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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 november-december (oplossing:
paardenstal in Overheet):
Rita Van der Haegen (Kruyenberg 29)
mag haar waardebon komen ophalen
in het gemeentehuis van Berlare.
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Terugblik in beeld

binnenkant achterﬂap

De 11.11.11.-actie bracht in onze gemeente 4.815 euro op.
Bedankt aan alle schenkers én alle vrijwilligers.

De groepsuitstap van de Turfputzwervers ging dit jaar naar
Haspengouwen en Midden-Limburg. Eindstation: Beringen-Mijn.

Ter gelegenheid van het 144ste Sint-Ceciliafeest kregen enkele
trouwe korpsleden van de K.F. De Verenigde Vrienden een ereteken.

Dag van de natuur (15/11): enthousiaste natuurliefhebbers uit Berlare
en Zele staken de handen uit de mouwen in het Scheldebroek.

De Overmeerse drumband herdacht met tromgerof de Boerenkrijg
in Hasselt.

© Marleen De Vos
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Beste inwoners
Proﬁciat! Jullie zijn intussen de trotse eigenaars van een kasteel, midden in het dorp van Berlare.
Het was me daar afgelopen weekend een gezellige bijeenkomst. De kerstsfeer zat er goed in:
een gevoel van samenhorigheid en tevredenheid overheerste. Een goede start voor een uitzonderlijk, uniek project voor onze gemeente.
Bedankt trouwens aan alle verenigingen die meehielpen aan dit geslaagde weekend.
Dit project is slechts een van de vele die momenteel in de pijplijn zitten.
We zijn met zijn allen in volle verwachting…
2009 wordt ongetwijfeld een boeiend jaar!
Na twee jaar besturen en veel plannen achter de schermen, zullen een aantal initiatieven dit jaar
meer zichtbaar worden voor de burger.
Zo laten we de eerste fase van het Donkoeverpark uitvoeren, besteden we binnenkort het eerste
deel aan van de vernieuwing van omgeving sporthal Overmere (aanleg Kasteelwegel, Dreefwegel
en omgeving sporthal), zorgen we voor een instapklaar jeugdontmoetingscentrum, starten we
met de heraanleg van de weg tussen Uitbergen en Berlare, …
Je merkt het: we zitten niet stil.
Tot slot ook nog dit: voortaan zijn de dienst bevolking en de technische dienst elke eerste en derde
zaterdag van de maand open. Zo hopen we de dienstverlening naar onze inwoners toe nog te
verbeteren.
Ik wens iedereen een fantastisch 2009 toe!
Veel geluk en succes het komende jaar en tot binnenkort.

Katja Gabriëls
Burgemeester wn
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GEMEENTEHUIS BERLARE
nu ook twee zaterdagen per maand open
Vanaf 2009 verruimt het gemeentebestuur de dienstverlening. De dienst bevolking en de technische dienst
zijn voortaan elke eerste en derde zaterdag van de maand open van 9.30 tot 12.30 uur.
De loketten gaan dicht om 12.15 uur.
Deze regeling gaat in vanaf zaterdag 17 januari.

Ontwerp provinciaal
BELEIDSKADER WINDTURBINES
Windturbines als alternatieve energieproductie staan hoog op de politieke agenda. Maar het zoeken naar mogelijke plaatsen is complex en
heeft verregaande gevolgen voor ruimtelijke ordening. Daarom heeft de
provincieraad een ontwerp voor een provinciaal beleidskader voorlopig
vastgesteld.
Dit ontwerp heeft oog voor plaatsen waar grote en kleine windturbines
kunnen worden opgenomen. Het houdt rekening met ruimtelijke en
landschappelijke eisen, en met vogeltrekroutes. Milieuaspecten zoals
geluidshinder en slagschaduw zijn niet opgenomen in deze leidraad.
Deze worden wel grondig onderzocht op een meer gedetailleerd niveau
(opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan en/of vergunningsaanvraag).
Dit beleidskader zal worden toegevoegd aan het provinciaal ruimtelijk
structuurplan.
Het ontwerp is tot 2 maart 2009 in openbaar onderzoek. Iedere burger,
vereniging, overheid, … kan tot dan zijn advies of bezwaar aangeven.

meer info:

2

provinciale dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, 09 267 78 25
www.oost-vlaanderen.be/windenergie
technische dienst, 052 43 23 46 en ruimtelijke.ordening@berlare.be

OVERHEID

Waterschap Berlare – Chumunde Ecuador
Het gemeentebestuur van Berlare gaat via PROTOS een waterschap aan met het Ecuadoriaanse
dorp Chumunde. Op deze manier levert het een bijdrage om de inwoners aan drinkwater te
helpen.
Chumunde is een dorp in de gemeente Rio Verde, in de provincie Esmeraldas, tegen de grens met
Colombia. Het dorp ligt aan de samenvloeiing van de Rio Verde en de Rio Chumunde. Het dorp
telt 385 inwoners, maar heeft een peuterklas voor 30 kindjes en een relatief grote school van 140
leerlingen. Dat komt omdat het dorp een centrale functie bekleedt voor lokale gemeenschappen
die verspreid in het gebied wonen.
Er is momenteel geen drinkwatervoorziening. De mensen halen het water uit de rivier. Het rivierwater wordt voor alles en nog wat gebruikt, is vervuild, en voldoet helemaal niet aan de drinkwaternormen.
PROTOS, CEFODI en de gemeente Rio Verde starten begin 2009 met de bouw van een klein drinkwaterstation en de aanleg van een drinkwaternet. Dit project is begroot op 37.000 euro.
Het gemeentebestuur van Berlare engageert zich om voor een termijn van drie jaar dit project mee
te ﬁnancieren en de kennis over alles wat met water te maken heeft, te delen met de mensen ter
plaatse.
Het waterschap past in het algemeen regionaal samenwerkingsakkoord tussen de Provincie OostVlaanderen, PROTOS en CEFODI in de provincie Esmeraldas.
meer info: GROS Berlare, Greta Van Boven, 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be

MILIEUTIP van de maand
Een kraan die tien druppels per minuut lekt,
verliest 1.100 liter water per jaar.
Het is dus verstandig
lekkende kranen snel te repareren.
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TIE
Uitnodiging NIEUWJAARSRECEP
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Lekker WARM en toch ZUINIG!
’t Is winter. En dus koud. Hieronder vind je een aantal tips om je huis gezellig warm
te houden zonder dat de stookkosten stijgen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Draai de verwarming dicht en sluit de deuren van de kamers waar je alleen maar slaapt of zelden komt;
Hou deuren zo veel mogelijk dicht;
Zet de verwarming lager als je niet in huis bent. In doe-het-zelfzaken zijn klokthermostaten te koop. Zo is het toch warm
wanneer je thuis komt.
Zet een uur voordat je naar bed gaat, de verwarming laag;
Zorg voor een brede vensterbank als de radiator onder een venster staat. Hang dan gordijnen op die tot op de vensterbank reiken. Zo kan de kou niet de kamer in komen en blijft de warmte langer in huis;
Sluit gordijnen, zodat de warmte niet kan ontsnappen;
Plak radiatorfolie achter de radiator. De folie reﬂecteert de warmte, waardoor ze niet door de muur verdwijnt;
De CV werkt minder goed als er lucht in de leidingen zit. Als een radiator in werking een borrelend geluid maakt, is het
raadzaam deze te ontluchten;
Het kost meer energie om een vochtig huis te verwarmen. Laat daarom luchtroosters open, zodat je continu kunt ventileren om vochtige lucht kwijt te raken;
Als je de thermostaat overdag een graad lager zet, bespaar je gemiddeld 7% op je energiegebruik voor verwarming;
Doe een trui aan in huis alvorens de verwarming hoger te zetten;
Laat de zon naar binnen schijnen. Zo wordt je huis gratis opgewarmd.

OVERHEID

ZITDAGEN Fonds voor Arbeidsongevallen
Het Fonds voor Arbeidsongevallen is een instelling van sociale zekerheid.
Wie geconfronteerd wordt met een arbeidsongeval, zit ongetwijfeld met een heleboel vragen.
Daarom staat een sociaal assistent(e) ter beschikking tijdens zitdagen in Aalst en Sint-Niklaas.
Hij of zij legt je de wetgeving uit en staat je bij om de schadevergoeding waarop je recht hebt,
te verkrijgen.
Aalst
stadhuis, Grote Markt
elke 1ste dinsdag van de maand van 13.30 tot 16 uur
053 73 22 88
Sint-Niklaas
stadhuis, Grote Markt
elke 2de maandag van de maand van 13.30 tot 16 uur
03 760 90 00
meer info: Fonds voor Arbeidsongevallen, Troonstraat 100 te 1050 Brussel
www.faofat.be

Berlaarse WOONGIDS
OCMW Berlare heeft een woongids gemaakt als wegwijzer voor wie
vragen heeft over wonen in Berlare. De basis van deze gids zijn vragen
die leven bij de inwoners.
Hij is verkrijgbaar bij het gemeentebestuur, de bibliotheek, het OCMW en
Sociale Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood.
De gids is een aanzet om duidelijkheid te brengen rond de verschillende
diensten, maar is nog niet volledig. Wie suggesties heeft of kan meewerken aan de verdere uitwerking van de gids, kan zich melden bij OCMW
Berlare. Bovendien zal de gids zo snel mogelijk worden geactualiseerd bij
wijzigende wetgeving.
De meest recente versie vind je steeds op www.berlare.be of
www.ocmwberlare.be.

