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Weet jij waar in Berlare dit zicht werd gefotografeerd?
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden van deze
Infogem in.
Daar vind je ook hoe je de kaart kan terugbezorgen.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een
winnaar. Hij of zij krijgt een waardebon ter waarde van
25 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke
eetgelegenheden.
De winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende nummer.
Veel succes!
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Winnaar Infogem juli-augustus
(oplossing: ommuring beeweg Donk, Oude Dreef):
Kelly Vande Wiele (Turfputstraat 53a)
mag de waardebon komen ophalen in het gemeentehuis
van Berlare.

binnenzijde cover

Terugblik in beeld

binnenkant achterﬂap

Uitneembare middenkatern:kermisprogramma Donk, Uitbergen en Berlare

Pater De Visscher was aangenaam verrast bij zijn thuiskomst: werkgroep Pater De Visscher overhandigde een cheque van 11.000 euro.

Twee judoka’s van Kumiuchi Berlare behaalden een eerste dan: Lara
Vandewalle (links) en Laurie Van Aelst (rechts). Proﬁciat!

Nog reden tot feest bij judoclub Kumiuchi Berlare. Van links naar rechts
op de foto: Soﬁe De Saedelaere en Danny Van Styvendael behaalden hun
derde dan; Kristof Van Nieuwenhuyzen en Neal Coppieters een tweede.

Eind juni werd de gerenoveerde Eendenkooi oﬃcieel ingehuldigd.

Mooi weer en veel volk voor Berlare zingt! op het Kapelleplein.

Wouter Monchy is de eerste Berlaarse winnaar van de kwarttriatlon
aan het Donkmeer.

Ter land, ter Donk en in het meer lokte opnieuw een massa kijklustigen.

Waterpret aan de nieuwe fonteinen bij Museum Donkmeer
tijdens de kwarttriatlon.
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Beste inwoners
Met ansichtkaartjes uit verschillende hoeken van de wereld nog op het prikbord, maken velen
van ons zich weer klaar voor een nieuwe start. Een nieuw schooljaar, nieuwe vrienden, andere job,
andere collega’s, of gewoon toch weer hetzelfde. Met frisse moed, uitgerust en een tikje gebruind
wellicht, nemen we de draad van het dagelijkse leven weer op, met de zomer als mooie
herinnering.
Een mooie herinnering voor mij is alvast de opening van de Eendenkooi. De zon straalde over
het stukje herwonnen geschiedenis. Als schepen van onderwijs en toerisme ben ik ﬁer op deze
realisatie. Ik hoop dat de scholen af en toe een kijkje zullen komen nemen om zo de kinderen op
de hoogte te houden van onze eigen roots.
Fier ben ik ook op de prachtige prestatie van Festivaria. De voorstelling van Camelot is alweer een
pareltje en brengt onze gemeente opnieuw op een zeer positieve manier in de media. Duizenden
mensen zakken af naar ons Donkmeer om dit tweejaarlijks spektakel mee te maken.
Ook het jaarlijkse Waterfeest en 1000 Zonnen waren zeker een schot in de roos. Ondanks het
regenweer die ochtenden, lokten ook deze activiteiten de mensen massaal naar het meer.
Zij werden daarvoor bedankt met toch nog een zonnige en aangename namiddag, vol leuke
attracties. Ook de triatlon, met voor de eerste maal een Berlaarse winnaar, en de badkuipenrace
‘Ter Land, ter Donk en in het Meer’ bekoorden heel wat toeschouwers. En wat gezegd van de
ambiance op het met zon overgoten Kapelleplein ter gelegenheid van ‘Berlare Zingt!’?
Waarschijnlijk zullen velen ook al hebben opgemerkt dat de voetbalaccommodatie in Berlare is
voltooid, dat de aannemer volop bezig is met het verfraaien en toegankelijker maken van de
Overmeerse sportzone, en dat de verrijzenis van het Donkoeverpark bijna een feit is.
Ondertussen is het dus september, kermismaand. Overmere heeft zijn kermis al achter de rug,
maar Uitbergen, de Donk en Berlare staan nog aan de vooravond van het feestgedruis.
Geniet ervan!
Daarnaast wens ik iedereen een denderende start van een nieuw schooljaar, een onbekommerd en
jobvast werkjaar en een blakende gezondheid.

met vriendelijke groeten

René Kets
schepen bevoegd voor onderwijs, vorming, toerisme,
Eendenkooi en patrimonium
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VACATURES bij vrijwillige BRANDWEER
Het gemeentebestuur werft vijf vrijwillige brandweermannen aan. Tegelijkertijd legt het een wervingsreserve aan voor een
periode van drie jaar.

Beknopte functieomschrijving
Een brandweerman verdient het imago dat de bevolking hem toebedeelt. Bovendien is het takenpakket de voorbije jaren
sterk toegenomen. Vandaag is hij niet enkel de brandblusser pur sang; hij is veeleer een technicus in de hulpverlening:
ongevallen met geknelden, ongevallen met gevaarlijke producten, tussenkomsten bij stormschade, overstromingen,
verdelgen van ongedierte , … Steeds doet men een beroep op de brandweer die het gepaste antwoord weet of de
aangewezen hulp verleent.

Het gemeentebestuur verwacht van jou
Je bent geen brandweerman als (bij)beroep; brandweerman zijn is een manier van leven. Want een ongeluk laat zich niet
plannen tussen 9 en 17 uur. Zowel de vrijwilliger als de beroepsbrandweerman is 24 uur per dag beschikbaar. Zelfs met een
ploegenschema, zoals ook in Berlare het geval is, verwachten we dat iedereen paraat staat in hoge nood. Ook buiten het
korps is de brandweerman steeds bereid om mensen in nood bij te staan en is hij op zijn hoede voor gevaarlijke situaties.

Aanwervingvoorwaarden
Aan de eﬀectieve aanstelling tot brandweerman-vrijwilliger gaat een stage van een jaar vooraf. Tijdens deze stage zijn de
kandidaten verplicht theoretische en praktische lessen te volgen en het brevet van brandweerman te halen, uitgereikt door
een erkend provinciaal opleidingscentrum.
Om te worden toegelaten tot deze stage moeten de kandidaten (m/v) voldoen aan de volgende aanwervingvoorwaarden:
onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie;
uiterlijk zes maand na het beëindigen van de stage in Berlare wonen of op maximum 7 km van de brandweerkazerne;
tenminste 18 jaar zijn;
tenminste 1,60 m groot zijn;
van goed zedelijk gedrag zijn;
lichamelijk geschikt worden bevonden bij een geneeskundig onderzoek dat de oﬃcier-geneesheer uitvoert;
slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid;
slagen voor een mondelinge proef.

•
•
•
•
•
•
•
•

De vijf geslaagden met de meeste punten, worden toegelaten tot de stage. Indien er meer personen geslaagd zijn, worden
deze opgenomen in een wervingsreserve met een geldigheidsduur van drie jaar.
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Proeven lichamelijke geschiktheid
Het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend en gaan elke andere
selectieproef vooraf.
De kandidaten leggen volgende fysieke proeven af:
voorligsteun (pompen): het lichaam, dat op handen en voeten steunt, vormt een rechte lijn van de schouders tot de
hielen, terwijl de armen loodrecht op de grond staan. Tijdens de oefening moet de borst de grond lichtjes raken. Armen
buigen / strekken: tien keer;
buigen van de armen: de kandidaat hangt aan een boom of brug, waarbij de voeten de grond niet raken. Met de handen
in pronatie (d.w.z. met de handpalmen naar binnen) trekt de kandidaat zich vier keer op. De kin moet boven de brug
uitkomen;
evenwichtsoefening: de kandidaat stapt over een boomstam in 8 seconden. De boomstam is 7 tot 10 cm breed, 3,50 m
lang en wordt op 1,20 m hoogte geplaatst. De kandidaat kiest zelf de manier van op- en afstijgen. De chronometer begint te lopen vanaf het signaal, wanneer de kandidaat in evenwicht op de stam staat. De chrono stopt bij het einde van
het parcours, vóór de kandidaat afstijgt, de voet voorwaarts gestrekt op het uiteinde van de boom.
De kandidaat krijgt twee kansen;
beklimmen van een luchtladder op een brandweerwagen (20 m) in 40 seconden. De kandidaat start aan de voet van de
ladder, houdt de armen langs het lichaam en raakt de ladder niet aan vóór de start. De ladder staat nergens tegen en
heeft een helling van 70 graden.
De kandidaat krijgt twee kansen, met een tussenpauze van 15 minuten;
4 meter touwklimmen in 15 seconden. Het startsein wordt gegeven wanneer de kandidaat bij het touw staat met de
armen langs het lichaam.
De kandidaat krijgt twee kansen, met een tussenpauze van 30 minuten;
persoon dragen over een afstand van 50 meter in 30 seconden. De te dragen persoon weegt op maximum 5 kg na hetzelfde als de kandidaat. Hulpgreep bij een arm en een been. Het startsein wordt gegeven wanneer de kandidaat de ‘last’
heeft opgenomen.
De kandidaat krijgt twee kansen, met een tussenpauze van 30 minuten;
lengtesprong zonder aanloop van minstens 2 meter. Bij de start staan de voeten gesloten achter een lijn. De afstand
wordt bepaald door het dichtst bij de startlijn achtergelaten spoor, ongeacht met welk lichaamsdeel de kandidaat de
grond raakt.
De kandidaat krijgt twee kansen, met een tussenpauze van 5 minuten;
dieptesprong: de kandidaat start vanuit strekstand en mag geen tussensteun hebben. Het neerkomen gebeurt op een
valmat die 2 meter lager ligt;
600 meter lopen in 2.45 minuten.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

De evenwichtsoefening en de oefening met de luchtladder zijn eliminerend.

Hoe solliciteren?
Geïnteresseerden bezorgen hun kandidatuur, met curriculum vitae, ten laatste op 30 september 2009.
Dit kan op volgende manieren:
een brief sturen naar Katja Gabriëls, burgemeester wn, Dorp 22 te 9290 Berlare;
mailen: personeelsdienst@berlare.be (enkel naar dit mailadres!).

•
•

Bewijsstukken
De kandidaten bezorgen een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maand, ten laatste vóór aanvang van de
proeven.
meer info: Luc De Block, korpscommandant, 052 42 35 25 en luc.deblock@brandweervlaanderen.be
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Meer en betere CONTROLES aan GLASBOLSITES
Iedereen is vertrouwd met het beeld: glasbollen met daar rond een opeenstapeling van kartonnen dozen, ﬂessen en glas,
glassplinters en ander vuil. Geen fraai zicht, gevaarlijk en illegaal. Achterlaten van vuilnis bij glascontainers is sluikstorten en
kan de betrokkene 250 euro kosten via de gemeentelijke administratieve sancties.
Fost Plus, de beheerder van de glasbollen, onderneemt ook acties. Het bedrijf heeft een ﬁrma aangesteld om glasbolsites
geregeld te controleren.
Wie ondanks deze maatregelen toch nog vervuilde glasbolsites opmerkt, kan dat signaleren aan de ombudsdienst van Verko
via het gratis nummer 0800 92 992.
Mailen kan ook: isabelle.devuyst@dds-verko.be.

WOONCOORDINATOR in dienst
Sinds 6 april hebben de gemeentebesturen van Berlare en Zele een gezamenlijke wooncoördinator in dienst:
Joachim De Clerck.
Deze coördinator zorgt voor een vlotte samenwerking tussen alle actoren op vlak van huisvesting (gemeentebestuur,
OCMW, bouwmaatschappij, sociaal verhuurkantoor, …), maar is ook een aanspreekpunt voor de burger. Hij helpt je bijvoorbeeld een weg banen tussen alle premies voor (ver)bouwprojecten om er maximaal gebruik van te kunnen maken.
Ook de kwaliteit van de woning is heel belangrijk, zowel voor de bewoner als de buurt. Daarom kan je ook bij de wooncoördinator terecht met vragen rond ongeschikte en onbewoonbare woningen. Je kan als eigenaar, huurder of buur bij hem
de problematiek bespreken en eventueel een aanvraag indienen om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te laten
verklaren. Dit is een bevoegdheid van de burgemeester, na onderzoek en advies van een gewestelijk ambtenaar.
De wooncoördinator heeft zitdagen in het gemeentehuis van Berlare op dinsdag van 13 tot 19 uur, op woensdag van 13 tot
17 uur en op vrijdag van 8 tot 12 uur.
meer info: wooncoördinator, 0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be

GRATIS luierzakken voor ONTHAALOUDERS
Sinds dit jaar krijgen onthaalouders en kinderdagverblijven op onze gemeente 100 gratis luierzakken.
Dat heeft de gemeenteraad beslist.
De luierzakken kunnen worden afgehaald op de ﬁnanciële dienst van het gemeentehuis. De onthaalouders en verantwoordelijken van kinderdagverblijven leveren een bewijsstuk af waaruit blijkt dat zij kinderen, vreemd aan het gezin, opvangen.
meer info: ﬁnanciële dienst, 052 43 23 43 en rekendienst@berlare.be

