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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 januari-februari
(oplossing: wapenschild op hek kasteel Berlare, ingang
Beukenplein):
Chantal Blancquaert (Frankrijkstraat 47)
mag haar waardebon komen ophalen
in het gemeentehuis van Berlare.
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Algemene kennisquiz Bosquimano v.z.w.
Panta Rhei: Drinken de goden Duvel?
Algemene kennisquiz Hand in Hand
Country & Western Event KWB Overmere
Jubileumconcert ‘t Meziek

blz. 21
blz. 27
blz. 27
blz. 27
blz. 28
blz. 28
blz. 28

Toerisme
Bezoekerscentrum Donkmeer
Beeldenstroom 09

blz. 29
blz. 30

Sport
Nieuws uit de sportdienst
Nieuws uit SKV Overmere
Start nieuw seizoen WTC De Dorpsvrienden
Nieuw seizoen WTC Koutertrappers
Recreatief badmintontornooi

blz. 31
blz. 34
blz. 35
blz. 35
blz. 35

Activiteitenkalender

blz. 36

Wie? Wat? Waar?
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Terugblik in beeld

binnenkant achterﬂap

Boerenkrijgstappers Overmere overhandigden een cheque
van 2.000 euro aan het Fonds voor kinderen van bij ons.

Aanwezigen op het gemeentelijke sportgala waren getuige
van enkele spectaculaire demo’s.

Reactie van een deelnemer aan de pc cursus voor beginners in de bib:
“Deze cursus heeft veel nieuwe inzichten geopend. Maar natuurlijk
smaakt al deze verworven kennis naar een vervolg om nog meer van
deze wondere en nieuw ontdekte materie te exploreren.”

De GROS organiseerde een sensibiliseringsavond rond armoede
via een boeiend debat.

Vredeseilanden Overmere haalde 3.100 euro op.
Dank aan iedereen die de campagne steunde
en aan de 45 vrijwilligers!

Alle leerlingen van de gemeenteschool Uitbergen
genoten begin januari van een namiddag ijspret op het Donkmeer.
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G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D B E R L A R E - O V E R M E R E - U I T B E R G E N

Beste mensen
Na de koude winterprikken van de voorbije maanden kijken we stilaan uit naar de lente.
2009 is geen makkelijk jaar. De economische crisis raast door Europa en de rest van de wereld.
Deze crisis treft ook mensen in onze gemeente. Ze verzeilen in werkloosheid en/of ﬁnanciële
problemen.
Het OCMW, met haar omvangrijke dienstverlening, zet alle beschikbare middelen,
energie en mensen in om inwoners waar mogelijk door deze moeilijke periode te loodsen.
De uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan draait inmiddels op volle toeren: de jobﬁnder kan
mooie resultaten voorleggen, de PWA-gezelschapsdienst en de mantelzorgpremie zijn tot stand
gebracht, een interessante woongids ligt ter beschikking, …
Binnenkort worden twaalf nieuwe sociale woongelegenheden in de Gaver in gebruik genomen.
Later dit jaar start de sociale huisvestingsmaatschappij CV Hulp in Woningnood met de bouw van
nog 29 nieuwe woningen te Overmere.
Inmiddels werken we ijverig verder aan het nieuwe Woon- en Zorgcentrum en Sociaal Huis van
het OCMW. Dit prachtige project wekt terecht grote verwachtingen op bij de huidige rustoordbewoners en hun familie, het personeel, de hele bevolking in het algemeen en de senioren in het
bijzonder. We hopen de deuren van dit grote complex te kunnen openen in september van dit jaar.
Onze gemeente blijkt een mooie parel te zijn in de regio. Getuige daarvan ons stijgend inwonersaantal. Het gemeentebestuur werkt hard op diverse terreinen om het leven hier zo aangenaam
mogelijk te maken. Maar ook het bloeiende verenigingsleven zorgt ervoor dat inwoners hier graag
wonen. Bedankt aan alle bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers!
Ik hoop jullie te mogen begroeten op een van de talrijke activiteiten in onze boeiende
gemeente.
met vriendelijke groeten

Gunther Cooreman
voorzitter van het OCMW
schepen bevoegd voor sociale zaken,
senioren en tewerkstelling
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G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D B E R L A R E - O V E R M E R E - U I T B E R G E N

VERKIEZINGEN
voor het EUROPEES PARLEMENT
en het VLAAMS PARLEMENT van 7 juni 2009
Op 7 juni vinden er verkiezingen plaats voor het Europees en het Vlaams Parlement.
In België geldt stemplicht voor meerderjarigen. Dit artikel gaat in op de stemvoorwaarden
en op de mogelijkheden om te stemmen bij volmacht.

Voorwaarden om kiezer te zijn voor het Europees Parlement
Kiezers voor het Europees Parlement moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen:
Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie op 1 april 2009;
minstens 18 jaar zijn op 7 juni 2009;
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 april 2009;
niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op 7 juni 2009.

•
•
•
•

Alle kiezers ontvangen tijdig hun oproepingsbrief.
Opmerkingen:
Belgen die hun werkelijke verblijfplaats hebben gevestigd in een andere lidstaat van de
Europese Unie, kunnen toelating krijgen om hun stemrecht uit te oefenen ten voordele van
kandidaten die op een Belgische lijst staan. Zij moeten hiervoor uiterlijk op 8 april 2009 een
aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post waaronder zij ressorteren.
Zij moeten daar ook verklaren dat ze hun stemrecht niet zullen uitoefenen in de staat waar zij
verblijven. Deze Belgen stemmen per brief, die hen wordt toegezonden. Als gevolg van deze
verklaring zijn zij verplicht om te stemmen.
Onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie die in België verblijven, kunnen
de toelating krijgen om hun stemrecht uit te oefenen ten voordele van kandidaten die op
een Belgische lijst staan. Zij moeten hiervoor vóór 1 april 2009 een schriftelijke aanvraag tot
inschrijving op de kiezerslijst richten aan hun Belgische verblijfsgemeente. Als gevolg van deze
verklaring zijn zij verplicht om te stemmen.

•

•

Burgers van de Europese Unie die reeds kiezer waren bij de verkiezing van het Europees Parlement op 13 juni 2004, komen automatisch op de kiezerslijst van 1 april 2009. Dit geldt ook voor
de kiezers die hun aanvraag hebben ingediend na 13 juni 2004.

Voorwaarden om kiezer te zijn voor het Vlaams Parlement
Kiezers voor het Vlaams Parlement moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen:
Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie op 1 april 2009;
minstens 18 jaar zijn op 7 juni 2009;
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van het Vlaams Gewest op 1 april 2009;
niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op 7 juni 2009.

•
•
•
•

Alle kiezers ontvangen tijdig hun oproepingsbrief.
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Stemming bij volmacht
Kiezers die niet zelf naar het stembureau kunnen komen, kunnen hun stem uitbrengen door een
volmacht te geven. Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.
Men kan een volmacht geven aan gelijk welke andere kiezer. Maar iedere kiezer mag slechts één
volmacht krijgen.
Volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven:
de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om naar het stembureau te komen.
Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest;
de kiezer die om beroeps- of dienstredenen:
• in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg,
die met hem daar verblijven;
• op 7 juni 2009 in België is, maar die zich onmogelijk in het stembureau kan aanbieden.
Dit blijkt uit een attest van de werkgever;
de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van
zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister
is ingeschreven;
de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling
waar de betrokkene verblijft;
de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging zich onmogelijk kan aanmelden in het stembureau. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;
de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren naar het stembureau te
komen. Dit blijkt uit een attest van de directie van de studie-instelling;
de kiezer die, om andere dan de hierboven vermelde redenen, op de dag van de stemming afwezig is van zijn woonplaats omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland (voorbeeld om
toeristische redenen) en bijgevolg onmogelijk naar het stembureau kan komen. Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van zijn woonplaats, na het voorleggen van
de nodige bewijsstukken (voorbeelden: factuur reisbureau, vliegtuigtickets, hotelreservaties).
Deze bewijsstukken moeten uiterlijk op zaterdag 6 juni 2009 worden ingediend. Wanneer de
burgemeester deze aanvraag aanvaardt, levert zij een daartoe bestemd attest af.

•
•
•
•
•
•
•
•

Het volmachtformulier kan je afhalen op de dienst bevolking of downloaden via www.berlare.be.
Op de verkiezingsdag dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van dit volmachtformulier,
samen met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en eigen identiteitskaart.
meer info:

dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
www.ibz.rrn.fgov.be
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VERVEN met een MINIMUM aan MILIEULAST
Het voorjaar komt eraan. Een gelegenheid voor velen om verf en verfborstels boven
te halen. Een pas geverfd huis oogt immers mooi.
Maar moet dit ten koste gaan van het milieu? Neen, dit moet niet!
Verf die 100% milieuvriendelijk is, bestaat niet. Maar wie doordacht en goed voorbereid te
werk gaat, kan wel de milieuschade tot een minimum beperken.

bezint eer je begint
Wie berekent hoeveel verf hij nodig heeft, vermijdt nutteloze restjes die door indroging onbruikbaar worden.
Indien mogelijk laat je het schilderwerk in een keer bijeenkomen. De kans op restjes is dan kleiner
en omdat je dan lange tijd niet meer moet schilderen, kun je het materieel na gebruik gewoon
afdanken. Dat lijkt paradoxaal in een samenleving die hergebruik wil stimuleren. Maar kwasten en
rollen laten opdrogen en verwijderen als chemisch afval (KGA) blijkt voor het milieu minder schadelijk te zijn dan ze uitvoerig spoelen en reinigen.

de oude verﬂaag
Oude verﬂagen moeten niet per se weg. Een dunne laag mag gewoon blijven zitten. Ze moet
wel glad, schoon en droog zijn. Licht opschuren volstaat doorgaans voor een gladde onderlaag:
maak de laag nat, gebruik watervast schuurpapier en draag een stofmaskertje, want gezond is het
schuurstof niet.
Afbijtmiddelen zijn altijd agressief en schadelijk voor huid en ogen. Waterverdunbare afbijtmiddelen zijn het minst milieubelastend. Maar je kunt oude verﬂagen beter verhitten (föhnen) zodat ze
los komen, en ze vervolgens afkrabben. De restanten verwijder je als KGA.

verdere voorbereiding
Om barsten op te vullen is een middel met zo weinig mogelijk vluchtige organische stoﬀen aangewezen, bijvoorbeeld acrylplamuur.
Om de ondergrond te ontvetten en stofvrij te maken, laat je middelen met ammoniak (of een
andere sterk alkalische stof ) beter staan. Kies ontvetters op basis van zeep of dennenhars, of los in
een emmer water 250 gr. soda of zachte zeep op (naspoelen met gewoon water).

toch reinigen
Wil je kwasten en rollen toch reinigen, doe dat dan zeker niet boven een gootsteen of afvoerputje.
Spullen die met water en groene zeep schoon te maken zijn, reinig je in een pot of emmer en je
laat het water nadien gewoon verdampen. Het opgedroogde bezinksel kan bij het KGA.
Als je toch een speciale reiniger gebruikt, kies dan voor een oplosmiddelarm of oplosmiddelvrij
reinigingsmiddel. Het bezinksel verwijder je als KGA en het reinigingsmiddel kan je in een gesloten
recipiënt bewaren en hergebruiken.

wat met afval?