meer info en suggesties: OCMW Berlare, 09 326 97 21 en woonbemiddelingsdienst@ocmwberlare.be
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GEBOORTES,OVERLIJDENS
HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken
en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
05/09/2008
17/09/2008
20/09/2008
21/09/2008
22/09/2008
23/09/2008
26/09/2008
27/09/2008
28/09/2008
03/10/2008
03/10/2008
03/10/2008
04/10/2008
05/10/2008
06/10/2008
07/10/2008
09/10/2008
13/10/2008
16/10/2008
17/10/2008
17/10/2008
18/10/2008
18/10/2008
20/10/2008
20/10/2008
21/10/2008
22/10/2008
29/10/2008
02/11/2008
02/11/2008
03/11/2008
03/11/2008
06/11/2008
07/11/2008
07/11/2008
07/11/2008
12/11/2008
13/11/2008
16/11/2008
17/11/2008
20/11/2008
20/11/2008
20/11/2008
22/11/2008
22/11/2008
23/11/2008
24/11/2008
30/11/2008
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Vanhecke Aline
Cardon Tess
Dauwe Quinten
De Bock Guinevere
Vercammen Angelina
Steeman Nika
Willems Robbe
Ballekens Sara
Cooreman Quentin
De Waele Maud
Van Den Berghe Julien
Van Den Berghe Oscar
Tollenaere Bo
Beeckman Robbrecht
Van Rossem Sander
Badi Marouan
Poppe Elodie
Buys Kaylinn
Antoin Lore
Heyvaert Fleur
De Keukeleire Lukas
Van Lunter Kiara
Vercraeye Manon
Poppe Leilah
Van Hoecke Lize
Dontens Sara
De Lathouwer Louise
De Brul Maxime
El Sharkawi Alexandra
Meert Fien
De Meyer Milan
Van heule Jitse
Degeest Luna
Barholere Kulimushi Yene
Michiels Faye
Van Peteghem Warre
Valcke Wout
Vergaelen Wout
Baeyens Ella
Bracke Jasper
Philips Zina
Raman Kyan
De Schryver Lotte
Dubois Arne
Dubois Inne
Hulders Quinten
De Rouck Arno
Van Pé Taissa

Geregistreerde overlijdens
02/10/2008
02/10/2008
12/10/2008
13/10/2008
17/10/2008
17/10/2008
18/10/2008
21/10/2008
26/10/2008
27/10/2008
27/10/2008
28/10/2008
29/10/2008
29/10/2008
31/10/2008
06/11/2008
06/11/2008
12/11/2008
12/11/2008
17/11/2008
17/11/2008
23/11/2008
23/11/2008
26/11/2008
26/11/2008
27/11/2008
28/11/2008
29/11/2008
30/11/2008
02/12/2008

Mertens Anna (°16/04/1919)
Vermassen Charles (°04/02/1931)
De Prez Josephus (°19/02/1909)
Roggeman Paul (°31/10/1950)
De Maeseneer Maria (°02/03/1939)
Blancquaert Roger (°24/08/1925)
Van Hoebroeck Maria (°18/07/1932)
D’hondt Maria (°22/03/1930)
Roeland Bertha (°19/09/1934)
Brumer Jacques (°03/12/1929)
Cattoir Bertha (°15/09/1915)
De Bock Yvonne (°20/03/1944)
De Block Andreas (°06/09/1932)
Van den Abbeele Maria (°12/04/1912)
Heirman Elisa (°16/10/1924)
Anseeuw Odette (°04/08/1929)
De Wilde Gilberta (°17/07/1932)
Thienpondt Gustavus (°05/05/1928)
Verstraeten Simonne (°07/02/1930)
Rogiers Maurice (°29/10/1929)
Roelandt Franciscus (°26/01/1927)
Vander Snickt Yvona (°24/12/1925)
D’Haenens Monique (°04/10/1952)
Goossens Joseph (°21/11/1947)
Cloeckaert Simonne (°19/10/1927)
Moens Guido (°20/09/1947)
Van De Winckel Joanna (°20/12/1914)
Lowie Philemond Marcel (°12/09/1922)
Roels Emma (°22/06/2006)
Moeykens Octavia (°22/02/1914)

Voltrokken huwelijken
08/11/2008
14/11/2008

Coppieters Roy en De Coster Evelien
Poppe Etienne en Yting Susan

Gouden jubilea
16/10/2008
08/11/2008

Laureys Josephus en Van Der Sype Maria
Vlaeminck Kamiel en De Coensel Alina

S O CT OIEAR I SAM E L
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GEEN BONEN, GEEN ETEN!
Campagneweekend Vredeseilanden: 16-18 januari
Een rechtvaardig inkomen en een plaats op de markt voor boeren in het Zuiden. Daarvoor trekken
ook in Overmere vrijwilligers van Vredeseilanden de straat op tijdens het weekend van 16, 17 en 18
januari . Zij vragen jouw steun om boeren in staat te stellen de wereld te voeden én een waardig
inkomen te verdienen.
Dit jaar staat Nicaragua centraal in de campagne. Bonen zijn er het basisvoedsel. Nog meer dan
bij ons, voelen de Nicaraguanen de zware gevolgen van de stijgende voedselprijzen. De prijs van
bonen verdubbelde bijna het voorbije jaar, terwijl het inkomen gelijk bleef. En zonder bonen, geen
eten.
Voor het oplossen van de voedselcrisis is de productie van die vele kleinschalige boeren dan ook
cruciaal. Daarom ondersteunt Vredeseilanden boerengroepen, brengt de organisatie hen in contact met de juiste partners en zorgt ze ervoor dat ze over correcte marktinformatie beschikken.
Kleine boeren kunnen een stukje de wereld redden, is de boodschap van Vredeseilanden. Samen
kunnen zij duurzamer, meer en gevarieerder produceren. En dat is een verhaal waar zowel de boer
als de consument wel bij vaart!
Volgende activiteiten staan op het programma ten voordele van Vredeseilanden:

Filmavond in JC De Kroon
Filmliefhebbers kunnen op vrijdag 16 januari terecht in JC De Kroon voor de gratis vertoning
van twee topﬁlms:

•

Bread and roses (Ken Loach – 1999)
Maya, een jonge Mexicaanse, steekt clandestien de grens over naar de VS om bij Rosa, haar
oudere zus, in te trekken. Rosa werkt tegen een hongerloon voor een schoonmaakbedrijf en
slaagt er in voor Maya een job te regelen. Zo komt Maya terecht in een leger van schoonmakers, migranten vooral afkomstig uit Latijns-Amerika. Ze poetsen ’s nachts de kantoorruimtes
van grote bedrijven in de prestigieuze wolkenkrabbers van L.A. Uit angst hun job te verliezen
of zelfs uit het land te worden gezet, aanvaarden ze gewillig de grillen van hun werkgever en
de vreselijke arbeidsvoorwaarden.
Ze komen in contact met een vakbondsmilitant, die de poetsdames probeert te overtuigen om
toch uit de schaduw te treden en op te komen voor ‘bread and roses’: het recht op het levensnoodzakelijke (bread) en het recht op welzijn (roses).
7
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•

Apocalypto (Mel Gibson – 2006)
Dit adembenemende, mythische avontuur toont het turbulente einde
van de eens zo machtige Maya-beschaving. Niet voor de gevoelige kijkers!

Plantjes- en gadgetverkoop
Zaterdag 17 januari komen drie verkoopteams tussen 10 en 16 uur huis aan huis met plantjes en
gadgets ten voordele van Vredeseilanden.
Ook tijdens en na de zaterdagavond- en zondagochtendviering in de parochiekerk van Overmere,
kan je Vredeseilanden steunen.

Kinderfuif in JC De Kroon
Alle kinderen van de lagere school maken de dansvloer van JC De Kroon onveilig op zaterdag 17
januari tussen 18.30 en 20.30 uur. De toegang bedraagt 4 euro, inclusief twee drankjes en een zakje
chips. Mama’s en papa mogen er gratis in.

Latino Heat (fuif) in JC De Kroon
Vanaf 21.30 uur verandert JC De Kroon in een zwoele danskroeg. DJ Moez & DJ V-Wee zorgen voor
de heetste dansplaten. Tickets voor deze fuif kosten 3 euro in voorverkoop (café De Lantaarn en bij
de verantwoordelijken) en 4 euro aan de kassa.
Wie wil, kan ook steeds een gift doen op 000-0000052-52 van Vredeseilanden. Vanaf 30 euro wordt
automatisch een ﬁscaal attest opgestuurd.
meer info:

8

Piet Van der Sypt, 0496 31 25 03 en vandersyptpiet@hotmail.com
Femke Maes, maesfemke@hotmail.com
www.vredeseilanden.tk
www.mijnvredeseilanden.be/vredeseilanden-overmere

SOCIAAL

Panelgesprek ARMOEDE in BELGIE
GROS Berlare organiseert op woensdag 28 januari om 20 uur in CC Stroming een panelgesprek
over armoede in België.
Panelleden zijn:
Zr. Monica Van Kerrebroeck, Vlaams volksvertegenwoordiger;
Staf Nimmegeers, gewezen senator;
Gunther Cooreman, voorzitter OCMW en schepen van sociale zaken;
een ervaringsdeskundige.

•
•
•
•

VRT-journalist Filip Joos modereert.
Om deze avond inhoudelijk vorm te geven, verzamelt de GROS vragen over armoede
en armoedebeleid. Deze vragen worden dan samengevat in vier items die het panel krijgen
voorgeschoteld.
Wie een vraag over armoede heeft, kan deze tot 10 januari bezorgen aan GROS Berlare.
meer info en vragen:

GROS Berlare, Greta Van Boven, 0474 51 29 08
gretavanboven@skynet.be

ETHIOPISCH KERSTFEEST

Ethiopisch kerstfeest
rt op zaterdag 17 januari een
Finado-Ethiopië organisee
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Va
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meer info:
www.ﬁnado.be
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NIEUWS uit het RODE KRUIS
Uitleendienst
Wie nood heeft aan krukken, een rolstoel of een looprek,
kan contact opnemen met Rode Kruis Berlare
dat allerlei hulpmiddelen verhuurt.
meer info:

Vera De Schutter, 0486 49 08 90
Stefaan Sichien, 0475 90 78 00 (na 17 uur)

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

AED-toestel in ziekenwagen
Dankzij de milde geldelijke steun van zijn vele leden, kan Rode Kruis Berlare een AED-toestel (Automatische Externe Deﬁbrillator) aankopen (waarde: 3.000 euro).
Een plotse hartstilstand moet binnen de 6 minuten worden behandeld met cardio-pulmonaire reanimatie. In eerste instantie
moeten omstaanders hiermee kunnen beginnen (vandaar het grote belang van de EHBO-cursus). Maar ook een AED-toestel
is echter onmisbaar. Daarom moet dit nu standaard aanwezig zijn in ziekenwagens. Er wordt bovendien ook geijverd om ze
aan te brengen op publieke en drukbezochte plaatsen. Sommige van die toestellen zijn immers zo gebruiksvriendelijk dat ze
door een leek kunnen worden bediend.
meer info: www.hartveilig.be
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RESULTATEN BEVOLKINGSENQUÊTE
wegen op nieuw zonaal veiligheidsplan
De lokale politie werkt aan het zonaal veiligheidsplan 2009-2012.
Ter voorbereiding verspreidde de politie in het voorjaar 900 vragenlijsten in Zele en Berlare.
Maar liefst 474 keerden ingevuld terug (52,6%).
De lokale politie dankt de inwoners die deze formulieren hebben ingevuld.

