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Weet jij waar in Berlare dit zicht werd gefotografeerd?
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Infogem in. Daar vind je ook hoe je de kaart kan
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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!

Niemand vond het
juiste antwoord
voor de editie van
Infogem maart-april
(oplossing: detail
interieur gemeentehuis Berlare).
Maar deze keer is het
makkelijker!
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Terugblik in beeld

binnenkant achterﬂap

1 keer goud en 5 keer brons voor Judoclub Kumiuchi
op het Belgisch kampioenschap.
Onze kampioenen en hun trainers, van links naar rechts: Rani De
Waele, Eveline Cappaert, Nathalie Claes, Michelle De Schrijver, Lauren
Rasschaert en Inneke Uytendaele.

Berlaarse mensen zijn warme mensen: verschillende acties in onze
gemeente brachten samen 20.761,61 euro op voor de wederopbouw
van Haïti. Hartelijk dank iedereen!

Veel enthousiaste kinderen voor
de SKWATdag van de jeugdraad
eind februari. Hier zie je een
groepje ‘curieuzeneuzen’ in de
kluiszaal van een bank.

Soﬁe De Saedelaere van judoclub Kumiuchi behaalde zilver op de
European judo cup in Sarajevo. Een puike prestatie op een tornooi dat
werd gedomineerd door Oost-Europese judoka’s.

51 kindjes genoten van de paaseierenraap bij Rode Kruis Berlare.

De Overmeerse curvebowlers wonnen het tornooi van de Durme- en
Scheldegemeenten in Hamme.
Ook interesse om te spelen in sporthal Overmere?
Contacteer Julien Rogiers op 09 367 63 66.

Maar liefst 250 kindjes
kwamen in de Eendenkooi
paaseieren zoeken tijdens
de opening van het
toeristisch seizoen!
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Beste mensen
Terwijl ik dit woord vooraf schrijf, schijnt een mooi lentezonnetje. Ik durf stilaan te hopen op een
prachtige zomer. Er liggen aangename momenten in het verschiet, na zo’n strenge winter…
De paasvakantie is nog maar net achter de rug. Scholieren en studenten beginnen aan de laatste
rechte lijn. Het is studeren geblazen. Een zenuwachtige periode, ook voor de ouders.
Iedereen veel succes gewenst!
Ook het gemeentebestuur blijft druk in de weer. Fase 1 van het Donkoeverpark en de verhuis van
de politie hebben we achter ons. Maar aannemers werken volop verder aan Sportpark Overmere.
De omgevingswerken aan het Woonzorgcentrum Ter Meere zijn volop bezig.
De uitgebreide dienstverlening van het Sociaal Huis van het OCMW draait vlot.
We zetten ontwerpers aan het werk voor de vernieuwing van de brandweerkazerne en de bouw
van een jeugdontmoetingscentrum (JOC). De kerkhoven krijgen een opfrisbeurt, CC Stroming kijkt
uit naar een nieuwe tribune en de laatste hand wordt gelegd aan een tentoonstelling rond Paul
Van Gysegem in het kasteelpark.
Berlare leeft!
En dat is zeker niet alleen de verdienste van het gemeentebestuur. Ook onze verenigingen houden
het tempo hoog. Getuige daarvan de vele activiteiten die je alweer in deze Infogem terugvindt.
We zien elkaar ongetwijfeld op een van deze evenementen in onze mooie gemeente.
Met vriendelijke groeten

Gunther Cooreman
voorzitter van het OCMW
schepen bevoegd voor sociale zaken, senioren en tewerkstelling
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© Eddy Copers

Donkfoto’s sieren raadzaal
De raadzaal van het gemeentehuis in Berlare kon een extra cachet gebruiken. Het gemeentebestuur nam hiervoor
Fotocollectief Stroming onder de arm, dat inspiratie zocht en vond in Reservaatzone Donkmeer. Het resultaat is
verbluﬀend. Het gemeentebestuur stelt dan ook met trots de raadzaal open voor het publiek, elke dinsdag- en
woensdagnamiddag van mei.
Fotocollectief Stroming kreeg een tijd terug uitzonderlijk toegang tot Reservaatzone Donkmeer. Onder begeleiding van Jan
Maertens van v.z.w. Durme bezochten de fotografen dit bewonderenswaardig stukje natuur en brachten zo de bijzondere
en merkwaardige fauna en ﬂora in beeld. Coördinator Marc Van Gysegem maakte voor de raadzaal een selectie van enkele
tientallen foto’s.
De foto’s zijn van Corinne Bogaert, Lydia Bracke, Eddy Copers, Herman De Backer, André De taey, Marleen De Vos,
Chris Galler, Raf Pensaert, Ann Ryckaert, Marc Van Gysegem, Luc Van Malderen en Ruth Van Uytvanck.
meer info: communicatiedienst, 052 43 23 30 en communicatie@berlare.be

‘De Donk gefotografeerd’ in de raadzaal van het gemeentehuis Berlare is toegankelijk:
- elke dinsdag in mei, van 13 tot 18 uur;
- elke woensdag in mei, van 13 tot 17 uur.

Biograﬁe VIC TEMMERMAN klaar
Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met uitgeverij ASP een boek gemaakt
over het werk van dorpsgenoot Vic Temmerman.
De uitgave is vanaf 10 mei te koop op de cultuurdienst en kost 29 euro.
Vic Temmerman is vooral gekend als beeldhouwer, maar hij ontwierp ook verschillende
monumentale structuren waarmee hij meermaals werd bekroond in internationale wedstrijden.
Ook als professor is Vic geen onbekende. Hij was docent vormgeving en beeldhouwen
in binnen- en buitenland en heeft met zijn opvatting over kunst vele kunstenaars, architecten en vormgevers beïnvloed.
Een gemeente moet trots zijn op ambassadeurs van dit kaliber. Toen Vic in 2007 de cultuurprijs van Berlare kreeg, werden
meteen ook plannen gesmeed voor een overzichtswerk.
Dat boek is er nu. Met veel foto’s, teksten van Willem Elias en een inleiding door burgemeester Karel De Gucht.
Het is een instant klassieker voor liefhebbers van schoonheid en design.
Technische gegevens: formaat 28 * 24 cm, 120 blz., vierkleurendruk, hard cover.
Er liggen inkijkexemplaren op het gemeentehuis, in de bibliotheek en in CC Stroming.

meer gemeente info
vanaf blz. 4

Bestel nu!
Het boek kost 29 euro. Bestellen doe je op de cultuurdienst: 052 42 35 31 of cultuur.reserveren@berlare.be. Betalen kan ter
plaatse (ook bancontact) of door overschrijving op het nummer 091-0113307-40 van gemeentebestuur Berlare.
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Berlare zingt! zoekt nog voorzangers
En je hoeft zelfs niet te kunnen zingen!
Zaterdag 10 juli vindt vanaf 19 uur de derde editie van Berlare zingt! plaats.
Voor dit gratis openluchtzangfestijn zijn ongeveer 40 voorzangers nodig.
De formule van deze feel good avond is stilaan bekend. Honderden mensen zingen twee uur lang uit volle borst de grootste
hits mee. Ze krijgen daarvoor aan het begin van de avond een krantje met de liedteksten. Een presentator leidt het geheel in
goede banen en krijgt op het podium steun van zo’n 40 voorzangers. En die zoeken we nog. Dringend.
Hou je van ambiance, ben je minstens 20 jaar en staat er nog niets in je agenda voor 10 juli? Neem dan onmiddellijk contact
op met de dienst toerisme. Ook als je niet kan zingen. Want het origineel klinkt toch loeihard door de boxen!
meer info:

dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be
www.vlaanderenzingt.be

meer vrije tijd
vanaf blz. 21

Zet druk op de Millenniumdoelstellingen!
Via www.wachtmee.be
Vlaanderen wacht op de realisatie van de Millenniumdoelstellingen.
Ook jij kan de politieke druk helpen opvoeren. Maak een wachtﬁlmpje op www.wachtmee.be.
Surf naar www.wachtmee.be en neem via je webcam je eigen wachtﬁlmpje op. Geen webcam? Wacht dan symbolisch
gewoon tien seconden. Dan verschijnt een wacht-icoontje waardoor de wachtteller op de site ook aantikt.
Vertel het voort, overtuig je omgeving en verzamel zoveel mogelijk wachtenden. Eind september confronteren we onze
regeringen, de Europese Commissie en de VN-top met deze ﬁlmpjes. Een niet mis te verstaan signaal!
Bij de start van het nieuwe millennium maakten de Verenigde Naties afspraken om met alle landen samen tegen 2015 de
belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. De doelen moeten een einde maken aan armoede, ziektes, ongelijkheid
en milieuproblemen.
Een initiatief van de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging v.z.w.
meer info over de Millenniumdoelstellingen: www.detijdloopt.be

meer Berlare & de
wereld vanaf blz. 14

3

fo
in
ge

m

ee

nt

e

GEBOORTES, OVERLIJDENS, HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken
en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
24/01/2010
29/01/2010
02/02/2010
02/02/2010
04/02/2010
04/02/2010
06/02/2010
07/02/2010
08/02/2010
10/02/2010
17/02/2010
18/02/2010
19/02/2010
25/02/2010
01/03/2010
03/03/2010
05/03/2010
11/03/2010
19/03/2010
20/03/2010
21/03/2010
23/03/2010
25/03/2010
28/03/2010
31/03/2010

Lise Van Wiele
Thibo Van Hecke
Lore De Waele
Lars Meksens
Noa Heirwegh
Luca Van De Sompel
Eliza Van Maldeghem
Lars Cobbaut
Elias Pieters
Haily Sigin
Axl Van der Linden
Yoran Omen
Jenthe Libert
Louise Vercauteren
Samuel Van Assche
Roel Drieghe
Nora Rasschaert
Maïte Van Hecke
Emma De Meersman
Jesse Van Hoeke
Seppe De Backer
Elise De Vulder
Soraya Cleerbout
Regi Verhoeven
Caith Oosterlinck

02/03/2010
02/03/2010
04/03/2010
05/03/2010
10/03/2010
13/03/2010
13/03/2010
14/03/2010
17/03/2010
18/03/2010
26/03/2010
27/03/2010
28/03/2010
31/03/2010
02/04/2010
03/04/2010