Gratis energiescans voor Berlaarse woningen
Het gemeentebestuur sloot onlangs een contract af met Eandis. Met dit contract engageert de distributienetbeheerder zich
om in Berlare 117 woningen te scannen op nutteloos energieverbruik.
Nodeloos energieverbruik is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee. Het gemeentebestuur
wil niet alleen sensibiliseren, maar vooral ook concrete hulpmiddelen aanreiken. Deze maatregel is daar een goed voorbeeld
van, omdat elke woning, oud en nieuw, in aanmerking komt voor zo’n scan. De inspecteur onderzoekt de woningen en
noteert alle energiegegevens. Nadien krijgen de bewoners tips om energie te besparen en worden een aantal gratis aanpassingen aangeboden.
Wie interesse heeft in dit gratis onderzoek van zijn woning, kan terecht bij de milieudienst van het gemeentebestuur voor
een inschrijvingsformulier. Dit kan tot eind dit jaar.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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PREMIES Eandis voor ENERGIEbesparende maatregelen
Energie besparen is belangrijk voor zowel het milieu als de portemonnee. Daarom zijn er allerhande tegemoetkomingen op
federaal en gewestelijk niveau. Maar daarnaast geeft ook netbeheerder Eandis premies voor energiebesparende investeringen van particulieren en ondernemingen. Een overzicht volgt hierna.
Particuliere klanten kunnen voor een huis dat al minstens drie jaar is aangesloten op het elektriciteitsnet, een premie krijgen
voor energiebesparende ingrepen rond verwarming, warm water, energiebeheer, isolatie en ventilatie.
Concreet gaat het om premies voor:
condensatieketel op aardgas;
warmtepomp;
thermostaatkraan op radiatoren;
zonneboiler voor sanitair warm water en ruimteverwarming;
zonneboiler voor uitsluitend sanitair warm water;
keukengeiser op aardgas;
ventilatiesysteem met warmterecuperatie;
hoogrendementsbeglazing;
dakisolatie;
buitenmuurisolatie;
buitenzonwering;
domoticasysteem;
verbouwen van een woning of appartement volgens het ‘passief huis’-principe;
aardgaswasdroger.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Particulieren met een nieuwbouwproject kunnen een premie aanvragen voor een domoticasysteem en aardgaswasdroger.
Ook wie een energieprestatiepeil heeft lager dan 80, krijgt een premie. Je vindt dit peil op het energieprestatiecertiﬁcaat dat
voor nieuwbouwwoningen verplicht is sinds 1 januari 2006.
Eandis voorziet ook heel wat premies voor ondernemingen:
condensatieketel;
thermostatische radiatorkranen in bestaande gebouwen;
warmtepomp;
rechtstreekse aardgasverwarming;
luchtverhitters;
warmeluchtgeneratoren;
stralingstoestellen;
relightning;
new lightning;
zonneboiler;
ventilatiesysteem met warmterecuperatie;
hoogrendementsbeglazing;
dakisolatie;
muurisolatie;
snelheidsregelaars;
hoogrendementsmotoren;
gestuurde ontdooiing bij koelinstallaties;
REG-steun voor energieaudit of energiestudie;
halen van de passiefhuisstandaard.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie investeert in energiezuinige toepassingen, wint drie keer:
lagere energiefactuur want minder verbruik;
minder belasting voor het milieu want lagere CO2-uitstoot;
premie van Eandis.

•
•
•

meer info:

huisvestingsdienst, 052 43 23 40 en huisvesting@berlare.be
www.premiezoeker.be
www.eandis.be
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MILIEUTIP van de maand
Laat regelmatig brandsto
ftanks op lekken controlere
n.
Wanneer ze buiten liggen,
kunnen ze via doorsijpeling
het water verontreinigen
.
Verzamel gebruikte oliën
en breng ze
naar het containerpark

Zwerfvuilteam van start
Op 15 juli is het zwerfvuilteam in onze gemeente gestart.
Dat is iets later dan gepland, omwille van administratieve procedures.
Het team concentreert zich in het begin op de Donk,
maar zal in de komende maanden ook de andere straten in onze
gemeente bezoeken. Bij hun eerste doortocht haalde de ploeg reeds
tien volle vuilniszakken op. Wij hopen dat de inwoners en bezoekers van
onze gemeente deze inspanningen waarderen en voortaan hun zwerfvuil
zullen deponeren waar het thuishoort: in de vuilbak!

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.
Om de vier maand kan je in Infogem de vorderingen van het project lezen.
In Infogem januari-februari 2009 werd dit waterschap voor het eerst toegelicht.
In de editie van mei-juni kon je een eerste stand van zaken lezen.
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 eind juli
Fase 1 is zo goed als klaar. De betonnen distributietank is af en positief getest op zijn waterdichtheid.
Ook het distributienet is zo goed als in orde. 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.
Op de foto zie je Piedad bij de put met de hoofdkraan voor het distributienetwerk nabij de
opslagtank. Zij is door de inwoners van Chumunde verkozen tot schatbewaarder van het lokale
watercomité. De oprichting van zo’n watercomité is essentieel bij de PROTOS-aanpak van een
waterproject. Met een lokaal comité kan de lokale bevolking immers zich het project toeeigenen. Het comité wordt verantwoordelijk voor de uitbating en het onderhoud van het
systeem. Iedere aangesloten gebruiker zal een bijdrage betalen à rato van zijn drinkwaterverbruik. Piedad zal deze fondsen beheren, namens het democratisch verkozen watercomité.
Momenteel worden de oﬀertes vergeleken voor de bouw van de watervang en het waterzuiveringsstation. De uitvoering van fase 2 start in september.
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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Opening
nieuw woonzorgcentrum
OCMW Berlare komt in zicht
De werkzaamheden aan het nieuwe woonzorgcentrum in Overmere zitten in de allerlaatste fase. In de loop van oktober
verhuizen de 120 bewoners en het personeel van Herfstvreugde en Ter Meere naar de nieuwbouw.
Daarna pas starten de omgevingswerken: sloop oud rusthuis, aanleg parking en tuin, bouw ﬁetsenstalling en garage.
Tegen april 2010 is het terrein volledig afgewerkt.
Een opendeur mag niet ontbreken. De precieze datum wordt later meegedeeld.

Sociaal huis in gebruik sinds eind augustus
Op 27 augustus verhuisde het onthaal voor OCMW-bezoekers naar het nieuwe gebouw. Iedereen kan daar aan een ruime
balie terecht met eenvoudige vragen. Voor de meer complexe informatie kan men zoals steeds terecht bij een van de maatschappelijk werkers. Wie zijn budgetmeter wil opladen, kan dat eveneens al in de nieuwbouw. En ook externe diensten, zoals
de commissie Juridische Bijstand, zijn reeds verhuisd.
Een oﬃciële openstelling volgt later. Alle inwoners van Berlare horen hier nog over.
Omwille van de nog lopende werkzaamheden is de toegang tot de nieuwbouw nog niet optimaal. OCMW Berlare excuseert
zich hiervoor.
meer info: OCMW Berlare, 09 326 97 10

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

•

•
•

•
•

Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging
Personen die op 1 januari 2009 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (W.I.G.W.- of Omnio-statuut), hebben recht op vijftien gratis huisvuilzakken. De personen ontvangen in
september of oktober automatisch een brief met aangehechte bon. Deze bon kan worden ingeruild op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren.
Indien je geen brief met bon zou ontvangen en je toch meent recht te hebben op vijftien gratis huisvuilzakken, dan
vraag je bij het ziekenfonds een attest waarop vermeld staat dat je op 1 januari 2009 de verhoogde tegemoetkoming
hebt. Met dit attest krijg je dan alsnog de huisvuilzakken.
Gezinnen met drie of meer minderjarige kinderen
Gezinnen met op 1 januari 2009 drie of meer minderjarige kinderen, hebben recht op tien gratis huisvuilzakken. Zij ontvangen automatisch een brief met aangehechte bon. Deze bon kan worden ingeruild op het gemeentehuis van Berlare,
Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren.
Gezinnen met een kind dat een invaliditeit heeft van min. 66%
Een gezin met twee minderjarige kinderen, waarvan één kind een invaliditeit heeft van minimum 66%, heeft recht op
tien gratis huisvuilzakken.
Deze gezinnen ontvangen automatisch een bon bij het aanvraagformulier betreﬀende de toelage aan ouders of opvoeders van mindervalide kinderen.
Deze bon kan worden ingeruild op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren.
Indien je geen bon ontving en je toch meent recht te hebben op gratis zakken, dan kan je steeds terecht op de ﬁnanciële
dienst van het gemeentehuis in Berlare.
Incontinente patiënten die thuis worden verzorgd
Incontinente patiënten die thuis worden verzorgd, hebben recht op tien gratis huisvuilzakken. Zij moeten een attest van
de behandelende arts binnenbrengen op de ﬁnanciële dienst van het gemeentehuis in Berlare. Dit attest kan worden
binnengebracht tot 31 december 2009.
Bij de geboorte van een kind
Bij de geboorte van een kind krijgen de gezinnen automatisch een brief van de dienst bevolking met als bijlage het
eerste identiteitsstuk van het kindje en een bon voor twintig gratis huisvuilzakken. Deze bon kan je inruilen op het
gemeentehuis van Berlare, Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren.

meer info: ﬁnanciële dienst, 052 43 23 43 en rekendienst@berlare.be
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Laat nog een beetje NATUUR over voor je
(achter)kleinkinderen!
Over het belang van duurzaam consumeren
Iedereen heeft de mond vol over duurzaam consumeren.
Maar waarover gaat het en hoe kan je bijdragen tot duurzame consumptie?
Want we willen toch allemaal dat de volgende generaties nog kunnen genieten van de natuur?

Wat is duurzaam leven?
Duurzaam leven wil zeggen dat we op een verstandige manier gebruik maken van de natuur. Op die manier putten we het
milieu minder uit en kunnen onze (achter)kleinkinderen ook van deze groene luxe genieten.
De grondstoﬀen die onze industriële samenleving gebruikt, komen uit onze natuurlijke omgeving.
Men kan drie categorieën grondstoﬀen onderscheiden:
beperkt voorradige grondstoﬀen die uitgeput kunnen raken (natuursteen, aardolie,…);
onbeperkt voorradige grondstoﬀen die in grote hoeveelheden op de aarde aanwezig zijn (klei, leem,…);
hernieuwbare grondstoﬀen die ‘nagroeibaar’ zijn, d.w.z. geteeld kunnen worden (hout, riet, stro, katoen,…).

•
•
•

Deze laatste categorie raakt in principe nooit uitgeput, als we er verstandig mee omgaan. Wanneer we bijvoorbeeld hout
gebruiken dat voorzien is van een FSC-label, krijgen we de garantie dat het hout afkomstig is uit duurzaam geëxploiteerde
bossen.
Een ander bekend eco-label is het biogarantielabel voor biologisch geteelde producten. Voorts zijn er ook sociale labels,
zoals het Max Havelaar-label, die eerlijke prijzen en normale arbeidsomstandigheden voor de boeren uit het Zuiden garanderen.
Hoewel slavenarbeid reeds langer verboden is, werken mensen in lage loonlanden vaak twaalf uur per dag en dit zeven dagen op zeven. Onvoorstelbaar in deze westerse samenleving, maar die mensen doen dat wel onder druk van onze consumptiemaatschappij…

Wat kunnen we doen?
Het wordt hoog tijd dat we allemaal kritisch de herkomst nagaan van de goederen die we kopen. Op de website van Ovam
(www.ovam.be) vind je een opsomming van vaak gebruikte milieukeurmerken (eco-labels) terug. Als je producten koopt
met een van deze labels, ben je zeker dat het om duurzame producten gaat.
Op dezelfde website staan talrijke tips om een eigen (bescheiden) bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige wereld.
De generaties na ons zullen ons dankbaar zijn.
meer info: www.ovam.be

EXTRA gemeentelijke DOTATIE voor Berlaarse scholen
In het kader van het decreet lokaal ﬂankerend onderwijs, het gelijke kansendecreet
en de maximumfactuur, heeft het gemeentebestuur beslist vanaf dit schooljaar elke Berlaarse
school een extra dotatie te geven van 15 euro per leerling en per schooljaar.
De Berlaarse scholen kunnen deze premie autonoom aanwenden voor schoolzwemmen,
didactische uitstappen, schooluitgaven voor het bereiken van de eindtermen of andere
noodzakelijke leerlingenuitgaven.
Daarnaast kunnen de Berlaarse scholen ook een beroep doen op:
een gratis gids die in samenspraak met de klastitularis een natuurwandeling begeleidt in
Natuurreservaat Donkmeer;
een gratis gids die leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar rondleidt in de Eendenkooi en
kennis laat maken met het beroep van kooiker;
een gratis overvaart met de overzetboot De Kooiker;
een vermindering van 20% bij schoolvoorstellingen in CC Stroming.

•
•
•
•
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VRAAG TIJDIG Kids-ID aan
Vanaf 1 oktober kan je op de dienst bevolking terecht voor de aanvraag van een Kids-ID.
Dit is een elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar, met de Belgische nationaliteit.
Ze vervangt het witte, kartonnen identiteitsbewijs dat kinderen nodig hebben om naar het buitenland te gaan.
De Kids-ID is geldig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen waarvoor geen reispas nodig is.
De Kids-ID ziet eruit als een elektronische identiteitskaart voor volwassenen (eID): ze heeft hetzelfde formaat en bevat eveneens een foto en chip. De Kids-ID heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van uitreiking.
De kids-ID is dus een reisdocument, maar ze biedt bijkomende voordelen:
ze zorgt voor elektronische identiﬁcatie op internet vanaf de leeftijd van 6 jaar (veilig chatten, bibliotheek, ...);
ze vermeldt een centraal telefoonnummer waaraan verschillende telefoonnummers van familieleden in cascade kunnen
worden gekoppeld bij gevaar of problemen.

