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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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Overheid
Kasteel Berlare opent even de deuren
Gezonde alternatieven voor schadelijke pesticiden
Bloemstukken Allerheiligen
Milieutip van de maand
Ontruiming 140 gratis graven op kerkhof Overmere
Heb jij recht op een verwarmingstoelage?
Plannen Donkoeverpark
Geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea
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Winnaar Infogem september-oktober
(oplossing: hoeve vooraan Heikantstraat):
Annelien D’heer (Kerkstraat 114) mag haar waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.
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Druk: Drukkerij De Canck
Oplage: 6.300 exemplaren
Artikels en activiteiten voor de kalender voor het volgende nummer januari-februari
worden verwacht ten laatste op maandag 8 december op het redactiesecretariaat:
CC Stroming
Dorp 101, Berlare
052 42 73 72 en cultuur@berlare.be

9
10

Sociaal
Vredeseilanden Overmere zoekt helpende handen
Geschenkenbeurs Oxfam wereldwinkel
Fietspoetsdienst zoekt vrijwillige koks
Nieuws uit het Rode Kruis
VrouwENkans
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Jeugd
Kersthappening Gemeenteschool Uitbergen
St.-Maartenontbijt Chiromeisjes Berlare
Speelplein zoekt monitoren paasvakantie
Inschrijven kerstvakantie IBO
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blz. 14
blz. 14
blz. 15

Het gemeentebestuur organiseerde een ontbijtwandeling voor
nieuwe inwoners. De dappersten waagden zich aan een natte
wandeling. De overige aanwezigen bleven lekker droog in
Festivalhal Donkmeer.

De werken aan het nieuwe woon- en zorgcentrum Ter Meere
schieten goed op.
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Toerisme
Activiteiten bezoekerscentrum Donkmeer
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Sport
Nieuws uit de sportdienst
Kerstmountainbiketocht
Kerstfrettocht Kluit Gelijk
Karateclub Kusanku
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Activiteitenkalender

blz. 35

Wie? Wat? Waar?

blz. 37

Terugblik in beeld

Rode Kruis Berlare kon tijdens een plechtige huldiging het
EHBO-brevet uitreiken aan 19 cursisten.

blz. 8
blz. 8
blz. 8
blz. 9
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Politie
Samenvatting Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement

Cultuur
Kookdemo met Geert Van Der Bruggen,
Guy Van Cauteren en burgemeester Karel De Gucht
Komedie bij Panta Rhei
Kerstconcert Sint-Martinuskerk
Kerstwandeling
Populaire Vlaamse zangstonde
Komedie bij Hand in Hand
Nationale ruilbeurs en rommelmarkt
Elfde eindejaarskwis
Nieuws uit de bib
Voice Male in CC Stroming
De Vrek bij Collectief Decorum
80 jaar KVLV Berlare: kerst in stijl
Vragenlijst Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare
Programma CC Stroming november-december

Veel sfeer tijdens De Donk verbeeld/t. Hier zie je enkele Panta
Rheileden in een tableau vivant langs het Donkmeer.

BERLARE IN BEELD

FOTOWEDSTRIJD

binnenzijde cover

© René Stevens

Prijsvraag

Een groot succes voor ‘Frituur Pater De Visscher’ op Berlare jaarmarkt. De opbrengst is een levensnoodzakelijke steun voor het
werk van Pater De Visscher in Congo. Dank aan alle medewerkers
en sympathisanten.

Tijdens de derde vakantiecursus natuurschilderen maakten de
cursisten op een intense manier kennis met hun liefhebberij,
midden in de natuurgebieden van Zele en Berlare.

binnenkant achterﬂap
Boekbaby’s krijgen een cadeauboekje in de bib.

Graag teksten aanleveren in Word; foto’s apart als fotobestand (jpg, eps, tiﬀ, bmp).
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Beste inwoners
Dit is al de laatste Infogem van 2008. Het jaar loopt dus op zijn einde. De voorbije maanden vlogen
voorbij en opnieuw gebeurde er veel in onze gemeente, zowel voor als achter de schermen.
Sinds kort is het kasteel deﬁnitief eigendom van de gemeente. Het gemeentebestuur werkt nu
volop aan de voorbereiding van het renovatiedossier en het bosbeheersplan. Maar zoals eerder
aangekondigd, stelt het gemeentebestuur de deuren een weekend lang open voor alle inwoners,
alvorens aan de restauratie van het kasteel en de sanering van het park te beginnen.
In deze Infogem verneem je wanneer je het kasteel kan bezichtigen.
Site Festivalhal Donkmeer ondergaat vanaf volgend voorjaar een ingrijpende gedaantewissel.
Het Donkoeverpark dat er de komende jaren zal rijzen, moet het toerisme een nieuw elan geven.
Hoe dat er zal uitzien, vind je eveneens in dit nummer.
Het college vond ook een oplossing voor de nood aan ontmoetingsruimte voor jongeren.
In overleg met de jeugdraad is beslist het jeugdontmoetingscentrum onder te brengen in Dorp 96.
Volgend jaar in september zou het JOC de deuren moeten openen.
Zoals beloofd in de beleidsverklaring, maakt het gemeentebestuur werk van properder straten.
Om deze belofte kracht bij te zetten, zet het bestuur op drie fronten in. Samen met de andere
gemeenten binnen Verko wordt een zwerfvuilproject opgestart. Met JOMI sloot het gemeentebestuur een contract af om een groep werkers in te zetten die geregeld het zwerfvuil komt ruimen.
En tot slot keurt de gemeenteraad in november het Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement
goed. Wie zwerfvuil achterlaat, kan voortaan dus een administratieve boete krijgen.
Op het vlak van verkeersveiligheid zijn de resultaten van onze bevraging aan de ouders gekend.
De resultaten zijn soms heel verrassend. Ondertussen werden al een aantal suggesties uitgevoerd;
andere volgen nog.
Ook al is het pas november, toch wens ik jullie namens het college van burgemeester en
schepenen nu reeds prettige eindejaarsfeesten toe.

Met vriendelijke groeten

Wim Arbijn
schepen bevoegd voor milieu, informatica,
verkeer en mobiliteit
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KASTEEL BERLARE OPENT EVEN DE DEUREN
Het gemeentebestuur kocht in mei van dit jaar het kasteel in de dorpskern van Berlare.
Het college had al eerder laten weten een weekend lang de deuren te openen voor alle inwoners,
van zodra de notariële akte zou zijn verleden.
Dat is sinds kort gebeurd. Daarom nodigt het gemeentebestuur alle inwoners uit om een kijkje te komen nemen
in het kasteel en park op zaterdag 27 en zondag 28 december, telkens van 13 tot 17 uur.
Verenigingen zorgen voor hapjes en drankjes.
Daarna sluit het domein opnieuw de deuren voor de sanering van het park en de renovatie van het kasteel.

GEZONDE alternatieven
voor SCHADELIJKE pesticiden
Een tuin zonder ongedierte en onkruid is de droom van elke tuinier.
Om die droom waar te maken gebruiken sommige mensen vaak chemische producten. Maar pesticiden kunnen ernstige gevolgen hebben
voor de gezondheid. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor verschillende
kankersoorten. Daarnaast zijn ze ook schadelijk voor het leefmilieu: ze
vervuilen bodem en water, diersoorten worden met uitsterven bedreigd,
de biodiversiteit komt in gevaar, …
Denk dus twee keer na alvorens pesticiden in de tuin te gebruiken.
Een mooie tuin zonder chemische bestrijdingsmiddelen is nochtans
perfect mogelijk.
Om onkruid te vermijden is niets beter dan stro of een bodembedekker. Denk ook eens aan cultuurwisseling van het ene jaar op het andere
en kies plantensoorten die bij de bodem en het klimaat passen. Een
haag of nestkastjes zijn dan weer ideaal voor vogels die veel insecten
eten. Als het ongedierte toch blijft terugkomen, kun je brandnetelgier
in poedervorm gebruiken (1 kg brandnetels per 10 liter water en 12 tot
24 uur laten weken). Dat is niet alleen doeltreﬀend, maar ook milieu- en
budgetvriendelijk.
meer info:
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milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
www.detuingids.be

Bloemstukken Allerheiligen
Vanaf de eerste week van december verwijdert
de grafmaker de bloemstukken die n.a.v.
Allerheiligen op de graven, aan de columbaria
of bij de strooiweide worden geplaatst.
Gelieve hiermee rekening te houden en de
waardevolle stukken tijdig weg te nemen.

OVERHEID

MILIEUTIP van de maand
Van de huizen die vóór
1980 zijn gebouwd,
is 70% onvoldoende ge
ïsoleerd.
Jaarlijks laten we in tot
aal meer dan 2 miljard
euro (!)
aan warmte de lucht inv
liegen…
Door 25 meter tochtstrip
te plakken aan tochtend
e ramen en kieren
onder deuren, bespaar
je jaarlijks 24 euro.
Door een klep of een toc
htborstel op je brievenb
us te monteren
bespaar je jaarlijks nog
eens 12 euro.
Makkelijk verdiend, toc
h?

ONTRUIMING 140 gratis GRAVEN
op begraafplaats Overmere
Om begraafruimte voor de toekomst te creëren, moet het college van
burgemeester en schepenen noodgedwongen de ontruimingsprocedure opstarten voor negen rijen gratis graven op de begraafplaats van
Overmere. Het gaat om de rijen J6 tot en met J14. Dat zijn in totaal 140
graven uit 1981 tot 1989. Een overzichtslijst met de te ontruimen graven
hangt uit aan de ingang van de begraafplaats en aan het gemeentehuis
van Overmere.
Het college beseft dat deze maatregel een emotionele impact heeft op
de nabestaanden. Toch is deze beslissing onvermijdelijk.
De betrokken families zijn intussen per brief op de hoogte gebracht van
de geplande ontruiming van het graf van een nabestaande. Wie toch
geen brief zou hebben ontvangen, neemt contact op met de dienst
bevolking.
Vanaf december 2009 kunnen nabestaanden de zerken, graftekens en voorwerpen op de grafsteen verwijderen.
Hiervoor moet toelating worden gevraagd op de dienst bevolking.
De voorwerpen en grafzerken die niet worden verwijderd, worden vanaf 1 januari 2010 eigendom van de gemeente en
zullen door de gemeentediensten worden verwijderd. Het ontruimen van de graven zelf is gepland vanaf januari 2010.
Ter herinnering aan deze overledenen komt er een herdenkingszuil op de begraafplaats.
Wie dat wenst, kan voor een kleine bijdrage een naamplaatje van de overledene op de zuil laten bevestigen.
De mogelijkheid bestaat echter ook om het graf te behouden, weliswaar niet op dezelfde plaats. Er zijn twee mogelijkheden:
Nabestaanden die willen dat hun overleden familielid wordt ontgraven en elders opnieuw begraven, moeten vóór
27 oktober 2009 een concessie voor een grafkelder aanvragen.
Nabestaanden die willen dat hun overleden familielid wordt ontgraven en gecremeerd, moeten dit eveneens melden
vóór 27 oktober 2009. Na de crematie zijn er drie opties: de asurne begraven in een urnenkelder, de asurne bijzetten in
een nis in het columbarium of de as laten uitstrooien.

