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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!

Winnaar Infogem november-december
(oplossing: detail gevel postkantoor Berlare):
Florin De Gelder (Nieuwdonk 7) mag een waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.
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Wie? Wat? Waar?
Terugblik in beeld

Willem Vermandere trad gratis op in CC Stroming voor pater
De Visscher. Een prachtavond die maar liefst 3.000 euro opbracht.

De Sint en zwarte Piet brachten tijdens hun bezoek cadeautjes mee
voor de kinderen van VBS Donk.

Soﬁe De Saedelaere (rechts) werd knap derde op het nationale
judokampioenschap seniors. Profjudoka Catherine Jacques behaalde
goud. Eveneens brons voor Soﬁe op het internationale A-tornooi in
Wasquehal (Frankrijk).

20 jaar Gemeenschapsonderwijs. B.S.G.O. Ten Berge maakte het feest
compleet met een optocht door Berlare met tientallen ballonnen.
Vond jij een ballon met een mooie boodschap in je tuin?

© Eddy Copers

‘De broekskes’ van SK Berlare (spelertjes jonger dan 8 jaar) poseren
ﬁer met hun nieuwe uitrusting.

Werkdagen natuurbeheer zijn ook voor kinderen onvergetelijk!

blz. 37
binnenkant achterﬂap
De seniorenraad verwelkomde maar liefst 170 personen op een gezellige seniorennamiddag
in de polyvalente zaal van Woonzorgcentrum Ter Meere.
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Beste inwoners
Het nieuwe jaar start met een vernieuwd infoblad. We fristen de lay-out op en kozen voor een
andere indeling. Op die manier hopen we dat dit tweemaandelijks magazine nog gebruiksvriendelijker voor je wordt.
2009 is voorbij. We zitten dus aan de helft van deze bestuursperiode. Ongelooﬂijk hoe de tijd
vliegt. Voor een bestuur zouden er meer dan 365 dagen in een jaar moeten zijn om alle plannen,
dromen en verlangens op tijd te realiseren. Maar samen met ons voltallig personeel werken we
ijverig verder. En we doen ons best om iedere dag ten dienste te staan van onze 14.573 inwoners.
‘Berlare leeft’ is geen holle slogan. Dat bewijst dit nummer eens te meer. Het staat vol aangename
en interessante activiteiten om aan deel te nemen. Voor het eerst voegen we in Infogem een losse
jaarkalender. Hierop staan alle gemeentelijke activiteiten voor 2010 die nu al gekend zijn.
Zo hoef je dit jaar zeker niks te missen.
Ik hoop dat ook de komende drie jaar even boeiend, leerrijk en aangenaam zullen zijn.
Wij vliegen er alvast vanaf januari opnieuw in.
Prettige eindejaarsfeesten, hou het plezant en vooral ook veilig!
Het bestuur wenst jou en je familie alvast een gelukkig en gezond 2010!
Met vriendelijke groeten

Katja Gabriëls
burgemeester wn
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VIERDE SKWAT-dag van Jeugdraad Berlare
SKWAT-dag 2010 vindt plaats op zaterdag 27 februari.
Dit is een initiatief van Jeugdraad Berlare.
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Doe zeker mee! Overdag breng je leerrijke
bezoekjes aan winkels, bedrijven en diensten.
We sluiten de dag af met de Oenkie Boenkie-kinderfuif van 17 tot 18.30 uur
in Vrije Basisschool Sint-Jozef in Overmere.
Inschrijven voor de SKWAT-dag is noodzakelijk en kan tot en met maandag 23 februari.
meer info:
inschrijven:

Ruben Van der Haegen, 0485 25 06 48
skwatdag@hotmail.com en www.berlare.be/skwat-dag

meer vrije tijd
vanaf blz. 23

Haal je vernieuwde OCMW-brochure
100 euro voor negeren
eenrichtingsverkeer
Inwoners melden geregeld dat autobestuurders zich niet
houden aan eenrichtingsverkeer. Vooral dan in de
Waterleliestraat, de Jachtstraat, de Kerkhofdreef en de
Schoolstraat.
We kiezen voor eenrichtingsverkeer om gevaarlijke verkeerssituaties op te lossen of om de veiligheid van ﬁetsers
en voetgangers te verhogen. Een verbodsbord negeren is
een zware overtreding, omdat je andere personen in gevaar
brengt. Bovendien moet je geen grote omweg maken als je
reglementair rijdt.
Deze overtreding kost 100 euro. De politie heeft opdracht
gekregen het naleven van eenrichtingsverkeer strikt op te
volgen.

meer verkeer
op blz. 14

2

In 2009 nam OCMW Berlare een nieuw woonzorgcentrum in gebruik en verhuisde de sociale
afdeling naar het Sociaal Huis. Tijd dus om de
infobrochure van het OCMW te vernieuwen.
We behielden het handige losbladige formaat,
maar pasten de vormgeving aan.
Neem deze vernieuwde brochure gerust mee in
Sociaal Huis, gemeentehuis of bibliotheek.
Of vraag ze aan via 09 326 97 10 of
sociaalhuis@ocmwberlare.be.

meer welzijn
vanaf blz. 14

Cultuurraad reikt jaarlijkse
vermeldingen uit
De cultuurraad bedankt elk jaar een aantal personen en organisaties die Berlare het
afgelopen jaar een zekere culturele uitstraling hebben gegeven. Voor 2009 koos de
cultuurraad er vijf.

•
•
•
•
•

’t Veerhuis is volgens Vlaanderen Vakantieland het café met de strafste locatie;
K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen is gepromoveerd naar superieure categorie;
Festivaria, voor de jarenlange inzet en Camelot afgelopen zomer;
Steven Prengels verblufte met zijn eindwerk compositie de jury van het
Sweelinckconservatorium in Amsterdam en kreeg 10 op 10;
Frank Van Laecke kreeg de award voor beste regie (Daens) op de uitreiking van de
Vlaamse Musicalprijzen.

Ze krijgen een culturele vermelding op zondag 24 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de cultuurraad.
Iedereen is welkom vanaf 18 uur in CC Stroming.

Zwerfvuilbarometer
Sinds 15 juli laat het gemeentebestuur op geregelde tijdstippen zwerfvuil ophalen.
De barometer op 7 december:
aantal zakken:
132
geschat gewicht:
meer dan 2.500 kg
geschatte verwerkingskost: meer dan 3.000 euro
(exclusief ophaalkosten)

meer natuur & milieu
vanaf blz. 10

Uitnodiging
NIEUWJAARSRECEPTIE
Gemeentebestuur
Het college van burgemeester en schepenen nodigt alle
inwoners van onze gemeente uit op de gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op zondag 10 januari
van 11 tot 13 uur in Festivalhal Donkmeer.
Iedereen is welkom.

meer gemeente info
vanaf blz. 4
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GEBOORTES, OVERLIJDENS, HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken
en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten

26/09/2009
02/10/2009
06/10/2009
09/10/2009
11/10/2009
13/10/2009
16/10/2009
16/10/2009
19/10/2009
01/11/2009
08/11/2009
09/11/2009
19/11/2009
24/11/2009
24/11/2009

Chalmet Maxime
Dekeyzer Anke
Vanden Abbeele Louise
Lippens Simon
Rottiers Arne
Theunis Janne
Schepens Amélie
Grijp Dylano
Van Brabant Jemairo
De Bruycker Maxime
Sermijn Rune
Hanselaer Jana
Lanckman Lola
Van Hauwermeiren Ilana
Van Migerode Iwein

Geregistreerde overlijdens

07/10/2009
13/10/2009
13/10/2009
16/10/2009
19/10/2009
19/10/2009
19/10/2009
21/10/2009
21/10/2009
23/10/2009
27/10/2009
02/11/2009
04/11/2009
08/11/2009
10/11/2009
11/11/2009
14/11/2009
15/11/2009
17/11/2009

Peirlinck Elodie (°20/11/1930)
Deburghgraeve André (°09/10/1920)
Van Malderen Marc (°16/06/1948)
Boschman Simona (°14/06/1927)
Dewaegenaere Jacques (°20/04/1945)
Jacquet Claudine (°23/03/1950)
Tercken Margareta (°12/12/1929)
De Cock Marcella (°02/03/1940)
Sigin Alfons (°22/09/1954)
Dhaese Marguerite (°11/02/1930)
Poppe Guy (°08/01/1957)
Van Doorsselaere Norma (°29/01/1919)
Van Malderen Gaston (°18/06/1936)
De Lausnay Germain (°06/04/1958)
Verhaegen Hermina (°19/12/1935)
De Nutte Herna (°28/07/1920)
Rottiers Roger (°02/07/1925)
Galle Tony (°02/11/1934)
Bauwens Marguerite (°14/10/1936)

17/11/2009
19/11/2009
22/11/2009
22/11/2009
23/11/2009
23/11/2009
23/11/2009
24/11/2009
24/11/2009
24/11/2009
27/11/2009
01/12/2009
05/12/2009

Voltrokken huwelijken

09/10/2009
10/10/2009
10/10/2009
16/10/2009
31/10/2009
20/11/2009
28/11/2009
28/11/2009
05/12/2009

Van Vaerenbergh Gino en De Wilde Elke
Schuran Erik en Bakulina Liliia
Campe Wim en Bruggeman Mieke
De Gussemé Jurgen en Wettinck Katleen
El Sharkawi Mohamed en Dragan Aura
Coppieters Jenny en Rogiers Nadine
De Loose Miguel en Abraham Kathleen
Verhoeven Luc en Van Eeckhaut Ann
Cleerbout Werner en Gluschenko Angelina

Gouden jubilea

07/10/2009
20/10/2009

Gurny André en Vandenbosch Alma
Copers Alphonsus en Ganseman Dionysia

Diamanten jubileum

29/10/2009
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Pannekoek Germana (°02/08/1926)
Hulders Paul (°30/01/1947)
Kets Ferdi (°04/03/1956)
De Wilde Paula (°30/05/1927)
Van Sinay Celestine (°20/07/1916)
De Coensel Emma (°16/09/1927)
Van Hauwe Michel (°15/02/1946)
De Backer Eulalia (°21/11/1929)
Lazzara Salvatore (°10/05/1954)
Raemdonck Nicole (°13/08/1954)
De Beule Maria (°06/08/1926)
Van der Vincken Walter (°06/09/1944)
Uyttendaele Liliane (°19/10/1943)

De Vos Michel en Goossens Blanche
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Nieuw jaar, nieuwe afspraken
Wijzigingen in de dienstverlening
2010 staat voor de deur. Het nieuwe jaar brengt enkele aanpassingen met zich mee in de
gemeentelijke dienstverlening. We sommen de belangrijkste even op.

Technische dienst niet langer op zaterdag
In 2009 was de technische dienst elke eerste en derde zaterdag van de maand open. Het gemeentebestuur wou hiermee de dienstverlening uitbreiden naar meer klantvriendelijke openingsuren.
Na een jaar stellen we vast dat de inwoners nauwelijks gebruik maken van deze service.
Daarom is de technische dienst vanaf 2010 op zaterdagen niet meer open.
De inwoners komen wel vaak langs op zaterdag bij de dienst bevolking & burgerlijke stand in
Berlare. Voor deze dienst blijft de huidige zaterdagregeling (9.30 tot 12.15 uur) natuurlijk wel
bestaan.