Wat vind jij belangrijk?
De vragenlijst brengt aan het licht welke zaken de lokale politie bij voorkeur zou moeten behandelen:

Aantal

%

onaangepast rijgedrag of onaangepaste snelheid

238

50,64

bromﬁetsdiefstal en ﬁetsdiefstal

215

45,74

rommel en vuil op straat

110

23,40

hinderlijk en wild parkeren

84

17,87

drugs

78

16,60

opzettelijke vernielingen/vandalisme/graﬃti

66

14,04

inbraken in woningen

61

12,98

fysiek geweld tegen personen

30

6,38

inbraken in voertuigen

25

5,32

geurhinder

19

4,04

andere verkeersoverlast

12

2,55

andere overlast

11

2,34

psychische bedreigingen of stalking

9

1,91

auto- en motordiefstal

5

1,06

De lokale politie houdt rekening met deze resultaten. Daarom zijn de prioriteiten voor het zonaal veiligheidsplan 2009-2012:
verkeersveiligheid;
drugsproblematiek;
inbraken in woningen;
overlast.

•
•
•
•

Daarnaast heeft de lokale politie ook aandacht voor (brom)ﬁetsdiefstallen, familiaal en partnergeweld.
Een uitgebreid overzicht van de resultaten van deze vragenlijst vind je op www.berlare.be.
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DE KRIEGELS * DE MUSICAL in CC Stroming
Na de boeken en de ﬁlm maakt de ongehoorzame pestdrieling van Marc de Bel
nu ook theaterzalen onveilig met een allereerste musical.
Deze tienerrock-musical heeft maar één doel voor ogen: de zaal op z’n kop zetten
met stevige rocknummers, prettig gestoorde situaties en af en toe wat griezelen.
Woensdag 11 februari om 15 uur komen ze langs in CC Stroming.
met:

Marc De Bel, Frank Hoelen, James Cooke, Mira Delbaen, Nicoline Hummel, Tine Truwant,
Gerdy Swennen, Michael Zanders en Elisabeth Herman
regie: Lulu Aertgeerts
www.kriegelmusical.be
Omdat dit de laatste try-out is vóór de première in ICC Gent, kost een ticket slechts 1 euro!
meer info en tickets: 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
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INCLUSIEVE SPEELPLEINWERKING paasvakantie
Dienst jeugd & vorming organiseert tijdens de tweede week van de paasvakantie (14 t.e.m. 17
april) opnieuw een inclusieve speelpleinwerking voor alle kinderen van 6 tot 15 jaar, met of zonder
handicap.
Elke dag kunnen deelnemers er terecht voor twee activiteiten: een in de voormiddag en een in de
namiddag. Ervoor en erna zijn er vrije ontspanningsmomenten. Ook dan staan de monitoren klaar
om de kinderen te begeleiden. Dit is tevens een opvangservice voor de ouders. Tijdens deze vrije
ontspanning kunnen ouders immers hun kind brengen of halen wanneer het hen best past. Tijdens
de activiteiten willen de monitoren het komen en gaan tot een minimum beperken. Of het kind
een hele of een halve dag komt, bepalen de ouders zelf.
Een dag ziet er als volgt uit:
7.30 tot 9.30 uur: vrije ontspanning;
9.30 tot 11.30 uur: activiteit;
11.30 tot 13.30 uur: middagpauze;
13.30 tot 15.30 uur: activiteit;
15.30 tot 17.30 uur: vrije ontspanning.

•
•
•
•
•

prijs:
-

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

Indien er een uitstap wordt georganiseerd, gelden aangepaste prijzen en uren.
Hiervan worden ouders tijdig op de hoogte gebracht.
meer info en inschrijvingen:
dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56
en jeugd.vorming@berlare.be

MONITOREN SPEELPLEIN
Dienst jeugd & vorming is nog steeds op zoek
naar jonge enthousiastelingen die het reilen en zeilen
op het speelplein van dichtbij willen beleven.
Ben je minstens 17 jaar (of word je dat dit jaar) en heb je zin in een boeiende paasvakantie?
Dan is dit vast iets voor jou!
Ben je een actief en creatief speelbeest?
Heb je zin voor verantwoordelijkheid?
Hou je van omgaan met kinderen en jongeren?
Dan heb jij misschien zin om tijdens de tweede week van de paasvakantie als monitor mee te werken bij de inclusieve
speelpleinwerking.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
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Jeugdraad: fuif, Skwat-dag en tapijtconcert
De Jeugdraad zet 2009 in met enkele topactiviteiten voor iedereen die zich jong voelt.
Op zaterdag 21 februari kan de ‘oudere’ jeugd terecht op de jaarlijkse fuif in JC De Kroon.
Voor de jongsten is er op 7 maart de derde editie van de Skwat-dag. Iedereen van 6 tot 12 jaar
kan dan een interactief bezoekje brengen achter de schermen van winkels, bedrijven en
gemeentediensten. Als afsluiter is er naar goede gewoonte een spetterende kinderfuif.
Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen zich op de Skwat-dag uitleven in enkele creatieve
workshops.

Eveneens op zaterdag 7 maart is er om 20 uur een tapijtconcert in
JC De Kroon. Dichtbij, bloot, intiem, intens, spannend, sfeervol...
Gert Bettens (Woodface, K’s Choice) en Jan De Campenaere (Venus in
Flames) treden voor een beperkt publiek op, met minimale geluidsversterking, in een bad van sfeervol licht en zonder podium.
De muzikanten én het publiek nemen plaats op kussens en stoelen op
een zee van Oosterse tapijten. Dicht bij elkaar. Tussendoor geniet je nog
van een smakelijk hapje en een lekker soepje. De plaatsen zijn beperkt,
dus snel zijn is de boodschap!
Een organisatie van CC Stroming, in samenwerking met de jeugdraad.
meer info: jeugdraad.berlare@hotmail.com
tickets tapijtconcert: 052 42 35 31
cultuur.reserveren@berlare.be

MOSSELFESTIJN Ten Berge
B.S.G.O. Ten Berge organiseert, in
samenwerking met het ouderco
mité,
de schoolraad en de vriendenkri
ng, zijn jaarlijks mosselfestijn
op zondag 8 februari van 11.30 tot
14.30 uur en van 18 tot 20 uur.
Kaarten bestellen kan op het secr
etariaat van de school.
meer info en reservaties: B.S.G.O
. Ten Berge, 052 42 35 04 en BS.
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Tapijtconcert

Vatos Locos DJ Team met Regi

Club 85: SENSATION GREEN a danzling 90’s party
Club 85 organiseert op zaterdag 7 februari in JC De Kroon een party ten voordele van
Fonds voor kinderen van bij ons v.z.w. ‘Ik Ben de DJ’, ‘Chappy De Stronthond en Pedigree Pol’ en
hoofdact ‘Vatos Locos DJ Team’ zorgen voor de beats.
‘Vatos Locos DJ Team’ is een project van drie jonge DJ’s dat elke dansvloer in enkele minuten
omtovert tot een kolkende massa dansende lichamen.
Tickets kosten 3 euro in voorverkoop (Praatcafé De Lantaarn, Café De Afspanning en bij het bestuur
van Club 85) en 4 euro aan de kassa.
Je kan ook online reserveren op de eventpagina van deze fuif op Facebook.
meer info: Marlies Claeys, 0487 61 22 23

BOUW MEE aan jouw
ontmoetingscentrum
Het jeugdontmoetingscentrum (JOC) is in zicht.
Het gemeentebestuur stelt hiervoor vanaf eind 2009 het huidige
politiebureau in Berlare (Dorp 96) ter beschikking. Een unieke kans die
met beide handen moet worden gegrepen.
Er is echter nog heel wat werk aan de winkel.
Hiervoor zijn geïnteresseerde en geëngageerde burgers nodig.
Zowel jonge mensen als volwassenen die mee hun schouders willen
zetten onder dit project en jongeren de kans willen geven hun eigen plek
in te richten, zijn welkom.
Je vindt hier ook het grondplan van het gebouw. Wie inspiratie heeft en
al droomt van de inrichting, kan zijn schets of beschrijving bezorgen aan
joc.berlare@hotmail.com of op de jeugddienst.
meer info: joc.berlare@hotmail.com
www.jeugdkot.be
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Initiatief Buitenschoolse OPVANG KROKUSVAKANTIE
Tijdens de komende krokusvakantie, van maandag 23 tot en met vrijdag 27 februari,
richt het gemeentebestuur kinderopvang in voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Er zijn drie locaties:
De Boomhut, Gaver 72, Berlare

