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Weet jij waar in Berlare dit zicht werd gefotografeerd?
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden van deze
Infogem in.
Daar vind je ook hoe je de kaart kan terugbezorgen.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een
winnaar. Hij of zij krijgt een waardebon ter waarde van
25 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke
eetgelegenheden. De winnaar wordt bekend gemaakt in het
volgende nummer. Veel succes!
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Winnaar Infogem juli-augustus
(oplossing: oprijlaan Nieuwdonk):
Willem Dubois (Schuttersweg 16) mag zijn waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.
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De leerlingen van het zesde leerjaar hebben op hun eigen manier Leerlingen van VBS Donk beleven veel plezier aan hun
IBO Berlare uitgewuifd. Op naar het middelbaar onderwijs!
voorleesproject.
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binnenzijde cover

De activiteit van v.z.w. Durme ‘Stilleven: over natuurbeleving
en stilte’ viel bij de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang erg in de smaak.

De 25ste editie van de Donkse kwarttriatlon werd gewonnen
door Steven Van Heirseele , vlak voor onze dorpsgenoot
Wouter Monchy (links vooraan). Lies Maes werd eerste dame.

binnenkant achterﬂap

Heel wat belangstelling voor de viswedstrijd
voor de jeugd tijdens de Waterfeesten.

De eerste editie van de trio-triatlon was een schot in de roos met dertig
Berlaarse teams. Een ploeg van drie sportievelingen moest, in aﬂossing,
250 meter zwemmen, 10 km ﬁetsen en 3,5 km lopen. Jartazi heren won
deze eerste editie.

Het Kapelleplein vol zingende, dansende en enthousiaste mensen.
Met dank aan de eerste editie van Berlare zingt!

© René Stevens
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Beste inwoners
De grote vakantie is voorbij. Dat is jammer, maar september is in onze gemeente nog een
overgangsmaand. ’t Is immers kermistijd!
Kermis Overmere is pas verteerd; Uitbergen, de Donk en Berlare dienen zich aan.
Of je nu vist op eendjes, autoscootert, danst, een glaasje drinkt, beter koerst dan Cancellara of
ﬂaneert op jaarmarkt: iedereen, jong en oud, haalt zijn hart op. Het zijn dagen waarop een
gemeenschap naar buiten komt. Letterlijk. Iedereen begroet elkaar, praat bij en lacht.
Een geslaagde kermis doet een kwakkelzomer vergeten.
Kermis wordt in eerste instantie gemaakt door de inwoners zelf, de talrijke verenigingen en de
foorkramers. Maar achter de schermen staat ook het gemeentebestuur paraat om er geslaagde
feestdagen van te maken. Ik wil hier speciaal de gemeentearbeiders bedanken. Terwijl iedereen
feest, zorgen zij voor een vlekkeloos verloop van de voorbereidingen, wielerwedstrijden en
jaarmarkten. Steeds met de glimlach.
Ondertussen is de sluimertijd voor bedrijven, verenigingsleven en scholen voorbij.
Alles en iedereen schakelt weer twee versnellingen hoger. Ook het gemeentebestuur.
Nu de wegenwerken aan de Grote Kouterstraat zijn afgerond, heeft het gemeentebestuur twee
nieuwe dossiers voor riolerings- en wegeniswerken ingediend. Het gaat om werken in de
Schuttersweg en de Strijdamstraat die ten vroegste in het voorjaar 2009 starten.
Bij het begin van een nieuw schooljaar vermeld ik graag dat we werk maken van verkeersveiligheid
voor kinderen. Zo bespreekt de gemeenteraad deze maand een aanbesteding voor de aanleg van
voetpaden, waarbij schoolzones als prioritaire zones worden beschouwd. In dezelfde gemeenteraad wil het college de aankoop van accentverlichting aan de buitenschoolse kinderopvang in
Berlare en Uitbergen laten goedkeuren.
Ook de collega-schepenen hebben een druk najaar voor de boeg voor hun beleidsdomeinen.
Laat maar komen. De batterijen zijn opgeladen.

met vriendelijke groeten

Julien Wettinck
schepen bevoegd voor openbare werken,
algemeen onderhoud, kerkfabrieken,
begraafplaatsen en feestelijkheden
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GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE
De gemeenteraad heeft een nieuw reglement goedgekeurd voor de toekenning van een mantelzorgpremie. Het reglement trad in werking op 1 juli 2008.
Het gemeentebestuur erkent hiermee de zware en tegelijk maatschappelijk belangrijke taak van
de mantelzorger. Een mantelzorger is een persoon die een zorgbehoevende in zijn thuismilieu
verzorgt op een regelmatige basis, maar niet beroepshalve. De mantelzorger kan de partner of een
familielid zijn, maar ook een vriend, een buur, …
De zorgbehoevende die zich laat bijstaan door zo’n mantelzorger, ontvangt een jaarlijkse toelage
van 125 euro. De zorgbehoevende moet wel aan volgende voorwaarden voldoen:
de zorgbehoevende heeft een BEL–score (mate van zelfredzaamheid) tussen 30 en 34. Dit
wordt vastgesteld door de erkende thuiszorgdiensten van de mutualiteiten of door het OCMW;
de zorgbehoevende geniet het recht op een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
(= WIGW-statuut);
de zorgbehoevende is minstens 65 jaar.

•
•
•

Verder dienen zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende gedomicilieerd te zijn in Berlare.
Met deze criteria viseert het reglement een doelgroep die voor vele andere premies, zoals de zorgverzekering van de Vlaamse Gemeenschap (BEL-score van 35 of meer), uit de boot valt.
De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren bij de sociale dienst van het OCMW.
Er wordt dan een sociaal onderzoek gevoerd om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan.
meer info en aanvragen: OCMW Berlare, 09 326 97 20 en socialedienst@ocmwberlare.be

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART voor 75-plussers
Wie 75 jaar is of ouder, en nog steeds een identiteitskaart oud model heeft, wordt de komende maanden opgeroepen
om een elektronische identiteitskaart aan te vragen. Dit gebeurt ook als de vervaldatum van de huidige kaart nog niet is
bereikt.
Indien je gezondheidstoestand niet toelaat zelf naar het gemeentehuis te komen of indien je in de onmogelijkheid verkeert
je handtekening te plaatsen of indien je bent opgenomen in een instelling/ziekenhuis/revalidatiecentrum,
aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst bevolking.
Je kan je ook aanmelden in de deelgemeentehuizen van Overmere en Uitbergen. Maar dan is een afspraak op voorhand
noodzakelijk.
Voor de rusthuisbewoners van ‘Ter Mere’, ‘Herfstvreugde’ en ‘Kruyenberg’ wordt een regeling uitgewerkt in samenspraak
met de rusthuisdirecties.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
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GEZELSCHAPSDIENST 60-plusser
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 W.I.G.W.- 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 en pwa.berlare@skynet.be

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

•

•

Personen die het W.I.G.W.-statuut hebben
op 1 januari 2008
W.I.G.W. is een afkorting die staat voor ‘Weduwen,
Invaliden, Gepensioneerden en Wezen’.
Het W.I.G.W.-statuut geeft recht op een verhoogde ﬁnanciele tussenkomst van het ziekenfonds.
Het gezinshoofd (persoon die het aanslagbiljet algemene
gemeentebelasting op zijn naam ontvangt) krijgt automatisch een brief met aangehechte bon. Deze bon kan tot
31 december 2008 worden ingeruild voor vijftien gratis
huisvuilzakken op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren.
Indien je geen brief met bon zou ontvangen en je toch
meent recht te hebben op vijftien gratis huisvuilzakken, dan vraag je bij het ziekenfonds een attest waarop
vermeld staat dat je op 1 januari 2008 het W.I.G.W.-statuut
hebt. Met dit attest heb je dan ook recht op de huisvuilzakken.
Gezinnen met drie of meer minderjarige kinderen
Gezinnen met op 1 januari 2008 drie of meer minderjarige
kinderen, hebben recht op tien gratis huisvuilzakken.
Zij ontvangen automatisch een brief met aangehechte
bon. Deze bon kan tot 31 december 2008 worden
ingeruild op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en
Uitbergen, tijdens de openingsuren.

•

•

•

Gezinnen met een kind dat een invaliditeit heeft
van min. 66%
Een gezin met twee minderjarige kinderen, waarvan
één kind een invaliditeit heeft van minimum 66%, heeft
recht op tien gratis huisvuilzakken.
Deze gezinnen ontvangen automatisch een bon bij het
aanvraagformulier betreﬀende de toelage aan ouders
of opvoeders van mindervalide kinderen.
Deze bon kan tot 31 december 2008 ingeruild worden
op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en
Uitbergen, tijdens de openingsuren.
Indien je geen bon ontving en je toch meent recht te
hebben op gratis zakken, dan kan je steeds terecht op
de ﬁnanciële dienst van het gemeentehuis in Berlare.
Incontinente patiënten die thuis worden verzorgd
Incontinente patiënten die thuis worden verzorgd,
hebben recht op tien gratis huisvuilzakken.
Zij dienen een attest van de behandelende arts binnen
te brengen op de ﬁnanciële dienst van het gemeentehuis in Berlare. Dit attest kan worden binnengebracht
tot 31 december 2008.
Bij de geboorte van een kind
Bij de geboorte van een kind krijgen de gezinnen
automatisch een brief van de dienst bevolking met als
bijlage het eerste identiteitsstuk van het kindje en een
bon voor twintig gratis huisvuilzakken. Deze bon kan je
inruilen op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en
Uitbergen, tijdens de openingsuren.

meer info: ﬁnanciële dienst, 052 43 23 43
rekendienst@berlare.be
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Koop MILIEUBEWUST, koop DUURZAAM
Meestal zijn we vrij kritisch bij aankopen: het moet goed van kwaliteit
zijn, het mag niet te veel kosten, het moet lange tijd kunnen meegaan, …
Een juiste en begrijpelijke houding. Helaas ontbreken meestal een aantal
aandachtspunten: milieu en rechtvaardigheid.
Wat heeft dit te maken met winkelen? Veel meer dan je denkt.
Voel je je nog goed in je vel wanneer je weet dat de sportschoenen van
zoonlief tegen een hongerloon gemaakt zijn door kinderen, jonger dan
hij? Dat voor je tuinhuisje een deel van het regenwoud tegen de grond
moest? Dat je lekkere tas koﬃe werd geteeld door boeren die met de
opbrengst van hun oogst hier met moeite een tas koﬃe zouden kunnen
bestellen?
Zet daarom in je lijstje van aandachtspunten voortaan ook duurzaamheid. Duurzaam kopen is kopen zonder dat het milieu daar ernstige
schade van ondervindt en zonder dat mensen er onder lijden.
Dat betekent dat je als consument rekening houdt met de manier
waarop producten die je koopt, tot stand zijn gekomen. Kortom, je houdt
rekening met mensen, leefmilieu en economie.
Duurzaam aankopen betekent bijvoorbeeld dat je:
geen kleding koopt die met kinderarbeid is geproduceerd;
koﬃe drinkt waarvoor de koﬃeboer in de Derde Wereld een rechtvaardige prijs ontvangt;
make-up gebruikt die niet op dieren is getest;
geen bont draagt;
hout gebruikt uit duurzaam beheerde bossen.

•
•
•
•
•

Duurzaam aankopen is goed voor het milieu. En daar heeft iedereen
belang bij. Het gaat immers over de omgeving waarin we allemaal leven.
Het is daarom belangrijk:
dat de natuurlijke hulpbronnen (grondstoﬀen als bijvoorbeeld hout,
grind en tin) niet uitgeput raken;
dat de biodiversiteit (de natuurlijke rijkdom aan planten- en diersoorten) niet wordt aangetast.

•
•

Als consument kan je ook druk uitoefenen op bedrijven die het milieu
vervuilen of die fabrieken hebben in landen die het niet te nauw nemen
met de mensenrechten. Zo spoor je bedrijven aan tot duurzaam ondernemen.
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Enkele tips om duurzaam aan te kopen:
Kies voor producten en diensten met een
eco-label of een ethisch label. Aangezien
de vraag het aanbod bepaalt, zullen bedrijven sneller geneigd zijn om te schakelen;
Vermijd eenmalige (wegwerp)producten.
Kies voor duurzame producten. Wat langer
meegaat, hoeft slechts eenmaal te worden
geproduceerd. Dat betekent minder grondstoﬀenverbruik, minder vervoer, minder
afval, minder energieverbruik,…;
Koop kwaliteitsvolle (en energiezuinige)
toestellen. Ze gaan langer mee.
Een apparaat dat je slechts eenmaal
gebruikt, kan je beter huren.
Koop zo weinig mogelijk kledij die in de
stomerij moet worden gereinigd. De gebruikte producten zijn milieubelastend;
Wil je mooi zijn en gezond blijven? Koop
dan gifvrije cosmetica. Nog altijd zijn er
cosmetica op de markt die hormoonverstorende en gevaarlijke giftstoﬀen als ftalaten,
alkylfenolen en synthetische muskverbindingen bevatten. Nochtans zijn er goede
alternatieven beschikbaar;
Ben je toe aan een nieuwe auto? Koop er
een met een A-label. Auto’s met een A-label
verbruiken 20% minder brandstof. Bovendien krijg je ﬁscale aftrek bij aankoop van
een auto met een A-label. Dubbele winst
én je zorgt mee voor een zuiverdere lucht.