Jeannine Kesteleyn (°14/03/1947)
Angela Dierick (°30/05/1925)
Julia Fontenoy (°16/06/1929)
Laura Van Extergem (°24/05/1922)
Andreas Jacobs (°17/04/1935)
Ivonna Schepens (°02/07/1931)
Octaaf Baert (°04/01/1955)
Jeannette De Grauwe (°02/09/1945)
Gabriëlla De Schutter (°13/05/1923)
Marguerite Van den Abbeele (°13/12/1941)
Neelke Tackaert (°06/11/1989)
Jerome Peelman (°06/02/1926)
Christiana Bonnarens (°21/07/1930)
Alphonsina Veeckman (°20/09/1937)
Marc Verherbrugghen (°28/04/1947)
Antonius Janssens (°25/10/1925)

Voltrokken huwelijk
05/02/2010
13/02/2010
03/04/2010

Wouter Coorevits en Tabeth Chekera
Tony D’haene en Claudine D’Haese
Dirk De Clercq en Ann Audenaert

Geregistreerde overlijdens
02/02/2010
04/02/2010
08/02/2010
08/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
13/02/2010
17/02/2010
17/02/2010
21/02/2010
21/02/2010
22/02/2010
23/02/2010
25/02/2010
26/02/2010
28/02/2010
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Jenny Drees (°06/07/1940)
Roger Verhoeyen (°21/09/1927)
Ilda De Lausnay (°20/08/1920)
Irène De Prez (°11/12/1949)
Henri Plaetinck (°26/12/1931)
Agnès Blancquaert (°30/09/1923)
Gerard Broeckhove (°09/09/1930)
Esther Bonnaerens (°20/12/1915)
Andreas Lissens (°23/10/1931)
Rachel Boone (°03/07/1920)
Rosa Malin (°27/11/1934)
Gustave Van De Winckel (°18/12/1922)
Clemens Coppens (°30/01/1929)
Lucia Cammermans (°27/06/1956)
Irma Verbeke (°13/09/1908)
Roger De Roeck (°18/11/1937)

Gouden jubilea
19/02/2010
20/02/2010

Raymond Volkaert en Anny Dooms
Hubert Wante en Rachel Van Hauwe

Briljanten jubileum
09/03/2010

Hendrik Valcke en Julia Van Loo
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Nieuw politiekantoor aan Donkmeer
Wijkbureaus Overmere en Berlare dicht
Sinds het paasweekend telt onze gemeente nog één, centraal gelegen politieantenne.
Het nieuwe bureau aan de Donklaan 93 vervangt de wijkinfrastructuur in Overmere en Berlare.
Berlare wil gelijke tred houden met het snelgroeiende takenpakket van de politie.
En bovendien hebben de inwoners recht op een optimale dienstverlening.
Dan is één centraal bureau veel geschikter en praktischer, zowel voor het personeel als voor de burger.
Het nieuwe gebouw (een grondige verbouwing van het voormalige zwembad en provinciaal toeristisch infokantoor) huisvest
het onthaal, de sociale cel, de cel jeugd en gezin, en onze wijkagenten.
Dit kantoor is elke dag open, en zowel op dinsdag als op donderdag zelfs tot 19 uur. En wie de verplaatsing, om welke reden ook,
niet kan maken, mag rekenen op een ﬂexibel politieteam dat aan huis komt, zoals ook vandaag al het geval is.
Contactgegevens
Donklaan 93 te 9290 Berlare
09 367 50 15

Openingsuren
maandag:
dinsdag:
woensdag:

8-12 en 13-17 uur
8-12 en 13-19 uur
8-12 en 13-17 uur

donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

8-12 en 13-19 uur
8-12 en 13-17 uur
8-12 uur

gesloten op zon- en feestdagen

Zoenen en weg!
Tips voor een vlotter verkeer in de Schoolstraat
Het gemeentebestuur voert een kiss and ridezone in aan VBS Sint-Jozef in
Overmere (zie ook blz. 9). De maatregel moet zorgen voor een vlotter en veiliger
verkeer ter hoogte van de schoolpoort. Maar we vragen dat ook de ouders van de
kinderen een aantal tips opvolgen.
De kiss and ridezone in de Schoolstraat is een strook die voorbehouden is om schoolgaande kinderen snel en veilig af te zetten en op te pikken. Dat wil zeggen dat je er
even kan stilstaan, maar niet mag parkeren. Deze kiss and ridezone functioneert optimaal, samen met volgende tips:
leg voor een vlotte circulatie de boekentassen op de achterbank en niet in de koﬀer
van de auto;
stap niet mee uit met je kind en ga zeker niet mee tot aan de schoolpoort;
laat kinderen uitstappen langs de kant van het voetpad.

•
•
•

Het personeel van de school engageert zich om uitgestapte kinderen snel en veilig op
de speelplaats te krijgen.
Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, zou de mobiliteit rond de school een heel
stuk vlotter moeten verlopen. Zowel ’s morgens, ’s middags als ‘s avonds.
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Bestel tijdig je reispas
Als je naar het buitenland reist, moet je ook daar je identiteit kunnen aantonen.
Elk land heeft zijn eigen regels over welke reisdocumenten het aanvaardt. Voor sommige landen
volstaat de gewone Belgische identiteitskaart. Dat geldt vooral voor de lidstaten van de
Europese Unie. Maar voor veel landen moet je een geldig paspoort hebben.
Voor internationale paspoorten (reispassen) kan je terecht op de dienst bevolking.
Elk paspoort, ook dat voor minderjarigen, heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

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

•
•

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

Kostprijs van een paspoort
meerderjarigen

minderjarigen

gewone procedure

75 euro

spoedprocedure

244 euro

gewone procedure

41 euro

spoedprocedure

210 euro

meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en reispassen@berlare.be
www.berlare.be
www.diplomatie.be
www.visumbalie.be
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meer vakantietips
op blz. 22

Op vakantie met kinderen? Denk tijdig aan de Kids-ID!
Kinderen onder 12 jaar hebben een Kids-ID nodig als ze naar het buitenland gaan.
Bestel deze kaart tijdig en ten laatste drie weken vóór vertrek.
Binnenkort trekken weer duizenden gezinnen op vakantie. Iedereen kijkt ernaar uit. Iedereen bereidt zich voor.
Je maakt misschien zelfs lijstjes. Vergeet dan vooral de Kids-ID voor je kinderen niet als je naar het buitenland trekt.
Het is een geldig en verplicht reisdocument in Europa en enkele niet-Europese landen.
Maar een Kids-ID is meer dan een reisdocument. De kaart is ook een goed beveiligde identiteitskaart en integreert een
telefooncascadesysteem. Hierdoor staat een verloren gelopen kind snel terug in contact met zijn familie.

Procedure en tarieven
Als ouder of voogd kom je samen met je kind naar de dienst bevolking. Je brengt een recente pasfoto mee.
Aanvraagprocedure

Leveringstermijn

Prijs

normale procedure (1)

minstens vijftien dagen tussen aanvraag en levering

3 euro

dringende procedure (2)

drie dagen

106 euro

zeer dringende procedure (2)

twee dagen

170 euro

(1)
(2)

Een federale koerier komt enkel op maandag en donderdag om 8 uur de aanvraagformulieren ophalen
en Kids-ID’s leveren.
Aanmelden vóór 15 uur.

Net als bij een elektronische identiteitskaart (eID) ontvang je de pin- en pukcode thuis met de post.
Breng deze codes mee naar het gemeentehuis als je een Kids-ID komt afhalen.
meer info:

dienst bevolking, 052 43 23 44 en identiteitskaarten@berlare.be
www.berlare.be
www.halloouders.be

Nieuwe postkaarten te koop
Het gemeentebestuur heeft vier nieuwe postkaarten laten maken over onze gemeente.
Ze tonen mooie plekjes en geven de sfeer weer van enkele gekende evenementen.
Een postkaart kost 0,25 euro. Ze zijn te koop op de dienst toerisme,
in de bibliotheek, in CC Stroming en op de dienst bevolking.
meer info: communicatiedienst, 052 43 23 30 en communicatie@berlare.be
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Bijverdienen als monitor!
Gemeentebestuur zoekt nog monitoren voor deze zomer
Het gemeentelijk speelplein, de kinderopvang en de sportdienst willen nog extra gemotiveerde monitoren
inschakelen in de werking deze zomer. Iets voor jou? Neem dan zeker vrijblijvend contact op met de betrokken
dienst. Wie weet verdien je deze zomer een aardige cent bij, vlakbij huis.

Monitor bij de kinderopvang
We zijn op zoek naar actieve en creatieve speelbeesten die toch zin hebben voor verantwoordelijkheid en uiteraard graag
met kinderen omgaan. Een erkend monitorenbrevet mag uiteraard, maar is niet noodzakelijk.
Ook jobstudenten zijn welkom. Maar dan moet je minstens één van volgende zaken kunnen voorleggen:
een VDAB-attest ‘begeleider kinderopvang’;
een diploma van verzorgende opvoedster A2;
een diploma kleuter-, lager of secundair onderwijzer(es);
een attest dat je geslaagd bent in het tweede jaar van een pedagogische richting.

•
•
•
•

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

Monitor bij het speelplein
Net als bij de kinderopvang zijn creativiteit en kindvriendelijkheid sleutelbegrippen. En ook hier kan je meewerken met of
zonder erkend brevet. Je wordt dit jaar minstens 17 jaar.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be

Monitor bij de sportkampen
De sportdienst zoekt enthousiaste studenten vanaf 16 jaar uit de sporthumaniora.
Of sportievelingen die een pedagogische richting volgen of hebben afgerond
(lichamelijke opvoeding, kleuteronderwijs, …).
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
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Nieuws uit de GEMEENTERAAD
In deze rubriek 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.

