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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 maart-april
(oplossing: ezeltje op weide naast beeldhouwwerk
Ikaros, Blauwhofdreef):
Rony Seghers (Marten D’Hoogestraat 8)
mag zijn waardebon komen ophalen
in het gemeentehuis van Berlare.
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Burgemeester Karel De Gucht bezoekt ﬁnadoproject in Ethiopië.

Tijdens de jeugdboekenweek brachten leerlingen van de vrije basisschool Sint-Jozef Overmere en leerlingen van de gemeenteschool
Uitbergen een leerrijk en leuk bezoek aan de bib in Overmere.

Het 5de en 6de leerjaar van VBS Donk genoten in Gent van een
fantastische WATERFUN-pretdag!

25 jaar Balletschool Terpsichore werd uitgebreid gevierd met drie
uitverkochte voorstellingen in CC Stroming.

Kampen bouwen op de buitenspeeldag van 1 april.
© Rene Stevens

FOTOWEDSTRIJD

binnenzijde cover

Club 85 schonk de opbrengst van haar winterkermisfuif (1.085 euro) aan het Fonds voor
kinderen van bij ons v.z.w.
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Beste inwoners

Het woord vooraf schrijven bij een mooi lentezonnetje als vrolijke voorbode van de zomer…
Geef toe, een mens zou beginnen dromen van vakantie.
Maar zover zijn we allen nog niet. Voor de leerlingen van de lagere school en het middelbaar
onderwijs breekt nog een korte, spannende periode aan halverwege juni.
Studenten hoger onderwijs beginnen nu stilaan aan de blokperiode. Maar de vooruitzichten zijn
mooi: twee tot drie maand vakantie.
Ook de volwassenen krijgen een welverdiende zomervakantie in zicht en moeten nog heel even
op de tanden bijten. Ik wens iedereen, jong en oud, veel succes.
Net als jullie, is ook het gemeentebestuur nog niet aan rusten toe. Heel veel projecten zijn in
uitvoering en vragen onze volle aandacht.
De opstart van het jeugdontmoetingscentrum (JOC) zit in een laatste rechte lijn.
Mede dankzij de intense medewerking van de jeugdraad kunnen we nu deﬁnitieve besluiten
nemen, zodat het JOC in de loop van dit najaar de deuren kan openen.
De verhuis van IBO Overmere deze zomer komt heel dichtbij en vraagt een grondige
voorbereiding.
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) volgt volop haar eerste
structurele project op: drinkwater voorzien in een dorp in Ecuador. Het artikel in deze Infogem over
de vorderingen laat zien dat het Berlaarse geld volledig en rechtstreeks ten goede komt aan de
hulpbehoevenden.
De bouwfase van het cafetariaproject van SK Berlare start binnen de maand. In een periode van
twee maanden moet dit werk zijn afgerond.
De sportdienst en –raad bereiden sportkampen, de triatlon, trio-triatlon, jogging ‘Rond de Donk’ en
Berlare ﬁetst voor.
De jeugddienst is klaar voor de speelpleinwerking en kinderopvang in al zijn facetten.
Donkoeverpark fase 1 is in uitvoering, fase 2 in voorbereiding; de omgevingswerken aan sporthal
Overmere en Boerenkrijgpark worden aanbesteed; het kasteeldossier vraagt onze energie, …
Je merkt het: Berlare leeft.
Namens het college wens ik jullie allen een zonnig voorjaar toe en ik hoop jullie te mogen
begroeten op een van de vele activiteiten in onze gemeente.

met vriendelijke groeten

Tom Temmerman
schepen bevoegd voor sport, jeugd, kinderopvang,
volksgezondheid en ontwikkelingssamenwerking

1

OVERHEID

2

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 van het EUROPEES PARLEMENT
en van het VLAAMS PARLEMENT op 7 juni 2009
Op 7 juni zijn er verkiezingen 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 konden hiervoor uiterlijk op 8 april 2009 een aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post waaronder zij
ressorteren. 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 moesten 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, net zoals 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 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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GEZELSCHAPSDIENST PWA goedkoper
60-plussers en personen met het WIGW- of omniostatuut voelen zich wel eens eenzaam.
Iedereen gaat liever winkelen in gezelschap, wil wel eens een spelletje kaart spelen, of samen handwerken,
samen wandelen, heeft nood aan een gezellige babbel, …
Sinds vorig jaar speelt het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Berlare (PWA) v.z.w. hierop in met een gezelschapsdienst.
Wie gebruik maakt van deze dienst, betaalt normaal 6,20 euro per begonnen uur.
Maar PWA v.z.w. doet een extra inspanning vanuit haar eigen middelen, waardoor ze de prijs laag kan houden:
gebruiker van 60 jaar en ouder krijgt 4,20 euro korting en betaalt dus 2 euro per begonnen uur;
gebruiker met WIGW- of omnio-statuut krijgt 5,20 euro korting en betaalt dus 1 euro per begonnen uur.

•
•

Personen die in aanmerking komen voor beide categorieën, krijgen enkel de hoogste korting toegekend.
meer info:

PWA Berlare v.z.w., Dorp 96, 052 42 80 41 en pwa.berlare@skynet.be

Nieuwe BELBUSHALTE
Belbus 55 Zele-Berlare bedient sinds 5 april een bijkomende belbushalte in Dendermonde.
Deze nieuwe halte heet ‘Dendermonde Aymonshof’ (nummer 140) en is gelegen aan de
Gentsesteenweg, ter hoogte van het rusthuis.
De Belbus reserveren kan op het nummer: 09 210 94 94.
meer info: www.delijn.be
070 220 200 (betaalnummer)

PLAATS VRIJ in MILIEURAAD
De gemeentelijke milieuraad heeft een plaats vrij voor een geïnteresseerde burger.
Hij of zij zal met stemrecht deel uitmaken van de milieuraad en krijgt op die manier kans om mee te werken
aan het gemeentelijke natuurbeleid.
Dit engagement is vrijwillig en onbezoldigd.
Wie het reglement en de afsprakennota over de werking van de milieuraad wil inkijken,
kan contact opnemen met de milieudienst.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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PESTICIDEN: ZONDER is GEZONDER
We staan er niet steeds bij stil wanneer we ongewenste beestjes en planten
te lijf gaan met chemische bestrijdingsmiddelen.
Maar pesticiden kunnen wel degelijk gevaarlijk zijn voor milieu én mens.
Pesticiden komen via verschillende wegen in het menselijk lichaam terecht: via voeding, ingeademde lucht en zelfs huidcontact. Hun aanwezigheid kan leiden tot verminderde weerstand, hormoonverstoring, aantasting van het immuunsysteem,
het zenuwstelsel en het erfelijk materiaal, en zelfs tot kanker. Blootstelling aan een kleine dosis is soms al voldoende voor
ernstige en onomkeerbare gevolgen.
En dat kan jaren nawerken. Dit leert ons een onderzoek van de Vlaamse overheid.
Wetenschappers hebben afbraakproducten van het al jaren verboden product DDT opgespoord in navelstrengbloed van
pasgeboren baby’s en in het bloed van jongeren en volwassenen op meerdere plaatsen in Vlaanderen.
Toch iets om even over na te denken.
Daarom enkele tips om de tuin toch gezonder te maken, zonder chemische bestrijdingsmiddelen:

•
•
•
•
•
•

Bedek de bodem met doorlevende, kruidachtige planten of bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan geen
kans door licht- en plaatsgebrek.
Gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van 10 centimeter. Zo vermijd je in het begin onkruid en
kunnen de bodembedekkers optimaal groeien.
Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere oppervlakten kan je een onkruidbrander gebruiken.
Brand het onkruid om de twee à drie weken weg. Het onderliggende wortelstelsel wordt door vocht- en krachtverlies
uitgeput,waardoor het onkruid uiteindelijk helemaal verdwijnt.
Regelmatig harken houdt paden met kiezelsteentjes onkruidvrij. Doe dit bij voorkeur bij warm weer, zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven.
Een nieuw gazon? Informeer bij een tuincentrum naar een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De klaver zorgt
op natuurlijke wijze voor een bemesting van het gazon. Zo blijft het gras het hele jaar door donkergroen. Ook vormt het
mengsel van klavertjes en grassoorten een compacte grasmat. Deze geeft onkruid amper de kans om te groeien.

meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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HONDEN aan de LEIBAND!
Hondenliefhebbers zullen het beamen: wandelen met de hond is zalig voor hond én
baasje. Maar toch zijn er een aantal afspraken die niet elke dierenvriend respecteert.
Het gemeentebestuur krijgt geregeld klachten over baasjes die hun hond los laten lopen op straat.
Dat is vervelend voor andere weggebruikers, het kan gevaarlijk zijn en het is bovendien verboden
volgens het gemeentelijke politiereglement.
Wie zijn hond uitlaat op een openbare weg en met het dier een publiek toegankelijke plaats
bezoekt, houdt de hond dus aan de leiband. De begeleider heeft eveneens voldoende zakjes bij,
want de uitwerpselen van de hond moeten onmiddellijk worden opgeruimd.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

Berlare en Zele hebben intergemeentelijke
DRUGPREVENTIEDIENST
De gemeentebesturen van Zele en Berlare hebben een samenwerkingovereenkomst ondertekend voor een
intergemeentelijk drugpreventiebeleid. Een halftijds drugpreventiecoördinator is aangesteld.
Deze drugpreventiedienst zal voor Zele en Berlare:
informatie verstrekken en de bevolking sensibiliseren;
diverse drugpreventie-initiatieven coördineren en organiseren, zowel voor alle inwoners als voor speciﬁeke doelgroepen
en sectoren;
het lokaal drugoverleg opvolgen;
een drugbeleidsplan opstellen en opvolgen.