•
•

Ingebruikname
De dienst bevolking verwerkt aanvragen voor een Kids-ID vanaf 1 oktober. Tot dan worden nog steeds kartonnen identiteitsbewijzen uitgereikt die twee jaar geldig blijven. Wie na 1 oktober op reis gaat en nog beschikt over een geldig kartonnen
identiteitsbewijs met een gelijkende foto, hoeft nog geen Kids-ID aan te vragen.

Niet verplicht
Een Kids-ID is niet verplicht. Ze wordt enkel uitgereikt op aanvraag en dus worden geen oproepingsbrieven verstuurd. Een
identiteitskaart is pas verplicht vanaf 12 jaar.
Maar een kind dat naar een land gaat waarvoor geen reispas vereist is, heeft wel een Kids-ID nodig, tenzij het nog beschikt
over een geldige reispas.

Aanvraag en afhaling
Enkel wie het ouderlijk gezag uitoefent over het kind, kan een Kids-ID aanvragen. Hij of zij komt hiervoor samen met het kind
naar het loket.
Het kind is titularis van de Kids-ID. Dat betekent dat het kind steeds het identiteitsdocument bij zich moet hebben, ook als
het verblijft bij de andere ouder in geval van bijvoorbeeld scheiding of co-ouderschap. De dienst bevolking maakt, net als
voor de eID geen tweede exemplaar.
Wie een Kids-ID komt aanvragen, brengt het volgende mee:
een recente pasfoto met witte achtergrond (afmeting van kin tot kruin min. 2,50cm en max. 3,50cm);
eventueel een vervallen Kids-ID (of bewijs van diefstal of verlies).

•
•

Diverse procedures
Al naargelang de dringendheid zijn er verschillende procedures.
aard

beschikbaarheid

kostprijs

gewone procedure

ca. vier weken na aanvraag

3 euro

dringende procedure

bij aanvraag vóór 12 uur: afhaling de derde werkdag na de aanvraag;
bij aanvraag na 13 uur: afhaling de vierde werkdag na de aanvraag.

ca. 80 euro

zeer dringende procedure

bij aanvraag vóór 12 uur : afhaling de tweede werkdag na de aanvraag;
bij aanvraag na 13 uur: afhaling de derde werkdag na de aanvraag.

ca. 131 euro

Naar analogie met de eID worden pin- en pukcode met de post thuis bezorgd. Je neemt deze mee naar de dienst bevolking
om je Kids-ID af te halen.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
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GEBOORTES, OVERLIJDENS, HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten

29/05/2009
29/05/2009
31/05/2009
02/06/2009
03/06/2009
04/06/2009
07/06/2009
07/06/2009
09/06/2009
09/06/2009
09/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
17/06/2009
19/06/2009
23/06/2009
25/06/2009
26/06/2009
07/07/2009
07/07/2009
14/07/2009
16/07/2009
29/07/2009

Coysman Ruben
Vander Stricht Lukas
Van Acker Luuna
Van Ransbeeck Linde
De Rouck Liana
Van Dyck Sansa
De Clercq Senne
Lozie Edouard
Blancquaert Emma
Bracke Chiara
De Ridder Emile
Sacré Rune
Lapere Quinten
De Greef Frederik
Van Malderen Camille
Goossens Yanaïka
Fack Fleur
Dierinck Aster
Demuynck Tiemo
De Smet Chelsea
Ferreira de Carvalho Maarten
De Neve Charlotte
Van de Velde Febe

Geregistreerde overlijdens

12/06/2009
12/06/2009
15/06/2009
16/06/2009
16/06/2009
18/06/2009
19/06/2009
23/06/2009
24/06/2009
30/06/2009
02/07/2009
08/07/2009
13/07/2009
21/07/2009
22/07/2009
29/07/2009
30/07/2009
31/07/2009
01/08/2009
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Adam Maria (°04/08/1952)
Everaert Franciscus (°24/02/1922)
De Keulenaere Martha (°09/05/1913)
Boeykens Johan (°14/07/1935)
De Vadder Henri (°03/08/1937)
Van Vossel Josephus (°17/03/1925)
Meganck Germana (°10/04/1915)
Vermeir Alfons (°17/09/1938)
Boucqué Andréas (°08/03/1921)
Janssens Walter (°08/09/1948)
Samson Etienne (°24/02/1949)
Ide Anna (°13/10/1927)
Vandersnickt Nazarius (°20/11/1929)
Van Peteghem Martha (°16/09/1920)
Cornelis Clemens (°16/08/1925)
Bogaert Iréna (°12/02/1917)
Hanselaer André (°22/01/1951)
Schockaert Sylvia (°17/06/1915)
Scheerlinck Denise (°15/08/1943)

Voltrokken huwelijken

19/06/2009
19/06/2009
20/06/2009
20/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
03/07/2009
04/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
18/07/2009
18/07/2009
20/07/2009
25/07/2009
01/08/2009
01/08/2009

De Keukeleire Sven en Beaumont Karlien
Degreef Benny en De Croppe Evelien
De Schutter Wouter en Van Wassenhove Lindsay
Van Malderen Pierre en De Wolf Arlette
De Witte Nico en Timmermans Deborah
D’Haese Christophe en De Coene Katrien
Van Wesemael Thomas en Gysens Melissa
De Rouck Pascal en Boon Veerle
Claes Tom en Colpaert Leslie
Deschepper Frederik en Mitu Ornella
Druez Vincent en Bruyneel Katrijn
Sergeant Ivan en Vercruysse Anja
Vandersnickt Steven en Van Hauwe Freya
Baeyens Patrick en Keppens Els
Apers Koen en Verlaeckt Katia
Vleminckx Johan en Gotico Mercy

Gouden jubilea

11/06/2009
09/07/2009
16/07/2009
01/08/2009

De Vriese Georgius en Wierinck Irma
De Both Gerard en De Clercq Albertina
Fiers Marcel en Beyens Jacoba
Van Der Jeught Aloïs en Vander Veken Emiliana

Diamanten jubileum

10/06/2009
28/07/2009

Vande Winckel Camille en D’Hooms Gabriella
Heekhout Basilius en Berger Elisabeth
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Nieuw adres bouwmaatschappij CVBA Hulp in Woningnood
Sinds half juli heeft bouwmaatschappij CVBA Hulp in Woningnood een nieuwe locatie.
Je vindt de medewerkers voortaan in hun gloednieuwe kantoor in Gaver 70.
Van daaruit staan zij garant voor de verdere uitbouw van hun dienstverlening.
Het kantoor is open:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

•
•
•
•
•

9-12 uur;
9-12 en 16-18 uur;
gesloten;
9-12 uur;
9-12 uur.

Iedereen is van harte welkom op de opendeur op zaterdag 19 september van 10 tot 16 uur.
meer info: CVBA Hulp in Woningnood, 052 42 57 60

Aan wie GEEF jij EEN PLUIM?
Op 7 september lanceren alle regionale TV-omroepen en de
Koning Boudewijnstichting opnieuw de gezamenlijke oproep ‘DE
PLUIM’. Al wie zich belangeloos inzet voor een open en aangename samenleving, komt in aanmerking voor een pluim (2.000 euro).
Mensen die zich met veel energie inzetten voor anderen en voor de samenleving, verdienen zeker een pluim. Ook al gaat het
om relatief kleine initiatieven op lokaal niveau, de tv-omroepen en de Koning Boudewijnstichting vinden dat deze mensen
in de bloemetjes mogen worden gezet. Daarom lanceren ze voor de zesde keer ‘De Pluim’.
De bedoeling is burgers te nomineren van wie je het engagement bewondert. Het gaat om mensen die zich inzetten voor
culturele en sociale doelen. In elk zendgebied selecteert een onafhankelijke jury vijf laureaten. Elke zender zal via reportages
‘zijn’ vijf kandidaten voorstellen. Daarna kunnen de kijkers stemmen voor de kandidaat die volgens hen ‘De Pluim’ verdient.
In het weekend van 12 en 13 december worden de winnaars bekendgemaakt. Elke winnaar krijgt behalve een pluim, ook
2.000 euro. De vier overige geselecteerden per zender ontvangen elk 500 euro.
Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 5 oktober bij TV Oost, IZ Hoogveld zone D, Vosmeer 16 te 9200 Dendermonde.
Of via info@tvoost.be.
meer info en nominatieformulier: 070 344 083
www.depluim.be
www.tvoost.be
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GELEGENHEIDSFRITUUR ‘Sint-Martinus’ op jaarmarkt
Naar aanleiding van jaarmarkt baat het Sint-Martinusfonds op dinsdag 29 september
een gelegenheidsfrituur uit in de Parochiezaal. Iedereen is welkom tussen 11.30 en 14.30 uur om te
smullen van frietjes met stoofvlees of balletjes in de tomatensaus.
Inschrijven op voorhand is niet nodig.
De opbrengst gaat integraal naar de werking van het Sint-Martinusfonds. Dit fonds organiseert
maandelijks een gratis voedselbedeling (groenten, diepvriesvoedsel, brood, melk, rijst,
conﬁtuur, …) in de drie deelgemeenten. Momenteel kunnen ongeveer 45 arme gezinnen rekenen
op de steun van het fonds.
meer info: Raoul Verhaeven, 0475 96 89 82 en raoulhuguette@skynet.be

SPAGHETTI voor projecten pater De Visscher
Pater De Visscher werkt al jaren in Congo. Vanuit zijn missiepost in Mwembe staat hij paraat voor de inwoners van maar liefst
36 dorpen. Het vormings- en ontwikkelingswerk is een opgave, groot en zwaar als een olifant. Maar zoals een Congolees
spreekwoord klinkt: “De mieren zeiden: als wij samenwerken, kunnen we een olifant verplaatsen!”.
Op zondag 6 september kan je het werk van pater De Visscher steunen door in de Parochiezaal aan te schuiven voor een
lekkere spaghetti (vanaf 12 uur) of een pannenkoek (vanaf 14 uur).
meer info: Marc Vandersmissen, 0477 94 35 79 en marc.vandersmissen@skynet.be

Afscheidsavond Pater De Visscher
Na een deugddoende vakantie vertrekt Pater de Visscher terug naar zijn geliefde Congo.
Werkgroep Pater De Visscher organiseert een afscheidsavond in CC Stroming
op dinsdag 20 oktober om 20 uur. Iedereen is van harte welkom.
Burgemeester Karel De Gucht zal, onder voorbehoud, het Belgisch project toelichten over
de heraanleg van een belangrijke verbindingsweg. Dit plan is heel belangrijk voor de bevolking
van Mwembe, de missiepost van de pater.
Willem Vermandere luistert de avond muzikaal op.
Na het oﬃciële gedeelte kan iedereen persoonlijk afscheid nemen van de pater.
Tickets kosten 8 euro; jongeren tot 18 jaar betalen 5 euro. Tickets via CC Stroming: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be.
meer info: Leo Segerink, 052 42 23 96
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TERUGBETALING cursus animator in het jeugdwerk
Het gemeentebestuur voorziet vormingssubsidies voor wie een erkende cursus voor de opleiding tot monitor heeft gevolgd.
Dat betekent dat iedereen tot en met 25 jaar die in Berlare woont of er actief is in het jeugdwerk, een attest van deelname
aan zo’n cursus kan indienen op de dienst jeugd & vorming.
Het gemeentebestuur betaalt dan de helft van het cursusgeld terug, met een maximum van 40 euro.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be

SCHEEF WEEKEND Chirojongens Berlare
Chirojongens Berlare nodigen iedereen uit op
een nieuwe editie van het Scheef Weekend
op zaterdag 5 en zondag 6 september aan de
Scheve Villa.
Mosselliefhebbers komen aan hun trekken op
zaterdag van 17.30 tot 21 uur en op zondag
van 12
tot 14 uur. Mountainbikers verzamelen zond
agochtend tussen 8 en 11 uur. Ze kunnen kieze
n uit een
traject van 25, 50 of 70 km. Deelnemen kost
3 euro (parking, kleedkamers, twee bevoorrad
ingen,
douche en bikewash inbegrepen). Kinderen
tot en met 12 jaar kunnen op zondag deelnemen
aan de kidstour. Dit is een begeleide tocht van
15 km die start om 10 uur.
meer info: Piet Vandersnickt, 0477 20 37
51- www.schevevilla.be

De JEUGDRAAD zoekt jou!
De jeugdraad is een adviesorgaan van het gemeentebestuur dat mee nadenkt over de toekomst
voor jeugd en jeugdfaciliteiten in onze gemeente. De jeugdraad is op zoek naar nieuwe leden met interesse in jeugd(werk).
Als lid kan je mee adviezen helpen formuleren, subsidies aan verenigingen bespreken, evenementen voor jongeren organiseren
en samenwerken rond eenzelfde thema. Elke inwoner tussen 15 en 35 jaar kan zich kandidaat stellen.
Dat kan vanuit een jeugdvereniging, maar evengoed als onafhankelijk lid.
meer info: Ruud Van de Weghe, 0476 46 70 61 en Jeugdraad.berlare@hotmail.com

STARTDAGEN JEUGDBEWEGINGEN
Voor wie het voelt kriebelen om aan te sluiten bij een jeugdbeweging, hebben we de startdagen van de Berlaarse
verenigingen hierna opgesomd.
Chirojongens Berlare
wanneer:
zondag 4 oktober van 14 tot 17.30 uur
waar:
Scheve Villa, Donklaan 7
meer info:
Ruben Van der Haegen, 0485 25 06 48

•
•
•

Chiromeisjes Overmere: (open chirodag)
wanneer:
zondag 27 september van 14 tot 17 uur
waar:
chiroheem, Kloosterlandstraat 8
meer info:
Jessica Thys, 0485 47 31 80

Chirojongens Overmere (open chirodag)
wanneer:
zondag 27 september van 14 tot 17.15 uur
waar:
lokalen Boerenkrijgpark, Molenstraat 1
meer info:
Laurent De Smet, 0477 78 64 89

KSJ Berlare:
wanneer:
waar:
meer info:

•
•
•

Chiromeisjes Berlare
wanneer:
zondag 4 oktober vanaf 13.30 uur
waar:
lokalen Wegelken
meer info:
Sanne Thibau, 0485 83 53 04

•
•
•

•
•
•
•
•
•

zaterdag 3 oktober vanaf 13.30 uur
lokalen aan parochiezaal
Sophie Verbeke, 0494 27 29 19
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HERFSTVAKANTIE bij Initiatief Buitenschoolse kinderopvang (IBO)
Tijdens de herfstvakantie, van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 november, richt het gemeentebestuur kinderopvang in voor
alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

Locaties:

•
•
•

De Boomhut, Gaver 72 in Berlare
De Speling, Burgs. De Lausnaystraat 79 in Overmere
’t Biebelotje, Veerstraat 36 in Uitbergen

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

Openingsuren: van 7 tot 18.30 uur.