052 42 49 41

De Speling, Fortstraat 18a, Overmere

09 367 62 44

’t Biebelotje, Veerstraat 36, Uitbergen

09 367 94 29

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

Ouderbijdragen
euro

aantal uren

3,14 euro

voor een verblijf van minder dan 3 uur

4,71 euro

voor een verblijf tussen 3 en 6 uur

9,41 euro

voor een verblijf vanaf 6 uur

Vermindering vanaf 2de kind (-25% op het totale bedrag). Mogelijkheid tot aanvraag van sociaal tarief (-50%).
Info over het uitgewerkte programma is verkrijgbaar op de locaties.
Inschrijven kan vanaf dinsdag 3 februari.
Nieuw: je kan meteen telefonisch, per mail, per post of bij afgifte inschrijven.
Gelieve te verwittigen indien je kind, na inschrijving, toch niet aanwezig zal zijn. Niet afgemelde afwezigheden worden
aangerekend op de factuur.
meer info en nieuwe inschrijvingen: Patricia Poppe en Anja Nobels, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

INSCHRIJVING KROKUSVAKANTIE 2009
naam kind:
administratieve wijzigingen?
Is het kind nog niet ingeschreven in het IBO?
geboortedatum:
adres:
telefoon:
afspraak:
Schrijft zich in te

Berlare

locatie De boomhut

Overmere

locatie De speling

Uitbergen

locatie ’t Biebelotje

VM
maandag 23 februari 2009
dinsdag 24 februari 2009
woensdag 25 februari 2009
donderdag 26 februari 2009
vrijdag 27 februari 2009
16
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KSJ Berlare: Nacht van de Film
KSJ Berlare organiseert op zaterdag 14
februari zijn zesde Nacht van de Film
in CC Stroming.
Kaskrakers zijn voor de grote zaal, maa
r omwille van de speciale datum
wordt de kleine zaal ingericht als vale
ntijnszaal…
Wees er snel bij, want de tickets vlog

en de laatste jaren snel de deur uit.

meer info en tickets: www.nachtva

ndeﬁlm.be

Natuurpunt en JNM AAN DE SLAG in Heidemeersen
Natuurpunt en JNM werken geregeld samen in de natuurreservaten. Bijvoorbeeld op de Dag van de Natuur, afgelopen
november. Maar ook op andere dagen slaan beide natuurverenigingen de handen in elkaar. Zo kunnen jong (vanaf 8 jaar)
en oud samen met Natuurpunt en JNM aan de slag in de Heidemeersen op zaterdag 14 februari. De vrijwilligers proberen op
de Hoge Berg de oprukkende Amerikaanse vogelkers in te perken, omdat hij de groeikansen van andere inheemse planten
tegenhoudt. Wie zich wil uitleven in de frisse lucht, is welkom.
Afspraak om 14 uur aan ’t Oud Brughuys. Vrijwilligers zorgen zelf voor stevig schoeisel, werkhandschoenen, een bijltje,
kapmes of zaag.
meer info: Heleentje De Brauwer, 0485 30 67 48 en heleentje@jnm.be
www.jnm.be/durmeland

Wat is JNM?
JNM staat voor ‘Jeugdbond voor Natuur en Milieu’.
Het is een natuur- en milieuvereniging voor en door jongeren van 7 t.e.m. 25 jaar
en is actief in Vlaanderen en Brussel. JNM Durmeland is een van de 45 lokale afdelingen
en heeft een werking in Berlare, Zele, Dendermonde, Hamme en Lokeren.
JNM Durmeland organiseert het hele jaar door tochten naar de mooiste natuurgebieden in de buurt,
helpt mee met de uitbouw van natuurgebieden en zet acties op voor een beter leefmilieu.
Tijdens de zomervakantie vinden er elk jaar talloze zomerkampen plaats in binnen- en buitenland.
meer info: Heleentje De Brauwer, 0485 30 67 48 en heleentje@jnm.be
www.jnm.be
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NIEUWJAARSRECEPTIE Cultuurraad
De gemeentelijke cultuurraad nodigt iedereen van harte uit op de nieuwjaarsreceptie
op zondag 18 januari om 18 uur in CC Stroming.
Op het programma staat onder meer de uitreiking van de culturele vermeldingen 2008:
Griet Wytynck behaalde label 5 in de Suzuki-methode voor viool.
Dit wijst op uitzonderlijke pedagogische en artistieke kwaliteiten;
Bob Pieters maakte een gedurfde regie voor ‘Othello’ bij Panta Rhei Overmere;
De Sperwer v.z.w. realiseerde een I-Bike-route door Berlare;
Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare gaf een fotoboek uit;
Nies Van Steendam verzorgde de illustraties bij de uitgegeven dichtbundel ‘Late Ogentroost’.

•
•
•
•
•

Na het oﬃciële gedeelte biedt het gemeentebestuur een receptie aan.
Four Roses zorgt voor de muzikale omlijsting.
Het aandenken voor de culturele vermeldingen is van de hand van Marc Van Gysegem.
meer info: Lieve De Keukeleire, 09 367 73 53

ALGEMENE KENNISQUIZ ZVC La Doce
Zaalvoetbalclub ZVC La Doce uit Overmere organiseert op zaterdag 21 februari
haar eerste algemene kennisquiz. Deze quiz vindt plaats in café
De Krebbe in Lede (Wichelsesteenweg 158).
Teams van vijf personen testen hun algemene kennis over heel diverse onderwerpen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 12,50 euro per ploeg en moet op voorhand worden gestort
op 737-0146919-07 met vermelding ‘Quiz - naam quizploeg – contactgegevens (telefoon en/of e-mail)’.
meer info: Steven D’haese, 0478 39 86 61 en stevendhaese@yahoo.com
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KWB Overmere tijdens WINTERKERMIS
KWB Overmere zorgt voor gezelligheid in Feestzaal Overmere tijdens de winterkermis.
Op vrijdag 6 februari kunnen liefhebbers van spelletjes hun hart ophalen tijdens een gezelschapsspellenavond. Wie van curvebowling houdt, kan deelnemen aan het plaatselijke kampioenschap.
Kaarters en dartsspelers komen aan hun trekken op zaterdag 7 februari.
Voor beide dagen kan je inschrijven vanaf 19 uur; de activiteiten starten om 19.30 uur.
meer info: Marc Casaert, 09 367 52 89

TWEEDEHANDSBEURS Gezinsbond Uitbergen
Gezinsbond Uitbergen organiseert op zaterdag 7 februari een tweedehandsbeurs
van 14 tot 16 uur in SCC De Venne.
Jonge gezinnen krijgen de kans kinderspullen die nog in goede staat zijn, te (ver)kopen:
speelgoed, kinderkledij, baby-uitzet, kinderﬁetsen, jeugdboeken, …

info voor verkopers
Een standplaats bestaat uit maximum twee tafels.
Leden betalen per tafel 2 euro; niet-leden 5 euro.
Inschrijven kan tot woensdag 9 januari.
meer info en inschrijvingen: Nancy Defossez, 09 367 03 73

ETEN en DRINKEN bij KWB Overmere
KWB Overmere organiseert een vijfd
elige kookcursus voor mannen.
Op maandag 2, 9, 16 en 23 februari en
vrijdag 6 maart wordt telkens een lekk
ere menu klaargemaakt.
De cursus vindt plaats in de leskeuke
n van dienst jeugd & vorming.
meer info: Danny Leys, 09 367 98 61
En op vrijdag 13 februari richt KWB Ove
rmere een wijnproefavond in om 19.3
0 uur in de
Parochiale Kring. Marc Degols laat dee
lnemers kennis maken met acht
Zuid-Europese wijnen.
meer info: Johan Meganck, 09 367

90 47
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Klavertje 4: JUBILEUMVOORSTELLING Balletschool Terpsichore
Balletschool Terpsichore Berlare bestaat 25 jaar.
Ter gelegenheid van deze verjaardag vergasten de leerlingen je op een spetterend optreden.
‘Klavertje 4’ wordt een toonbeeld van de vier disciplines van de school: preballet, klassiek ballet,
hip hop en jazzballet. De leerkrachten werken aan vier frisse, energieke en creatieve voorstellingen.
Het geheel wordt een feest van kinderlijke verwondering en jong geweld, bewegingsplezier en
levensvreugde.
De voorstellingen vinden plaats in CC Stroming op vrijdag 13 maart om 20 uur en
zaterdag 14 maart om 15 en 19 uur.
Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar op zaterdag 7 februari van 9.30 tot 13 uur en op
vrijdag 13 februari van 19 tot 20.30 uur in CC Stroming. Daarna telefonisch op 0493 15 74 81.
meer info: www.balletschool-terpsichore.be
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Feestzaal

vermere

CC STROMING
JANUARI - FEBRUARI 2009
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.

THEATER
LOGE 10 PRODUCTIES - STILTE A.U.B.!
vrijdag 16 januari, 20 uur
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CC STROMING JANUARI - FEBRUARI 2009
MUZIKALE ONTMOETINGSNAMIDDAG
EDDY SMETS & LETTY LANKA - EEN LIEDJE MET EEN LACH
dinsdag 27 januari, 15 uur
Een zorgeloze namiddag met humor en veel muziek.
Dat mag je verwachten van een optreden van Eddy Smets en Letty Lanka.
Tijdens de pauze trakteert CC Stroming met koﬃe en gebak.
met: Eddy Smets, Letty Lanka en een organist
www.eddysmets.be
7,50 euro (inclusief koﬃe en gebak)