AED toestel voor Rode Kruis Berlare
Het gemeentebestuur geeft 3.400 euro subsidie aan Rode Kruis Berlare. Met dat geld koopt het
Rode Kruis een AED toestel. De AED (Automatische Externe Deﬁbrillator) is een apparaat dat het
hart van een slachtoﬀer analyseert en de hulpverlener begeleidt om eventueel een stroomstoot
toe te dienen.
Rode Kruis Berlare installeert dit toestel in zijn ziekenwagen. De vrijwilligers van Rode Kruis Berlare
zijn op de meeste Berlaarse activiteiten aanwezig en zijn gevormd om gepast te reageren.

Openbare werken
De gemeenteraad geeft groen licht aan het bestek, de raming en gunningwijze voor (nieuwe)
voetpaden in ondermeer Kerkwegel en Hoogstraat.
De gemeenteraad keurt meteen ook de oﬀerte van Eandis goed om in Kerkwegel en Hoogstraat
het elektriciteits- en openbaar verlichtingsnet ondergronds te brengen.

Kerkhof Berlare wordt opgesmukt
Het gemeentebestuur laat dit jaar het kerkhof van Berlare verfraaien. De gemeenteraad gaat akkoord om hiervoor een dienstencontract aan te gaan.
Met dit project gaat het gemeentebestuur in op de vraag van vele inwoners om de aanleg en
toegankelijkheid van onze gemeentelijke begraafplaatsen aan te pakken. Het kerkhof van Berlare
komt eerst aan de beurt; de andere zijn later deze legislatuur gepland. Het ontwerp heeft extra
aandacht voor de heraanleg van wandelpaden, signalisatie en groenvoorziening. Op die manier
moet het kerkhof een onthaastplek worden waar mensen hun overleden geliefden kunnen bezoeken, in alle sereniteit.

Nieuwe openbare verlichting voor A. Nelenpad en Paepenbogtstraatje
De gemeenteraad keurt de oﬀertes van Eandis goed voor openbare verlichting in het
Paepenbogtstraatje en langs het A. Nelenpad.
In het Paepenbogtstraatje (verbindingsweg tussen Broekstraat en de toegangsweg tot Nieuwdonk) is nog geen verlichting. Maar omdat het straatje veel ﬁetsers en wandelaars aantrekt, wil het
gemeentebestuur nu de veiligheid voor deze weggebruikers aanzienlijk verhogen.
De verlichtingspalen aan het A. Nelenpad vanaf Festivalhal Donkmeer tot aan de nieuwe politieantenne (voormalig zwembad) zijn dringend aan vervanging toe. Het eerste deel van het
A. Nelenpad kreeg vorig jaar al nieuwe verlichting.

Kiss and ride-zone in Schoolstraat Overmere
De gemeenteraad voert aan de vrije basisschool Sint-Jozef, site Schoolstraat, een kiss and ridezone in over een afstand van 20 meter. Concreet gaat het om een parkeerverbod waarbij stilstaan
is toegestaan. De maatregel moet zorgen voor een vlotter en veiliger verkeer ter hoogte van de
schoolpoort.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretaris@berlare.be
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Registratieplicht alarminstallaties
verlengd tot 1 juli 2010
Eigenaars van een alarmsysteem dat niet is aangesloten op een alarmcentrale, krijgen
vier maanden extra tijd om het systeem te registreren. Minister van Binnenlandse Zaken
Turtelboom heeft immers beslist om de registratieperiode te verlengen tot 1 juli 2010.

Binnenlandse Zaken schat dat ongeveer 100.000 tot 150.000 Belgen een alarmsysteem hebben dat niet is aangesloten
op een alarmcentrale. De registratie van dergelijk systeem is verplicht en gebeurt online sinds 1 september 2009 via
www.police-on-web.be. Je hebt hiervoor een elektronische identiteitskaart met kaartlezer nodig of een gratis token
(zie ook blz. 11).
Jerôme Glorie, directeur-generaal Veiligheid en Preventie bij Binnenlandse Zaken: “De registratie van de alarmsystemen
moet de doeltreﬀendheid van de interventies, en dus ook de veiligheid van de burger, verbeteren.
Wanneer de politiediensten een oproep krijgen, kunnen ze via de databank meteen alle nodige gegevens opvragen
en onmiddellijk bepalen hoe ze het best kunnen handelen. Een interventie voor een noodoproep van een juwelenzaak
vraagt immers een andere aanpak dan voor een rijwoning.”
Alarmsystemen die zijn aangesloten op een alarmcentrale worden automatisch geregistreerd bij Binnenlandse Zaken.

Callcenter
Voor mensen die er niet in slagen om de registratie via de website in orde te brengen, komt er in de loop van de maand
mei een call center. Van zodra het nummer gekend is, vind je het op www.besafe.be en www.berlare.be.
meer info: technische problemen bij online registratie, 078 15 03 11 (keuze 4)

Hagelstorm mei 2009 erkend als ramp
Dien schadedossier in vóór 30 juni
Op 25 en 26 mei 2009 trok een zware hagelstorm over Berlare.
De federale overheid heeft recent deze storm erkend als ramp.
Als je materiële schade hebt als gevolg van dit noodweer, kan je tot
30 juni 2010 een schadedossier indienen bij de provinciegouverneur. Je komt dan in aanmerking voor een ﬁnanciële tegemoetkoming van het Rampenfonds.

Eerst eigen verzekeraar aanspreken
Het Rampenfonds staat niet synoniem voor Wilde Weldoener. In eerste
instantie moeten slachtoﬀers van de hagelstorm hun eigen verzekeringsmaatschappij aanspreken. Het Rampenfonds treedt pas in actie bij
herstelde schade die de private verzekeraar niet vergoedt. Hou er ook
rekening mee dat het Rampenfonds een franchise van 250 euro hanteert. Schadegevallen onder dit bedrag komen dus niet in aanmerking.

Formulieren
Bij de opmaak van het dossier moet je verplicht de standaardformulieren gebruiken.
Je vindt ze op:
www.berlare.be;
de dienst bevolking, tijdens de kantooruren.

•
•

Je stuurt je dossier bij voorkeur aangetekend op naar de Federale Dienst van de Gouverneur
van Oost-Vlaanderen: Rampenfonds Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
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HULP bij invullen aangifte PERSONENBELASTING
Tegen eind juni moet elke belastingplichtige zijn inkomsten voor het jaar 2009 aangeven.
Je kan dat schriftelijk doen, maar steeds meer Belgen dienen hun aangifte online in via www.taxonweb.be.
We bundelen hier enkele tips en aandachtspunten om je aangifte vlot en tijdig af te werken.

•
•
•
•
•
•
•
•

Verzamel op tijd het nodige materiaal: je documenten en de belastingaangifte zelf.
Heb je als belastingplichtige toch geen aangifteformulier ontvangen van de administratie? Dan moet je dat zelf en uiterlijk
op 1 juni aanvragen bij het registratiekantoor in Wetteren via het telefoonnummer 02 575 95 90.
Papieren aangifte: maak eerst een klad en schrijf het daarna over op de originele aangifte. Maak en bewaar een kopie.
Papieren aangifte: schrijf zorgvuldig en duidelijk. Dit minimaliseert de kansen op controle. Want de controleur ziet dan snel
of de inlichtingen correct zijn.
Papieren aangifte: nummer de bijlagen en verwijs hiernaar in de overeenstemmende vakjes. Onderteken ze en noteer de
vermelding ‘Voor echt en juist verklaard’ als de bijlagen afkomstig zijn van jou en niet van een externe organisatie (bank,
verzekeraar,…). Bewaar tenslotte ook van je bijlagen een kopie.
Online aangeven met Tax-on-web kan vanaf begin mei. Je hebt hiervoor een elektronische identiteitskaart met kaartlezer
nodig of een token. Heb je geen van beiden? Vraag dan tijdig je token aan via de portaalsite www.belgium.be. Het token
moet dan immers nog worden gemaakt en naar jou opgestuurd.
Online aangifte: druk het document af vooraleer het te verzenden. Bepaalde vermeldingen zoals het dossiernummer worden immers niet overgenomen op het klad. Toch kan je dat nummer nodig hebben tijdens het contact met de administratie.
Aarzel niet om hulp te vragen aan bevoegde personen. Het gemeentebestuur voorziet zitdagen met een expert:
- in gemeentehuis Berlare op 1 juni, van 9 tot 18.45 uur;
- in gemeentehuis Berlare op 2 juni, van 9 tot 16.45 uur;
- in gemeentehuis Overmere op 16 juni, van 9 tot 17.45 uur.

Wat is een token?
Een token is een digitale of elektronische handtekening.
Het is niet hetzelfde als een elektronische identiteitskaart (eID).
Concreet is het een papieren kaartje met de afmetingen van een
bankkaart waarop 24 persoonlijke codes gedrukt staan.
Indien je toegang wil krijgen tot bepaalde beveiligde online
diensten van de overheid, zal jou worden gevraagd om één
van de 24 codes van je persoonlijke token in te vullen.
Op die manier kan je bewijzen dat je wel degelijk de persoon bent
die je beweert te zijn.
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Onze scholen zetten hun deuren open
Inschrijvingen kleuter- en lager onderwijs
Nog geen kampeertoestanden om je kind in te schrijven
in een Berlaarse school. En dus geven we elke school hier de kans
te informeren over haar troeven. Niet alle vijf scholen hebben
tijdig gereageerd op onze vraag. En twee houden geen opendeur.
Aan jou om de juiste keuze te maken.