Ouderbijdragen:
aantal uren
3,14 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

Er is tariefvermindering vanaf het 2de kind (-25% op het totale bedrag). De mogelijkheid bestaat om een sociaal tarief (-50%)
aan te vragen.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf dinsdag 13 oktober. Je bezorgt het inschrijﬀormulier aan de dienst jeugd & vorming ter plaatse, met de
post of per e-mail. De inschrijvingen worden verwerkt volgens inkomende volgorde.
Gelieve te verwittigen indien je kind, na inschrijving, toch niet aanwezig zal zijn. Niet afgemelde afwezigheden worden aangerekend op de factuur.
meer info:

dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER HERFSTVAKANTIE 2009
Bezorg dit ingevulde formulier vanaf dinsdag 13 oktober aan de dienst jeugd & vorming
NAAM KIND:
ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN?
IS JE KIND NOG NIET INGESCHREVEN IN HET IBO?
GEBOORTEDATUM:
ADRES:
TEL:
AFSPRAAK:
Schrijft zich in te:

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

dinsdag 3 november 2009
woensdag 4 november 2009
donderdag 5 november 2009
vrijdag 6 november 2009
14
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Een weekend lang
internationaal FIGURENTHEATER in Berlare
Tijdens het tweede weekend van oktober zijn drie buitenlandse ﬁgurentheaters te gast in Berlare.
Hun passage kadert in een internationaal ﬁgurentheaterfestival van Opendoek v.z.w., CC Ieper en CC Stroming.
Er zijn voorstellingen in CC Stroming, SCC De Venne en Feestzaal Overmere. Omdat alle voorstellingen uitermate geschikt
zijn voor gezinnen met jonge kinderen, kan CC Stroming voor deze driedaagse rekenen op de medewerking van de
jeugdraad en van de lokale afdelingen van de Gezinsbond. De voorstellingen hebben voor jong en oud een eenheidsprijs
van slechts 3 euro.

Theater Arlekin (Polen) | Harlekijn in nesten (vanaf 6 jaar)
vrijdag 9 oktober om 19 uur in CC Stroming
Deze voorstelling keert terug naar de wortels van de Commedia dell’ Arte,
dat zijn oorsprong vindt in het 16de eeuwse Italië.
De belangrijkste kenmerken van Commedia dell’ Arte vind je dan ook in deze
voorstelling terug: improvisatie op basis van grote verhaallijnen, vaste en
stereotiepe personages, maskers, pantomime.
‘Harlekijn in nesten’ is een grappige, muzikale voorstelling voor jong en oud.
Wie zal het hart van de mooie Isabella
veroveren? De gevoelige maar arme Harlekijn of de gemene maar rijke Pantalone?
www.arlekin.lodz.pl

Theater Madoc (Nederland) | Het vogelmeisje (vanaf 3 jaar)
zaterdag 10 oktober om 15 uur in SCC De Venne
Wat is er mooier dan vliegen met vogels, hoog in de lucht? Zo hoog dat je
achter de wolken kan kijken? Ja, dat zou het prinsesje wel willen!
Maar de koning en koningin houden het prinsesje graag binnen en sluiten
alle deuren en ramen. Tot op die ene dag er een deurtje bleef open staan …
Een voorstelling met marionetten en een poppenspeelster die als kostuum
het kasteeldecor draagt.
Na de voorstelling spelen we samen een leuk spel!
www.theater-madoc.nl

Theatro Papelito (Italië) | Watch the birdie! (vanaf 3 jaar)
zondag 11 oktober om 11 uur in Feestzaal Overmere
Een woordeloos schouwspel met scharen en papier. Handen knippen papier tot vormen. Diezelfde handen maken van de
papieren vormen ‘levende’ ﬁguren en creëren zo een fantasierijke wereld.
Theatro Papelito reist heel de wereld rond met zijn eigen gemaakt universum aan papieren popjes.
www.papelito.net

meer info en tickets: CC Stroming, 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
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Concert Dendermonds Symfonisch orkest
Het Orgelcomité van Overmere nodigt op zondag 27 september het Dendermonds Symfonisch orkest uit. Het krijgt de
steun van organiste Lieve Van de Rostyne. Op het programma staan ondermeer werken van Bach, Beethoven, Heinichen,
Morricone en Piazzolla. Het concert vindt plaats in de parochiekerk van Overmere en begint om 19 uur.
meer info: Jan Joos, 09 367 72 38

Open
Monumentendag
Zondag 13 september is het Open Monumentendag Vlaanderen. Het thema is ‘zorg’. In Uitbergen zijn er om 14 en 15 uur rondleidingen in
de Sint-Pietersbandenkerk met aansluitend een
kort orgelrecital. In d’ Oude Kapel in Overmere
kan je tussen 10 en 18 uur een tentoonstelling
rond het thema bezoeken.
meer info: cultuurdienst, 052 42 42 47 en
cultuur@berlare.be

Optreden ENCANTAR
In het kader van 80 jaar KAV Berlare organiseert de vereniging een concert van Encantar op donderdag 15 oktober om 20 uur in de parochiekerk van Berlare.
Vier jonge vrouwen brengen polyfone muziek uit de 14de, 15de en 16de
eeuw weer tot leven.
De nieuwe voorstelling van Encantar is opgebouwd rond composities die
de vrouw centraal plaatsen. Profane chansons van Jacob Obrecht, een
bloemlezing uit het melancholische liedboek van Margareta van Oostenrijk en religieuze muziek van Giovanni Perluigi da Palestrina worden
afgewisseld met muziek voor luit solo.
Encantar verrast en betovert met prachtige outﬁts en een unieke
interpretatie van deze eeuwenoude muziek, die nergens zo tot zijn recht
komt als in een kerk.
Encantar is: Soetkin Baptist (Ishtar), Sarah Abrams, Lieselot De Wilde en
Kerlijne Van Nevel.
Tickets kosten 12 euro voor leden van KAV en 16 euro voor niet-leden.
meer info en tickets: 02 220 30 60,
0479 46 54 60
buitengewoneactiviteiten@kav.be
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FOTOTENTOONSTELLING
‘Samen in Uitbergen’
leden van de duivenbond ‘Rap of Niet’

Over het Uitbergse verenigingsleven
in de eerste helft van vorige eeuw

Werkgroep Erfgoed Uitbergen nodigt iedereen uit op haar tentoonstelling tijdens het kermisweekend van Uitbergen. Na
tentoonstellingen over straatbeelden en gebouwen schenkt de werkgroep dit jaar aandacht aan mensen die in het Uitbergse verenigingsleven actief waren.
Erfgoeddag dit voorjaar stond in het teken van de vriendschap. Over de vreugde van het samenzijn, het delen van lief en
leed. Werkgroep Erfgoed Uitbergen greep dit nationale evenement aan om op zoek te gaan naar foto’s met veel Uitbergse
mensen op. Vooral uit het plaatselijke verenigingsleven doken vele foto’s op. Er is voldoende materiaal om de tentoonstelling
enkel te wijden aan het verenigingsleven van vóór 1950.

Openingsuren tentoonstelling
De oﬃciële opening van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 11 september om 20 uur.
Daarna blijft de tentoonstelling gratis toegankelijk op:
zaterdag 12 september van 17 tot 21 uur;
zondag 13 september van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur;
maandag 14 september van 10 tot 12 uur.

•
•
•

Fotoboek
Werkgroep Erfgoed Uitbergen geeft dit najaar een fotoboek uit over hetzelfde onderwerp. In het boek is plaats voor meer
foto’s dan in de tentoonstelling. Je kan het boek bestellen tijdens de openingsuren van de expo.
meer info: Etienne Janssens, 09 367 55 94 - Mark De Martelaer, 09 367 77 74

TICKET CC STROMING goed voor 10% KORTING OP ETENTJE
Om een avondje uit voor het publiek compleet te maken, werkt CC Stroming vanaf nu samen met enkele
plaatselijke eetgelegenheden. Wie op de dag van de voorstelling een geldig toegangsticket kan
voorleggen bij de deelnemende horecazaken, geniet 10% korting op zijn rekening.
Het gemeentebestuur heeft hiervoor elk restaurant, elke brasserie en elke taverne in de gemeente aangeschreven. Van zes
zaken kreeg het bestuur een positief antwoord. Met deze zaken heeft het gemeentebestuur in augustus een samenwerkingsovereenkomst ondertekend van september 2009 tot en met juni 2010.

Eenvoudige en directe formule
Het principe is eenvoudig: op vertoon van een geldig ticket en enkel op de dag van de voorstelling geniet je 10% korting
op een maaltijd. Reserveren op voorhand is verplicht, zoniet vervalt de korting. Enkel wie onmiddellijk bij reservatie meldt
dat hij tickets heeft voor het CC, is gegarandeerd op tijd voor de voorstelling. Dit aanbod geldt enkel voor de voorstellingen
die CC Stroming zelf organiseert. Activiteiten van andere organisatoren (verenigingen, privé-personen, …) komen niet in
aanmerking. Ook wie enkel een glas gaat drinken, zonder dat hij een maaltijd nuttigt, krijgt geen korting.
Het gemeentebestuur en de deelnemende horecazaken proberen op deze manier de UiT-beleving in Berlare te verruimen.

Deelnemende zaken
Eetgelegenheden waar je vóór en/of na een voorstelling iets kan gaan eten met 10% korting:
’t Pompierken (052 52 36 49)
Galleria (09 367 93 46)
’t Oud Brughuys (052 42 69 32)
De Boerenkrijg (09 367 52 20)
Papadoc (052 42 20 08)
’t Cuisintje (052 42 73 61

•
•
•
•
•
•

meer info: CC Stroming, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
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BEELDENSTROOM 09: de portretten
Infogem heeft de voorbije maanden aandacht geschonken aan Beeldenstroom 09, de installatie van Pieter Vermeersch die
nog tot 27 september te zien is langs de Schelde en de Kalkense Vaart tussen Berlare en Wetteren.
De kunstenaar verwerkte portretten van lokale ﬁguren in deze installatie. Zo’n twintig fotografen, gecoacht door Marc Van
Gysegem, verleenden hun medewerking.
De originele portretten kan je van 6 september tot 25 oktober bekijken in de galerie van CC Stroming.
Marc Van Gysegem licht toe hoe hij en zijn fotografenteam de voorbije maanden tewerk gingen:
“Ongeveer zes maand geleden vroeg Kurt Vanbelleghem, curator van Beeldenstroom 09, of ik contacten wou leggen met
fotoclubs en andere amateurfotografen uit Berlare, Laarne, Wichelen en Wetteren. Ik zou hen vragen of ze een aantal treffende zwart-witportretten konden maken van inwoners uit deze gemeenten. De eerste reacties waren echter niet direct
hoopgevend. Pieter Vermeersch zou immers hun portretten verwerken in grote egaal ingekleurde vlakken. Maar na enkele
vergaderingen en de zekerheid dat de portretten zelf in een nevententoonstelling te zien zouden zijn, trok het fotoproject
zich op gang.
Elke fotograaf zorgde voor twee expressieve portretten van twee verschillende personen. Wie er op stond, maakte niet uit,
zolang het maar een inwoner uit een van de vier deelnemende gemeenten was. Kwalitatieve eisen waren er wel: het beeld
moest treﬀend genoeg zijn en de beeldkwaliteit moest toelaten om er de enorme uitvergrotingen van te maken die nu
langs de Schelde en de Kalkense Vaart staan opgesteld. De kwaliteit van de foto’s is indrukwekkend en ik feliciteer van harte
de twintig fotografen voor hun puik werk.”
Uit de veertig geselecteerde portretten heeft Pieter Vermeersch er acht geselecteerd voor zijn ingekleurde vergrotingen.
De volledige serie portretten is in september en oktober te zien in CC Stroming.
Het project kon rekenen op de steun van Tekenacademie Wetteren, lerares Tine De Meester, die de digitale ﬁles voorbereidde, en leraar Lieven De Geest, die samen met Marc Van Gysegem de kwaliteit van de afdrukken controleerde.
met foto’s van: Lydia Bracke, Filip De Backer, Herman De Backer, Luc De Backer, Patrick De Bruyne, Cyriel De Gucht, Katrien
De Saedelaere, André De Taey, Geert De Taey, Marleen De Vos, Davy De Winne, Guido Flobert, Chris Galler,
Martine Hondeghem, Alain Meirte, Raf Pensaert, Ann Ryckaert, Marc Van Gysegem, Kris Van Maercke en Nic Vermeulen