•
•

De kosten voor ontgraven, overbrengen, herbegraven, cremeren, … zijn ten laste van de familie.
Het gemeentebestuur plant later ook ontruimingen op andere gemeentelijke kerkhoven. Van de gelegenheid wordt dan
tevens gebruik gemaakt om de begraafplaatsen in een meerjarenplan te verfraaien. Je leest er later meer over in Infogem.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
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Heb jij recht op een VERWARMINGSTOELAGE?
De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om
in moeilijkheden te geraken. Er is echter een sociaal vangnet in het leven geroepen. De voorwaarden om gebruik te kunnen
maken van een verwarmingstoelage, worden hier kort geschetst.

Over welke brandstof gaat het?
Het gaat om huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type C) en bulkpropaangas, geleverd tussen 1 september 2008 en 30
april 2009. De prijs, inclusief BTW, op de factuur bedraagt minstens 0,56 euro per liter. Een additief dat afzonderlijk op de factuur wordt vermeld, komt niet in aanmerking.
De verwarmingstoelage geldt dus niet voor aardgas via aansluiting op het distributienet, en evenmin voor propaangas en
butaangas in gasﬂessen.

Wie kan een beroep doen op deze ﬁnanciële tussenkomst?

•
•

•
•

categorie 1
Personen of gezinsleden met een OMNIO-statuut of RVV-statuut (vroegere WIGW-statuut). Voor deze personen is er geen
inkomstenonderzoek.
categorie 2
Personen met een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 14.624,70 euro,
verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste. Een persoon ten laste is een lid van het gezin van de gerechtigde met
een netto jaarinkomen - zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen - dat lager is dan 2.700 euro.
Voor wie eigenaar is van een of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin hij woont, zijn
bijzondere berekeningsregels van toepassing.
categorie 3
Personen met of een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling. In beide gevallen moet het OCMW vaststellen dat de persoon zijn verwarmingsfactuur niet kan betalen.
categorie 4
Personen met een jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen dat lager of gelijk is aan 23.705,66 euro. Dit bedrag kan niet
worden verhoogd per persoon ten laste.

Hoeveel bedraagt de toelage?
Personen uit een van bovenstaande categorieën die brandstof hebben aangekocht die voldoet aan de hoger vermelde voorwaarden, hebben recht op een verwarmingstoelage.
categorie 1 tot en met 3
De toelage per liter hangt af van de brandstofsoort en van de prijs per liter, en schommelt tussen 3 en 20 cent per liter.
In ieder geval is de toelage beperkt tot 1.500 liter per winter per gezin en voor een totaalbedrag van maximum 300 euro.
Voor kleine hoeveelheden, aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type C), bedraagt de
verwarmingstoelage steeds 150 euro.
categorie 4
Personen van categorie 4 wordt een forfaitaire toelage toegekend van 105 euro, op voorwaarde dat er minstens 750 liter
is geleverd. Men mag meerdere leveringen combineren. Een toelage aan de pomp bestaat voor deze categorie niet.

•

•

4

OVERHEID

Hoe vraag je de toelage aan?
Indien je denkt recht te hebben op een verwarmingstoelage, neem je contact op met het OCMW. Iedere werkdag tussen
8.30 en 12 uur en dinsdag van 17 tot 19 uur kan je bij de sociale dienst een verwarmingstoelage aanvragen.
Opgelet: je aanvraag dient te gebeuren binnen de zestig dagen na levering.
Het OCMW zal volgende documenten vragen:
In ieder geval de leveringsfactuur. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont,
vraagt je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het
aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
Indien je behoort tot categorie 1:
• identiteitskaart;
• SIS-kaart en mutualiteitklever;
• bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonﬁche, het meest recente attest
van een ontvangen sociale uitkering, …).
Indien je behoort tot categorie 2:
• identiteitskaart;
• bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonﬁche, het meest recente attest
van een ontvangen sociale uitkering, …).
Indien je behoort tot categorie 3:
• identiteitskaart;
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die
de schuldbemiddeling verricht.
Indien je behoort tot categorie 4:
• identiteitskaart;
• het meest recente aanslagbiljet in de personenbelasting voor alle leden van het huishouden.

•
•

•
•
•

meer info

OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29 a, 09 326 97 10
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Plannen Donkoeverpark

De omgeving van Festivalhal Donkmeer ondergaat de komende jaren een metamorfose.
Het gemeentebestuur en studiebureau Arcadis maakten een ontwerp voor deze omgeving.
Omdat het een heel nieuwe inrichting wordt, kreeg het project een passende naam:
Donkoeverpark.
De bijhorende afbeelding laat zien dat het plan heel wat elementen bevat die ervoor moeten
zorgen dat het niet alleen een aantrekkelijk, maar ook een gebruiksvriendelijk gebied wordt.
De uitvoering verloopt in verschillende fasen. De eerste fase is de heraanleg van de parkings en de
herinrichting van de omgeving rond Museum Donkmeer/toekomstig toeristisch infokantoor.
Deze fase wordt volgend jaar uitgevoerd.
meer info: technische dienst, Sara Kinds, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be
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GEBOORTES,OVERLIJDENS
HUWELIJKEN, JUBILEA
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Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken
en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
16/07/2008
18/07/2008
18/07/2008
23/07/2008
27/07/2008
30/07/2008
01/08/2008
03/08/2008
04/08/2008
08/08/2008
08/08/2008
10/08/2008
11/08/2008
13/08/2008
14/08/2008
15/08/2008
22/08/2008
22/08/2008
26/08/2008
27/08/2008
29/08/2008
29/08/2008
01/09/2008
04/09/2008
04/09/2008
06/09/2008
08/09/2008
16/09/2008

Mbutsu Dayana-Marseille
De Clercq Valerie
De Beule Norah
Bogaert Lorenzo
Mestdach Kenai
Vincke Ariana
Meurisse Valerie
De Lathouwer Stien
De Vos Isaura
Duym Shiriana
Meganck Sebastiaan
Bogaert Toon
Ryckaert Lobke
Van Kerckhove Amber
De Beule Xander
De Prez Mathias
Decoene Olivier
Pieters Amelie
Meganck Kiarey
Adam Kylian
De Wilde Kamiel
Vermeir Marte
Moeyersoon Brent
Gijsbers Britt
Meersschaert Maite
Schroeter Anaïs
Lowie Lars
Vereecken Julie

Geregistreerde overlijdens
01/08/2008
01/08/2008
03/08/2008
04/08/2008
08/08/2008
10/08/2008
11/08/2008
17/08/2008
20/08/2008
23/08/2008
26/08/2008
28/08/2008
29/08/2008
30/08/2008
31/08/2008

Prengels Mariette (°25/04/1936)
Sens Pierre (°03/12/1941)
Coppitters Martha (°25/11/1924)
Van Cauter Jeanne (°09/01/1928)
De Wael Josephus (°15/08/1940)
De Schutter Camilla (°19/12/1931)
Vander Spurt Ludovica (°08/05/1922)
Haentjens Maurice (°16/02/1922)
Van de Weghe Maurice (°01/09/1934)
Baetens Elza (°17/07/1910)
De Saedeleer Leo (°01/09/1925)
De Winter Karine (°22/09/1963)
Vander Meiren Yvette (°08/05/1952)
Van Ghendt Omer (°08/06/1923)
Baes André (°25/10/1933)

09/09/2008
12/09/2008
13/09/2008
13/09/2008
17/09/2008
18/09/2008
11/09/2008
21/09/2008
22/09/2008
23/09/2008
24/09/2008
27/09/2008
29/09/2008
30/09/2008

Wylleman Freddy (°31/08/1942)
De Wael Gustavus (°20/04/1939)
Van den Hende Gommaire (°08/03/1930)
De Geest Marcel (°16/08/1929)
De Bruyn Julius (°17/07/1929)
Jespers Adriaan (°14/05/1917)
Geerts Rosine (°20/04/1923)
Hofmans Maria (°05/04/1918)
Lenssens Romain (°04/04/1944)
Denoble Georgette (°30/07/1928)
De Backer Cordula (°08/03/1929)
Volckeryck Josephina (°14/10/1934)
De Lausnay Louise (°06/09/1928)
Lison Michel (°19/05/1945)

Voltrokken huwelijken
01/08/2008
01/08/2008
02/08/2008
02/08/2008
08/08/2008
08/08/2008
08/08/2008
08/08/2008
14/08/2008
16/08/2008
23/08/2008
23/08/2008
29/08/2008
30/08/2008
03/09/2008
06/09/2008
12/09/2008
20/09/2008
27/09/2008

Jacobs Kristof en Hendrikx Isaura
Luyten Paul en Van Migerode Veerle
Vonck Hans en De Pauw Julie
Pauwels Björn en Van Ranst Hans
Lammens Jan en Van Mele Mieke
De Vuyst Glenn en Bracke Sandy
Vroye Fabrizio en De Quick Annika
Bracke Willem en De Grauwe Ellen
Vanden Abbeele Frank en Vander Straeten Anne
Ediers Robby en Kerre Bianca
Sichien Lieven en Van Laere Soﬁe
Focke Pieter-Jan en De Pauw Eva
De Bock Davy en Albrecht Marijke
Coysman Andy en De Groeve Kristl
Vlaeminck Franky en Thys Martine
De Bruyne Jacques en De Vos Jacqueline
Van Steendam Stijn en Geerinck Ilse
Van Hauwermeiren Wesley en Baeyens Tamara
Dias Branco Duarto Georges en Verstraeten Gina