Kijkdag gemeentelijke basissc
hool Uitbergen

zaterdag 5 juni van 10
tot 12

uur

In deelgemeente Uitberge
n heeft het gemeentebest
uur ‘een kleine, ﬁjne sch
Kinderen komen er graag
ool’ staan.
naartoe.
En de gemotiveerde lee
rkrachten staan garant voo
r uitstekend onderwijs.
De school heeft een kleute
rafdeling met drie kleute
rklassen en een lagere afd
eling met zes klassen.
Inschrijven:
tijdens onze kijkdag op
zaterdag 5 juni van 10 tot
12 uur;
tijdens de zomervakanti
e op weekdagen t.e.m. 6
jul
i en vanaf 18 augustus in
of na afspraak met direct
de voormiddag van 9 tot
eur Johan Meganck: 09
12 uur;
367 50 88 en 09 367 90 47
.
meer info:
gemeentelijke basissch
ool, Kleine Kouterstraa
t1
09 367 50 88 en gemeen
teschool.uitbergen@b
erlare.be
www.gbsuitbergen.be

•
•
•

hool Sint-Jozef
Opendeur vrije11batotsis19scuu
r
zondag 30 mei van

.
een moderne klaswerking
Kom een blik werpen op
eiten van het voorbije
ivit
act
de
r
toonstelling ove
Bezoek de overzichtsten
deren genieten intussen
uwe bouwwerken. De kin
schooljaar en over de nie
ma en beeldend werk)
rkshops (zang, dans, dra
van actieve muzische wo
l.
toren en het springkastee
of leven zich uit op de klim
Inschrijven:
het schooljaar
iddagen in de loop van
tijdens de inschrijfvoorm
re.be);
(zie www.sintjozefoverme
21 t.e.m. 31 augustus
van 1 t.e.m. 11 juli en van
e
nti
aka
erv
tijdens de zom
zondag);
van 10 tot 12 uur (niet op
81 75 91.
r Patrick De Smet: 0494
eu
ect
dir
t
me
of na afspraak

•
•
•

lstraat 1
school Sint-Jozef, Schoo
meer info: vrije basis
olvts.be
09 367 68 36 en stjozef@
.be
www.sintjozefovermere
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De kleurenboog
Inschrijven vrije basisschool

81 84 en 0478 32 76 08.
r Koen Bambust: 09 367
eu
ect
dir
t
me
ak
pra
afs
Inschrijven na
9
urenboog, Donklaan 11
vrije basisschool De kle
be
meer info:
ts.
olv
nboog@
09 367 81 84 en dekleure
.be
og
bo
www.dekleuren

Inschrijven basisschool Ten Berge
Hoe klein of hoe groot je ook bent, we zien in je ogen zoveel vragen,
zoveel verwachtingen en ook een beetje onzekerheid.
Wij hopen en wensen dat onze school voor jou een plaats wordt waar je
je met vele andere kinderen gelukkig voelt en waar je ervaart wat opvoeden
is: een kwestie van wijsheid, geduld en heel veel liefde.
Onze school doet dat met eigen werkwijzen, een leerlingenvolgsysteem,
een ontwikkelingsplan, huiswerkklassen, projecten, gerichte studiemethodes
en de nieuwste materialen.
Inschrijven:
tijdens het schooljaar: elke schooldag van 8.15 tot 16.30 uur
en op woensdag van 7.45 tot 12.30 uur;
tijdens de zomervakantie op weekdagen t.e.m. 7 juli van 8.30 tot 16
en op zaterdag 3 juli van 8.30 tot 12 uur;
tijdens de zomervakantie op weekdagen van 16 t.e.m. 31 augustus
van 8.30 tot 16 uur en op zaterdag 28 augustus van 9.30 tot 12.30 uur;
of na afspraak met directeur Kathy Van Langenhoven: 052 42 35 04.

•
•
•
•

meer info:

basisschool Ten Berge, Galgenbergstraat 39
052 42 35 04 en bs.berlare@g-o.be
www.tenberge.be

Vrije basisschool De Duizend
po

ot

Nieuwstraat 8
052 42 37 29 en duizend
poot@olvts.be
www.duizendpootberla
re.be
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Vrijwilligers 11.11.11. gezocht
Berlare wil een lokaal comité
Berlare start een lokaal 11.11.11.-comité op. Enkele leden van de GROS
(Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) zetten er de schouders onder.
Er is een infoavond op woensdag 19 mei. Want extra medewerkers zijn nodig.
Al enkele jaren werkt Berlare actief mee aan de campagne van 11.11.11. De leden van de GROS doen
hun uiterste best om zoveel mogelijk geld op te halen. Maar toch slagen ze er niet in om heel de
gemeente te bezoeken.
Daarom wil de GROS vanaf dit jaar een volwaardig 11.11.11.-comité opstarten.
En hiervoor rekent de raad op extra vrijwilligers. Vrijwilligers die mee initiatief nemen, meedenken en
vooral ook mee op stap gaan tijdens het campagneweekend in november.

Infoavond
Kom vrijblijvend naar de infoavond op woensdag 19 mei.
Je verneemt er meer over de plannen en hoe jij daarbij je steentje kan bijdragen.
Neem contact op met Greta Van Boven. Ze bezorgt jou dan graag een uitnodiging.
meer info: Greta Van Boven, voorzitter GROS, 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be

Waarom 11.11.11.?
11.11.11 gelooft dat een andere wereld mogelijk is en werkt aan een andere globalisering op drie manieren:
solidariteit met het Zuiden door steun aan en samenwerking met partnerorganisaties in Afrika, Azië en LatijnsAmerika.
beleidsbeïnvloeding: om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken,
moeten we als Noord-Zuidbeweging wegen op de beslissingen van de overheden (Vlaams, nationaal
en Europees), van internationale instellingen (IMF, Wereldbank, Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie ...)
en van bedrijven.
bewustmaking in eigen land: om de vorige twee doelstellingen te kunnen realiseren, dient de eigen bevolking
degelijk te worden geïnformeerd én gesensibiliseerd.

•
•
•

meer info: www.11.be

SOS Roemenië
Inzamelactie winterkleren
In oktober vertrekt een konvooi met (winter)kleren en schoenen naar Roemenië.
Heb je nog kleren die je niet meer draagt, maar wel nog in goede staat zijn?
Maria Beauprez en Juliette De Cock zamelen ze graag in. Zowel kledij voor volwassenen,
kinderen als baby’s, zolang ze proper gewassen en gestreken zijn.
meer info:
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Maria Beauprez, Nieuwdonk 7 en 09 367 52 93
Juliette De Cock, Colmanstraat 12

Voor een beter lot voor vrouwen in Zuid-Kivu!
CMA v.z.w. ook actief in Berlare
In Zuid-Kivu (Congo) leven vele vrouwen in erbarmelijke omstandigheden. CMA v.z.w. zet zich in om
het lot van deze vrouwen draaglijk te maken. De v.z.w. is ondermeer werkzaam in onze gemeente en
kan ook jouw steun gebruiken.
CMA is de afkorting voor ‘Centre Maisha Na Afya’, wat zoveel betekent als ‘Leven en Gezondheidscentrum’.
De v.z.w. wil vooral het lot verbeteren van kwetsbare vrouwen in Zuid-Kivu die vechten tegen armoede en de
gevolgen van HIV/aids. Ze doet dat door jobs te creëren voor vrouwen. Op die manier stijgt hun sociaaleconomische status en worden deze vrouwen zelfstandiger.
Er lopen verschillende projecten van CMA v.z.w. Zo runt de organisatie ondermeer een kippen- en een
varkenskwekerij. In de nabije toekomst wil de vereniging bijvoorbeeld ook kinderen uit gebroken families
helpen bij hun schooltaken.

Hoe steunen?
CMA v.z.w. wil haar activiteiten uitbreiden en onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek.
De gemeente Berlare heeft de v.z.w. alvast verwelkomd als lid van de GROS. Maar ook jij kan dit noodzakelijk
initiatief steunen:
word lid van de v.z.w.;
lever een ﬁnanciële bijdrage op 001-5648719-97 (ﬁscaal attest vanaf 30 euro);
word meter of peter van een activiteit of speciﬁek project;
bezorg je suggesties en voorstellen voor (nieuwe) projecten.

•
•
•
•

meer info: Espérance Mutula, 0473 54 58 66 en maishanaafya@yahoo.f

WIJNPROEFACTIE Oxfam Wereldwinkels
Op zaterdag 22 (10 tot 18 uur) en zondag 23 (14 tot 18 uur) mei kan iedereen vrijblijvend
komen proeven van de wijnen van Oxfam Wereldwinkels. Ze zijn niet alleen lekker, maar
tevens op een eerlijke manier in de rekken terecht gekomen. Ook in Berlare.
Oxfam Wereldwinkels verdeelt wijnen uit Chili, Zuid-Afrika en Argentinië. Dat zijn geen echte
ontwikkelingslanden, maar de wijnen uit deze landen verdienen niettemin een volwaardige
plaats in de wereldwinkel. Oxfam koopt de wijn immers van kleine, achtergestelde boeren. Door
zich te verenigen en te verkopen aan eerlijke handel, slagen ze erin een menswaardig inkomen
te verwerven. De fairtradepremie pompen ze ondermeer in onderwijs, watervoorziening en
gezondheidszorg. En de boeren worden geprikkeld om te blijven investeren in goede kwaliteit,
sterk management en een ecologisch verantwoorde teelt.
De wijnen van Oxfam Wereldwinkels blijven niet onbesproken in dagbladen en tijdschriften.
Over de witte Bio Torrentes schreef De Morgen dat “de geur alleen al verstokte niet-wijndrinkers
bekeert”.
meer info: Oxfam Wereldwinkel Berlare, Dorp 67 en berlare@oww.be
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We streven ernaar
opnieuw drinkwater
te kunnen aanbieden
tegen eind april.
Pech voor Berlaars waterproject
in Ecuador
Verslag van een medewerker ter plaatse
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. Katrien Van Hooydonk
volgt voor PROTOS de werkzaamheden ter plaatse. Ze stuurde volgend verslag door.
Het waterzuiveringstation is klaar sinds eind 2009. Ik liet jullie vorige keer al weten dat er echter grote problemen waren met
de elektriciteit. Want door de extreme droogte lag een heel belangrijke waterkrachtcentrale meermaals plat.
Daarom hebben we in januari een generator aangekocht. Die investering loont: op 28 januari 2010 beschikt heel het dorp
Chumunde voor het eerst over continu zuiver drinkwater!