•
•
•
•

meer info: drugpreventiedienst: 0485 91 00 11 en drugpreventie@berlare.be

NIEUW DRINKWATERTARIEF
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) heeft haar drinkwatertarief aangepast
sinds 1 april. Dit drinkwatertarief is een onderdeel van de waterfactuur, naast de bijdragen voor
afvoer en zuivering.
Sinds 1 april is de vaste vergoeding vastgesteld op 44,02 euro en kost het drinkwater 1,90 euro/m³.
Elke klant van de VMW blijft jaarlijks 15.000 liter drinkwater per gezinslid gratis krijgen.
Dit is meer dan 40 liter per persoon per dag.
De tariefaanpassing is nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de eisen
van de Europese drinkwaterrichtlijn en het Vlaamse drinkwaterdecreet.
meer info: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, 09 240 91 11
www.vmw.be
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Waarom zelf AFVAL VERBRANDEN VERBODEN is!
Zelf afval verbranden is onverantwoord: het verhindert recyclage, het is ongezond en de ontwikkelde warmte is nutteloos
want in openlucht verdwijnt die onmiddellijk. Voor iedere afvalfractie bestaat bovendien een oplossing. Precies daarom is
verbranden dan ook verboden.
“Er wordt toch veel verbrand?” Inderdaad, maar wel in gecontroleerde installaties die de risico’s voor milieu en gezondheid
beperken. En ook dat is niet ideaal. Een reden te meer om zoveel mogelijk afval te voorkomen!

Hinder en last op korte en middellange termijn
Je afval opstoken heeft onmiddellijke gevolgen voor jezelf en je omgeving:
irritatie van ogen en luchtwegen;
koolmonoxide (CO) komt vrij door slechte en/of onvolledige verbranding;
inhaleren van dioxines en polyaromatische koolwaterstoﬀen (PAK’s) bij verbranding van behandeld hout en plastic;
buikpijn en diarree bij verbranding van ware metalen als lood en cadmium (verfresten).

•
•
•
•

Buurtbewoners met open ramen of buren met een tuinfeestje zijn allicht niet gelukkig met je gestook.
Een kleine onoplettendheid kan rampzalig zijn als het vuur overslaat op droog gras of kreupelhout. Ook de wind kan een
brandend stuk afval wegblazen.
En tot slot ondervind je zelfs hinder in je portemonnee: zelf afval verbranden is een misdrijf waarop zware boetes staan.

Langetermijnrisico’s
Door zelf afval te verbranden gaat ook de algemene milieukwaliteit achteruit. Stoﬀen waar jij of je omgeving niet meteen
hinder van ondervinden, komen toch terecht in de lucht, de bodem, het oppervlaktewater, de voedselketen: dioxines, lood,
cadmium, kwik, …
Deze stoﬀen:
vinden hun weg naar zelfgeteelde groenten of naar eieren van kippen;
zijn gevaarlijk voor zwangere vrouwen en ongeboren kinderen;
leiden tot een toename van kankers;
veroorzaken onvruchtbaarheid;
…

•
•
•
•
•

Dat wil niemand op zijn geweten, toch?

Wat moet ik dan met …

•
•
•
•
•
•

keukenafval: gekookte restjes zijn voor kippen of het restafval; groenteafval kan je composteren, aan kleinvee geven of
meegeven met de GFT-ophaling;
tuinafval: composteren, meegeven met de GFT-ophaling of naar het containerpark brengen;
papier en karton: bewaren tot het wordt opgehaald of zelf naar het containerpark brengen;
een versleten zetel, autobanden, afgedankte apparaten, …: meegeven met het grof huisvuil, afgeven op het containerpark, bezorgen aan of laten ophalen door de kringloopwinkel; handelaars in apparaten zijn bovendien verplicht je oud
toestel te aanvaarden als je een nieuw koopt;
kleding: kledingcontainers, ophalingen voor het goede doel, kringloopwinkels;
Plastic: restafval of PMD-afval. Probeer plasticafval vooral te vermijden. Koop daarom doordacht en let op de verpakking.
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ZITDAGEN invullen
aangifte PERSONENBELASTING
Niet iedereen kan even vlot overweg met het aangifteformulier voor de personenbelasting.
Daarom nodigt het gemeentebestuur elk jaar ambtenaren van de Federale Overheidsdienst
ﬁnanciën uit om inwoners die dat wensen, te helpen bij het invullen van hun belastingsbrief.
De zitdagen vinden plaats:
op dinsdag 9 en woensdag 10 juni, telkens van 9 tot 16.45 uur in het gemeentehuis van Berlare;
op woensdag 24 juni van 9 tot 17.45 uur in het gemeentehuis van Overmere.

•
•

meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be

Kids-ID vervangt papieren identiteitsbewijs vanaf najaar
Vanaf 1 oktober vervangt de elektronische kids-ID het witte kaartje dat kinderen jonger dan twaalf
nodig hebben om naar Europese en enkele niet-Europese landen te reizen.
Meer info over dit elektronische identiteitsbewijs voor kinderen volgt in een latere Infogem.
Tot 1 oktober reikt de dienst bevolking nog steeds het papieren identiteitsbewijs uit.
Het is onmiddellijk beschikbaar bij aanmelding, op voorwaarde dat een foto van het kind kan
worden voorgelegd. Het bewijs is gratis en twee jaar geldig.
meer info:
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dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
www.halloouders.be
www.eid.belgium.be

OVERHEID

REISPASSEN
Voor internationale paspoorten (reispassen) kan je terecht op de dienst bevolking.
Elk paspoort, ook dat voor minderjarigen, heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

procedure aanvraag/afhaling
De aanvrager moet zich persoonlijk aanmelden en de aanvraagformulieren ondertekenen. Voor minderjarigen dient
eveneens nog één van de ouders mee te tekenen.
De aanvrager brengt volgende zaken mee:
twee recente kleurenpasfoto’s met witte achtergrond (afmeting van kin tot kruin min. 2,50 cm en max. 3,50 cm);
eventueel het vervallen paspoort. Als dit gestolen is, doe je hiervan aangifte bij de politie. Je ontvangt dan een
document dat bij de aanvraag moet worden afgegeven. Het paspoort kan persoonlijk of met volmacht worden
afgehaald.

•
•

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

kostprijs van een paspoort
meerderjarigen
minderjarigen

meer info:

gewone procedure

75 euro

spoedprocedure

244 euro

gewone procedure

41 euro

spoedprocedure

210 euro

dienst bevolking, 052 43 23 44 en reispassen@berlare.be
www.berlare.be (doorklikken ‘leven en welzijn’ – ‘reizen’ – ‘reispas’)
www.diplomatie.be
www.visumbalie.be
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Stand van zaken Waterschap Berlare
Chumunde Ecuador
Het gemeentebestuur van Berlare ging via PROTOS een waterschap aan met het Ecuadoriaanse
dorp Chumunde.
Op deze manier levert het een bijdrage om de inwoners aan drinkwater te helpen.
In Infogem januari-februari 2009 werd dit waterschap toegelicht.
Het project verloopt in twee grote fases: de aanleg van het distributienet en de – tank; later dit jaar
volgen de constructie van de watervang in de rivier en de bouw van de zuiveringsinstallatie.

stand van zaken
Momenteel is het distributienet zo goed als klaar. De projectleiders wachten nog bewust met het
installeren van de watertellers tot vlak vóór het einde van de tweede fase. Op die manier vermijden
ze dat de tellers al stuk gaan nog vóór het geheel gebruiksklaar is.
Er is nog veel werk voor de boeg: sleuven graven, leidingen aanleggen, materiaal voor de distributietank transporteren naar de overkant van de rivier, … De projectleiders kunnen hiervoor gelukkig
een beroep doen op minga’s. Een minga is een typisch Ecuadoriaanse dynamiek waarbij dorpsleiders zoveel mogelijk inwoners mobiliseren om gedurende enkele dagen bepaalde werken in
groep uit te voeren. Naast de bescheiden ﬁnanciële bijdrage van de gemeente Rio Verde is dit een
belangrijke bijdrage in natura van de plaatselijke begunstigden.
De foto’s tonen de funderingswerken en de aanzet van een bewapening om de distributietank
in één keer in beton te kunnen gieten. Deze distributietank komt op voldoende hoogte en is dus
zowel een voorraadtank als een ‘watertoren’ om heel het dorp van water te kunnen voorzien.
Binnenkort wordt via openbare aanbesteding ook een lokale aannemer gecontracteerd om de
watervang en de zuiveringsinstallatie te bouwen.
Het waterschap past in het algemeen regionaal samenwerkingsakkoord tussen de provincie
Oost-Vlaanderen, PROTOS en CEFODI in de provincie Esmeraldas.
meer info: GROS Berlare, Greta Van Boven, 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be
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GEBOORTES,OVERLIJDENS
HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken
en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
09/02/2009
13/02/2009
20/02/2009
26/02/2009
02/03/2009
06/03/2009
06/03/2009
06/03/2009
06/03/2009
11/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
13/03/2009
14/03/2009
17/03/2009