•
•
•
•
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Kleine verfrestjes zijn geschikt als grondverf bij een volgende schilderklus. Onbruikbare vloeibare verfresten horen bij het KGA;
Lege verfblikken, opgedroogde verfresten en uitgedroogde kwasten en rollen horen bij het
KGA;
Oplosmiddelen zijn herbruikbaar. Laat ze helemaal bezinken en giet ze voorzichtig af of zeef
meteen de verfresten eruit met een koﬃeﬁlter. De resten zijn voor het KGA op het containerpark;
Alle andere producten, zoals afbijtmiddel, horen thuis bij het KGA.

OVERHEID

MILIEUTIP
Er bestaan veel natuurlijke combinaties van teelten
die ongedierte van de gewassen weghouden.
Stinkertjes of afrikaantjes weren aaltjes en koolvliegmaden bij kool
en ze beschermen komkommers.
Er zijn tevens natuurlijke spuitoplossingen die voor bepaalde insecten
doeltreﬀend zijn.
Aftreksels van netels, tabak en look kunnen in bepaalde gevallen helpen.
Raadpleeg hiervoor gespecialiseerde boeken over biologisch tuinieren.

© GVK

HERSTELPROJECT TRAGE WEGEN rekent op inwoners
In nogal wat Vlaamse gemeenten zijn trage wegen (verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen,
voet- en kerkwegels nvdr.) een beetje een ‘vergeten’ bevoegdheid. Nochtans kunnen trage wegen beantwoorden aan tal van
maatschappelijke behoeftes. Het zijn aangename wandel- en ﬁetspaden. Maar ze bieden ook een veilig en aangenaam
alternatief voor schoolgaande jeugd en voor korte verplaatsingen naar de bakker of het werk. Bovendien zijn ook de natuuren erfgoedwaarde van deze wegen niet te onderschatten.
Het gemeentebestuur van Berlare is overtuigd van de meerwaarde van deze trage wegen. Daarom stapt het in zee met het
Regionaal Landschap Schelde-Durme om samen met de gemeentediensten, de lokale gebruikers en de betrokkenen een
lokaal herstelplan trage wegen op te stellen.
Afgelopen zomer is een groepje vrijwilligers begonnen met de voorbereidingen van dit herstelplan. Zij hebben alle trage
wegen opgezocht, beschreven en in kaart gebracht.
Omdat trage wegen vooral voor de lokale bevolking interessant zijn, wil het gemeentebestuur de inwoners nauw betrekken
bij dit project.
Deelgemeente Berlare is als eerste aan de beurt. Op 12 maart zijn alle inwoners van deze deelgemeente om 20 uur welkom
in de raadzaal van het gemeentehuis. Na een ruime toelichting over dit herstelproject is er gelegenheid om samen na te
denken over hoe het netwerk trage wegen in de toekomst aantrekkelijker en veiliger kan. Na aﬂoop krijgen de aanwezigen
een vragenlijst met kaartje mee. Zo kunnen ze zelf of in verenigingsverband de trage wegen in de buurt aﬂopen en de situatie ter plekke evalueren.
Het gemeentebestuur en het Regionaal Landschap Schelde-Durme bundelen nadien alle opmerkingen en suggesties om ze
tijdens een tweede overlegavond te bespreken. Het eindresultaat wordt nadien voorgesteld aan het gemeentebestuur en
dient als basis voor de opknapbeurt van de trage wegen.
meer info en/of interesse: technische dienst, Sara Kinds, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be

5

ONTRUIMING 275 gratis GRAVEN
op begraafplaatsen Bareldonk en Berlare
Om begraafruimte voor de toekomst te creëren, moet het college van burgemeester en schepenen
noodgedwongen de ontruimingsprocedure opstarten voor acht rijen gratis graven op de begraafplaats van Berlare (rijen H3 tot en met H10) en van twee rijen gratis graven op de begraafplaats van
Bareldonk (rijen D5 en D6).
Voor Berlare zijn dit ongeveer 215 graven uit de periode 1959 tot 1989; voor Bareldonk gaat het om
ongeveer 60 graven uit de periode 1968 tot 1985 (met enkele uitzonderingen).
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.
In de loop van januari 2010 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 februari 2010 eigendom
van de gemeente en zullen door de gemeentediensten worden verwijderd. Het ontruimen van de
graven zelf is gepland tijdens de maand februari 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 manieren:
Nabestaanden die willen dat hun overleden familielid wordt ontgraven en elders opnieuw
begraven, moeten vóór eind januari 2010 een grondconcessie met of zonder grafkelder aanvragen;
Nabestaanden die willen dat hun overleden familielid wordt ontgraven en gecremeerd, moeten dit eveneens melden vóór eind januari 2010. 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, concessie, … zijn ten laste van de
familie.
Het gemeentebestuur plant later ook ontruimingen op het kerkhof van Uitbergen.
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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LIJST DER GEZWORENEN 2009
Om de vier jaar wordt een lijst der gezworenen opgem
aakt.
De personen die op deze lijst staan, kunnen worden opger
oepen om op te treden als jurylid bij het Hof van Assise
n.
In het bijzijn van twee schepenen loot de burgemeest
er twee nummers.
Alle personen wiens rangnummer op de kieslijst eindig
t op die twee cijfers, komt op de lijst der gezworenen.
Momenteel heeft Berlare een voorbereidende lijst klaar
met 64 inwoners.
Zij worden binnenkort uitgenodigd om een aantal inlicht
ingen te verschaﬀen.
Op basis hiervan wordt de deﬁnitieve gemeentelijke lijst
opgemaakt en overgemaakt
aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-V
laanderen.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevol

king@berlare.be

ZITDAGEN COMMISSIE JURIDISCH ADVIES
De Commissie Juridische Bijstand organiseert in samenwerking met OCMW Berlare plaatselijke
zitdagen waarop een advocaat gratis een eerste oriënterend juridisch advies kan verstrekken aan
inwoners van de gemeente Berlare.
Deze zitdagen vinden plaats in het administratief centrum van OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat
29a te Overmere, op de 1ste en 3de dinsdag van de maand tussen 16 en 18 uur
(uitgezonderd juli en augustus - 1 maal per maand).
De eerstkomende zitdagen zijn gepland op 3 en 17 maart, 7 en 21 april, 5 en 19 mei, 2 en 16 juni.
Wat mag je van deze dienst verwachten?
Een eerste, gratis oriënterend juridisch advies zoals:
het antwoord op een eenvoudige juridische vraag;
zit ik op het juiste spoor;
moet ik antwoorden op de brief;
kan ik (nog) iets ondernemen;
is er een dienst die mij kan helpen;
is het de moeite om een advocaat te raadplegen;
moet ik aanwezig zijn op de zitting;
in welke richting moet (kan) het verder.

•
•
•
•
•
•
•
•

Wat mag je van deze eerstelijns rechtshulp niet verwachten?
de behandeling van een eﬀectieve zaak;
het onderzoek van een dossier;
de controle op een andere advocaat;
de opstelling van een acte of een brief;
advies in een ingewikkelde zaak;
de naam van de advocaat;
een langdurige bespreking.

•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn de plichten van de eerstelijns advocaat?
hij/zij is gehouden aan het beroepsgeheim;
mag later niet optreden in die zaak;
mag geen advies verlenen aan de tegenpartij;
moet zich bij twijfel onthouden van advies.

•
•
•
•

Wat verwacht de advocaat van jou?
een correcte houding;
een duidelijke vraag.

•
•

Deze dienst is volledig gratis en zonder verdere verplichtingen. Wie ervan gebruik wil maken, moet
wel op voorhand een afspraak maken via de sociale dienst van het OCMW.
meer info: sociale dienst OCMW Berlare, 09 326 97 10
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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 januari en 31 december
2009. 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, RVV-statuut of WIGW-statuut met een gezinsinkomen lager of gelijk
aan de vastgestelde grenzen voor categorie 2.
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.

Nieuw!
Wie niet tot een van deze drie categorieën behoort, maar een jaarlijks netto belastbaar inkomen van het huishouden
heeft dat lager of gelijk is aan 26.000 euro, kan een aanvraag voor een forfaitaire vermindering van 105 euro indienen
bij de Federale Overheidsdienst Economie en niet meer bij het OCMW, zoals vroeger het geval was.
meer info:

FOD Economie: 0800 120 33
www.mineco.fgov.be

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.
De toelage per liter hangt af van de brandstofsoort en van de prijs per liter, en schommelt tussen 14 en 20 cent per liter. In ieder geval is de toelage beperkt tot 1.500 liter per verwarmingsperiode en per gezin. Voor kleine hoeveelheden aan de pomp
aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type C), bedraagt de verwarmingstoelage steeds 210 euro.

Hoe vraag je de toelage aan?
Wie denkt recht te hebben op een verwarmingstoelage, neemt 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. Een afspraak of huisbezoek
buiten deze uren kan ook na telefonisch contact op 09 326 97 10.
Opgelet: je aanvraag dient te gebeuren binnen de zestig dagen na levering.
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Het OCMW zal volgende documenten vragen:
In ieder geval de leveringsfactuur. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen
woont, vraag 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.

•

•
•
•
•
•

meer info: OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29a, 09 326 97 10

WERKEN BAAN SCHOONAARDE-WICHELEN
Sinds april vorig jaar zijn wegen- en rioleringswerken aan de gang op de baan
tussen Wichelen en Schoonaarde. Deze werken evolueren van Wichelen naar Schoonaarde.
De aannemer komt binnenkort aan het NMBS station van Schoonaarde en Schoonaardebrug.
Dat heeft belangrijke gevolgen voor de inwoners van Berlare.
Een kort overzicht, op basis van informatie van het stadsbestuur van Dendermonde, volgt hieronder.

vanaf half maart: station Schoonaarde onbereikbaar met de wagen
Midden maart beginnen de werken van aan kruispunt steenweg naar Wetteren - Oude Brugstraat tot aan Schoonaardebrug.
Autobestuurders kunnen dan nog steeds richting Dendermonde en Aalst rijden, maar het treinstation zal tot ongeveer
midden mei enkel bereikbaar zijn vanuit Wichelen. Fietsers en voetgangers kunnen wel vanuit Berlare tot aan het station
geraken. De toegankelijkheid is natuurlijk steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

vanaf eind april: Dendermonde en Aalst niet meer bereikbaar vanuit Berlare
Eind april/begin mei wordt de weg ter hoogte van Schoonaardebrug twee weken volledig afgesloten.
In deze periode zijn zowel richting Wichelen (en station) als richting Dendermonde geblokkeerd.
Na die twee weken kan men vanuit Berlare wel naar het station en Wichelen, maar niet meer rechtstreeks richting
Dendermonde en Aalst. Deze situatie blijft zo voor alle verkeer tot na het bouwverlof.
De omleidingswegen voor doorgaand verkeer zijn als volgt:
vanuit richting Wichelen naar Dendermonde: via Uitbergen, Overmere, Zele en Grembergen;
vanuit richting Dendermonde naar Wichelen: via Oudegem, Aalst en Lede.

•
•

Inwoners van Berlare die naar Aalst moeten, rijden om via Uitbergen en Lede.
meer info:

over de plannen: studiebureau Grontmij: 09 241 59 42
over de uitvoering: aannemer Aclagro, 0496 59 19 26
over de wegomlegging: lokale politie Dendermonde, 052 25 12 00
technische dienst Berlare, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be
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ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN en hun troeven
Iedere Belg die in Berlare is ingeschreven en ouder is dan 12 jaar, zou ondertussen een elektronische identiteitskaart (eiD)
moeten hebben. Dit geldt niet voor rusthuisbewoners.
Wie toch nog geen eiD zou hebben, moet dringend contact opnemen met de dienst bevolking.
De identiteitskaart van het oude model heeft immers geen waarde meer, want ze werd geschrapt in het Centraal Bestand der
Identiteitskaarten.