Opnieuw beginnen…
Maar half februari slaat het noodlot toe. Een nooit geziene overstroming: 150mm neerslag op een dag! Een gevelde boom
met een dikke tak naar boven kolkt in de rivier en sleurt onze waterbrug mee, de enige aanvoerleiding van het drinkwatersysteem. Een zware dobber voor de ploeg die maandenlang keihard heeft gewerkt.
Intussen hebben we de tegenslag verwerkt. Het ontwerp voor een nieuwe brug is klaar. Die komt wat verderop en 2,20m
hoger dan de vorige. Voor de ﬁnanciering van deze nieuwe oversteek doen we een beroep op het noodfonds van de
Ecuadoriaanse overheid. We onderhandelen nog met de eigenaar van de grond en hopen op een snel akkoord.
We streven ernaar opnieuw drinkwater te kunnen aanbieden tegen eind april.
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

Schets van de nieuw te bouwen
oversteek over de Rio Verde
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Gratis energiescans voor Berlaarse woningen
Gemeentebestuur Berlare sloot onlangs een contract af met Goed Wonen v.z.w. Met deze overeenkomst engageert
de v.z.w. zich om in Berlare 58 woningen gratis te scannen op nutteloos energieverbruik.
Er zijn twee soorten huishoudelijke energiescan die je voor je woning gratis kan laten uitvoeren: de basisscan en de
opvolgscan.
Bij een basisscan of eerste scan komt een energiescanner aan huis. Hij brengt je huidige energiesituatie en de mogelijkheden
tot besparing in kaart. Tijdens deze scan worden ook een aantal kleine energiebesparende maatregelen uitgevoerd die
meteen een directe energiebesparing opleveren (spaarlampen, spaardouchekop, buisisolatie of radiatorfolie).
Daarnaast regelt de energiescanner eventueel de kamerthermostaat en/of de radiatorkranen.
De eerste energiescan resulteert in een rapport vol tips voor een rationeel energiegebruik, op maat van de bewoner.

Opvolging
Na de basisscan kunnen eigenaars van woningen met enkele beglazing of zonder dakisolatie een opvolgscan laten uitvoeren. Er zijn twee types: een evaluatiescan en een gepersonaliseerd plan.
Bij de evaluatiescan krijg je toelichting bij premies voor energiebesparende maatregelen. De scanner gaat ook nog na of je
voor jouw situatie wel hebt gekozen voor de beste energieleverancier.
Het gepersonaliseerd plan is een leidraad voor het plaatsen van dakisolatie en/of het vervangen van enkel glas. De scanner
onderzoekt de technische mogelijkheden en raamt de kostprijs. Indien gewenst staat hij je bij om oﬀertes op te vragen en te
beoordelen, om premies aan te vragen en om het luik ‘energiebesparende maatregelen’ bij je belastingaangifte in te vullen.

Hoe een energiescan aanvragen?
Vraag een inschrijvingsformulier voor een gratis onderzoek van je woning aan bij de milieudienst of dienst huisvesting. Een
mail sturen kan ook. Vermeld dan zeker je naam, adres en een telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent. Zo
kunnen de scanners van Goed Wonen v.z.w. een afspraak met je maken.
meer info:

dienst huisvesting, 0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be
milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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Voor al deze zaken is er een oplossing,
maar niet iedereen is op de hoogte.

Het SOCIAAL HUIS komt naar je toe!
Het Sociaal Huis breidt de dienstverlening uit met huisbezoeken bij 80-plussers. De medewerkers gaan na of
enige hulp wenselijk is en of de bewoners voldoende van hun sociale rechten proﬁteren.
Het Sociaal Huis moet de sociale dienstverlening in onze gemeente toegankelijker en eﬃciënter maken. De medewerkers van het Sociaal Huis zijn er om je wegwijs te maken in het aanbod van welzijnsdiensten en zoeken samen met jou
uit waar je met je vraag het best terecht kan. Om nog meer mensen te bereiken, heeft het Sociaal Huis zijn dienstverlening uitgebreid. Maatschappelijk werkers gaan nu op bezoek bij thuiswonende 80-plussers om hen te informeren over
mogelijke hulp.

Veel steun mogelijk
Met de huisbezoeken krijgen de medewerkers van het Sociaal Huis een zicht op eventuele problemen rond huisvesting,
eenzaamheid, woning- en tuinonderhoud. Liesbet Cooreman, hoofdmaatschappelijk werker: “ Voor al deze zaken is er
een oplossing, maar niet iedereen is op de hoogte. Onze maatschappelijk werkers informeren nu de 80-plussers over de
mogelijkheden binnen het hulpverleningslandschap. Verder kijken we na of die mensen al hun rechten op tegemoetkomingen hebben uitgeput. Want er zijn er nogal wat: tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden, inkomensgarantie voor
ouderen, Vlaamse zorgverzekering, gemeentelijke mantelzorgpremie,…”

Praktisch
OCMW Berlare stuurt een tweetal weken vooraf een brief naar de mensen. Hierin staat wanneer ze een medewerker van
het Sociaal Huis mogen verwachten.
meer info: Sociaal Huis, 09 326 97 10 en sociaalhuis@ocmwberlare.be
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Rode Kruis Vlaanderen
overtuigt Toy Story
voor goede doel
50ste stickeractie van start
Op 29 april is het startschot gegeven voor de 50ste 14-daagse stickeractie van het Rode
Kruis. Om dit jubileum te vieren, werd een 3D-sticker ontworpen en getekend in de
©Disney Pixar tekenstudio’s in Amerika.
Een Rode Kruissticker kost 5 euro. De opbrengst gaat volledig naar de werking van onze lokale
Rode Kruisafdeling. En je kan er zelf een mooie prijs mee winnen: 2 auto’s van Skoda,
100 weekendverblijven in Molenheide, 25 waardebonnen voor decoratieverf van Levis en
500 waardebonnen van C&A zitten in de prijzentrommel.

Wablieft!?
Infonamiddag over gehoorproblemen bij senioren
De seniorenraad houdt een infonamiddag over gehoor(problemen) bij senioren.
Iedereen is welkom op donderdag 20 mei om 14 uur in CC Stroming. De toegang is gratis.
Het programma ziet eruit als volgt:
14 uur:
voordracht;
15 uur:
koﬃe met gebakje;
15.45 uur:
verrassingsact.

•
•
•

Elke Berlaarse inwoner die vooraf en uiterlijk op 17 mei inschrijft, krijgt tijdens de pauze gratis
koﬃe en gebak.
meer info en inschrijven: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be
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Kleine landschapselementen:
vraag tijdig je premie aan
Het gemeentebestuur geeft premies aan particulieren en werkgroepen om kleine landschapselementen aan te
planten en te onderhouden op privaat domein. Geïnteresseerden dienen een subsidieaanvraag in uiterlijk op
30 juni.
Kleine landschapselementen is de verzamelnaam voor hagen, heggen, houtkanten, poelen, knotbomen, alleenstaande
bomen, … in de open ruimte.
Oorspronkelijk hadden deze groenstructuren een belangrijke functie. De doornige hagen dienden als voorlopers van prikkeldraad om het vee in de weide te houden, poelen werden aangelegd als drinkplaats voor dieren, houtkanten brachten
geriefhout op en knotbomen ontwaterden de natte weilanden.
De functionaliteit van deze structuren voor de mens is dikwijls verdwenen. Maar ze zijn wel nog waardevol. Zowel voor
planten, dieren als mensen.
Het gemeentebestuur is overtuigd van het belang van deze kleine landschapselementen en wil de aanleg van
groenstructuren met deze premie stimuleren.
Het reglement en het aanvraagformulier vind je op www.berlare.be.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
voor landbouwers: www.vlm.be

Milieutip van de maand
Koop geen afzonderlijke printer, fax, scanner en copier.
Schaf een multifunctioneel toestel aan. Het verbruikt de helft minder energie dan losse toestellen.
Zeker als je een toestel koopt met een erkend energielabel.

Grote kuis in huis: eﬃciënt en milieuvriendelijk!
10 tips voor een milieuvriendelijke schoonmaak
De lente is in ’t land. Voor vele gezinnen tijd voor een grote schoonmaak in huis.
Volg onze tips voor een eﬃciënte én milieuvriendelijke poetsbeurt!
De tijd dat milieuvriendelijke producten minderwaardig waren, ligt al lang achter ons.
Ze zijn zeker evenwaardig. Hier volgen een aantal tips waar ons milieu vrolijk van wordt.
1. Vermijd chloorbleekmiddel. Vervang het door zuurstofbleekmiddel.
2. Volg de juiste dosering. Meer product maakt niet beter schoon en belast het milieu zwaar.
3. Soms is water alleen voldoende om goed schoon te maken.
4. Kies compacte (was)middelen met weinig natriumsulfaat. Ze zijn beter voor het milieu, als je juist doseert.
5. Schoonmaakazijn verwijdert kalk eﬀectief en milieuvriendelijker dan een sanitairreiniger of toiletreiniger.
6. Kies zuurstofbleekmiddel in plaats van chloorbleekmiddel.
7. Spoel gebruikte middelen door het riool, en niet door een (buiten)putje.
8. Let op het Ecolabel op producten; dat garandeert dat het middel het milieu zo min mogelijk belast.
9. Ramen zemen gaat prima met water en een beetje afwasmiddel; zeem na met water met azijn, tegen strepen.
Gebruik zo min mogelijk speciale glasreinigers of spiritus.
10. Koop nooit ‘speciale’ reinigingsmiddelen alvorens je hebt geprobeerd met een gewoon huishoudmiddeltje.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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Wandelhappening Donkmeertochten
Boerenkrijgstappers Overmere houden op zaterdag 15 mei een wandelhappening. Deze ‘Donkmeertochten’ lokken
opnieuw meer dan tweeduizend wandelliefhebbers naar onze gemeente. Ook inwoners van Berlare die deelnemen,
staan nog steeds versteld van de stilte en de natuurpracht in de Donkgemeenten.
De wandelhappening daagt zowel de gelegenheidswandelaar als de sportieve stapper uit. Je kan kiezen uit bewegwijzerde
routes van 4, 6, 12, 18, 24 of 30km, telkens met start en aankomst in Festivalhal Donkmeer.
Boerenkrijgstappers Overmere staan in voor een degelijke en klantvriendelijke organisatie, zowel in de zaal, onderweg als bij
de tussenstop.

Praktisch

•
•
•

vrije start tussen 7 en 15 uur;
aankomen best vóór 18 uur;
deelnemen kost 1,50 euro, kinderen onder de 12 jaar en leden van Boerenkrijgstappers Overmere wandelen gratis.