Gemeentehuizen Overmere en Uitbergen
De dienstverlening van de dienst bevolking & burgerlijke stand in de deelgemeentehuizen wijzigt
niet. Maar er zijn nogal wat misverstanden over wat er wel en niet kan.
Eigenlijk zijn de gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen info- en doorgeefpunten. Je kan
er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de burgerlijke stand aanvragen. Maar de
verwerking kan niet onmiddellijk en niet ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen,
rijbewijzen, kinderpasjes, …
Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde documenten wil krijgen: in het
deelgemeentehuis, in het gemeentehuis van Berlare of (als dat kan) thuis met de post.
In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk vuilzakken, GFT-stickers en rattenvergif meenemen.
gemeentehuis Uitbergen is open: dinsdag en woensdag, telkens van 10 tot 12 uur (09 367 50 66)
nieuwe openingsuren gemeentehuis en bib Overmere: woensdag en vrijdag van 18.30 tot
20.30 uur (09 367 87 55)

Papier en karton in Overmere en Uitbergen
In Overmere en Uitbergen hebben verenigingen jarenlang het papier en karton op zaterdag
opgehaald. We danken deze verenigingen voor hun trouw en stipt engagement.
Er circuleren geruchten dat inwoners van Overmere en Uitbergen voortaan hun papier en karton
zelf naar het containerpark moeten brengen. Dat is niet juist. DDS/Verko haalt vanaf 2010 deze
fractie op aan huis, zoals dat al jaren gebeurt voor deelgemeente Berlare. Je vindt de data van de
ophaling op de jaarkalender 2010 van DDS/Verko. Dat is de kalender waarop je ook de regeling
voor restafval, GFT, PMD, … vindt.
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Ik heb een klacht!
Spelregels van klachtenmanagement
bij het gemeentebestuur
Heb je een klacht over het gemeentebestuur? Dan kan je dat
laten weten. Dat is je recht. En er bestaat een duidelijke procedure voor die de gemeenteraad heeft goedgekeurd.
We zetten hier op een rijtje wat een klacht is, hoe je een klacht
indient en wat het gemeentebestuur met jouw klacht doet.
Iedere inwoner kan zijn ongenoegen uiten bij het gemeentebestuur over een product. Ook een handeling of gedrag (of het
achterwege blijven daarvan) van een dienst, personeels- of raadslid komt in aanmerking voor een klacht.

Een klacht is geen informatievraag, geen suggestie en geen melding
Een boom die het zicht belemmert, een defecte straatlamp, een probleem met de huisvuilophaling of riolering, een
suggestie om verkeerslichten te plaatsen aan een kruispunt, een vraag om een bouwdossier in te kijken, … Dat zijn geen
klachten. Het gemeentebestuur maakt een onderscheid tussen een informatievraag, een suggestie, een melding en een
klacht.
informatievraag: je wil op een snelle en correcte manier inlichtingen inwinnen of doorverwezen worden;
suggestie: je doet een voorstel voor een verbetering van de werking van het gemeentebestuur;
melding: je signaleert een bepaalde tekortkoming in het functioneren van het gemeentebestuur. Je bent op zich
niet ontevreden over het optreden van het bestuur en het bestuur had de tekortkoming redelijkerwijze niet kunnen
voorkomen. Voor dit soort meldingen bestaat de meldingskaart in Infogem en de elektronische meldingskaart op
www.berlare.be;
klacht: je maakt duidelijk kenbaar dat je ontevreden bent over een door het gemeentebestuur al dan niet verrichte
handeling of prestatie. Ook hier zijn nog een aantal uitzonderingen. Volgende zaken zijn voor de wetgever geen
klacht:
• niet akkoord gaan met beleidsopties van het gemeentebestuur;
• klagen over aangelegenheden waarbij de klager geen belang heeft;
• bezwaren tegen beslissingen over vergunningsaanvragen, belastingen, …
• beroepen tegen beslissingen die moeten worden aangevochten bij de toezichthoudende overheid of de
Raad van State.

•
•
•
•

Hoe dien je een klacht in?
Je dient een klacht in per brief, e-mail of mondeling aan de telefoon of een loket. Formuleer je klacht zo nauwkeurig
mogelijk en vergeet niet je naam en adres te vermelden. Anonieme klachten en vaag omschreven klachten zijn immers
niet ontvankelijk en worden dus niet behandeld.

Wat gebeurt er met je klacht?
Iedere inwoner die een klacht uit, heeft recht op een klantvriendelijke en grondige behandeling van zijn klacht. De klacht
wordt op het ambtelijk niveau van de gemeente ontvankelijk verklaard, geregistreerd en behandeld. Dat gebeurt maximaal onafhankelijk van de dienst waarop de klacht betrekking heeft en onafhankelijk van de politieke mandatarissen.
Hiervoor heeft het gemeentebestuur een klachtenambtenaar aangesteld die het proces begeleidt.
Voor klachten over lokale mandatarissen bestaat een aparte procedure. Een deontologische raad, samengesteld door de
gemeenteraad, buigt zich over deze zaken.
We proberen zo snel mogelijk een klacht te behandelen. Soms kan dat onmiddellijk, soms niet. Wettelijk moet een klacht
behandeld zijn binnen de vijftig werkdagen. Uitzondering hierop zijn de gevallen waarvoor een raadsbesluit nodig is.
Het gemeentebestuur is een lerende organisatie. Een terechte klacht verplicht ons de bestaande procedures grondig
te evalueren en te zoeken naar verﬁjning en bijsturing. Want de bedoeling is dat een bepaalde (soort) klacht niet meer
terugkeert.
meer info: gemeentesecretaris, 052 43 23 40 en secretaris@berlare.be
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Nieuws uit de GEMEENTERAAD
In dit artikel houden we je op de hoogte van de belangrijkste publieke beslissingen van
de gemeenteraad. We kiezen voor een beknopte berichtgeving. Voor meer informatie kan
je steeds terecht op het gemeentehuis.

Voetpadenactie
Het gemeentebestuur heeft een prioriteitenlijst opgesteld van te herstellen voetpaden. Voor
2010 staan volgende voetpaden op het programma: Wipakkerstraat, Tamboerkensstraat, Van
Tieghemstraat, Hoogstraat en Kerkwegel.

Invoer van twee tonnagebeperkingen
De gemeenteraad heeft beslist de tonnagebeperking van 5 ton op de Heirweg te verlagen naar
3,5 ton. Meteen stelt het college ook de vraag aan het gemeentebestuur van Zele om in de
Vaartstraat de tonnagebeperking in die zin aan te passen.
De gemeenteraad heeft ook een tonnagebeperking ingevoerd van 3,5 ton in de Broekstraat.
Dat komt omdat het bestuur vaststelt dat zwaar vrachtverkeer de Broekstraat en de Koningstraat gebruikt als sluipweg naar de Veerstraat. In de Molenstraat en Veerstraat gelden immers
al tonnagebeperkingen.

Zes stagiair-brandweermannen aan de slag
De vacatures bij de vrijwillige brandweer van Berlare wekten de interesse van elf kandidaten.
Alle elf slaagden ze voor de fysieke, medische en mondelinge proeven. Omdat er maar zes
plaatsen vrij zijn, heeft de gemeenteraad de eerste zes aangesteld als stagiair-brandweerman.
De andere komen in een wervingsreserve.

Berlare laat zijn trage wegen herstellen met subsidies
Het gemeentebestuur gaat trage wegen herstellen en opwaarderen.
De provincie Oost-Vlaanderen subsidieert 65% van het project.
Trage wegen zijn wegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het zijn wegjes die ﬁetsers,
wandelaars, ruiters (mogen) gebruiken, zowel in de dorpskernen als in velden, bossen en op
dijken.
Het zijn veilige verbindingen naar school, naar het werk of naar de winkel. Maar ze zijn ook
ideaal voor een wandelingetje of ﬁetstocht op zondag.

Frere Pachtersstraat op de Donk
De gemeenteraad koos Frere Pachtersstraat als naam voor een nieuwe zijstraat van de
Donklaan. De raad volgt hiermee het voorstel van Oud- en Heemkundige Kring Berlare en het
advies van de cultuurraad. In deze straat komen achttien woningen.
Frere Pachters was de bijnaam van Frederik Van Driessche, zoon van de toenmalige pachter van
het Donkse Pachthof. Frere Pachters is bekend van de verhalen rond de Boerenkrijg en van het
naar hem genoemde historische massaspel uit 1985.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretaris@berlare.be

7

en
uw
bo
&
en
on
w

Vlaamse renovatiepremie gewijzigd
De Vlaamse regering heeft eind oktober haar renovatiepremie hervormd. Deze herziening heeft gevolgen voor
het soort werken dat in aanmerking komt voor de premie. Ook in de berekening van de premie verandert het een
en ander.

Voorwaarden blijven dezelfde
De Vlaamse regering heeft niets veranderd aan de toepassingsvoorwaarden voor de premie: de maximale inkomensgrens en het minimumbedrag voor facturen (10.000 euro) blijven. Maar er zijn een aantal renovatiewerken die niet
meer in aanmerking komen voor de premie. Dat betekent dat sommige projecten het moeilijker zullen hebben om het
minimum te halen.

Wat verandert?
Werken die te maken hebben met isolatie en afwerking komen niet meer in aanmerking. Onder afwerking verstaan we
gevelbekleding en –bepleistering, dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, tweede badkamer en tweede toilet.
De overheid heeft de premie beperkt tot acht categorieën werken. Aan elke soort heeft ze een plafondbedrag toegekend
voor de factuur.
categorie
funderingen en muren
draagvloeren
daken
buitenschrijnwerk
centrale verwarming
elektriciteit
sanitair
vervanging van een binnentrap

maximumbedrag
15.000 euro
15.000 euro
15.000 euro
15.000 euro
7.500 euro
3.750 euro
3.750 euro
3.750 euro

Er is ook nog een tweede wijziging. Vanaf nu hanteert de administratie twee percentages voor de premieberekening.
De regel is dat de premie beperkt is tot 20% van de aanvaarde facturen. Twee uitzonderingen genieten nog een premie
van 30%:
premieaanvragers met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximum 26.680 euro, te verhogen met 1.390 euro
per persoon ten laste. Opgelet: het gaat om het inkomen van drie jaar vóór de premieaanvraag. Dus als je in 2010 een
premie aanvraagt, geldt het belastbaar inkomen van 2007!
premieaanvragers die hun gerenoveerde woning voor minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor
(SVK).

•
•

Meer weten? Surf naar www.bouwenenwonen.be en www.premiezoeker.be. Je vindt er ook een overzicht van andere
premies.
meer info: huisvestingscoördinator, 0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be
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Materiaal op straat bij bouwwerken
Vraag twee weken vooraf toestemming aan gemeentebestuur
Als je (ver)bouwt, gebeurt het dat je voor een dag of langer een container of stelling op
straat wil zetten. Of een hoop zand, stenen, … Dat mag. Maar vergeet niet dat je dit
tijdig moet melden aan het gemeentebestuur en dat je vanaf de vierde dag een
bijdrage moet betalen.
Als je een container of bouwmateriaal op straat zet, neem je een deel van het openbaar domein in. Logisch dus dat je het
gemeentebestuur van je plannen op de hoogte brengt. Ook als dat maar om een dag gaat. Vraag daarom minimum twee
weken vóór de gewenste datum of periode toelating. Het college behandelt dan je aanvraag. Ongeveer een week later
krijg je een schriftelijke toelating thuis. Dergelijke aanvragen worden zelden geweigerd.
Voor de eerste drie dagen moet je niet betalen. Vanaf de vierde dag stuurt het gemeentebestuur een factuur.
Die bedraagt 0,50 euro per m² en per begonnen dag. Voor een inname langer dan een week betaal je 6 euro per m² en
per begonnen maand.
Het reglement en aanvraagformulier voor inname openbaar domein liggen op de technische dienst en vind je op
www.berlare.be in de rubriek ‘wonen en bouwen’/openbare weg.
Tip: denk bij je aanvraag ook even na of je voor de geplande werken een parkeerverbod en eventueel tijdelijke afsluiting
van je straat nodig vindt. Dan kan je dat in één moeite mee aanvragen.
meer info:

technische dienst, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be

(VER)HUREN via sociaal verhuurkantoor: iedereen WINT
Woonaksent v.z.w. is een sociaal verhuurkantoor. Het zoekt en huurt degelijke en betaalbare woningen om het
op zijn beurt door te verhuren aan mensen die het moeilijk hebben om een goede woonst te vinden.
Ook in Berlare.