Segerink Linde
Vanhecke Lander
Van der Heyden Lore
Van Hauwermeiren Lien
Deraedt Nadya
De Vos Lore
Beirens Victor
De Bock Stien
De Bock Emma
De Coninck Katho
Colle Ruben
De Grande Febe
Wartel Samuel
Ringoot Esther
Waez Sima

Voltrokken huwelijk
13/03/2009

Van Driessche Niki en Van Riet Marijke

Gouden jubilea
04/04/2009
04/04/2009
10/04/2009
18/04/2009

Kint Georges en Maria Thienpondt
De Smet Cyriel en Leona Wierinck
Wante Basiel en Arbijn Anna
Janmart Camilus en Schuddink Germaine

Geregistreerde overlijdens
04/02/2009
05/02/2009
07/02/2009
10/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
15/02/2009
19/02/2009
20/02/2009
21/02/2009
02/03/2009
06/03/2009
09/03/2009
12/03/2009
14/03/2009
15/03/2009
16/03/2009
16/03/2009
17/03/2009
18/03/2009
19/03/2009
20/03/2009
21/03/2009
22/03/2009
23/03/2009
27/03/2009

Dauwe Frans
Cornu Maria
Van de Sompel Emma
De Vleeschouwer Pelagie
Haentjens Yvona
Schellaert Jeanne
Sinoy Suzanne
Callaert Richard
Medaerts Maria
De Rijcke Liliane
Tackaert Mariette
Lion Joanna
Verbeke Mathilde
Schoeters Maria
De Backer Mauritius
Van Disseldorp Yvonne
De Bruyne Raphaël
Rasschaert Albertus
Schyvens Jeanine
Clincke Martha
Roelandt Omer
Van De Wille Achilles
Sacré Norma
Van Peteghem Lea
Dujardin Julienne
Burm Sonja

(°28/08/1950)
(°28/08/1925)
(°22/12/1920)
(°08/06/1914)
(°14/09/1916)
(°18/03/1936)
(°20/12/1928)
(°10/04/1954)
(°25/05/1920)
(°30/03/1943)
(°14/11/1919)
(°16/01/1924)
(°13/06/1913)
(°13/10/1919)
(°14/03/1919)
(°17/08/1925)
(°18/11/1935)
(°13/08/1915)
(°12/02/1943)
(°14/02/1930)
(°10/05/1930)
(°30/07/1930)
(°01/03/1934)
(°07/02/1932)
(°22/05/1928)
(°21/04/1951)

Diamanten jubileum
24/02/2009

Christiaens Petrus en Vanhaele Leonia
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Seniorenraad INFORMEERT
over VEILIGHEID in leefomgeving
De seniorenraad nodigt iedereen van harte uit voor een info- en ontspan
ningsnamiddag
op donderdag 28 mei in CC Stroming.
Het programma ziet eruit als volgt:
14 uur:
voordracht over veiligheid in de leefomgeving
(commissaris Roland Van de Voorde)
15 uur:
koﬃe met gebak
15.30 uur:
De Poezemuis, komische monoloog van Dario Fo door Norbert De Coster
Iedereen heeft vrije toegang.
Elke inwoner van Berlare die vóór 20 mei 2009 inschrijft, geniet van gratis
meer info en inschrijven: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en

koﬃe en gebak.

secretariaat@berlare.be

65 KINDEREN op zoek
naar Vlaams GASTGEZIN
Dankzij Euro-Children v.z.w. kunnen kinderen uit probleemgebieden in Europa
(Slovakije, Kroatië en Bosnië-Herzegovina) op vakantie komen bij Vlaamse gastgezinnen.
De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe
kandidaten. Dit jaar verwacht Euro-Children v.z.w. 65 jongens en meisjes tussen 9 en 12 jaar die
voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children v.z.w. nieuwe
gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en
hun ouders. De kinderen volgen nu een cursus Engels, zodat gastouder en kind elkaar kunnen
verstaan.
Kandidaat-gastgezinnen nemen contact op met Euro-Children v.z.w.
meer info:
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Euro-Children v.z.w., 03 247 88 50 en info@eurochildren.be
www.eurochildren.be
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ACW Berlare reikt vierde Oscaar uit
Voor het vierde jaar op rij reikt het gemeentelijk ACW Berlare de ‘OSCAAR-prijs’ uit. Deze uitreiking
vindt plaats op woensdag 20 mei in SCC De Venne. Deuren gaan open om 19 uur; de activiteiten
starten stipt om 19.30 uur.
ACW Berlare wijkt dit jaar af van zijn traditionele formule en sluit aan bij het jaarthema van het
ACW en de deelorganisaties, namelijk de sociale zekerheid. Daarom overhandigt ACW Berlare in
2009 de ‘sociale OSCAAR’ aan de winnende ploeg van de ‘QuiSZ’.
‘QuiSZ’ is een quiz over de sociale zekerheid. Dit thema zit verweven in de quiz, aangevuld met
allerlei andere onderwerpen zoals geschiedenis, kunst, sport en cultuur. Een leuke uitdaging voor
elke vereniging.
Alle Berlaarse verenigingen kunnen deelnemen. Een ploeg bestaat uit minimum drie en maximum
vijf deelnemers. Het aantal ploegen is beperkt.
Tegelijkertijd organiseert ACW Berlare ook een poëziewedstrijd. Schrijf een gedicht over de sociale
zekerheid. Tussen de quiz door worden de ingezonden gedichten voorgedragen en kunnen de
aanwezigen stemmen op het beste gedicht.
Zowel de winnaars van de quiz als de winnaar van de poëziewedstrijd verdienen een mooie
geldsom voor hun organisatie.
meer info en inschrijvingen: Brigitte Stevens, 0495 50 32 13 en stevens.brigitte@telenet.be.

OXFAM OPENDEUR en WERELDCAFE
Zondag 7 juni, van 10 tot 16 uur, zet Oxfam Wereldwinkel Berlare de deuren open.
Iedereen kan kennis maken met het grote assortiment voeding en wijnen.
Met oog voor mens én milieu breidt Oxfam Fairtrade het aanbod voortdurend uit.
Zo biedt het klanten steeds meer alternatieven, en krijgen producenten meer afzetmogelijkheden.
De wereldwinkel wordt voor één dag ook wereldcafé: tijdens de opendeur is iedereen welkom
voor een aperitiefje, een (h)eerlijke koﬃe, een hapje of snoepje.
Oxfam Wereldwinkel steunt producenten uit de Derde Wereld. Wie in de wereldwinkel koopt,
geeft een stem aan eerlijke handel.
Oxfam Wereldwinkel Berlare
Dorp 67
woensdag 15 tot 18 uur
zaterdag 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16 uur
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IBO Overmere ‘De Speling’ verhuist deze zomer
De buitenschoolse opvang in Overmere verhuist deze zomer van de Fortstraat naar de voormalige
gemeenteschool in de Burgs. De Lausnaystraat.
Aanleiding zijn de plannen van zowel VBS Sint-Jozef als het gemeentebestuur op beide locaties: de
vrije basisschool wil de school op één terrein groeperen; het gemeentebestuur van zijn kant wil de
site van de voormalige gemeenteschool grondig renoveren.
VBS Sint-Jozef bouwt de komende maanden nieuwe schoollokalen op de plaats waar momenteel
de buitenschoolse opvang onderdak heeft. Vandaar dat IBO Overmere nog deze zomer verhuist
tussen 13 en 24 juli.
Tijdens de eerste week van deze verhuis (13 tot 17 juli) kunnen de kinderen die normaal gezien
naar IBO Overmere komen, terecht in IBO Uitbergen. Om de continuïteit te verzekeren worden
vaste begeleiders van Overmere mee ingezet in Uitbergen.
Van 20 tot 24 juli zijn alle locaties gesloten.
Vanaf maandag 10 augustus is het nieuwe adres van IBO Overmere Burgs. De Lausnaystraat 79.
In afwachting van de renovatie van het volledige gebouw (voorzien vanaf najaar 2010), richt het
gemeentebestuur voorlopig vier klassen in als buitenschoolse kinderopvang. De overige klassen
blijven nog een schooljaar ter beschikking van VBS Sint-Jozef.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en Anjanobels.kinderopvang@berlare.be

SCHOOLFEEST VBS Sint-Jozef
VBS Sint-Jozef nodigt iedereen van harte uit op haar schoolfeest op zondag 17 mei.
Op het programma:
11.30 uur:
aanvang barbecue (inschrijven via schoolsecretariaat);
12.30 uur:
aanvang kinderanimatie en opendeur (demo’s nieuw dyslexieprogramma en
smartboards, bekijken van het vernieuwde meubilair in het 3de leerjaar);
15 uur:
spel zonder grenzen. Een aantal kinderen kon zich met een al dan niet ‘ﬁctieve’
spelfamilie inschrijven. In het jaarthema ‘Grond om te groeien, ruimte om te
vliegen’ staan vooral de meervoudige intelligentie en het verhogen van de
zelfstandigheid centraal;
17.45 uur:
slotapotheose met overblijvende ﬁnalisten en tombolatrekking.
meer info en inschrijven voor barbecue: schoolsecretariaat, 09 367 68 36
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TUINFEEST B.S.G.O. ‘Ten Berge’
B.S.G.O. ‘Ten Berge’ organiseert, in samenwerking met het oudercomité en de vriendenkring,
zijn jaarlijkse tuinfeest op 19, 20 en 21 juni.