•
•

•
•
•

•

meer info: www.debeterekoop.be
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WATER, toekomstig vloeibaar GOUD
Onze aarde is de blauwe planeet: 70% van het aardoppervlak is met water bedekt.
Maar wist je dat slechts 0,6% van al dat water geschikt is voor menselijk gebruik?
Bovendien is deze kleine fractie ‘zuiver’ zoetwater niet altijd en overal gemakkelijk beschikbaar.
Duurzaam omgaan met dat water is dus een must. Maar hoe doe je dat concreet?
Duurzaam omgaan met water omvat vijf aspecten:
minder water gebruiken;
water van hoogwaardige kwaliteit voorbehouden voor toepassingen die dat vereisen;
water zo weinig mogelijk vervuilen;
afvalwater niet ongezuiverd lozen;
hemelwater gescheiden opvangen voor hergebruik, buﬀering of inﬁltratie.

•
•
•
•
•

We gaan hier verder in op het eerste aspect: minder water gebruiken.

Tips voor een zuiniger waterverbruik
De huidige technische hulpmiddelen en een beetje gezond verstand laten toe om ons waterverbruik drastisch in te perken, als we dat willen. De industrie speelt er alvast op in: nieuwe toestellen die op de markt komen, verbruiken meestal minder water.
Hier volgen alvast enkele tips om het waterverbruik omlaag te krijgen:
Een van de grootste waterverbruikers in huis is het toilet. Een watervriendelijke toiletspoeling
kan je ettelijke liter water besparen. Kies minimaal voor een toilet met een spaarspoeltoets.
In de handel zijn toiletten verkrijgbaar die amper 2,5 tot 4 liter water verbruiken per spoeling;
Gebruik regenwater voor het toilet, om te poetsen, de planten of de tuin te begieten;
Doe de kraan dicht bij het inzepen onder de douche, bij het handen wassen en tanden
poetsen. Een lopende kraan verbruikt al snel 5 liter per minuut;
Gebruik bij het wassen van de auto emmer en spons. De tuinslang verbruikt gemakkelijk 2.000
liter per uur;
Voor één bad kan je al snel drie keer douchen of bij gebruik van een spaardouchekop zelfs vijf
maal;
Herstel lekkende kranen en toiletten onmiddellijk, want hierbij wordt enorm veel drinkwater
verspild. Een kraan die tien druppels per minuut lekt, zorgt voor een jaarlijks verlies van bijna
2.000 liter;
Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever één keer per week een kwartier, dan elke
dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte.
Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen hemelwater;
Giet teveel afgetapt leidingwater niet zomaar weg. Je kan het opvangen om bijvoorbeeld de
bloemen te gieten. Dit kan ook interessant zijn als je veel koud water moet laten lopen vooraleer het warm water eraan komt.

•
•
•
•
•
•
•
•

meer info en tips: www.waterloketvlaanderen.be
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wees NIET te KWISTIG MET LICHT
’s Nachts, terwijl de meeste mensen slapen, baadt Vlaanderen in licht.
Deze nodeloze energieverspilling voelen we niet alleen in de portemonnee; teveel licht is ook hinderlijk. Omdat het verschil tussen dag en
nacht te vaag wordt, kan het bioritme van mens, dier en plant worden
verstoord.
Beperk daarom in sterkte en duur. Hou het functioneel.
Verlichting aan opritten en voordeuren is enkel zinvol als er iemand
is. Goedgeplaatste en goedgerichte bewegingsdetectors doen wonderen;
Verlicht enkel het pad of de deur, plaats geen krachtige schijnwerper
hoog op de gevel zodat ook je tuin, die van de buur en een deel van
de straat worden verlicht;
Gebruik gelijkmatige verlichting met enkele minder sterke lichtpunten. Dit is minder hinderlijk dan één krachtige lamp;
Om inbrekers af te schrikken is een buitenlamp met bewegingsdetector of tijdschakelaar eﬃciënter dan permanente verlichting;
Vermijd halogeenspots die de hele gevel verlichten. Wat heb je er aan
als je binnen zit achter gesloten rolluiken of als je niet thuis bent?

•
•
•
•
•

Neem maatregelen om te beperken dat jouw verlichting anderen
hindert of stoort.
Controleer of een schijnwerper niet verblindend werkt voor wie passeert;
Verlicht zo dicht mogelijk bij wat moet worden verlicht: voor een pad
is dat vlak er naast en laag bij de grond;
Laat je buren zelf beslissen of zij verlichting willen. Verlicht enkel
jouw eigendom;
Verlicht van boven naar beneden;
Richt je verlichting, voorkom strooilicht door lampen af te schermen
zodat ze alleen het hoogst nodige verlichten.

•
•
•
•
•
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Wees zuinig(er) met energie. Door zorgvuldige plaatsing kan je het aantal lichtbronnen beperken en dus het energieverbruik
verminderen:
Beperk het vermogen van je lampen. Of
beter nog: gebruik spaarlampen. Energiezuinige lampen gaan vijf tot zes keer langer
mee;
Kies voor lampen op laagspanning;
Er zijn zuiniger lamptypes voor halogeenverlichting;
Kies bij voorkeur oranje licht: het verbruikt
minder en is minder hinderlijk;
Gebruik bewegingsmelders of tijdschakelaars om de duur van het energieverbruik
te beperken.

•
•
•
•
•

Al aan alternatieven gedacht?
Zijn lampen altijd nodig? Langs een oprit
kunnen eventueel reﬂectoren volstaan;
Gebruik lampen op zonne-energie: ze slaan
overdag het zonlicht op en geven dit ’s
avonds en ’s nachts terug in bescheiden
licht;
En misschien nog de beste raad: leer
opnieuw genieten van de duisternis en van
een heldere sterrenhemel.

•
•
•

GEBOORTES,OVERLIJDENS
HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken
en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
02/06/2008 Gültas Lara
02/06/2008 Dykers Twan
04/06/2008 Van Bever Lenca
04/06/2008 Duyck Dusteny
04/06/2008 De Paepe Elise
04/06/2008 Goeman Chloë
05/06/2008 Corryn Dieuwke
08/06/2008 Ongena Ocean
17/06/2008 Thaey Chloé
18/06/2008 De Coster Elise
20/06/2008 Vermeersch Aline
21/06/2008 Yans Zano
24/06/2008 Herssens Killian
26/06/2008 Van De Velde Lotte
26/06/2008 Vanhie Ella
28/06/2008 Dzhabrailova Jasmina
29/06/2008 Praet Alena
01/07/2008 Rogiers Mauro
02/07/2008 Dierickx Ilaria
10/07/2008 Libert Jade
11/07/2008 Jamai Rania
11/07/2008 Scheire Maura

Voltrokken huwelijken
06/06/2008
Lapere Rudy en Geurs Nathalie
27/06/2008
Mycek Wasel en Van der Linden Begga
28/06/2008
Van Driessche Danny en Boomputte Martine
04/07/2008
De Meyer Nathan en Van den Abbeel Ruth
04/07/2008
Bonte Jörgen en Nobels Soﬁe
05/07/2008
De Wolf Reinhard en De Leye Ingeborg
05/07/2008
Galmart Paul en Maudens An
12/07/2008
Podevyn Thierry en Bosteels Kelly
19/07/2008
Rousseau Patrick en Schyvens Annick

Gouden jubilea
29/05/2008
De Saedelaere Michel en De Meyer Lucienne
06/06/2008
De Coninck Josephus en Pieters Pelagie
19/06/2008
De Cocker Lucien en Rogiers Francine
11/07/2008
Corthals André en Sacré Norma
19/07/2008
Bauwens Julius en Verschueren Yvona
25/07/2008
Van Accoleyen Edgardus en Van Cauteren Helena
01/08/2008
Van Hespen Petrus en De Rouck Celesta

Diamanten jubilea
01/06/2008
Goossens Franciscus en Bonnarens Yvona
Briljanten jubilea
Geregistreerde overlijdens
02/07/2008
Boucqué Andréas en Baeijens Charlotte
03/02/2008
Vermeulen Yvonne (°04/06/1930)
03/06/2008
Van Styvendaele Gaston (°04/09/1931)
05/06/2008
Buyle Remigius (°02/07/1916)
05/06/2008
Claus Rosa (°05/05/1927)
06/06/2008
Neus Philemon (°10/04/1911)
07/06/2008
Desmet Willy (°28/02/1942)
09/06/2008
Van Der Sype Gustaaf (°09/01/1936)
09/06/2008
Hermé Petrus (°22/06/1937)
09/06/2008
Wesemael Joris (°09/08/1940)
13/06/2008
De Puydt Alphonsus (°21/02/1941)
14/06/2008
Temmerman Charles (°29/01/1929)
18/06/2008
Bauwens Cyriel (°14/08/1937)
19/06/2008
Sergeant Raoul (°13/09/1929)
22/06/2008
Bracke Gustavus (°06/05/1920)
14/06/2008
Vandersnickt Raymondus (°13/06/1927)
25/06/2008
De Smet Magdalena (°08/05/1940)
28/06/2008
Vrydaghs Cyrillus ‘(19/07/1926)
01/07/2008
Bracke Aline (°24/11/1922)
01/07/2008
Maes Hugette (°12/06/1941)
02/07/2008
De Backer Joannes (°22/07/1922)
03/07/2008
Meys Leopoldus (°07/07/1924)
22/07/2008
Vande Velde Helena (°14/02/1921)
29/07/2008
Düpont Hedwig (°11/01/1933)
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Aan wie GEEF jij EEN PLUIM?
Op 8 september lanceren alle regionale TV-omroepen
en de Koning Boudewijnstichting opnieuw de gezamenlijke oproep ‘De Pluim’.
Al wie zich belangeloos inzet voor een open en aangename samenleving, komt in aanmerking voor een pluim (2.000 euro).
Mensen die zich met veel energie inzetten voor anderen en voor de samenleving, verdienen zeker een pluim.
Ook al gaat het om relatief kleine initiatieven op lokaal niveau, de tv-omroepen en de Koning Boudewijnstichting vinden dat
deze mensen in de bloemetjes mogen worden gezet. Daarom lanceren ze voor de vijfde keer ‘De Pluim’.
De bedoeling is burgers te nomineren van wie je het engagement bewondert. Het gaat om mensen die zich inzetten voor
culturele en sociale doelen. In elk zendgebied selecteert een onafhankelijke jury vijf laureaten. Elke zender zal via reportages
‘zijn’ vijf kandidaten voorstellen. Daarna kunnen de kijkers stemmen voor de kandidaat die volgens hen ‘De Pluim’ verdient.
In het weekend van 13 en 14 december worden de winnaars bekendgemaakt. Elke winnaar krijgt behalve een pluim, ook
2.000 euro. De vier overige geselecteerden per zender ontvangen elk 500 euro.
Kandidaturen moeten worden ingediend vóór 6 oktober bij TV Oost, IZ Hoogveld zone D, Vosmeer 16 te 9200 Dendermonde.
Of via info@tvoost.be.
meer info en nominatieformulier: 070 344 083
www.depluim.be
www.tvoost.be

KERMISTERRAS en OPENDEUR
bij Oxfam Wereldwinkel
Oxfam Wereldwinkel zorgt tijdens Berlare kermis opnieuw voor een
gezellig kermisterras ter hoogte van de winkel.
Iedereen kan er terecht voor een (h)eerlijk drankje of hapje op zondag
28 september vanaf 15 uur en op dinsdag 30 september vanaf 11 uur.

Opendeur
Zaterdag 11 oktober is het opendeurdag in de wereldwinkel.
Het thema dit jaar luidt: cacao en chocolade.
Elke klant ontvangt een cadeautje. Oxfam zorgt natuurlijk ook voor
aangepaste proevertjes. Iedereen is welkom van 10 tot 17 uur.
Oxfam Wereldwinkel Berlare
Dorp 67
woensdag 15 tot 18 uur
zaterdag 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16 uur
8

NIEUWS uit het
Opbrengst stickerverkoop
naar ziekenwagen
Rode Kruis Berlare dankt iedereen voor de
massale steun bij de stickerverkoop.
Met de opbrengst werd de ziekenwagen
omgebouwd. Deze moet immers volgens de
nieuwe normen worden gelijkgesteld met een
100 voertuig. Rode Kruis Berlare koopt ook
nog een AED toestel aan voor in deze wagen.

Inschrijven cursus EHBO
In januari start een nieuwe cursus EHBO waarvoor nu al kan worden ingeschreven bij Martha
Van Houteghem: 09 367 97 60. De plaatsen zijn
beperkt. Bij de vorige cursus behaalden maar
liefst negentien deelnemers een getuigschrift.