Voordelen voor eigenaars van woningen
Woonaksent v.z.w. huurt en verhuurt momenteel 22 woningen in Berlare. Maar de organisatie blijft op zoek naar
woningen. Voor eigenaars van woningen biedt zo’n sociaal verhuurkantoor heel wat voordelen:
De eigenaar tekent een contract met Woonaksent v.z.w. en niet met de uiteindelijke huurder;
Woonaksent v.z.w. garandeert een stipte huurprijsbetaling;
Risico’s als leegstand en wanbetaling zijn niet voor de eigenaar, maar voor Woonaksent v.z.w.;
Met geregelde huisbezoeken volgt Woonaksent v.z.w. het onderhoud van de woning op. De organisatie voert zelf
kleine herstellingen uit;
Woonaksent v.z.w. is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de verhuur (nieuwe huurders zoeken, huurcontracten, plaatsbeschrijvingen, registreren, …);
Eigenaars die superisolerende beglazing plaatsen, een oude CV-ketel vervangen door een condensatieketel of een
zolder isoleren, kunnen deze projecten 100% laten subsidiëren;
Woonaksent v.z.w. informeert daarnaast de eigenaars ook over andere ﬁnanciële stimuli: ﬁscale voordelen,
verbeterings- en aanpassingspremie, renovatiepremie, …
Woonaksent v.z.w. rekent geen commissie, maar vraagt wel een redelijke huurprijs.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ook de huurder zelf geniet van enkele stevige voordelen als hij een woning huurt via Woonaksent v.z.w. Zo is hij zeker
van een eerlijk onderhuurcontract, een kwalitatieve woning aan een betaalbare huurprijs en begeleiding bij onderhoud,
administratie en eventuele subsidieaanvragen.

Voorwaarden om te kunnen huren
Niet iedereen kan huren via een sociaal verhuurkantoor. De kandidaat-huurders mogen geen eigendom hebben, moeten
voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden en spreken Nederlands of zijn bereid het te leren.
meer info:

huisvestingscoördinator, 0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be
Woonaksent v.z.w., 052 37 85 73 en info@woonaksent.be
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Verdwijnt ’t Stampkot?
Help het ons bewaren
’t Stampkot is een oude rivierduin. Een unicum in onze streek. Maar het gaat de verkeerde kant op als
we niet ingrijpen. Natuurpunt Beheer v.z.w. en het gemeentebestuur bundelen daarom de krachten
voor het behoud van ’t Stampkot. En jij kan meehelpen.
’t Stampkot is een oude rivierduin van 3,7 ha tussen de Leopolddreef, de Zandbergstraat en de Heidekasteeldreef. De duin is 10 à 15.000 jaar geleden gevormd door zandverstuivingen en –ophopingen, afkomstig van rivierzand uit de natuurlijke Scheldebedding. De meeste rivierduinen in onze regio zijn inmiddels
bebouwd of af- en uitgegraven voor zandwinning. ’t Stampkot en de Hoge Berg bleven hiervan gespaard
en ontwikkelden tot unieke natuurpareltjes.

Berg af
We stellen echter vast dat de natuurwaarde achteruit gaat: diverse zeldzame planten en dieren zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. De voornaamste oorzaken hiervan zijn menselijke activiteiten en het oprukken van diverse uitheemse boomsoorten (exoten).
Afgelopen voorjaar heeft het gemeentebestuur het beheer van ’t Stampkot overgedragen aan Natuurpunt
Beheer v.z.w. Want het gemeentebestuur heeft vertrouwen in het ontwerpbeheersplan dat Natuurpunt
begin 2008 overmaakte.

Help mee
Het doel van het beheer is tweeledig. Ten eerste willen we het gebied voor de toekomst veilig stellen. We
zetten de teloorgang stop; we behouden en herstellen de biotopen en natuurwaarden. Ten tweede ijveren
we ervoor dat het terrein open kan blijven voor de zachte recreant (wandelaars, occasionele mountainbikers en ruiters, spelende kinderen): een plek om tot rust te komen, om te genieten van de stilte en van de
natuur.
Om dit dubbele doel te bereiken voeren we een speciﬁek beheer uit. In de eerste fase gaan we de exoten
(vooral Amerikaanse vogelkers) kappen. Je kan Natuurpunt daar zeker bij helpen, want de vereniging houdt
een aantal beheerswerkdagen. Als dank krijg je wat brandhout mee naar huis.
meer info over beheerswerkdagen:
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Stefaan Thibau, 052 42 69 72
Dirk De Mesel, 052 42 67 28

MILIEUTIP van de maand
Zet groenten en aardappelen maar een derde onder water om ze te koken.
Het gaat perfect en je bespaart water en elektriciteit of gas.

Ook kinderen en gezinnen kunnen handje helpen!
Werken aan het beheer van ’t Stampkot is niet alleen voor grote, stoere binken. Ook kinderen vanaf 7 jaar zijn welkom.
De volwassenen gaan de Amerikaanse vogelkers te lijf met bijl, zaag of spade. Maar alle hout moet ook weg. En daarbij
kunnen kinderen ook helpen. Dus kom je uitleven en voel het bloed door je aders stromen in de frisse natuur!
Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en Natuurpunt verwachten je op zaterdag 13 februari om 14 uur aan basisschool Ten Berge. Breng zeker stevig schoeisel en werkhandschoenen mee. Volwassenen brengen bijltje, kapmes
en/of zaag mee.
meer info:

Zeger Van den Broele, 09 349 19 32 en zeger.vandenbroele@scarlet.be
www.jnm.be/durmeland

V.z.w. Durme ook aan de slag in onze natuurgebieden
V.z.w. Durme is de regionale vereniging voor natuurbehoud langs Durme, Moervaart en Schelde. In Berlare beheert de
vereniging de Scheldebroeken en Reservaatzone Donkmeer. Ook in deze reservaten is werk aan de winkel. Vrijwilligers
kunnen v.z.w. Durme komen helpen tijdens een aantal werkdagen:
zaterdag 9 januari in de Scheldebroeken van 9 tot 13.30 uur. Afspraak aan het Veerhuis. (0478 49 87 86);
zaterdag 23 januari in Reservaatzone Donkmeer van 9.30 tot 13.30 uur. Afspraak aan de houten chalet bij ingang
Nieuwdonk. (0496 57 26 23);
zaterdag 20 februari in Reservaatzone Donkmeer van 9.30 tot 13.30 uur.
Afspraak aan de Scheve Villa (0487 68 75 64).
Breng steeds picknick, werkhandschoenen en laarzen of werkschoenen mee.

•
•
•

Natuurpunt Beheer v.z.w. en het gemeentebestuur nodigen geïnteresseerden uit op een infovergadering over de
beheersvisie voor ’t Stampkot. Je krijgt in verstaanbare taal uitleg over het beoogde doel, de beheersvisie en de uit
te voeren werken. Afspraak op vrijdag 15 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis van Berlare.

11

eu
ili
m
&
ur
tu
na

Resultaat visbestandonderzoek
leidt tot maatregelen voor Put 12
Donkmeer scoort aardig bij Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
In oktober 2008 heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), op vraag van v.z.w. Durme,
een visbestandonderzoek uitgevoerd in het Donkmeer. De resultaten zijn onlangs bekend gemaakt.
Ons Donkmeer scoort helemaal niet slecht. Maar in Put 12 is werk aan de winkel. Werk dat v.z.w.
Durme graag aanpakt de komende jaren. Want dit deel van de Donk heeft een enorm potentieel.
Het wetenschappelijk visbestandonderzoek van het INBO besteedt zowel aandacht aan het water als aan de
vissen. Het water scoort matig tot goed.
De medewerkers van het INBO haalden 4.609 vissen boven. Van de zeventien gevangen vissoorten domineert de pos (32,6%), gevolgd door de baars (19,5%) en de blankvoorn (17%). Tijdens het onderzoek werden
vooral kleine vissen gevangen (ca. 10 cm). De onderzoekers haalden opvallend weinig halfgrote vissen
boven. Veel vissers wijten dit aan de aalscholver die gemiddeld 400 gram vis per dag eet. Biologe Gerlinde
Van Thuyne van het INBO: “Dat is maar een stuk van de verklaring. Er spelen doorgaans meerdere factoren
mee: een slechte kweek gedurende enkele jaren, voedselgebrek, opgroeimogelijkheden van de vislarven,
parasieten, …”.
De grootste soortendiversiteit vonden de onderzoekers in de ‘Kleine Donk’ (de zone ten zuiden van de dam
tussen ‘brugsken’ en Eendenkooi nvdr). Ze telden er zestien soorten. Dat is geen toeval: ‘Kleine Donk’ is de
meest natuurlijke zone van het Donkmeer met veel waterplanten en plaatselijk ook riet en kleine lisdodde.
Dit zijn ideale beschuttingsmogelijkheden voor vissen.

Put 12 moet vis- en eendenparadijs worden
Put 12 (de grote waterpartij met waterlelies aan de westkant van het Donkmeer nvdr) doet het minder goed.
Daar werd weinig vis bovengehaald. Te weinig planten en een slechte oeverstructuur zijn volgens het INBO
de belangrijkste oorzaken.
Deze Put 12 maakt sinds 2008 deel uit van Reservaatzone Donkmeer en wordt dus sindsdien beheerd door
v.z.w. Durme. De vereniging heeft met de resultaten van het onderzoek een stevig argument in handen om
Put 12 grondig aan te pakken.
Het doel is om de natuur- en belevingskwaliteit van het gebied op middellange termijn aanzienlijk te verhogen. v.z.w. Durme slaagde daar al in voor Put 13 en Put 14. “Put 12 moet een rustoord worden voor vissen en
voor eenden die hier overwinteren. En de wandelaar en de hengelaar genieten in de toekomst van een meer
gevarieerd landschap”, aldus Jan Maertens van v.z.w. Durme.

Plan van aanpak
Eerst en vooral schenkt v.z.w. Durme aandacht aan de vissen in Put 12. Dit heeft geleid tot een actieplan met
drie hoofdpijlers.
De hengelsport is ecologisch ingepast. Vissen kan nog van april tot en met september. Daarbuiten is de put
overwinteringgebied voor eenden. Ten tweede zijn bootjes niet meer toegelaten op Put 12. Het politiereglement voorziet één uitzondering: bootjes die aanmeren bij de gemeentelijke picknickweide aan de
Brielstraat, mogen via de kortste weg heen en terug op het Donkmeer. En als derde pijler pakt de vereniging
de oever aan en onderzoekt ze de aanplant van ondermeer rietgordels en lisdodde. De ondiepe Put 12 is
immers een gedroomd paai- en opgroeigebied.
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Bezoekmogelijkheden
Een groot deel van Reservaatzone Donkmeer mag je alleen met een gids bezoeken. Info over begeleide
bezoeken krijg je op de toeristische dienst: 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be.
meer info: Jan Maertens, 0478 76 55 49

Gegidste wandeling over de vissen van (Reservaatzone) Donkmeer
V.z.w. Durme nodigt je op zondag 31 januari uit voor een wandeling langs het Donkmeer, met aandacht voor het
natuurbeheer voor vissen. Kom tegen 10 uur naar de houten chalet bij de ingang van Nieuwdonk.
Vergeet je laarzen niet.

28% huishoudelijk watergebruik
gaat naar … het toilet!
Meer dan een kwart van ons jaarlijks watergebruik gaat naar het toilet.
In veel gevallen gebruiken we zelfs drinkwater om door te spoelen.
De pot op? Niets van! Met enkele tips en kleine ingrepen is ons leefmilieu al
gelukkig. Net als je portemonnee.

Tip 1: verklein de inhoud van de stortbak
De stortbak van een toilet bevat gemiddeld 10 liter water. Vaak schoon drinkwater dat je na elke spoelbeurt integraal
de riool injaagt. Met veel minder water kan het ook. Kies daarom bij aankoop van een nieuw toilet een model met een
kleinere stortbak. Of verklein je bestaande bak met een trucje. Leg er bijvoorbeeld een gevulde plastic waterﬂes in. Dat
bespaart je gegarandeerd een paar liter water per spoelbeurt. Een baksteen in de stortbak bespaart ongeveer 1 liter
water. Nog maar deze gewone baksteek zorgt op jaarbasis voor 1.825 liter minder water per persoon!

Tip 2: koop een toilet met waterbesparingsknop
Met een waterbesparingsknop bepaal je zelf hoeveel water je gebruikt bij het doorspoelen. Je bespaart er tot 8.000 liter
per jaar mee.
Koop daarom een toilet met zo’n knop. Of ga na of je op je bestaande toilet een waterbesparende stortbak kan aansluiten. Of misschien kan je wel op je bestaande stortbak zelf een spaarknop installeren.