© Alain Meirte
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© Katrien De Saedelaere

© Kris Van Maercke

© Lydia Bracke

© Marleen De Vos

© Nik Vermeulen

KERMISPROGRAMMA
2009
PROGRAMMA UITBERGEN KERMIS
zondag 30 augustus
15 uur

Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen KBWB/WBV
10 ronden van 7 km
inschrijving: café Ter Linden / prijsuitreiking: café De Zwaan

zaterdag 5 september
14 uur

3 uren rond Uitbergen (WTC De Dorpsvrienden)
inschrijving vanaf 13 uur: café Ter Linden

vrijdag 11 september
20 uur

Opening fototentoonstelling ‘Samen in Uitbergen’ (Werkgroep Erfgoed)
over het Uitbergse verenigingsleven in de eerste helft van de 20ste eeuw
ook op zaterdag: 17 tot 21 uur
zondag: 10 tot 12 uur en 15 tot 18 uur
maandag: 10 tot 12 uur

zaterdag 12 september
vanaf 16 uur in de Veerstraat en op het Dorpsplein (tot 24 uur)

18.30 uur
22.15 uur

Rope skipping Berlare-Zele
Info- en promostand (WTC De Dorpsvrienden)
Straatanimatie (Luis Borges ‘Music Box’)
Prijsuitreiking kindertekenwedstrijd
Speelgoedmarkt, kermisstands van plaatselijke verenigingen
Rommel-, antiek- en brocantemarkt (o.v.)
Djembé Djembé
Volksspel: nagelkloppen
Wijntentje t.v.v. het kermiscomité
Kermisbarbecue in SCC De Venne
Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan met discobar
Kermisworp van op het balkon van het oud-gemeentehuis
tal aan waardevolle prijzen en verrassingen
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zondag 13 september
Grote gewaarborgde kermisvlucht uit Quievrain in lokaal De Zwaan

maandag 14 september – jaarmarkt
Speciale aandacht voor kinderjaarmarkt
Kleine veemarkt voor schapen, honden, kippen en konijnen
Premies met de medewerking van het gemeentebestuur
Uitbetaling in het oud-gemeentehuis
De tentoongestelde dieren moeten op de markt aanwezig zijn van 9 tot 11.30 uur.
9.30 uur
10 uur
12 uur

Plechtige eucharistieviering voor de overleden parochianen en zegening van de graven
Ludiek kermisevenement op het dorpsplein (Gezinsbond Uitbergen)
Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan, met discobar

zondag 20 september
15 uur

Koﬃeconcert in SCC De Venne (K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen)
inkom: 6 euro

PROGRAMMA DONK KERMIS
vrijdag 11 september
19.30 uur

Schieting zonder vizier liggende wip in café De Wandeling (privé)

zaterdag 12 september
15 uur

Wielerwedstrijd Elite zonder contract (onder 23 jaar) KBWB/WBV
12 ronden van 9,4 km
start en inschrijving: café In de Wandeling / aankomst en prijsuitreiking: café Mistral

maandag 14 september – jaarmarkt voor vee en huisdieren
Toegankelijk voor iedereen op het pleintje voor het Kapelleplein. Het bestuur beslist over de uitkering
der prijzen.
9.30 uur
10.30 uur

Mis voor de overledenen sinds kermis 2008 in Bareldonkkapel
Bakbolling in café restaurant Regina (ook om 19.30 uur)
Heel de dag mosselen en gratis vlaaien of rijstpap
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PROGRAMMA BERLARE KERMIS
vrijdag 25 september
17 uur
20 uur

Kermiscafé in Cultuurcafé
Dartswedstrijd in café Parochiehuis - inschrijven vanaf 18 uur
850 euro prijzenpot: 500 euro voor mannen, 350 euro voor vrouwen

20 uur

Opening kermistentoonstellingen gemeentehuis
‘Hygiëne door de eeuwen heen’ (Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare)
‘Waterschap Chumunde’ (gemeentebestuur, GROS en regiobeleid Oost-Vlaanderen)
de tentoonstellingen zijn toegankelijk:
zaterdag: 17 tot 20.30 uur
zondag: 10 tot 12 uur en 15 tot 20 uur
maandag: 9 tot 12 uur (voor scholen op aanvraag)
dinsdag: 10 tot 20 uur

20 uur
20 uur
20 uur

Kermisquiz in café De Dreef
Grote belotwedstrijd in café De Warande
Paaldansen in café ‘t Half Maantje

zaterdag 26 september
10.30-15.30 uur
14 uur

Voetbalwedstrijden van verschillende jeugdreeksen (SK Berlare)
Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
60 km in 10 ronden van 6 km

14.30 uur
16 uur
16.30 uur

Soldatenschieting op staande wip op terrein achter sporthal
Volleybalwedstrijden jeugdploegen in sporthal Berlare (JTV Brigand)
Wielerwedstrijd voor Juniores KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
90 km in 15 ronden van 6 km

18 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
21 uur
21 uur

Kermiscafé in Cultuurcafé
Volleybalwedstrijden seniorenploegen in sporthal Berlare (JTV Brigand)
Kermisconcert door ’t Meziek in CC Stroming
Discobar New Line in café De Warande
Mosselfestijn in café ‘t Half Maantje
Fuif met DJ Benny in café De Dreef
Kermisfuif met DJ Jo in café Parochiehuis
Go crazy, exotische cocktails aan te gekke prijzen in café De Klokke
Gelegenheidscafé met muzikale omlijsting in AMI op het Dorp (JTV Brigand)
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zondag 27 september
10 uur
ca. 11.45 uur
14 uur
17 uur
17.30 uur
18 uur
19 uur

Ambiancemuziek in café De Klokke
Groet en bloemenhulde aan monument
Steakfestijn in café ‘t Half Maantje
Muzikale wandeling (Koninklijke Fanfare en Drumband De Verenigde Vrienden Overmere)
Fuif met DJ Benny in café De Dreef
Kermiscafé in Cultuurcafé met om 21 uur Studio Zondag met Combo Caliente
Discobar New Line in café De Warande

maandag 28 september
10 uur
11 uur
16 uur
17 uur

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

19 uur
20 uur

Kaarting: belotten in sporthal Berlare - 150 euro vooruit + inleg en andere prijzen
Superbingo in café De Klokke - 750 euro prijzenpot – 3 ronden (deelname: 3 euro) en 1 superronde
(deelname: 5 euro)

dinsdag 29 september
6 uur
10 uur

Kermiscafé in café De Klokke
Prijskamp voor paarden
Brabants ras – zadelpaarden – pony’s en ezels
Keuring van de dieren begint stipt om 10 uur.

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

Jaarmarktfuif met DJ JO tot in de vroege uurtjes in café Parochiehuis
Gelegenheidscafé met wedstrijd en ’s avonds muzikale omlijsting in AMI op het Dorp (JTV Brigand)
Friet met stoofvlees of balletjes in tomatensaus in de Parochiezaal (Sint-Martinusfonds)
Entrecôtefestijn in café ‘t Half Maantje
Fuif met DJ Benny in café De Dreef
Discobar New Line in Café De Warande
Amusement, dans en plezier met André Baert in sporthal Berlare
Kermiscafé in Cultuurcafé met om 21 uur optreden van Puirek

woensdag 30 september
10 uur
13 uur
14 uur

Afsluiten kermis in café De Klokke
Kermiscafé in Cultuurcafé
Wielerwedstrijd Elite Sportgroepen KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
162,4 km in 14 ronden van 11,6 km (Memorial Fred De Bruyne)

18 uur
21 uur
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Gelegenheidscafé aan de aankomst tijdens de wielerwedstrijd (JTV Brigand)
Drinkgelegenheid tijdens de wielerwedstrijd in café De Dreef
Paaldansen in café ‘t Half Maantje
Vuurwerk op het Beukenplein (gemeentebestuur)
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Nieuw cursusjaar Vorming Overdag
Vorming Overdag biedt een brede waaier aan cursussen voor volwassenen. Dit aanbod van het gemeentebestuur wil kleine
groepen volwassenen op een aangename manier iets bijleren. Het gemeentebestuur is niet bevoegd om erkende attesten af
te leveren, maar dat doet geen afbreuk aan de sfeer.

Startdata cursusjaar 2009-2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frans A: dinsdag 6 oktober om 13.30 uur;
Frans B: dinsdag 6 oktober om 9 uur;
Engels A: maandag 5 oktober om 13.30 uur;
Engels B: maandag 5 oktober om 13.30 uur;
Naad A: donderdag 3 september om 13.30 uur;
Naad B: dinsdag 6 oktober om 13.30 uur (nieuwe lesgever);
Koken groep 1 (Rudolf ): donderdag 8 oktober om 9 uur (om de 14 dagen);
Koken groep 2 (Marie-José): donderdag 15 oktober om 9 uur (om de 14 dagen);
Tekenen: dinsdag 6 oktober om 13.30 uur.

Tarieven
Inwoners van Berlare betalen voor een cursusjaar 12 euro; andere cursisten betalen 20 euro.
Inschrijven kan enkel op de dienst jeugd & vorming.
meer info en inschrijvingen: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.administratie@berlare.be

Zesde show LES FEMMES UNIQUES in CC Stroming
Les Femmes Uniques presenteren hun nieuwe voorstelling op vrijdag 6,
zaterdag 7 en zondag 8 november in CC Stroming. Vaste ingrediënten blijven
prachtige kostuums en een afgewerkte, professionele show. Voor hun negende
verjaardag pakken de dames uit met enkele extra dolkomische acts en leuke
parodieën op bekende ﬁlmﬁguren.
Het indrukwekkende palmares van afgelopen jaar bewijst eens te meer dat het
gezelschap over topperformers beschikt: Kyara Mystika is gekroond tot Miss
Belgian Travestie 2009; Bamby mag zich een jaar lang laten aanspreken als Miss
Belgian Drag-Queen 2009.
Vier leden dingen samen met zes andere travestieten in februari 2010 mee naar
het felbegeerde kroontje van ‘Miss der missen’.
Les Femmes Uniques krijgen versterking van twee nieuwkomers: ex Miss Belgian
Travestie 2002 Vanessa Van Cartier en Boopsie, de zus van voormalig komisch
talent Tootsie en halve ﬁnaliste van het VT4-programma ‘Supertalent in Vlaanderen’.

Voorstellingen op:

•
•
•

vrijdag 6 november om 20 uur (deuren om 19 uur);
zaterdag 7 november om 20 uur (deuren om 19 uur);
zondag 8 november om 15 uur (deuren om 14 uur).

meer info en tickets:
Didier De Geest, 0475 94 20 54
Cafetaria sporthal Berlare

HERDENKINGSCONCERT
Slag van Berlare

95 jaar geleden vond tijdens de eerste Wereldoorlog de Slag van Berlare plaats.
NSB Berlare organiseert een herdenkingsconcert met de K.F. SintPietersvrienden Uitbergen op zondag 25 oktober om 16 uur in de SintMartinuskerk. Tickets kosten 5 euro. De opbrengst gaat naar 11.11.11.
meer info: Theo Roels, 052 42 40 30
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NIEUWS uit de BIB
Gratis boekenpakket voor peuters
Kinderen die van bij de geboorte worden verwend met boeken, liedjes, versjes en verhalen, leren veel nieuwe woorden
en zinnen, raken vertrouwd met boekentaal en kunnen sneller lezen. Samen in een boekje kijken is bovendien goed voor
levenslange herinneringen aan warme momenten en geborgenheid.
Baby’s van zes maanden krijgen sinds vorig jaar een gratis boekenpakket aangeboden in het consultatiebureau van Kind en
Gezin. Nu is er ook goed nieuws voor oudere kindjes: ook zij krijgen een cadeautje! Met de bon op deze bladzijde kun je een
gratis draagtas krijgen met daarin twee boekjes en een knuﬀel van Dribbel.
Inwoners met een kindje dat geboren is tussen 1 maart 2008 en 31 december 2008, kunnen hun gratis boekenpakket komen
afhalen in de bib in Berlare of Overmere.