Gouden jubilea
12/08/2008
29/08/2008
30/08/2008
06/09/2008

De Bruycker Maurice en De Martelaer Emilienne
Mertens Petrus en Vernimmen Camilla
Vanrechem Remi en Beelaert Dionysia
Goossens Gilbert en Vercruyssen Gabriella
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Vredeseilanden Overmere
zoekt HELPENDE HANDEN
Vredeseilanden Overmere is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich samen met vele andere mensen willen inzetten
voor de nieuwe campagne van Vredeseilanden. Alle acties vinden plaats op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 januari.
In de volgende editie van Infogem en via www.vredeseilandenovermere.tk vind je meer info over de geplande activiteiten.
Een ﬁlmavond, plantjesverkoop, kinderfuif, … Overal zijn extra helpende handen welkom.
Dit jaar heeft Vredeseilanden speciale aandacht voor basisvoedsel over heel de wereld.
Tijdens het actieweekend gaat aandacht naar de bonenteelt in Nicaragua. De boon staat in Nicaragua voor voedselzekerheid
en voor inheemse zelfredzaamheid. Vredeseilanden zorgt in Nicaragua voor een samenwerking tussen de boeren.
Op die manier krijgen ze een eerlijke prijs voor hun landbouwproducten en kunnen ze leven van hun loon.
Spreekt het je aan? Dan is dit je kans om aan te sluiten. Leeftijd speelt geen enkele rol!
Er is een infoavond op dinsdag 30 december om 20 uur in de lokalen van de chirojongens Overmere (Boerenkrijgpark).
Iedereen is van harte welkom.
meer info: Femke Maes, 0494 91 70 65 en maesfemke@hotmail.com
Piet Van der Sypt, 0496 31 25 03 en vandersyptpiet@hotmail.com
www.vredeseilandenovermere.tk

GESCHENKENBEURS Oxfam wereldwinkel
Op zaterdag 13 en zondag 14 december
organiseert de Berlaarse wereldwinkel een
geschenkenbeurs in het gebouw van de
voormalige AMI, Dorp 47.
Je vindt er originele geschenken uit het Zuiden,
(h)eerlijke levensmiddelen, wenskaarten,
speelgoed, geschenkmanden en
wijnpakketten. Ook voor een hapje en een
drankje kan je er terecht.
Omdat Oxfam zijn producenten een rechtvaardige prijs betaalt, kunnen zij een menswaardig
bestaan opbouwen.
Met jouw aankoop help je hen daarbij.
Oxfam Wereldwinkel Berlare
Dorp 67
woensdag 15 tot 18 uur
zaterdag 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16 uur
8

FIETSPOETSDIENST
zoekt VRIJWILLIGE KOKS
Het Fietsproject aan het Donkmeer is een initiatief van De Sperwer v.z.w.
Het hele jaar door werken hier een groepje mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleider. Ze poetsen ﬁetsen of geven hem een
kleine opknapbeurt in een mum van tijd en voor een prikje.
’s Middags eten de medewerkers warm. Hiervoor is de Fietspoetsdienst
nog op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn een dag in de week te
komen koken van 10 tot 12 uur voor een zestal personen.
meer info: De Sperwer v.z.w., 09 348 53 34

Nieuws uit het RODE KRUIS
Nieuwe basiscursus EHBO
De eerste minuten zijn levensreddend.
De ernst van de situatie inschatten.
Gepaste eerste hulp toedienen.
Correct alarmeren.
Deze slagzinnen vormen de basis van een cursus elementaire EHBO voor het brede publiek. Ervaren lesgevers geven de
cursus op een zeer duidelijke en praktische manier. De cursus bestaat uit zes avonden (dinsdag en donderdag) van twee uur,
en start op dinsdag 13 januari om 20 uur in het Rode Kruislokaal, Dorp 96 te Berlare.
Het aantal plaatsen is beperkt.
De cursus is gratis, maar het cursusboek is sterk aanbevolen en kan je kopen tijdens de eerste les. Na de cursus kan je een
praktische proef aﬂeggen (op 5 februari). Wie slaagt, krijgt een EHBO-attest.
meer info en inschrijvingen: Martha Van Houteghem, 09 367 97 60

Lidkaarten 2009
Word lid voor amper 0.0137 euro per dag en help ons helpen.
Jouw Rode Kruisafdeling is een gezonde partner. Een goed beheer, degelijke planning en investeringen laten toe om gezond
te zijn. Voor 5 euro per jaar geef je het Rode Kruis nieuwe zuurstof en motivatie om verder te werken.
Je kan het Rode Kruis steunen door:
een lidkaart te kopen van 5 euro (liefst storten vóór 1 december) via rekeningnummer 063-2158929-27;
een ﬁnanciële bijdrage te schenken aan het Rode Kruis van Groot-Berlare en Schoonaarde (ﬁscaal attest vanaf 30 euro);
een combinatie van beide (lidkaart + gift).

•
•
•

Wat krijg je hiervoor?
Je helpt mee aan de verdere uitbouw van het plaatselijke Rode Kruis;
Je geeft het Rode Kruis de kans om gratis cursussen te organiseren;
Je helpt het Rode Kruis met het vernieuwen van het wagenpark (nieuwe ambulance en vernieuwde materiaalwagen)
en met verdere investeringen (zoals een Automatische Externe Deﬁbrillator);
Je ondersteunt de minder opvallende diensten: rusthuisbibliotheek, sociale hulpverlening, uitleendienst.

•
•
•
•

VROUWenKANS geeft vrouwen op het platteland
een tweede kans
Niet alle vrouwen hebben de kans gekregen om te studeren en/of een job uit te oefenen.
Vroeger gebeurde het wel eens dat meisjes thuisbleven van school om in het gezin of in het ouderlijk bedrijf te helpen. Eenmaal getrouwd kwamen er kinderen, was er het eigen huishouden en was
studeren of het zoeken naar een job geen echte prioriteit meer.
Andere vrouwen zijn gestopt met werken, omdat het moeilijk te combineren was met de kinderen.
Misschien herken je jezelf hierin? Misschien ben je ondertussen al boven de 50 en wil je toch terug
aan de slag? Het project VROUWenKANS probeert de zogenaamde ‘herintreedsters’ een tweede
kans te geven. Er worden vaste jobs gecreëerd in eigen streek, met uren op maat van jou en je
gezin. Leeftijd heeft geen belang.
Het project VROUWenKANS is een plattelandsproject van Groep KVLV in de provincie
Oost-Vlaanderen en is mogelijk dankzij steun van Europa, Vlaanderen en de provincie
Oost-Vlaanderen.
meer info: 053 77 09 44 en hdemeyst@kvlv.be
9
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GOEDE AFSPRAKEN VOOR EEN AANGENAME GEMEENTE
Samenvatting Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement
Vanaf 1 januari 2009 wordt een nieuw politiereglement van kracht.
Het bevat duidelijke regels waarmee we paal en perk willen stellen aan allerlei gedragingen
die openbare overlast veroorzaken (nalatigheid, verloedering, bevuiling, lawaai, …).
Wie een van de regels overtreedt, riskeert een administratieve boete. Die kan oplopen tot 250 euro.
De gemeente kan ook de nodige (opruimings)werken (zoals reinigen) uitvoeren en de factuur naar de overtreder sturen. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk, zoals de schorsing of intrekking van een vergunning
die de gemeente aﬂeverde, of de sluiting van een instelling.
De politie stelt de overtreding vast. Een ambtenaar van de provincie legt de geldboete op.
De tussenkomst van het parket of de politierechtbank is niet meer nodig.
Een overtreder heeft de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank.
Een overzicht van de belangrijkste overlastfenomenen vind je hier. Het volledige reglement vind je op www.berlare.be.

Honden
Wie zijn hond uitlaat of er mee op stap gaat, dient steeds in het
bezit te zijn van een hondenpoepzakje. Alle uitwerpselen van je
hond moet je opruimen. Bovendien is het verboden dieren vrij te
laten rondlopen op openbare wegen of op voor publiek
toegankelijke plaatsen.
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Wildplassen
Een grasperkje, een gevel, een brievenbus, een boom, …
Zomaar ergens op of tegen plassen, getuigt van weinig
respect voor andere mensen en voor de netheid van de
openbare ruimte.

Onkruid en sneeuw
Woekerend onkruid op voetpaden en gronden
geeft een onverzorgde aanblik, trekt ongedierte
aan en kan bovendien gevaarlijk zijn voor voorbijgangers.
Daarom moet je het voetpad en de straatgoot
voor je woning steeds proper houden.
Dit geldt ook voor onbebouwde terreinen.
In de winter maak je het voetpad sneeuw- en ijsvrij. Je hoopt
de sneeuw op aan de rand van het voetpad, zodat voorbijgangers veilig kunnen passeren.

11

Wildplakken
en graﬃti
Verspreid over de gemeente staan
infoportieken waar je activiteiten van
verenigingen kan aankondigen.
Je mag zelf geen aﬃches, reclameboodschappen, infopanelen, … plaatsen op
openbaar domein zonder toelating van
het college van burgemeester en
schepenen. Stickers, briefjes, aﬃches
of graﬃti aanbrengen op de openbare
ruimte (straatmeubilair, verkeersborden,
openbare verlichting, straten, voetpaden, groenaanplantingen,
bruggen, speeltoestellen, …) kan niet.
Op privé-eigendom is een toelating om iets aan te plakken nodig
van de eigenaar.

Grasmaaien
Om de rust op zondag
niet te verstoren, is het verboden
gras te maaien op zon- en feestdagen.
Op andere dagen is grasmaaien
enkel toegestaan tussen 8 en 21 uur.

Openbare netheid
Onder het motto ‘Alleen een nette gemeente
is ook een gezellige en aangename gemeente’ treden we in Berlare op tegen elke vorm
van vervuiling van de openbare ruimte. Het
is verboden voorwerpen (banken, bushokjes, verkeersborden, …) of plaatsen van de
openbare ruimte (voetpaden, rijbaan, parken,
…) te bevuilen op gelijk welke manier. Klein
afval zoals verpakkingen van snoep, snacks,
sigaretten, drank en andere versnaperingen,
maar ook papier- en plasticafval, vruchtenschillen, kauwgom, sigarettenpeuken, …
mag je niet op de openbare weg gooien.
12

(Nacht)lawaai
Ieders nachtrust verdient respect.
Lawaai maken kan niet tussen 22 en
7 uur. Ook overdag gelden er regels.
Zo kunnen rijdende discotheken,
zogenaamde ‘boomcars’, niet door de
beugel. Storend geluid van dieren,
bijvoorbeeld het onophoudelijk blaffen van een hond, kan worden
beboet. Dat geldt ook voor het
geluid dat je produceert tijdens
een feestje in je tuin en dat je buren
hindert.