MUSICAL
BELCANTOGEZELSCHAP SINT-NIKLAAS - SOUTH PACIFIC
zaterdag 31 januari, 20 uur
Een klassieker onder de musicals van het succesduo Rodgers & Hammerstein
(The King & I, The Sound of Music, …).
Het verhaal speelt zich af op twee eilandjes in de Grote Oceaan, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Nellie Forbush, een jonge Amerikaanse verpleegster, wordt verliefd op Emile de Becque, een Franse planter van middelbare leeftijd. Wanneer Nellie ontdekt dat hij vroeger getrouwd was met een Polynesische en dat hij de vader is van twee
halfbloedkinderen, wil ze hem niet langer ontmoeten. Op dat moment overtuigt marineluitenant Joseph Cable hem om
een gevaarlijke militaire missie uit te voeren…
Enkele overbekende melodieën uit South Paciﬁc: Some enchanted evening; I’m gonna wash that man right outa my hair;
I’m in love with a wonderful guy, Younger than springtime,…
Ongeveer 70 uitvoerders staan klaar om jou een prachtige avond te bezorgen die volledig live wordt gebracht.
15/14 (-26 en +55j)/12 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart
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CONCERT
MIEK & ROEL - DE TITANIC ACHTERNA
zaterdag 7 februari, 20 uur
‘De Titanic achterna’ is een theatertournee met liedjes van de recentste cd van Miek & Roel.
Veertien nummers, met teksten van o.a. Johan Verminnen, Gerry De Mol, Kris De Bruyne, Walter Ertvelt,
David Van Bambost en van Roel zelf.
Het resultaat is een nieuw, fris en charmant geluid, waarbij de akoestische referenties naar het verleden behouden blijven.
met: Miek, Roel en vier muzikanten
www.miekenroel.be
14/12 (-26 en +55j)/11 (abo) euro
1 stempel culturele zuipkaart

TENTOONSTELLING
TRUI DEMARCKE
zondag 8 februari, 17 uur
Als textielontwerper begon Trui Demarcke met het ontwikkelen van stoﬀen voor de Vlaamse textielindustrie. Ontwerpen voor
meubelstoﬀen, tapijten, badstoﬀen, tafellinnen en handgetufte tapijten voor particulieren. In 1994 startte Trui FIL&BAUKIS op,
een collectie sjaals en hoeden voor exclusieve winkels. Dit in samenwerking met modiste Nancy Grymonprez en het
breiatelier van Hilde Frunt in Antwerpen. Haar werk vormt op een eigen manier een etappe in haar zoektocht naar
schoonheid. Vandaag maakt ze, naast kledingaccessoires, handgevilt wandtextiel.
Het sculpturale is zeer sterk aanwezig, Trui Marcke zoekt de grenzen op van de mogelijkheden van textiel om zich uit te
drukken.
www.ﬁlenbaukis.be
tot 30 maart
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CC STROMING JANUARI - FEBRUARI 2009
HUMOR
ALEX AGNEW - MORE HUMAN THAN HUMAN
Voorprogramma met Jos
vrijdag 20 februari, 20 uur

FAMILIEVOORSTELLING
COMPAGNIE CIRC’OMBELICO - DWARREL (VANAF 2 JAAR)
zondag 22 februari, 15 uur
Dit verhaal speelt zich af waar de sterretjes uit je ogen verdwijnen. Zij, verstrikt in verwelkte prinsessendromen. Hij, verblind door raderen en systemen.
En dan botsen twee kleurwerelden van roest en azuurblauw. Flakkert daar
een nieuwe fonkeling…?
Dwarrel is een verwrongen sprookje, vervuld van poëzie met een grauwe
kwinkslag, knipoog-humor, dans, acrobatie en een fotograﬁsche beeldentaal.
Laat je betoveren …
met: Jef Naets en Iris Carta
regie: Sven Ronsijn
www.circombelico.org

STUDIO ZONDAG
SINGER

GRATIS

zondag 22 februari, 19.30 uur
Singer speelt een fascinerende stijl van blues, country en swing,
met een vleugje rock’n’roll.
met: Peter Verberckmoes, Kurt Lens, Giuseppe Mammana en Koen De Winter
http://everyoneweb.com/singer
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Fair Trade: wat, hoe en waarom?
Fairtradeproducten zijn de laatste jaren aan een opmars bezig. Ondernemers uit het Zuiden lijken hier dus
steeds meer voet aan de grond te krijgen. Maar wanneer kan een product als ‘fair trade’ (of eerlijke handel)
worden bestempeld? Wat zijn de criteria voor eerlijke handel, en welk verschil maakt dat voor de producenten? In welke winkels kan je de echte fairtradeproducten kopen? Hoe is eerlijke handel eigenlijk ontstaan en
gegroeid?
Deze lezing helpt je om het bos door de bomen te zien. Tijdens deze kritische analyse bespreken we ook de
impact van fair trade, het (inter)nationale potentieel en de uitdagingen voor de toekomst. Het verhaal wordt
doorspekt met praktische voorbeelden.

datum:

donderdag 5 februari van 20 tot 22.30 uur

locatie:

CC Stroming

prijs:

5 euro, met korting: 2,50 euro (info: Vormingplus)

inschrijven:

tot 26/1 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender

betaling:

zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75

code:

09 02 05A

i.s.m.:

Vormingplus Waas-en-Dender, Oxfam Wereldwinkel Berlare, GROS Berlare en Fair Trade Centre

begeleiding:

Steven Decraen, adjunct-coördinator Fair Trade Centre BTC

Opera? O-o-opera-a-a-ah!
Denk je bij opera nog steeds aan Bianca Castaﬁori? Begrijp je nog steeds niet waarom tranen vloeien bij een
operadood, waarbij de stervende nog 10 minuten lang de hoogste en laagste tonen uit een gezonde, volle
borst tevoorschijn tovert? Of is opera voor jou enkel het veel te dure zitje voor een veel te elitair evenement?
Vraag je je af waarvoor iedereen op die ellenlange lijst medewerkers verantwoordelijk is? Wil je eindelijk weten
wat recitatief en aria teweeg brengen? Wat een spinto is en waarom Puccini ons onmiddellijk ontroert, maar
Wagner letterlijk en ﬁguurlijk tijd vraagt?
Vier avonden verkennen we met klank en beeld de boeiende wereld van opera, het “toneel voor de oren en
muziek voor de ogen”. De laatste bijeenkomst genieten we van een voorgenerale van de opera ‘Samson en
Delila’ (Saint-Saëns) in de Antwerpse opera. Dit is de voorlaatste repetitie, vóór de echte publieksopvoeringen
starten. Grijp je kans, en ko-ooo-om!

data:

woensdag 11, 18, 25 maart en 1 april van 20 tot 22.30 uur
zaterdag 25 april om 13 uur: bezoek opera Antwerpen

locatie:

CC Stroming

prijs:

46 euro, met korting: 28 euro (info: Vormingplus)

inschrijven:

tot 2/3 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender

betaling:

zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75

code:

09 03 11A

i.s.m.:

Vormingplus Waas-en-Dender

begeleiding:

Hilde Pien, musicologe
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Berlare heeft EIGEN TOERISTISCHE DIENST
Het Regionaal Infokantoor verhuist naar Dendermonde. Regio Scheldeland breidde immers recent
uit met elf gemeenten. Hiervoor is een centraler gelegen Regionaal Infokantoor nodig dat bovendien vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Om dit vertrek op te vangen start het gemeentebestuur met een eigen toeristische dienst.
Deze vindt onderdak in Museum Donkmeer (Donklaan 123) dat nu tevens werd ingericht als infokantoor.
Je kan er terecht voor toeristische inlichtingen, documentatie, wandel- en ﬁetskaarten, en info over
bezienswaardigheden en evenementen. Wie een ﬁets wil huren of een MP3-speler nodig heeft om
de Berlaarse I-Bikeroute te ﬁetsen, kan eveneens in dit toeristisch infokantoor terecht. En uiteraard
blijft het personeel geïnteresseerden graag op weg zetten bij een bezoek aan het museum zelf.
openingsuren vanaf 5 januari
april tot en met september:
oktober tot en met maart:

•
•

10-13 en 13.30 tot 18.30 uur;
10-13 en 13.30 tot 16.30 uur.

Op maandag en dinsdag is het kantoor gesloten.
meer info: toeristische dienst, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be

26

SCHELDEBROEKTOCHTEN BOERENKRIJGSTAPPERS
Met het ‘Drieluik van het Donkmeer’ verwennen Boerenkrijgstappers Overmere de wandelliefhebbers met drie prachtige
natuurwandelingen in de omgeving van het Donkmeer. Festivalhal Donkmeer is daarbij telkens de comfortabele
uitvalsbasis.
De eerste wandeling van 2009 vindt plaats op zondag 25 januari.
Deze Scheldebroektochten leiden vooral naar de Broekbossen en de bossen en struiken in de omgeving van de Hoge Berg.
Je kan vrij starten tussen 8 en 15 uur voor een duidelijk bewegwijzerde wandeling van ca. 6, 9, 12, 18 of 24 km.
Het parcours van 6 km loodst je via het Alfred Nelenpad langs de oever van het meer en langs de villawijken achter
Donkkapel naar het waterwinningsgebied in het verlengde van de Zandstraat. Even later duik je de Broekbossen in.
De onverharde boswegen en -paadjes in dit moerassig gebied zijn misschien wat glibberig, maar al bij al vrij goed
begaanbaar. Uiteindelijk keer je langs de halfverharde weg over het landbouwbedrijf van Laureys terug naar de Donk.
Het parcours van de 9 km volgt dat van de 6 km, maar maakt vanuit het Broek een doorsteek naar de rustpost in de
parochiezaal van Berlare. Na een korte doortocht door het centrum duik je vrij vlug de mooie Kasteelwegel in en beland
je even later opnieuw in de Broekbossen om vervolgens langs de Oversprong, de Scheve Villa en twee brugjes terug in
de startzaal aan te komen.
Wie kiest voor een wandeling van 12 km, krijgt een extraatje op de wandeling van 9 km: een stuk extra bosgebied
richting Gratiebossen en wat Berlaars landbouwgebied aan het Blancquaertsveld en de Koolstraat.
Het traject van 18 km maakt vanuit de rustpost in Berlare een lus langs het gevarieerd bos- en landbouwgebied rond de
Hoge Berg.
Wie 24 km wandelt, wordt in de lus te Berlare gescheiden van de wandelaars van de 18 km en trekt na een extra rustpost
in café ’t Hoeksken naar de Scheldedijk en door het Oude Broekmeers om daarna terug te keren naar de Parochiezaal.
Van daar af keer je met de wandelaars van de 18 km terug naar de Donk.