Samen met de Scheldebroektochten van 24 januari en de Pa & Gijs Tochten op 26 september vormen deze Donkmeertochten de ‘Witkap Trofee 2010’. Als je aan elk van deze drie wandelingen deelneemt, krijg je een pakket Witkap Paterbieren
cadeau.
meer info:

Norbert Sichien, 09 367 75 97 en norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
www.boerenkrijgstappers.be

ZORG VOOR VOGELS
Zomertentoonstelling in natuureducatief bezoekerscentrum
Deze zomer houdt v.z.w. Durme een tentoonstelling in zijn
natuureducatief bezoekerscentrum aan het Donkmeer.
Het thema luidt ‘Zorg voor vogels’. De vereniging kan hiervoor
rekenen op de medewerking van Vogelbescherming Vlaanderen.
De tentoonstelling is gratis toegankelijk op elke zon- en feestdag
in juli en augustus, van 14 tot 18 uur.
De opening vindt plaats op vrijdag 18 juni om 20 uur.
Iedereen is welkom.
meer info: Jan Maertens, 0478 76 55 49 en jan.maertens@vzwdurme.be

visdiefjes
© Eddy Copers
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Help, ’t is vakantie!
Overzicht gemeentelijk vakantieaanbod voor kinderen
Je schatten zijn binnenkort opnieuw twee maand thuis. Maar dat betekent niet automatisch
dat ook jij acht weken vrij hebt. En dan zijn activiteiten voor hen dichtbij huis welkom.
Ook het gemeentebestuur denkt aan de werkende ouders en heeft zoals elk jaar een activiteitenaanbod
samengesteld: sportkampen voor kleuters en lagereschoolgangers, tienerspeelplein en algemene opvang voor
iedereen van 2,5 t.e.m. 9 jaar. Daarmee kom je al een heel eind.
Om het overzicht te bewaren hebben we de gemeentelijke vakantiewerking hier gebundeld.
Verzamel iedereen rond de tafel, giet een glas fruitsap in en prik de data in je agenda!

1

Zomersportkampen
Elk zomervakantie organiseert de sportdienst twee sportkampen voor kleuters en twee voor kinderen van lagere
schoolleeftijd. Al jaren een succesformule voor wie van sport en beweging houdt.
De plaatsen voor elk sportkamp zijn beperkt.

Kleuterkampen

•
•
•
•
•

Voor iedereen geboren in 2004, 2005 en 2006.
Elke dag van 9 tot 12 uur.
20 euro voor het volledige kamp.
Trek je kleuter sportieve kledij en turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik aan.
Geef gerust ook een koek en drankje mee (brikje of ﬂesje).

Kamp juli: kleuters op safari (5 t.e.m. 9 juli, sporthal Berlare)
We gaan op safari in de jungle, al slingerend van liaan naar liaan.
Een tocht vol avontuur, tussengrappige aapjes, brullende leeuwen
en andere wilde dieren.
Kamp augustus: kleuters onder zee (23 t.e.m. 27 augustus,
sporthal Overmere)
Blub, de goudvis, duikt met ons mee in de zee. Maar ook Patrick de
zeester en Octaaf de Octopus zijn van de partij.

Kampen voor lagere school

•
•
•
•
•

Voor iedereen geboren in 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 en 2003.
Elke dag van 9.30 tot 16 uur (middagpauze van 12 tot 13.30 uur).
40 euro voor het volledige kamp.
Trek sportieve kledij en turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik aan.
Breng gerust ook een koek en drankje mee (brikje of ﬂesje). Ook een lunchpakket voor ‘s middags.
Kamp juli: sport & fun (5 t.e.m. 9 juli, sporthal Overmere)
Een sportpakket vol actie en fun! Leef je uit met gekende, minder
bekende en zelfs nieuwe sporten. We zorgen voor een verrassing en
sluiten de week af met een reusachtig eindspel.
Kamp augustus: binnen- buitenkamp
(23 t.e.m. 27 augustus, sporthal Berlare)
In dit omnisportkamp gaan we zowel binnen als buiten sporten. Breng
dus twee paar sportschoenen mee! Enkele echte outdooractiviteiten
maken van dit kamp een uitdaging. Je bent toch niet bang om vuil te
worden…?

meer info en inschrijven: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be.
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2

Kinderopvang
Het gemeentebestuur biedt kinderopvang aan voor alle kinderen van 2,5 t.e.m. 9 jaar tijdens de zomervakantie.
Zowel in Berlare (niet van 12 t.e.m. 23 juli), Overmere (niet van 26 juli t.e.m. 6 augustus) als Uitbergen
(niet van 19 juli t.e.m. 6 augustus). Kinderen kunnen op elke locatie terecht van 7 tot 18.30 uur.

•
•
•
•

Opsplitsing in leeftijdsgroepen voor activiteiten.
Buiten ravotten, in het bos spelen, knutselen, zandkastelen bouwen, ...
(Bijna) wekelijks samen koken en een daguitstap.
Neem de volledige programmabrochure mee op de inschrijfavond.

Inschrijven
Dinsdag 8 juni tussen 18 en 19 uur op de locatie waar je je kind wil laten opvangen.
Inschrijvingsformulieren beschikbaar vanaf 17 mei;
Lees het huishoudelijk reglement na op www.berlare.be
Eerste keer naar opvang? Maak dan vóór de inschrijfavond een afspraak.

•
•
•
•

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

3

Tienerspeelplein: uniek in de regio
Het speelplein voor tieners (10 tot 15 jaar) opereert komende zomer vanuit de gemeentelijke basisschool in
Uitbergen. Alle activiteiten vinden daar plaats. De uitstappen vertrekken en eindigen ook daar.
Het tienerspeelplein slaat vijf weken (niet tijdens het weekend) de tenten op in Uitbergen:
5 t.e.m. 16 juli;
9 t.e.m. 25 augustus.

•
•

Een dag op het speelplein ziet er als volgt uit:
7.30 – 9.30 uur: vrije ontspanning;
9.30 – 11.30 uur: voormiddagactiviteit;
11.30 – 13.30 uur: middagpauze;
13.30 – 15.30 uur: namiddagactiviteit;
15.30 – 17.30 uur: vrije ontspanning.

•
•
•
•
•

Ontdek binnenkort het volledige programma op www.berlare.be.
Tijdens de vrije ontspanning bepaal je zelf of en hoe lang je komt.
Maar voor de activiteiten verwachten we iedereen stipt om 9.30 of 13.30 uur.
Breng een lunchpakket mee als je over de middag blijft. Behalve als we samen koken
natuurlijk!
Deelnemen
Voor alle gewone activiteiten kan je tot op het laatste moment beslissen om deel te nemen. De aanwezigheden worden
bijgehouden door de monitoren en op basis daarvan krijgen de ouders aan het eind van de zomer een factuur.
Voor de uitstappen is inschrijven op voorhand wel noodzakelijk, aangezien de plaatsen op de bus beperkt zijn.
meer info en inschrijven: dienst jeugd & vorming: 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
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Kunst in ’t kasteel!
Tentoonstelling 75 jaar Paul Van Gysegem

© MVG

Beeldhouwer Paul Van Gysegem wordt 75.
Berlare viert zijn verjaardag met een indrukwekkende tentoonstelling van 2 mei tot en met 27 juni.
Het kasteel en park van Berlare vormen het gedroomde decor en bieden ruimte voor diverse
nevenprojecten.
Paul Van Gysegem groeide op in Berlare en werd een van de meest toonaangevende Belgische beeldhouwers van na de
Tweede Wereldoorlog. Maar hij is daarnaast ook een getalenteerd etser, tekenaar, schilder en jazzmuzikant.
Hij was jarenlang docent aan de Koninklijke Vlaamse Academie voor Schone Kunsten in Gent en is lid van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor kunst en wetenschappen.
Tussen de voorbereidingen van de tentoonstelling door, nam Paul even de tijd voor een babbel. Een expositie in zijn
geboortedorp is emotioneel, merken we.
Ondanks mijn omzwervingen, bleef Berlare een ankerplaats. Mijn natuurlijke biotoop. Dat voel ik. Vooral de natuur, de
grond en de schrale begroeiing zijn bijzonder. Het Stampkot, Den Berg, de gebieden langsheen E. Hertecantlaan, … hebben een speciﬁeke zandgrond. Daar groeide ik op. De geur van het zand blijven mijn herinneringen prikkelen. Als kind
maakte ik mijn eerste sculptuur uit deze geelkleurige zavel.

Als je Berlare binnenrijdt, bepaalt jouw imposante beeld ‘De val van Ikaros’ het zicht op de omliggende weiden en
bossen. Vanwaar jouw fascinatie voor Ikaros, de hoogmoedige jongen die dacht dat hij kon vliegen tot bij de zon?
Ik studeerde Latijn-Grieks aan het college in Dendermonde. Daar werd ik geprikkeld door de heldendaden van mythologische ﬁguren. Hun tragisch leven, hun streven naar het onmogelijke, hun verlangen en hun immense, eenzame
omzwervingen blijven me inspireren. De energie en de kracht, hun verbondenheid met de natuur treﬀen me nog steeds.
Net door hun verlangen, koppigheid en doorzettingsvermogen verkennen ze de wereld en stuiten ze op het onmogelijke. Voor mij is dit de enige juiste manier om in het leven te staan: je eigen weg zoeken op een vrije manier, en dit met
vallen en opstaan. Vrij denken is immers de enige ﬁlosoﬁe die kan fungeren als basis van creativiteit.