De eiD kent intussen heel wat toepassingen. We sommen er enkele op:
met ‘Mijn dossier’ via https://www.mijndossier.rrn.fgov.be kan je
•
je gegevens in het Rijksregister opvragen;
•
nagaan wie gedurende de laatste zes maand je gegevens in het Rijksregister
heeft ingekeken;
•
uittreksel aanvragen uit het bevolkingsregister, getuigschrift van inschrijving,
samenstelling van gezin, bewijs van leven, bewijs van nationaliteit, getuigschrift
van verblijf. Deze documenten zijn door het Rijksregister digitaal ondertekend en
kunnen opgeslagen worden als een .XML of .pdf bestand. Een digitaal ondertekend
document heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een manueel ondertekend document.
Het is niet de bedoeling dat de burger dit document afprint en aan de vrager afgeeft/
opstuurt. Het is wel de bedoeling dat de burger het document doormailt aan de
dienst die het vraagt.
een abonnement bij De Lijn bestellen via
www.delijn.be/vervoerbewijzen/online_abonnementen/index.htm
Wie op deze manier een abonnement bij De Lijn bestelt, moet geen attest van
gezinssamenstelling meer halen bij het gemeentebestuur.
met het E-loket politie via https://www.epol.be/eloket kan je:
•
aangifte doen van kleine misdrijven zoals winkeldiefstal, ﬁetsdiefstal, vandalisme;
•
een aanvraag indienen voor woningtoezicht tijdens afwezigheid.
een CM-account beheren via www.cm.be en doorklikken naar ‘Uw dossier’
tijd winnen bij aanvragen van school- en studietoelagen via
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
•
eID en banknummer nodig;
•
het dossier kan online worden opgevolgd;
•
je moet minder attesten bijvoegen.
gebruik maken van de diensten van teleticketservice via www.teleticketservice.com
de chatbox van seniorennet gebruiken via www.seniorennet.be
kopen en verkopen op eBay via http://pages.benl.ebay.be/help/idverify_process.html
je personenbelasting online aangeven (Tax on web) via
http://ccﬀ02.minﬁn.fgov.be/taxonweb/app/citizen/public/taxbox/home.do
een e-aangetekende zending versturen via www.mycertipost.be

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meer info: www.ibz.rrn.fgov.be
www.eid.belgium.be
www.cardreaders.be

Verlies en diefstal van reispassen en identiteitskaarten aangeven via DocStop
en bij politiediensten.
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Aanbod op maat rond lokale werkgelegenheid
Wie op zoek is naar een gepaste job in de buurt, kan terecht in de Werkwinkel Zele-Berlare.
Deze werkwinkel overkoepelt verschillende diensten die helpen bij de zoektocht naar een baan.
VDAB, PWA/RVA en de jobﬁnder bieden onder meer volgende diensten aan:
inschrijving als werkzoekende;
hulp bij het zoeken naar werk & vacatures;
info & aanvragen van opleidingen;
info over tewerkstellingsmaatregelen;
trajectbegeleiding;
PWA werken;
PWA hulp aanvragen;
zelfbedieningpc’s;
hulp bij het opstellen van CV & sollicitatiebrief.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waar vind je Werkwinkel Zele-Berlare?
De Werkwinkel vind je op de Lokerenbaan 43 te 9240 Zele. De deur staat open van maandag tot
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. In de namiddag, behalve op donderdag, wordt gewerkt op afspraak,
maar de zelfbedieningpc’s zijn wel ter beschikking van 13.30 tot 16 uur.

Werkwinkel is ook interimwinkel
Elke dinsdag- en woensdagvoormiddag, behalve tijdens schoolvakanties, zijn consulenten uit
uitzendkantoren aanwezig in de Werkwinkel. Werkzoekenden kunnen zich inschrijven of het
jobaanbod uit de regio opvragen.

En in Berlare?
Wie niet makkelijk in Zele geraakt, kan ook in Berlare terecht voor info en begeleiding:
het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Berlare v.z.w. (PWA Berlare) is gelegen in Berlare,
Dorp 96.
Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun
occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit. PWA Berlare is elke
werkdag open van 9 tot 12 uur en op dinsdagnamiddag van 16 tot 19 uur;
De jobﬁnder heeft spreekuur in het OCMW van Overmere (Baron Tibbautstraat 29a),
elke maandag- en dinsdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur;
In de inkomhal van CC Stroming, Dorp 101, staat een WIS-computer om rustig vacatures
en opleidingen te bekijken en af te drukken.

•

•
•

meer info: Werkwinkel Zele-Berlare, 052 45 75 90 en wwzeleberlare@werkwinkel.be
PWA Berlare v.z.w., 052 42 80 41 en pwa.berlare@skynet.be
www.werkwinkel.be/zele-berlare
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GEBOORTES,OVERLIJDENS
HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken
en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
26/11/2008
03/12/2008
05/12/2008
07/12/2008
09/12/2008
16/12/2008
17/12/2008
27/12/2008
30/12/2008
02/01/2009
04/01/2009
05/01/2009
06/01/2009
09/01/2009
15/01/2009
18/01/2009
23/01/2009
23/01/2009
26/01/2009

Buys Juul
De Munter Nell
Van Boven Angel
Van Hauwermeiren Saartje
Vanderlinden Matthis
Van den Abbeele Noa
Vermeulen Erin
Jacobs Kobe
Bruggeman Emma
Lanckman Leontien
Van Driessche Nathan
Kuys Ilan
Van Boven Luka
De Feyter Helena
Van Britsom Maïte
D’Hooghe Jana
De Munter Lore
Dhooge Daan
Van Daele Ward

Geregistreerde overlijdens
06/12/2008
08/12/2008
10/12/2008
11/12/2008
17/12/2008
19/12/2008
21/12/2008
22/12/2008
23/12/2008
29/12/2008
29/12/2008
31/12/2008
01/01/2009
04/01/2009
05/01/2009
12/01/2009
15/01/2009
21/01/2009
22/01/2009
22/01/2009
24/01/2009
24/01/2009
26/01/2009
26/01/2009
29/01/2009
04/02/2009

Vanhaele Leo (°30/03/1927)
De Schryver Marcel (°10/01/1928)
Van Driessche Achiel (°02/09/1930)
Van Daele Leo (°26/08/1919)
Lerno Alphonsus (°11/11/1928)
Van Malderen Rosanne (°12/07/1926)
Van Malderen Dionysia (°19/03/1929)
Van Geluwe Harry (°17/09/1952)
Wante Odette (°07/10/1936)
De Decker Leopoldina (05/10/1914)
Bracke Cordula (°26/12/1915)
Van de Maele Rosalie (°24/08/1936)
Krick Odile (°28/03/1922)
Van Steendam Diane (°06/09/1952)
Van Geluwe Willy (°24/04/1938)
Jacobs Franciscus (°16/11/1933)
Verhoeve Christiana (°21/05/1940)
Vander Straeten Lucia (°30/03/1930)
Collet Yvon (°06/08/1933)
Van Migerode Lucianus (°16/05/1935)
De Bruycker Maurice (°20/05/1934)
Everaert Clara (°16/08/1924)
Lenssens Jeannine (°06/02/1949)
Strymeers Marcel (°31/07/1924)
Lammens Adolf (°22/03/1932)
Rogiers Georgette (°16/04/1928)

Gouden jubilea
06/01/2009
24/01/2009
24/01/2009
28/01/2009
06/02/2009

Saerens Arthur en Goossens Albertina
Philips Clemens en D’hollander Mariette
Sophie Jozef en Croon Jeanne
Baudine Jean en Van de Sijpe Arlette
Buyle Julius en De Pauw Clara

Er werden de afgelopen weken geen huwelijken voltrokken.
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FUNDACION PADRE CESAR MAES
Wijlen priester en Overmerenaar Cesar Maes leefde 35 jaar met de Maya-indianen in de bergen van
San José, Guatemala. Hij heeft zich al die tijd ingezet voor hun geluk, hun werk, families,
gezondheid en scholing.
Na zijn overlijden in 2005 bleven de Maya’s van San José wat verweesd achter.
Maar zij proberen sindsdien op eigen kracht het levenswerk van Cesar Maes verder te laten groeien
en bloeien: forelkwekerijen, onderhoud van gebouwen, hulp aan behoeftigen, catechese,
dispensarium, …
Drie jaar geleden werd ‘Fundación padre Cesar Maes’ opgericht bij notariële akte die in het Belgisch
Staatsblad werd gepubliceerd. De bestuurders van deze stichting zijn familieleden en vrienden van
wijlen Cesar Maes.
De stichting informeert geïnteresseerden in België, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk
en de Verenigde Staten via een periodieke nieuwsbrief over het reilen en zeilen van Guatemala in
het algemeen, en van San José in het bijzonder.
Daarnaast verzamelt de stichting fondsen en geeft ze ﬁnanciële steun aan de mensen van San José.
Op die manier kunnen ze zelf instaan voor hun verdere sociale en economische vooruitgang.
Wie de stichting ﬁnancieel wil steunen, kan dat op twee manieren:
storten op rekening 747-0171414-42 op naam van ‘Fundación padre Cesar Maes’,
Heikantstraat, 29, te 9290 Berlare;
wie een ﬁscaal attest wenst , stort op rekening 430-0836951-26 op naam van v.z.w. Disop,
Spastraat 32, te 1000 Brussel met de vermelding ‘Guatemala San José Ojetenam’.

•
•

In naam van de plaatselijke bevolking dankt Fundación padre Cesar Maes alle schenkers
bij voorbaat.
meer info: fundacion.padre.cesar.maes@telenet.be

STRIJKATELIER OVERMERE
Begin oktober 2006 werd in samenwerking met het gemeentebestuur een kleinschalig
strijkatelier geopend in Overmere. Als werkgever in de sociale economie biedt het
vrouwen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Het strijkatelier werkt een haalbaar
uurrooster uit, hecht veel belang aan vorming en neemt de inbreng van zijn mensen
ernstig. Een tevreden medewerkster maakt tevreden klanten!
Wil je graag je strijkwerk uitbesteden? Dan kan je in strijkatelier Overmere terecht,
Burgs. De Lausnaystraat 79.
Openingsuren:
maandag van 7.30 tot 13 uur
dinsdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.30 uur
donderdag van 7.30 tot 11 uur en van 15.30 tot 18.30 uur
meer info: 0478 36 08 82
13
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NIEUWS uit het RODE KRUIS
Drama in Sint-Gillis Dendermonde
Rode Kruis Berlare heeft zijn medewerking verleend de dagen na het drama van 23 januari in
Sint-Gillis Dendermonde. De afdeling heeft mensen opgevangen die hun steun met de getroﬀen
families kwamen betuigen.

SKWAT-dag
Rode Kruis Berlare stelt, n.a.v. de SKWAT-dag van de jeugdraad, de deuren open op zaterdag
7 maart van 9 tot 12 uur. Niet alleen de kinderen van de SKWAT-dag zijn welkom, ook alle inwoners
zijn uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De afdeling is trouwens nog steeds op zoek naar
nieuwe vrijwilligers.