Het programma ziet eruit als volgt:
vrijdag 19 juni

19.30 uur:

quizavond
Inschrijven op school tot en met 17 juni.
Ploegen tellen maximum vier deelnemers.

zaterdag 20 juni

14.30 uur:
17 uur:
18-21 uur:
20 uur

leerlingenshow ‘Was het nu 50, 60 of 70?’
muzikale omlijsting
barbecue
dansavond met DJ Luc
muziek uit de ‘Golden Years’. Gratis toegang.

zondag 21 juni

11.30 uur:
12-16 uur:
14 uur:
14.30 uur:
17 uur:

aperitiefconcert door ’t Jeugdmeziek van Berlare
barbecue
kindergrime – ballonplooien – springkasteel
playbackshow door de leerlingen
optreden van een valkenier

meer info: B.S.G.O. ‘Ten Berge’ 052 42 35 04 en BS.BERLARE@g-o.be

SCHOOLFEEST Gemeenteschool UITBERGEN
De leden van de ouderraad, de directie en het personeel van de gemeenteschool in Uitbergen
nodigen iedereen uit op het schoolfeest van zondag 17 mei.

Op het programma:
11.30 tot 13 uur:
vanaf 14 uur:
15.30 uur

barbecue;
spelnamiddag, springkasteel en ballonwedstrijd;
talentenshow door leerlingen en volwassenen.

Inschrijven voor de barbecue kan tot 11 mei via de school. Volwassenen betalen 12 euro (3 stukken vlees);
kinderen 8 euro (2 stukken).
meer info en inschrijvingen:

gemeenteschool Uitbergen, 09 367 50 88
gemeenteschool.uitbergen@berlare.be
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ZOMERVAKANTIE bij Initiatief
Buitenschoolse kinderopvang (IBO)
Tijdens de zomervakantie organiseert het gemeentebestuur opvang in een huiselijke sfeer met ruimte voor vrije tijd en met
een accent op spelen en bevordering van de sociale ontwikkeling, onder begeleiding van gediplomeerd personeel.

Voor wie?
Voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar (ingeschreven in het basisonderwijs; kinderen die het
6de leerjaar hebben beëindigd, zijn ook welkom).

Wanneer?
Alle weekdagen van de zomervakantie, van 7 tot 18.30 uur.

Waar?
De Boomhut (Berlare)
cap. 70 kinderen
Gaver 72
052 42 49 41
gesloten 13/7 t.e.m. 24/7

De Speling (Overmere)
cap. 48 kinderen
Fortstraat 18a (tot 10/7)
Burgs. De Lausnaystraat 79 (vanaf 10/8)
09 367 62 44
gesloten 13/7 t.e.m. 7/8
In de week van 13/7 kunnen de
kinderen terecht in Uitbergen.

’t Biebelotje (Uitbergen)
cap. 38 kinderen
Veerstraat 36
09 367 94 29
gesloten 20/7 t.e.m. 7/8

Ouderbijdragen:
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 tweede kind (-25% op het totale bedrag)
mogelijkheid tot aanvraag van sociaal tarief (-50%)

Wat zullen we doen?
De kinderen worden tijdens de activiteiten in leeftijdsgroepen ingedeeld. Ze zullen buiten ravotten, een bosspel spelen,
verrassende spulletjes knutselen, zandkastelen bouwen,… Wekelijks (of toch bijna) koken ze zelf, samen met de begeleiding,
of trekken ze er voor een ganse dag op uit.
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Speciaal voor de tieners!
Van 1 tot en met 10 juli en van 10 tot en met 28 augustus worden er voor de tieners gezamenlijke activiteiten gepland met
de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar uit de drie opvanglocaties samen.

Natuurweek van 17 tot en met 21 augustus
Met de kinderopvang kunnen alle kinderen deze week genieten van leerrijke, avontuurlijke, kriebelende maar vooral keitoﬀe
buitenactiviteiten. Zo gaan ze samen met ervaren gidsen op zoek naar kriebelbeestjes met de potjesloep, storten ze zich
in een echte avonturenwandeling of zoeken ze wat er leeft in het kasteelbos. Deze week loopt in samenwerking met v.z.w.
Durme.

Inschrijvingsavond
Inschrijven kan op dinsdag 9 juni van 18 tot 19 uur op de opvanglocatie van jouw kind(eren).
Inschrijvingsformulieren zijn vanaf 18 mei verkrijgbaar via www.berlare.be, op de locaties of op de dienst jeugd & vorming.
Opgelet: indien je kind nog nooit op het IBO is geweest, gelieve voor de inschrijvingsavond een afspraak te maken via
onderstaande coördinaten.

meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be
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INSCHRIJVINGEN Gemeenteschool UITBERGEN
De kinderen van de gemeenteschool in Uitbergen komen graag naar hun school. Het is er ‘klein en ﬁjn’. Ieder kind is gekend,
de kinderen kennen elkaar, gaan met elkaar om, leren van en met elkaar. Hier voelt iedereen zich thuis. Zo zijn de kinderen
betrokken bij het klasgebeuren, en dat is een voorwaarde om te leren.
Door aangepaste klasinrichtingen en werkvormen, door positieve bevestiging van de kinderen, door een open houding van
kinderen en leerkrachten probeert het schoolteam de motivatie van de kinderen te verhogen.
Onze troeven:
een goede leeromgeving, een gezellige school met een speeltuin in ’t groen;
een overdekte kleuterspeelplaats;
dagelijks onthaalmoment in elke klas;
verschillende leeruitstappen die het leren aangenamer maken en de betrokkenheid verhogen;
doorbreken van frontaal onderwijs: groepswerk, hoeken- en contractwerk;
succeservaringen door beloningsystemen;
samenwerken met andere klassen;
deelname aan verschillende projecten, theaterbezoek, …;
vrije keuze voor iedere godsdienst of zedenleer in het lager;
(gratis) zwemlessen voor alle klassen vanaf de 3de kleuterklas;
praktische verkeerslessen met o.a. ﬁetsbehendigheid;
zorg voor de individuele leerling;
een individueel leerlingendossier waarin observatie en testgegevens worden bijgehouden en doorgegeven;
regelmatige bespreking van deze gegevens, ook met deskundigen (CLB-logopedisten, revalidatiecentra,…);
individuele begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden door zorgleerkracht;
oudercontacten;
begeleiding bij de overgang naar het secundair onderwijs;
computers met internet in elke klas en een mobiele computerklas;
volledig gratis gebruik van schoolmateriaal;
een eigen website: www.gbsuitbergen.be.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeenteschool Uitbergen heeft een kleuterafdeling met drie kleuterklassen en een lagere afdeling met zes klassen.
Evenwel werken de klassen op regelmatige basis samen. Dit stimuleert een ruimere sociale opvoeding.
Wie wil, kan een kijkje komen nemen in de school:
tijdens de kijkdag op zaterdag 6 juni van 10 tot 12 uur (met mogelijkheid tot inschrijven);
tijdens de vakantieperiode op weekdagen tot en met 3 juli en vanaf 20 augustus in de voormiddag van 9 tot 12 uur;
na afspraak met de directeur, Johan Meganck, op 09 367 50 88 of 09 367 90 47

•
•
•

meer info:
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gemeenteschool Uitbergen, 09 367 50 88 en gemeenteschool.uitbergen@berlare.be
www.gbsuitbergen.be
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Bibliotheek dicht laatste week mei
Op 1 juni gaat de bibliotheek volledig de digitale toer op.
Vanaf dan kunnen leden van huis uit uitgeleende materialen verlengen, uitgeleende werken reserveren,
aankoopsuggesties doen en vragen om hen thuis online te informeren over hun favoriete onderwerp.
In de volgende Infogem worden de mogelijkheden van het nieuwe systeem voorgesteld.
Omdat dit een zeer zware omschakeling is van het huidige computersysteem naar het nieuwe,
heeft het gemeentebestuur beslist de beide ﬁlialen van de bib te sluiten van 25 tot en met 31 mei.
Zowel de hoofdbibliotheek in Berlare als de uitleenpost in Overmere gaan terug open op woensdag 3 juni.
bijkomende sluitingsdagen:
zaterdag 2 mei;
donderdag 21 mei;
maandag 1 juni.