POLITIE
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Verkeersveiligheid gaat goede kant uit
Verkeersveiligheid is een prioriteit voor Politiezone Zele-Berlare.
En die verkeersveiligheid verhoogt, langzaam maar zeker.
Hieronder vind je een kort overzicht van de verkeersongevallen voor
2007 in Berlare en Zele. Je merkt het: de dalende tendens sinds 2005
houdt aan.

maandelijkse evolutie letselongevallen in Zele en Berlare
In 2007 werden 155 verkeersongevallen met een lichamelijk letsel geteld.
Dit betekent een daling van 3% tegenover het jaar 2006, en maar liefst
14% ten opzichte van het jaar 2005.
59% van de ongevallen in 2007 vonden plaats in Berlare. Dat zou kunnen
te maken hebben met de drukke N467 doorheen Berlare.

zwakke weggebruikers

Politiezone Zele-Berlare gaat in tegen
nationale tendens
De politie stelt in ons land procentueel een
stijgend aantal verkeersinbreuken vast. Ook in
onze politiezone is dat het geval. De mediaaandacht voor verkeer en het schrikeﬀect van
de ‘superboetes’ vervagen.
Maar ondanks dit verhoogd aantal inbreuken
realiseert Politiezone Zele-Berlare wel jaar na
jaar een daling van het ongevallenaantal. Hiermee gaat ze in tegen de nationale tendens van
een stijgend aantal letselongevallen.

Samen met inwoners blijven werken aan de
goede cijfers
Het rijgedrag van elke weggebruiker, autobestuurder of (brom)ﬁetser, heeft een rechtstreekse invloed op het ongevallencijfer. Een onachtzaamheid of verstrooidheid is steeds mogelijk,
maar opzettelijk onaangepast en gevaarlijk
rijgedrag heeft reeds veel ellende veroorzaakt.
Je leest het dagelijks in de kranten…

Het aantal letselongevallen met voetgangers blijft gelukkig zeer klein.
Bij de ﬁetsers en de bromﬁetsers merk je in 2007 een daling met respectievelijk 13% en 38%. Het totale aandeel van de zwakke weggebruiker in
de letselongevallen is hierdoor met 22% gedaald. De politie zet daarom
het project ‘Zele en Berlare, gemeenten met een voor ﬁetsers’ onverminderd verder. Vanaf september gebeurt dat trouwens in nauwe samenwerking met de scholen.

Samen met de inwoners wil de politie slagen
om van Berlare en Zele verkeersveilige gemeenten te maken voor elke weggebruiker.
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Kristalbal: viering 15 JAAR JEUGDRAAD
Al 15 jaar zet een groep jongeren zich in voor de jeugdwerking in Berlare.
Jeugdraad Groot-Berlare is een begrip geworden en staat bekend als een
gemotiveerde groep jonge mensen die zich belangeloos inzet om onze
gemeente dynamisch en aangenaam te maken en te houden, ook voor
de aanstormende generaties.
Elk jaar opnieuw neemt de Jeugdraad initiatieven die bijdragen tot de
uitstraling van onze jonge gemeente. Dit jaar is dat niet anders, met een
superSKWATdag, een fuif, een tapijtconcert in samenwerking met CC
Stroming en het Kristalbal.
Jeugdraad Groot-Berlare viert op 25 oktober zijn kristallen jubileum met
een (hoe kan het ook anders) Kristalbal. SCC De Venne wordt omgetoverd
tot een echte balzaal voor iedereen die de voorbije 15 jaar het jeugdwerk heeft ondersteund en de jeugdwerking een warm hart
heeft toegedragen. Dit is een grote groep mensen die
niet altijd even gemakkelijk is op te sporen, maar de
Jeugdraad doet zijn best om iedereen voor deze
speciale gelegenheid te verzamelen.

De huidige jeugdraadsleden worden ontvangen op het gemeentehuis en zullen in de vooravond de galareceptie plechtig openen voor
genodigden. Er wordt live muziek voorzien en
tijdens het galabal, waarop iedereen welkom is,
worden tot diep in de nacht plaatjes gedraaid
in ware galastijl. Dresscode: avondjurk,
smoking of maatpak is vereist voor alle gasten.
meer info: Sven Possé, 0486 43 94 13
sven.posse@telenet.be

STARTDAG
Chirojongens Berlare

De JEUGDRAAD zoekt
JOU!

Alle jongens vanaf 6 jaa
r zijn welkom op de sta
rtdag van Chirojongens
Berlare op zondag 5 ok
tober om 14 uur aan de
Scheve Villa.
Wie zin heeft elke zonda
g leuke avonturen te be
leven met leeftijdgenote
is zeker welkom. Chirojon
n,
gens Berlare hebben ee
n wekelijkse werking
op zondag van 14 tot 17
uur.
De startdag, die tot 17.30
uur duurt, is een uitzon
dering.

Ben je inwoner van Berlare en wil je mee bouwen aan een
toekomst voor de jeugd in onze gemeente? Heb je interesse
in jeugdwerk en de organisatie van een evenement voor
jongeren? Wil je mee advies geven aan het gemeentebestuur?
Wil je mee subsidies bespreken voor jeugdverenigingen? Wil
je gewoon nieuwe mensen leren kennen en leren samenwerken rond hetzelfde thema? Ben je tussen 15 en 35 jaar oud?
Dan zoekt Jeugdraad Groot-Berlare jou! Deze adviesraad
zoekt elk jaar geïnteresseerde jonge mensen die willen meehelpen met wat hierboven werd beschreven. Ben je lid van
een jeugdvereniging of wil je erbij komen als onafhankelijk
lid?
Het maakt niet uit, iedereen is welkom!
Surf naar www.myspace.com/jeugdraad_groot_berlare en
laat er een berichtje achter of stuur een mail naar
jeugdraad.berlare@hotmail.com. Je wordt dan gecontacteerd voor de eerste algemene vergadering van het nieuwe
werkjaar.
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meer info: Sven Possé, 0486 43 94 13
sven.posse@telenet.be

meer info: Ruben Van
der Haegen,
0485 25 06 48

Beweeg!
Week van het IBO
Van 13 tot 17 oktober wordt op initiatief van
het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang,
de buitenschoolse opvang in de kijker gezet.
Ook de Berlaarse locaties zetten de deuren
open.
De begeleidsters plannen originele activiteiten
rond het thema ‘bewegen’.
De coördinatoren en de begeleidsters nodigen
dan ook alle kinderen, ouders en sympathisanten uit om mee te bewegen en er samen een
onvergetelijke week van te maken.
meer info: dienst jeugd & vorming,
052 42 77 04
jeugd.kinderopvang@berlare.be

HERFSTVAKANTIE
bij Initiatief Buitenschoolse kinderopvang (IBO)
Tijdens de herfstvakantie, van maandag 27 tot en met vrijdag 31 oktober, richt het gemeentebestuur kinderopvang in
voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

Locaties:

•
•
•

De Boomhut, Gaver 72 in Berlare
De Speling, Fortstraat 18a in Overmere
’t Biebelotje, Veerstraat 36 in Uitbergen

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

Openingsuren: van 7 tot 18.30 uur.

Ouderbijdragen:
aantal uren
3 euro

voor een verblijf van minder dan 3 uur

4,50 euro

voor een verblijf tussen 3 en 6 uur

9 euro

voor een verblijf vanaf 6 uur

Er is tariefvermindering vanaf het 2de kind (-25% op het totale bedrag).
De mogelijkheid bestaat om een sociaal tarief (-50%) aan te vragen.
Drank en vieruurtje worden gratis aangeboden.
De kinderen brengen zelf een tussendoortje mee voor rond 9.30 uur en boterhammen voor ’s middags.
Info over het uitgewerkte programma kan je navragen op de locaties.

Inschrijvingsavond
Inschrijven kan op dinsdag 7 oktober van 18 tot 19 uur op de locatie waar je je kind wil laten opvangen.
Schriftelijke (ook e-mails) of telefonische inschrijvingen worden pas na 7 oktober aanvaard, indien er nog plaats is.
Gelieve te verwittigen indien je kind, na inschrijving, toch niet aanwezig zal zijn. Niet afgemelde afwezigheden worden
aangerekend op de factuur.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER HERFSTVAKANTIE 2008
Breng dit ingevulde formulier mee op dinsdag 7 oktober
NAAM KIND:
ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN?
IS JE KIND NOG NIET INGESCHREVEN IN HET IBO
GEBOORTEDATUM:
ADRES:
TEL:
AFSPRAAK:
Berlare, locatie De Boomhut
Schrijft zich in te:

Overmere, locatie De Speling
Uitbergen, locatie ’t Biebelotje
VM

NM

maandag 27 oktober 2008
dinsdag 28 oktober 2008
woensdag 29 oktober 2008
donderdag 30 oktober 2008
vrijdag 31 oktober 2008
11

JEUGD

RESULTATEN VRAGENLIJST Jeugdraad: Jeugd kom uit je kot!
De ‘Jeugd kom uit je kot! - Jeugdkot - enquête’ van
Jeugdraad Groot-Berlare is afgesloten. 167 jonge mensen vulden de vragenlijst in. De resultaten en bemerkingen die hieronder staan opgesomd, schetsen een
duidelijk beeld van wat zij willen, wat ze hier missen en
welke verwachtingen ze koesteren.
De Jeugdraad bevroeg drie leeftijdscategorieën: 12 tot 15,
16 tot 20 en 21 tot 25 jaar. De Jeugdraad kreeg van elke categorie een evenwaardig aantal antwoorden. De groep 16 tot
20 jaar heeft iets meer gereageerd. Dat is interessant omdat
deze doelgroep de belangrijkste is voor een JOC
(Jeugdontmoetingscentrum).

Is er voldoende ruimte in Berlare om samen te komen
met vrienden?
De respondenten ervaren duidelijk een gebrek aan ruimte
voor jongeren om er op een verantwoorde manier samen te
komen. Er is duidelijk een grote nood aan lokalen om te babbelen, iets te drinken of om te kunnen repeteren. Er is nood
aan betaalbare infrastructuur om jongeren zelf iets te laten
organiseren. Jeugdinfrastructuur zoals in Zele en Hamme
worden aangehaald als goede voorbeelden.
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Waar ga je het liefste uit?
Hierbij zijn de meningen verdeeld. De stad wint met een
duimlengte voorsprong. Dit heeft volgens de Jeugdraad in
de eerste plaats te maken met de aantrekkingskracht van
de stad die veel mogelijkheden biedt om samen te komen
en te ontspannen. Een tweede oorzaak ziet de Jeugdraad in
het feit dat Berlare geen secundair onderwijs heeft. Tot slot,
zo meent de Jeugdraad, is er weinig actie in Berlare. Berlare
is niet meer aantrekkelijk voor jongeren. Daarom gaan ze
ergens anders uit. De Jeugdraad is ervan overtuigd dat hij
deze graﬁek kan beïnvloeden mits de nodige inspanningen.

Als er veel jeugd zou samenkomen in Groot-Berlare, zou
je er dan zelf ook naartoe gaan?
Deze vraag werd overduidelijk positief beantwoord. Nieuwe
en frisse initiatieven, van en met jonge mensen, laten iets
unieks ontstaan. Jongeren zullen elkaar warm maken om
dingen te organiseren of om deel te nemen aan activiteiten
met het gekende sneeuwbaleﬀect tot gevolg.

JEUGD

Wil je samen dingen organiseren?
Als de mogelijkheid zich voordoet, willen bijna alle jongeren
meehelpen om bijvoorbeeld een fuif of een concert te organiseren. Ze moeten daar de kans toe krijgen en ze moeten
hierin goed worden begeleid. Het is een extra troef in de
opvoeding van jongeren om zich mee te kunnen engageren
voor iets en om zich ook op deze manier te leren uitdrukken.

De laatste twee vragen van de vragenlijst zijn open vragen.
Het zijn vragen waarbij wordt gepolst naar de gebreken in
onze gemeente, naar de noden en de wensen van jongeren.
De meest voorkomende antwoorden werden gegroepeerd.
Er zijn duidelijk een aantal pijnpunten waaraan zeker moet
worden gewerkt.

Uit de laatste twee graﬁeken blijkt duidelijk dat
de respondenten dezelfde gebreken vaststellen
en dezelfde verlangens koesteren. Wat sterk
leeft, is de nood aan een locatie waar jongeren
kunnen ‘hangen’ op een verantwoorde manier.
Er geeft zelfs iemand aan dat jongeren nu op
straat samenkomen. Dit is niet altijd veilig en
geeft een negatief beeld bij inwoners. Jonge
mensen zijn op zoek naar een lokaal om
geregeld stevig te kunnen fuiven of zelf een
fuif te organiseren aan aangepaste tarieven.
Ze zoeken een ruimte waar ze kunnen samen
zijn en babbelen, maar waar ze ook spelletjes,
tafelvoetbal en darts kunnen spelen, kunnen
‘loungen’ in zeteltjes, kunnen poolen, …
Maar er is meer dan spelletjes spelen en fuiven
organiseren. Een groot deel van de bevraagde
jongeren wil ook actief cultuur beleven. Zelf
een concert organiseren, repeteren met band
of dansgroep, cursussen volgen (gitaar, knutselen, opleiding tot monitor, tapcursus, …) zijn
enkele voorbeelden die worden aangehaald.

Wat mis je in je eigen dorp voor jongeren?

Als er ruimte zou zijn voor jongeren, wat zou je daar
allemaal willen doen?

Een tiental jongeren vermeldt ook de nood aan
een JOC. Deze naam is nog niet ingeburgerd,
maar het doet de Jeugdraad deugd hem al
regelmatig te lezen.
Opmerkelijk is dat alle aangehaalde gebreken
ook pijnpunten zijn die de Jeugdraad in zijn
dossier aan de gemeente heeft voorgelegd. Dit
zijn belangrijke cijfers die aantonen dat actie
nodig is.