OXFAM
Wereldwinkel Berlare
zoekt VRIJWILLIGERS
Oxfam Wereldwinkel Berlare verkoopt Fairtradeproducten waarvoor boeren en ambachtslui
uit het zuiden een eerlijke prijs krijgen. Maar Oxfam doet meer dan dat:
de wereldwinkel informeert over die producten en wil wegen op het beleid.
Oxfam Wereldwinkel Berlare is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Er is in eerste instantie nood aan vrijwilligers die af en toe de winkel willen openhouden op
woensdag of zaterdag. Maar ook mensen die kunnen helpen bij tijdelijke evenementen of bij het
bussen van magazines en strooifolders, zijn welkom.
Wie bekommerd is om de toestand in de wereld en op zoek is naar een zinvol en leuk
engagement, kan zeker contact opnemen voor een vrijblijvende kennismaking met
Oxfam Wereldwinkel. De wereldwinkel (Dorp 67) is open op woensdag
van 15 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 12.30
en van 13.30 tot 16 uur.
meer info: Katrien Van Vlierberghe,
katrienvanvl@hotmail.com
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Zonaal VEILIGHEIDSPLAN politie GOEDGEKEURD
De minister van Binnenlandse zaken en zijn collega van Justitie hebben het zonaal veiligheidsplan
(beleidsplan) 2009-2012 van de politiezone Zele-Berlare goedgekeurd.
In de vorige Infogem kon je al de prioriteiten van dat plan lezen:
verkeersveiligheid;
overlast;
inbraken in woningen;
drugsproblematiek.

•
•
•
•

Daarnaast heeft de politie extra aandacht voor intrafamiliaal en partnergeweld, en ﬁets- en bromﬁetsdiefstallen.

Wat mag je nu van de politie verwachten?
Verkeersveiligheid en het project rond overlast zijn de eerstkomende jaren de absolute prioriteit.
Inbraken in woningen en de drugsproblematiek zijn zeker niet minder belangrijk, integendeel.
Maar voor deze beide beleidslijnen boekt de politiezone al enkele jaren een degelijk resultaat.
De politie wil deze inspanningen uit het verleden volhouden en heeft er vertrouwen in dat ze zo
inbraken en drugsproblemen kan blijven beheersen.

Waarom extra aandacht voor verkeersveiligheid en overlast?
Er zijn gegronde redenen waarom de politie beide thema’s hoog op de agenda plaatst.

verkeersveiligheid

2004

2005

2006

2007

2008

161

139

148

143

160

1. de cijfers
De dalende trend in aanrijdingen met gewonden in Berlare en Zele is helaas fors omgeslagen
in 2008. Het aantal aanrijdingen stijgt ineens opnieuw naar het niveau van 2004.
De inspanningen die politie en inwoners samen hebben geleverd voor een veiliger verkeer,
lijken teniet gedaan.
De oorzaken kunnen divers en eventueel zelfs toevallig zijn.
Maar de politie kan en wil er niet naast kijken.
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2. resultaten bevolkingsenquête
Inwoners hebben een duidelijk signaal gegeven in de bevolkingsvragenlijst als voorbereiding
op dit zonaal veiligheidsplan: onaangepast rijgedrag en onaangepaste snelheid scoren hoog als
gepeild wordt naar onveiligheidsgevoelens en gevoelens van overlast.
overlast
Overlast is weinig tastbaar, moeilijk concreet te omschrijven, is vaak eerder een aanvoelen en kan
tot uiting komen op verschillende manieren.
Tekenen van overlast zijn ondermeer: vandalisme, aanbrengen van graﬃti op private of openbare
eigendom, sluikstorten, loslopende honden, ‘haantjesgedrag’ en intimidatie van jongeren, …
Omdat het zo divers is, is het probleem zeer moeilijk te bestrijden. Maar sommige signalen die
de politie opvangt, zijn zo ernstig, dat het project ter bestrijding van de overlast een kans moet
krijgen.
Tot de belangrijkste signalen behoren vandalisme/opzettelijke vernielingen (zie graﬁek) en ‘haantjesgedrag’ van jongeren. Dat laatste uit zich in roekeloos rijgedrag in het centrum, intimideren of
beledigen van voorbijgangers, …

Aanpak
In een volgende Infogem geeft de politie meer uitleg over de aanpak. Maar het is duidelijk: de
politie zal ernstig werk maken van de verkeersveiligheid en de overlast.
Een strikte toepassing van het verkeersreglement dringt zich op. De focus ligt hierbij op zware en
gevaarlijke overtredingen, maar de politie blijft niet blind voor zogenaamde ‘lichte’ overtredingen:
onreglementair parkeren, het niet-gebruiken van richtingaanwijzers bij een manoeuvre, ... De
weggebruiker moet trachten alle overtredingen te vermijden. Het is een basisvoorwaarde voor een
gedisciplineerd en veilig verkeersverloop.
De politie blijft ook aandacht schenken aan preventie. Dit uit zich ondermeer in onderricht en
ﬁetscontroles op scholen, toezicht bij schoolpoorten, …
Om de overlast proberen te beperken zullen in eerste instantie de patrouilles focussen op gekende
plaatsen: plaatsen met uiterlijke kenmerken van overlast en buurten waar geregeld overlast wordt
gemeld. Op bepaalde tijdstippen en bij speciale gelegenheden zet de politie bijzondere overlastpatrouilles in.
Met de goedkeuring van het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) beschikken
de gemeentebesturen van Berlare en Zele over een eﬃciënt instrument om administratieve boetes
op te leggen voor kleine criminaliteit zoals vandalisme en sluikstorten. Voordien konden enkel de
parketten dergelijke feiten vervolgen; vanaf nu zijn de politie-inspecteurs en gemeenschapswachten bevoegd. Dit betekent dat de kans op een boete voor ‘kleine’, maar storende criminaliteit sterk
verhoogt. Hopelijk werken deze boetes ontmoedigend voor diegene die overlast veroorzaken.
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EERSTE BUITENSPEELDAG
De jeugd- en sportdienst slaan de handen in elkaar voor de allereerste buitenspeeldag.
Deze vindt plaats op woensdag 1 april (geen grap!) van 13.30 tot 17 uur. Zowel op de terreinen
achter de sporthal van Berlare als op de Konijnenberg zijn er allerlei activiteiten voor iedereen
vanaf het eerste leerjaar tot het tweede middelbaar. Ook mama’s, papa’s, opa’s en oma’s zijn
welkom want je bent nooit te oud om buiten te spelen!
Deelnemers kiezen aan welke activiteit(en) ze meedoen en hoelang ze blijven.
Ze kunnen een drankje, kussen, ﬁets, gocart, allerlei spelletjes,… ook zelf meebrengen.
Hoe meer speelgoed, hoe leuker voor iedereen.

Wat valt er zoal te beleven?
Konijnenberg (kruising Leopolddreef en Galgenbergstraat):
knikkerbanen bouwen;
kampen bouwen;
stratego/bosspel;
plastiek glijden;
new games (frisbee, indiaca, scoop, …);
gezelschapspelen in de tent.

•
•
•
•
•
•

achter de sporthal van Berlare:
pimp your bike + BMX;
straatvoetbal;
bumb-ball;
initiatie boogschieten;
initiatie volleybal;
megakussengevecht;
dansen.

•
•
•
•
•
•
•

Omdat de weg tussen de Konijnenberg en de sporthal niet altijd even veilig is voor jonge ﬁetsers
en wandelaars, voorziet het gemeentebestuur op de twee drukste kruispunten oversteekhulp.
meer info:

dienst jeugd & vorming: 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
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HUDI’s BEACHPARTY
Zaterdag 11 april vindt in de kantine van SKV Overmere
een Beachparty plaats.
Een organisatie van zondagreserven SKV Overmere.
Vanaf 21 uur kan je op het terras van de beachbar en op de dansvloer
genieten van een zwoele party. DJ Gunter (Stage Live Events, Thursdays)
zorgt voor een onvergetelijke nacht.
Kaarten kosten 4,50 euro aan de kassa en 3 euro in voorverkoop.
De eerste 200 dames krijgen een gratis Hawaïkrans.

LENTEWANDELING
Gemeenteschool
De oudervereniging van Gemeenteschool
Uitbergen organiseert een lentewandeling op
zondag 22 maart. Deelnemers kunnen starten
aan de school tussen 13.30 en 15 uur.
De tocht is ongeveer 6 km lang. Onderweg is er
een tussenstop met versnapering en spelletjes
voor de kinderen. Een springkasteel en pannenkoeken wachten aan het einde.

Crisisactie: wie naar een thuiswedstrijd van de zondagreserven komt
kijken (22 maart of 5 april), kan meteen in de kantine tussen 10 en 13 uur
een ticket voor de Beachparty kopen voor maar 2 euro (maximum twee
crisiskaarten per persoon).

Deelnemen kost 1 euro, inclusief een
versnapering onderweg en een pannenkoek
na aﬂoop.

meer info: Piet Van der Sypt, vandersyptpiet@hotmail.com

meer info: Raf Buysse, 09 349 45 29

SKWAT-dag Jeugdraad
Hand in Hand
nodigt POPPENTHEATER
SLOEBER uit
Toneelkring Hand in Hand
organiseert een gastvoorstelling
van Poppentheater Sloeber.
Dit Berlaars gezelschap brengt
‘Tante Mariebelle’ op zondag 19 april
om 14.30 uur in CC Stroming.
Het einde is voorzien rond 16.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro.
Reserveren is niet nodig.

Jeugdraad Berlare organiseert op zaterdag
7 maart de 3de editie van de SKWAT-dag.
De jongste deelnemers (6 tot 12 jaar)
kunnen opnieuw bezoekjes brengen aan
winkels, bedrijven of diensten. Afsluiten doen
ze naar goede gewoonte met de spetterende
Oenkie Boenkie-kinderfuif in de feestzaal van
de Vrije Basisschool Sint-Jozef in Overmere.
13- tot 18-jarigen kunnen zich inschrijven voor
workshops ‘rap & scratch’ en ‘didgeridoo’.

meer info:
Chantal Blancquaert, 0479 75 45 66
www.handinhandberlare.be

Inschrijven is noodzakelijk en kan nog tot en
met 28 februari.

© GVK
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meer info en inschrijvingen:
Laurent De Smet, 0477 78 64 89
SKWATdag@hotmail.com

JEUGD

OLÉ PISTOLÉ! 75 jaar Chiro
Chiro nationaal blaast dit jaar 75 kaarsjes uit.
Dit wordt gevierd op zondag 26 april met een groot ontbijtfeest voor familie,
vrienden, buren en kennissen van alle chiroleden in Vlaanderen.
Ook in Berlare en Overmere kan je mee aanschuiven voor ‘Olé Pistolé!’.

Olé Pistolé! in Berlare
De Chirojongens en –meisjes van Berlare serveren ontbijt van 8 tot 11 uur in de Parochiezaal.
Ze voorzien randanimatie voor kinderen en tussen 14 en 17 uur is er chirowerking waarbij ook
kinderen van het 1ste leerjaar welkom zijn.
meer info: www.chiro.be/pistole/oj-2109

Olé Pistolé! in Overmere
De Chirojongens en –meisjes van Overmere serveren ontbijt van 8 tot 11 uur
in de feestzaal van de Vrije Basisschool Sint-Jozef.
Ze voorzien randanimatie voor kinderen en tussen 14 en 17 uur is er chirowerking voor iedereen
van 6 tot 18 jaar.
meer info: www.chiro.be/pistole/oj-2514

VAMOS A LA PLAYA!
Speelpleinwerking paasvakantie
Dienst jeugd & vorming organiseert van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april een inclusieve speelpleinwerking
voor alle kinderen van 6 tot 15 jaar, met of zonder handicap.
De activiteiten vinden plaats in de gemeentelijke Feestzaal, Burgs. De Lausnaystraat 79.
Maar traditiegetrouw is er een uitstap op donderdagnamiddag.
Het programma ziet er als volgt uit:
voormiddag

namiddag

dinsdag 14 april

bienvenido niños

liaanslingeren

woensdag 15 april

kameleonspel

survival

donderdag 16 april

sombrero-kwis

kokosnootrollen (bowlen)

vrijdag 17 april

quest del Banana

ﬁësta

Wat?

