kampioenen van G-judoclub Berlare hebben hun eerste
seizoen met succes beëindigd. Sportieve jongeren, ook met
een handicap, vinden judo een keitoﬀe sport!

(binnenkant) achterﬂap

De kersverse Rugbyclub BrigandZe speelde op
17 mei een eerste thuiswedstrijd.

De veteranen van SKV Overmere behaalden een derde plaats
op een internationaal tornooi in Hilversum.

Tijdens het schoolfeest van VBS Donk brachten de leerlingen
‘Eefje Donkerblauw’ ten tonele.

Tijdens de Vlaamse ﬁetsweek maakten de leerlingen van het
vijfde en zesde leerjaar van de gemeenteschool een ﬁetstocht
doorheen Berlare. Onderweg verﬁjnden ze hun ﬁetsbehendigheid in verschillende proeven.

© Marc Van Gysegem

Op zondag 27 april kon het nieuwbouwproject van Rust- en
Verzorgingscentrum Ter Meere 850 geïnteresseerden
verwelkomen tijdens Open Wervendag.

© MVG

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
JULI I AUGUSTUS 2008

De eerste ‘Rond de Donk - jogging’ op 18 mei was een schot in de roos.
90 deelnemers, jong en oud, genoten van een omloop rond het Donkmeer, inclusief doorgang door de Eendenkooi.