Tip 3: spoel door met regenwater
Sluit je regenwaterput aan op je toilet. Iets meer werk. Maar het water kost niets, het belast het milieu niet en het is zeker
even eﬃciënt.
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We zijn op goede weg!
Minder ongevallen met gekwetsten in 2009
Een maand voor het jaareinde staat de teller voor ongevallen met gekwetsten op 121 in
Zele en Berlare. Dat zijn er 55 minder dan in 2008. Politiezone Zele-Berlare is tevreden, want
verkeersveiligheid is een prioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012.
Onze politie is streng geweest afgelopen jaar. Verkeersveiligheid en respect voor het verkeersreglement zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. En beboeten lijkt voorlopig de enige eﬃciënte manier om wegpiraten te stoppen.
Verkeersveiligheid is een prioriteit die niet zomaar uit de lucht komt vallen. Commissaris Roland Van de Voorde: “In
voorbereiding van het Zonaal Veiligheidsplan hebben we in het voorjaar van 2008 de inwoners van Berlare en Zele
bevraagd. De antwoorden spraken voor zich: verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van de inwoners. En ze willen
bovendien dat de politie onaangepaste snelheid en gevaarlijk rijgedrag aanpakt.” Deze twee problemen komen trouwens
ook sterk naar voor in de Nationale Veiligheidsmonitor die minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom onlangs voorstelde.

w
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“Boetes schrijven op zich is geen prioriteit van onze politie. En we scheppen er ook geen plezier in, zoals kwatongen beweren. We hopen vooral dat het belang van een aangepast rijgedrag zo vlug mogelijk vanzelfsprekend wordt. Eerbiedig het
verkeersreglement en laat ons samen verder werken aan een veilig verkeer in Berlare en Zele”, aldus nog commissaris
Van de Voorde.

Uitleendienst Rode Kruis Berlare zoekt vrijwilligers
Als je (tijdelijk) krukken of een rolstoel nodig hebt, kan je terecht bij de uitleendienst van het
Rode Kruis. Vera De Schutter en Stefaan Sichien zijn verantwoordelijk voor deze service. Ze zijn
op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om hen te helpen.
meer info: Vera De Schutter, 052 42 29 73
Stefaan Sichien, 0475 90 78 00 (na 17 uur)

Nieuwe cursussen
Rode Kruis Berlare start twee nieuwe cursussen:
cursus EHBO: vanaf 12 januari op dinsdag en donderdag;
cursus Helper: aansluitend op de cursus EHBO vanaf 9 februari.

•
•

meer info en inschrijvingen: Martha Van Houteghem, 09 367 97 60

14

w
el
zi
jn

Gemeentelijke KINDEROPVANG
tijdens KROKUSVAKANTIE
Het gemeentebestuur biedt kinderopvang voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de krokusvakantie van
maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari. Zowel in Berlare, Overmere als Uitbergen. Kinderen kunnen op elke
locatie terecht van 7 tot 18.30 uur.

Ouderbijdragen
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 een vermindering van 25% vanaf het tweede kind. Er is op aanvraag een sociaal tarief (-50%) mogelijk.

Inschrijven
Inschrijven voor deze krokusvakantie kan vanaf dinsdag 26 januari. Je bezorgt het inschrijvingsformulier aan de dienst jeugd
& vorming. Je vindt dit inschrijvingsformulier hieronder, op de drie locaties en op www.berlare.be. Op deze website kan je
tevens het huishoudelijk reglement nalezen.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER KROKUSVAKANTIE 2010
NAAM KIND:
ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN?

Is jouw 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

NM

maandag 15 februari
dinsdag 16 februari
woensdag 17 februari
donderdag 18 februari
vrijdag 19 februari
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Blik op verleden en toekomst welzijnsbeleid
Lokaal Sociaal Forum 2010
OCMW Berlare deelt graag met inwoners en lokale welzijnsorganisaties de stand van
zaken rond welzijn in onze gemeente. Daarom nodigt het alle geïnteresseerden uit op het
Lokaal Sociaal Forum op donderdag 21 januari van 12 tot 14 uur in de raadzaal van het
Sociaal Huis in de Baron Tibbautstraat.
Tijdens het forum blikken we terug op een aantal markante realisaties rond welzijn uit 2009: de
opening van het Sociaal Huis en het nieuwe Woonzorgcentrum Ter Meere, de uitgave van de
woongids, … Daarnaast maken we tijd voor een gastspreker die het heeft over drugverslaving
en eventuele hulpverlening, in de brede zin van het woord.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. OCMW Berlare voorziet immers een broodje.
meer info en inschrijvingen: Liesbet Cooreman, 09 326 97 10
sociaalhuis@ocmwberlare.be

Chauﬀeurs gezocht
voor Minder Mobielen Centrales
Taxistop heeft een tijd terug Minder Mobielen Centrales (MMC) opgericht. Vrijwilligers brengen
personen met een beperkt inkomen en met verplaatsingsproblemen naar de winkel, de kapper,
bij vrienden, bij de dokter, …
In Berlare telt MMC zes chauﬀeurs. Deze vrijwilligers brengen met hun eigen wagen mensen
naar hun bestemming, helpen bij in- en uitstappen en lopen zelfs een eindje mee. De vrijwilligers krijgen een kilometervergoeding en zijn verzekerd (omnium, BA, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen). Twee keer per jaar ontmoeten de chauﬀeurs elkaar tijdens een etentje.
Ze krijgen dan wat vorming en kunnen hun ervaringen uitwisselen.
MMC is in Berlare nog op zoek naar extra chauﬀeurs. Heb je interesse? Contacteer dan een van
onderstaande personen.
meer info:
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Willy De Kinder, 052 43 27 11
Frans De Smet, 052 42 20 12

Praktische steun bij werkonbekwaamheid
Dienstverlening Fonds voor Arbeidsongevallen
Het Fonds voor Arbeidsongevallen helpt je als jij of een familielid een arbeidsongeval heeft
gehad. De medewerkers geven uitleg over de regeling van het arbeidsongeval en helpen je om
de schadevergoeding te krijgen waar je recht op hebt. Je doet ook een beroep op het Fonds
als de verzekeraar van je werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen. Of als blijkt dat je
werkgever niet verzekerd was op het moment van het ongeval.

Hoe contacteren?
Je bereikt de medewerkers op volgende manieren:
02 506 84 93 en 02 506 84 94 (elke donderdag).
Als je je moeilijk kan verplaatsen, kan je via deze telefoonnummers
ook een afspraak maken voor een huisbezoek;
zitdag in stadhuis Aalst: elke eerste dinsdag van de maand
van 13.30 tot 16 uur (niet in juli en augustus);
zitdag in stadhuis Sint-Niklaas: elke tweede maandag van de maand
van 13.30 tot 16 uur (niet in juli en augustus).

•
•
•

meer info:

02 506 84 94
www.faofat.be

STOPPEN met ROKEN:
consultaties deels TERUGBETAALD
Een nieuw jaar. Tijd van goede voornemens.
Wil je stoppen met roken? Fantastisch!
Als bedank voor je beslissing betaalt de overheid voortaan zelfs
rookstopconsultaties gedeeltelijk terug.
Vele rokers willen stoppen. Sommigen kunnen dat op eigen houtje.
Anderen hebben hulp nodig voor begeleiding en ondersteuning. Voor
die laatste categorie is er nu goed nieuws: het RIZIV (Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering) betaalt vanaf nu de factuur voor professionele hulp gedeeltelijk terug.
Je krijgt 30 euro terug bij een eerste consultatie en 20 euro voor zeven
opvolgconsultaties. Het RIZIV betaalt dus in totaal maximum acht sessies,
binnen twee kalenderjaren. Voor zwangere vrouwen geldt een terugbetaling van 30 euro per consultatie, met in totaal acht sessies per
zwangerschap.
Je kan terecht bij je (huis)arts of tabakoloog. Een erkend tabakoloog is
houder van het diploma ‘Tabakologie en Rookstopbegeleiding’.
Momenteel zijn er in Vlaanderen en Brussel ongeveer 80 erkende
Vlaamse tabakologen. Voor een tabakoloog in jouw regio: www.vrgt.be
of 02 510 60 90.
meer info:

www.tabakstop.be
0800 111 00 (gratis nummer Tabak Stop Lijn)
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SPREID de betaling van
je MAZOUTFACTUUR
Vele inwoners hebben het momenteel moeilijk
om hun energiefactuur te betalen. Daarom heeft
de federale overheid een reeks maatregelen
uitgewerkt. Zo bestaat de mogelijkheid om een
mazoutfactuur in delen te betalen.
Is deze gespreide betaling interessant voor jou? Bel dan een brandstofhandelaar om een contract
met hem af te sluiten. Op de website van de Federale overheidsdienst Economie (http://economie.
fgov.be) vind je een lijst van handelaars die deze gespreide betaling aanbieden.

Kan dat met mijn eigen leverancier?
Staat jouw vertrouwde leverancier van huisbrandolie niet op deze lijst? Dat is niet per se een
probleem. Neem in elk geval contact met hem op. Want sommige van de handelaars die niet in de
lijst zijn opgenomen, bieden in bepaalde omstandigheden hun klanten toch de mogelijkheid het
geschatte jaarverbruik in schijven te betalen.

Hoe werkt het?
Je betaalt maandelijks een deel van het geschatte jaarverbruik af. Het verwachte jaarverbruik
bepaalt de grootte van het maandbedrag. Dat bedrag kan worden aangepast in functie van het
werkelijke verbruik of bij sterke prijsschommelingen.
Het contract tussen jou en de handelaar moet aan enkele voorwaarden voldoen. We sommen de
belangrijkste hier op:
De handelaar mag jou niet verplichten om je facturen via domiciliëring te betalen. Hij moet jou
verschillende betaalmogelijkheden aanbieden, zonder meerprijs;
Uiterlijk op de dag van de eerste levering moet je een voorschot betalen op de eerste factuur.
Dat voorschot:
• bedraagt minimum 50% van de factuurprijs;
• wordt betaald via een eenmalige overschrijving of via reeds gestorte maandelijkse bedragen;
• geldt voor een eerste levering van minstens 1.000 liter en maximum het geschatte jaarverbruik;
De daaropvolgende leveringen bedragen minimum 1.000 liter. Is je tank kleiner dan 1.200 liter?
Dan moet de handelaar je minstens 900 liter bestellen;
Een contract sluit je af met slechts één brandstofhandelaar;
Je sluit het contract af voor 24 maanden (bepaalde duur);
Zeg je het contract van bepaalde duur vroegtijdig op, dan betaal je een schadevergoeding van
maximum 75 euro;
Als je het contract niet opzegt, wordt het contract voor onbepaalde duur verlengd;
Als het contract van bepaalde duur is overgegaan in een contract van onbepaalde duur, kan je
het contract steeds opzeggen. In dit geval moet je geen schadevergoeding meer betalen.

•
•

•
•
•
•
•
•

meer info:
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0800 120 33 (gratis nummer van de Federale overheid)
www.verwarmingsfonds.be
lijst van deelnemende handelaars: http://economie.fgov.be

Be
rla
re
&
de
w
er
el
d

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.
Het project verloopt in twee grote fases: de aanleg van het distributienet en de – tank; daarna volgen de constructie van de
watervang in de rivier en de bouw van de zuiveringsinstallatie.

Stand van zaken eind november
Fase 1 is zo goed als klaar. De projectleiders wachten nog bewust met het installeren van de watertellers op de huisaansluiting. Ze wachten tot het gehele drinkwatersysteem volledig af is.
Fase 2 is in september gestart. De technische studie en het lastenboek zijn toen naar lokale fabrikanten gestuurd, zodat
ze een oﬀerte konden maken. De opdracht is intussen gegund aan een lokale producent met wie de Belgische Technische
Coöperatie (BTC) in het verleden ook al heeft gewerkt.
De foto’s tonen hoe arbeiders de ﬂocculatie- en bezinktank voor de zuiveringsinstallatie leveren en installeren. In de ﬂocculatietank komt straks een vlokkingsmiddel. Dat bindt zwevende stoﬀen en heel wat microbiologische vervuiling van het
rivierwater. Nadien zakken die vlokken uit in de bezinktank. Het gezuiverde water loopt boven over. Bij dat gezuiverde water
voegen we tot slot nog een kleine hoeveelheid chloor toe tegen infecties, zoals dat ook in Vlaanderen gebeurt.
De watervang om het water uit de rivier af te leiden naar de zuiveringsinstallatie, is intussen ook zo goed als klaar. Deze
watervang is gebouwd op een drijvend houten ponton waarvan de ankerpunten gefundeerd zijn.