Bezoek aan de Boekenbeurs
Op donderdag 5 november kan je met de bib naar de Boekenbeurs in Antwerpen.
De bib en De Leesdijk zorgen met busvervoer en een toegangsticket voor een all-in-arrangement.
De bus vertrekt om 18 uur aan de hoofdbibliotheek (Dorp 101A) en is terug rond 23 uur.
Deze uitstap kost 2,50 euro.
Inschrijven is verplicht en kan tot 30 oktober in de bib of via berlare@bibliotheek.be.

Oude boeken moeten weg aan spotprijzen
De jaarlijkse boekenverkoop van de bib vindt plaats op zaterdag 17 oktober van 8.30 tot 13 uur in CC Stroming.

Sluitingsdagen tijdens kermis
De hoofdbibliotheek in Berlare is gesloten op maandag 28 en woensdag 30 september. Tijdens de kermisweek in Berlare
blijft het ﬁliaal Overmere open. Je kan er terecht op woensdagnamiddag van 13.30 tot 18.30 uur
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CC STROMING
SEPTEMBER - OKTOBER 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.
Wie graag nog uit gaat eten op de dag van een voorstelling, krijgt 10% korting bij de horecazaken waarmee CC Stroming
een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend. Zie blz. 17.

TENTOONSTELLING
BEELDENSTROOM 09 - DE PORTRETTEN
zondag 6 september, 17 uur
tot en met 25 oktober
zie blz. 18
www.beeldenstroom.be

© Alain Meirte

© Katrien De Saedelaere

© Kris Van Maercke

© Lydia Bracke

© Marleen De Vos

© Nik Vermeulen

25

HUMOR
HET WOORD - FESTIVAL IN HET TEKEN VAN HET WOORD
zaterdag 12 september, 20 uur (deuren 19.30 uur)
Editie 8 van Het Woord: een goede cocktail van stand-up comedy, verteltheater en muziek
in een echte salonsfeer, met drankjes en hapjes.

VEERLE MALSCHAERT (STAND-UP COMEDY)
Iedereen kent haar als Carla uit Flikken, maar dit podiumbeest maakte onlangs
haar eerste solo comedyshow: Supermarkt Malschaert. Comedy op heel hoge
hakken!
www.veerlemalschaert.be

HAN SOLO (CABARET)
Han Coucke is gekend als de helft van cabaretduo Gino Sancti.
Op Het Woord brengt Han een van de laatste try-outs van zijn nieuwe show.
www.han-solo.be

ARBI EL AYACHI (COMEDY)
Wie durft beweren dat moslims niet met zichzelf kunnen lachen, heeft het mis!
Ondermeer Han Solo, Nigel Williams en Alex Agnew coachen maar wat graag
dit prille stand-up talent.
Voor de muzikale omlijsting zorgt Stash, wereldberoemd in Vlaanderen met de
single ‘Sadness’. Jos is net als de voorbije edities MC. Alex Agnew omschreef
hem afgelopen winter “het meest surrealistische voorprogramma dat ik ooit
heb gehad.”

Een organisatie van v.z.w. Bosquimano i.s.m. CC Stroming.

€12 / 11 (+55j) / 10 (abo en -26j) | 2 stempels culturele zuipkaart
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CC STROMING SEPTEMBER - OKTOBER 2009
STUDIO ZONDAG
COMBO CALIENTE

GRATIS

zondag 27 september, 21 uur
Kermis in Berlare luidt steevast het nieuwe Studio Zondagseizoen in.
Voor het tweede jaar op rij valt Combo caliente deze eer te beurt.
40 jaar pop- en rockhits in een gezellige set.
met: Peter De Zutter, Bart Mareen, Geert Faes en Mathieu Verfaille

INTERNATIONAAL FIGURENTHEATERFESTIVAL
vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 oktober
zie blz. 15

LICHTE MUZIEK
FRANK VANDER LINDEN - SOLO!
zaterdag 17 oktober, 20 uur
Alles wat hij nodig heeft, zit in een kleine auto: een paar gitaren, nieuwe nummers en songs van De Mens,
covers van Elvis Presley of Jan De Wilde, instrumentals, luisterliedjes, praatmomenten, stilte en lawaai.
Intimiteit gegarandeerd, gulle lach is mogelijk.
De Mens rust uit, maar zanger Frank Vander linden zit niet stil.
De eerste concerten van de solotournee kregen buitengewoon lovende recensies:
De zanger legde zoveel nuances in zijn gitaarspel en zijn stem,
dat elk liedje anders klonk...magie in de zaal. (De Standaard)
Hoogtepunten aanstippen heeft weinig zin, omdat er zo veel zijn. (De Morgen)
Vier sterren voor deze meester. (Cutting Edge)
www.demens.be en www.myspace.com/frankvanderlinden
© Marco Mertens

€12 / 11 (+55j) / 9 (abo en -26j) | 1 stempel culturele zuipkaart
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CC STROMING SEPTEMBER - OKTOBER 2009

THEATER
De Fluistercompagnie - Blankenberge
zaterdag 24 oktober, 20 uur
(inleiding om 19.30 uur)
Een zwoele augustusavond, aan het einde van een drukke zomer.
Tijd voor het traditionele afscheidsfeestje van het tijdelijke personeel van brasserie ‘Blankenberge’:
eigenares Lucy klaagt over haar slecht seizoen
haar zoon Kurt wil de zaak ombouwen tot een dancing
de wijkagent heeft een oogje op Lucy
jobstudent Philippe en Kurt zien de jonge dienster Brigitte wel zitten
Brigitte heeft enkel oog voor een mogelijke zangcarrière
Carine, serveerster op haar retour, deelt het bed van iedereen en bijt van zich af
de oudere keukenhulp Bertje zoekt genegenheid en seks bij Idris, een jonge illegaal
In die bluesy sfeer ontwikkelt zich het hele dramatische gebeuren. Met lef, passie en humor licht Lanoye in deze
tragikomedie niet alleen de wereld van de horeca door, maar slaagt hij er eens te meer in ons menselijk gedrag te
ontmaskeren.
tekst: Tom Lanoye
met: Frans Maas, Magda Cnudde, Bob Snijers, Eric Kerremans, Steven De Lelie, Ilse Janssens en Anneke Van Hooﬀ
i.s.m. OPENDOEK v.z.w.

€11 / 10 (+55j) / 8 (abo en -26j) | 1 stempel culturele zuipkaart
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STUDIO ZONDAG
THE BLACK TARTAN CLAN
25 oktober, 19.30 uur

GRATIS

The Black Tartan Clan is pas een jaar geleden opgestart,
maar lijkt nu al uit te groeien tot een (inter)nationale hype
met een goed gevulde speelkalender in binnen- en buitenland.
De band speelt Keltische rock. Dropkick Murphys
en The Real MacKenzies zijn de inspiratiebronnen.
Snoeihard maar beregoed.
Wie een kilt op de kop kan tikken, zal niet misstaan tussen de heren
van The Black Tartan Clan.
www.theblacktartanclan.com

LICHTE MUZIEK
WIGBERT - 5 GEZICHTEN VAN DE MAAN
zaterdag 31 oktober, 20 uur
Gitaarhals en tekenpen illustreren bloedstollend mooie liedjes.
De ene fantaseert met toonladders en akkoorden,
de andere met kleurvlakken en Chinese inkt. Twee technieken, één verhaal.
Hartverwarmende liedjes, ontroerende beelden.
Liedjes om te lachen of om stil van te worden.
Wij, ergens op deze blauwe aardbol. En de maan daarboven,
die kijkt altijd een beetje mee . Hoe een kleine voorstelling groots kan zijn.
Sabien Clement, won als illustratrice ‘de Gouden Uil’ met het boek ‘Linus’.
In deze productie laat zij haar beeldrijke tekentaal via projectie los op het liedjesrepertoire van zanger-gitarist Wigbert.
www.sabienclement.be & www.wigbert.be
€11 / 10 (+55j) / 8 (abo en -26j) | 1 stempel culturele zuipkaart
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CURSUSSEN DIE BINNENKORT STARTEN

C U LT U U R

Geweldloos omgaan met elkaar
Laat je gemakkelijk over je heen walsen? Of wals je zelf soms over anderen heen? Zou je soms beter willen kunnen
reageren op situaties/mensen? Heb je het moeilijk om jezelf te zijn in groep? Verlies je jezelf soms in conﬂicten?
Oordeel je meer over jezelf en/of anderen dan je lief is?
Tijdens deze training maak je kennis met geweldloze communicatie. Je krijgt een theoretisch kader aangereikt,
gebaseerd op het model van Pat Patfoort en het gedachtegoed van o.a. Marshall Rosenberg. We gaan al snel over
naar de praktijk. Hoe doe je het in je eigen leven? Hoe communiceer je met je partner, kinderen, collega’s,…? We
staan stil bij onze communicatiepatronen, gewoonten, zelfbeeld, afweermechanismen, … die onze manier van
reageren bepalen. Via oefeningen en uitwisselen van ervaringen, leer je hoe het anders kan. Er is aandacht voor
ieders persoonlijk leerproces.

data:

donderdag 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november van 20 tot 22.15 uur

locatie:

CC Stroming

prijs:

€25, met korting: €12,50 (info: Vormingplus)

inschrijven:

tot 21/9 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender

betaling:

zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75

code:

09 10 01A

i.s.m.:

Vormingplus Waas-en-Dender

begeleiding:

Conny Laura Van Bladel

Goede raad voor het klimaat
Met de top in Kopenhagen eind dit jaar blijft de klimaatverandering een heet hangijzer. Ondertussen kunnen
we zelf al de eﬀecten ondervinden. Begint de lente echt vroeger? Het lijkt er wel op: voorjaarsbloemen bloeien
eerder, de paddentrek start al in januari en vogels nestelen sneller. Wist je dat ‘exoten’ zoals Zuid-Europese libellen
en mediterrane tijgerspinnen hier opduiken?. Maar naast deze winnaars zijn er ook heel wat verliezers. Inheemse
soorten moeten zich snel aanpassen of verhuizen om te overleven. Verder zijn er ook tal van rechtstreekse eﬀecten
op mensen: het hooikoortsseizoen duurt langer, er zijn meer teken, de kosten voor airco lopen op, ... Wereldwijd
zullen sommige landen zwaar getroﬀen worden en bestaat op veel plaatsen een risico voor watertekorten.
Op deze avond leer je alles over de gevolgen van de klimaatverandering voor mens en natuur en krijg je een aantal praktische tips om zelf klimaatvriendelijker te leven.

datum:

donderdag 22 oktober van 20 tot 22 uur

locatie:

CC Stroming

prijs:

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

inschrijven:

tot 12/10 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender

betaling:

zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75

code:

09 10 22A

i.s.m.:

Vormingplus Waas-en-Dender, Natuurpunt Educatie, GROS Berlare, Oxfam Wereldwinkel Berlare en milieuraad Berlare

begeleiding: Bert De Doncker
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TO E R I S M E
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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

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 6 september: op zoek naar Jan Praet
v.z.w. Durme neemt je me voor een wandeling van ca. 9 km door het natuurschoon van de Gratiebossen en haar
geschiedenis. Je komt meer te weten over het ontstaan van dit gebied. Histories en legendes over Jan Praet en zijn bende
kunnen niet mankeren.
De wandeling start om 14 uur aan de Gentsesteenweg 311 in Zele (ter hoogte van het bedrijf NV Mondiale, het vroegere
Seghers Dynamec).
meer info: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38

zaterdag 12 en 26 september: gastronomische Elvira-wandelingen
De achtste en negende editie van deze lekkere wandeling vinden plaats
op zaterdagen 12 en 26 september, voor telkens maximum 60 deelnemers.
Ervaren gidsen van v.z.w. Durme begeleiden de wandeling.
Wandelschoenen of laarzen zijn noodzakelijk.
Op het programma:
9 uur: ontbijtbuﬀet;
10 uur: wandeling met soeppauze onderweg;
13 uur: lunch (salade niçoise met citroenjenever, gebakken zalm in dillesaus
met krielaardappeltjes en glas wijn, perenbavarois met koﬃe).
Deelnemen kost 32 euro, alles inbegrepen. Inschrijven is noodzakelijk.
meer info en inschrijvingen: restaurant Elvira, 09 367 06 82
Elvira_donkmeer@yahoo.com

zaterdag 19 september: het verhaal van de Eendenkooi
Een eendenkooi zoals die aan het Donkmeer, is een historische
vanginstallatie voor eenden. Op zondag 28 juni werd de pas
gerenoveerde Eendenkooi ingehuldigd.
Op zaterdag 19 september vertelt een gids het boeiende verhaal
over de eendenvangst vroeger.
De deelnemers wandelen tevens door de aanpalende moerassige
reservaatzone. Daarom zijn laarzen noodzakelijk.
Verzamelen om 14 uur aan de houten chalet bij ingang Nieuwdonk.
meer info: Heleentje De Brauwer 0485 30 67 48
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SPORT
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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

Pa & Gijs wandeltochten
Met de Pa & Gijs wandeltochten, de derde wandelhappening dit jaar, sluiten de Boerenkrijgstappers op zondag
27 september hun ‘Drieluik van het Donkmeer 2009’ af. Alle trajecten zijn goed bewegwijzerd en starten naar goede
gewoonte in Festivalhal Donkmeer.
De wandelingen van 4, 6 en 9 km lopen langs de onmiddellijke omgeving van het Donkmeer. De tocht van 12 km trekt
richting Overmere met een rustpost in de vrije basisschool Sint-Jozef. Wie 18 km wandelt, maakt vanuit deze rustpost een
ommetje via Scherenmeersen en Belham naar SCC De Venne. Stevige stappers kunnen kiezen voor het parcours van 24 km
dat in het eerste deel langs ‘Annekes Hei’ en de Langewulgenstraat leidt en vervolgens ook door de Kalkense Meersen trekt.
Alle wandelaars gaan door de Eendenkooi en kunnen er de recente renovatie bewonderen.
Het traject van 4 km is haalbaar met een rolstoel; die van 6 en 9 km ook met een degelijke kinderwagen.