•
•
•
•
•

Al deze trajecten lopen hoofdzakelijk langs rustige, veelal onverharde wegen en wegels.
Naargelang de weersomstandigheden kan het her en der wat glibberig zijn, zeker als er honderden wandelaars gepasseerd
zijn.
De organisatoren zorgen ook voor diverse warme en koude dranken, boterhammen met kaas of gehakt, een stuk taart of een
koﬃekoek. In Festivalhal Donkmeer kan je ook genieten van een hamburger, een broodje met worst of een portie escargots.
Deelnemen kost 1,50 euro, inclusief een jenever onderweg. Leden van erkende wandelclubs krijgen 0,50 euro korting.
Naast deze Scheldebroektochten maken ook de Donkmeertochten op 16 mei en de Pa & Gijs tochten op 27 september deel
uit van het ‘Drieluik van het Donkmeer’. Wie aan elk van deze wandelingen deelneemt, ontvangt na de wandeling op
27 september een mooi pakket lekkere streekbieren.
Niet alleen jouw gezondheid heeft baat bij je deelname, maar ook het ‘Fonds voor kinderen van bij ons’.
De Boerenkrijgstappers schenken immers elk jaar een ﬂink deel van de opbrengst aan deze organisatie.
meer info: Norbert Sichien, 09 367 75 97 en norbertsichien@boerenkrijgstappers.be www.boerenkrijgstappers.be
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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 370 hectaren natuurgebied, waaronder de
reservaten De Scheldebroeken en Reservaatzone Donkmeer op het grondgebied van Berlare.

40 jaar v.z.w. Durme
V.z.w. Durme is in Lokeren opgericht in 1969. De vereniging is ondertussen actief in elf gemeenten in de streek van Durme,
Moervaart en Schelde. Met een bont jubileumprogramma zet de v.z.w. deze verjaardag dik in de verf.
Hierbij een greep uit de talrijke activiteiten waaraan ook jij kan deelnemen: elke maand een uitstap in telkens een ander
reservaat van v.z.w. Durme, een barbecue op zaterdag 27 juni in de Scheve Villa, een zomertentoonstelling over jacht en visserij in Bezoekerscentrum Donkmeer, … Bovendien werkt v.z.w. Durme aan een feestboek.

Blijven groeien!
Vijf jaar geleden zond v.z.w. Durme een personeelslid deeltijds naar Berlare om Bezoekerscentrum Donkmeer uit te bouwen.
Ondertussen veranderde heel wat. Het bezoekerscentrum werd heringericht, de natuurreservaten in de buurt groeiden
aan, en als kers op de taart: duizenden mensen met een hart voor de natuur vonden de weg naar dit bezoekerscentrum en
genoten van de talrijke activiteiten in Berlare. V.z.w. Durme dankt daarom in het bijzonder ook de steeds groeiende groep
vrijwilligers van de lokale afdeling ‘Zele-Berlare-Wichelen’.

Samenwerking loont!
Groeien doe je niet alleen. V.z.w. Durme gaat er op vooruit, mede dankzij de samenwerking met een hele rits instanties. Als
gevolg hiervan kan de brochure ‘Beleef het Landschap in Berlare’ worden aangekondigd. Het gaat om een ‘verenigde gidsenwerking’ waarbij elf modules worden aangeboden. Voor alle groepen volwassenen, begeleid door deskundige gidsen van de
samenwerkende verenigingen. Ook op die manier dragen de initiatiefnemers bij tot het toerisme in Berlare.
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Gidsenwerking Eendenkooi op komst
De restauratie van de Eendenkooi wordt normaal eind deze winter afgerond. V.z.w. Durme neemt deze historische site mee
op in de gidsenwerking en voorziet eveneens passende infopanelen, bedoeld voor de individuele bezoeker.

Prijzen
Groepen kunnen bij v.z.w. Durme een gids reserveren voor 2 euro per persoon met een minimum van 25 euro per groep.
Deze minimumprijs geld niet voor Berlaarse schoolgroepen en jeugdorganisaties: die krijgen trouwens helemaal gratis een
gids ter beschikking.
Opgelet: voor de verenigde gidsenwerking (zie boven) worden andere tarieven gerekend. Meer info volgt.

Gesneuveld op weg naar het zuiden
In een vorige editie kon je lezen dat in Reservaatzone
Donkmeer eerder dit jaar drie ﬂinke ooievaarsjongen
werden geringd om hen in hun verdere leven te kunnen
volgen. Verdere observatie van het nest leerde dat de
jongen prima opgroeiden en uiteindelijk het ouderlijk
nest verlieten.
V.z.w. Durme kreeg echter onlangs slecht nieuws: een
van de jongen was - zoals de natuur het voorschrijft - zijn
herfstreis naar het zuiden begonnen, maar raakte niet
over de Pyreneeën. De terugmeldingsﬁche meldt dat de
jonge reiziger dood gevonden werd op 25 augustus in
Viellesegure, in de Franse Pyreneeën. Dit jong was amper
4 maand oud. Hopelijk vergaat het zijn twee broertjes/
zusjes beter en zien we hen volgend jaar terug... aan de
Dit kaartje geeft de trekroute weer van de gesneuvelde Berlaarse ooievaar.
Donk!

Vrijdag 6 februari: infoavond Natuurschilderen
Ook in 2009 organiseert v.z.w. Durme allerlei activiteiten rond natuurschilderen voor volwassenen, zoals de vakantiecursus in
Zele-Berlare.
Op vrijdag 6 februari is er een infoavond om 20 uur in de parochiezaal van wijk Durmen (Zele).
Je krijgt uitleg in woord en beeld over voorbije en nieuwe projecten.
meer info: Teresa De Smet, 0478 23 46 07

Jan Maertens
Educatief medewerker van v.z.w. Durme aan het Donkmeer
v.z.w. Durme – Natuur langs Durme, Moervaart en Schelde
Bezoekerscentrum Donkmeer
Festivalhal Donkmeer
0478 76 55 49
jan.maertens@vzwdurme.be en www.vzwdurme.be
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NIEUWS uit de SPORTDIENST
Sportgala
Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de sportraad het gemeentelijk sportgala op vrijdag 6 februari
om 20 uur 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 spectaculaire sportdemo’s te genieten.

Sportdienst zoekt monitoren
Ben je minimum 16 jaar?
Volg je een opleiding lichamelijke opvoeding of kleuterleider?
Ben je reeds afgestudeerd als regent LO, licentiaat/master LO of kleuterleider?
Ben je graag sportief bezig met kinderen?
Verdien je graag een centje bij tijdens de vakantieperiodes?
Ben je geïnteresseerd om als monitor de gemeentelijke sportkampen kleur te geven?
Dan ben jij de geknipte persoon om de kleuter- en basissportkampen van de sportdienst in goede banen te leiden.
Aarzel niet om contact op te nemen: 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Kampen in de krokusvakantie
Kaboutersportkamp (23 t.e.m. 27 februari)
wat:

Piepkleine kaboutertjes bevolken deze week
de sporthal. Vijf dagen lang sporten en spelen onze
kabouters dat het een lieve lust is.
We toveren de sporthal om tot een kabouterbos
waar we klauteren, sluipen, lopen, springen, rollen, …
Kom naar dit reuzeleuke kaboutersportkamp!
voor wie:
kleuters geboren in ’03, ’04 en ‘05
waar:
sporthal Overmere
wanneer:
van 9 tot 12 uur
prijs:
20 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
wat meebrengen: sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen
voor zaalgebruik, een koek en een drankje
(brikje of ﬂesje)
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Circussportfabriek (23 t.e.m. 27 februari)
wat:

Vraag jij je wel eens af hoe een acrobaat zich kan rechthouden op een touw,
of hoe een clown op een ton kan lopen? Of heb je wel eens zin om met je hoofd tot in de wolken te
springen? Dan hebben wij de oplossing voor jou: een mix van circus en sporten in de meest uitgebreide
vorm!
We sluiten de week af met een wervelende show voor ouders, familie en vrienden.
voor wie:
kinderen geboren in ‘97, ‘98, ‘99, ’00, ‘01 en ‘02
waar:
sporthal Berlare
wanneer:
van 9.30 tot 16 uur (middagpauze van 12 tot 13.30 uur)
prijs:
40 euro voor vijf dagen sportplezier
wat meebrengen: sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koek en een drankje
(brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze en indien gewenst een lunchpakket.
Drank voor bij de lunch mag je meebrengen of kan je ter plaatse kopen aan 1 euro.

Kampen in de paasvakantie
Ook in de paasvakantie organiseert de sportdienst sportkampen voor kleuters en lagere schoolkinderen. Hier alvast een
overzicht. Meer info volgt in Infogem maart-april.

Piratensportkamp (6 t.e.m. 10 april)
voor wie:
waar:

kleuters geboren in ’03, ‘04 en ‘05
sporthal Berlare

Indianensportkamp (14 t.e.m. 17 april)
voor wie:
waar:

kleuters geboren in ’03, ‘04 en ‘05
sporthal Overmere

Sportclubkamp (6 t.e.m. 10 april)
voor wie:
waar:

kinderen geboren in ‘97, ‘98, ‘99, ’00, ‘01 en ‘02
sporthal Overmere

Expeditie Oostkanton 2009 (7 t.e.m. 9 april)
voor wie:
waar:

voor jongeren geboren in ’95, ’96 en ‘97
vlakbij Malmedy

Sportmix (14 t.e.m. 17 april)
voor wie:
waar:

kinderen geboren in ‘97, ‘98, ‘99, ’00, ‘01 en ‘02
sporthal Berlare

Inschrijven voor al deze kampen en uitstappen van de sportdienst:
sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
betalen kan cash of via overschrijven met vermelding sportkamp en naam deelnemer: 091-0124780-67
opgelet:
De betaling dient minimum twee weken vóór aanvang van het sportkamp te gebeuren. Anders vervalt de inschrijving.
Betalingen zonder voorafgaande inschrijving worden niet aanvaard.