Problemen met elektriciteit
Het personeel van PROTOS in Ecuador heeft dit najaar veel problemen ondervonden met de elektriciteit. De grootste energieleverancier in Ecuador is een waterkrachtcentrale. Maar door de extreme droogte dit jaar valt de elektriciteit meermaals
per dag volledig weg.
Intussen is het terug beginnen regenen. De installatie van de watervang en de zuiveringsinstallatie zou ongeveer nu worden
afgerond.
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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Boeren verdienen meer
Campagneweekend Vredeseilanden op 15, 16 en 17 januari
Vredeseilanden vraagt steun voor miljoenen boerenfamilies in de wereld, die nauwelijks
van hun werk kunnen leven. ‘Boeren verdienen meer’. Maar de slogan slaat ook op respect
voor hun werk, op leefbare marktprijzen, op een goede opleiding en toegang tot duurzame technologie. Het Vredeseilandencomité in Overmere is overtuigd en houdt zijn jaarlijks
campagneweekend op 15, 16 en 17 januari.
Vredeseilanden focust de campagne 2010 op de bananenboeren van Tambacounda in Senegal.
Nog niet zo lang geleden kwamen alle bananen in Senegal uit Ivoorkust. Daar worden ze op grote plantages geproduceerd en na de oogst behandeld, zodat de bananen langer houdbaar zijn.
De Senegalese banaan was niet zo lang houdbaar. De boeren en boerinnen beslisten daarom
om biologische bananen te kweken. Met resultaat: de milieuvriendelijke bananen bleken langer
houdbaar dan de ‘conventionele’ bananen.
Vredeseilanden heeft een succesverhaal bij de Senegalese coöperatieve APROVAG. De organisatie ondersteunde deze
boeren met de verdere omschakeling naar biologische bananenteelt, de zoektocht naar geschikte kartonnen verpakkingen en de bouw van een opslagruimte. Vredeseilanden begeleidt APROVAG verder om uit te groeien tot een professionele, betrouwbare en kwaliteitsvolle partner in de Senegalese bananenhandel.
Vredeseilanden ondersteunt gelijkaardige organisaties als APROVAG in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. En op vraag van
de vrouwen van APROVAG, ﬁnanciert en begeleidt Vredeseilanden een project om fruitsap en andere afgeleiden te maken van het fruit dat ze telen.
De vrijwilligers in Overmere zetten graag hun schouders onder deze campagne. “Als we Vredeseilanden steunen, helpen
we eigenlijk drie keer”, weet Piet Van der Sypt van het plaatselijke comité. “Tweederde van de armen op de wereld zijn
boer of boerin. Als boeren meer verdienen, werken ze niet alleen zichzelf uit de armoede. Ze lossen ook de voedselcrisis
op én bestrijden de opwarming van de aarde door aan duurzame landbouw te doen.”
Ook overtuigd? Je kan steeds een gift doen op rekening 000-0000052-52 van Vredeseilanden. Vanaf 30 euro ontvang je
automatisch een ﬁscaal attest voor aftrek van je belastingen. Of steun Vredeseilanden via de acties van comité Overmere.
meer info:

Piet Van der Sypt, 0496 31 25 03 en Kevin Maes, 0498 15 14 42 - www.vredeseilanden.be

vrijdag 15 januari: After Study & Work Café in JC De Kroon
Schuif je cursus aan de kant en klasseer die laatste factuur. Kom een pint drinken vanaf 16 uur in JC De Kroon.
zaterdag 16 januari: plantjes- en gadgetverkoop huis aan huis
Op zaterdag 16 januari rijden drie verkoopteams doorheen Overmere met hun prachtig versierde wagens. Koop de
traditionele Vredeseilanden gadgets of een mooi plantje. Onze karavaan gemist? Je vindt de medewerkers ook op
het kerkplein tijdens en na de eucharistieviering op zaterdagavond en zondagmorgen.
zaterdag 16 januari: kinderfuif in JC De Kroon
Van 18.30 tot 20.30 uur is de dansvloer voor iedereen tot 12 jaar! De inkom bedraagt 4 euro, maar daar krijg je twee
drankjes, een zakje chips en fantastische muziek voor in de plaats. Mama’s en papa’s mogen er gratis in.
zaterdag 16 januari: African Heat in JC De Kroon
Om 21 uur verandert JC De Kroon in een broeihete danshut, ergens in een feestelijk dorp in Senegal! DJ Moez & DJ
VeeWee zorgen voor de heetste dansplaten. Tickets voor deze fuif kosten 3 euro in voorverkoop (café De Lantaarn en
bij de verantwoordelijken) en 4 euro aan de kassa.
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Damiaanactie blijft vechten tegen lepra en tbc
© Vredeseilanden
Damiaan is heilig. Maar dat betekent niet dat lepra uit de wereld is. De situatie is minder
erg als in de tijd van Damiaan in Molokai. Toch is de toestand nog ernstig genoeg voor
een grootschalige inzamelactie op 29, 30 en 31 januari. Ook in Berlare komen vrijwilligers
bij je langs om de gekende stiften te verkopen.
Sinds 1964 heeft Damiaanactie miljoenen leprapatiënten behandeld. Dankzij haar lokaal personeel en de vrijgevigheid van de Belgische bevolking heeft ze een ontelbaar aantal mensen
genezen.

De strijd is nog niet voorbij
Maar er is nog veel werk voor de boeg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden er
wereldwijd nog jaarlijks 250.000 nieuwe leprapatiënten opgespoord. Zonder behandeling raken
ze verminkt en worden ze uitgesloten door de maatschappij.
Voor deze zieken én tuberculosepatiënten blijft Damiaanactie de strijd verder zetten. Met jouw
steun!

40 euro volstaat!
Een doeltreﬀende behandeling is niet zo duur. 40 euro volstaat voor één patiënt. Met 40 euro
vermijden we lepraverminkingen en redden we tbc-patiënten van de dood.
Daarom voert Damiaanactie ook dit jaar campagne op 29, 30 en 31 januari. Je steunt de actie
door een pakje stiften te kopen (5 euro) of door een gift te storten op het rekeningnummer 0000000075-75 (elke gift vanaf 30 euro is ﬁscaal aftrekbaar).
meer info: www.damiaanactie.be

Infodag Damiaanbouwkampen
Elk jaar vertrekken enkele tientallen vrijwilligers op bouwkamp voor Damiaanactie v.z.w.
In 2010 steken ze vrijwillig de handen uit de mouwen in Bangladesh, India, Nicaragua en
Congo.
Interesse om mee te gaan? Kom dan naar de infodag op zaterdag 23 januari in Mechelen.
meer info: Marcel Lootens, 09 383 55 63 en m.lootens@skynet.be
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Ethiopisch kerstfeest voor Ethiopische scholen
Finado-Ethiopie nodigt iedereen uit op zaterdag 16 januari voor een
Ethiopisch kerstfeest in Festivalhal Donkmeer.
Tussen 16 en 18 uur geniet je van een lekkere wafel met koﬃe of
chocomelk. Kinderen amuseren zich met knutselen en schminken, en leven
zich uit op het springkasteel.
Schuif vanaf 18.30 uur mee aan aan tafel voor een traditionele Ethiopische
maaltijd. Inschrijven en betalen op voorhand is noodzakelijk.
De opbrengst van dit Ethiopisch kerstfeest gaat integraal naar schoolprojecten van Finado in Ethiopië.
meer info in inschrijven: Greta Van Boven,

0474 51 29 08
gretavanboven@skynet.be

www.ﬁnado.be

Word gids in Scheldeland
Het Perspectief en Toerisme Vlaanderen bieden voor het eerst een gidsenopleiding aan voor de regio ScheldelandWest. Heb je een hart voor onze streek? Denk je dat groepen rondleiden je ligt? Overweeg dan zeker de opleiding!

Waarover gaat het?
De cursus duurt twee jaar. Na een algemeen basisjaar met ondermeer geschiedenis, kunst en geograﬁe, volgt een specialisatiejaar over onze streek. Scheldeland-West omvat de gemeenten Berlare, Destelbergen, Hamme, Laarne, Melle, Merelbeke,
Wetteren, Wichelen, Zele en enkele deelgemeenten van Gent.
De lessen zijn theoretisch en praktijkgericht.
Na twee jaar ben je een erkende gids voor Toerisme Vlaanderen. Je kan dan aan de slag voor de toeristische diensten van
Scheldeland.

Praktisch
De basisopleiding start in februari 2010. De lessen zijn op zaterdagochtend en op één weekavond.
De toelatingsvoorwaarden zijn eenvoudig: een diploma secundair onderwijs en veel enthousiasme.

Inschrijven
Aarzel niet en schrijf vandaag nog in bij Het Perspectief via miguel.declercq@hetperspectief.net.
Eind januari nodigt Het Perspectief je uit op een infovergadering over de opleiding.
meer info:
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over Scheldeland: www.scheldeland.be
over erkenning van gidsen: www.toerismevlaanderen.be
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Open Overmeers Kermiskampioenschap der Cafésporten
KWB Overmere houdt opnieuw cafésportkampioenschappen naar aanleiding van winterkermis. Afspraak op vrijdag 5 en zaterdag 6 februari, telkens vanaf 19.30 uur in Feestzaal
Overmere. Inschrijven doe je ter plaatse vanaf 19 uur.
KWB Overmere voorziet geldprijzen en bekers.

Programma op vrijdag

•
•

curve bowls: korte initiatie en nadien kleine competitie waarin ervaren spelers en beginners
samen in teams zitten. Curve bowling is een rustige sport die vooral concentratie vraagt.
(info: Julien Rogiers, 09 367 63 66)
schieting liggende wip: voor ervaren spelers en beginners. Er is materiaal aanwezig en een
initiatie is voorzien. Feestcomité Overmere schenkt 100 euro voor deze wedstrijd zonder vizier.
(info: Etienne De Vreese, 0478 35 59 18)

Programma op zaterdag

•
•
•

dartstornooi: minimum vier dartsblokken aanwezig
(info: Dimitri Casaert, 0486 02 52 03)
pingpong: we maken een eigen competitie en laten de setlengte afhangen van het aantal deelnemers (info: Danny Leys, 09 367 98 61)
kaarting-bieden: in verschillende rondes gaan we op zoek naar de biedkampioen!
(info: Henri Van Vaerenbergh, 09 367 65 32)

Deelnemen kost 2 euro. Supporters gratis.

© Toerisme Scheldeland
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De bekendmaking van de sportﬁguur van het jaar
bezorgt mij kippenvel!
Sportraadvoorzitter Remo Monchy over het gemeentelijke sportgala
Op vrijdag 26 februari vindt de vijfde editie van het gemeentelijke sportgala plaats in CC
Stroming. De sportraad huldigt dan de personen en ploegen die zich het voorbije jaar in
de kijker hebben gespeeld. Remo Monchy is voorzitter van de sportraad. Wie Remo kent,
kan zich levendig voorstellen hoe enthousiast hij onderstaand vraaggesprek invulde.
Over wat hij zelf het hoogtepunt van het sportgala vindt, bijvoorbeeld.
Dat is ongetwijfeld de bekendmaking van de sportﬁguur van het jaar. De vreugde bij de atleet
en zijn entourage, het gejuich en applaus in de zaal bezorgen me jaar na jaar kippenvel. Net
zoals toen ik zelf nog rallypiloot was en een paar keer op een groot podium met champagne
mocht spuiten.