Prijs?

7.30 - 9.30 uur

vrije ontspanning (opvang)

0,50 euro per uur

9.30 - 11.30 uur

activiteit

2,50 euro

11.30 - 13.30 uur

middagpauze (opvang)

0,50 euro per uur

13.30 - 15.30 uur

activiteit

2,50 euro

15.30 - 17.30 uur

vrije ontspanning (opvang)

0,50 euro per uur

Een dag op het speelplein ziet er als volgt uit:

meer info en inschrijven: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
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INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG
Tijdens de komende paasvakantie, van maandag 6 tot en met vrijdag 17 april,
richt het gemeentebestuur kinderopvang in voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Er zijn drie locaties:
De Boomhut, Gaver 72, Berlare
De Speling, Fortstraat 18a, Overmere
’t Biebelotje, Veerstraat 36, Uitbergen

•
•
•

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

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

Ouderbijdragen
EURO

AANTAL UREN

3,14 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 kan je vragen op de locaties.

Inschrijvingsavond op dinsdag 17 maart tussen 18 en 19 uur op de locatie waar je je kind wil laten opvangen.
Schriftelijke (ook e-mails) of telefonische inschrijvingen worden pas na 17 maart aanvaard, indien er nog plaats is.
Inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar op de locaties en op www.berlare.be.

Gelieve te verwittigen indien je kind, na inschrijving, toch niet aanwezig zal zijn.
Niet afgemelde afwezigheden worden aangerekend op de factuur.
Ter info: sluitingsperiodes zomervakantie 2009:
locatie Berlare van 13 tot 24 juli;
locatie Overmere op 20 en 21 juli en van 27 juli tot 7 augustus;
locatie Uitbergen van 20 juli tot 7 augustus.

•
•
•

meer info en nieuwe inschrijvingen: Patricia Poppe en Anja Nobels, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

Dienst JEUGD & VORMING zoekt MONITOREN
speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang
Hallo jeugdige
Ben je minstens 17 jaar (of word je dat dit jaar) en heb je zin
in een boeiende paas- en/of zomervakantie?
Dan is dit vast iets voor jou!
Ben je een actief en creatief speelbeest? Heb je zin voor verant
woordelijkheid? Hou je van kinderen en jongeren?
Dan heb jij misschien zin om tijdens de paas- en/of zomer
vakantie mee te werken als monitor bij de speelpleinwerking
of de buitenschoolse kinderopvang.
meer info:
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CC STROMING
MAART - APRIL 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
TONEELGROEP CEREMONIA - REGENT EN REGENTES
(inleiding bij de voorstelling om 19.30 uur)
vrijdag 6 maart, 20 uur

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

1944. De Tweede Wereldoorlog woedt in alle hevigheid.
Albert en Carla behalen desondanks hun graduaat Germaanse talen.
De kersverse regent en regentes die op de schoolbanken verliefd zijn geworden, willen zo snel mogelijk trouwen.
Maar ’t zal voor na de oorlog zijn, want samen met zijn
studiegenoot René wordt Albert opgeroepen om het
einde van de grote wereldbrand te helpen blussen.
Aan het front laat Beirken zijn vriend beloven dat hij
voor Carla zal zorgen indien er hem iets zou overkomen.
De belofte van René heeft onverwachte
en verstrekkende gevolgen…
Herneming van deze tragikomsiche topproductie
die geselecteerd werd in 2001 voor het Theaterfestival
met: Johan Knuts, Ineke Nijssen, Hendrik Van Doorn
en Tom Vermeir
tekst en regie: Eric De Volder
www.toneelgroepceremonia.be
11/10 (-26 en +55j)/8 (abo) euro
1 stempel culturele zuipkaart

© Peter Dewindt
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CONCERT
TAPIJTCONCERT
MET GERT BETTENS
& JAN DE CAMPENAERE
zaterdag 7 maart, 20 uur
locatie: JC De Kroon
Dichtbij, bloot, intiem, intens, spannend, sfeervol...
Voor een beperkt publiek treden
Gert Bettens (Woodface)
en Jan De Campenaere (Venus in Flames) 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 zorgen we voor een smakelijk hapje en een lekker soepje.
Dat is waar een tapijtconcert voor staat.

© Frank Clauwers

i.s.m. Jeugdraad Groot-Berlare
5 euro

KLASSIEK
CALANE - DE WERELD ROND
vrijdag 20 maart, 20 uur
Klarinetkwartet Calane kiemde in het Koninklijk Conservatorium Brussel.
Via intensieve dialoog versmolten vier invalshoeken er tot
een uniforme esthetiek.
Calane speelde op het vermaarde Festival van Vlaanderen.
Ook op verschillende andere festivals keert het kwartet terug
als graag geziene gast.
Het concertprogramma maakt een reis langs het wereldrepertoire voor klarinet.
www.calane.be
met: Bruno Van Steenbergen, Dries Tack, Koen Quisthoudt en Jo Schelkens

10/9 (-26 en +55j)/7 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart
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© Frank Clauwers

FAMILIEVOORSTELLING
THEATER DE SPIEGEL – R
(muziektheater vanaf 1 jaar)
zondag 22 maart, 15 uur

Een bijzondere voorstelling voor de allerkleinsten,
volledig opgebouwd rond het thema ‘lucht’ of,
zoals de titel aangeeft, ‘air’.
Een danseres en een muzikant nemen je mee langs honderd kleine
verhaaltjes van dwarrelende pluimpjes, wapperende vogels en
zwevende ballonnen. In een magisch decor van bamboe,
fragiele draadjes en veel dans, muziek en objecten beleven baby’s
en peuters hun eerste theaterervaring.
www.despiegel.com

6/5 (-26 en +55j)/5 (abo) euro I 1 stempel culturele zuipkaart
3 euro (kinderen tot 12j)

STUDIO ZONDAG
SALWENO
zondag 22 maart, 19.30 uur

De Kortrijkse band Salweno ontstond in de zomer van 2005. Wat begon als een akoestisch project, groeide uit tot een
volwaardige band met Engelstalige songs. Denk aan de The Beatles, Radiohead, Ben Folds en The Pixies, maar dan met een
stevige rockcomponent en hier en daar een vleugje jazz, electro en disco.
Salweno bracht in februari 2008 zijn debuut-EP uit
en speelde voorprogramma’s van Gorki, Gèsman,
Mint en Absynthe Minded.
www.salweno.be en www.myspace.com/salweno

GRATIS
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CONCERT
AXL PELEMAN - IN ‘T GEZICHT...
zaterdag 28 maart, 20 uur
Een nieuwe theatertournee met muziek, woord en beeld.
Axls soloalbum-in-eigen-taal ‘Dagget Wet’ ligt nog fris in het geheugen,
maar wordt in het voorjaar 2009 sterk opgevolgd.
En dat wil jij uiteraard van zeer dichtbij meemaken!
met: Axl Peleman & band
www.axlpeleman.be
12/11 (-26 en +55j)/9 (abo) | 1 stempel culturele zuipkaart

FAMILIE (try-out)
THEATER TAPTOE - OLEK SCHOOT EEN BEER
(ﬁgurentheater vanaf 6 jaar)
woensdag 1 april, 15 uur
Een groot doorzichtig schimmendoek, drie projectoren,
drie poppenspelers en een zevenkoppig muziekensemble…
Meer is er niet nodig om het prachtige verhaal van Bart Moeyaerts,
de tekeningen van de illustrator Wolf Erlbruch en de hedendaagse muziekscore
van Wim Henderickx tot leven te brengen. Voeg hierbij een zangeres die verliefd wordt op Olek en een vurige vogel
die met duizenden pluimen de eerste kus verstopt en het theaterfeest is compleet.
3 euro

TENTOONSTELLING
BERLAARS SALON
donderdag 2 april, 20 uur

Meer dan vijftien creatievelingen gingen in op de open oproep om een kunstwerk te
exposeren in CC Stroming. Deze kunstenaars drukken zich uit in keramiek, schilderkunst,
kalligraﬁe, beeldhouwkunst of fotograﬁe. De ene is niet aan zijn proefstuk toe; de andere
ziet zijn werk voor het eerst in het daglicht.
Een palet van artistieke en enthousiaste inwoners.
met werk van: Joris Van Peteghem, Luc Van Malderen, Marleen De Vos, Myriam Laquière,
Brenda Van den Abbeel, Katrien Van Vlierberghe, Cecile Verdonck, Ann Ryckaert,
Geert Praet, Johan Van Malderen, Marie De Dobbeleer, Monique Coppieters,
Nies Van Steendam, Cyriel De Bruyne, Lydia Bracke, Eddy Copers en Herman De Backer.
tot 31 mei
24

HUMOR
ROY AERNOUTS - ALTIJD ALLES EN OVERAL
vrijdag 3 april, 20 uur
Als volleerd songschrijver en theatermaker sleept Roy je mee in een wereld
vol wonderlijke gebeurtenissen. Onder een ogenschijnlijk banale anekdote legt
hij met ontwapenende lichtheid de oneindig menselijke complexiteit bloot.
In 2007 won hij zowel de jury- als publieksprijs van het Leids Cabaret Festival.
De jury roemde Aernouts in haar rapport als een ‘tekstueel, muzikaal en theatraal
talent met diepgaand perspectief’.
Roy Aernouts staat op het podium alsof hij er werd geboren.
Hij heeft aan het kleinste gebaar, het zachtste woord en het meest ﬂuisterende
gitaarakkoord genoeg. (Algemeen Dagblad)
Qua inhoud en présence staat deze voorstelling als een huis. (De Morgen)
Met de steun van de Vlaamse overheid.
8/7 (-26 en +55j)/5 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

CABARET
GINO SANCTI – VIP
vrijdag 24 april, 20 uur

© Kris Dewitte

Liefste publiek
Vlei u neder op onze schootjes en laat ons uw rugske masseren.
Wij willen u strelen met onze handen en zalven met onze woorden.
Uw buikske zal schudden van plezier en uw hart wordt vervuld van liefde.
Komt en brengt uw vrienden mee…

In 2002 won Gino Sancti met ‘Niet op de openbare weg strooien’ het Humorologieconcours
te Marke, de Wim Sonneveldprijs in Amsterdam en het Cabaretske festival te Eindhoven.
Daarop speelde het duo in 2005 zijn succesvoorstelling ‘Après-ski’. In 2007 ging ‘Terminaal’ in première.
Als u even de buik vol hebt van stand-up-comedy, ga dan zeker eens naar Gino Sancti kijken.
Lachen doet u evenveel en u krijgt er een prachtige theatershow bovenop. (De Standaard)
van en met: Han Coucke en Frank Van Erum
www.ginosancti.be
11/10 (-26 en +55j)/8 (abo) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

© Peter De Schrijver

STUDIO ZONDAG
LOSING GRIP

GRATIS

zondag 26 april, 19.30 uur
Losing Grip is een band uit Opwijk.
De leden leerden elkaar kennen op de middelbare school.
Ze spelen een mix van punkrock en hardcore.
Het hardere werk op Studio Zondag dit seizoen. Maar wel beresterk.
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CURSUSSEN DIE BINNENKORT STARTEN

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

© GVK
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ALGEMENE KENNISQUIZ
Bosquimano v.z.w.

Klavertje 4:
JUBILEUMVOORSTELLING
Balletschool Terpsichore
Balletschool Terpsichore Berlare bestaat 25 jaar.
Ter gelegenheid van deze verjaardag vergasten de leerlingen
je op een spetterend optreden.
De voorstellingen vinden plaats in CC Stroming op vrijdag 13
maart om 20 uur en zaterdag 14 maart om 15 en 19 uur.