•
•
•
•
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Wekelijkse activiteiten
kleuterturnen (4-6j)
stepaerobic
aerobic
seniorenturnen
GALM-reeks

deelnameprijs:

opgelet:

woensdag van 13.30 tot 14.30 uur

sporthal Berlare

woensdag van 15 tot 16 uur

sporthal Overmere

maandag van 20.30 tot 21.30 uur

balletstudio

dinsdag van 20 tot 21 uur

sporthal Berlare

donderdag van 20 tot 21 uur

sporthal Overmere

dinsdag van 14 tot 15 uur

sporthal Berlare

donderdag van 15.30 tot 16.30 uur

sporthal Overmere

dinsdag van 9 tot 10 uur

sporthal Overmere

kleuterturnen: 6 euro (12 lessen januari-maart). Inschrijven ter plaatse;
seniorenturnen & GALM: 12 euro (12 lessen januari-maart). Inschrijven ter plaatse;
(step)aerobic: 10 euro per 10-beurtenkaart of 25 euro per 25 (+ 5 gratis) beurten (step)aerobic.
Aan te kopen bij de sportdienst of in de cafetaria’s van de sporthallen;
Gebruik geen schoenen die al buiten zijn gebruikt.
Zaalsportschoenen met zandvrije, kleurvaste zolen zijn vereist!

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.

Sportief seniorenweekend
Zin in een actief vakantieweekend aan de Belgische kust? Van vrijdag tot zondag biedt de gemeentelijke sportdienst je een
combinatie aan van sport en gezelligheid in en rond vakantieresidentie Ravelingen. Het strand, de zee en de duinen liggen
binnen handbereik. Binnenshuis verwennen we ieders spieren in het zwembad met whirlpools en sauna, de sporthal en
de ﬁtnesszaal. Natuurlijk kan een ﬁetstochtje en een wandeling door de uitgestrekte polders en de pittoreske dorpjes niet
ontbreken. Een weekend om naar uit te kijken!
waar:
wanneer:
prijs:

inbegrepen:

vakantieresidentie Ravelingen te Oostende
27 tot en met 29 maart
130 euro per persoon voor een 2-persoonskamer
(slapen met twee per kamer)
150 euro per persoon voor een 1-persoonskamer
(alleen slapen op de kamer)
115 euro per persoon voor een 3 of 4-persoonskamer
(slapen met minimum drie per kamer)
busvervoer heen en terug, verzekering, volpension,
logement in studio of appartement,
animatie en sport.

Inschrijven vóór 17 februari bij de sportdienst.
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Het GALM’t verder in onze gemeente
De ﬁttest in het kader van het GALM-project is al weer een tijdje geleden. De sportdienst bood vervolgens een gevarieerd
bewegingsprogramma aan gedurende twaalf weken dat nog loopt tot 10 februari.
De nadruk ligt op het plezier van bewegen en het verhogen van motorische vaardigheden en fysieke ﬁtheid.
Na het eindigen van deze eerste reeks, komt er een tweede reeks vanaf 17 februari.
Alle 55-plussers zijn welkom om deel te nemen aan dit bewegingsprogramma.
waar:
wanneer:
prijs:

sporthal Overmere
dinsdagochtend van 9 tot 10 uur, uitgezonderd tijdens schoolvakanties en op feestdagen
10 euro voor de vervolgreeks of 2 euro per les

laatste sessies van programma 1:
6 januari:
gymnastiek
13 januari:
zelfverdediging
20 januari:
frisbee en new games
27 januari:
ﬁtbal
3 februari:
vaardigheidscircuit met evenwichts- en coördinatieoefeningen
10 februari:
aquajogging
Hou alvast volgende data vrij voor de vervolgreeks:
17 februari, 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 21 april, 28 april, 5 mei en 12 mei
meer info en inschrijvingen: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Start to run
Na de successen in 2007 en 2008 komt er in 2009 een nieuwe reeks ‘Start to run’.
Deze reeks start op maandag 16 maart in Berlare.

Wat is ‘Start to run’?
Met het ‘Start to Run’-programma kan iedereen, ongeacht leeftijd en conditie, in tien weken tijd een aanvaardbare conditie
opbouwen. Samen met de jogbegeleider oefenen de deelnemers twee keer per week. Na deze lessenreeks is iedereen in
staat vlot 5 km ononderbroken te lopen.
wanneer:
verzamelplaats:
prijs:

op maandag en donderdag van 19.30 tot 20.30 uur
sporthal Berlare
20 euro voor twintig begeleide lessen (tien weken)

Vooraf inschrijven bij de sportdienst:
09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
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Activiteiten SK BERLARE
De eerste helft van het voetbalseizoen zit er op. Het bestuur maakte van de winterstop gebruik om
enkele activiteiten voor 2009 voor te bereiden:
nieuwjaarsreceptie op zondag 11 januari in de kantine;
een etentje vóór de eerste thuismatch van 2009 (op zaterdag 17 januari).
Inschrijven op voorhand is noodzakelijk (0475 60 07 28);
een quiz op vrijdag 6 maart in Festivalhal Donkmeer;
steakfestijn op zaterdag 7 en zondag 8 maart.

•
•
•
•

De thuiswedstrijden van januari en februari vind je in de kalender achteraan.
meer info: www.skberlare.be

DUBBELVELDLOOP Uitbergen
Atletiekclub Uitbergen organiseert, in samenwerking met Vlierzele Sportief, de grote prijs Julien Van de Velde
op zondag 18 januari in de Grote Kouterstraat.
Deze veldloop kent reeksen voor dames en heren, van benjamins tot senioren.
Aangesloten en niet-aangesloten atleten kunnen deelnemen. Het eerste startschot wordt gegeven om 12.30 uur.
Er zijn prachtige prijzen in natura voor elke aangekomen deelnemer.
meer info:

Luc Van Bockstal, luc.vanbockstal@scarlet.be
www.vlierzelesportief.be

STEP & BBB in sporthal Overmere
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 verschillende bewegingen uit op een plateau.
Ze trainen hiermee op een toﬀe manier vooral het onderlichaam.
Deze oefeningen worden gekruid met pittige muziek.
Enige ervaring is vereist.
Een reeks van tien lessen start op dinsdag 6 januari van 20 tot 21 uur.
De kostprijs bedraagt 45 euro, te betalen bij de eerste les.

BBB-mix
Dit is een heel afwisselende combinatie rond conditietraining en spierverstevigende oefeningen.
De stepoefeningen blijven eenvoudig zodat iedereen meekan. Deelnemers werken ook 30 minuten aan buik,
benen en billen. Geen ervaring nodig.
Een reeks van tien lessen start op dinsdag 6 januari van 21 tot 22 uur.
De kostprijs bedraagt 45 euro, te betalen bij de eerste les.
Breng best een matje of handdoek mee voor de grondoefeningen.
Propere zaalsportschoenen zijn vereist. Er is geen les tijdens schoolvakanties.
meer info & inschrijvingen: Imka Bogaert, 0477 90 21 84
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Gratis thuiswedstrijd SKV Overmere
Op zondag 4 januari speelt het eerste elftal van SKV Overmere om 14.30 uur een inhaalmatch
tegen SK Erembodegem.
Als nieuwjaarsgeschenk mogen supporters deze wedstrijd gratis bijwonen. SKV hoopt na aﬂoop met zijn supporters
een overwinningsfeestje te kunnen houden.
meer info:

Karine Moerman, 09 367 75 74
www.skvovermere.be

gratis judole
bij Judoclub K ssen
umiuchi

START TO JUDO
Judoclub Kumiuchi zet het jaar sportief in met vier gratis judolessen.
Geïnteresseerden kunnen deze gratis lessen gelijk wanneer opnemen.

Sporthal Berlare
vanaf 4 t.e.m. 9 jaar:

op woensdag en vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur

vanaf 10 t.e.m. 12 jaar:

op woensdag en vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur

vanaf 13 jaar:

op woensdag en vrijdag van 19.30 tot 21 uur

alle leeftijden:

op zondag van 10.30 tot 12 uur

Jongeren met een verstandelijke en/of
motorische handicap:

op zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur

Sporthal Overmere
vanaf 6 jaar:

meer info:

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
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AC TIVITEITENKALENDER
JANUARI
10/1

’t Meziek Berlare, nieuwjaarsconcert om 20 uur in CC Stroming (052 42 49 46)

11/1

gemeentebestuur, nieuwjaarsreceptie voor inwoners van 11 tot 13 uur in Festivalhal Donkmeer (052 43 23 40)

16/1

Loge 10 producties met ‘Stilte aub!’ om 20 uur in CC Stroming (uitverkocht)

16/1

Vredeseilanden, ﬁlmavond in JC De Kroon (0496 31 25 03)

17/1

Finado Ethiopië, Ethiopisch kerstfeest vanaf 16 uur in Festivalhal Donkmeer (0474 51 29 08)

17/1

SK Berlare, eerste elftal thuis tegen Ternat om 19.30 uur met vóór de wedstrijd diner (052 42 36 10)

17/1

Vredeseilanden, kinderfuif om 18.30 uur in JC De Kroon (0496 31 25 03)

17/1

Vredeseilanden, Latino Heat vanaf 21.30 uur in JC De Kroon (0496 31 25 03)

18/1

Atletiekclub Uitbergen, dubbelveldloop vanaf 12.30 uur in Grote Kouterstraat (luc.vanbockstal@scarlet.be)

18/1

Cultuurraad, nieuwjaarsreceptie om 18 uur in CC Stroming (052 42 73 72)

25/1

Boerenkrijgstappers, Scheldebroektochten met vertrek tussen 8 en 15 uur in Festivalhal Donkmeer (09 367 75 97)

27/1

Eddy Smets en Letty Lanka met ‘Een liedje met een lach’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

28/1

GROS Berlare, panelgesprek over armoede om 20 uur in CC Stroming (0474 51 29 08)

31/1

Belcantogezelschap Sint-Niklaas met ‘South Paciﬁc’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