•
•
•

DE PODIUMELEMENTEN van start met DARIO FO
Berlare is een nieuw toneelgezelschap rijker:
De Podiumelementen. Nieuw en toch met een lange
voorgeschiedenis.
Want het gezelschap bestaat uit de eerste lichting
afgestudeerde leerlingen van de toneelklas van de
Academie voor Muziek & Woord.
Omdat ze wilden blijven spelen, hebben ze nu een eigen
gezelschap opgericht.
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei brengen ze om 20 uur hun
eerste voorstelling in CC Stroming. Ze breien twee teksten
van Dario Fo aan elkaar: ‘De Poezemuis’ en ‘Het eerste mirakel van het kinneke Jezus’. Een vuile en een vrome vertelling.
Maar beiden heel grappig.
Bob De Schutter, Sam De Schutter, Laia Van den Abbeele en
Maxim Van De Velde spelen; Niki De Sitter regisseert.
meer info:

0478 50 68 44
http://home.scarlet.be/podiumelementen
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LAATSTE aankoop Fotoboek Berlare
KANS
van de Bevrijding tot 2000
Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare heeft vorig najaar een nieuw fotoboek over Berlare
samengesteld: Berlare van de Bevrijding tot 2000. Het is een nostalgisch kijkboek van
ongeveer 180 bladzijden, met een minimum aan historische informatie.
Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar die Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare
tegen 25 euro te koop aanbiedt. Wie het per post wil ontvangen, schrijft 5 euro extra over voor
de verzendingskosten.
Overschrijven kan op 737-2031563-38 van Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare,
Dorp 96 te 9290 Berlare.
meer info: Cyriel De Bruyne, 052 42 41 94 en cyrdebruyne@telenet.be

GARAGEVERKOOP bij Gezinsbond Berlare
Op zondag 24 mei, van 14 tot 17 uur, houdt Gezinsbond Berlare
een garageverkoop: een soort ‘rommelmarkt’ bij particulieren thuis
die daar hun eigen spullen tweedehands verkopen.
Wie zijn spullen wil verkopen via deze garageverkoop,
kan tot 4 mei inschrijven bij Chris Temmerman: 052 42 75 08 en
temmerman.chris@telenet.be. Leden van de Gezinsbond kunnen
gratis deelnemen; niet-leden betalen 5 euro inschrijfgeld.
De Gezinsbond verdeelt daarna een lijst van alle deelnemers, zodat
iedereen weet waar hij in Berlare terecht kan voor tweedehandse
spullen.
meer info: Chris Temmerman, 052 42 75 08 en temmerman.chris@telenet.be

30 PLUS FUIF
Na het succes van vorig jaar komt er een tweede 30 plus fuif in Festivalhal Donkmeer
op zaterdag 13 juni vanaf 21.30 uur.
Op de playlist van de DJ’s staat alles wat dertigers kan bekoren: rock, pop, new wave,
eighties & nineties, …
Tickets in voorverkoop kosten 5 euro, aan de kassa 6 euro vóór 24 uur
en 7 euro na middernacht.
Tickets zijn verkrijgbaar in Frituur Rio, Cultuurcafé en Café De Lantaarn.
Een organisatie van v.z.w. Bosquimano, in samenwerking met Agaa.
meer info: www.bosquimano.be
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SHOWCASE 2009 dansgroep SHAMODO IT!
ShaMoDo It! is een dansgroep onder leiding van Ingrid Coppieters (danseres Lido Parijs, jurylid
Let’s Dance VT4, choreografe KetnetPOP, Booh! shows, musicals, Miss verkiezingen, …).
De groep werd opgericht in november 2006 en telt momenteel 310 leerlingen van alle leeftijden.
Het lessenpakket bestaat uit klassiek ballet, funky jazz, kinderdans, diva dance, breakdance,
popping & locking en latin jazz.
Drie showteams vertegenwoordigen ShaMoDo It! op allerlei evenementen.
Zo traden zij reeds op bij o.a.:
Booh! shows Bobbejaanland (jaarlijks sinds 2006);
West Side Story op het Donkmeer (zomer 2007);
Heks&Vuur, openluchtspektakel in Laarne (zomer 2007);
Tien om te zien Blankenberge (zomer 2007);
Eurosongvoorronde bij Elisa (februari 2008);
KetnetPOP (2008 – 2009);
‘Las Vegas Show’ Laura Lynn in Lotto Arena (2009).

•
•
•
•
•
•
•

ShaMoDo It! is met de Showcase 2009 opnieuw te gast in CC Stroming op:
donderdag 21 mei om 20 uur;
vrijdag 22 mei om 20 uur;
zaterdag 23 mei om 15 én om 20 uur.

•
•
•

De presentatie van deze show is in handen van Jonas en Charlotte uit Booh!
Tickets kosten 12 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen onder de 12 jaar.
Reserveren kan op maandag, dinsdag en donderdag (telkens van 17 tot 19 uur)
en op zaterdag van 10 tot 12 uur via 052 21 69 51.
meer info: www.shamodo-it.be

HOGEWEGFEESTEN
De Hogewegfeesten op donderdag 21 mei staan dit jaar volledig in het teken van 25 jaar kapel.
Het programma ziet eruit als volgt:
10.30 uur:
eucharistieviering, opgeluisterd door het koor en ’t Meziek;
12 uur:
beenhesp aan ’t spit in de feesttent;
14 uur:
spel zonder grenzen tussen wijkploegen en verenigingen;
18 uur:
prijsuitreiking.

•
•
•
•

Wie wil deelnemen aan het eetfestijn, schrijft op voorhand in bij de bestuursleden van het buurtcomité of via het rekeningnummer 755-1297499-80. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen jonger
dan 12 jaar 8 euro.
Wijken en verenigingen die nog willen meedoen aan het spel zonder grenzen, kunnen contact
opnemen met Lucien De Lathauwer tot 15 mei. BLOSO biedt een gratis sportverzekering aan.
Een organisatie van buurtcomité Hogeweg en Waterhoek.
meer info: Lucien De Lathauwer, 052 42 38 52
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CC STROMING MEI - JUNI 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.

CONCERT
ESTÁ LOCO - ENAMORADO ANONIMO
zaterdag 9 mei, 20 uur
Está Loco is een amalgaam van muziek zonder grenzen.
De groep belooft vuurwerk.
Met het nieuwe programma ‘Enamorado anonimo’ (anoniem verliefd)
zet Está Loco een zeer geslaagde stap van het muziekcircuit naar de theaterpodia.
Está Loco staat garant voor aanstekelijke Spaanse popmuziek.
Er zijn rustige en ontroerend mooie nummers,
maar de groep kan elke theaterzaal
eveneens omtoveren tot een dampende,
smeuïge paella van smaken, kleuren en ritmes.
met: Rembert De Smet, Kamel Lebbad, Willy Seeuws,
Hilde Geelen en Frank Ghysels
www.estaloco.be
12/11 (-26 en +55j) euro
1 stempel culturele zuipkaart
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STUDIO ZONDAG
THE MOTEL MEN - CAUSE THE WORLD NEEDS MORE YODELLIN
zondag 17 mei, 19.30 uur
The Motel Men brengen country, rockabilly and western swing
in een rock & roll jasje. Dit eigenzinnig trio ontstond halfweg 2007
en haalt materiaal van onder het stof van o.a. Hank Williams, Carl Perkins
en Charlie Feathers, aangevuld met eigen werk in dezelfde sfeer.
met: Steven Hollanders, Jef Van Peer en Jan D’Hooghe
www.myspace.com/motelmen

GRATIS

TENTOONSTELLING
LEERLINGENWERK TEKENACADEMIE - GRENZELOOS
zaterdag 6 juni, 11.30 uur

Het jaarthema van alle Vlaamse academies voor deeltijds kunstonderwijs is ‘Grenzeloos’.
tot 24 juni, elke dag vanaf 18 uur behalve op maandag en feestdagen

MUZIKALE ONTMOETINGSNAMIDDAG
TRIO LOU ROMAN
vrijdag 12 juni, 15 uur
Een heuse dansnamiddag met Trio Lou Roman en zangeres Nadja.
We schikken tafels en stoelen rond een gezellige dansvloer.
Tijdens de pauze trakteert CC Stroming met koﬃe en gebak.
met: Trio Lou Roman en Nadja
www.louroman.be
7,50 euro (inclusief koﬃe en gebak)
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BERLARE FIETST!
Berlare is partner van de Bloso-actie ‘Vlaanderen ﬁetst’ op zondag 24 mei.
Deelnemers aan deze gezinsﬁetsdag in Berlare ontdekken de I-bikeroute: een mooie tocht
doorheen Berlare waarbij de ﬁetsers interessante en leuke weetjes horen over plaatsen langs het
parcours via … een MP3-speler.
De tocht is 30 km lang, maar kan worden ingekort tot ca. 25 km. Onderweg zijn er stopplaatsen
voor een hapje en een drankje. Deelnemen aan ‘Berlare ﬁetst!’ is gratis.

MP3
Fietsproject ‘De Sperwer’ ontwikkelde vorig jaar deze Berlaarse I-bikeroute.
Eigenaars van een MP3-speler kunnen de route en wetenswaardigheden downloaden via
www.berlare.be/cultuurtoerisme/toerisme/bike.htm.
Deelnemers zonder MP3-speler kunnen een speler lenen in het Infokantoor/Museum.
Ze betalen hiervoor een waarborg van 10 euro per persoon of 25 euro per gezin.
Vooraf reserveren is wenselijk, want het aantal MP3-spelers is beperkt.