Winnaars wedstrijd
Aan deze vragenlijst was ook een wedstrijd gekoppeld. De winnaars van de gsm, dvd-speler,
MP3-speler en dvd’s zijn intussen op de hoogte
gebracht.
meer info: Sven Possé, 0486 43 94 13
sven.posse@telenet.be

Kijk vlug op de achterzijde: open JOC-vergadering op woensdag 8 oktober >>
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KOM UIT JE KOT EN BOUW MEE AAN EEN JOC!
Het gemeentebestuur erkent het belang van een Jeugdontmoetingscentrum (JOC) en dankt de
jeugdraad voor het vele voorbereidende werk (zie o.a. blz. 12 en 13).
Het gemeentebestuur engageert zich nu om de randvoorwaarden voor een JOC
te scheppen.
Maar er is ook hulp nodig. Veel hulp. En nood aan goede ideeën om er samen een mooi project van
te maken.
Daarom nodigt het gemeentebestuur uit tot een

voor wie zich wil engageren voor de werking van een JOC in Berlare
voor wie zich wil inzetten om onze jeugd meer kansen te geven
voor wie jong is en initiatief wil nemen
voor wie al iets ouder is maar mee droomt van
een ﬁjne ontmoetingsplek voor (klein)kinderen
Iedereen welkom.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
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DE DONK VERBEELD/T
Open Monumentendag – 14 september
Jeugdsentiment of nostalgie, natuurgeschiedenis of hedendaagse kunst?
De Donk verbeeld/t laat ﬁctie en realiteit naadloos in elkaar overgaan.
Het Donkmeer heeft een rijk verleden en een divers aanbod. Daar maken lokale kunstenaars,
individuen en verenigingen uit cultuurmiddens graag gebruik van. Aan de hand van taferelen,
foto’s en familieﬁlmpjes brengen ze allerlei aspecten van de Donk in beeld. Herinneringen worden
opgehaald, de geschiedenis wordt verbeeld.
Het Donkmeer wordt op 14 september omgetoverd tot een culturele plek, opgeluisterd door enkele fanfare-ensembles. Deze wagen het om te spelen van op een bootje. En wie het aandurft, kan
een drankje bestellen op het midden van het meer. Daar drijft ergens een café…
De dagjestoerist, wandelaar of toevallige passant kan in een bootje of langs de oevers een parcours aﬂeggen rond diverse activiteiten. De bezoeker ontdekt op die manier wat er aan de Donk te
beleven viel en valt.
Voor de natuurgeschiedenis van het meer kan je terecht in het bezoekerscentrum. V.z.w. Durme
organiseert enkele gidsbeurten in een natuurgebied. Een ideale gelegenheid om dit anders
ontoegankelijk stukje natuur te betreden.
Voor de kinderen staat de Tekenacademie paraat aan de Eendenkooi. De jonge garde van VVVDonkmeer brengt een interactief poppenspel, gebaseerd op het boek ‘De mooiste vis van de zee’.
Aan de rand van het meer, in de Scheve Villa - een voormalig hotel waar Chirojongens Berlare hun
vaste stek hebben - kan je een tentoonstelling bezoeken. In de kleine kamertjes worden de diverse
aspecten van de moderniteit voorgesteld. Opkomst toerisme, art nouveau, modernisme, infrastructuur, … Dit kadert in het thema van Open Monumentendag. Meubelen De Sutter stelt de winkel
open, een paviljoen uit Expo ’58. En het interieur van restaurant Elvira, op de hoek van het meer,
vertoont nog kenmerken van de art déco. Neem ook daar dus eens een kijkje.
Een programmabrochure met routebeschrijving kan je op 14 september vinden in Museum Donkmeer, bezoekerscentrum Donkmeer, toeristisch infokantoor Scheldeland, Elvira, in de Scheve Villa
en bij de aanlegsteiger van de bootjes.
meer info:

cultuurdienst, 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be
programma Open Monumentendag
(Scheve villa, meubelen De Sutter en Elvira): 10 tot 18 uur
parcours Donkmeer: 14 tot 18 uur
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VORMING OVERDAG
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Vorming Overdag biedt een brede waaier cursussen.
Ze staan open voor alle geïnteresseerden.

Startdata cursusjaar 2008-2009
Frans
A: dinsdag 7 oktober om 13.30 uur
B: dinsdag 7 oktober om 9 uur
Engels
A: maandag 6 oktober om 13.30 uur
B: maandag 6 oktober om 13.30 uur
Naad
1: donderdag 4 september om 13.30 uur
2: maandag 8 september om 13.30 uur
3: dinsdag 7 oktober om 13.30 uur
Koken
groep De Schutter Marie-José (max. 12 personen): donderdag 9 oktober om 9 uur
groep De Schutter Rudolf (max. 15 personen): donderdag 2 oktober om 9 uur
Tekenen
dinsdag 7 oktober om 13.30 uur

Tarieven 2008 – 2009
Omdat vanaf dit cursusjaar de koﬃe tijdens de pauze is inbegrepen,
is er een lichte prijsverandering voor het inschrijvingsgeld.
Frans - Engels - naad - tekenen
Inwoners van Berlare: 12 euro
Niet-inwoners: 20 euro
Koken
Inwoners van Berlare: 7 euro
Niet-inwoners: 14 euro
Kostprijs ingrediënten: afrekenen met lesgever
meer info en inschrijvingen: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56
jeugd.administratie@berlare.be

•

•
•

Gezocht:
25 jaar Verzamelclub DE BIEKORF
•

•

Eind 2008 bestaat Verzamelclub De Biek
orf 25 jaar. Daarom wil de vereniging
tijdens haar jaarlijkse ruilbeurs en romm
elmarkt, op zondag 16 november in Festi
valhal Donkmeer,
een kleine tentoonstelling inrichten over
de club.
De Biekorf is dus op zoek naar oude foto’
s en andere materialen die met de histo
riek van de vereniging
te maken hebben. Wie nog iets heeft en
het ter beschikking wil stellen van de tento
onstelling,
kan contact opnemen vóór 30 oktober. Verz
amelclub De Biekorf garandeert
dat het uitgeleende materiaal in perfecte
staat wordt terugbezorgd.

•

•

•

•

•

meer info: Caroline Van Laere, 09 367
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NIEUWS uit de BIB
Uitleenpost Overmere gerenoveerd
Uitleenpost Overmere kreeg een grondige opknapbeurt. Meteen werd ook het concept van deze uitleenpost
hertekend. Een boeiende wisselcollectie, vier internetcomputers en de integratie met enkele lokettaken van het
gemeentehuis moeten deze uitleenpost een nieuw elan bezorgen.
Het interieur van de uitleenpost kreeg een fris kleurtje en nieuwe rekken. Boeken voor volwassenen zijn vanaf nu volgens
genre gerangschikt en niet meer alfabetisch; het aanbod voor kinderen wordt gepresenteerd per leeftijd.
Om kort op de bal te kunnen spelen en om geregeld een aanzienlijk aantal nieuwe titels te kunnen aanbieden zonder zware
ﬁnanciële inspanningen, wordt het concept van een wisselcollectie geïntroduceerd. Dat is een collectie uit een andere bibliotheek die tijdelijk wordt aangeboden. De ontlener in Overmere zal voor zowel volwassen- als jeugdboeken kunnen kiezen
uit de vaste collectie (bijvoorbeeld 700 eigen strips) en een wisselcollectie die om de drie maand wordt vernieuwd.
Uitleenpost Overmere beschikt voortaan over vier openbare computers. De bezoeker kan ze gratis gebruiken om te surfen,
om artikels te raadplegen uit de literaire databank Literom en de persdatabank Mediargus, en om teksten op te stellen en af
te drukken.
Het ﬁliaal integreert ook enkele loketfuncties van het gemeentehuis. Zo kan je er vanaf nu terecht om vuilzakken en stickers
aan te kopen en om oﬃciële documenten (adreswijziging, uittreksels uit registers, …) aan te vragen en door te geven.
Het vernieuwde ﬁliaal is voortaan open op woensdag van 13.30 tot 18 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12 uur.

Voortaan twaalf internetpc’s beschikbaar
Het aantal publieke internettoegangen in de bibliotheek is uitgebreid tot twaalf: acht in de hoofdbibliotheek en vier in
uitleenpost Overmere. De nieuwe computers werken met vrije software: Linux als besturingssysteem; Open Oﬃce voor
tekstverwerking en rekenbladen. Ook het aantal abonnementen op elektronische databanken is uitgebreid met Biblion
boekbesprekingen, Biblion actuele problemen en Mediargus (databank van Belgische kranten en tijdschriften).

Heksen in Berlare

Ooit liep er in de Overheet een oude vrouw te bedelen. Telkens wanneer ze op een bepaalde boerderij kwam, werden de
varkens en koeien ziek. De boer en zijn familie begonnen te bidden voor haar én gaven haar geen aalmoes meer met hun
linkerhand. Zo werd de betovering opgeheven.
Stefaan Top vertelt over heksen en andere vreemdsoortige wezens die in Vlaanderen rondlopen.
Hij doceert over Vlaamse volksverhalen, volksliederen en volksgeneeskunde aan de K.U.Leuven.
Hij is te gast op maandag 6 oktober om 20.15 uur in CC Stroming. De toegang is gratis.
Een organisatie van De Leesdijk.
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Volg de weg ‘Tussen hemel en aarde’ en win een mooie prijs
Aan de lezingenreeks ‘Tussen hemel en aarde’ is een wedstrijd verbonden. Je kan een verwenweekend winnen
(ter waarde van 150 euro) en/of een CD-DVD met hemelse muziek.
Deelnemingsformulieren in de bibliotheek of via www.deleesdijk.be.

Oude boeken moeten weg
Dit jaar wordt een uitzonderlijk grote hoeveelheid afgevoerde boeken aangeboden. Door de heroriëntatie van de collectie in
de uitleenpost zitten er dit jaar veel informatieve boeken in het aanbod, maar ook romans en kinderboeken.
Zo’n boek kost maximum 1 euro.
De opbrengst van de verkoop gaat naar het GROS, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
De boekenverkoop vindt plaats op zaterdag 18 oktober van 8.30 tot 13 uur in de gaanderij van CC Stroming.

Bezoek de Boekenbeurs
Op donderdag 6 november kan je naar de Boekenbeurs in Antwerpen. De bibliotheek en De Leesdijk zorgen voor een
all-in-arrangement: busvervoer, toegangskaart en een kleine verrassing.
Door het zeer grote succes kan dit arrangement niet langer gratis worden aangeboden, maar het blijft goedkoop: 2,50 euro
per persoon.
De bus vertrekt om 18 uur aan de hoofdbibliotheek, Dorp 101A, en is rond 23 uur terug.
Inschrijven is verplicht en kan tot 30 oktober in de bibliotheek of via berlare@bibliotheek.be.

Boekenbaby’s

Boekbaby’s wil ouders samen met hun kleine kinderen laten genieten van boeken, versjes en verhalen. Kinderen die op
zeer jonge leeftijd kennismaken met boeken, blijken taalvaardiger, leren sneller lezen en lezen liever. Daarom wordt vanaf
september aan elke baby die op consultatie komt bij Kind & Gezin, een gratis boekenpakket meegegeven met kartonboekjes
en knisperboekjes. Vanzelfsprekend hopen we dat de ouders én de baby lid worden van de bibliotheek.

Sluitingsdagen tijdens de kermis
maandag 29 september en woensdag 1 oktober
Tijdens de kermisweek in Berlare blijft de bib van Overmere open.
Je kan daar terecht op woensdagnamiddag van 13.30 tot 18 uur.
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KERMISPROGRAMMA

2008

PROGRAMMA UITBERGEN KERMIS
zondag 31 augustus
15 uur

Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen KBWB/WBV
69,3 km in 9 ronden van 7,7 km
inschrijving: café Ter Linden / prijsuitreiking: café De Zwaan

zaterdag 13 september
vanaf 16 uur in de Veerstraat en op het Dorpsplein
Rommel-, antiek- en brocantemarkt
Avondmarkt met standwerkers
Tekenwedstrijd voor kinderen
Optredens in demo door: Music Box / Kunstgroep Vredon / Roofvogelshow / Past Perfect
18.30 uur
Kermisbarbecue in SCC De Venne (Gezinsbond Uitbergen)
Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan met discobar
22 uur
Kermisworp van op het balkon van het oud-gemeentehuis
tal aan waardevolle prijzen en verrassingen

zondag 14 september
Grote gewaarborgde kermisvlucht uit Quievrain in lokaal De Zwaan

maandag 15 september – jaarmarkt

9.30 uur
10 uur
12 uur

Speciale aandacht voor kinderjaarmarkt
Kleine veemarkt voor schapen, honden, kippen en konijnen
Premies met de medewerking van het gemeentebestuur
Uitbetaling in het oud-gemeentehuis
De tentoongestelde dieren moeten op de markt aanwezig zijn van 9 tot 11.30 uur.
Plechtige eucharistieviering voor de overleden parochianen en zegening van de graven
Ludiek kermisevenement op het dorpsplein (Gezinsbond Uitbergen)
Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan, met discobar
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PROGRAMMA DONK KERMIS
zaterdag 13 september
15 uur