Start

•
•

vrije start tussen 7 en 15 uur; aankomen vóór 18 uur;
de startplaats is tevens de aankomstplaats.

Inschrijfgeld

•
•
•

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

Voor ieder wat te beleven
Wandelaars en niet-wandelaars kunnen genieten van lekkere, versgebakken pannenkoeken, een stuk taart, boterhammen
of –koeken, of proeven van een van vele drankjes.
Deze wandeling maakt deel uit van de CM-ﬁt actie:
wandelaars kunnen een CM-ﬁt spaarzegel verkrijgen;
het CM-ﬁt team is aanwezig om ﬁtheidtesten af te nemen;
CM-medewerkers zorgen voor animatie met ‘spijkerbroekhangen’.

•
•
•

Wie ook aan de twee andere wandelingen van dit drieluik heeft deelgenomen – met als bewijs een tweemaal afgestempelde
drieluikkaart – ontvangt na deelname aan deze wandeling ter plaatse een mooi pakket lekkere Witkap-Pater bieren.
meer info:
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Norbert Sichien, 09 367 75 97 en norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
Johan Roels, 09 360 60 91 en johan@boerenkrijgstappers.be
www.boerenkrijgstappers.be

SPORT

NIEUW SEIZOEN voor judoclub Kumiuchi
Berlare/Donkmeer
Judoclub Kumiuchi Berlare/Donkmeer is net aan een nieuw seizoen begonnen.
Een ideale gelegenheid voor alle geïnteresseerden om in te stappen. Iedereen vanaf vier jaar is welkom.
De judoclub beschikt over gediplomeerde trainers voor alle lessen in alle leeftijdsgroepen.

Proeﬂessen
Wie nog twijfelt, kan acht gratis lessen volgen in september en oktober. Wanneer je dat doet, kies je zelf, net als de locatie:
sporthal Berlare of sporthal Overmere. Tijdens deze lessen ben je verzekerd. En een kimono kopen hoeft nog niet; een trainingspak volstaat.

G-judo
Judoclub Kumiuchi Berlare/Donkmeer beschikt ook over een afdeling voor jonge mensen met een lichamelijke of licht mentale beperking. Ook zij trainen elke week, op zaterdag, met een gediplomeerde judobegeleider in de sporthal van Berlare.
Wie meer informatie zoekt over ‘De Kampioenen’, want zo heet de G-afdeling, kan terecht op de website van de vereniging.

Trainingschema’s
In sporthal Berlare zijn er trainingen op woensdag, vrijdag en zondag.
De eerste sessie vindt plaats op woensdag 2 september.
In Overmere wordt getraind op dinsdag en donderdag vanaf donderdag 3 september.
‘De Kampioenen’ hervatten op zaterdag 5 september in Berlare.
Gedetailleerde uurroosters vind je op de clubwebsite.
meer info: Martine D’ Hooge, 052 42 76 64 en desaedelaere@skynet.be
Willy Sichien, 09 367 81 54 en willysichien@hotmail.com
www.judoclubberlare.be

Zumba en stepaerobic
in sporthal Overmere
Vanaf 15 september kunnen liefhebbers zich in sporthal Overmere
uitleven met een reeks stepaerobic en zumba.
Bij stepaerobic voeren de deelnemers verschillende bewegingen uit op
en rond een plateau. Die bewegingen vormen een dansje. Stepaerobic is
een zeer goede work-out voor billen en benen, gekruid met toﬀe muziek.
Stepaerobic wordt elke dinsdag van 20 tot 21 uur gegeven.
Zumba is de hit van 2009: leuk, makkelijk en eﬃciënt. Zumba combineert
de meest daadkrachtige oefeningen met exotische latino-ritmes.
De opzwepende muziek en leuke bewegingen laten je vergeten dat je
aan het trainen bent. Iedereen is elke dinsdag welkom van 21 tot 22 uur.
Een oﬃcieel zumba-instructeur wijdt je in.
Voor zowel stepaerobic als zumba kan je een 10-beurtenkaart kopen.
Deze kost 50 euro.
meer info:

Imka Bogaert, 0477 90 21 84
imkabogaert@hotmail.com

De DRIE UREN
van Uitbergen
Op zaterdag 5 september organiseert WTC
De Dorpsvrienden ‘De drie uren van Uitbergen’. Onder begeleiding van wegkapiteins en
volgwagens kunnen wielerliefhebbers 70 km
aﬂeggen (4 rondes van ongeveer 17 km) aan
een gemiddelde van 25 km/uur.
Iedereen kan deelnemen aan de rit.
Een ideale gelegenheid om te proeven van het
wielertoerisme.
De tour start om 14 uur aan Café Ter Linden en
komt er rond 17 uur ook weer aan. Inschrijven
kan ter plaatse tussen 13 en 13.45 uur.
Deelnemen kost 4 euro, inclusief een natje en
een droogje bij aankomst.
meer info: Peter Van Eeckhout, 09 334 62 52
en peter.van.eeckhout2@telenet.be
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NIEUWS uit de SPORTDIENST
De Gordel
Op zondag 6 september vindt de Gordel plaats in de Vlaamse rand rond
Brussel. Wie wil, kan ook dit jaar zijn deelnamekaarten voor dit ﬁets- en
wandelfeest kopen bij de sportdienst aan de voordelige prijs van 5 euro.
Meer info over de wandelingen en ﬁetstochten, vertrekpunten en –uren
is te vinden op www.de-gordel.be.

Wekelijkse activiteiten
Vanaf begin september verwelkomt de sportdienst opnieuw alle sportievelingen voor de wekelijkse sportactiviteiten.
Vanaf de eerste week van september
aerobic
dinsdag van 20 tot 21 uur
omnisport (voor volwassenen)
dinsdag 21 tot 22 uur
seniorenturnen
dinsdag van 14 tot 15 uur
dinsdag 15.30 tot 16.30 uur

sporthal Berlare
sporthal Overmere
sporthal Berlare
sporthal Overmere

Vanaf de tweede week van september
kleuterturnen (vanaf 4 jaar)
woensdag van 13.30 tot 14.30 uur
woensdag 15 tot 16 uur
aerobic
donderdag 20 tot 21 uur
stepaerobic
maandag van 20.30 tot 21.30 uur

sporthal Berlare
sporthal Overmere
sporthal Overmere
balletstudio

Deelnameprijs
5 euro voor een reeks van tien lessen kleuterturnen. Inschrijven ter plaatse;
10 euro voor een reeks van tien lessen seniorenturnen. Inschrijven ter plaatse;
10 euro voor een 10-beurtenkaart of 25 euro voor 25 beurten + 5 gratis voor aerobic, stepaerobic en omnisport.
Je koopt deze beurtenkaarten bij de sportdienst of in de cafetaria’s van de sporthallen.

•
•
•

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

Scholenveldloop
Op woensdagnamiddag 7 oktober organiseren de gemeentelijke sportdienst, de atletiekkern van
Overmere en de Stichting Vlaamse Schoolsport de 14de scholenveldloop. Het eerste startsein weerklinkt om 14.30 uur.
Zowel de kinderen van de Berlaarse scholen als hun ouders en sympathisanten kunnen deelnemen.
Omwille van de aanleg van Sportpark Overmere, is het momenteel niet mogelijk om de exacte
locatie van de veldloop mee te delen. Je kan terecht bij de sportdienst en de Berlaarse scholen voor
extra informatie.

Senior Sportief
Elke 50-plusser is welkom om in een gezellige, ontspannen sfeer zijn favoriete sport te
beoefenen of kennis te maken met een nieuwe sporttak.
Senior Sportief is een Oost-Vlaamse seniorensportdag en biedt onder meer badminton, aquagym,
ﬁetsen, petanque, yoga, gymnastiek, volksdans, krulbol en seniorobics. Tijdens de middagpauze
is er muzikale omlijsting. Senior Sportief vindt plaats op donderdag 24 september in Deinze. De
sportdienst voorziet busvervoer van en naar Deinze.
Deelnemen kost 5 euro, inclusief een aandenken, sportverzekering, koﬃe & gebak en busreis.
Wie het wenst, kan een koude schotel en drankje bestellen voor 8,50 euro. Boterhammen meebrengen van thuis kan ook.
Inschrijven vóór 10 september bij de gemeentelijke sportdienst: 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be.

Sportlessen voor 55+

34

Na het succes van de eerste twee lessenreeksen organiseert de sportdienst vanaf september een derde reeks in het kader
van het GALM-project. Het project richt zich tot 55-plussers die graag met andere sportieve inwoners wekelijks een uurtje
sporten. Wie nieuwsgierig is of het voelt kriebelen, moet niet aarzelen en komt gewoon meedoen. De nadruk ligt op het
plezier, maar ondertussen werk je ook aan de algemene conditie.
De reeks telt tien lessen in sporthal Overmere, vanaf 15 september elke dinsdag van 9 tot 10 uur (uitgezonderd op feestdagen en tijdens schoolvakanties).
Deelnemen kost 10 euro voor de tien lessen of 2 euro per les. Voor meer informatie over het programma en inschrijvingen
kan je terecht op de sportdienst.

Week van de sportclub
Van 12 tot 20 september loopt de nieuwe bloso-actie: Week van de sportclub.
Ook Berlare neemt hieraan deel. Met deze actie zetten we de werking van
onze lokale sportclubs in de kijker.
Vele sportclubs springen enthousiast op de kar en zetten hun deuren
wagenwijd open. Nieuwsgierigen kunnen gratis proeven van het aanbod
van de deelnemende clubs. Een ideale gelegenheid voor wie nog op zoek
is naar een toﬀe club of een gezonde vrijetijdsbesteding. Bovendien wordt
onder de deelnemers aan deze sportieve week een ﬁetscomputer verloot.

Programma onder voorbehoud
zaterdag
maandag
dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

12/9
14/9
15/9

16/9

17/9

18/9

19/9

G-judo

9.30-10.30 uur

sporthal Berlare

mindervaliden

ropeskipping

10.30-12 uur

sporthal Berlare

6 tot 14 jaar

curve Bowl

14-16 uur

sporthal Overmere

vanaf 18 jaar

voetbal

18.15-19.30 uur

terrein SKV Overmere

‘98 & ‘97

wandelen

19 uur

Boerenkrijgpark

alle leeftijden

judo

18.30-19.30 uur

sporthal Overmere

6-14 jaar

handbal

18-19 uur

sporthal Berlare

tot 15 jaar

handbal

19-20 uur

sporthal Berlare

vanaf 15 jaar

stepaerobic

20-21 uur

sporthal Overmere

vanaf 12 jaar

zumba

21-22 uur

sporthal Overmere

vanaf 12 jaar

voetbal

18.15-19.30 uur

terrein SKV Overmere

‘96 & ’95 & ’99

karate

18.30-20 uur

sporthal Berlare

vanaf 7 jaar

wandelen

19 uur

sporthal Berlare

alle leeftijden

judo

17.30-18.30 uur

sporthal Berlare

4 tot 9 jaar

judo

18.30-19.30 uur

sporthal Berlare

9 tot 13 jaar

judo

19.30-21 uur

sporthal Berlare

vanaf 14 jaar

volleybal

20-22 uur

sporthal Overmere

heren

gymnastiek

15-16 uur

sporthal Overmere

6 tot 9 jaar

gymnastiek

16-17 uur

sporthal Overmere

9 tot 12 jaar

voetbal

18-19 uur

terrein SKV Overmere

‘03, ‘02, ‘01 & ‘00

atletiek

18-19.30 uur

Boerenkrijgpark

7 tot 12 jaar

atletiek

18.30-20 uur

Boerenkrijgpark

vanaf 13 jaar

wandelen

19 uur

café De Klappel

alle leeftijden

judo

18.30-19.30 uur

sporthal Overmere

6 tot 14 jaar

hip hop

17-18 uur

balletstudio

10 tot 12 jaar

hip hop

18-19 uur

balletstudio

13 tot 15 jaar

hip hop

19-20 uur

balletstudio

vanaf 16 jaar

jazz

20-21 uur

balletstudio

vanaf 18 jaar

karate

19-20.30 uur

sporthal Berlare

vanaf 7 jaar

boogschieten

18.30-20.30 uur

naast sporthal

vanaf 8 jaar

judo

17.30-18.30 uur

Overmere

4 tot 9 jaar

judo

18.30-19.30 uur

sporthal Berlare

9 tot 13 jaar

judo

19.30-21 uur

sporthal Berlare

vanaf 14jaar

handbal

18-19 uur

sporthal Berlare

vanaf 15 jaar

atletiek

18-19.30 uur

sporthal Berlare

7 tot 12 jaar

atletiek

18.30-20 uur

Boerenkrijgpark

vanaf 13 jaar

G-judo

9.30-10.30 uur

sporthal Berlare

mindervaliden

karate

10.30-12 uur

sporthal Berlare

vanaf 7 jaar
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ACTIVITEITENKALENDER
5/9
5/9
6/9
6/9
6/9
6/9
11/9
12/9
12/9
12/9
13/9
13/9
15/9
19/9
19/9
19/9
24/9
26/9
26/9
26/9
26/9
27/9
27/9
29/9