Bosquimano v.z.w. organiseert een algemene kennisquiz
op vrijdag 10 april om 20 uur in CC Stroming.
Ploegen bestaan uit maximum vijf spelers. Inschrijven kan via
www.bosquimano.be en 0476 84 64 76. De inschrijving is pas
deﬁnitief wanneer 15 euro is overgeschreven op 001-4152936-54.
meer info: Angélique Roelandt, 0476 84 64 76

meer info en tickets:
www.balletschool-terpsichore.be en 0493 15 74 81

DRINKEN DE GODEN DUVEL?
Panta Rhei Overmere speelt dit voorjaar ‘Drinken de goden Duvel?’,
een komedie van Bruno Timp.
In het café van het Parochiehuis komt een slonzig uitziende man binnen
die niemand kent. ’t Is onmiddellijk duidelijk: hij is zo zat als een kanon.
En al vlug blijkt ook dat hij zo zot is als een achterdeur: hij beweert bij hoog en bij laag dat hij God zelf is.
Hij moét wel uit een instelling komen. En toch, de dingen die hij doet en zegt maken hem tot een waar mysterie.
Om nog te zwijgen over de liters Duvel die hij achterover kapt.
Zat, zot of God? Niemand die het op het laatste nog weet. En dat is precies de bedoeling!
Met: Rik Coppieters, Hortense Van Wesemael, Luk Vernimmen, Margriet D’Hollander, Bob De Schutter, Livia Vernimmen, Kelly Maes,
Geert Props, Jef Coppieters, Koen Blancquaert, Filip Van Hee en Karien De Schepper. Saskia Van Kerckhove regisseert.
Voorstellingen op 20, 21, 27 en 28 maart, telkens om 20 uur in Feestzaal Overmere.
meer info en tickets: reservofoon, 0474 68 32 55
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ALGEMENE KENNISQUIZ Hand in Hand
Toneelkring Hand in Hand organiseert op vrijdag 17 april om 19.30 uur
een algemene kennisquiz in CC Stroming.
Ploegen bestaan uit maximum vijf personen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg.
meer info en inschrijvingen:

Luc Van De Meirssche, 0475 73 79 48
Chantal Blancquaert, 0479 75 45 66
www.handinhandberlare.be

COUNTRY & WESTERN EVENT
KWB Overmere organiseert een Country & Western event op zaterdag 28 maart in Festivalhal Donkmeer.
Het programma ziet er als volgt uit:
17.30 uur:
deuren;
18.30 - 20.30 uur: showdance door de Texas Rangers Country and Westerndancers
(Line- and western dansdemonstratie afwisselend met publieksdans);
21 - 22.30 uur:
Alabama Boots;
22.30 - 23.30 uur: Lucky Jordan;
23.30 - …:
Alabama Boots.

•
•
•
•
•
•

Eveneens verschillende country- en westernstanden.
Tickets kosten 7 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Ze zijn verkrijgbaar bij:
Papershop Mieke, Fortstraat 23;
Fintro, Burgs.de Lausnaystraat 19;
Marc Casaert, Loereveldstraat 7;
Danny Leys, Mosseveldstraat 40.

•
•
•
•

meer info: Danny Leys, 09 367 98 61 en lajoma@skynet.be

JUBILEUMCONCERT ’T MEZIEK
Muziekvereniging ’t Meziek Berlare bestaat vijf jaar.
De vereniging viert dit met een jubileum op zaterdag 25 april
om 20 uur in CC Stroming.
Het concerteert, onder leiding van Dennis Van Broeck,
samen met de K.F. De Verenigde Vrienden uit Overmere.
Op zondag 26 april houdt ’t Meziek om 11 uur
een Academische zitting naar aanleiding van het vijfjarig
bestaan, gevolgd door een eetfestijn.
meer info:
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Stijn Van den Abbeele, 0476 27 87 53
stijnvandenabbeele@hotmail.com
Marc Bonnarens,
0477 49 87 56
marcbonnarens@skynet.be

T O E RT O IE RSI S MME E
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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.

zondag 15 maart: koloniewandeling in Reservaatzone Donkmeer
Voorjaarswandeling in Reservaatzone Donkmeer. Ontdek de eerste ontluikende natuurpracht en de broedkolonie van aalscholvers en blauwe reigers.
Afspraak om 14 uur aan de houten chalet bij ingang Nieuwdonk. Laarzen zijn noodzakelijk.
meer info: Franki D’haese, 0496 57 26 23

Stilleven, over natuurbeleving en stilte
Na het succes van vorig jaar gaat v.z.w. Durme verder met een nieuwe reeks.
De kern van deze activiteit is eigenlijk eenvoudig: stil en alleen zitten op een mooie plek,
zodat je de natuur en jezelf anders en intenser ervaart.
De nieuwe reeks bestaat uit een binnen- en drie buitensessies.
vrijdag 20 maart:
kennismaking in woord en beeld om 20 uur in Bezoekerscentrum
Donkmeer;
zaterdag 4 april:
buitensessie om 6.45 uur met ontbijt in het bos;
vrijdag 12 juni:
buitensessie om 20 uur;
zondag 8 november: buitensessie om 9 uur met een afsluitend aperitiefje.

•
•
•
•

De buitensessies vinden plaats in reservaatzone Donkmeer. Deelnemers vertrekken
op het aangegeven uur aan de Scheve Villa.
Voor de drie buitensessies zijn een eigen zitje, laarzen en warme kledij noodzakelijk.

deelnemen
Vaste prijs voor de vier sessies samen (betalen kan tijdens eerste sessie): 10 euro voor leden; 18 euro voor niet-leden.
Inbegrepen zijn: abonnement op ‘Durme- en Scheldeland’, ontbijt bij de tweede sessie, drankjes bij de derde en vierde sessie,
verzekering. Ook kinderen die vergezeld zijn van hun ouders zijn welkom. Kinderen tot 12 jaar nemen gratis deel.
Stilleven kadert in het project ‘Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving’ (STeR), in opdracht van de
minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, i.s.m. de Vlaamse overheid
en de Vlaamse Landmaatschappij.
meer info en inschrijven: Marleen De Vos: 052 42 54 86
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TO E R I S M E
zaterdag 4 april: gastronomische Elvira-Wandeling

© GVK

Bezoekerscentrum Donkmeer organiseert voor de zevende keer deze wandeling voor ﬁjnproevers,
begeleid door ervaren gidsen van v.z.w. Durme.
Wandelschoenen of laarzen zijn aangewezen. Prijs: 32 euro, alles inbegrepen.
Programma:
9 uur:
10-13 uur:
13 uur

•
•
•
•

ontbijtbuﬀet;
natuurwandeling met gids (korte stop voor een aspergesoepje is voorzien);
maaltijd in Elvira
• terrine van bloemkooltuinkers en licht mosterdsausje met dragon;
• glaasje citroenjenever;
• kip met lichte madrassaus, groentjes en gebakken rijst en glas witte of rode wijn;
• koude sabayon met vruchten en aardbeiencoulis;
• koﬃe.

meer info en verplicht inschrijven: Restaurant Elvira, 09 367 06 82 en Elvira_donkmeer@yahoo.com

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
Reservaties begeleide groepsbezoeken: 09 348 30 20
jan.maertens@vzwdurme.be en www.vzwdurme.be

BEELDENSTROOM 09
Soloproject Pieter Vermeersch i.s.m. fotografen uit Berlare,
Laarne, Wetteren en Wichelen
Cultuuroverleg Scheldeland – een cultureel samenwerkingsverband
tussen Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen – organiseert deze zomer
de derde editie van de openluchttentoonstelling Beeldenstroom.
Het traject is hetzelfde gebleven: de natuurroute langs het jaagpad van
de Schelde en de Kalkense Vaart, tussen Wetteren en Berlare.
Inhoudelijk slaat deze derde editie echter een volledig andere richting
in. Het overleg schakelde immers ervaren tentoonstellingsmaker Kurt
Vanbelleghem in om het project vorm te geven.
Nieuw is ook dat Beeldenstroom wordt opgebouwd rond één professionele kunstenaar die een hedendaags kunstproject mag uitwerken langs
het volledige traject.
Voor editie 2009 is dat Pieter Vermeersch.
Zijn werk situeert zich tussen conceptuele kunst en schilderkunst,
waarbij hij via zijn zeer typerende manier van abstract schilderen op zoek
gaat naar de identiteit van een ruimte en van een kleur.
Zijn installatie voor Beeldenstroom 09 groeit uit de samenwerking die is
aangegaan met amateurfotografen en leden van fotograﬁeclubs uit de
vier organiserende gemeenten.
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Deze fotografen kregen de opdracht een
portret met psychologische diepgang te maken
van een lokale inwoner. De uitdaging bestaat
erin de identiteit van die persoon vast te
leggen in één enkel beeld. Een aantal van deze
afbeeldingen verwerkt Pieter Vermeersch in
zijn installatie met meer dan 150 beelden van
3 op 2 meter, verspreid langs het volledige
traject van 18 km tussen Wetteren en Berlare.
Het project zal ongetwijfeld een imposante
indruk nalaten.
Beeldenstroom 09 vindt plaats van 27 juni tot
27 september.
meer info: cultuurdienst, 052 42 42 47 en
ccstroming@berlare.be

NIEUWS
uit de SPORTDIENST

S PTOO E RRI S MTE

Wekelijkse activiteiten
kleuterturnen (4-6j) woensdag van 13.30 tot 14.30 uur
woensdag van 15 tot 16 uur
stepaerobic
maandag van 20.30 tot 21.30 uur
aerobic
dinsdag van 20 tot 21 uur
donderdag van 20 tot 21 uur
seniorenturnen
dinsdag van 14 tot 15 uur
dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur
GALM-reeks
dinsdag van 9 tot 10 uur
deelnameprijs:
seniorenturnen:
(step)aerobic:
opgelet:
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sporthal Berlare
sporthal Overmere
balletstudio
sporthal Berlare
sporthal Overmere
sporthal Berlare
sporthal Overmere
sporthal Overmere

kleuterturnen: 3 euro (6 lessen april-mei). Inschrijven ter plaatse;
11 euro (11 lessen april-mei). Inschrijven ter plaatse;
10 euro per 10-beurtenkaart of 25 euro per 30 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!

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. Met ‘Start to run’ 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.
Deelnemers kunnen dan een 5 km-test aﬂeggen en mogen gratis deelnemen aan ‘Rond de Donk’ (zie blz.34).
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

Het galm’t in onze gemeente
Op 17 februari ging een tweede reeks in het kader van het GALM-project van start, een gevarieerd bewegingsprogramma
voor 55-plussers. De nadruk ligt op het plezier van bewegen en het verhogen van motorische vaardigheden
en fysieke ﬁtheid. Alle 55-plussers zijn welkom om deel te nemen aan dit bewegingsprogramma of een deel ervan.
Instappen in het programma kan nog.
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

programma:
3 maart:
10 maart:
17 maart:
24 maart:
31 maart:
21 april:
28 april:
5 mei:
12 mei:

spinning
step aerobics
curve bowl
tai chi 2
new games en frisbee
teambuilding
nordic walking 2
bowling
vaardigheids- en behendigheidscircuit

meer info en inschrijvingen: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
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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:
vakantieresidentie Ravelingen te Oostende
wanneer:
27 tot en met 29 maart
prijs:
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)
inbegrepen:
busvervoer heen en terug, verzekering, volpension, logement in studio of appartement, animatie en sport.
Inschrijven vóór 28 februari bij de sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Sportdag 50+ en curvebowltornooi
Samen met de sportdiensten uit de omgeving organiseert de gemeentelijke sportdienst op 23 april een sportdag voor alle
50-plussers. Deze sportdag vindt plaats in Lokeren, in de stedelijke sporthal en in sportcentrum De Dam.
Er is een ruim keuzeaanbod. In de sporthal staan tennis, nordic walking, lijndansen, curling, petanque, kajak, wandelen en ﬁetsen
op het programma. Sportcentrum De Dam nodigt uit tot ﬁtness, tafeltennis, spinning, klimmen, badminton, aerobics, dans, tai chi
en yoga. Wie graag curvebowlt en hiervoor een ploegje kan samenstellen, kan deelnemen aan een tornooi tussen de verschillende
buurtgemeenten.
Een halve dag deelnemen kost 3 euro; een volledige dag 6 euro. ’s Middags zijn er sandwiches verkrijgbaar aan 4 euro.
Inschrijven kan via de inschrijvingsﬁche die ter beschikking ligt op de sportdienst en in de sporthallen.
Deelnemers bezorgen ten laatste op vrijdag 3 april deze inschrijvingsﬁche en het inschrijvingsgeld op de sportdienst.