19 uur

Wielerwedstrijd Elite zonder contract (onder 23 jaar) KBWB/WBV
112,8 km in 12 ronden van 9,4 km
start en inschrijving: café In de Wandeling / aankomst en prijsuitreiking: café Mistral
Barbecue in café In de Wandeling (vooraf inschrijven: 09 367 70 93)

maandag 15 september – jaarmarkt voor vee en huisdieren
9.30 uur
10.30 uur
12 uur
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Toegankelijk voor iedereen. Het bestuur beslist over de uitkering der prijzen.
Mis voor de overledenen sinds kermis 2007 in Bareldonkkapel met uitreiking van gedachteprentjes
Bakbolling in café restaurant Regina (ook om 19.30 uur)
Heel de dag mosselen en gratis vlaaien of rijstpap
Jaarmarktmenu in taverne Poseidon

C U LT U U R

PROGRAMMA BERLARE KERMIS
vrijdag 26 september
19 uur
19.30 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
21 uur

Dartswedstrijd in café Parochiehuis - inschrijven vanaf 18 uur
850 euro prijzenpot: 500 euro voor mannen, 350 euro voor vrouwen
Kaarting: belotten in sporthal Berlare - 125 euro vooruit + inleg en andere prijzen
Opening kermistentoonstelling ‘De feesten van de kindertijd’
in raadzaal gemeentehuis (Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare)
Kermisquiz in café De Dreef
Grote belotwedstrijd in café De Warande
Paaldansen in café ‘t Half Maantje
Kermisfuif in café ‘t Vatje

zaterdag 27 september
12.30-15.30 uur Voetbalwedstrijden van verschillende jeugdreeksen (SK Berlare)
14 uur
Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
60 km in 10 ronden van 6 km
14.30 uur
Soldatenschieting op staande wip op terrein achter sporthal
16.30 uur
Wielerwedstrijd voor Juniores KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
90 km in 15 ronden van 6 km
18 uur
Kermiscafé in Cultuurcafé
20 uur
Kermisconcert door ’t Meziek in CC Stroming
20 uur
Discobar New Line in café De Warande
20 uur
The great popcorn party in café ‘t Half Maantje
20 uur
Fuif met DJ Benny in café De Dreef
21 uur
Kerremes-Fuif in zaal Mic Mac (Vergane Glorie)
21 uur
Kermisfuif in café ‘t Vatje
21 uur
Kermisfuif met DJ Jo in café Parochiehuis
Gelegenheidscafé met muzikale omlijsting in AMI op het Dorp (JTV Brigand)

zondag 28 september
ca. 9.45 uur
14 uur
17 uur
17.30 uur
18 uur
19 uur

Groet en bloemenhulde aan monument (nationale oudstrijdersbond)
Steakfestijn in café ‘t Half Maantje
Muzikale wandeling (Koninklijke Fanfare en Drumband De Verenigde Vrienden Overmere)
Fuif met DJ Benny in café De Dreef
Kermiscafé in Cultuurcafé met om 21 uur Studio Zondag met Combo Caliente
Discobar New Line in café De Warande
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maandag 29 september
10 uur
11 uur
16 uur
17 uur

Mis voor de overledenen in Sint-Martinuskerk
Aperitief met gratis hapjes in café ‘t Half Maantje
Kermiscafé in Cultuurcafé
Wielerwedstrijd Elite zonder contract (onder 23 jaar), Amateurs & Masters,
(W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
96 km in 16 ronden van 6 km

dinsdag 30 september
10 uur

10 uur
11.30 uur
11.30 uur
11.30 uur
13 uur
14 uur
14 uur
18 uur

Prijskamp voor paarden
Brabants ras – zadelpaarden – pony’s en ezels
Keuring van de dieren begint stipt om 10 uur.
Jaarmarktfuif met DJ JO tot in de vroege uurtjes in café Parochiehuis
Gelegenheidscafé met wedstrijd en ’s avonds muzikale omlijsting in AMI op het Dorp (JTV Brigand)
Friet met stoofvlees of balletjes in tomatensaus in de Parochiezaal (Frituur Pater De Visscher)
Entrecôte festijn in café ‘t Half Maantje
Fuif met DJ Benny in café De Dreef
Discobar New Line in Café De Warande
Amusement, dans en plezier met André Baert (tot 18 uur) in sporthal Berlare
Kermisfuif in café ’t Vatje - verse tomatensoep met balletjes heel de dag
Kermiscafé in Cultuurcafé met om 21 uur optreden van Puirek

woensdag 1 oktober
13 uur
14 uur

21 uur
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Kermiscafé in Cultuurcafé
Wielerwedstrijd Elite Sportgroepen KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
162,4 km in 14 ronden van 11,6 km
Gelegenheidscafé tijdens de wielerwedstrijd in AMI op het Dorp (JTV Brigand)
Drinkgelegenheid tijdens de wielerwedstrijd in café De Dreef
Vuurwerk op het Beukenplein (gemeentebestuur)

BALLETSCHOOL TERPSICHORE
De lessen van Balletschool Terpsichore hervatten:
dinsdag 9 september voor de lessen jazz B en C (juf Melina);
woensdag 10 september voor de lessen klassiek ballet (juf Kalina);
donderdag 11 september voor de lessen hip hop en jazz voor volwassenen (juf Kim);
vrijdag 12 september voor de lessen jazz D, E, F, G (juf Melina);
zaterdag 13 september voor de lessen preballet en klassiek A en jazz A (juf Femke).

•
•
•
•
•

Uurrooster schooljaar 2008-2009
geboortejaar
Preballet A
Preballet B

2004
2003

nieuwe lln. 2de kleuterklas

zaterdag 9.30-10.30 uur
de

huidige pre A en nieuwe lln. 3 kleuterklas
ste

zaterdag 10.30-11.30 uur

Preballet B+

2002

huidige pre B en nieuwe lln. 1 leerjaar

zaterdag 11.30-12.30 uur

Klassiek A

2001

huidige pre B+ en nieuwe lln. 2de leerjaar

zaterdag 8.30-9.30 uur

Jazz A

2000-’99-‘98

nieuwe lln. 3de, 4de en 5de leerjaar

zaterdag 13-14 uur

Klassiek B

2000

huidige klas A en nieuwe lln.
3de en 4de leerjaar

woensdag 15-16 uur

Klassiek C

‘99

huidige klas B + nieuwe lln. 5de leerjaar

woensdag 13-14 uur

Klassiek D

’98-‘97

huidige klas C +
nieuwe lln. 6de leerjaar + 1ste middelbaar

woensdag 14-15 uur

Klassiek E

’97-‘96

huidige klas D + nieuwe lln. 2de middelbaar

woensdag 16-17 uur

de

Klassiek F

’95-‘94

huidige klas E + nieuwe lln. vanaf 3
middelbaar (2de jaar pointes)

woensdag 17.30-18.45 uur

Klassiek G

’94-‘93

huidige klas F (3de jaar pointes)

woensdag 18.45-20 uur

Klassiek H

‘93 en ouder

Huidige klas G (pointes gevorderd)

woensdag 20-21.15 uur

Jazz B

‘99

4de leerjaar

dinsdag 17-18 uur

Jazz C
Jazz D

’97-’96 + lln. klassiek ‘98
’95-’94 + lln. klassiek ‘97

de

ste

+ nieuwe lln. 6 leerjaar + 1 middelbaar
de

dinsdag 18-19 uur

de

vrijdag 18-19 uur

de

+ nieuwe lln. 2 en 3 middelbaar

Jazz E

‘95 en ouder + lln klassiek ‘96 + nieuwe lln. vanaf 4 middelbaar

vrijdag 19-20 uur

Jazz F

ervaring jazz ’94 en ouder

gevorderden

vrijdag 20-21 uur

Jazz G

selectie na auditie

selectiegroep

vrijdag 21-22 uur

Hip hop A

’98, ‘97

5de en 6de leerjaar

donderdag 17-18 uur

Hip hop B

’96, ’95, ’94, ‘93

lager middelbaar

donderdag 18-19 uur

Hip hop C

‘92 en ouder

+ 16 jaar

donderdag 19-20 uur

Jazz volwas.

+18 jaar

volwassenen

donderdag 20-21 uur

De prijs voor een schooljaar (ongeveer 30 lessen) bedraagt 112 euro voor een eerste inschrijving.
Als hetzelfde kind meerdere modules combineert, is de kostprijs voor de tweede module 56 euro.
Vanaf een tweede gezinslid betaal je 80 euro. De eerste drie proeﬂessen zijn gratis; vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven is mogelijk:
via de website: www.balletschool-terpsichore.be;
op zaterdag 6 september in de balletstudio van 9.30 tot 12 uur.

•
•

meer info:

Martine Maerten, 052 42 26 18
An Van Malderen, 052 42 60 38
www.balletschool-terpsichore.be
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Nieuwe cursussen ORIËNTAALSE BUIKDANS
Een nieuw seizoen oriëntaals buikdansen gaat van start vanaf dinsdag 16 september
in de gemeentelijke balletstudio, Dorp 96.
groep 1 (beginners): dinsdagen van 18.30 tot 19.30 uur;
groep 2 (semi-gevorderden): dinsdagen van 19.30 tot 20.30 uur;
groep 3 (gevorderden): dinsdagen van 20.30 tot 21.30 uur.

•
•
•

Er is een gratis proeﬂes op dinsdag 9 september van 18.30 tot 19.30 uur.
meer info:

Veronika Gosselin, 0485 50 70 35
www.neyah.be

DE VREK bij Collectief Decorum
Een vleugje romantiek, een snuifje mysterie,
ﬂink wat humor en toch ook een brok maatschappijkritiek.
Dat is wat je van ‘De Vrek’ mag verwachten.
Collectief Decorum, het amateurgezelschap dat vorig jaar debuteerde
met ‘Journey’s End’, waagt zich in november aan deze klassieker
van Molière.
Op een grappige, soms zelfs hilarische manier houdt dit stuk onze samenleving een spiegel voor.
Het toont hoe geld, bezit en materialisme een mens vervormen tot een karikatuur van zichzelf,
een egocentrische persoon die helemaal geen rekening meer houdt met zijn medemens.
Het tragische hoofdpersonage is zo zwart-wit getekend dat je er alleen maar kunt om lachen.
Ondanks de serieuze ondertoon is het stuk dus helemaal niet moeilijk verteerbaar.
Langs nogal wat misverstanden en verwarde situaties neemt het je mee naar een happy end.
Collectief Decorum garandeert een avondje theaterplezier!
Van vrijdag 7 t.e.m. maandag 10 november, telkens om 20 uur in CC Stroming,
zaal Ignace De Wilde.
meer info en reserveren (vanaf 15/10): familie Meesens, 052 42 36 85
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‘GELOOF’ NIET TE GAUW:
‘t is weer een vrouw
Berlare van de Bevrijding
tot 2000: een FOTOBOEK
Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare stelt tijdens Berlare
kermis een nieuw fotoboek over Berlare voor: Berlare van de
Bevrijding tot 2000. Het is een nostalgisch kijkboek met een
minimum aan historische informatie. In elf hoofdstukken beleef
je hoe het vroeger was, hoe we vroeger leefden, door wie we
werden bestuurd, door wie we werden (be)geleid, hoe we feestvierden en ... ten grave werden gedragen.
Het fotoboek telt ongeveer 180 bladzijden A4-formaat.
Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare biedt het boek aan
tegen 20 euro. Je kan het kopen tijdens de kermistentoonstelling of later bij de bestuursleden. Wie zijn lidgeld 2008 uiterlijk
betaalt tijdens de kermistentoonstelling, kan één exemplaar
kopen tegen de prijs van 15 euro.
Wie het per post wil laten opsturen, schrijft 5 euro extra over
voor de verzendingskosten. Overschrijven kan op
737-2031563-38 van Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare,
Dorp 96 te 9290 Berlare.

nieuwste show Les Femmes
Uniques, met Nicole & Hugo
Voor hun zesde voorstelling in CC Stroming trekken Les
Femmes Uniques alle registers open.
Het publiek mag zich verwachten aan een show vol
humor, glitter, glamour en romantiek.
Bovendien overdonderen ze alles en iedereen met nooit
eerder geziene creaties vol pluimen, strass en pailletten.
Voor de voorstelling kunnen Les Femmes Uniques rekenen op de medewerking van het Gentse icoon Dille, een
zeskoppig gemengd showballet en gastvedetten Nicole
& Hugo. Het geheel staat onder leiding van voormalig
Miss Belgian Travestie Miss Moonlight.
De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 8 en zondag
9 november, respectievelijk om 20 en 15 uur.
De deuren gaan telkens een uur vóór aanvang open.
meer info en tickets:
Didier De Geest, 0475 94 20 54
info@lesfemmesuniques.be
www.lesfemmesuniques.be
cafetaria sporthal Berlare

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

ZUIPKAART voor Stroming
MUZIEKQUIZ PhiNyX
PhiNyX’ 6de muziekquiz vindt plaats op vrijdag 24 oktober om
20 uur in CC Stroming.
Deze quiz heeft ondertussen een heel eigen proﬁel.
Hij combineert tafelrondes (hoezen, foto’s, …) met videoclips en
geluidsfragmenten. Voor die fragmenten putten we uit de jaren
‘70 tot nu. Wie PhiNyX een beetje kent, weet wel dat de nadruk
eerder ligt op recent werk.
De geselecteerde muziek kan je horen op Radio 1, 2, StuBru,
Q-music, 4fm en Donna. Liefhebbers van harde quizzen over
experimentele jazz bijvoorbeeld, laten deze quiz maar beter
links liggen.
PhiNyX legt zich dit jaar extra toe op de laagdrempeligheid voor
gelegenheidsploegen, zonder daarbij de doorgewinterde teams
uit het oog te verliezen.
Inschrijven via vzwphinyx@gmail.com. Je betaalt 15 euro per
ploeg. Een ploeg bestaat maximum uit vijf personen.
meer info:

PhiNyX v.z.w.
vzwphinyx@gmail.com
www.myspace.com/phinyx

Jonge mensen en centen. Niet altijd een makkelijke
combinatie. Het zakgeld moet goed worden besteed aan
uitgaan, telefoonkosten, kledij, … Zelden blijft er geld
over voor podiumvoorstellingen.
Totnogtoe was de abonnementsformule de goedkoopste
manier om in CC Stroming voorstellingen bij te wonen.
Maar dat betekent dat je maanden van tevoren moet
beslissen wat je al dan niet wil zien. En dat is niet evident.
Vorig jaar heeft CC Stroming iets nieuws bedacht voor
iedereen onder de 26 jaar, ﬂexibeler en nog goedkoper
dan een abonnement: de culturele zuipkaart. Ze volgt
het principe van een drankkaart op fuiven. Zo’n kaart
kost 30 euro en bestaat uit zes stroken ter waarde van 5
euro. Elke voorstelling van CC Stroming is 5 euro waard
(behalve Het Woord, Hageland Wind Orchestra en Stilte
aub!). Dit is dus echt wel supervoordelig!
Iemand kan zelf met zijn kaart zes keer naar een voorstelling gaan. Of bijvoorbeeld samen met vijf vrienden
een voorstelling bijwonen. De kaart blijft een seizoen
lang geldig en is dus niet persoonsgebonden, zolang de
gebruiker maar jonger is dan 26 jaar! Afstempelen doen
we aan de kassa zelf.
Een volledig programmaoverzicht met vermelding van
het aantal stempels vind je op
www.berlare.be/ccstroming.
meer info: CC Stroming, 052 42 35 31
cultuur.reserveren@berlare.be
25

CC STROMING
SEPTEMBER - OKTOBER 2008

meer info & tickets:

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

reductieprijzen
abonnementsprijs (abo)
de culturele zuipkaart

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

CC Stroming geniet de steun van de Vlaamse Overheid en de provincie Oost-Vlaanderen.

TENTOONSTELLING
ANN RIJCKAERT – ARTIESTENPORTRETTEN CC STROMING
vrijdag 12 september, 20 uur
Onze huisfotograaf Ann Ryckaert blikt terug op twee culturele seizoenen: ‘06-’07 en ‘07-‘08. Ze brengt bekende en minder
bekende gezichten in beeld. Voor en achter de schermen. Haarscherpe close-ups en dynamische sfeerbeelden. Een overzicht.

© Ann Rijckaert

tot 13 oktober
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HUMOR
HET WOORD - FESTIVAL IN HET TEKEN VAN HET WOORD
zaterdag 13 september, 20 uur (deuren 19.30 uur)
Editie 7 van Het Woord: een goede cocktail van stand-up comedy,
verteltheater en muziek in een echte salonsfeer, met drankjes en hapjes.

Raf Coppens
The Godfather van de Vlaamse stand-uppers. Sinds 2004 maakt hij elk jaar
een eindejaarsconference voor VTM.

Joris Velleman
In plaats van stand-up comedy serveert Velleman stand-up tragedy.
En toch is ’t om te lachen!
Geen litanie ergernissen of agressieve praat, maar een doordachte act met
een poëtisch randje. Hij won de Coming Comedy wedstrijd en was ﬁnalist
van CabareteSKE 08 in Nederland.

Lee Griﬃths (UK)
Toen Tom Robinson in januari 2006 te gast was bij Bosquimano v.z.w. in CC
Stroming, stal zijn gitarist Lee Griﬃths alle harten. Ondertussen bracht Lee
ook een intieme soloset op Studio Zondag.
In Engeland is Griﬃths geen onbekende. De man uit Manchester is een
gepassioneerde songwriter met gevoel voor humor.

Berlaars talent 1: woordklas Academie
Voor het tweede jaar op rij brengen de (ondertussen) afgestudeerde woordkunstenaars van de Academie een comedy act. Ze worden gecoacht door
Niki De Sitter.

Berlaars talent 2: Jos
Met zijn try-out ‘Hier plast de koe’ in 2007, heeft deze jonge duizendpoot
vele mensen verrast. Ook dit jaar is hij graag jouw gastheer doorheen deze
dolle avond met zijn eigen kijk op de wereld.
Een organisatie van Bosquimano v.z.w. i.s.m. CC Stroming.

12/11 (-26 en +55j)/10 (abo) euro | 2 stempels culturele zuipkaart
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STUDIO ZONDAG
COMBO CALIENTE
zondag 28 september, 21 uur

GRATIS

Kermis in Berlare luidt steevast het nieuwe Studio Zondagseizoen in.
Dit jaar valt Combo caliente deze eer te beurt.
40 jaar pop- en rockhits in een stomende set.
met: Peter De Zutter, Bart Mareen, Geert Faes en Mathieu Verfaille

MUZIKALE HUMOR
DE SCHEDELGEBOORTEN - FEESTJE !
zaterdag 11 oktober, 20 uur
De Schedelgeboorten bestaan 15 jaar en dat wordt gevierd!
De meest hilarische liedjes, de ontroerendste melodieën, de onnozelste
danspasjes en de meest spitsvondige tussenacts van de afgelopen 15 jaar
staan op een rijtje. Kortom, het beste van het beste!
Het viertal bezingt de absurditeit van het leven op zo’n hilarische wijze,
dat het wel superlatieven moét regenen. Geniaal en uniek om er maar twee
te noemen. (GvA)
met: Wouter Van Lierde, Rik Tans, Danny Van Rietvelde en Anton Janssens
regie: Frans Van Der Aa
www.deschedelgeboorten.be
12/11 (-26 en +55j)/9 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

FAMILIEVOORSTELLING
BALADEU’X - Double Tour (vanaf 6 jaar)
zondag 12 oktober, 15 uur
Compagnie Baladeu’x vertrekt van een dagelijks gebruiksvoorwerp, de deur.
Elke dag open en sluit je een deur. Onverschillig, woedend of met gelijk welke andere emotie …
Lichamen en ballen kronkelen zich door de deur, spelen verstoppertje en ontwijken elkaar. Precisie is de katalysator.
De toeschouwer volgt dit ballet met open mond, houdt zijn hart vast voor knellende vingers en ontweken klappen en
verlangt tenslotte maar een ding: meedoen in dit humoristisch spel zonder woorden.
Double Tour is een tedere en poëtische alchemie van dans, acrobatie en jonglerie.
met: France Perpête en Toon Schuermans
www.baladeux.be
Jongleur met animatie voorzien na de voorstelling!
6/5 (-26 en +55j)/5 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart
3 euro (kinderen tot 12j)

28

THEATRAAL CONCERT
ARAM ENSEMBLE – DE VERJAARDAG VAN DE INFANTE (TRY-OUT)
woensdag 15 oktober, 20 uur
Het was de verjaardag van de Infante.
Ze was net twaalf jaar oud en de zon scheen vrolijk in de tuinen van het paleis.
Hoewel zij een echte prinses was en de Infante van Spanje,
had zij maar een verjaardag per jaar, net als de kinderen van heel arme mensen.
Dus was het een zaak van groot gewicht voor het hele land dat zij bij
die gelegenheid een ﬁjne dag zou hebben.
En het was werkelijk een echt ﬁjne, mooie dag...
Een theatraal concert, naar een sprookje van Oscar Wilde, op muziek van Bart Van Kerchove
en verteld door Mong Rosseel (Vuile Mong en de vieze gasten).
met: Bart Van Kerchove, Tamara Cuypers, Isabelle Decraene en Mong Rosseel
Een creatie met de steun van CC Stroming!
3 euro

MUZIKALE VERTELLING
REBECCA STRADIOT - SPROOKJES VOOR GROTE MENSEN
donderdag 16 oktober, 20.15 uur
Zijn sprookjes enkel voor kleintjes? Welnee! Ze laten ons niet alleen wegdromen,
ze houden ons ook een spiegel voor en maken het kind in ons weer wakker.
Rebecca Stradiot vertelt overtuigend teksten van Annie M.G. Schmidt, Roald Dahl,
Toon Tellegen, Geert De Kockere, Patrick Mc Donnell, oude Vlaamse sprookjes, …
en lardeert ze met nostalgische accordeonklanken.
met: Rebecca Stradiot
www.rebeccastradiot.be
i.s.m. bibliotheek Berlare en met de steun van de Vlaamse Overheid
4/3 (-26 en +55j) euro

TENTOONSTELLING
KOEN VAN DAMME
zondag 19 oktober, 17 uur
Koen Van Damme is architectuurfotograaf. Sinds 1996 fotografeert hij in
opdracht van verschillende architectenbureaus en bedrijven waar
architectuur een prominente rol speelt. Zijn foto’s vielen internationaal in
de prijzen en worden gepubliceerd in diverse architectuurmagazines en
-boeken. In onze galerie toont hij een selectie uit twaalf jaar architecturaal
beleven en zoeken naar de essentie van gebouwen.
www.koenvandamme.be
© Koen Van Damme
tot 8 december
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THEATER
COUR & JARDIN - PICASSO, STRIPTEASE VAN EEN GENIE
zaterdag 25 oktober, 20 uur
(inleiding bij de voorstelling om 19.30 uur)
De voorstelling werpt een onthullende blik op heldere en duistere passages in Pablo Picasso’s levensreis,
balancerend op een slappe koord tussen genialiteit en perversiteit.

© Luk Monsaert

Jef Demedts vertelt dat allemaal spetterend, speels en vooral guitig. Met een
verrassende levendigheid brengt hij dat knettergek stuk met zoveel verhaallijnen die elkaar doorkruisen dat je er plezant dronken van wordt zoals bij lekkere champagne. Terwijl je zit te denken dat alles wat daar verteld wordt wel
eens waar had kunnen zijn, zit je ook verbaasd te gapen naar de prestatie van
een acteur die net over de zeventig is en die je zowel amuseert als ontroert .
Werkelijk als een jonge spring in ‘t veld zet hij een van de mooiste voorstellingen van het seizoen neer. (Radio 1)
met: Jef Demedts en Bruno Van Heystraeten
regie: Frank Van Laecke
www.courenjardin.be
i.s.m. OPENDOEK v.z.w.
11/10 (-26 en +55j)/8 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

STUDIO ZONDAG
THE DITCH
zondag 26 oktober, 19.30 uur

GRATIS

Sinds de zomer van 2005 is het voor The Ditch bijzonder snel gegaan.
De groep verrast met een frisse, opzwepende en authentieke klank.
Dat is ook de mening van de jury van de wedstrijd Global Battle Of The
Bands, die The Ditch prompt afvaardigt naar de wereldwijde ﬁnale van
GBOB in Londen. De doortocht van The Ditch gaat er niet onopgemerkt
voorbij, ook niet bij major Sony BMG, die de heren een contract onder de
neus schuift. Een buitenkans om deze band nog gratis mee te pikken!
met: Kristof Van den Bergh (zang, gitaren), Sven Muller (bas) en Antony
Van der Wee (drums)
www.theditch.be en www.myspace.com/theditchrock

WOUTER DEPREZ - EELT
vrijdag 31 oktober, 20 uur

www.wouterdeprez.be
14/12 (-26 en +55j)/11 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart
30

© Stephan Vanﬂeteren

HUMOR

C U LT U U R

CURSUSSEN DIE BINNENKORT STARTEN
Cursus mondelinge geschiedenis
Mondelinge geschiedenis zit in de lift als methode om verhalen, herinneringen, gebruiken, rituelen,… vast te leggen.
Dat kan via een gesprek op tape, ﬁlm, papier of ergens op een harde schijf in digitale vorm.
Getuigenissen maken de kennis over het verleden rijker en complexer. Vele interviews bevatten informatie die nergens anders
is vastgelegd.
Mondelinge geschiedenis is niet alleen voor vakidioten. Ook in je eigen omgeving kan je aan de slag met enkele technieken
van mondelinge geschiedenis: hoe verliep een werkdag van grootvader in de fabriek; grootmoeder kent nog een liedje
uit haar kindertijd met wel 50 strofes; kunnen je grootouders nog vertellen hoe gezellig de zondagmiddagen waren bij hún
grootouders; welke indruk liet een bezoek aan Expo ’58 na op je ouders; hoe verliep het trouwfeest van nonkel Gaston; wie was er
allemaal betrokken bij de oprichting van je vereniging; zijn er leuke anekdotes in je vereniging die dreigen verloren te gaan; …?
In vier sessies geven we een inleiding tot de methodiek van mondelinge geschiedenis. Na een inleiding is er aandacht voor interviewtechnieken, het uitschrijven van interviews en mogelijkheden van presenteren.
data:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
begeleiding:

donderdag 9 en 23 oktober, 6 en 20 november van 20 tot 22 uur
4 euro
tot 2/10, 052 42 35 31 of cultuur.reserveren@berlare.be
zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. 091-0113307-40 van CC Stroming
mondelinge geschiedenis
Björn Rzoska (FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed v.z.w.)