31/1

K.F. De Verenigde Vrienden, nieuwjaarsconcert om 20 uur in Feestzaal Overmere (0478 49 87 85)

31/1

SK Berlare, eerste elftal thuis tegen Verbr. Meldert om 19.30 uur (052 42 36 10)

FEBRUARI
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2/2

KWB Overmere, start kookcursus in dienst jeugd & vorming (09 367 98 61)

5/2

cultuurdienst, lezing over Fair Trade om 20 uur in CC Stroming (03 775 44 84)

6/2

KWB Overmere, gezelschapsspellenavond en curvebowltornooi om 19.30 uur in Feestzaal Overmere (09 367 52 89)

6/2

sportdienst, gemeentelijk sportgala om 20 uur in CC Stroming (09 356 89 56)

7/2

Club 85, Sensation Green in JC De Kroon (0487 61 22 23)

7/2

Gezinsbond Uitbergen, tweedehandsbeurs van 14 tot 16 uur in SCC De Venne (09 367 03 73)

7/2

KWB Overmere, darts- en kaarttornooi om 19.30 uur in Feestzaal Overmere (09 367 52 89)

7/2

Miek & Roel met ‘De Titanic achterna’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

8/2

B.S.G.O. Ten Berge, mosselfestijn (052 42 35 04)

8/2

Vernissage tentoonstelling Trui Demarcke om 17 uur in CC Stroming (052 42 42 47)

11/2

try-out De Kriegels*de musical om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

13/2

KWB Overmere, wijnproefavond om 19.30 uur in Parochiale Kring (09 367 90 47)

14/2

JNM Durmeland en Natuurpunt, kapactiviteit in Heidemeersen, vertrek om 14 uur aan ’t Oud Brughuys (0485 30 67 48)

14/2

KSJ Berlare, Nacht van de ﬁlm in CC Stroming (www.nachtvandeﬁlm.be)

14/2

SK Berlare, eerste elftal thuis tegen Wilrijk om 19.30 uur (052 42 36 10)

17/2

sportdienst Berlare, start vervolgreeks GALM om 9 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)

20/2

Alex Agnew met ‘More human than human’ om 20 uur in CC Stroming (uitverkocht)

21/2

Jeugdraad, fuif om 21 uur in JC De Kroon (jeugdraad.berlare@hotmail.com)

22/2

Compagnie Circ’Ombelico met ‘Dwarrel’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

22/2

Studio Zondag met Singer om 19.30 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

23/2

sportdienst, start kaboutersportkamp om 9 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)

23/2

sportdienst, start circussportfabriek om 9.30 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)

27/2

’t Jeugdmeziek, spaghetticoncert om 19.30 uur in CC Stroming (0485 40 71 66)

28/2

SK Berlare, eerste elftal thuis tegen Tub. Borgerhout om 19.30 uur (052 42 36 10)

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

Frank Lippens
gemeentesecretaris

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

GEMEENTEHUIS BERLARE

Wim Arbijn
Kruisstraat 45, Overmere
0486 42 13 24
schepenarbijn@berlare.be
milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur
en zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22
Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
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

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
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
Erik Van Acker
Sint-Annaplein 8
0473 22 09 23

0472 47 99 81

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
dienst bevolking en technische dienst ook 1ste en 3de zaterdag
9.30-12.30 uur (loket dicht 12.15 uur)

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

sluitingsdagen gemeentehuis
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

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

> GEMEENTESCHOOL UITBERGEN

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

09 367 50 66

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

> OPENBARE BIBLIOTHEEK
Dorp 101a, Berlare
bibliothecaris: Ann Pieters

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

052 43 23 44

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

> TECHNISCHE DIENST

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

> MILIEUDIENST

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

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

milieuambtenaar: Gaby De Bruycker

052 43 23 47
milieu@berlare.be

09 367 87 55

> SPORTDIENST
> FINANCIËLE DIENST
ontvanger: August Wouters

052 43 23 43
rekendienst@berlare.be

BUITENDIENSTEN

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

> 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 4 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

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

> TOERISTISCHE DIENST / INFOKANTOOR
Museum Donkmeer, Donklaan 123
- april tot en met september:
- oktober tot en met maart:
- maandag en dinsdag gesloten

09 342 92 40
toerisme@berlare.be
10-13 en 13.30 tot 18.30 uur
10-13 en 13.30 tot 16.30 uur

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: 1 en 2 januari

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

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

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

> 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

09 367 50 15
fax: 09 367 96 51

openingsuren
maandag: 08 - 12 uur / 13 - 17 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: 08 - 12 uur / 13 - 19 uur
donderdag: gesloten
vrijdag:
08 - 12 uur / 13 - 17 uur
zaterdag: gesloten
Dorp 96, Berlare
openingsuren
maandag: gesloten
dinsdag: 08 - 12 uur / 13 - 19 uur
woensdag: gesloten
donderdag: 08 - 12 uur / 13 - 17 uur
vrijdag:
gesloten
zaterdag: 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

> RODE KRUIS
voorzitter: Willy Vertongen
hoofd hulpdienst: Diane Verhaegen
uitleenposten (krukken, rolstoelen, …)
Vera De Schutter
Stefaan Sichien

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

0486 49 08 90
0475 90 79 00

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

> PASTOORS GROOT-BERLARE
St. Martinus Berlare & O.L. Vrouw Van Zeven Smarten
E.H. Marc Van Steen, Dorp 32, Berlare
052 42 33 97
0475 32 07 73
mail parochie: par2037@parochies.kerknet.be
mail pastoor: marcpetrus@belgacom.net
O.L. Vrouw Hemelvaart Overmere
E.H. Paul Van de Winkel
B. Tibbautstraat 8, Overmere
09 367 50 30
St. Pietersbanden Uitbergen
E.H. Daniël De Backer, Veerstraat 13, Uitbergen 09 367 54 94
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> WACHTDIENSTEN
dokters
De huisartsenwachtdienst begint op zaterdagmorgen 8 uur en
eindigt op maandagmorgen 8 uur. Indien er een feestdag
gedurende de week voorkomt, begint de wachtdienst de avond
voordien om 18 uur.
centraal nummer Berlare-Uitbergen-Schoonaarde 052 22 65 65
centraal nummer Laarne-Kalken-Overmere
09 365 09 01
Tijdens de weekdagen bel je altijd eerst je vaste huisarts.
Indien deze onbereikbaar is, kan je voor dringende medische
problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.
tandartsen
apothekers

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

052 21 21 71
0900 10 500

FOTOWEDSTRIJD
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!
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Redactioneel

blz. 1

2

Overheid
Gemeentehuis Berlare nu ook twee zaterdagen per maand open
Ontwerp provinciaal beleidskader windturbines
Waterschap Berlare - Chumunde Ecuador
Milieutip van de maand
Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur
Lekker warm en toch zuinig
Zitdagen Fonds voor Arbeidsongevallen
Berlaarse woongids
Geboortes, overlijdens, huwelijken, jubilea

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

3

4

5

Winnaar Infogem november-december (oplossing:
paardenstal in Overheet):
Rita Van der Haegen (Kruyenberg 29)
mag haar waardebon komen ophalen
in het gemeentehuis van Berlare.
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10

Sociaal
Campagneweekend Vredeseilanden
Panelgesprek rond armoede in België
Ethiopisch kerstfeest
Nieuws uit het Rode Kruis

blz. 7
blz. 9
blz. 9
blz. 10

Politie
Resultaten bevolkingsenquête wegen
op nieuw zonaal veiligheidsplan

blz. 11

Jeugd
De Kriegels * de musical in CC Stroming
Inclusieve speelpleinwerking paasvakantie
Activiteiten jeugdraad
Mosselfestijn B.S.G.O. Ten Berge
Club 85: Sensation Green
Bouw mee aan jouw ontmoetingscentrum
IBO: opvang krokusvakantie
KSJ Berlare: Nacht van de Film
Natuurpunt en JNM aan de slag in Heidemeersen

blz. 12
blz. 13
blz. 14
blz. 14
blz. 15
blz. 15
blz. 16
blz. 17
blz. 17

Cultuur
Nieuwjaarsreceptie cultuurraad
Algemene kennisquiz ZVC La Doce
KWB Overmere tijdens winterkermis
Tweedehandsbeurs Gezinsbond Uitbergen
Eten en drinken bij KWB Overmere
Klavertje vier: jubileumvoorstelling Balletschool Terpsichore
Nieuwjaarsconcert K.F. De Verenigde Vrienden
Programma CC Stroming januari-februari

blz. 18
blz. 18
blz. 19
blz. 19
blz. 19
blz. 20
blz. 20
blz. 21

Toerisme
Berlare heeft eigen toeristische dienst
Scheldebroektochten Boerenkrijgstappers
Bezoekerscentrum Donkmeer

blz. 26
blz. 27
blz. 28

Sport
Nieuws uit de sportdienst
Activiteiten SK Berlare
Dubbelveldloop Uitbergen
Step en BBB in sporthal Overmere
Gratis thuiswedstrijd SKV Overmere
Start to judo

blz. 30
blz. 34
blz. 34
blz. 34
blz. 35
blz. 35

Activiteitenkalender

blz. 36

Wie? Wat? Waar?

blz. 37

Terugblik in beeld

binnenkant achterﬂap

De 11.11.11.-actie bracht in onze gemeente 4.815 euro op.
Bedankt aan alle schenkers én alle vrijwilligers.

De groepsuitstap van de Turfputzwervers ging dit jaar naar
Haspengouwen en Midden-Limburg. Eindstation: Beringen-Mijn.

Ter gelegenheid van het 144ste Sint-Ceciliafeest kregen enkele
trouwe korpsleden van de K.F. De Verenigde Vrienden een ereteken.

Dag van de natuur (15/11): enthousiaste natuurliefhebbers uit Berlare
en Zele staken de handen uit de mouwen in het Scheldebroek.

De Overmeerse drumband herdacht met tromgerof de Boerenkrijg
in Hasselt.
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