1/10
3/10
4/10
5/10
7/10
8/10
9/10
10/10
10/10
10/10
11/10
11/10
13/10
15/10
17/10
17/10
17/10
17 & 18/10
22/10
23/10
24/10
24/10
24/10
25/10
25/10
26/10
30/10
31/10
31/10
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SEPTEMBER
Chirojongens Berlare, Scheef Weekend vanaf 17.30 uur in de Scheve Villa (0477 20 37 51)
WTC De Dorpsvrienden, de 3 uur van Uitbergen vanaf 14 uur aan café Ter Linden (09 334 62 52)
Chirojongens Berlare, Scheef Weekend vanaf 8 uur in de Scheve Villa (0477 20 37 51)
Comité Pater De Visscher, spaghettifestijn vanaf 12 uur in de Parochiezaal (0477 94 35 79)
Vernissage ‘Portretten Beeldenstroom 09’ om 17 uur in CC Stroming (052 42 73 72)
v.z.w. Durme, wandeling ‘Op zoek naar Jan Praet’ met vertrek om 14 uur aan Gentsesteenweg 311 in Zele (052 44 88 38)
Werkgroep Erfgoed Uitbergen, vernissage tentoonstelling om 20 uur in oud-gemeentehuis Uitbergen (09 367 55 94)
Bosquimano, ‘Het Woord’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
JTV Brigand dames 2de provinciale A tegen Jevo Maldegem om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
v.z.w. Durme, gastronomische wandeling met vertrek om 9 uur aan restaurant Elvira (09 367 06 82)
Open Monumentendag, tentoonstelling omtrent ‘zorg’ in d’Oude Kapel Overmere van 10 tot 18 uur (052 42 73 72)
Open Monumentendag, rondleiding en concert in Sint-Pietersbandenkerk Uitbergen om 14 en 15 uur (052 42 73 72)
Sportdienst, eerste les Galm van 9 tot 10 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
Handbalclub Berlare tegen Kortrijk om 19.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
JTV Brigand, Heren A 1ste divisie B tegen VK Aalst om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
v.z.w. Durme, gidsbezoek Eendenkooi met vertrek om 14 uur aan houten chalet ingang Nieuwdonk (0485 30 67 48)
Sportdienst, Senior Sportief in Deinze (09 356 89 56)
JTV Brigand dames 2de provinciale A tegen Nidak Nieuwkerken B om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren B 1ste provinciale tegen Mezo Zottegem A om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
’t Meziek Berlare, kermisconcert 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)
Boerenkrijgstappers Overmere, Pa & Gijstochten vanaf 7 uur in Festivalhal Donkmeer (09 367 75 97)
Studio Zondag met Combo caliente om 21 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Sint-Martinusfonds, gelegenheidsfrituur vanaf 11.30 uur in de Parochiezaal (0475 96 89 82)
OKTOBER
Cultuurdienst, start cursus ‘Geweldloos omgaan met elkaar’ om 20 uur in CC Stroming (03 775 44 84)
JTV Brigand, Heren A 1ste divisie B tegen Doskom Moorslede om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
Spirapa, spirituele, paranormale en wellnessbeurs van 11 tot 18 uur in Festivalhal Donkmeer (0495 52 09 11)
CM Berlare, uiteenzetting over depressies om 19.30 uur in de Parochiezaal (052 43 27 11)
Sportdienst Berlare, scholenveldloop vanaf 14.30 uur (09 356 89 56)
Rode Kruis, bloedinzamelactie vanaf 17 uur in CC Stroming
Figurentheater Arlekin (Polen) met ‘Harlekijn in nesten’ om 19 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Theater Madoc (Nederland) met ‘Het vogelmeisje’ om 15 uur in SCC De Venne (052 42 35 31)
JTV Brigand dames 2de provinciale A tegen Ass’nee Assenede B om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren B 1ste provinciale tegen VC Aalter om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
Handbalclub Berlare tegen Moeskroen om 11.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
Teatro Papelito (Italië) met ‘Watch the birdie’ om 11 uur in gemeentelijke Feestzaal Overmere (052 42 35 31)
CM Berlare, uiteenzetting over hart- en vaatziektes om 19.30 uur in de Parochiezaal (052 43 27 11)
KAV Berlare, concert van Encantar om 20 uur in parochiekerk Berlare (0479 46 54 60)
JTV Brigand, Heren A 1ste divisie B tegen Sint-Jan Hemelveerdegem om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
Bibliotheek, verkoop van oude boeken in CC Stroming (052 42 61 88)
Frank Vander linden, soloconcert om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Saroléa, mototentoonstelling in Festivalhal Donkmeer (info@sarolea2009.be)
Cultuurdienst, lezing ‘De wereld vertelt: het klimaat’ om 20 uur in CC Stroming (03 775 44 84)
Curieus, algemene kennisquiz om 20 uur in CC Stroming (0486 42 13 24)
Bosquimano, TMF party in Festivalhal Donkmeer (bosquimano_crew@hotmail.com)
De Fluistercompagnie met ‘Blankenberge’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
JTV Brigand, Heren A 1ste divisie B tegen Kevoc Keerbergen om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
Gezinsbond Berlare, Sint-Maartenfeest om 13 uur in CC Stroming (052 42 49 02)
Studio Zondag met The Black Tartan Clan om 19.30 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Okra, eetfestijn voor senioren in Festivalhal Donkmeer (09 367 97 60)
PhiNyX, muziekquiz om 20 uur in CC Stroming (vzwphinyx@gmail.com)
Handbalclub Berlare tegen Dendermonde om 19.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
Wigbert met ‘Vijf gezichten van de maan’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

WIE? WAT? WAAR?
GEMEENTEBESTUUR BERLARE

GEMEENTERAADSLEDEN

BURGEMEESTER

Luc Vercruyssen

Karel De Gucht, titelvoerend burgemeester
Hoogstraat 9, Berlare
burgemeesterdegucht@berlare.be

052 42 53 86

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: dinsdag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Verder op afspraak.

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
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

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@telenet.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
schatteman.freddy@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

Frank Lippens
gemeentesecretaris

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

GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare

Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
schepencooreman@berlare.be
voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling
spreekuur: elke 1ste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur
elke 3de woensdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur
telkens in het gemeentehuis, Dorp 22 of op afspraak

0472 47 99 81

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

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)
sluitingsdagen gemeentehuis
dinsdag 29 september, woensdag 30 september
(namiddag) en maandag 2 november
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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: Stijn De Coster
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
> 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

> SECRETARIS OCMW
052 42 69 65
052 21 39 91

09 326 97 10
secretaris@ocmwberlare.be

> 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

Hilde Van der Jeugt

09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be

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

> 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

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
Gaver 70, Berlare

> 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

052 42 57 60

> VOORZITTER:
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)
> OP ZOEK NAAR EEN TELEFOONNUMMER?
> ALGEMEEN

1207

Brandweer en ziekenwagen (algemeen)
100
Politie (algemeen)
101
Brandweerkazerne, Commandant De Block
052 42 35 25
Gezondheid
Antigifcentrum
070 24 52 45
Brandwondencentra
09 240 34 90 / 09 240 21 11
Tele-onthaal
106
Zelfmoordpreventie
02 649 95 55
Druglijn
078 15 10 20
Kinder- en jeugdtelefoon (Postbus 101, Gent)
09 223 22 11
Aids-telefoon
078 15 15 15
Hallo Kanker – Belgisch werk tegen kanker
0800 118 88
AA Groep ‘Nieuw leven’, Postbus 10 (Philemon) 052 42 26 34
AA Groep ‘Samen één’, Postbus 25 (Willy)
052 42 31 21
Centrum voor Morele Dienstverlening Aalst
Koolstraat 80-82, 9300 Aalst
053 77 54 44
Elektriciteit een aardgas
Intercommuncale IMEWO
www.imewo.be
Algemeen nummer
078 35 35 34
Gasreuk
0800 65 0 65
Storingen en defecten
078 35 35 00
Defecte straatlampen
0800 6 35 35
www.straatlampen.be
Meteropneming
078 78 97 89
Waterleiding
VMW
www.vmw.be
Defecten en klantendienst
09 221 50 70
Telefoon-TV-Data
Belgacom storingen
0800 2 27 00
Belgacom klantendienst
0800 2 28 00
Telenet
015 66 66 66
Hogedrukleiding Distrigas
Fluxys
0800 9 01 02
Vlaamse infolijn
1700

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

> PASTOORS GROOT-BERLARE
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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Baron Tibbautstraat 37, Overmere

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
wijkinspecteurs

101
09 367 50 15

> 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

> 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

FOTOWEDSTRIJD

1

Redactioneel

2

Overheid
Vacatures bij de vrijwillige brandweer
Controles aan glasbolsites
Wooncoördinator in dienst
Gratis luierzakken voor onthaalouders
Gratis energiescans voor Berlaarse woningen
Premies Eandis voor energiebesparende maatregelen
Milieutip van de maand
Zwerfvuilteam van start
Stand van zaken Waterschap Berlare - Chumunde Ecuador
Opening nieuw woonzorgcentrum OCMW Berlare in zicht
Gratis huisvuilzakken
Duurzaam consumeren
Extra gemeentelijke dotatie voor Berlaarse scholen
Vraag tijdig Kids-ID aan
Geboortes, overlijdens, huwelijken, jubilea

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

blz. 13
blz. 13
blz. 13
blz. 13
blz. 14

Cultuur
Een weekend lang internationaal ﬁgurentheater
Concert Dendermonds Symfonisch orkest
Open Monumentendag
Optreden Encantar
Fototentoonstelling ‘Samen in Uitbergen’
Ticket CC Stroming goed voor 10% korting op etentje
Beeldenstroom 09: de portretten
Nieuw cursusjaar Vorming Overdag
Zesde show Les Femmes Uniques
Herdenkingsconcert Slag van Berlare
Nieuws uit de bib
Programma CC Stroming september - oktober

blz. 15
blz. 16
blz. 16
blz. 16
blz. 17
blz. 17
blz. 18
blz. 23
blz. 23
blz. 23
blz. 24
blz. 25

Toerisme
Bezoekerscentrum Donkmeer

blz. 31

Sport
Pa & Gijs wandeltochten
Nieuw seizoen voor judoclub Kumiuchi
Zumba en stepaerobic in sporthal Overmere
De drie uren van Uitbergen
Nieuws uit de sportdienst

blz. 32
blz. 33
blz. 33
blz. 33
blz. 34

8

Activiteitenkalender

blz. 36

9

Wie? Wat? Waar?

blz. 37

5
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blz. 6
blz. 7
blz. 7
blz. 8
blz. 8
blz. 9
blz. 10

Jeugd
Terugbetaling cursus animator in het jeugdwerk
Scheef weekend Chirojongens Berlare
De jeugdraad zoekt jou!
Startdagen jeugdbewegingen
Herfstvakantie bij IBO

jaargang 14, nummer 5
september-oktober

Gert Van Kerckhove
www.ttpcom.be - 0479 79 55 12

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

blz. 11
blz. 11
blz. 12
blz. 12
blz. 12

Colofon

Vormgeving en illustraties:

blz. 1

Sociaal
Nieuw adres bouwmaatschappij CVBA Hulp in Woningnood
Aan wie geef jij een pluim?
Gelegenheidsfrituur Sint-Martinus op jaarmarkt
Spaghetti voor projecten Pater De Visscher
Afscheidsavond voor Pater De Visscher

4

Winnaar Infogem juli-augustus
(oplossing: ommuring beeweg Donk, Oude Dreef):
Kelly Vande Wiele (Turfputstraat 53a)
mag de waardebon komen ophalen in het gemeentehuis
van Berlare.

binnenzijde cover

Terugblik in beeld

binnenkant achterﬂap

Uitneembare middenkatern:kermisprogramma Donk, Uitbergen en Berlare

Pater De Visscher was aangenaam verrast bij zijn thuiskomst: werkgroep Pater De Visscher overhandigde een cheque van 11.000 euro.

Twee judoka’s van Kumiuchi Berlare behaalden een eerste dan: Lara
Vandewalle (links) en Laurie Van Aelst (rechts). Proﬁciat!

Nog reden tot feest bij judoclub Kumiuchi Berlare. Van links naar rechts
op de foto: Soﬁe De Saedelaere en Danny Van Styvendael behaalden hun
derde dan; Kristof Van Nieuwenhuyzen en Neal Coppieters een tweede.

Eind juni werd de gerenoveerde Eendenkooi oﬃcieel ingehuldigd.

Mooi weer en veel volk voor Berlare zingt! op het Kapelleplein.

Wouter Monchy is de eerste Berlaarse winnaar van de kwarttriatlon
aan het Donkmeer.

Ter land, ter Donk en in het meer lokte opnieuw een massa kijklustigen.

Waterpret aan de nieuwe fonteinen bij Museum Donkmeer
tijdens de kwarttriatlon.

© Marc Van Gysegem
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