Andere gedragingen
die we niet tolereren
•
•
•
•
•

het opstapelen van vuilnis of puin op onbebouwde percelen;
het achterlaten van huisvuil in een publieke vuilnisbak;
het onderhoud, de smering en olieverversing van voertuigen
op de openbare weg;
verhuizingen na 22 uur en vóór 7 uur;
het uitvoeren van werken op het openbaar domein zonder
machtiging van het college van burgemeester en schepenen.

cartoons: Dirk Van der Auwera
meer info: gemeentesecretaris, 052 43 23 40 en onthaal@berlare.be
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KERSTHAPPENING Gemeenteschool Uitbergen
De oudervereniging en de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool Uitbergen organiseren
hun negende Kersthappening op vrijdag 12 december vanaf 19 uur.
De school brengt alles in gereedheid om er een gezellig kerstsamenzijn van te maken,
een ontmoetingsmoment voor het ganse dorp en zijn bewoners.
Kom genieten van sfeervolle kraampjes van plaatselijke handelaars, verenigingen en van kinderen
van de school; van smakelijke hapjes en hartverwarmende drankjes, maar ook van muziek en dans
door onze kinderen.
Iedereen is welkom.
meer info:

Gemeenteschool Uitbergen, 09 367 50 88
gemeenteschool.uitbergen@telenet.be

St.-Maartenontbijt Chiromeisjes Berlare
Naar jaarlijkse gewoonte brengen chiromeisjes Berlare op 11 november een fantastisch ontbijt
aan huis. Het bevat gezonde producten en typische St.-Maartensnoepjes en lekkernijen.
Zwarte pieten bezorgen de ontbijtdozen op het gewenste uur.
Bestellen vóór 6 november is noodzakelijk. Een ontbijtdoos kost 8 euro; 7,50 euro
voor alle volgende bestellingen op hetzelfde adres.
meer info: Katrijn Ringoir, 0498 28 50 51
Lynn Vanhenden, 0473 52 86 38
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KERSTVAKANTIE bij Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang
(IBO)
Tijdens de kerstvakantie, van maandag 22 tot en met woensdag 24 december en van maandag 29 december tot en met
woensdag 31 december, richt het gemeentebestuur kinderopvang in voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Conform het huishoudelijk reglement is tijdens de kerstvakantie slechts een van de drie locaties open.
Dit jaar is dat De Boomhut, Gaver 72 in Berlare (052 42 49 41). Vijftig kinderen kunnen er terecht tussen 7 en 18.30 uur; op
kerst- en oudejaarsavond tot 13 uur. Ga gerust op voorhand een kijkje nemen, samen met je kind(eren).
Drank en een vieruurtje worden gratis aangeboden. De kinderen brengen zelf een tussendoortje mee voor rond 9.30 uur
en boterhammen voor ’s middags.

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 tweede kind
(-25% op het totale bedrag).
De mogelijkheid bestaat om een sociaal tarief
(-50%) aan te vragen.

Inschrijvingsavond

Info over het uitgewerkte programma kan je navragen
Inschrijven kan op dinsdag 2 december van 18 tot 19 uur op een locatieop
naar
de keuze.
locatie.
Schriftelijke (ook e-mails) of telefonische inschrijvingen worden pas na 2 december aanvaard, indien er nog plaats is.
Gelieve te verwittigen op 052 42 77 04 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 KERSTVAKANTIE 2008
Breng dit ingevulde formulier mee op dinsdag 2 december
NAAM KIND:
ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN?
IS JE KIND NOG NIET INGESCHREVEN IN HET IBO
GEBOORTEDATUM:
ADRES:
TEL:
AFSPRAAK:

maandag 22 december 2008
dinsdag 23 december 2008
woensdag 24 december 2008
maandag 29 december 2008
dinsdag 30 december 2008
woensdag 31 december 2008

VM

NM

max. tot 13 uur

GESLOTEN

max. tot 13 uur

GESLOTEN
15
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KOOKDEMO met Geert Van Der Bruggen,
Guy Van Cauteren en burgemeester
Karel De Gucht
Voelt burgemeester Karel De Gucht zich net zo thuis in de keuken als in de buitenlandse politiek?
Je komt het te weten tijdens een kookdemo op zondag 16 november om 17.30 uur in CC Stroming.
Topchefs Geert Van Der Bruggen (Restaurant Lijsterbes) en Guy Van Cauteren (Restaurant ’t Laurierblad) bereiden samen met hun gelegenheidskeukenhulp vier degustatiegerechtjes voor alle aanwezigen: makreel ‘marinière’ met Zeeuwse mosselen en ﬁjne aromaten, waterzooi van hoevekip,
een wrap met gemarineerde zalm en handgepelde garnalen, guacamole met een pittige noot. Van
Der Bruggen en Van Cauteren hebben als televisiechefs voldoende ervaring in huis om het voor de
aanwezigen boeiend en leuk te houden.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven op voorhand is verplicht. Maximum tweehonderd personen
kunnen van deze culinaire avond genieten.
Aanwezigen kunnen bovendien een etentje winnen in Restaurant ‘t Laurierblad of Restaurant
Lijsterbes, als ze ter plaatse deelnemen aan de tombola ten voordele van een nieuw project van de
GROS: een ‘waterschap’ tussen de gemeente Berlare en een gemeente in de provincie Esmeraldas
in Ecuador. Bedoeling is de noord-zuidrelatie te versterken en te werken aan duurzaam
integraal waterbeheer.
Een activiteit in het kader van ‘de burgemeester kookt’ van
Week van de Smaak.
meer info en inschrijvingen:
cultuurdienst, 052 42 35 31
cultuur.reserveren@berlare.be
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KERSTWANDELING:
op weg naar eenheid
KOMEDIE bij Panta Rhei:
EEN RAAR KOPPEL
Mannen naar het voetbal, vrouwen met hun eigen avondje uit.
Jij, als moderne vrouw, bent er wellicht ook al bij geweest: een ladiesnight, een avondje Tupperware of Upperdare, een ﬁetstocht met bijbehorend terrasje, een vrouwenavond in de sauna, …

Na een sabbatjaar is het Sint-Annacomité
herboren. Samen met de bloemenwijk en wijk
Gaver organiseert het comité op zondag 28
december een kerstwandeling met als thema:
op weg naar eenheid.
Deze kerstwandeling geeft hopelijk de nodige
zuurstof om de komende jaren opnieuw een
grote organisatie op poten te zetten, in de
traditie van het vroegere kerstspel.
Iedereen is welkom.
meer info: Wouter Dierinck,
wouterdierinck@hotmail.com

De dames in ‘Een raar koppel’ laten graag de teerlingen rollen. Maar het
spel is al gauw ondergeschikt aan het gezellige onderonsje. Met de vriendinnen samen plezier maken, even de huiselijke sleur ontvluchten, alleen
vrouwenpraat over vrouwendinges, kwebbelen aan de met knabbels
en wijn overladen speltafel over die knappe uit de ﬁlm ‘Chocolat’ of over
die twee zwoele, bruingebakken, sexy Spanjaarden die op de bovenste
verdieping zijn komen wonen…
Met Karien De Schepper, Vanessa Thys, Kelly Maes, Livia Vernimmen,
Milène Van Der Aa en Rosanne De Borger. De Spanjaarden van dienst zijn
Koen Blancquaert en Nick Van De Velde. Franky Van Hee regisseert.
Voorstellingen op 7, 8, 14 en 15 november, telkens om 20 uur in de
gemeentelijke Feestzaal.
meer info en tickets: 0474 68 32 55

KERSTCONCERT
SINT-MARTINUSKERK
Sint-Martinuskoor en Open Kerk organiseren op vrijdag 19 december om
20 uur een kerstconcert in de Sint-Martinuskerk.
Uitvoerders zijn Harmonie De Eendracht en het Sint-Ursmarskoor,
beiden uit Baasrode.
meer info: Geert De Roover, 052 42 47 58
geert_de_roover@hotmail.com

Populaire
Vlaamse ZANGSTONDE
De negende zangstonde van ‘Singet ende
Weset Fro’ vindt plaats op zaterdag
29 november om 19.30 uur in het cultuurcafé.
Het Wichels Cocktail Trio begeleidt het geheel.
Drempelvrees is onterecht. Wie langskomt, zal
ontdekken dat hij het grootste deel van het
repertoire uit het hoofd kent.
De toegang bedraagt 5 euro, inclusief drie
halve liters gerste- of ander nat, boterhammen
en een verrassingsact. Een verzorgd zangboek
kan je ter plaatse kopen en kost 3 euro.
Ziedaggerzijt!
meer info: Hugo Vercruyssen, 052 42 22 36
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KOMEDIE bij HAND in HAND
Toneelkring Hand In Hand staat opnieuw klaar om jou een avondje
amusement aan te bieden. In november brengt het gezelschap de
komedie ‘Rare kwasten op jenever’ van Luc Kerkhofs.
Luc Van De Meirssche regisseert.
Afspraak in de Parochiezaal te Berlare op:
21 en 22/11 voor de galavoorstellingen (met diner ) om 19 uur.
Tickets kosten 27 euro;
23 en 30/11 voor de matinees: (met koﬃe en gebak) om 15 uur.
Tickets kosten 13 euro;
28, 29 en 30/11 voor de gewone voorstellingen om 20 uur.
Tickets kosten 7 euro.

•
•
•

meer info en tickets:

Nationale RUILBEURS
en ROMMELMARKT
Op 16 november organiseert verzamelclub
De Biekorf haar zeventiende nationale ruilbeurs
en rommelmarkt in Festivalhal Donkmeer, van
8 tot 17 uur.
Standhouders kunnen een plaats reserveren via
onderstaande gegevens. Voor de rommelmarkt
bedraagt de prijs 2 euro per meter vloerstand;
voor de ruilbeurs 3 euro.
meer info: Caroline Van Laere, 09 367 42 5

leden van Hand in Hand
www.handinhandberlare.be
0493 14 42 51 (tussen 19 en 21 uur)

Elfde EINDEJAARSKWIS
Geen Bollie zonder Billie, geen Marie zonder
Antoinette, geen E zonder mc²,
geen december zonder Eindejaarskwis.
De elfde editie van deze algemene kennisqui
z vindt plaats op vrijdag 19 december in CC Strom
ing
en start stipt om 20 uur.
Ploegen bestaan uit minimum vier en maximum

vijf deelnemers.