Je verwierf internationale faam met je monumentaal beeldhouwwerk. Mogen we ook in Berlare kolossen
verwachten?
Blikvanger van de tentoonstelling wordt ongetwijfeld een beeldengroep van drie monumentale beelden rond het
Gilgamesh-epos: Ishtar, Gilgamesj en Enkidu. Deze drie beelden zijn elk vier meter hoog en werden nog nooit samen
tentoongesteld. Ik ben met deze cyclus bezig sinds het begin van de jaren ’80. In die tijd ontstonden ook de eerste
versies van Ikaros.
De tentoonstelling opent op zondag 2 mei om 15 uur. Iedereen is welkom.
Om 16 uur leidt Willem Elias, gewoon hoogleraar aan de VUB, de tentoonstelling in.
Je kan de tentoonstelling gratis bezoeken elke zaterdag en zondag tot en met 27 juni, telkens van 14 tot 18 uur.
meer info:
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cultuurdienst Berlare, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
www.berlare.be

Je eigen weg zoeken
op een vrije manier,
en dit met vallen en opstaan.
Uitzonderlijke tentoonstelling
Deze tentoonstelling in Berlare is een buitenkans, want Paul Van Gysegem stelt zelden tentoon.
Bovendien blijft Paul bijzonder productief.
Het kasteel is gereserveerd voor kleiner werk van Paul en voorstudies en schetsen van zijn grootse constructies.
Deze laatste zijn bijzonder interessant, omdat ze de bezoeker inzicht verschaﬀen in het groeiproces van zo’n
openluchtbeelden.

Meester Paul nodigt leerlingen uit
Paul Van Gysegem heeft een nieuwe generatie beeldhouwers en vormgevers opgeleid op wie hij bijzonder
trots is. Daarom maakt Paul in deze verjaardagstentoonstelling ook graag ruimte in de bijgebouwen en
de orangerie voor een aantal van zijn leerlingen. Stuk voor stuk kunstenaars met (inter)nationale uitstraling:
Marc Cloet, Bart Decq, Stefaan Dheedene, Lieve D’Hondt, Johan Tahon en Jan Van Oost.

Nevenprojecten
De cultuurdienst nodigt je uit op enkele nevenactiviteiten.
Aperitiefconcert: zondag 9 mei om 11 uur
Paul is ook jazz-contrabassist. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling nodigt Paul zijn vrienden-musici uit voor
een aperitiefconcert. Bart Maris (trompet), Jeroen Van Herzeele (tenorsax), Eric Vermeulen (piano) en Marek Patrman
(percussie) zijn grote namen in de jazzscene en vormen samen met Paul (contrabas) het kwintet ‘Paul Van Gysegem’.
Tickets kosten 10 euro, inclusief aperitief.
Reserveren: 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
Nocturne en ﬁlmproject Raoul Servais: vrijdag 21 mei
Deze avond blijven de deuren van het kasteel ook ‘s avonds open. Vanaf 20.30 uur kan je de tentoonstelling bij
schemerlicht bezoeken. Aansluitend, om 22 uur, vertonen we op het Beukenplein vijf animatiekortﬁlms van Raoul
Servais. Eén van die ﬁlms is ‘Goldframe’, waarvoor Paul de muziek schreef en alle decors tekende in arceertechniek.
De nocturne en de ﬁlmavond zijn gratis.
En verder
• Tijdens de tentoonstelling kan je een documentaireﬁlm bekijken van Marc Van Gysegem over leven en werk
van zijn broer Paul.
• Vijfdaagse theaterworkshop (23 tot 27 juni) voor iedereen van 12 tot 17 jaar. Maak samen een voorstelling en
laat je inspireren door de beeldhouwwerken en het kasteel. Deelnemen kost 20 euro.
Inschrijven op 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be

De tentoonstelling kwam tot stand met de steun
van de Vlaamse overheid en de provincie Oost-Vlaanderen.
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Inschrijven recreatieve kwarttriatlon Donkmeer
De 27ste editie van de kwarttriatlon aan het Donkmeer vindt plaats op zaterdag 31 juli.
Deze jaarlijkse triatlonwedstrijd aan het Donkmeer heeft zijn vaste stek in de sportwereld
verworven. Inschrijvingsformulieren en wedstrijdinfo zijn vanaf nu verkrijgbaar bij de
gemeentelijke sportdienst en op www.berlare.be.
Begin jaren tachtig werden de eerste triatlonwedstrijden in België georganiseerd.
Berlare was een van de pioniers en vele triatleten passeerden de revue aan het Donkmeer.
Deelnemers zijn minstens 18 jaar en moeten 1.500m zwemmen, 40km ﬁetsen en 10km lopen.
Uit veiligheidsoverwegingen is er een limiettijd van 35 minuten voor het zwemmen.

Deelnemen

•
•
•

niet-leden VTDL: 25 euro (inclusief huur championchip-tijdsregistratie);
leden VTDL: 15 euro (inclusief huur championchip-tijdsregistratie);
korting: 3 euro (indien zelf in het bezit van een championchip).

meer info: sportdienst Berlare, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Derde editie Trio-triatlon
Berlare gaat op zaterdag 31 juli voor de derde keer op zoek naar de snelste
club, vereniging, ploeg, familie of vriendengroep van Berlare tijdens de
amusante Trio-triatlon aan het Donkmeer. Poppentheater Sloeber was al
twee keer van de partij. En is ook voor editie 2010 al ingeschreven.

Waarom doen jullie mee?
Sommige leden van Sloeber zijn nogal sportief. De Trio-triatlon is een heel leuk initiatief en zo ontmoeten de Sloebers
elkaar ook eens op een andere manier en tijdens de vakantiemaanden .

Doen jullie iets samen na de trio-triatlon?
We gaan met z’n allen iets eten. Daarna blijven we supporteren voor Kevin De Rouck. Die zwemt ’s ochtends mee in onze
ploeg, maar in de namiddag zweet die nog de kwarttriatlon uit!

Leuk(st)e anekdote van tijdens de wedstrijd?
Onze ﬁetser in de ploeg, Guy De Kegel, is bij de oudste deelnemers. Hij had voortdurend de jongste deelnemer in het
wiel. Moeilijk te verduren voor een ervaren Puitenrijder en dus pufte Guy na: “Ik heb verdorie mijn hart uit mijn lijf
moeten rijden!”.

Praktisch
Het startschot wordt gegeven om 10 uur. Vertrek en aankomst bevinden zich aan Festivalhal Donkmeer. Ploegen voor
deze aﬂossingstriatlon bestaan uit drie personen: de eerste moet 250m zwemmen, de tweede 10km ﬁetsen en de laatste
3,5km lopen.
meer info en inschrijven: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

26

De laatste loodjes zijn de leukste!
Einde seizoen lessenreeksen sportdienst in zicht
De vakantie is in zicht. Dus nadert ook de eindmeet van de gemeentelijke sportlessen.
Zet nog even een tandje bij alvorens te genieten van de rust in juli en augustus.
Of kom nu al even proeven om er vanaf september volop tegenaan te gaan!
Kleuters zijn nog welkom tot eind mei, net als de deelnemers aan Actieve 50+ sport. Seniorenturnen en de
(step)aerobiclessen gaan door tot eind juni.
Kleuterturnen (vanaf 4j)
Stepaerobic
Aerobic
Seniorenturnen
Actieve 50+ sport

woensdag

13.30 - 14.30 uur

sporthal Berlare

woensdag

15 - 16 uur

sporthal Overmere

maandag

20.30 - 21.30 uur

balletstudio

dinsdag

20 - 21 uur

sporthal Berlare

donderdag

20 - 21 uur

sporthal Overmere

dinsdag

14 - 15 uur

sporthal Berlare

dinsdag

15.30 - 16.30 uur

sporthal Overmere

dinsdag

9 - 10 uur

sporthal Overmere

Schrijf nu in!
Zin in een wekelijks sportuurtje? Aarzel niet en schrijf onmiddellijk in.
kleuterturnen: 3 euro per beurt. Inschrijven ter plaatse;
andere reeksen: 10 euro voor een tienbeurtenkaart of 25 euro voor een dertigbeurtenkaart.
Te koop op de sportdienst en in de cafetaria van sporthal Berlare en sporthal Overmere.

•
•
•

De beurtenkaarten zijn uiteraard nog geldig na de zomer. Iedereen is welkom, zolang hij of zij zaalsportschoenen draagt
met zandvrije, kleurvaste zolen.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Finale provinciale zaalvoetbalbeker in Overmere
Zaalvoetbalclub La Doce haalt de ﬁnale van de provinciale zaalvoetbalbeker (Thoen Cup)
naar sporthal Overmere. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 26 juni om 18 uur.
Tickets kosten 2,50 euro.
Voor deze provinciale bekerﬁnale zijn nog twee gemeentelijke ploegen in de running.
Misschien spelen Squadra Overmere en Baert Berlare wel tegen elkaar!

WK voetbal op groot scherm
De bekerﬁnale start om 18 uur. Maar de deuren openen al om 16 uur, zodat liefhebbers vóór
de wedstrijd nog een match van het WK voetbal kunnen bekijken op groot scherm. Ook na de
ﬁnale wordt in de cafetaria van sporthal Overmere nog een WK match uitgezonden.
Tickets kosten 2,50 euro en zijn te verkrijgen in café Parking, cafetaria sporthal Overmere, bij de
spelers van ZVC La Doce en online via www.bloggen.be/ladoce.
Een organisatie van ZVC La Doce, met de medewerking van het gemeentebestuur en de
cafetaria van sporthal Overmere.
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CC Stroming MEI – JUNI 2010
meer info & tickets: 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
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.

KLASSIEK

vrijdag 7 mei, 20 uur

Capella sanctorum Michaelis et Gudulae |
In Ascensione Domini
locatie: O.L.V.-ten-Hemel-Opgenomenkerk Overmere
Het kathedraalkoor van Brussel, onder leiding van Kurt Bikkembergs,
met een programma rond het feest van Hemelvaart: a capella of met orgel
en in wisselende bezettingen.
Composities uit de renaissance (de Victoria, da Palestrina, Lassus, Guerrero en
Philips) en Vlaams hedendaags werk (Bikkembergs en van Steenberge) wisselen
elkaar af.
in samenwerking met Orgelcomité Overmere
www.capellabrussels.be

TENTOONSTELLING

9 tot 30 mei

Jacques De Roo
Jacques De Roo maakt foto’s van niets vermoedende mensen, vooral op de
zeedijk. Die fotograﬁsche momentopnamen inspireren hem bij het schilderen.
En die schilderijen gaan verder dan wat het beeld vast legt. De Roo daagt de
kijker uit om te associëren en het verhaal in te vullen van de mensen die naar
de zee staren. In de galerie van CC Stroming toont hij een serie terugkerende,
bevreemdende ﬁguren.