De sportraad draagt die sportﬁguur van het jaar voor. Komen daar heftige discussies aan te
pas?
De sportﬁguur van het jaar krijgt een persoonlijke karikatuur van Nesten. Dat is een mooie prijs.
Dus willen we dat die gaat naar de meest geschikte persoon. Soms is een besluit snel genomen.
Zoals bijvoorbeeld bij onze eerste sportﬁguur, Geoﬀrey Maes. Hij was net wereldkampioen
mountainbike geworden. Bij andere edities liggen op tafel een aantal namen die aan elkaar gewaagd zijn. We gaan dan op zoek naar hun prestaties op grote wedstrijden en kampioenschappen. Het gebeurt dat we dan een tijdje discussiëren. Maar uiteindelijk hebben we totnogtoe
steeds unaniem een persoon voorgedragen.
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Geen saaie academische zitting,
maar een volavondprogramma
dat de naam ‘gala’ waard is.

Wat wil de sportraad met het sportgala bereiken?
Heb je er enig idee van hoeveel opmerkelijke sporters Berlare telt? Het zijn er echt veel! Sommige komen in de kranten. Dat is dan omdat ze een ploegsport of populaire sport beoefenen.
Maar er zijn heel veel ‘stille’ kampioenen in onze gemeente. Kampioenen die ongelooﬂijk straf
zijn in hun discipline. En te weinig inwoners weten dat. De sportraad wil daarom ook deze
kampioenen hulde brengen. Net als de vele verdienstelijke vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor een vereniging, in alle anonimiteit en discretie. Het sportgala is daar een dankbaar
evenement voor. De sportﬁguur van het jaar is dus maar een van de vele sporters die we op het
podium roepen.

Hoe kiezen jullie de sporters om in de bloemetjes te zetten?
Iedere inwoner kon tot 31 december een sporter, ploeg, club of vrijwilliger voorstellen (zie het
artikel hierover in de vorige Infogem nvdr). De sportraad evalueert de ingediende kandidaturen.
Het komt zelden voor dat er voorstellen tussen zitten waar we niets mee kunnen. Eigenlijk moet
het om een opmerkelijke prestatie gaan. Maar soms zitten daar ook jonge atleten tussen die
nog geen grote potten hebben gebroken, maar wel beloftevol zijn. Om hen te stimuleren zet de
sportraad ook deze talentrijke jonge leeuwen graag eens in de schijnwerpers.

Ik ben niet zo sportief. Waarom zou ik toch naar het sportgala komen?
Voor de gratis receptie van het gemeentebestuur (lacht)! Ernstig: het is geen saaie academische
zitting, maar een volavondprogramma dat de naam ‘gala’ waard is. Projectie, huldigingen, live
muziek, spectaculaire sportdemonstraties en korte interviews met de sporters wisselen elkaar
in hoog tempo af. Voor je het weet, is een mooie avond gepasseerd. ’t Gaat over sport. Da’s juist.
Maar met een hoog showgehalte.
Iedereen is van harte welkom op dit gemeentelijke sportgala.
Het vindt plaats op vrijdag 26 februari om 20 uur in CC Stroming. De toegang is gratis.
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Sportkampen krokusvakantie
De sportdienst biedt sport- en spelplezier tijdens de krokusvakantie voor iedereen van 6 tot 12 jaar.

Kaboutersportkamp (15 t.e.m. 19 februari)
Piepkleine kaboutertjes bevolken sporthal Berlare. Vijf dagen lang sporten en spelen onze kabouters dat het een
lieve lust is. We toveren de sporthal om tot een kabouterbos waar we klauteren, sluipen, lopen, springen, rollen, …
Dit kaboutersportkamp wordt reuzeleuk met jou erbij!
voor wie:
waar:
wanneer:
prijs:
wat meebrengen:

kleuters geboren in ’04, ’05 en ‘06
sporthal Berlare
van 9 tot 12 uur
20 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koek en een drankje (brikje of ﬂesje)

Circussportfabriek (15 t.e.m. 19 februari)
Vraag jij je wel eens af hoe een acrobaat zich kan rechthouden op een touw? Hoe een clown op een ton kan lopen?
Of durf jij met je hoofd tot in de wolken springen? Dan hebben wij de oplossing voor jou: een mix van circus en sporten in de meest uitgebreide vorm! We sluiten de week af met een wervelende show voor ouders, familie en vrienden.
voor wie:
waar:
wanneer:
prijs:
wat meebrengen:

kinderen geboren in ‘98, ‘99, ’00, ’01, ’02 en ‘03
sporthal Overmere
van 9.30 tot 16 uur (middagpauze van 12 tot 13.30 uur)
40 euro voor vijf dagen sportplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koek en een drankje
(brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze en indien gewenst een lunchpakket.
Drank voor bij de lunch mag je meebrengen of kan je ter plaatse kopen aan 1 euro.

Sportkampen in de paasvakantie
‘t Is nog vroeg en je krijgt meer info in Infogem maart-april. Maar noteer alvast in je agenda:
Piratenkamp voor kleuters: 6 t.e.m. 9 april in sporthal Overmere;
Indianenkamp voor kleuters: 12 t.e.m. 16 april in sporthal Berlare;
Sportclubkamp van 7 tot 12 jaar: 6 t.e.m. 9 april in sporthal Berlare;
Expeditie Oostkanton van 12 tot 14 jaar: 6 t.e.m. 8 april in de Ardennen;
Word monitor op een sportkamp!
Sportmixkamp van 7 tot 12 jaar: 12 t.e.m. 16 april in sporthal Overmere.
Ben je minstens zestien? Volg je een opleiding
lichamelijke opvoeding of kleuterleiding? Of
Inschrijven voor al deze kampen van de sportdienst:
ben je al afgestudeerd? Ben je graag sportief
sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be;
bezig met kinderen en wil je in de vakantie
www.berlare.be.
een centje bijverdienen?

•
•
•
•
•

•
•

Betalen kan cash of via overschrijven met vermelding
sportkamp en naam deelnemer: 091-0124780-67.
opgelet:
Je moet minimum twee weken vóór aanvang van het sportkamp betalen.
Anders vervalt de inschrijving.
Betalingen zonder voorafgaande inschrijving worden niet aanvaard.

•
•
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Is monitor worden iets voor jou?
Neem contact op met de sportdienst voor
vrijblijvende inlichtingen: 09 356 89 56 en
sportdienst@berlare.be

Wekelijkse activiteiten
Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Hou het sportief en sluit aan bij de
wekelijkse sportreeksen van onze sportdienst in de sporthallen!
kleuterturnen (vanaf 4j)
woensdag van 13.30 tot 14.30 uur

sporthal Berlare

woensdag van 15 tot 16 uur

sporthal Overmere

sportsnack (1ste, 2de, 3de lj)
dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur

sporthal Overmere

stepaerobic (volw.)
maandag van 20 tot 21 uur

balletstudio

aerobic (volw.)
dinsdag van 20 tot 21 uur

sporthal Berlare

donderdag van 20 tot 21 uur

sporthal Overmere

seniorenturnen
dinsdag van 14 tot 15 uur

sporthal Berlare

donderdag van 15.30 tot 16.30 uur

sporthal Overmere

actieve 50+ sport
dinsdag van 9 tot 10 uur

sporthal Overmere

deelnameprijs: kleuterturnen: 5 euro voor tien lessen. Inschrijven ter plaatse.
sportsnack: 1,50 euro per beurt
aerobic, stepaerobic, seniorenturnen & actieve 50+ sport:
10 euro voor tien beurten of 25 euro voor 30 beurten.
Aan te kopen bij de sportdienst of in de cafetaria’s van de
sporthallen;
opgelet:
Gebruik geen schoenen die al buiten zijn gebruikt.
Zaalsportschoenen met zandvrije, kleurvaste zolen zijn
verplicht!
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Word LID van NSB Berlare
Nationale Strijdersbond (NSB) Berlare zoekt sympathiserende leden. De vereniging is opgericht in
1929 en kent vandaag nog steeds dezelfde doelstelling als toen: ijveren voor vrede en verstandhouding onder de volkeren. Zo zet de vereniging zich in bij traditionele plechtigheden zoals de
Nationale feestdag, Wapenstilstand en Dag van de dynastie.
Iedereen kan lid worden. Schrijf 12,50 euro over op het rekeningnummer 103-0143523-31.
In ruil ontvang je:
het driemaandelijkse tijdschrift van de nationale federatie in Brussel;
de ledenlijst van de plaatselijke afdeling;
uitnodigingen voor de gewone activiteiten;
uitnodigingen voor bijzondere activiteiten. Zo voorziet NSB Berlare in 2010 ondermeer een
lezing over de Slag van Berlare op een unieke locatie.

•
•
•
•

meer info:

Paul De Bock, 052 42 33 02
Theo Roels, 052 42 40 30

Uitzonderlijk aanbod voor nieuwe leden
Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare
Uitverkoop oudere tijdschriften
Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare heeft beslist nieuwe leden
te bedanken voor hun engagement. Ze kunnen in ruil voor hun lidmaatschap oude nummers van het tijdschrift kopen voor een prikje.

Hoe werkt het:

•
•
•

je betaalt lidgeld voor 2010 (10 euro): je kan de tijdschriften van jaargangen 1983 tot en met 2000 kopen aan 2,50 euro per exemplaar;
je betaalt lidgeld voor 2010 en 2011 (20 euro): je kan de tijdschriften
van jaargangen 1983 tot en met 2000 kopen aan 2 euro per exemplaar;
je betaalt lidgeld voor 2010, 2011 en 2012 (30 euro): je kan de tijdschriften van jaargangen 1983 tot en met 2000 kopen aan 1,50 euro
per exemplaar.

Dit aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. De normale prijs voor
deze tijdschriften is 5 euro. Tijdschriften vanaf mei 2001 behouden de
normale prijs van 6 euro.
Nog op zoek naar een eindejaarsgeschenk? Misschien heeft iemand uit
jouw directe omgeving wel interesse in onze lokale geschiedenis.
meer info: Cyriel De Bruyne, 052 42 41 94 en cyrdebruyne@telenet.be
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meer info & tickets: 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
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CC Stroming JANUARI – FEBRUARI 2010

d

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.
Het gaat om ’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), De Nieuwe Pluim (09 367 80 70) en Lale (09 328 77 50).
Voorwaarden vind je op www.berlare.be/ccstroming.

TENTOONSTELLING

17 januari tot 28 februari

Hugo Meert
Hugo Meert schept een eigen werkveld dat zich tussen kunst en design,
ambacht en industrie situeert.
Hij krijgt opdrachten van vooraanstaande hedendaagse kunstenaars
zoals Michel Francois, Sisley Xhafa en Jan Vercruysse. Onlangs kreeg hij
een commissie voor Documenta 12 in het Duitse Kassel.
www.hugomeert.be

VORMING

zaterdag 23 januari, 13.50 uur

Ontdek de dino’s in Brussel
museumbezoek voor gezinnen met kinderen (vanaf 8 jaar)
Het Museum voor natuurwetenschappen in Brussel is gerestaureerd. En hoe!
Loop rond tussen meer dan 30 complete skeletten, waaronder dat van de reusachtige Tyrannosaurus rex!
Onze gidsbeurt door de galerij duurt tot 15.15 uur. Nadien kan je zelf de rest van het museum verkennen.
Opgelet: deze geleide rondleiding is uitzonderlijk enkel voor gezinnen met kinderen (vanaf 8 jaar). Het niveau is
aangepast aan de volledige groep. Vermeld bij inschrijving het aantal kinderen en volwassenen.
Bij vertraging op de dag zelf, bel 0473 42 20 02.
locatie:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:

inkomhal Museum voor Natuurwetenschappen,
Vautierstraat te Brussel
10 (volwassenen), 7 (kinderen) euro
tot 13/1 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
10 01 23A

THEATER

zaterdag 23 januari, 20 uur

Loge 10 producties | Agatha Christies’ De Muizenval
Een hotel is door hevige sneeuwval volledig afgesneden van
de buitenwereld. In de omgeving van het hotel werd eerder die
dag iemand vermoord. De politie vermoedt dat de moordenaar
of moordenares zich in het hotel schuilhoudt.
met: Jef Demedts, Magda Cnudde, Door Van Boeckel, Marijke Hofkens,
Sébastien De Smet, Bob Selderslaghs, Nathalie Wijnants en Jelle Cleymans
www.muizenval.be