Je schrijft in door een mail te sturen naar einde

jaarskwis@hotmail.com.
Kostprijs: 15 euro per ploeg.

Ook dit jaar gaat een stuk van de winst naar Kom

Op Tegen Kanker.

Een organisatie van Sven Van der Linden en Bert
meer info: Sven Van der Linden, 0494 44 18
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NIEUWS uit de BIB
Beginnerscursus computer voor 50-plussers
Deze cursus richt zich tot echte computeranalfabeten, mensen die nog nooit met een computer hebben gewerkt.
Je leert de computer starten en afsluiten, met een muis werken, het toetsenbord gebruiken.
Het is de bedoeling dat je op het einde van de cursus een tekst kan maken en bewaren.
In de laatste les krijg je een kennismaking met internet.
Opgelet: het gaat om dezelfde cursus als vorig jaar en niet om een vervolgcursus!

Cursus 1, voormiddagen, telkens van 9 tot 11.30 uur

•
•
•
•
•

dinsdag 13 januari;
donderdag 15 januari;
donderdag 22 januari;
donderdag 29 januari;
donderdag 5 februari.

Cursus 2, voormiddagen, telkens van 9 tot 11.30 uur

•
•
•
•
•
•

vrijdag 16 januari;
dinsdag 20 januari;
vrijdag 23 januari;
vrijdag 30 januari;
vrijdag 6 februari;
vrijdag 13 februari (extra les internet).

Cursus 3, namiddagen, telkens van 13.30 tot 16 uur

•
•
•
•
•

donderdag 15 januari;
dinsdag 20 januari;
donderdag 22 januari;
donderdag 29 januari;
donderdag 5 februari.

De lessen vinden plaats in de raadszaal van het oud-gemeentehuis van Overmere.
Deelname is gratis. Per lessenreeks kunnen tien personen inschrijven.
Inschrijven kan vanaf woensdag 12 november bij bibliothecaris Ann Pieters.
meer info: bibliotheek, 052 42 61 88 en berlare@bibliotheek.be

Bib Overmere op woensdag open tot 18.30 uur
Er is een kleine aanpassing in de openingsuren van de uitleenpost: op woensdag is het ﬁliaal in Overmere open tot 18.30 uur,
in plaats van tot 18 uur.

Sluitingsdagen bib
Op zaterdag 1 november, zaterdag 15 november, woensdag 24 december, donderdag 25 december, woensdag 31 december
en donderdag 1 januari is de bibliotheek gesloten.
19
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VOICE MALE in CC Stroming
‘Hit hit hoera!’ is de titel van het theaterprogramma waarmee Voice Male
dit seizoen toert. Het werd voor het overgrote deel samengesteld door
het potentiële publiek. Gedurende een aantal maanden kon je via
www.voice-male.com een top vijf insturen van nummers die je wel eens
in een a capellaversie had willen horen.
Reacties waren even massaal als uiteenlopend. Een greep uit wat je
tijdens de voorstelling te horen krijgt: Major Tom, Wake me up before you
go-go, You can’t hurry love, They stood up for love, een aantal boybandplakkers en een heuse discomedley compleet met discobol en zweterige
lijven. Uiteraard graait Voice Male tijdens de voorstelling ook nog even
in de oude vertrouwde doos en is er plaats voor vier grappen, twee dolkomische versprekingen en één ingestudeerd danspasje.
Je kan het komen bekijken op vrijdag 12 december om 20 uur in
CC Stroming.
meer info: cultuurdienst, 052 42 35 31
cultuur.reserveren@berlare.be
www.voice-male.com

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: familie Meesens, 052 42 36 85
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80 jaar KVLV BERLARE
KVLV Berlare bestaat 80 jaar. Dat wordt uitgebreid gevierd op 29 en 30 november in Festivalhal Donkmeer.

Kerst in stijl - een weekend vol ideeën
zaterdag 29 november
13 tot 19 uur:
Expositie ‘De vier oerelementen vuur-water-lucht-aarde’, uitgewerkt in bloemencreaties
Fototentoonstelling ‘De kracht van vrouwenhanden’
Knutselhoek voor kinderen onder begeleiding
14 tot 16 uur:
Demonstratie bloemschikken voor kerst
16.30 tot 18.30 uur: Feestelijke kookdemonstratie
zondag 30 november
10 tot 18 uur:
Expositie ‘De vier oerelementen vuur-water-lucht-aarde’, uitgewerkt in bloemencreaties
Fototentoonstelling ‘De kracht van vrouwenhanden’
10 uur:
Demonstratie culinaire verwenning
15 tot 16.30 uur:
Meesterbinder Rita Van Gansbeke maakt bloemwerk ‘kerst in stijl’ met een knipoog
naar het feestelijk jaareinde, terwijl Patricia De Corte poëzie brengt.
Wie op zoek is naar leuke cadeautjes, verfrissende en sfeervolle ideeën, mag deze kans niet missen.
In de KVLV Bistro, in een prachtig kerstdecor, kan je terecht voor een hapje en een drankje.
De toegang is gratis.
meer info: Liliane Benaerens, 052 42 26 89
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VRAGENLIJST HEEM- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING BERLARE
Het thema van de kermistentoonstelling van Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare luidde ‘Feesten in de kindertijd’.
Ter voorbereiding van een artikel voor het tijdschrift, heeft de vereniging een vragenlijst opgesteld die verband houdt met
het kermisthema. Het gaat hier om geboorte- en nieuwjaarsgebruiken met vooral betrekking tot peter en meter,
de tijd van de Eerste, Plechtige communie of het Lentefeest.
Bij de meeste vragen kan je het voorgedrukte antwoord omcirkelen of er een kruisje naast plaatsen.
Hier en daar moet je zelf iets aanvullen.
Over welke persoon gaat het?
Gaat het om een
jongen of meisje?

Geboortejaar:

jongen

meisje

Was het ………kind van totaal ……….kinderen.
Zelf ingevuld? ja

nee

Indien niet dan voor:

Persoon woonde te: Berlare

Overmere

ouder

kind

Uitbergen

Andere gemeente

geboorte, eventuele doop
Geboren in:

thuis

gedoopt?

kraaminrichting

weet niet

niet

na enkele dagen

na een paar weken

kraaminrichting

parochiekerk

weet niet

Waren er geboortekaartjes?

ja

nee

weet niet

Was er doopsuiker?

ja

nee

weet niet

dooppeter was:

grootvader

oom

ander familielid

kennis

doopmeter was:

grootmoeder

tante

ander familielid

kennis

Indien gedoopt, waar?

na een paar jaar

veel later

nieuwjaarsgebeuren, brieven en geschenken
nieuwjaarsbrieven voor:

ouders

peter

meter

ander

geen

opgehouden met brieven:

bij overlijden

Plechtige
Communie

vroeger

later

weet niet

geschenken van peter:

ja

nee

opgehouden bij:

Pl. Com.

huwelijk

geschenken van meter:

ja

nee

opgehouden bij:

Pl. Com.

huwelijk

Eerste Communie
Eerste Communie gedaan?

ja

nee

Indien ja, waar?

toenmalige parochiekerk

herinneringsprentje?

ja

nee

weet niet

in welk jaar?
in schoolverband elders

indien ja:

met foto

zonder foto

geschenken bij de Eerste Communie. (aanduiden met kruisje)
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kerkboekje

zakgeld

speelgoed

boek

paternoster

playstation of dergelijke

ﬁets(je)

sportuitrusting

ander religieus voorwerp

gsm

uurwerk

andere
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Plechtige Communie – H.Vormsel – Lentefeest
Was het:

Plecht.Com.

indien een H.Vormsel, was het

Lentefeest

samen

1 j. later

in de parochiekerk

in schoolverband elders

in de parochiekerk

in schoolverband elders

herinneringsprentje:

ja

nee

met foto

zonder foto

voorbereiding:

2 jaar 1x / week

2 jaar 2x /week

met 7 weken

korte opleiding

korte opleiding

geen opleiding

bijwonen vespers

weet niet

Was er een rangschikking bij de Plechtige Communie op basis van de uitslag?

beide

ja

nee

kledij Plechtige Communie:

vrije kledij

wit speciaal kleed

paterskleed
vrije keuze

paterskleed
verplicht

weet niet

kledij voor H. Vormsel:

vrije kledij

wit speciaal kleed

paterskleed
vrije keuze

paterskleed
verplicht

weet niet

Was er een familiefeest?

ja

nee

weet niet

indien familiefeest, dan:

thuis

in horecazaak

weet niet

grootouders

broers en zussen

ooms en tantes

buren

kennissen

Genodigden

neven en nichten andere familie

elders

kennissen

weet niet
Heb je “je ook laten zien”, m.a.w. ben je op bezoek geweest bij:

familie

geschenken bij de Plechtige Communie of het Lentefeest. (aanduiden met kruisje)
missaal

zakgeld

speelgoed

paternoster

playstation of dergelijke

ﬁets

ander religieus voorwerp

gsm

uurwerk

computer

radio

MP3-speler

De ingevulde vragenlijst kan je aan volgende personen bezorgen:
Cyriel De Bruyne, Pastoor Christiaensstraat 25, 9290 Berlare;
Lucien De Lathouwer, Hogeweg 30 te 9290 Berlare;
Paul De Pauw, Heidekasteeldreef 1 te 9290 Berlare;
Sara Kinds, Zandstraat 10 te 9290 Berlare;
Tony Van Dender, Rijtewegel 13 te 9290 Berlare;
Willy Vandommele, Heidekasteeldreef 21 te 9290 Berlare;
Heem- en Oudheidkundige Kring v.z.w., Dorp 96 te 9290 Berlare.