praktisch
Vertrek en eindpunt van ‘Berlare ﬁetst!’ is het Infokantoor/Museum aan het Donkmeer.
Starten kan tussen 10 en 14 uur; ten laatste om 18.30 uur wordt iedereen terug verwacht.
Wie wil, kan een ﬁets huren. De huurprijs bedraagt 6,50 euro voor een halve dag en 8,60 euro voor
een volledige.
‘Berlare ﬁetst!’ is een organisatie van de sportdienst, in samenwerking met de dienst toerisme en
het ﬁetsproject ‘De Sperwer’.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be
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Unieke gidsenwerking
‘Beleef het landschap in Berlare’ gelanceerd
Op zaterdag 11 april werd de brochure ‘Beleef het landschap in Berlare’
in bezoekerscentrum Donkmeer voorgesteld, in aanwezigheid van gedeputeerde Jozef Dauwe.
Op vraag van VVV-Donkmeer hebben verschillende partners een gidsenwerking uitgewerkt voor
heel het grondgebied Berlare: v.z.w. Durme, VVV-Donkmeer,
Natuurpuntafdelingen Dendermonding en Scheldeland, Heemkundige Kring
Overmere, de landbouwsector en de DDS-jachtgroep.
Deze duurzame samenwerking tussen uiteenlopende partners uit het
‘buitengebied’ van Berlare is uniek. V.z.w. Durme coördineert dit samenwerkingsverband, maar
draagt deze taak binnenkort over aan het gemeentebestuur.
Het aanbod bestaat uit elf begeleide groepsbezoeken voor volwassenen (van 1,5 tot 3 uur) met
aandacht voor natuur en landschap, landbouw en jacht, cultuur en de eigen geschiedenis van
Berlare. Kostprijs bedraagt 2 euro per persoon met een minimum van 40 euro voor de groep.
Dankzij de inbreng van het Regionaal Landschap Schelde-Durme is een kleurenbrochure met
een kort overzicht van deze elf wandelingen gratis verkrijgbaar in het Infokantoor/Museum en in
Bezoekerscentrum Donkmeer.
Wie een beroep wil doen op een gids, kan terecht bij de dienst toerisme.
meer info en reservaties: dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be
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BERLARE ZINGT!
Opnieuw wegens succes vorig jaar
Na het grote succes van ‘Berlare zingt!’ vorig jaar, komt er een tweede editie op zaterdag 4 juli vanaf 19 uur
op het Kapelleplein.
Het eerste deel van dit uit zijn voegen gebarsten café chantant leidt Maarten Cox (Idool 2004) in goede banen
met Nederlandstalige meezingers.
Bij het tweede deel is het publiek de ster. Omgeven door honderden enthousiaste dorpsgenoten
zingt iedereen uiteindelijk uit volle borst mee met ‘Heb je even voor mij’, ‘YMCA’,
‘Vrijgezel’, ‘Rood’; ‘Les lacs du Connemara’, ...
Meer dan twee uur gezellig samen zingen, met de teksten in de hand.
Net als vorig jaar is Berlare zingt! gratis toegankelijk voor iedereen.
meer info:
dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be
www.vlaanderenzingt.be

Voorzangers gezocht
Een veertigtal voorzangers
stoomt het plein klaar van op het
podium.
Kan jij het Kapelleplein twee uur
lang laten daveren?
Je hoeft helemaal geen geschoolde
stem te hebben;
we zijn vooral op zoek naar ambianc
emakers!
Ben jij zo iemand en ben je minsten
s 20 jaar?
Twijfel niet en schrijf je onmidde
llijk in
via de dienst toerisme.
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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 route langs het jaagpad van de Schelde en de Kalkense Vaart,
tussen Wetteren en Berlare, nodigt wandelaars en ﬁetsers uit om te genieten van natuur en kunst.
Beeldenstroom 09 wordt opgebouwd rond professioneel kunstenaar Pieter Vermeersch, die een
hedendaags kunstproject uitwerkt langs het parcours. 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. Deze fotografen kregen
de opdracht een portret met psychologische diepgang te maken van een lokale inwoner. Ze werden
gecoacht door Marc Van Gysegem. De uitdaging bestond 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.
Beeldenstroom 09 vindt plaats van 27 juni tot en met 27 september.
De portretten die de fotografen maakten ter voorbereiding van Beeldenstroom 09, zijn in september
te bezichtigen in de tentoonstellingsruimte van CC Stroming.
meer info: cultuurdienst, 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be
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Bezoekerscentrum Donkmeer
Bezoekerscentrum Donkmeer is het natuureducatief centrum aan het Donkmeer dat wordt beheerd door v.z.w. Durme, de regionale vereniging voor natuurbehoud langs Durme, Moervaart en
Schelde. V.z.w. Durme legt zich toe op natuurbescherming, natuurbeheer, natuurstudie en
natuureducatie. V.z.w. Durme beheert ruim 370 hectaren natuurgebied, waaronder de reservaten
De Scheldebroeken en Reservaatzone Donkmeer op het grondgebied van Berlare.

zondag 10 mei: ochtendwandeling met ontbijt

v.z.w. Durme organiseert een ontspannende wandeling met bijzondere aandacht voor de
weidevogels van het ‘Aubroek’ in het hart van de Scheldebroeken. De wandeling start om 7.30 uur
aan het Veerhuis.
Na de wandeling is er voor de liefhebbers ontbijt in het Veerhuis (7,50 euro voor vier koeken en
drank – ter plaatse te betalen).
meer info en inschrijvingen: Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86
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vrijdag 15 mei: op stap met de jager
Een informatieve wandeling over het wild en het wildbeheer in de bossen, weiden, hooilanden
en akkers, rietkragen en waterpartijen van de omgeving Uitbergen-Donkmeer. Deelnemers zullen
heel wat opsteken van de grondige terreinkennis van de ervaren jager-gids. Hij kent elke struik,
elke boom en gracht… en vertelt kleurrijke verhalen die deze uitstap onvergetelijk maken.
In samenwerking met DDS-jachtgroep.
Afspraak om 19.30 uur aan het kasteel van Uitbergen.
meer info: Petrus Verbeke, 0479 32 16 68

zaterdag 30 mei: dag van het lieveheersbeestje i.s.m. JNM-Durmeland
In heel Vlaanderen zijn er op 30 mei excursies en natuurstudiesessies in het teken van het
lieveheersbeestje. In Berlare kunnen liefhebbers met v.z.w. Durme en JNM-Durmeland
lieveheersbeestjes vangen en ze determineren in de Scheldebroeken.
Afspraak om 14 uur aan het Veerhuis. Het einde is voorzien rond 17 uur, op dezelfde plaats.
meer info: Heleentje De Brauwer, 0485 30 67 48

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
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Wandelhappening DONKMEERTOCHTEN
Wandelliefhebbers komen aan hun trekken op de vierde editie van de Donkmeertochten
op zaterdag 16 mei. Organisator De Boerenkrijgstappers biedt een hele waaier
wandeltrajecten aan van 4, 6, 9, 12, 18, 24 of 32 km.
Opvallende pijlen en aanwijzingsborden loodsen de deelnemers langs rustige wandelpaden door
de mooiste plekjes van de Donkgemeenten.

parcours
Het traject van 4 km loopt langs de oevers van het Donkmeer, door de Eendenkooi.
Deze tocht is toegankelijk voor kinder- en rolwagens, mits wat hulp van medewandelaars op het
brugje.
Wie 6 km wandelt, maakt een lus langs het natuurpad naar de Scheve Villa. Het parcours van 9 km
maakt nog een ommetje richting Gratiebossen en voorziet een rustpost in ‘Het Weiken’ in de
Brielstraat. Beide trajecten zijn geschikt voor buggy’s.
De wandelingen vanaf 12 km leiden deelnemers richting Uitbergen, waar een controlepost is
ingericht in SCC De Venne. Wie 18 km of meer wandelt, kan nog genieten van een extra rustpost in
sporthal Berlare.
Naar gelang de gekozen afstand doorkruisen de deelnemers kriskras de meersen en laaglanden
van Uitbergen en de uitgestrekte Broekbossen in Berlare. Talrijke poelen en plassen zorgen voor
een unieke fauna en ﬂora. Een paar tussendoortjes langs de Scheldedijk staan dan weer garant
voor prachtige vergezichten en mooie kiekjes. Kortom: de Donkmeertochten zijn wandelingen om
van te snoepen.

start

•
•
•
30

vrije start tussen 7 en 15 uur; aankomen vóór 18 uur;
elk wandeltraject is volledig en duidelijk bewegwijzerd met opvallende pijlen;
de startplaats is tevens de aankomstplaats: Festivalhal Donkmeer.

SPORT

inschrijfgeld

•
•
•
•

1,50 euro inschrijfgeld, verzekering en versnapering inbegrepen;
0,50 euro korting voor leden van erkende clubs;
gratis voor leden van de Boerenkrijgstappers en kinderen onder 12 jaar;
toegang tot Festivalhal Donkmeer is gratis.

De organisatoren zorgen ook voor diverse warme en koude dranken, boterhammen, een stuk taart
of een ijsje.
Deze wandeling maakt deel uit van de CM-ﬁt actie. Wandelaars kunnen dus een CM-ﬁt spaarzegel
bekomen. Een volle spaarkaart geeft recht op een uniek geschenk in een CM-kantoor in de buurt.
Samen met de Scheldebroektochten van 25 januari en de Pa & Gijs tochten op 27 september vormen deze Donkmeertochten het ‘Drieluik van het Donkmeer’. Wie aan elk van deze drie wandelingen deelneemt binnen hetzelfde kalenderjaar, ontvangt een mooi pakket met ondermeer lekkere
streekbieren.
meer info:

Norbert Sichien, 09 367 75 97 en norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
Brigitte Van Malderen, 052 42 50 39 en secretaris@boerenkrijgstappers.be
www.boerenkrijgstappers.be
www.cm-ﬁt.be

NIEUWS uit SKV OVERMERE
Scheidsrechters spelen voetbal
Vrijdag 1 mei vindt op de terreinen van FC SKV Overmere het voetbaltornooi
van de Oost-Vlaamse scheidsrechtersfederatie plaats.
Wie wil zien hoe 23 arbiters zich gedragen op een voetbalterrein, moet zeker langskomen.
meer info: Karine Moerman, 09 367 75 74

Onthaaldag
Woensdag 24 juni, van 16 tot 18 uur, organiseert voetbalclub FC SKV Overmere
een onthaaldag voor nieuwe spelertjes (5 tot 21 jaar) en dames (+14 jaar).
Trainers zullen oefeningen demonstreren en aanleren. Daarna kunnen de aanwezigen zelf aan de slag.
Inschrijven voor de onthaaldag is niet nodig.
Op de dag zelf is ook een bestuurslid aanwezig dat op alle vragen antwoordt.
meer info:

Bart Van der Poorten, 0477 95 79 25
Stefaan Raman, 0494 71 53 97
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NIEUWS uit de SPORTDIENST
Wekelijkse activiteiten
Na de moeilijke maanden bij het seniorenturnen kunnen we nu terug vol goede moed en enthousiasme verder doen!
kleuterturnen (4-6j)
stepaerobic
aerobic
seniorenturnen
GALM-reeks
deelnameprijs:

opgelet:

woensdag van 13.30 tot 14.30 uur
woensdag van 15 tot 16 uur
maandag van 20.30 tot 21.30 uur
dinsdag van 20 tot 21 uur
donderdag van 20 tot 21 uur
dinsdag van 14 tot 15 uur
dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur
dinsdag van 9 tot 10 uur

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

kleuterturnen: 3 euro (6 lessen mei). Inschrijven ter plaatse;
seniorenturnen: 11 euro (11 lessen april-juni). Inschrijven ter plaatse;
(step)aerobic: 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!