18 / 16 (+55j en -26j) / 14 (abo) euro
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KLASSIEK

zaterdag 30 januari, 20 uur

Ensemble Profundo | Toward the Sea
Een interessant muzikaal programma dat muziek verbindt met de vier
natuurelementen: aarde, lucht, water en vuur. Verwondering, magie en
meditatie vormen een ragﬁjne rode draad.
met: Geert Claessens (gitaar) en Steven De Baecke (ﬂuit)
www.profundo.tk
8 / 7 (+55j) / 5 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

VORMING

dinsdag 2 februari, 20 uur

Volksjury in assisenzaken: ja of nee?
Eind 2008 veroordeelde een volksjury Adam G in de zaak Van Holsbeeck voor ‘diefstal met geweld in bende met
gebruik van wapens en de dood tot gevolg’. En niet voor doodslag. Die uitspraak zorgde voor heel wat controverse.
Waarom bestaan er eigenlijk volksjury’s? Hoe komt het dat zij hun beslissingen tot voor kort niet hoefden te motiveren? Is zo’n jury niet te makkelijk beïnvloedbaar? Een uiteenzetting door Jean-Luc Cottyn, voorzitter van de Hoge
Raad voor Justitie.
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:

5 euro, met korting: 2,50 euro (info: Vormingplus)
tot 22/1 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
10 02 02A

CONFERENCE

vrijdag 5 februari, 20 uur

Karl Vannieuwkerke & Les Supappes | Wielerjaar 2009

UITVERKOCHT
HUMOR

vrijdag 12 februari, 20 uur

Kees Meerman | Ontketend
Sommige mensen kunnen gewoon teveel: én dansen én zingen én
musiceren én componeren én grappig zijn én schitterende teksten
schrijven.
Kees Meerman is zo iemand. Een uniek artiest die een heel eigen plek in
de theaterwereld inneemt.
Ik vind hem briljant. Bril-jant. Een geweldige stem en een groot acteur.
(Liesbet List)
www.keesmeerman.com
8 / 7 (+55j) / 5 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart
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ANIMATIEFILM

woensdag 17 februari, 14 uur

De Drie Rovers (vanaf 4 jaar)
Tiﬀany is per koets onderweg naar het weeshuis. Maar drie rovers die er
woest uit zien, versperren de weg. Ze zijn op zoek naar een grote buit,
maar vinden enkel het kleine meisje…
Vertederend, doldwaas en machtig mooi getekend.
workshop na de voorstelling!
3 euro

JAZZ

zaterdag 27 februari, 20 uur

TuesdagNight Orchestra | Band of birds
Berlarenaar Bart De Lausnay richtte in juli 2004
TuesdayNight Orchestra op.
TNO deelt zijn voorliefde voor jazz graag met een breed publiek.
Het heeft een ijzersterke live reputatie als huisorkest van de vooraanstaande jazzclubs ‘The Sounds’ in Elsene en ‘Den Hopper’ in Antwerpen.
100% genieten met deze zestienkoppige bigband!
www.tuesdaynightorchestra.com
11 / 10 (+55j) / 8 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

STUDIO ZONDAG

zondag 28 februari, 19.30 uur

The Night Time Heroes
We hebben opnieuw een geweldige bluesband kunnen strikken.
De blues in al zijn variaties: van vooroorlogs akoestisch tot stevig
elektrisch. Maar steeds met passie en overtuiging.
www.thenighttimeheroes.be

STUDIO ZONDAG

GRATIS

vijf opeenvolgende woensdagen vanaf 3 maart, 20 uur

Vijf Belgische kunstenaars in beeld

© Christophe Vander Eecken

Belgische beeldende kunstenaars zijn niet meer weg te denken uit de
internationale media. Sta stil bij vijf ‘levende legendes’ en hun werk:
Luc Tuymans, Thierry De Cordier, Wim Delvoye, Jan Fabre en
Panamarenko.
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:

45 euro, met korting: 22,50 euro (info: Vormingplus)
tot 22/2 op 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op 001-4018612-75
10 03 03A

Luc Tuymans
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Koken voor mannen
Vanaf 1 februari om 19.15 uur | leskeuke
n dienst
jeugd & vorming (Gaver 72)
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KWB Overmere pakt uit met een nieuwe
reeks kooklessen.
Een gediplomeerd lesgever begeleidt.
De hele serie kost 8 euro voor leden van
KWB Overmere, 15 euro voor
niet-leden. De kostprijs van de ingredië
nten wordt verdeeld onder de
deelnemers.
Data: 1, 8, 22 februari, 1 maart
en etentje met partner op 5 maart.
Inschrijven bij Danny Leys: 09 367 98 61

Spaghetti
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spaghettiweekend2

Algemene kennisquiz ZVC La Doce
zaterdag 13 februari om 19.30 uur | café De Krebbe (Wichelsesteenweg 158, Lede)
De Overmeerse zaalvoetbalclub ZVC La Doce houdt een algemene kennisquiz.
Deelnemen kost 15 euro per ploeg (vijf personen). Schrijf het bedrag op voorhand over op
rekeningnummer 737-0146919-07 met vermelding ‘quiz, naam quizploeg en
contactgegevens (telefoon en e-mail)’.
Meer info bij Steven D’haese: 0478 39 86 61 en stevendhaese@yahoo.com
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TWEEDEHANDSBEURS
Gezinsbond Uitbergen

zaterdag 13 februari
van 14

tot 16 uur | SCC De Ve
nne

Gezinsbond Uitbergen
geeft jonge gezinnen
en grootouders de
kans om prima tweede
handsspullen te kope
n of verkopen. Iedereen
is welkom.
Wil je zelf verkopen? Be
l dan snel en zeker vóó
r 6 januari naar Nancy
Defossez op het numm
er 09 367 03 73.

ROLF ROCK
bij Chirojongens
Overmere
zaterdag 27 februari vanaf 18 uur | lokalen aan
Boerenkrijgpark
Winterfestival bij de aspi’s van Chirojongens Sint-Gerolf
Overmere!
Volgende bands zegden reeds toe: Madskat en The Fifth
Season.
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Zuid
bij KWB Overmere
uari om
vrijdag 26 febr

Info bij Laurent De Smet: 0477 78 64 89
en laurent@chirojongensovermere.be

le Kring
20 uur | Parochia
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ck@fulladsl.be
en johan.megan

KERSTBOOMVERBRANDING
VVV-Donkmeer
zaterdag 9 januari vanaf 18 uur | Kapelleplein
kerstboomverbranVVV-Donkmeer nodigt iedereen uit op de jaarlijkse
kennissen en drink
met
bij
n
rtusse
ding op het Kapelleplein. Praat onde
een glaasje warme wijn of jenever.
. Geen vervoer?
Breng je kerstboom vanaf 4 januari naar het plein
Bel dan 0476 56 43 50.
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Internationaal judotornooi
voor jeugd
zondag 31 januari van 9.30 tot 16 uur | sporthal Overmere
Judoclub Kumiuchi Berlare verwelkomt meer dan 300 judoka’s tussen 9 en 12 jaar uit België, Nederland en Frankrijk.
Iedereen is welkom. De toegangsprijs bedraagt 5 euro voor
een ganse dag.

Nieuwjaarsconcert
en

zaterdag 16
januari om 20
uur in CC Stro
’t Meziek Berla
ming
re. Tickets kost
en 6 euro (047
6 27 87 53).
vrijdag 22 en
zaterdag 23 ja
nuari om 20
K.F. De Vereni
uur in Feestz
gde Vrienden
aal Overmere
. Tickets kosten
8 euro (0478 49
87 85).

KASSA KASSA bij Hand In Hand
vanaf vrijdag 26 februari | Parochiezaal

seert.
a’ van Michael Cooney. Myriame Arijs regis
Toneelkring Hand In Hand speelt ‘Kassa Kass
de bovenste plank.
Gegarandeerd een avond amusement van
;
(met diner) om 19 uur. Tickets kosten 27 euro
26 en 27 februari voor de galavoorstellingen
euro;
13
n
koste
ts
Ticke
koﬃe en gebak) om 15 uur.
28 februari en 7 maart voor de matinees (met
.
euro
7
om 20 uur. Tickets kosten
5, 6 en 7 maart voor de gewone voorstellingen

•
•
•

Reserveren:
bij de leden van Hand In Hand;
via www.handinhand.be;
14 42 51.
telefonisch vanaf februari en na 19 uur: 0493

•
•
•

Hou je wakker voor
‘Nacht van de film’!

zaterdag 13 febr
uari

| CC Stroming

KSJ Berlare heef
t een nieuwe ‘Nac
ht van de ﬁlm’ in
elkaar gebokst.
Opnieuw in twee
zalen, opnieuw
veel decoratie en
met
variatie.
Check www.nac
htvandeﬁlm.be
voor een overzic
van de ﬁlms, de
ht
uurregeling en de
reservaties.
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Scheldebroektochten langs het mooiste
van onze gemeente
Start nieuw wandelseizoen Boerenkrijgstappers
Kom uit je kot en wandel mee! Boerenkrijgstappers Overmere nodigt je ook dit jaar uit op drie dagen wandelplezier
in onze gemeente. De eerste in de reeks – De Scheldebroektochten – is al op zondag 24 januari.
De ruime omgeving van het Donkmeer is een uniek wandelgebied. Meer dan 2.000 wandelaars per tocht ontdekken dit keer
op keer. Ook deelnemers uit onze eigen gemeente staan steeds weer versteld van de prachtige omgeving.

Deelnemers in de watten
Boerenkrijgstappers Overmere verzorgt de deelnemers. Met duidelijk bewegwijzerde trajecten geniet je van het mooie
winterse landschap in ondermeer Broekbos, de Scheldemeersen en de Heidemeersen. Er zijn wandelingen van 4, 6, 12, 18 en
24 km. Bij de langere wandelingen voorzien de organisatoren een rustpost om de 6 km.
Vele vrijwilligers zorgen voor warme en koude dranken, boterhammen, taart, koﬃekoeken en hotdogs.

Wandelen voor een goed doel
Wandelen is gezond. Maar een wandeling bij Boerenkrijgstappers Overmere heeft al jaren nog een extra dimensie: je steunt
door je deelname het Fonds voor kinderen van bij ons. Zo schonk de wandelclub op 19 december nog 2.500 euro aan het
Fonds.

Wandelen voor de Witkaptrofee
Samen met de Donkmeertochten op 15 mei en de Pa & Gijs Tochten op 26 september maakt deze wandeling deel uit van het
‘Drieluik van het Donkmeer’. Als je aan de drie wandelingen deelneemt, ontvang je na de laatste wandeling een Witkaptrofee: vier lekkere Witkap Pater bieren.
Inschrijven voor deze Witkaptrofee is wel noodzakelijk. Je koopt je deelnamekaart van 1 euro op de Scheldebroektochten.