•
•
•
•
•
•
•
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CC STROMING
NOVEMBER - DECEMBER 2008

meer info & tickets:

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

reductieprijzen
abonnementsprijs (abo)

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

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

KLASSIEK
CARPE DIEM
vrijdag 7 november, 20 uur
Carpe Diem is een kamermuziekensemble rond organiste Lieve Van de Rostyne en violiste Griet Wytynck.
Voor dit concert hebben ze sopraan Klaar Pannier uitgenodigd om samen te grasduinen in het 17de en
18de eeuwse kamermuziekrepertoire.
met: Lieve Van de Rostyne, Griet Wytynck en Klaar Pannier
10/9 (-26 en +55j)/7 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart
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THEATER
‘T ARSENAAL - 386: MOLIERE
zaterdag 15 november, 19.30 uur
(inleiding bij de voorstelling om 19.30 uur)
De komedies van Molière lijken ongevaarlijke schetsen, maar niets is minder waar.
Ze zijn vaak grilliger en bijtender dan we vandaag soms vermoeden.
Eeuwenoud, maar heerlijk actueel.
Zes spelers nemen alle rollen op en maken samen muziek.
Om het niet over één aspect van de burgerij te hebben en één iemand te viseren,
krijg je meer dan een stuk van Molière te zien.
Wie in het eerste deel de pineut was of met de billen bloot werd gezet, zit in het tweede deel in het andere kamp.
met: Katelijne Verbeke, Greg Timmermans, Evelien Van Hamme, Mathijs Scheepers, Jos Geens en Rudi Genbrugge
regie: Michael De Cock
www.tarsenaal.be

i.s.m. OPENDOEK v.z.w.

11/10 (-26 en +55j)/8 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

© Stef Depover
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DANS
FABULEUS - GENDER BLENDER
vrijdag 28 november, 20 uur
Zijn er maar twee geslachten? In een dromerige, soms broeierige sfeer tast een groep jongeren
de grenzen af van deze cross-over van tienererotiek, machismo en een verdoken seksestrijd.
Randi De Vlieghe gaat aan de slag met 16 jonge dansers van heel uiteenlopende pluimage:
hedendaagse dans, linedance, vechtsporten, jump, hiphop, ballroom, ...
Gender Blender combineert een hoog entertainmentgehalte
voor een ruim en divers publiek met subtiele humor
en melancholie.

www.fabuleus.be

8/7 (-26 en +55j)/5 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

© Wies Hermans

FAMILIEVOORSTELLING
GILLES MONNART / CO UN OEUF IS UN OEUF – BOITMAN IN MUMU’S MUMMY LAND
(dans vanaf 5 jaar)
zondag 30 november 2008
Boitman is een magische en grappige dansvoorstelling voor 1 superheld,
3 dansers en 125 kartonnen dozen.
Boitman, de baron van het karton, is een meester
in het recycleren.
Hij goochelt en danst met kartonnen dozen,
bouwt en verbouwt, verzet muren,
sloopt steden en verplaatst wegen.
Boitman vertelt ons zijn verhaal.
Over leven tussen, in en rond kartonnen dozen,
tussen bewegende muren, in een labyrint van tetrisblokken
en langs een Keith Haring-getto.
Tot ze er uiteindelijk letterlijk het hoofd bij verliezen.
(...) Quand Gilles regarde les choses,il les regarde avec un oeil innocent.
Cela me touche. Il trouve l’extraordinaire que nous ne sommes
plus capables de voir. (Franco Dragone, Cirque du Soleil)
met: Gabriela Pereira de Fellner, Stella Spitalerri, Muriel Janssens en Gilles Monnart
regie en choreograﬁe: Gilles Monnart
www.boitman.be
6/5 (-26 en +55j)/5 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart
3 euro (kinderen tot 12j)
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STUDIO ZONDAG
I AM A HORSE
zondag 30 november, 19.30 uur
‘Everybody knows I’m right but nobody agrees’, de debuutcd van I Am A Horse klinkt alsof hij is opgenomen in
een rokerige garage in een broeierige staat van de VS. De mannen van I Am A Horse hebben dan ook hun roots
in de Far West van Tielt. Het album neemt je mee op een tocht door het Amerikaanse land: van Malibu over
Albuquerque tot Massachusetts. En dat is alvast een geslaagde onderneming: weemoedig jankende gitaartjes,
Mississipiblues en pijnlijke liefdesavontuurtjes in motels met een geur van ‘staled beer, piss, sweat and cheep
perfume’ ...
met: Jeroen Van Overbeke, Lieven Joos en Dirk Pattyn

GRATIS

STORIES, SONGS & VIDEOCLIPS
AD VISSER - F#CK THE 70’S
zaterdag 6 december, 20 uur
De befaamde Nederlandse presentator van het legendarische Avro’s TOPPOP
uit de jaren ‘70 en ‘80 komt voor het eerst naar Vlaanderen
met een verrassend uniek solotheaterprogramma.
Hij opent zijn persoonlijk jaren 70-archief: anekdotes en verhalen, bizarre
belevenissen, exclusief beeldmateriaal in een mix vol verrassende en
komische wendingen, sounds of the 70’s én een maatschappijkritische blik
op het heden. Ad Visser zingt, vertelt, brult en speelt.
F#ck the 70’s is een eigenzinnig, maar vooral vrolijk theaterprogramma.
met: Ad Visser
www.advisser.nl
12/11 (-26 en +55j)/9 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart
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HAFABRA
HAGELAND WIND ORCHESTRA - FAIR WINDS
zondag 7 december, 19 uur
Het Hageland Wind Orchestra (HWO) is een professioneel harmonieorkest dat in 2006 werd opgericht,
onder het peterschap van Jan Van der Roost, tevens chef-dirigent van het orkest.
Op het programma staan ondermeer volgende concerto’s: ‘Concertino voor piccolo & windband’
van Allan Stephenson en ‘Fair Winds’ voor jazztrio (piano, drums, contrabas) en harmonieorkest
van Peter Kleine Schaars.
www.hwo.be
12 (voorverkoop)/ 10 (aan de kassa) euro

TENTOONSTELLING
KATHLEEN VAN HOUTTE & MARC VAN GYSEGEM – ZICHT OP ZEE
zondag 14 december, 17 uur
De zeelandschappen van Kathleen Van Houtte tonen sporen van menselijke activiteit,
soms geïsoleerd of gefragmenteerd en in abstracties gevat.
Andere werken leggen eerder de nadruk op het suggestieve weergeven van lichtlandschappen die
in de achtergrond wazig versmelten met luchten met alleen licht.
Door hun suggestief karakter laten ze ons wegdromen en fantaseren.
Bij Marc Van Gysegem vormt de zee een wisselend licht- én atmosfeerbeeld,
gezien vanuit hetzelfde standpunt van de fotograaf.
Het weer, de wolken en het water veranderen,
terwijl de horizon dezelfde rol speelt. De fascinatie
om de natuur steeds anders voor te stellen,
terwijl het objectieve kader gelijk blijft,
is een constante in het fotograﬁsch werk
van Van Gysegem.
tot 2 februari
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CURSUSSEN DIE BINNENKORT STARTEN
Basiscursus fotograﬁe
In deze cursus wordt een algemeen kader van de mogelijkheden van fotograﬁe geschetst, met voorbeelden van wat
hedendaagse fotografen met het medium realiseren.
Deze cursus richt zich uiteraard ook tot fotoamateurs die van analoge naar digitale camera’s zijn overgeschakeld,
maar gaat toch dieper in op het gebruik van het fotobeeld, met welke camera dan ook.
Een afwisseling van een esthetische en technische benadering, inclusief een beperkte syllabus.
Tijdens deze cursus worden opdrachten gegeven en praktische oefeningen gemaakt.
De cursisten kunnen tijdens de periode van de cursus via mail, geheugenkaartjes of CD-rom foto’s bezorgen
ter evaluatie in de volgende lessen.
data:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
begeleiding:

woensdag 26 november, 3, 10 en 17 december van 20 tot 22 uur
50 euro
tot 19/11, 052 42 35 31 of cultuur.reserveren@berlare.be
zo snel mogelijk na inschrijving op 091-0113307-40 van CC Stroming
fotograﬁe
Marc Van Gysegem

60 jaar mensenrechten: is er reden tot feesten?
Na de gruwel van de Tweede Wereldoorlog betekende de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948
een grote doorbraak in de wereldwijde bescherming van de mensenrechten.
Maar 60 jaar na datum worden de principes van de Verklaring nog in vele landen met de voeten getreden.
Samen met Amnesty International maken we een balans op.
We bekijken eerst wat de mensenrechten precies inhouden, waarom ze opgesteld werden, wie er zich moet aan houden.
We stellen ons ook vragen. Zijn de 30 geformuleerde basisrechten wel zo universeel als ze pretenderen te zijn?
Kan een schending van de mensenrechten een militaire inval in een land of een boycot rechtvaardigen?
Hoe staat het met de mensenrechten in België? Wat met de berechting van overtreders? Genoeg stof tot nadenken dus!
datum:
locatie:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
begeleiding:

donderdag 27 november van 20 tot 22 uur
CC Stroming
5 euro, met korting: 2,50 euro (info: Vormingplus)
tot 17/11 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
08 11 27A
Vormingplus Waas-en-Dender, GROS Berlare en Amnesty International Vlaanderen
medewerker Amnesty International Vlaanderen

Chocolade, vrucht der goden
Een interactieve workshop over Ecuador, de cacaoboon en vooral: chocolade!
Voortgekomen uit de boon van de cacaovrucht, heilige drank der Azteken, afrodisiacum dat vrouwen stiekem tot zich
nemen … zinnenprikkelend.
In deze workshop ontdekken we chocolade in al zijn facetten. We genieten van het ﬁjne aroma tijdens het roosteren, we
malen, smelten en proeven het welbehagen van zijn diepe verslavende smaak.
Dit alles overgoten met een (chocolade)sausje van literatuur en muziek.
Sonja Salinas brengt ons in smeuïge Ecuadoriaanse sferen en vertelt heel wat over haar geboorteland.
Zij heeft er in de hoofdstad gewoond, maar ook aan de kust, waar de cacao groeit.
datum:
locatie:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
begeleiding:

woensdag 10 december van 20 tot 21.30 uur
dienst jeugd & vorming (Gaver 72)
5 euro, met korting: 2,50 euro (info: Vormingplus)
tot 1 december op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
081210A
Vormingplus Waas-en-Dender, Kassoemaï en Wereldcentrum
Sonja Salinas
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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.