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 paasvakantie
Piratensportkamp (6 t.e.m. 10 april)
wat?

Ahoi piraatjes! Kom naar het piratenkamp en trek samen met ons op tocht om de schat te vinden.
We doorstaan stormen, overwinnen zeerovers en duiken onder.
Durf jij het aan om mee te doen aan deze spannende week vol avonturen? Jo-ho-ho!
voor wie?
kleuters geboren in ’03, ‘04 en ‘05
waar?
sporthal Berlare
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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Sportclubkamp (6 t.e.m. 10 april)
wat?

Samen met trainers uit de lokale sportclubs leren we de kneepjes van elke sporttak kennen.
Zo leer je welke sport het meest bij je past. En wil je dan eens in de club gaan proberen? Geen probleem!
De trainer en sportdienst staan kaar om je meer info te geven.
voor wie?
kinderen geboren in ‘97, ‘98, ‘99, ’00, ‘01 en ‘02
waar?
sporthal Overmere
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.

Expeditie Oostkanton 2009 (7 t.e.m. 9 april)
wat?

voor wie?
wanneer?
prijs?
meer info?

Een supersportieve, grensverleggende outdoor-driedaagse midden in de woeste natuurpracht van het
Oostkanton! Een oriëntatietocht, spectaculaire mountainbiketochten en een megaspannend bosspel vormen
de hoofdingrediënten op het sportieve menu. Maar er is meer: bowling, een maﬀe quiz , een gezellige barbecue
én een mysterieus kampvuur… Ons basiskamp is de comfortabele en gezellige chalet ‘Les trois Hêtres’ in het
piepkleine dorpje Mont, op 5 km van Malmedy.
voor jongeren geboren in ’95, ’96 en ‘97
vertrek op 7 april aan het station van Zele; terug op 9 april. Het uur van vertrek en aankomst wordt tijdig
meegedeeld.
80 euro, alles inbegrepen (vervoer, verblijf, activiteiten, huur mountainbikes, bowling, barbecue,
versnaperingen, drankjes, …)
sportdienst of expeditieleider Remo (052 42 26 61)

Indianensportkamp (14 t.e.m. 17 april)
wat?

Pluimen op je hoofd, een streep op je gezicht, leven rond een wigwam, je verplaatsen te paard, …
Kortom, deze week wanen we ons echte indianen. Samen met de opperhoofden toveren we de sporthal om in
het wilde westen. Woe-woe-woe!
voor wie?
kleuters geboren in ’03, ‘04 en ‘05
waar?
sporthal Overmere
wanneer?
van 9 tot 12 uur
prijs?
16 euro voor vier dagen sport- en spelplezier
wat meebrengen? sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koek en een drankje (brikje of ﬂesje)

Sportmix (14 t.e.m. 17 april)
wat?

Een mix van allerhande sporten. Zowel de meer traditionele sporten (voetbal, dans, gymnastiek, basketbal,
judo, …) als de nieuwere sporten (omnikin, bumball, komeetbal, speedminton, …).
Doe mee en je zal je geen moment vervelen.
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?
32 euro voor vier 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.

Kriebelmania (16 april)
wat?

Kriebelmania is een te gekke sportdag waarop je kan kennismaken met allerlei avontuurlijke sporten.
Tijdens deze sportdag kan je deelnemen aan de provinciale jeugdolympiade en zo een zilveren medaille
behalen.
voor wie?
10- tot 16-jarigen
waar?
Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke
Er wordt busvervoer voorzien (info volgt later).
wanneer?
van 10 tot 16 uur (vertrekuur bus wordt later meegedeeld)
prijs?
5 euro voor deelname en vervoer
wat meebrengen? sportieve kledij, lunchpakket, drankje en eventueel een versnapering
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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.

•
•

Rond de Donk
De sportdienst organiseert een recreatieve jogging voor jong en oud rond het Donkmeer op zondag 7 juni. ‘Rond de Donk’
richt zich tot recreatieve joggers.
Kinderen tot 12 jaar lopen 1,5 km; volwassenen kunnen kiezen uit een parcours van 3,5 km, 7 km of 10,5 km.
Inschrijven kan vanaf 13.30 uur aan Festivalhal Donkmeer. De kinderjogging start om 14.30 uur; die voor volwassenen vanaf
15 uur.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Trio Triatlon
Wie is de snelste club, vereniging, ploeg, familie of vriendengroep van Berlare?
Deze aﬂossingstriatlon op en rond het Donkmeer is aan zijn tweede editie
toe op zaterdag 1 augustus om 10 uur. Ploegen bestaan uit drie personen:
de eerste moet 250 m zwemmen, de tweede 10 km ﬁetsen en de laatste 3,5 km lopen.
Deelnemen kost 20 euro per ploeg.
Om 14 uur start de 26ste editie van de Triatlon van het Donkmeer.
Inschrijven kan tussen 30 april en 15 juli.
meer info en inschrijvingen: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

NIEUWS uit SKV Overmere
12de steakfestijn
Op zaterdag 7 maart (vanaf 19 uur) en zondag 8 maart (vanaf 12 uur) organiseert SKV
Overmere een gezellig eetfestijn. Er is keuze tussen steak en kip.
Kaarten kosten 12,50 euro; 7 euro voor kinderen. Ze zijn verkrijgbaar bij spelers,
bestuursleden, en in de kantine.

Bingo
Wie graag een avond bingo speelt, is welkom op zaterdag 4 april vanaf 19.30 uur in de
kantine van SKV Overmere. Net als de voorbije jaren zijn er schitterende prijzen te winnen. Kaarten voor de superronde zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden en in de kantine.
meer info: Karine Moerman, 09 367 75 74
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START nieuw SEIZOEN WTC De Dorpsvrienden
Het spel van wind vangen en uit de wind zetten maakt van ﬁetsen iets unieks.
Jong en oud, man en vrouw, zijn elke zondagochtend welkom in Uitbergen bij WTC De Dorpsvrienden.
De gezamenlijke openingsrit van het nieuwe seizoen is gepland op zondag 22 maart.
Deze tocht van 45 km start om 9 uur ter hoogte van Veerstraat 6.
Tijdens het seizoen wordt in twee groepen gereden:
groep 1:
vertrek om 8.30 uur
afstanden van 70 à 80 km, aan een gemiddelde van 28 km/uur
vlakke en heuvelachtige ritten in de Vlaamse Ardennen
groep 2:
vertrek om 9 uur
afstanden tot 60 km aan een gemiddelde van 24 km/uur
enkel vlakke ritten

•
•

Jaarlijks is er voor de leden een souper en barbecue.
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een zondagochtend meerijden.
meer info:

Peter Van Eeckhout, 09 334 62 52
Dirk Dooms, 09 326 08 37
Didier Schatteman, 09 367 50 29
Johan Roels, 09 367 91 84
Jan Vehent, 09 367 47 96
www.dorpsvrienden.be

Nieuw seizoen WTC KOUTERTRAPPERS
WTC Koutertrappers bestaat 34 jaar. Nieuwe leden blijven welkom.
De club ﬁets in twee groepen:
Groep A houdt recreatieve ﬁetstochten van ongeveer 60 km tegen een gemiddelde snelheid
van 24 km/uur. Vertrek op zaterdag om 14 uur bij ‘Tania & Patrick’, de kantine van de
Koutercamping (Brielstraat 35);
Groep B neemt deel aan rally’s van de VWB en andere organisaties.
Vertrek op zaterdagvoormiddag volgens programma.

•
•

meer info:

groep A, Willy Verhelst, 0497 91 50 96
groep B, Chris Vincke, 0473 98 43 57

Recreatief BADMINTONTORNOOI
Cafetaria sporthal Overmere organiseert op zaterdag 11 april
een recreatief badmintontornooi in sporthal Overmere.
Heren dubbel, dames dubbel en dubbel gemengd kunnen
aantreden vanaf 10 uur.
Deelnemen kost 2 euro. Inschrijven kan tot 5 april.
meer info: cafetaria sporthal Overmere, 0477 24 40 55
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AC TIVITEITENKALENDER
2/3
6/3
6/3
7/3
7/3
7/3
7/3
8/3
11/3
13/3
14/3
14/3
14/3
14/3
15/3
15/3
16/3
20/3
20/3
20, 21, 27, 28/3
21/3
21/3
22/3
22/3
22/3
22/3
22/3
28/3
28/3
28/3
28/3
29/3
29/3

1/4
1/4
2/4
3/4
4/4
4/4
4/4
5/4
5/4
6/4
6/4
7/4
11/4
10/4
11/4
14/4
14/4
14/4
17/4
18/4
18/4
19/4
24/4
25/4
25/4
25/4
26/4
36