In naam van vrijheid en gerechtigheid: wandeling in Brussel
Dat de Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 geen moment te vroeg kwam, bewijst deze historische wandeling
door de Brusselse binnenstad. Want ook in ons verleden vonden tal van wanpraktijken plaats. Ontdek Brussel eens vanuit een andere
invalshoek en stap met ons mee in de wereld van de mensenrechten!
Bij onverwachte problemen de dag zelf: 0473 20 20 02.
datum:
locatie:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
begeleiding:

zondag 19 oktober van 13.50 tot 17 uur
Station Brussel-Centraal (Lokettenzaal)
5 euro, met korting: 2,50 euro (info: Vormingplus)
tot 9/10 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
08 10 19A
Vormingplus Waas-en-Dender en Culturama v.z.w.
Machteld De Schrijver
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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.

zaterdag 27 september: gastronomische Elvira-Wandeling
Bezoekerscentrum Donkmeer organiseert voor de zesde keer deze wandeling voor ﬁjnproevers, begeleid door ervaren
gidsen van v.z.w. Durme. Wandelschoenen of laarzen zijn aangewezen. Prijs: 30 euro, alles inbegrepen.
Programma:
9 uur:
ontbijtbuﬀet;
10-13 uur:
natuurwandeling met gids (korte stop voor een broccolisoepje is voorzien);
13 uur
maaltijd in Elvira
Aperitief Kirr witte wijn;
Slaatje van brie met tomatenconﬁtuur en notenbrood;
Hongaarse goulash met gebakken peterselieaardappelen en een glaasje rode wijn;
Clafoutis van peren met koﬃe.
meer info en verplicht inschrijven: Restaurant Elvira, 09 367 06 82 en info@restaurant-elvira.be

zondag 5 en 19 oktober: kom eens trektellen!
i.s.m. Vogelwerkgroep Durmevallei
Al van ‘simultaantrektellingen’ gehoord? Die dagen worden over heel Vlaanderen tientallen telposten bemand om te turen
naar overtrekkende vogels. De telpost van v.z.w. Durme ligt in het Aubroek (het hart van de Scheldebroeken) in Berlare. Kom
gerust eens kijken, al heb je maar een uurtje tijd. Bij gunstige omstandigheden wordt de hele dag geteld. Blijvers zorgen zelf
voor een picknick.
Afspraak om 7.30 uur aan het Veerhuis of vanaf 7.45 uur aan de trektelpost.
meer info: Mathias Engelbeen, 0486 58 25 95 en mathias_engelbeen@yahoo.com

zondag 12 oktober: de bomen van het Boerenkrijgpark
i.s.m. Boerenkrijgcomité Overmere
In het Boerenkrijgpark van Overmere staan eeuwenoude bomen zoals de vederesdoorn, Noorse esdoorn, tulpenboom,
tamme kastanje, plataan… Tijdens een rustige wandeling vertellen heemkundige André De Meyer en natuurgids
Jan Maertens over de geschiedenis en de natuur van deze monumenten.
Afspraak om 15 uur aan het monument voor de Boerenkrijg (Pa & Gijs) bij de kerk van Overmere.
Het einde is voorzien rond 17 uur.
meer info: Jan Maertens, 0478 76 55 49
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Pa & Gijs Wandeltochten
Ook voor de derde wandeling van het ‘Drieluik van het Donkmeer 2008’ ontvangen de Boerenkrijgstappers op zondag
28 september de wandelaars in Festivalhal Donkmeer. Alle trajecten zijn bij normale weersomstandigheden geschikt voor
kinderwagens en met uitzondering van het 6 km-parcours, lopen alle wandeltrajecten doorheen de Eendenkooi.

Start

•
•
•

vrije start tussen 7.30 en 15 uur; aankomen vóór 18 uur;
elk wandeltraject is volledig en duidelijk bewegwijzerd met opvallende pijlen;
de startplaats is tevens de aankomstplaats.

Inschrijfgeld

•
•
•

1,50 euro inschrijfgeld, verzekering inbegrepen;
0,50 euro korting voor leden van erkende clubs;
gratis voor leden van de Boerenkrijgstappers of voor wie zich ter plaatse laat aansluiten.

Parcours
Je hebt keuze uit volgende afstanden: 4, 6, 9, 12, 18, 24 en 30 km:
Op het traject van 4 km blijf je in de onmiddellijke omgeving van het Donkmeer;
Het traject van 6 km maakt een lus richting Gratiebossen en de 9 km laat je kennismaken met de landelijke grensstreek
tussen Overmere en Zele-Heikant;
De langere afstanden verlaten het traject van 9 km in het Mosseveld en trekken naar Overmere, waar in de Vrije Basisschool een comfortabele rustpost met ‘natjes en droogjes’ is ingericht. De terugweg loopt langs de Molenbeek, velden,
meersen, waterplassen aan de rand van Recreatiedomein Nieuwdonk en door de Eendenkooi;
De wandelaars van de 24 km maken vanuit Overmere een lus van 11 km richting Kalken met een rustpost in De Groene
Meersen, een gezellig café met een ruim overdekt terras;
Wie 18 of 30 km wil wandelen, maakt eerst de lus van 6 km en stapt vervolgens het traject van 12 of 24 km.

•
•
•
•
•

Voor ieder wat te beleven
Wandelaars en niet-wandelaars kunnen genieten van lekkere, versgebakken pannenkoeken of proeven van een van de vele
drankjes. Wielerliefhebbers kunnen het wereldkampioenschap wielrennen volgen op een groot scherm.

Deze wandeling maakt deel uit van de CM-ﬁt actie:

•
•
•

wandelaars kunnen een CM-ﬁt spaarzegel verkrijgen;
het CM-ﬁt team is aanwezig om ﬁtheidtesten af te nemen;
kinderen kunnen zich uitleven op de CM-ﬁt obstakelbaan: het unieke hindernissen springkasteel van CM Waas
en Dender.

Wie ook aan de twee andere wandelingen van dit drieluik heeft deelgenomen – met als bewijs een tweemaal afgestempelde
drieluikkaart – ontvangt na deelname aan deze wandeling ter plaatse een mooi pakket lekkere Witkap-Pater bieren.
meer info:

Norbert Sichien, 09 367 75 97 en norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
Johan Roels, 09 360 60 91 en johan@boerenkrijgstappers.be
www.boerenkrijgstappers.be
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NIEUWS uit de SPORTDIENST
De Gordel
De Gordel vindt plaats op zondag 7 september. Wie wil, kan zijn deelnamekaart kopen op de gemeentelijke sportdienst aan
de voordelige prijs van 4 euro.
Meer info over de wandelingen en ﬁetstochten, vertrekpunten en vertrekuren kan je vinden op de gordelwebsite:
www.de-gordel.be.

Wekelijkse activiteiten
Vanaf 8 september start een nieuw seizoen gemeentelijke sportactiviteiten.
Sportacademie kleuters (4-6j)
Seniorenturnen
Stepaerobic
Aerobic

Prijs:

woensdag
woensdag
dinsdag
donderdag
maandag
dinsdag
donderdag

13.30-14.30 uur
15-16 uur
14-15 uur
15.30-16.30 uur
20.30-21.30 uur
20-21 uur
20-21 uur

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

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

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

Scholenveldloop
Op woensdag 17 september organiseren de gemeentelijke sportdienst,
de atletiekkern van Overmere en de Stichting Vlaamse Schoolsport de 13de scholenveldloop. Het startsein wordt gegeven
om 14.30 uur. Zowel de kinderen van de Berlaarse scholen als hun ouders kunnen hieraan deelnemen. De scholenveldloop
vindt plaats aan de Finse piste in Overmere. Ook supporters zijn welkom.
Meer info vind je bij de gemeentelijke sportdienst en bij de Berlaarse scholen.

Sport overdag special
Sportdag voor actieve volwassenen met keuze uit tal van sporten zoals mountainbike, hoogteparcours, golf, aqua moves,
springfabriek, ﬁtness en speedminton. Iedereen is welkom op vrijdag 10 oktober in het Provinciaal sportcomplex Puyenbroeck.
Deelnemen kost 6 euro (halve dag) of 8 euro (volledige dag), allebei inclusief een sportverzekering en een belegd broodje.
Meer info vind je in de folder, verkrijgbaar bij de gemeentelijke sportdienst of raadpleegbaar via www.berlare.be.
Inschrijven vóór 25 september bij de gemeentelijke sportdienst.

Senior Sportief
Elke 50-plusser is welkom om in een gezellige, ontspannen sfeer zijn favoriete sport te beoefenen of kennis te maken met
een nieuwe sporttak.
Senior Sportief is een Oost-Vlaamse seniorensportdag en biedt onder meer badminton, aquagym, ﬁetsen, petanque, yoga,
gymnastiek, volksdans, krulbol en seniorobics, Tijdens de middagpauze is er muzikale omlijsting.
Senior Sportief vindt plaats op donderdag 25 september in Deinze. De sportdienst voorziet busvervoer van en naar Deinze.
Deelnemen kost 5 euro, inclusief een aandenken, sportverzekering, koﬃe & gebak en busreis.
Wie het wenst, kan een koude schotel en drankje bestellen voor 8,50 euro. Boterhammen meebrengen van thuis kan ook.
Inschrijven vóór 8 september bij de gemeentelijke sportdienst.
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Het GALM’t in onze gemeente
Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de dienst Sport van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen het
GALM-project. GALM staat voor Gezond Actief Leven Model en is een sport- en bewegingsproject dat in eerste instantie
bestemd is voor senioren die niet (meer) sportief actief zijn maar dat wel (weer) willen worden.
Elke inwoner van 60 tot 65 jaar krijgt in september een brief ter promotie van dit project. In deze brief wordt gevraagd een
beperkte vragenlijst in te vullen (terug te bezorgen aan de sportdienst) en bevat een uitnodiging om deel te nemen aan een
vrijblijvende ﬁttest.
Indien we geen antwoord ontvangen, komt een medewerker van het project thuis langs tussen 15 en 30 september
om het formulier op te halen en om eventuele vragen te beantwoorden.
Het project start met een vrijblijvende ﬁttest op donderdag 9 oktober in de sporthal van Overmere.
De sportdienst is nu reeds op zoek naar vrijwilligers uit de leeftijdscategorie 58-70 jaar om dit project mee op poten
te helpen zetten.
meer info en inschrijven voor deze lessen, sportieve uitstappen en projecten: sportdienst Berlare,
09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be.
Openingsuren van de bureaus in Overmere en Berlare vind je in de rubriek ‘Wie, wat, waar’.

START TO JUDO gratis judolessen bij Judoclub Kumiuchi
Sporthal Berlare
vanaf 4 t.e.m. 9 jaar:
vanaf 3 september op woensdag en vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur
vanaf 10 t.e.m. 12 jaar:
vanaf 3 september op woensdag en vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur
vanaf geboortejaar 1995: vanaf 8 augustus op woensdag en vrijdag van 19.30 tot 21 uur
alle leeftijden:
vanaf september op zondag van 10.30 tot 12 uur
Jongeren met een verstandelijke en/of motorische handicap trainen vanaf 30 augustus op zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur.
Sporthal Overmere
vanaf 6 jaar:
meer info:

vanaf 2 september op dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.30 uur

Martine D’hooge, 052 42 76 64 en desaedelaere@skynet.be
Willy Sichien, 09 367 81 54 - Jan Pieters, 052 42 73 50 - www.judoclubberlare.be

SK BERLARE
STEP & BBB
in NATIONALE REEKSEN in sporthal Overmere
Dankzij een spannende eindronde kon SK Berlare zich eind
vorig seizoen, voor het eerst in de geschiedenis van de club,
plaatsen voor een nationale competitiereeks. Vanaf september
speelt het A-elftal van SK Berlare in Vierde Klasse B.
Het wedstrijdniveau en -tempo liggen hier nog een stuk hoger
dan in de provinciale competitie. De voorbereidingen tijdens
de zomermaanden waren intensief en zijn vlot verlopen.
Het elftal is klaar voor een mooi nationaal debuut.
Een sterke twaalfde man is wel meegenomen. Daarom nodigt
de club alle inwoners uit om massaal te komen supporteren
voor de wedstrijden van het eerste elftal. Een kalender van de
thuiswedstrijden in september en oktober is terug te vinden in
de activiteitenkalender van deze Infogem. De volledige speellijst vind je op de clubwebsite.

Wie op een leuke en gezonde manier zijn lichaam in conditie wil
houden, kan step en/of BBB volgen in sporthal Overmere.

Step
Deelnemers voeren dansbewegingen uit op een plateau.
Ze trainen hiermee op een toﬀe manier vooral het onderlichaam.
Op het einde van de sessie zijn 10 minuten buikspieroefeningen
en stretchen voorzien.
Ideaal voor wie graag danst en de conditie wil opbouwen.
Een reeks van tien lessen start op dinsdag 16 september van 20
tot 21 uur. De kostprijs bedraagt 45 euro.

Combi step-BBB

Aan de thuiswedstrijden tegen E. Zele (zaterdag 20 september
om 19.30 uur) en Opstal (zaterdag 18 oktober om 19.30 uur)
gaat een diner vooraf. Inschrijven kan via www.skberlare.be of
0475 60 07 28.