Nieuwe toezichters reservaten
Voortaan treedt Lydia Bracke op als bijkomend toezichter voor de Reservaatzone Donkmeer en
engageert Herman De Backer zich als toezichter van De Scheldebroeken. Beiden zijn al enige tijd
actief, o.m. voor de reeks ‘Stilleven: over natuurbeleving en stilte’ die in 2009 een vervolg krijgt.

zaterdag 15 november: Dag van de Natuur

Handen uit de mouwen in de ruige
natuur bij de deur!
© Marleen De Vos
Op de Dag van de Natuur kan je kennismaken met het vele (vrijwilligers)werk in tientallen
natuurgebieden in Vlaanderen.
Ook v.z.w. Durme doet hieraan mee. De Natuurwerkgroep Scheldebroeken organiseert een hele
dag ‘beheerwerk’ in het gelijknamige reservaatproject. Ook voor kinderen wordt dit onvergetelijk!
Afspraak om 9 uur aan het Veerhuis. Om 12.30 uur is er voor de werkers gratis verse soep in het
Veerhuis. Breng wel zelf een picknick mee. Wie graag na de middag aansluit, wordt om 13.30 uur
aan het Veerhuis verwacht.
Meebrengen: laarzen of werkschoenen en werkhandschoenen.
meer info: Mathias Engelbeen, 0486 58 25 95
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Jan Maertens
Educatief medewerker van v.z.w. Durme aan het Donkmeer
v.z.w. Durme – Natuur langs Durme, Moervaart en Schelde
Bezoekerscentrum Donkmeer
Festivalhal Donkmeer
0478 76 55 49
jan.maertens@vzwdurme.be en www.vzwdurme.be

S PTOO E RRI S MTE
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NIEUWS UIT DE SPORTDIENST
Sportgala
Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de sportraad opnieuw een sportgala op
vrijdag 6 februari in CC Stroming. De plaatselijke laureaten van het sportjaar 2008 worden tijdens
dit gala gevierd. Op dit sportfeest is iedereen welkom om ook van de muzikale intermezzo’s en
spectaculaire sportdemo’s te genieten.
De sportdienst verzamelt momenteel kandidaturen voor deze huldiging.
Wie komt in aanmerking om op deze kampioenenviering te worden gehuldigd:
alle sporters, zowel individuele sporters als sportploegen, die in 2008 een opmerkelijke sportieve prestatie hebben geleverd;
Alle personen die zich als vrijwilliger reeds meerdere jaren verdienstelijk hebben gemaakt om
de sport in onze gemeente uit te bouwen.

•
•

Indien je zelf in aanmerking komt of je kent iemand die jou wil voordragen, kan je een kandidatuurformulier en reglement opvragen bij de sportdienst of het formulier downloaden van
www.berlare.be.
De ingevulde kandidaturen moeten uiterlijk op woensdag 10 december 2008 ingediend zijn bij de
sportdienst. Net als bij de voorbije edities verkiest de sportraad uit deze kandidaten een sporter
van het jaar die nog eens extra in de bloemetjes wordt gezet.

Op dinsdag 11 november organiseert de sportdienst, in samenwerking met de sportraad
en wandelclub de Boerenkrijgstappers, een wandelhappening in het kader van de Bloso-actie
‘Vlaanderen wandelt’. Deze wandelhappening wordt ondersteund door Pasar Overmere.
Er zijn drie trajecten: een korte wandeling van 4,5 km, een gezinswandeling van 6,5 km en een
sportieve wandeling van 12,5 km.
Deelnemen aan een van deze wandelingen kost 1 euro, inclusief verzekering, een hartverwarmertje onderweg en een pannenkoek bij aankomst.
Vertrek- en eindpunt is de gemeenteschool van Uitbergen. Starten kan tussen 13 en 15 uur.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
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Sportraad zoekt sportfoto’s
De sportraad wil het brede sportgebeuren in Berlare in beeld brengen. Daarom roept ze alle
sporters, sportclubs en andere verenigingen die sportieve activiteiten organiseren, op om digitale
foto’s te bezorgen van wandeltochten, ﬁetstochten, tornooien, wedstrijden, turnlessen, droppings,
trainingen, …
Foto’s kan je bezorgen op cd-rom bij de sportdienst of via sportfoto.berlare@skynet.be.

Het galm’t in onze gemeente

Meer dan 90 55-plussers daagden op voor de ﬁttest in sporthal Overmere, in het kader van het
GALM-project.
Tijdens de tweede fase van dit project biedt de sportdienst een gevarieerd bewegingsprogramma
aan gedurende twaalf weken. De nadruk ligt op het plezier van bewegen en het verhogen van
motorische vaardigheden en fysieke ﬁtheid.
Iedereen vanaf 55 jaar is van harte welkom om aan dit bewegingsprogramma deel te nemen.
waar:
wanneer:
lesgever:
kostprijs:

sporthal Overmere
dinsdagochtend van 9 tot 10 uur, uitgezonderd tijdens schoolvakanties
en op feestdagen
Valery Melis
12 euro voor de hele reeks of 2 euro per les

programma:
4 november:
18 november:
25 november:
2 december:
9 december:
16 december:
6 januari:
13 januari:
20 januari:
27 januari:
3 februari:
10 februari:

badminton
nordic walking
sportieve ﬁetstocht (eigen ﬁets meebrengen!)
omnikin
balsporten
tai chi (uitzonderlijk van 9.30 tot 10.30 uur)
gymnastiek
zelfverdediging
frisbee en new games
ﬁtbal
vaardigheidscircuit met evenwichts- en coördinatieoefeningen
aquajogging

meer info en inschrijvingen: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
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SPORT

KERSTMOUNTAINBIKETOCHT
4Fun organiseert op zondag 21 december zijn negende
kerstmountainbiketocht.
Vertrekken kan tussen 8.30 en 11 uur aan de cafetaria van sporthal
Overmere.
Je kan kiezen tussen een rit van 30 of 50 km.
Deelnemen kost 3 euro, inclusief gratis hotdog bij aankomst.
meer info: 0477 24 40 55

KERSTFRETTOCHT Kluit Gelijk
Volleybalclub Kluit Gelijk organiseert haar zevende kerstfrettocht op zaterdag 13 december.
Vertrekplaats is de gemeenteschool van Serskamp, Schoolstraat 4. Starten kan tussen 15.30
en 19 uur. Onderweg pauzeren de deelnemers bij vier hongerstillende en dorstlessende
tussenstops.
De wandelaars voorzien stevige stapschoenen, aangepaste kledij, een zaklantaarn
en een reﬂecterende vest of armband.
Deelnemen kost 3 euro (6 tot 12 jaar) of 6 euro (+12 jaar).
meer info en inschrijvingen: Gert De Winter, 0486 84 32 18 en gert.de.winter1@telenet.be
Ingrid De Gucht, 09 367 81 93
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SPORT

KARATE iets voor jou?
Karateclub Kusanku Berlare bestaat meer dan 25 jaar en telt ongeveer 25 leden. Discipline, uithouding, respect,
lenigheid, kracht en doorzettingsvermogen staan centraal. Het is niet eenvoudig, maar toch beschikt de club over
een harde kern die afstevent op het lang verwachte doel: het behalen van een zwarte band.
Kusanku verwelkomt graag nieuwe leden.
Laat je niet afschrikken: karate is en blijft een verdedigingssport en bezorgt je een gezonde geest in een gezond
lichaam.
Een training begint met het groeten.
Een stevige opwarming is onontbeerlijk: lopen, springen, pompen, buikspieren, kracht-, lenigheid-, conditie-,
meditatie- en drukpuntoefeningen. Deze opwarming op muziek (techno, jump) duurt 30 tot 45 minuten.
Na de opwarming begint de les karate. Karate kent drie basisonderdelen: Kihon, Kumite en Kata.
Kihon is het samenlopen van verschillende oefeningen;
Kumite is het leren verdedigen en aanvallen;
Kata is een ingebeeld gevecht zonder tegenstander.

•
•
•

Karateclub Kusanku neemt ook deel aan wedstrijden. De jeugd kaapt geregeld een podiumplaats weg.
Interesse? Kom dan gerust eens proberen. De eerste drie trainingen zijn gratis. Je zal merken dat karate een
aangename en toﬀe sport is, dat de sfeer bij Kusanku heel familiaal aanvoelt, maar dat er toch aandacht is voor
respect en etiquette. Iedereen tussen 7 en 77 jaar is welkom.
De trainingen vinden plaats in sporthal Berlare op:
dinsdag van 18.30 tot 20 uur;
donderdag van 19 tot 20.30 uur;
zaterdag van 10.30 tot 12 uur.

•
•
•

Het lidgeld voor een volwassene bedraagt 60 euro per zes maanden; minderjarigen betalen 30 euro.
Een vergunning bedraagt 30 euro per jaar.
meer info: Rudy De Geest, 052 42 22 70
www.kusanku.be
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ACTIVITEITENKALENDER
NOVEMBER
7-10/11

Collectief Decorum met ‘De Vrek’, telkens om 20 uur in CC Stroming (052 42 36 85)

7/11

Cultuurdienst, concert Carpe Diem om 20 uur in Bareldonkkapel (052 42 35 31)

7, 8, 14 & 15/11 Panta Rhei Overmere met ‘Een raar koppel’ om 20 uur in Feestzaal Overmere (0474 68 32 55)
8/11

JTV Brigand, Dames B tegen VC Belvoc Belsele A om 15.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

8/11

JTV Brigand, Dames A tegen Mevoc Meerbeke om 20 uur in Zele (0474 54 02 34)

8/11

Les Femmes Uniques, variétévoorstelling om 20 uur in CC Stroming (0475 94 20 54)

9/11

Les Femmes Uniques, variétévoorstelling om 15 uur in CC Stroming (0475 94 20 54)

11/11

Sportdienst, Berlare wandelt met vertrek tussen 13 en 15 uur aan gemeenteschool Uitbergen (09 356 89 56)

15/11

JTV Brigand, Dames B tegen VDK Gent Dames C om 15.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

15/11

JTV Brigand, Dames A tegen Nidak Nieuwkerken A om 20 uur in Zele (0474 54 02 34)

15/11

’t Arsenaal met ‘386: Molière’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

16/11

Week van de smaak, kookdemo met Geert Van Der Bruggen, Guy Van Cauteren en burgemeester Karel De Gucht
om 17.30 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

16/11

Ruilclub De Biekorf, nationale ruilbeurs en rommelmarkt vanaf 8 uur in Festivalhal Donkmeer (09 367 42 59)

21 & 22/11

Toneelkring Hand in Hand, Rare kwasten op jenever, galavoorstelling om 19 uur in Parochiezaal Berlare

22/11

JTV Brigand, Heren C tegen PNV Waasland C om 18.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

22/11

JTV Brigand, Heren A tegen Olva Brugge om 20.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

23/11

JTV Brigand, eetfestijn vanaf 11.30 uur in Festivalhal Donkmeer (0473 96 94 98)

23/11

JTV Brigand, Heren B tegen Hebo Borsbeke-Herzele om 18 uur in Zele (0474 54 02 34)