MAART
Kampeervriendenkring De Turfputzwervers, bijeenkomst om 19.30 uur in Den Turfput (052 42 67 82)
SK Berlare, algemene kennisquiz om 19.30 uur in Festivalhal Donkmeer (0475 60 07 28)
Tg Ceremonia met ‘Regent en regentes’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Jeugdraad, SKWAT-dag (0477 78 64 89)
JTV Brigand, Heren A tegen VC Panda’s Lokeren om 20.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
SKV Overmere, steakfestijn vanaf 19 uur in de kantine (09 367 75 74)
Tapijtconcert met Gert Bettens en Jan De Campenaere om 20 uur in JC De Kroon (052 42 35 31)
SKV Overmere, steakfestijn vanaf 12 uur in de kantine (09 367 75 74)
cultuurdienst, start cursus opera om 20 uur in CC Stroming (03 775 44 84)
Balletschool Terpsichore met ‘Klavertje vier’ om 20 uur in CC Stroming (0493 15 74 81)
Balletschool Terpsichore met ‘Klavertje vier’ om 15 en 19 uur in CC Stroming (0493 15 74 81)
JTV Brigand, Heren C tegen KVB Beveren B om 18.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren B tegen VDK Gent om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen Belvoc Belsele om 20.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
v.z.w. Durme, koloniewandeling met vertrek om 14 uur aan houten chalet Nieuwdonk (0496 57 26 23)
Gezinsbond Berlare, tweedehandsbeurs om 14 uur in CC Stroming (0486 79 60 61)
sportdienst, start nieuwe reeks ‘Start to run’ om 19.30 uur aan sporthal Berlare (09 356 89 56)
Calane met ‘De wereld rond’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
v.z.w. Durme, eerste sessie reeks ‘Stilleven’ om 20 uur in Bezoekerscentrum Donkmeer (052 42 54 86)
Panta Rhei Overmere, ‘Drinken de goden Duvel?’ om 20 uur in Feestzaal Overmere (0474 68 32 55)
JTV Brigand, Dames B tegen Bell’s Temse B om 15.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames A tegen VBC Sint-Laureins om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
Gemeenteschool Uitbergen, lentewandeling met vertrek tussen 13.30 en 15 uur aan de school (09 349 45 29)
Open VLD vrouwen en Open VLD, eetfestijn om 11.30 uur in Festivalhal Donkmeer (0475 46 41 77)
Theater De Spiegel met ‘R’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Studio Zondag met Salweno om 19.30 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
WTC De Dorpsvrienden, start nieuw seizoen om 9 uur ter hoogte van Veerstraat 6 (09 334 62 52)
JTV Brigand, Heren C tegen VBC Sint-Laureins om 18.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen Meevoc Meerbeke om 20.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
KWB Overmere, country & western event vanaf 17.30 uur in Festivalhal Donkmeer (09 367 98 61)
Axl Peleman met ‘In ‘t gezicht’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
JTV Brigand, Heren B tegen Mevoc Meerbeke B om 18 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
Provinciebestuur, provinciaal blaasmuziektornooi vanaf 9.30 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
APRIL
jeugddienst & sportdienst, buitenspeeldag vanaf 13.30 uur (052 42 77 56)
Theater Taptoe met ‘Olek schoot een beer’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Vernissage tentoonstelling ‘Berlaars salon’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 42 47)
Roy Aernouts met ‘Altijd alles en overal’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
v.z.w. Durme, gastronomische wandeling met vertrek om 9 uur aan restaurant Elvira (09 367 06 82)
JTV Brigand, Dames A tegen Eevoc Ertvelde-Evergem A om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
SKV Overmere, bingo vanaf 19.30 uur in de kantine (09 367 75 74)
JTV Brigand, Heren B tegen Sint-Jan Hemelveerdegem B om 18 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
Natuurpunt Dendermonding, voorjaarswandeling in Heidemeersen met vertrek om 9 uur aan het
waterzuiveringsstation, Sluis 64. Laarzen zijn aangewezen (052 42 69 72)
sportdienst, start piratensportkamp om 9 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)
sportdienst, start sportclubkamp om 9.30 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
Bibliotheek, ﬁlmvertoning ‘Underdog’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 61 88)
cafetaria, recreatief badmintontornooi vanaf 10 uur in sporthal Overmere (0477 24 40 55)
Bosquimano, algemene kennisquiz om 20 uur in CC Stroming (0476 84 64 76)
zondagreserveren SKV Overmere, beachparty vanaf 21 uur in de kantine (0496 31 25 03)
dienst jeugd & vorming, start inclusieve speelpleinwerking in Feestzaal Overmere (052 42 77 56)
sportdienst, start indianensportkamp om 9 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
sportdienst, start sportmix om 9.30 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)
Hand in Hand, algemene kennisquiz om 19.30 uur in CC Stroming (0475 73 79 48)
JTV Brigand, Heren C tegen VV Temse B om 18.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen Webis Wevelgem-Bissegem om 20.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
Hand in Hand, gastvoorstelling ‘Tante Mariebelle’ door Poppentheater Sloeber om 14.30 uur in CC Stroming
(0479 75 45 66)
Gino Sancti met ‘VIP’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
JTV Brigand, Dames B tegen VC Panda’s Lokeren B om 15.30 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Dames A tegen Avanti Aalter om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
’t Meziek Berlare, lenteconcert om 20 uur in CC Stroming (0477 49 87 56)
Studio Zondag met Losing Grip om 19.30 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

WIE? WAT? WAAR?
GEMEENTEBESTUUR BERLARE

GEMEENTERAADSLEDEN

BURGEMEESTER

Luc Vercruyssen

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

052 42 53 86
02 501 84 05

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

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

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
Loereveldstraat 23, 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
maandag 13 april en vrijdag 1 mei
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GEMEENTEHUIS OVERMERE
Baron Tibbautstraat 2, Overmere
openingsuren:
woensdag van 13.30 tot 18 uur
zaterdag van 9.30 tot 12 uur

09 367 87 55

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

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

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

09 367 50 66

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

> OPENBARE BIBLIOTHEEK
DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

Dorp 101a, Berlare
bibliothecaris: Ann Pieters
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

> FINANCIËLE DIENST
ontvanger: August Wouters

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

BUITENDIENSTEN
> CULTUURDIENST / CC STROMING

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

09 367 87 55

> SPORTDIENST
Molenstraat 1b, Overmere
09 356 89 56
diensthoofd: Annelies De Wilde
sportdienst@berlare.be
openingsuren burelen sporthal Overmere
maandag 8-12 uur / 13-17 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
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:

> DIENST JEUGD & VORMING

38

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

woensdag

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.

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

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

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

052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be
Van oktober tot en met maart is het kantoor in het weekend
gesloten.
Groepsbezoeken aan Museum Donkmeer kunnen wel in het
weekend, na afspraak.

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 10
secretaris@ocmwberlare.be

09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be

> GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE

09 366 00 54
Schoolstraat 23, 9230 Wetteren
tekenacademie@wetteren.be
directeur: Fritz Van Damme
www.academiewetteren.be

> KIND & GEZIN: CONSULTATIEBUREAU
Molendreef 19, Berlare
052 42 61 77
consultaties op afspraak:
elke 1ste , 3de en 5de maandag van 17 tot 19.30 uur
elke dinsdag van 17 tot 19.30 uur
elke donderdag van 13 tot 15.30 uur
Kind & Gezin-lijn
078 15 01 00
voor al je vragen en afspraken
info@kindengezin.be
elke werkdag van 8 tot 20 uur

Voor ﬁnanciële tegemoetkomingen, budgetbegeleidingen,
sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden en
poetsdienst aan huis, en dienstenchequeonderneming kan je van
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en dinsdag ook van
17 tot 19 uur terecht op de sociale dienst.
Daarbuiten op afspraak.
Instellingen
Rust- en verzorgingstehuis Ter Meere
Baron Tibbautstraat 29, Overmere
09 326 97 30
directie: Freddy Schollaert
termeere@ocmwberlare.be
Rust- en verzorgingstehuis Herfstvreugde
Wegelken 6, Berlare
052 42 32 09
directie: Frieda De Meyer
herfstvreugde@ocmwberlare.be
Serviceﬂats
De Zilverberk, Dorp 99, Berlare
Boerenkrijghof, Baron Tibbautstraat 31, Overmere
opnamedienst rusthuizen en serviceﬂats en vragen rond
zorgverzekering
enkel na afspraak
Wendy De Backer, sociaal verpleegkundige
09 326 97 34
opnamedienst@ocmwberlare.be
meer info op www.ocmwberlare.be

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ CV
HULP IN WONINGNOOD
Dorp 101b, Berlare

052 42 57 60

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

OCMW BERLARE
> VOORZITTER OCMW-RAAD
Gunther Cooreman
0472 47 99 81
Salvialaan 20, Berlare
voorzitter@ocmwberlare.be
Spreekuur: na telefonische afspraak
> OCMW-RAADSLEDEN
Marleen Lateir - Broekstraat 5, Overmere
09 367 51 47
Ingrid Rogiers - Gaver 112, Berlare
0478 29 31 03
Annelies Van Driessche - Kerkstraat 69, Overmere 09 367 58 56
Kris Malﬂiet - Heide 12a, Berlare
0475 46 41 77
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 78 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

Prijsvraag

GVK

1

Redactioneel

2

Overheid
Verkiezingen op 7 juni
Verven met een minimum aan milieulast
Milieutip
Herstelproject trage wegen
Ontruiming gratis graven in Berlare en op Bareldonk
Lijst der gezworenen 2009
Zitdagen Commissie juridisch advies
Heb jij recht op een verwarmingstoelage?
Werken baan Schoonaarde - Wichelen
Elektronische identiteitskaarten en hun troeven
Werkwinkel Zele-Berlare
Geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea
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Sociaal
Fundación padre Cesar Maes
Strijkatelier Overmere
Nieuws uit het Rode Kruis
Oxfam Wereldwinkel Berlare zoekt vrijwilligers
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blz. 14
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Politie

blz. 15
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Jeugd
Eerste buitenspeeldag
Hudi’s Beachparty
Lentewandeling Gemeenteschool Uitbergen
Hand in Hand nodigt Poppentheater Sloeber uit
Skwat-dag Jeugdraad
Olé Pistolé! 75 jaar Chiro
Inclusieve speelpleinwerking paasvakantie
Paasvakantie IBO
Dienst jeugd & vorming zoekt monitoren
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blz. 20

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

3

Winnaar Infogem januari-februari
(oplossing: wapenschild op hek kasteel Berlare, ingang
Beukenplein):
Chantal Blancquaert (Frankrijkstraat 47)
mag haar waardebon komen ophalen
in het gemeentehuis van Berlare.

6

Colofon
jaargang 14, nummer 2
maart-april
Verantwoordelijke uitgever:
Katja Gabriëls, burgemeester wn, p/a Dorp 22, Berlare
Redactieraad:
Eddie Damman, Katja Gabriëls en Bob Pieters
Vormgeving en illustraties:

Gert Van Kerckhove
www.ttpcommunication.be - 0478 39 97 53

7

8

Coördinatie fotograﬁe: Marc Van Gysegem
Foto cover: training eerste elftal SK Berlare
Foto achterﬂap: wedstrijd dames JTV Brigand, 2de provinciale A
Druk: Drukkerij De Canck
Oplage: 6.300 exemplaren
Artikels en activiteiten voor de kalender voor het volgende nummer mei-juni
worden verwacht ten laatste op woensdag 8 april op het redactiesecretariaat:
CC Stroming - Dorp 101, Berlare - 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
Graag teksten aanleveren in Word; foto’s apart als fotobestand (jpg, eps, tiﬀ, bmp).

9
10

blz. 1

Cultuur
Programma CC Stroming maart-april
Jubileumvoorstelling Balletschool Terpsichore
Algemene kennisquiz Bosquimano v.z.w.
Panta Rhei: Drinken de goden Duvel?
Algemene kennisquiz Hand in Hand
Country & Western Event KWB Overmere
Jubileumconcert ‘t Meziek

blz. 21
blz. 27
blz. 27
blz. 27
blz. 28
blz. 28
blz. 28

Toerisme
Bezoekerscentrum Donkmeer
Beeldenstroom 09

blz. 29
blz. 30

Sport
Nieuws uit de sportdienst
Nieuws uit SKV Overmere
Start nieuw seizoen WTC De Dorpsvrienden
Nieuw seizoen WTC Koutertrappers
Recreatief badmintontornooi
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blz. 34
blz. 35
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Activiteitenkalender

blz. 36

Wie? Wat? Waar?

blz. 37

Terugblik in beeld

binnenkant achterﬂap

Boerenkrijgstappers Overmere overhandigden een cheque
van 2.000 euro aan het Fonds voor kinderen van bij ons.

Aanwezigen op het gemeentelijke sportgala waren getuige
van enkele spectaculaire demo’s.

Reactie van een deelnemer aan de pc cursus voor beginners in de bib:
“Deze cursus heeft veel nieuwe inzichten geopend. Maar natuurlijk
smaakt al deze verworven kennis naar een vervolg om nog meer van
deze wondere en nieuw ontdekte materie te exploreren.”

De GROS organiseerde een sensibiliseringsavond rond armoede
via een boeiend debat.

Vredeseilanden Overmere haalde 3.100 euro op.
Dank aan iedereen die de campagne steunde
en aan de 45 vrijwilligers!

Alle leerlingen van de gemeenteschool Uitbergen
genoten begin januari van een namiddag ijspret op het Donkmeer.
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