Gezond Actief Leven 3 (GALM)
Het beweegprogramma voor actieve 55-plussers op dinsdag van 9 tot 10 uur in sporthal Overmere loopt op zijn einde.
De derde en voorlopig laatste reeks start op 19 mei. De begeleiders zorgen opnieuw voor een zeer gevarieerd en attractief
beweegprogramma. De nadruk ligt op het plezier van bewegen en het verhogen van motorische vaardigheden en fysieke
ﬁtheid.
Iedereen vanaf 55 jaar kan (opnieuw) deelnemen.
Het programma:
19 mei:
26 mei:
2 juni:
9 juni:
16 juni:
23 juni:

•
•
•
•
•
•

stepaerobics;
gymnastiek;
balsporten;
dans;
ﬁetstocht (eigen ﬁets!);
vaardigheidstest.

VLAANDEREN FIETST
zie p. 24
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ZOMERSPORTKAMPEN
Kleuters op safari (6 t.e.m. 10 juli)
wat?

voor wie?
waar?
wanneer?
prijs?
wat meebrengen?

We gaan op safari in de jungle, al slingerend van liaan naar liaan. Een tocht vol avontuur,
tussen brullende leeuwen en andere wilde dieren.
Grappige aapjes vergezellen ons op onze ontdekkingstocht.
Kan jij Tarzan of Jane vinden?
kleuters geboren in ’03, ‘04 en ‘05
sporthal Overmere
van 9 tot 12 uur
20 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koek en een drankje (brikje of ﬂesje)

Sport & fun (6 t.e.m. 10 juli)
wat?

voor wie?
waar?
wanneer?
prijs?
wat meebrengen?

Wie de grote vakantie megaformidastisch wil beginnen, mag zeker niet ontbreken
op dit sportkamp. Verwacht je aan een sportpakket vol actie en fun!
Deze week is gevuld met gekende, minder bekende en zelfs nieuwe sporten.
We zorgen voor een verrassing en we sluiten de week af met een reusachtig eindspel.
kinderen geboren in ‘97, ‘98, ‘99, ’00, ‘01 en ‘02
sporthal Berlare
van 9.30 tot 16 uur (middagpauze van 12 tot 13.30 uur)
40 euro voor vijf dagen sportplezier
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.

Kleuters onder zee (24 t.e.m. 28 augustus)
wat?

voor wie?
waar?
wanneer?
prijs?
wat meebrengen?

Blub de goudvis duikt met ons mee diep in de zee.
Daar zien we een prachtige zeemeermin in een reusachtige bubbel,
maar ook Patrick de zeester en Octaaf de Octopus zijn van de partij.
Pas wel op van de grote witte haai! Blub, blub, ...
kleuters geboren in ’03, ‘04 en ‘05
sporthal Berlare
van 9 tot 12 uur
20 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koek en een drankje (brikje of ﬂesje)
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Binnen-Buitenkamp (24 t.e.m. 28 augustus)
wat?
In dit omnisportkamp gaan we zowel binnen als buiten sporten.
Hiervoor heb je twee paar sportschoenen nodig! Enkele echte outdooractiviteiten maken van
dit kamp een uitdaging. Het belooft een superkamp te worden waarbij je niet bang mag zijn om
vuil te worden…
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.

Inschrijven voor al deze kampen en activiteiten 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
Na een geslaagde start to run-reeks met meer dan 80 deelnemers, heeft de sportdienst een nieuwe uitdaging:
‘Rond de Donk’, een recreatieve jogging voor jong en oud rond het Donkmeer op zondag 7 juni.
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 of vooraf op de sportdienst. De kinderjogging start om 14.30 uur;
die voor volwassenen vanaf 15 uur.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Recreatieve kwarttriatlon van het Donkmeer
De jaarlijkse triatlonwedstrijd aan het Donkmeer heeft zijn vaste stek in de sportwereld verworven.
Begin jaren tachtig werden de eerste triatlonwedstrijden in België georganiseerd.
Berlare was een van de pioniers en vele triatleten passeerden de revue aan het Donkmeer.
Op 1 augustus is de Triatlon van het Donkmeer aan zijn 26ste editie toe.
Deelnemers moeten 1.500 m zwemmen, 40 km ﬁetsen en 10 km lopen.
Uit veiligheidsoverwegingen is er een limiettijd van 35 minuten voor het zwemmen.
Het startschot weerklinkt om 14 uur, aan de hoek van de Donklaan met de Brielstraat.
De minimumleeftijd is 18 jaar.
Inschrijven:
niet-leden VTDL: 25 euro (inclusief huur championchip-tijdsregistratie);
leden VTDL:
15 euro (inclusief huur championchip-tijdsregistratie);
korting:
3 euro (indien reeds in bezit van championchip).

•
•
•

Inschrijvingsformulieren en wedstrijdinfo zijn verkrijgbaar
bij de gemeentelijke sportdienst en via www.berlare.be.
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WANDEL JE FIT!
Meer dan 80% van de volwassen Belgen beweegt onvoldoende. Wandelen is een gemakkelijke manier om daar iets aan te
doen. Goed passende schoenen en gemakkelijk zittende kledij zijn de enige vereisten.
Regelmatig wandelen vertraagt het brozer worden van botten op latere leeftijd. Het helpt ouderdomsdiabetes, hart- en
vaatziekten voorkomen en het bevordert de coördinatie, waardoor de kans op valongelukken afneemt. Een leuke babbel
tijdens een wandeltocht geeft de wandelsport bovendien een extra dimensie.
Met de ‘Wekelijkse Wandeluurtjes’ biedt Wandelclub Boerenkrijgstappers Overmere drie maal per week de kans om in groep
een uurtje te wandelen. Want alleen is het toch zo moeilijk om vol te houden…
Deze wandeluurtjes van 19 tot 20 uur vertrekken steeds op volgende locaties:
op dinsdag in het Boerenkrijgpark, vooraan in de Molenstraat;
op woensdag aan sporthal Berlare;
op donderdag aan café De Klappel (rondpunt Donklaan/Dendermondsesteenweg).

•
•
•

De begeleiders stippelen steeds nieuwe trajecten uit van ca. 5 km.
Iedereen mag ter kennismaking één keer gratis meestappen.
Wie wil, kan daarna lid worden van de wandelclub. Het lidgeld bedraagt 7 euro.
Leden mogen dan gratis deelnemen aan alle wandeluurtjes en andere wandelingen
van de club. Het lidmaatschap bevat ook een verzekering lichamelijke ongevallen
en burgerlijke aansprakelijkheid.
Opgelet, er zijn geen wandeluurtjes:
op feestdagen;
als de weersomstandigheden veilig wandelen verhinderen;
in juli en augustus. In de plaats komen dan wekelijkse vakantiewandelingen op donderdagavond met vertrek om
19 uur, telkens vanuit een ander startplaats.

•
•
•

meer info:

Norbert Sichien, 09 367 75 97 en norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
Brigitte Van Malderen, 052 42 50 39 en secretaris@boerenkrijgstappers.be
www.boerenkrijgstappers.be

BDO-BEACHTORNOOI JTV Brigand
Volleybalclub JTV Brigand Berlare-Zele richt zijn derde BDO-beachtornooi in van donderdag
21 tot en met zondag 24 mei op het Kouterplein in Zele.