23/11

Toneelkring Hand in Hand, Rare kwasten op jenever, matinee om 15 uur in Parochiezaal Berlare (0493 14 42 51)

26/11

Cultuurdienst, eerste les fotograﬁe om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

27/11

Cultuurdienst, lezing over zestig jaar mensenrechten om 20 uur in CC Stroming (03 775 44 84)

28/11

fABULEUS met ‘Gender Blender’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

28-30/11

Toneelkring Hand in Hand, Rare kwasten op jenever, om 20 uur in Parochiezaal Berlare (0493 14 42 51)

29 & 30/11

KVLV Berlare, 80-jarig bestaan in Festivalhal Donkmeer (052 42 26 89)

29/11

JTV Brigand, Heren A tegen Evo Eename of VDK Gent B om 20.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

29/11

Singet ende Weset Fro, zangstonde om 19.30 uur in cultuurcafé (052 42 22 36)

30/11

Gilles Monnart met ‘Boitman’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

30/11

Studio Zondag met I Am A Horse om 19.30 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

30/11

Toneelkring Hand in Hand, Rare kwasten op jenever, matinee om 15 uur in Parochiezaal Berlare (0493 14 42 51)

DECEMBER >
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ACTIVITEITENKALENDER
DECEMBER
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5/12

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

6/12

JTV Brigand, Dames B tegen Avo Melsele B om 15.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

6/12

JTV Brigand, Dames A tegen VC Lochristi-Wachtebeke om 20 uur in Zele (0474 54 02 34)

6/12

Ad Visser met ‘F#ck the seventies’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

7/12

Hageland Winc Orchestra met ‘Fair Winds’ om 19 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

10/12

Cultuurdienst, workshop ‘chocolade: vrucht der goden’ om 20 uur in dienst jeugd & vorming (03 775 44 84)

12/12

Gemeenteschool Uitbergen, Kersthappening vanaf 19 uur (09 367 50 88)

12/12

Voice Male met ‘Hit hit hoera’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

13/12

JTV Brigand, Dames A tegen Kuros Zulte om 20 uur in Zele (0474 54 02 34)

13 & 14/12

Oxfam wereldwinkel, geschenkenbeurs in voormalige AMI, Dorp 47

13/12

Volleybalclub Kluit Gelijk, kerstfrettocht vanaf 15.30 uur aan gemeenteschool Serskamp (0486 84 32 18)

13/12

Vrije Basisschool De Duizendpoot, kerstmarkt vanaf 14 uur in de gebouwen aan de Nieuwstraat (052 42 37 29)

14/12

Vernissage tentoonstelling Kathleen Van Houtte en Marc Van Gysegem om 17 uur in CC Stroming (052 42 42 47)

19/12

Eindejaarskwis om 20 uur in CC Stroming (eindejaarskwis@hotmail.com)

19/12

Open Kerk en Sint-Martinuskoor, kerstconcert om 20 uur in Sint-Martinuskerk (052 42 47 58)

20/12

JTV Brigand, Heren C tegen Eevoc Ertvelde-Evergem om 18.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

20/12

JTV Brigand, Heren A tegen VC Gavere om 20.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

21/12

4Fun, kerstmountainbiketocht met vertrek tussen 8.30 en 11 uur aan Sporthal Overmere (0477 24 40 55)

21/12

JTV Brigand, Heren B tegen Kangoeroes Aalst om 18 uur in Zele (0474 54 02 34)

27 & 28/12

Gemeentebestuur, opendeur kasteel Berlare van 13 tot 17 uur

31/12

Bosquimano, eindejaarsparty in CC Stroming (bosquimano_crew@hotmail.com)

WIE? WAT? WAAR?
GEMEENTEBESTUUR BERLARE

GEMEENTERAADSLEDEN

BURGEMEESTER

Luc Vercruyssen

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

052 42 53 86
02 501 84 05

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

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

Turfputstraat 88a, Berlare
052 42 23 25
l.vercruyssen@skynet.be
Karel De Gucht, voorzitter Hoogstraat 9, Berlare
052 42 53 86
burgemeesterdegucht@berlare.be
Francky Verhofstadt
Heikantstraat 48d, Overmere
09 367 89 06
francky.verhofstadt@skynet.be
Carine Meyers
Donklaan 249/6, Uitbergen
02 549 00 24
carine.meyers@vld.be
Marleen Zaman
Donklaan 22a, Berlare
09 342 09 17
marleen.zaman@online.be
Jan De Palmenaer
Veerstraat 81b, Uitbergen
09 367 82 72
jandepalmenaer@hotmail.com
Michel Van der Haegen Warande 24, Berlare
052 42 29 97
vanderhaegen.michel@skynet.be
Tania Vis
Hogeweg 22, Berlare
052 42 30 16
tania_vis@msn.com
Patrick Van Malderen Galgenbergstraat 73, Berlare
052 42 50 37
patrick.van.malderen@skynet.be
Freddy Schatteman
Mandemakersstraat 4, Berlare 052 42 25 41
vof.schatteman@skynet.be
An Van Driessche
Koﬃestraat 25, Uitbergen
09 367 94 26
anvandriessche@skynet.be
Steven Baeyens
Donklaan 187, Uitbergen
0479 27 82 92
baeyens_steven@hotmail.com
Joke Vercammen
Lindestraat 80, Overmere
09 367 56 47
jo.vercammen@telenet.be
Dion Landuyt
Kerkveld 3, Berlare
052 43 00 86
dion.landuyt@skynet.be
Piet Vandoolaeghe
Kruisstraat 3, Overmere
0476 29 30 83
piet.vandoolaeghe@skynet.be
Raf Maes
Kruisstraat 39, Overmere
0497 53 29 80
rafmaes@telenet.be
Willy De Coster
Kerkwegel 20, Uitbergen
09 367 55 49
willy@decoster.be

Frank Lippens
gemeentesecretaris

Dendermondse stwg 74a, Overmere 052 43 23 41
secretaris@berlare.be

Wim 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
gesloten op dinsdag 11 november,
woensdag 24, donderdag 25, vrijdag 26,
woensdag 31 december en donderdag 1
en vrijdag 2 januari.
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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

locatie Berlare:
locatie Overmere:
locatie Uitbergen:

Veerstraat 10, Uitbergen
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur

09 367 50 66

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
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

> FINANCIELE DIENST
ontvanger: August Wouters

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

> GEMEENTESCHOOL UITBERGEN

GEMEENTEHUIS UITBERGEN

> DIENST BEVOLKING

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

052 43 23 47
milieu@berlare.be
052 43 23 43
rekendienst@berlare.be

BUITENDIENSTEN

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
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

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

> 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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openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2
woensdag 13.30-18.30 uur
zaterdag 9.30-12 uur

> 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

052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

09 367 87 55

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: 30 en 31 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
Kasteel Berlare opent even de deuren
Gezonde alternatieven voor schadelijke pesticiden
Bloemstukken Allerheiligen
Milieutip van de maand
Ontruiming 140 gratis graven op kerkhof Overmere
Heb jij recht op een verwarmingstoelage?
Plannen Donkoeverpark
Geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea

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

3

4
5

Winnaar Infogem september-oktober
(oplossing: hoeve vooraan Heikantstraat):
Annelien D’heer (Kerkstraat 114) mag haar waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

6
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9
10

Sociaal
Vredeseilanden Overmere zoekt helpende handen
Geschenkenbeurs Oxfam wereldwinkel
Fietspoetsdienst zoekt vrijwillige koks
Nieuws uit het Rode Kruis
VrouwENkans

blz. 10

Jeugd
Kersthappening Gemeenteschool Uitbergen
St.-Maartenontbijt Chiromeisjes Berlare
Speelplein zoekt monitoren paasvakantie
Inschrijven kerstvakantie IBO

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

Het gemeentebestuur organiseerde een ontbijtwandeling voor
nieuwe inwoners. De dappersten waagden zich aan een natte
wandeling. De overige aanwezigen bleven lekker droog in
Festivalhal Donkmeer.

De werken aan het nieuwe woon- en zorgcentrum Ter Meere
schieten goed op.

blz. 16
blz. 17
blz. 17
blz. 17
blz. 17
blz. 18
blz. 18
blz. 18
blz. 19
blz. 20
blz. 20
blz. 21
blz. 22
blz. 24

Toerisme
Activiteiten bezoekerscentrum Donkmeer

blz. 30

Sport
Nieuws uit de sportdienst
Kerstmountainbiketocht
Kerstfrettocht Kluit Gelijk
Karateclub Kusanku

blz. 31
blz. 33
blz. 33
blz. 34

Activiteitenkalender

blz. 35

Wie? Wat? Waar?

blz. 37

Terugblik in beeld

Rode Kruis Berlare kon tijdens een plechtige huldiging het
EHBO-brevet uitreiken aan 19 cursisten.

blz. 8
blz. 8
blz. 8
blz. 9
blz. 9

Politie
Samenvatting Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement

Cultuur
Kookdemo met Geert Van Der Bruggen,
Guy Van Cauteren en burgemeester Karel De Gucht
Komedie bij Panta Rhei
Kerstconcert Sint-Martinuskerk
Kerstwandeling
Populaire Vlaamse zangstonde
Komedie bij Hand in Hand
Nationale ruilbeurs en rommelmarkt
Elfde eindejaarskwis
Nieuws uit de bib
Voice Male in CC Stroming
De Vrek bij Collectief Decorum
80 jaar KVLV Berlare: kerst in stijl
Vragenlijst Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare
Programma CC Stroming november-december

Veel sfeer tijdens De Donk verbeeld/t. Hier zie je enkele Panta
Rheileden in een tableau vivant langs het Donkmeer.

BERLARE IN BEELD

FOTOWEDSTRIJD

binnenzijde cover

© René Stevens

Prijsvraag

Een groot succes voor ‘Frituur Pater De Visscher’ op Berlare jaarmarkt. De opbrengst is een levensnoodzakelijke steun voor het
werk van Pater De Visscher in Congo. Dank aan alle medewerkers
en sympathisanten.

Tijdens de derde vakantiecursus natuurschilderen maakten de
cursisten op een intense manier kennis met hun liefhebberij,
midden in de natuurgebieden van Zele en Berlare.

binnenkant achterﬂap
Boekbaby’s krijgen een cadeauboekje in de bib.

Graag teksten aanleveren in Word; foto’s apart als fotobestand (jpg, eps, tiﬀ, bmp).
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Scholenveldloop van 17 september
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