Praktisch
Starten kan op zondag 24 januari tussen 8 en 15 uur. Je betaalt 1,50 euro startgeld. Leden van erkende wandelclubs krijgen
0,50 euro korting. Clubleden nemen gratis deel.
meer info:

Norbert Sichien, 09 367 75 97 en norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
www.boerenkrijgstappers.be
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JANUARI
9/1
9/1
10/1
10/1
12/1
15/1
16/1
16/1
16/1
16/1
16/1
17/1
23/1
23/1
23/1
24/1
24/1
29/1
30/1
30/1
30/1
30/1
31/1
31/1
31/1

VVV-Donkmeer, kerstboomverbranding vanaf 18 uur op het Kapelleplein (0476 56 43 50)
v.z.w. Durme, werkdag in de Scheldebroeken vanaf 9 uur (0478 49 87 86)
Opening tentoonstelling Hugo Meert om 17 uur in CC Stroming (052 42 42 47)
Nieuwjaarsreceptie voor inwoners van 11 tot 13 uur in Festivalhal Donkmeer (052 43 23 40)
Rode Kruis Berlare, start cursus EHBO (09 367 97 60)
Vredeseilanden Overmere, After Study & Work Café vanaf 16 uur in JC De Kroon (0496 31 25 03)
Finado-Ethiopië, Ethiopisch kerstfeest vanaf 16 uur in Festivalhal Donkmeer (0474 51 29 08)
JTV Brigand, Heren A tegen Evo Ename om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
Nieuwjaarsconcert ’t Meziek Berlare om 20 uur in CC Stroming (0476 27 87 53)
Vredeseilanden Overmere, kinderfuif van 18.30 tot 20.30 uur in JC De Kroon (0496 31 25 03)
Vredeseilanden Overmere, African Heat vanaf 21 uur in JC De Kroon (0496 31 25 03)
Opening tentoonstelling Hugo Meert om 17 uur in CC Stroming (052 42 42 47)
Loge 10 met ‘De Muizenval’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Nieuwjaarsconcert K.F. De Verenigde Vrienden om 20 uur in Feestzaal Overmere (0478 49 87 85)
v.z.w. Durme, werkdag in Reservaatzone Donkmeer vanaf 9.30 uur (0496 57 26 23)
Boerenkrijgstappers Overmere, Scheldebroektochten vanaf 8 uur in Festivalhal Donkmeer
(09 367 75 97)
Cultuurraad, nieuwjaarsreceptie om 18 uur in CC Stroming (052 42 73 72)
v.z.w. Durme, jaarvoorstelling om 20 uur in Bezoekerscentrum Donkmeer (0478 76 55 49)
Ensemble Profundo met ‘Toward the sea’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
JTV Brigand, Dames tegen Panda’s Lokeren B om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren B tegen Navok Nazareth om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
VVV-Donkmeer, Ter land, ter Donk en in de sneeuw vanaf 12 uur (www.donkmeer.be)
Judoclub Kumiuchi Berlare, jeugdtornooi vanaf 9.30 uur in sporthal Overmere (052 42 76 64)
VVV-Donkmeer, Ter land, ter Donk en in de sneeuw vanaf 10 uur (www.donkmeer.be)
v.z.w. Durme, gegidste wandeling over de vissen van (Reservaatzone) Donkmeer met vertrek om
10 uur aan houten chalet aan ingang Nieuwdonk (0478 76 55 49)

FEBRUARI
1/2
2/2
5/2
5/2
5&6/2
6/2
6/2
9/2
12/2
13/2
13/2
13/2
13/2
15/2
15/2
17/2
20 & 21/2
20/2
20/2
20/2
26&27/2
26/2
26/2
27/2
27/2
27/2
27/2
28/2
28/2
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KWB Overmere, start ‘Koken voor mannen’ om 19.15 uur in leskeuken dienst jeugd & vorming (09
367 98 61)
Lezing over (on)zin van volksjury’s in assisenzaken om 20 uur in CC Stroming (03 775 44 84)
Caspaya, bingo om 19.30 uur in Parochiale Kring (0494 84 70 63)
Karl Vannieuwkerke & Les Supappes met ‘Wielerjaar 2009’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
KWB Overmere, Open Overmeers Kermiskampioenschap der Cafésporten vanaf 19.30 uur
in Feestzaal Overmere (09 367 90 47)
JTV Brigand, Heren A tegen KLB Sollenbeemd Halle om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele
(0474 54 02 34)
v.z.w. Durme, infoavond natuurschilderen in Bezoekerscentrum Donkmeer (0478 23 46 07)
Rode Kruis Berlare, start cursus Helper (09 367 97 60)
Kees Meerman met ‘Ontketend’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Gezinsbond Uitbergen, tweedehandsbeurs van 14 tot 16 uur in SCC De Venne (09 367 03 73)
JNM Durmeland en Natuurpunt, beheerswerken in ’t Stampkot vanaf 14 uur (09 349 19 32)
KSJ Berlare met ‘Nacht van de ﬁlm’ in CC Stroming (www.nachtvandeﬁlm.be)
ZVC La Doce, algemene kennisquiz om 19.30 uur in café De Krebbe Lede (0478 39 86 61)
Sportdienst, start Kaboutersportkamp van 9 tot 12 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)
Sportdienst, start Circussportfabriek van 9.30 tot 16 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
Kinderﬁlm ‘De drie rovers’ om 14 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Chirojongens Berlare, spaghettiweekend vanaf 18 uur (zaterdag) en 12 uur (zondag) in Parochiezaal (0485 25 06 48)
JTV Brigand, Dames tegen Jevo Maldegem A om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren B tegen VDK Gent Heren B om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
v.z.w. Durme, werkdag in Reservaatzone Donkmeer vanaf 9.30 uur (0487 68 75 64)
Hand In Hand met galavoorstellingen van ‘Kassa Kassa’ om 19 uur in Parochiezaal (0493 14 42 51)
KWB Overmere, Zuid-Amerikaanse wijnen om 20 uur in Parochiale Kring (09 367 90 47)
Sportraad, gemeentelijk sportgala om 20 uur in CC Stroming (09 356 89 56)
Chirojongens Overmere, Rolf Rock vanaf 18 uur in de lokalen aan Boerenkrijgpark (0477 78 64 89)
Concert TuesdayNight Orchestra om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Handbalclub Berlare, playoﬀs om 19.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
Jeugdraad Berlare met ‘SKWAT-dag’ en ‘Oenkie Boenkie kinderfuif’ (0485 25 06 48)
Hand In Hand met matinee van ‘Kassa Kassa’ om 15 uur in Parochiezaal (0493 14 42 51)
Studio Zondag met ‘The Night Time Heroes’ om 19.30 uur in Cultuurcafé (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
Beukenlaan 2, 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

Turfputstraat 88a, Berlare
052 42 23 25
l.vercruyssen@skynet.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
Kris Malﬂiet
Frank Lippens
gemeentesecretaris

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

Heide 12a, Berlare
0475 46 41 77
kris.malﬂiet@telenet.be
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

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

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

De technische dienst is ook elke 1ste en 3de zaterdag open
van 9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur).
Uitzonderlijk gesloten op zaterdag 2 januari.
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GEMEENTEHUIS OVERMERE
Baron Tibbautstraat 2, Overmere
09 367 87 55
openingsuren:
woensdag van 18.30 tot 20.30 uur
vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur
sluitingsdagen: zie gemeentehuis Berlare (blz. 37)

> GEMEENTESCHOOL UITBERGEN

GEMEENTEHUIS UITBERGEN
Veerstraat 10, Uitbergen
09 367 50 66
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur
sluitingsdagen: zie gemeentehuis Berlare (blz. 37)

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

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

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

Initiatief Buitenschoolse kinderopvang
coördinatoren: Patricia Poppe & Anja Nobels
052 42 77 04
jeugd.kinderopvang@berlare.be
locatie Berlare:
052 42 49 41
locatie Overmere:
09 367 62 44
locatie Uitbergen:
09 367 94 29

052 43 23 44

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

> TECHNISCHE DIENST

openingsuren hoofdbibliotheek Berlare
maandag
14.30-20.30 uur
woensdag
13-18.30 uur
donderdag
15.30-20.30 uur
zaterdag
9-12.30 uur

> MILIEUDIENST

openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2
woensdag
18.30-20.30 uur
vrijdag
18.30-20.30 uur

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

milieuambtenaar: Gaby De Bruycker

052 43 23 47
milieu@berlare.be

09 367 87 55

> SPORTDIENST
> FINANCIËLE DIENST
ontvanger: August Wouters

052 43 23 43
rekendienst@berlare.be

BUITENDIENSTEN
> CULTUURDIENST / CC STROMING
Dorp 101, Berlare
diensthoofd: Stijn De Coster
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

052 42 35 31
cultuur@berlare.be

Molenstraat 1b, Overmere
09 356 89 56
diensthoofd: Annelies De Wilde
sportdienst@berlare.be
openingsuren burelen sporthal Overmere
maandag
8.30-12 uur
dinsdag
8.30-12 uur / 13-19 uur
woensdag
15-17 uur
donderdag
8.30-12 uur
vrijdag
8.30-12 uur
openingsuren burelen sporthal Berlare
maandag
8.30-12 uur
dinsdag
8.30-12 uur / 13-19 uur
woensdag
8-12 uur / 13-14.45 uur
donderdag
8.30-12 uur
vrijdag
8.30-12 uur

052 42 28 92

> TOERISTISCHE DIENST / INFOKANTOOR
> 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

Museum Donkmeer, Donklaan 123
09 342 92 40
coördinator: Karolien De Smedt
toerisme@berlare.be
openingsuren
elke dag van 9.30 tot13 uur en van 13.30 tot 16 uur

> EENDENKOOI
openingsuren
- weekdagen
10-16 uur
- weekend- en feestdagen
10-17 uur
De eerste week van maart gesloten.

0473 18 00 66

ANDERE DIENSTEN
> SECRETARIS OCMW

> CONTAINERPARK
Bollewerkstraat, Berlare
Inlichtingen Verko/DDS
openingsuren
dinsdag
14-18 uur
woensdag 13-18 uur
donderdag 13-18 uur
vrijdag
14-18 uur
zaterdag 9-15 uur

052 42 69 65
052 21 39 91

09 326 97 10
secretaris@ocmwberlare.be

> DIENSTEN OCMW
Sociaal huis
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 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
Woonzorgcentrum Ter Meere
Baron Tibbautstraat 29, Overmere
09 326 97 30
directie: Freddy Schollaert
termeere@ocmwberlare.be
Serviceﬂats
De Zilverberk, Dorp 99, Berlare
Boerenkrijghof, Baron Tibbautstraat 31, Overmere

> GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE

opnamedienst rusthuizen en serviceﬂats en vragen rond
zorgverzekering
enkel na afspraak
Wendy De Backer, sociaal verpleegkundige
09 326 97 34
opnamedienst@ocmwberlare.be

> KIND & GEZIN: CONSULTATIEBUREAU

meer info op www.ocmwberlare.be

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

Molendreef 19, Berlare
Consultaties op afspraak via de Kind & Gezin-lijn
of via de verpleegkundigen.
elke 1ste en 3de maandag van 17.30 tot 19.50 uur
elke 2de, 4de en 5de maandag van 17 tot 19.20 uur
elke donderdag van 13.30 tot 15.50 uur
elke 4de vrijdag van 13 tot 15.20 uur
Kind & Gezin-lijn
078 15 01 00
voor al je vragen, afspraken en wijzigingen:
(elke werkdag van 8 tot 20 uur)

> 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
Helena Lateir - Brielstraat 3 bus 4, Berlare
052 43 22 20
Frank Van Laere - Mosseveldstraat 14, Overmere 0474 25 78 18
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

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ CV
HULP IN WONINGNOOD
Gaver 70, Berlare

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, Gaver 70
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
René Kets - Turfputstraat 54, Berlare
052 42 21 64
Rita Sichien - Donklaan 50, Uitbergen
0476 31 47 81
Piet Vandoolaeghe - Kruisstraat 3, Overmere
0476 29 30 83
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

FOTOWEDSTRIJD
GVK

© MVG

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!

Winnaar Infogem november-december
(oplossing: detail gevel postkantoor Berlare):
Florin De Gelder (Nieuwdonk 7) mag een waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.
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Activiteitenkalender

blz. 36

Wie? Wat? Waar?
Terugblik in beeld

Willem Vermandere trad gratis op in CC Stroming voor pater
De Visscher. Een prachtavond die maar liefst 3.000 euro opbracht.

De Sint en zwarte Piet brachten tijdens hun bezoek cadeautjes mee
voor de kinderen van VBS Donk.

Soﬁe De Saedelaere (rechts) werd knap derde op het nationale
judokampioenschap seniors. Profjudoka Catherine Jacques behaalde
goud. Eveneens brons voor Soﬁe op het internationale A-tornooi in
Wasquehal (Frankrijk).

20 jaar Gemeenschapsonderwijs. B.S.G.O. Ten Berge maakte het feest
compleet met een optocht door Berlare met tientallen ballonnen.
Vond jij een ballon met een mooie boodschap in je tuin?

© Eddy Copers

‘De broekskes’ van SK Berlare (spelertjes jonger dan 8 jaar) poseren
ﬁer met hun nieuwe uitrusting.

Werkdagen natuurbeheer zijn ook voor kinderen onvergetelijk!

blz. 37
binnenkant achterﬂap
De seniorenraad verwelkomde maar liefst 170 personen op een gezellige seniorennamiddag
in de polyvalente zaal van Woonzorgcentrum Ter Meere.
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