•
•
•
•

21 mei vanaf 9 uur:
22 mei vanaf 9 uur:

wedstrijden jeugdploegen;
wedstrijden bedrijfsploegen
extra tornooi rond 40 jaar volleybal in Berlare en Zele (met barbecue);
23 mei vanaf 8.30 uur: wedstrijden recreatieve ploegen;
24 mei vanaf 9 uur
manche provinciaal beachkampioenschap heren
Oost-Vlaamse Volleybalbond.

meer info en inschrijven: Cesar De Bock, 052 44 80 00 en cesardebock@hotmail.com
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ACTIVITEITENKALENDER
wekelijks op dinsdag, woensdag en donderdag: Boerenkrijgstappers, wandeluurtje met vertrek om 19 uur (09 367 75 97)
MEI
1/5

SKV Overmere, tornooi Oost-Vlaamse scheidsrechtersfederatie (09 367 75 74)

3/5

Natuurpunt Dendermonding, gezinswandeling in Heidemeersen met vertrek om 14 uur aan het
waterzuiveringsstation (052 42 69 72)

9/5

Está Loco met ‘Enamorado anonimo’, Spaanse popmuziek om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

10/5

Natuurpunt Dendermonding, vroegochtendwandeling in Scheldemeersen met vertrek om 8 uur aan het Veer
(052 44 84 42)

10/5

v.z.w. Durme, ontbijtwandeling met vertrek om 7.30 uur aan het Veerhuis (0478 49 87 86)

15&16/5

De Podiumelementen, twee vertellingen Dario Fo om 20 uur in CC Stroming (0478 50 68 44)

15/5

v.z.w. Durme, op stap met de jager met vertrek om 19.30 uur aan het kasteel van Uitbergen (0479 32 16 68)

16/5

Boerenkrijgstappers, Donkmeertochten vanaf 7 uur in Festivalhal Donkmeer (09 367 75 97)

17/5

Gemeenteschool Uitbergen, schoolfeest met barbecue vanaf 11.30 uur (09 367 50 88)

17/5

Studio Zondag met The Motel Men om 19.30 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

19/5

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

19/5

sportdienst, start derde reeks Galm om 9 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)

20/5

ACW Berlare, uitreiking Sociale Oscaar om 19.30 uur in SCC De Venne (0495 50 32 13)

21/5

Buurtcomité Hogeweg en Waterhoek, hogewegfeesten vanaf 10.30 uur (052 42 38 52)

21&22/5

ShaMoDo-It, Showcase om 20 uur in CC Stroming (052 21 69 51)

23/5

ShaMoDo-It, Showcase om 15 én 20 uur in CC Stroming (052 21 69 51)

24/5

Gezinsbond Berlare, garageverkoop vanaf 14 uur op verschillende plaatsen (052 42 75 08)

24/5

sportdienst, Berlare ﬁetst met vertrek vanaf 10 uur aan het Infokantoor/Museum (09 356 89 56)

28/5

seniorenraad, info- en ontspanningsnamiddag om 14 uur in CC Stroming (052 43 23 40)

30/5

v.z.w. Durme, dag van het lieveheersbeestje met vertrek om 14 uur aan het Veerhuis (0485 30 67 48)

JUNI
5&6/6
6/6

Vernissage tentoonstelling Tekenacademie om 11.30 uur in CC Stroming (052 42 42 47)

7/6

Diaghilev Zele, junglebook om 15 uur in CC Stroming (0474 53 46 07)

7/6

Oxfam Wereldwinkel, opendeur en wereldcafé van 10 tot 16 uur

7/6

sportdienst, Rond de Donk, vanaf 13.30 uur aan Festivalhal Donkmeer (09 356 89 56)

12/6

Trio Lou Roman, dansnamiddag om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

13/6

Bosquimano, 30 plus fuif vanaf 21.30 uur in Festivalhal Donkmeer (0496 36 69 22)

19, 20, 21/6
27/6
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Diaghilev Zele, junglebook om 20 uur in CC Stroming (0474 53 46 07)

B.S.G.O. ‘Ten Berge’, tuinfeest (052 42 35 04)
Cultuuroverleg Scheldeland, start Beeldenstroom 09 langs de Schelde (052 42 42 47)

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
vrijdag 1 mei, zaterdag 2 mei, donderdag 21 mei
en maandag 1 juni
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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
> DRUGPREVENTIEDIENST
Veerstraat 10, Uitbergen
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur

09 367 50 66

Gaver 72
coördinator: Amber Vande Winckel
openingsuren op afspraak

0485 91 00 11
drugpreventie@berlare.be

> GEMEENTESCHOOL UITBERGEN
DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

052 43 23 44

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

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

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

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

openingsuren hoofdbibliotheek Berlare
maandag
14.30-20.30 uur
woensdag
13-18.30 uur
donderdag
15.30-20.30 uur
zaterdag
9-12.30 uur
openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2
woensdag 13.30-18.30 uur
zaterdag 9.30-12 uur

09 367 87 55

BUITENDIENSTEN
> SPORTDIENST
> CULTUURDIENST / CC STROMING
Dorp 101, Berlare
052 42 35 31
diensthoofd: Bob Pieters
cultuur@berlare.be
tickets: cultuur.reserveren@berlare.be
openingsuren
maandag 9-11 uur / 13-17 uur
dinsdag
gesloten
woensdag 9-11 uur / 13-17 uur
donderdag 9-11 uur / 13-19 uur
vrijdag
9-12 uur
CC Stroming is gesloten van 24 december tot en met 4 januari.

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

8-12 uur / 13-17 uur

donderdag 8-12 uur / 13-17 uur
vrijdag
8-12 uur
openingsuren burelen sporthal Berlare
maandag 13-15 uur
dinsdag
13-15 uur
woensdag 13-15 uur

052 42 28 92

> DIENST JEUGD & VORMING
Gaver 72, Berlare
diensthoofd: Amber Vande Winckel
openingsuren
maandag 9-12 uur
dinsdag
9-12 uur / 13-19 uur
woensdag 9-12 uur / 13-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur
openingsuren schoolvakanties
maandag 9-12 uur
dinsdag
9-12 uur / 16-19 uur
woensdag 9-12 uur / 14-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
gesloten
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052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

> TOERISTISCHE DIENST / INFOKANTOOR
Museum Donkmeer, Donklaan 123
09 342 92 40
coördinator: Karolien De Smedt
toerisme@berlare.be
openingsuren
- april tot en met september:
10-13 en 13.30 tot 18.30 uur
- oktober tot en met maart:
10-13 en 13.30 tot 16.30 uur

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
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
Helena Lateir - Brielstraat 3 bus 4, Berlare
052 43 22 20
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

1

Redactioneel

2

Overheid
Verkiezingen op 7 juni
Gezelschapsdienst PWA goedkoper
Nieuwe belbushalte
Plaats vrij in milieuraad
Milieutip
Pesticiden: zonder is gezonder
Honden aan de leiband
Intergemeentelijke drugpreventiedienst van start
Waarom zelf afval verbranden verboden is
Zitdagen invullen aangifte personenbelasting
Kids-ID vervangt papieren identiteitsbewijs vanaf dit najaar
Reispassen
Waterschap Berlare – Chumunde Ecuador
Geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea

blz. 2
blz. 4
blz. 4
blz. 4
blz. 5
blz. 5
blz. 6
blz. 6
blz. 7
blz. 8
blz. 8
blz. 9
blz. 10
blz. 11

Sociaal
Seniorenraad informeert over veiligheid in leefomgeving
65 kinderen op zoek naar Vlaams gastgezin
ACW Berlare reikt vierde Oscaar uit
Opendeur en wereldcafé bij Oxfam

blz. 12
blz. 12
blz. 13
blz. 13

Jeugd
IBO Overmere verhuist deze zomer
Schoolfeest VBS Sint-Jozef
Tuinfeest B.S.G.O. ‘Ten Berge’
Schoolfeest Gemeenteschool Uitbergen
Inschrijvingen zomervakantie IBO
Kandidaten gezocht voor Raad van bestuur JOC
Inschrijvingen Gemeenteschool Uitbergen

blz. 14
blz. 14
blz. 15
blz. 15
blz. 16
blz. 17
blz. 18

Cultuur
Bibliotheek dicht laatste week mei
De Podiumelementen van start met Dario Fo
Laatste kans aankoop fotoboek Berlare
Garageverkoop bij Gezinsbond Berlare
30 plus fuif
Showcase 2009 dansgroep Shamodo-it!
Hogewegfeesten
Programma CC Stroming mei-juni

blz. 19
blz. 19
blz. 20
blz. 20
blz. 20
blz. 21
blz. 21
blz. 22

Toerisme
Berlare ﬁetst!
Unieke gidsenwerking ‘Beleef het landschap in Berlare’ gelanceerd
Berlare zingt!
Beeldenstroom 09
Bezoekerscentrum Donkmeer

blz. 24
blz. 25
blz. 26
blz. 27
blz. 28

Sport
Wandelhappening Donkmeertochten
Nieuws uit SKV Overmere
Nieuws uit de sportdienst
Wandel je ﬁt!
BDO-Beachtornooi JTV Brigand

blz. 30
blz. 31
blz. 32
blz. 35
blz. 35

8

Activiteitenkalender

blz.36

9

Wie? Wat? Waar?

blz.37

GVK

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

3

4

Winnaar Infogem maart-april
(oplossing: ezeltje op weide naast beeldhouwwerk
Ikaros, Blauwhofdreef):
Rony Seghers (Marten D’Hoogestraat 8)
mag zijn waardebon komen ophalen
in het gemeentehuis van Berlare.

5
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blz. 1

binnenkant achterﬂap

Burgemeester Karel De Gucht bezoekt ﬁnadoproject in Ethiopië.

Tijdens de jeugdboekenweek brachten leerlingen van de vrije basisschool Sint-Jozef Overmere en leerlingen van de gemeenteschool
Uitbergen een leerrijk en leuk bezoek aan de bib in Overmere.

Het 5de en 6de leerjaar van VBS Donk genoten in Gent van een
fantastische WATERFUN-pretdag!

25 jaar Balletschool Terpsichore werd uitgebreid gevierd met drie
uitverkochte voorstellingen in CC Stroming.

Kampen bouwen op de buitenspeeldag van 1 april.
© Rene Stevens

FOTOWEDSTRIJD

binnenzijde cover

Club 85 schonk de opbrengst van haar winterkermisfuif (1.085 euro) aan het Fonds voor
kinderen van bij ons v.z.w.

© Marc Van Gysegem
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