Dit is een heel afwisselende combinatie rond conditietraining en
spierverstevigende oefeningen. De stepoefeningen blijven eenvoudig zodat iedereen meekan. Deelnemers werken ook
30 minuten aan armen (met lichte halters), buik, benen en billen.
Een reeks van tien lessen start op dinsdag 16 september van 21
tot 22 uur. De kostprijs bedraagt 45 euro.
Breng best een matje of handdoek mee voor de grondoefeningen.

meer info: 0475 60 07 28 en www.skberlare.be

meer info en inschrijvingen: Imka Bogaert, 0477 90 21 84

diner
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SEPTEMBER
Kampeervriendenkring De Turfputzwervers, bijeenkomst om 19.30 uur in Den Turfput (052 42 67 82)
K.F. Sint-Pietersvrienden, evaluatieconcert om 13.30 uur in CC Stroming (09 367 50 40)
SK Berlare, eerste elftal thuis tegen Dilbeek om 15 uur (052 42 36 10)
sportdienst, eerste les stepaerobic van 20.30 tot 21.30 uur in de balletstudio (09 356 89 56)
sportdienst, eerste les seniorenturnen van 14 tot 15 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)
sportdienst, eerste les aerobic van 20 tot 21 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)
sportdienst, eerste les sportacademie kleuters van 13.30 tot 14.30 in sporthal Berlare en van 15 tot 16 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
sportdienst, eerste les seniorenturnen van 15.30 tot 16.30 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
sportdienst, eerste les aerobic van 20 tot 21 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
opening tentoonstelling Ann Ryckaert om 20 uur in CC Stroming (052 42 42 47)
K.F. Sint-Pietersvrienden, concert ter gelegenheid van de braderie om 18.30 uur in Uitbergen (09 367 50 40)
Bosquimano, Het Woord om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
cultuurdienst, De Donk verbeeld/t van 14 tot 18 uur langs het Donkmeer (052 42 42 47)
cultuurdienst, Open Monumentendag van 10 tot 18 uur op verschillende locaties rond het Donkmeer (052 42 42 47)
Gezinsbond Berlare, tweedehandsbeurs om 13.30 uur in CC Stroming (0486 79 60 61)
Neyah, start nieuwe cursussen oriëntaalse dans in de gemeentelijke balletstudio (0485 50 70 35)
Imka Bogaert, start nieuwe cursussen step en BBB in sporthal Overmere (0477 90 21 84)
sportdienst, scholenveldloop vanaf 14.30 uur aan Finse piste Overmere (09 356 89 56)
JTV Brigand, Heren C tegen VC Sibok Sinaai om 18.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen VC Argex Duvel Puurs B om 20.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
SK Berlare, eerste elftal thuis tegen E. Zele om 19.30 uur met voor de wedstrijd diner (052 42 36 10)
JTV Brigand, Heren B tegen VC Cosmos Wontergem om 18 uur in Zele (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames B tegen Gevok Gent B om 15.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames A tegen Hebo Borsbeke-Herzele A om 20 uur in Zele (0474 54 02 34)
v.z.w. Durme, gastronomische wandeling met vertrek om 9 uur aan de Elvira (09 367 06 82)
’t Meziek Berlare, kermisconcert om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Boerenkrijgstappers, Pa-Gijstochten vanaf 7.30 uur in Festivalhal Donkmeer (09 367 75 97)
Studio Zondag met Combo caliente om 21 uur in Cultuurcafé (052 42 35 31)
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OKTOBER
JTV Brigand, Heren C tegen VC Lochristi-Wachtebeke om 18.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames A tegen VC Panda’s Lokeren A om 20 uur in Zele (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen Evo Ename om 20.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
SK Berlare, eerste elftal thuis tegen Schoten om 19.30 uur (052 42 36 10)
Chirojongens Berlare, startdag om 14 uur aan de Scheve Villa (0485 25 06 48)
JTV Brigand, Heren B tegen Evo Ename B om 18 uur in Zele (0474 54 02 34)
v.z.w. Durme en Natuurpunt Dendermonding, simultaantrektelling met vertrek om 7.30 uur aan het Veerhuis (0486 58 25 95 en 052 44 84 42)
Jeugdmeziek Berlare, dessertenconcert om 15 uur in CC Stroming (0485 40 71 66)
Bibliotheek, lezing over heksen om 20.15 uur in CC Stroming (052 42 61 88)
Curieus Berlare, algemene kennisquiz om 20 uur in CC Stroming (0486 42 13 24)
VVV-Donkmeer, Halloweentocht met vertrek om 19 uur aan Festivalhal Donkmeer (0476 56 43 50)
De Schedelgeboorten met ‘Feestje!’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
JTV Brigand, Dames B tegen Madavoc Hamme A om 15.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
Baladeu’x met ‘Double Tour’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Natuurpunt Dendermonding, wandeling in het Aubroek met vertrek om 8 uur aan het Veer in Berlare (052 44 84 42)
v.z.w. Durme en Boerenkrijgcomité Overmere, gegidste wandeling in Boerenkrijgpark Overmere om 15 uur (0478 76 55 49)
Aram Ensemble met ‘De verjaardag van de Infante’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Rebecca Stradiot met ‘Sprookjes voor grote mensen’ om 20.15 uur in bibliotheek Berlare (052 42 35 31)
Bosquimano, Alcatraxx vanaf 21 uur in Festivalhal Donkmeer (bosquimano_crew@hotmail.com)
JTV Brigand, Heren C tegen VC Kalken B om 18.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen VK Aalst om 20.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
SK Berlare, eerste elftal thuis tegen Opstal om 19.30 uur met voor de wedstrijd diner (052 42 36 10)
JTV Brigand, Heren B tegen VC Drongen A om 18 uur in Zele (0474 54 02 34)
v.z.w. Durme en Natuurpunt Dendermonding, simultaantrektelling met vertrek om 7.30 uur aan het Veerhuis (0486 58 25 95 en 052 44 84 42)
opening tentoonstelling Koen Van Damme om 17 uur in CC Stroming (052 42 42 47)
PhiNyX, muziekquiz om 20 uur in CC Stroming (vzwphinyx@gmail.com)
Cour & Jardin met ‘Picasso, striptease van een genie’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Jeugdraad Groot-Berlare, Kristalbal in SCC De Venne (0486 43 94 13)
Gezinsbond Berlare, Sint-Maartenfeest om 14 uur in CC Stroming (0486 79 60 61)
Studio Zondag met The Ditch om 19.30 uur in Cultuurcafé (052 42 35 31)
Wouter Deprez met ‘Eelt’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

WIE? WAT? WAAR?
GEMEENTEBESTUUR BERLARE

GEMEENTERAADSLEDEN

BURGEMEESTER

Luc Vercruyssen

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

052 42 53 86
02 501 84 05

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

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

Turfputstraat 88a, Berlare
052 42 23 25
l.vercruyssen@skynet.be
Karel De Gucht, voorzitter Hoogstraat 9, Berlare
052 42 53 86
burgemeesterdegucht@berlare.be
Francky Verhofstadt
Heikantstraat 48d, Overmere
09 367 89 06
francky.verhofstadt@skynet.be
Carine Meyers
Donklaan 249/6, Uitbergen
02 549 00 24
carine.meyers@vld.be
Marleen Zaman
Donklaan 22a, Berlare
09 342 09 17
marleen.zaman@online.be
Jan De Palmenaer
Veerstraat 81b, Uitbergen
09 367 82 72
jandepalmenaer@hotmail.com
Michel Van der Haegen Warande 24, Berlare
052 42 29 97
vanderhaegen.michel@skynet.be
Tania Vis
Hogeweg 22, Berlare
052 42 30 16
tania_vis@msn.com
Patrick Van Malderen Galgenbergstraat 73, Berlare
052 42 50 37
patrick.van.malderen@skynet.be
Freddy Schatteman
Mandemakersstraat 4, Berlare 052 42 25 41
vof.schatteman@skynet.be
An Van Driessche
Koﬃestraat 25, Uitbergen
09 367 94 26
anvandriessche@skynet.be
Steven Baeyens
Donklaan 187, Uitbergen
0479 27 82 92
baeyens_steven@hotmail.com
Joke Vercammen
Lindestraat 80, Overmere
09 367 56 47
jo.vercammen@telenet.be
Dion Landuyt
Kerkveld 3, Berlare
052 43 00 86
dion.landuyt@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
0486 42 13 24
schepenarbijn@berlare.be
milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: van 19.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur in het
gemeentehuis, Dorp 22
Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
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

0472 47 99 81

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

GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare

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

openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag
8-12 uur / 13-17 uur
donderdag
8-12 uur
vrijdag
8-12 uur
sluitingsdagen gemeentehuis
dinsdag 30 september
woensdagnamiddag 1 oktober.
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GEMEENTEHUIS OVERMERE
Baron Tibbautstraat 2, Overmere
(ingang langs Boerenkrijgpark)
openingsuren:
woensdag van 13.30 tot 18 uur
zaterdag van 9.30 tot 12 uur

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 tot 12 uur

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 13.30-18 uur
zaterdag 9.30-12 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: 29 september t.e.m. 3 oktober

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
40

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

Dorp 96, Berlare
openingsuren
ma : gesloten
di : 08 - 12 uur / 13 - 19 uur
wo : gesloten
do : 08 - 12 uur / 13 - 17 uur
vrij : gesloten
za : 08 - 12 uur
interventie
101
wijkinspecteurs
09 367 50 15
Berlare (*):
André Lion en Jonny Christiaens
Overmere:
Herwig Van de Velde
Uitbergen-Donk: Anja De Campenaere
(*): scheidingslijn tussen beide wijken: Hogeweg-DorpHoogstraat-Leopolddreef

> POSTKANTOOR
E. Hertecantlaan 43, Berlare
052 42 31 84
Postpunt Overmere, Dendermondsesteenweg 61 09 367 93 54

> 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

GVK

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!

1

Redactioneel

blz. 1

2

Overheid
Gemeentelijke mantelzorgpremie
Elektronische identiteitskaart voor 75-plussers
Gezelschapsdienst 60-plusser
Gratis huisvuilzakken
Koop milieubewust, koop duurzaam
Water, toekomstig vloeibaar goud
Wees niet te kwistig met licht
Geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea

blz. 2
blz. 2
blz. 3
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7

3

4
5

Winnaar Infogem juli-augustus
(oplossing: oprijlaan Nieuwdonk):
Willem Dubois (Schuttersweg 16) mag zijn waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

6
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Coördinatie fotograﬁe: Marc Van Gysegem
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De leerlingen van het zesde leerjaar hebben op hun eigen manier Leerlingen van VBS Donk beleven veel plezier aan hun
IBO Berlare uitgewuifd. Op naar het middelbaar onderwijs!
voorleesproject.

Sociaal
Aan wie geef jij een pluim?
Oxfam Wereldwinkel: kermisterras en opendeur
Nieuws uit het Rode Kruis

blz. 8
blz. 8
blz. 8

Politie
Verkeersveiligheid gaat de goede kant uit

blz. 9

Jeugd
15 jaar Jeugdraad Groot-Berlare
Jeugdraad op zoek naar nieuwe leden
Startdag Chirojongens Berlare
Beweeg! Week van het IBO
Inschrijven herfstvakantie IBO
Kom uit je kot! Resultaten vragenlijst Jeugdraad
Kom uit je kot! Open vergadering Jeugdontmoetingscentrum

blz. 10
blz. 10
blz. 10
blz. 10
blz. 11
blz. 12
blz. 14

Cultuur
De Donk verbeeld/t
Vorming overdag
25 jaar Verzamelclub De Biekorf
Nieuws uit de bib
Balletschool Terpsichore: uurroosters
Nieuwe cursussen oriëntaalse buikdans
Collectief Decorum speelt De Vrek
Nieuw fotoboek Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare
Muziekquiz PhiNyX
Nieuwe show Les Femmes Uniques
Zuipkaart voor CC Stroming
Programma CC Stroming september-oktober

blz. 15
blz. 16
blz. 16
blz. 17
blz. 23
blz. 24
blz. 24
blz. 25
blz. 25
blz. 25
blz. 25
blz. 26

Toerisme
Activiteiten bezoekerscentrum Donkmeer
Pa & Gijs Wandeltochten

blz. 32
blz. 33

Sport
Nieuws uit de sportdienst
Start to Judo
SK Berlare in nationale reeksen
Step en BBB in sporthal Overmere

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

Activiteitenkalender

blz. 36

Wie? Wat? Waar?

blz. 37

Terugblik in beeld
Uitneembare middenkaternen
Kermisprogramma Uitbergen - Donk - Berlare

BERLARE IN BEELD

FOTOWEDSTRIJD

binnenzijde cover

De activiteit van v.z.w. Durme ‘Stilleven: over natuurbeleving
en stilte’ viel bij de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang erg in de smaak.

De 25ste editie van de Donkse kwarttriatlon werd gewonnen
door Steven Van Heirseele , vlak voor onze dorpsgenoot
Wouter Monchy (links vooraan). Lies Maes werd eerste dame.

binnenkant achterﬂap

Heel wat belangstelling voor de viswedstrijd
voor de jeugd tijdens de Waterfeesten.

De eerste editie van de trio-triatlon was een schot in de roos met dertig
Berlaarse teams. Een ploeg van drie sportievelingen moest, in aﬂossing,
250 meter zwemmen, 10 km ﬁetsen en 3,5 km lopen. Jartazi heren won
deze eerste editie.

Het Kapelleplein vol zingende, dansende en enthousiaste mensen.
Met dank aan de eerste editie van Berlare zingt!
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