STUDIO ZONDAG

zondag 30 mei, 19.30 uur

Almighty Ducks
Almighty Ducks is een stevige rockgroep met wortels in twee Brusselse gevestigde waarden: Lemon Aid en Airplay. Podia van Maanrock, Marktrock en Rock
Herk zijn hen niet vreemd. Almighty Ducks speelt een set vol sterk eigen werk.
www.myspace.com/almightyducksspace

GRATIS
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MUZIKALE ONTMOETINGSNAMIDDAG

vrijdag 4 juni, 15 uur

Judas Theaterproducties | A la carte
120 liedjes | 2 zangers | 1 pianist | het publiek
Het publiek kiest snel en eenvoudig wat de artiesten zingen.
De liedjes zijn onderverdeeld in vijf categorieën: Engelstalig, Nederlandstalig,
Frans Chanson, Musical en Crooners.
Het resultaat is een sfeervolle, verrassende en muzikale voorstelling met een
ongekend groot repertoire!
Tijdens de pauze trakteert CC Stroming met koﬃe en gebak.
met: Ann Van den Broeck (zang), Sam Verhoeven (zang) en Pol Vanﬂeteren
(piano)
7,50 euro (inclusief koﬃe en gebak)

TENTOONSTELLING

6 tot 30 juni

Leerlingenwerk Tekenacademie |
Tot hij het boek van R was
Speciaal voor de academie schreef jeugdauteur Paul De Moor een tekst over
lettertekens, kronkelende lijnen, punten en vlekken.
Over de alchemie van symbolen en hun betekenis, over geheimschrift en de
verwarring rond taal en betekenis. Kortom, een bijzondere bron van inspiratie
voor kinderen om kunstwerken rond te scheppen.

KLASSIEK

zondag 20 juni, 11 uur

Anne Cambier en Jan Vermeulen | Fêtes Galantes
locatie: kasteel Uitbergen
Sopraan Anne Cambier en fortepianist Jan Vermeulen brengen een klassiek
programma met Franse liederen van ondermeer Debussy.
De prachtige poëziebundel ‘Fêtes Galantes’ van Paul Verlaine was destijds de
inspiratiebron voor al deze liederen.
De poëzie van Verlaine bleek de ideale inspiratiebron voor componisten
die zich wilden afzetten tegen de ernst en het drama van de Duitse muziek.
Het resultaat sluit aan bij de frivoliteit van het Parijse temperament.
Een buitenkans met gerenommeerde muzikanten in een authentiek en
uitzonderlijk kader!
Beperkt aantal plaatsen. Reserveer daarom snel.
20 euro (inclusief aperitief ) – enkel via voorverkoop!
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Kids on stage laat kinderen
twee dagen dansen!
CC Stroming, Balletschool Terpsichore en Gezinsbond Uitbergen slaan de handen in
elkaar. Het resultaat is een tweedaags dansfestival voor kinderen tot 12 jaar:
Kids on stage. Omcirkel zaterdag 29 en zondag 30 mei in jullie agenda’s!
Dansen is een heel toegankelijke expressievorm. Zeker bij (jonge) kinderen. De cultuurdienst houdt daarom een tweedaagse danshappening, in samenwerking met Balletschool Terpsichore en Gezinsbond Uitbergen. Er is gesleuteld aan
een boeiend en gevarieerd programma voor alle leeftijden. Programmator Leen De Greve: “Kids on stage wil een doe- en
kijkfestival zijn rond bewegen. Met een lage drempel, want dansen is leuk voor iedereen. Voor kleuters én tieners, voor
meisjes én jongens. Daarom ook hebben we jonge gezelschappen en makers aangesproken die zich makkelijk kunnen
inleven in de wereld van kinderen vandaag.”
Kids on stage laat je kijken, genieten, maar vooral ook zelf doen. Er zijn voorstellingen, babbels met dansers, workshops,
open lessen, een ﬁlmvertoning en creatiemomenten.
Het festival vindt plaats in de verschillende deelgemeenten. Het populaire Boombal in sporthal Overmere sluit een
fantastische tweedaagse af.
Peter (papa van drie kindjes tussen 2 en 6 jaar, Uitbergen) en Anouck (10 jaar, Uitbergen) zijn alvast enthousiast over het
programma.

De tips van Peter

De dans-ID van Anouck

Leuk en gevarieerd aanbod, mooi gespreid
over de deelgemeenten! Mijn kindjes zijn nog
klein. Dus stip ik de workshop ‘kleuterdansen’
en ‘De Lopende Lijn’ aan. En verder komen we
met heel het gezin naar het Boombal.
Want dat is gegarandeerd dolle pret!

•
•
•
•

Houdt van hip hop.
Verkiest een actieve dansworkshop
boven een voorstelling.
Hoopt ooit de Ketnetband of K3 in
Uitbergen te zien.
Wil graag zelf op een podium staan,
liefst in groep.

meer info en reserveren: CC Stroming, 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
Indien er twee verschillende tarieven zijn, is het goedkoopste tarief steeds voor kinderen en studenten tot en met
25 jaar.
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Programma Kids on stage
zaterdag 29 mei
11 uur
13.30 tot 15 uur
17 uur
20 uur

CC Stroming
Balletstudio
SCC De Venne
CC Stroming

kleuterdansen
jazzdans
Billy Eliot
Copy That en STOP

workshop
meedoeles
dansﬁlm
2 voorstellingen
aansluitend workshop

zondag 30 mei
11 uur
11 uur
15 tot 17 uur

CC Stroming
SCC De Venne
sporthal Overmere

De Lopende Lijn
Funky Clipdance
Boombal

voorstelling
4+
workshop
6+
folkbal
4 tot 12 jaar
(zaalsportschoenen verplicht!)

kleuters
3de en 4de lj
6+
10+

€3
gratis
€3
€8/5

€5/3
€3
€3

Uitgebreide info en details:
• gratis folders, ondermeer in CC Stroming, bib, Infokantoor, gemeentehuizen;
• www.berlare.be/ccstroming.

Opendeurlessen bij Balletschool Terpsichore
Wie nieuwsgierig is naar de werking van Balletschool Terpsichore, is begin juni welkom
in de balletstudio voor een aantal opendeurlessen.
Balletschool Terpsichore heeft een uitgebreid aanbod voor jong en oud, voor beginners en gevorderden.
Misschien overweeg je om je dochter, zoon of misschien wel jezelf in te schrijven voor het volgend werkjaar vanaf
7 september. Je goed informeren is belangrijk. En daarom houdt de school begin juni enkele opendeurlessen:
dinsdag 1 juni: jazz B en C (18 tot 20 uur);
woensdag 2 juni: klassiek B t.e.m. H (13 tot 21 uur);
donderdag 3 juni: hip hop A, B, C en jazz volwassenen (17 tot 21 uur);
vrijdag 4 juni: jazz D t.e.m. H (18 tot 22 uur);
zaterdag 12 juni: klassiek A, preballet A, B en B+, en jazz A (8.30 tot 14 uur).

•
•
•
•
•

En daarna?
Heb je de smaak te pakken? Schrijf je dan in via www.balletschool-terpsichore.be of kom langs op de inschrijfdag in de
balletstudio op zaterdag 4 september van 9.30 tot 13 uur.
De eerste drie lessen zijn gratis proeﬂessen, maar op voorhand inschrijven is verplicht. Liefst via de website van de
school. Omcirkel alvast het laatste weekend van februari 2011 in je agenda. Want dan danst de school een voorstelling in
CC Stroming!
Een eerste inschrijving kost 115 euro. Vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin betaal je nog 80 euro. En als je klassiek
ballet en jazz of hip hop combineert, betaal je voor de tweede module maar 60 euro. Je ziekenfonds betaalt een deel van
het lidgeld terug.
meer info:

An Van Malderen, 0493 15 74 81 en koenraad.van.eetvelde@skynet.be
www.balletschool-terpsichore.be (raadpleeg al het ontwerpuurrooster 2010-2011)
Balletstudio, Dorp 96 (rechtover CC Stroming)
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Beachvolley bij JTV
Brigand Berlare-Zele

13 t.e.m. 16 mei | Geme
enteplein Zele

30 plus Fuif
l Do
zaterdag 12 juni | Festivalha

donderdag 13 mei: be
achvolley vanaf 10 uur
en om
17 uur mountainbikerit
vrijdag 14 mei: beachvo
lley vanaf 10 uur en om
18 uur
barbecue
zaterdag 15 mei: beach
volley vanaf 8.30 uur en
om
19 uur streekbierenavo
nd
zondag 16 mei: beach
volley Oost-Vlaams kam
pioenschap vanaf 9 uur

nkmeer

,
w de 30 plus Fuif naar Berlare
Bosquimano v.z.w. haalt opnieu
rs echt welkom zijn.
de enige party waar 30-plusse
atcafé
Tickets in frituur Rio en pra

Meer info bij Marc Mo
erman: mmbk@skyne
t.be

De Lantaarn

Bingoavond voor Chiromeisjes Overmer

zaterdag 8 mei om 19 uur |
VB

e

S Sint-Jozef

Caspaya Events houdt een bin
goavond ten voordele van de
werking van Chiromeisjes Ove
In de prijzenpot: elektrische
rmere.
toestellen, mooie geschenkm
anden, juwelen, een ﬁets en
bonnen.
BongoMeer info bij Mieke De Gra

eve: miekedegraeve@gmail.

Jogging Rond de Donk

zondag 20 juni vanaf 14.30 uur |
Infokantoor, Donkoeverpark

De sportdienst en sportraad dagen recre
atieve joggers uit voor
een heerlijk tochtje rond het Donkmeer.
Kinderen tot 12 jaar lopen 1,5km. Voor tiene
rs en volwassenen
hebben de organisatoren parcours van
3,5km, 7km en 10,5km
uitgestippeld. Inschrijven doe je ter plaa
tse vanaf 13.30 uur.
De Kidsrun start om 14.30 uur; de andere
om 15 uur.
Meer info bij de sportdienst: 09 356 89
56 en
sportdienst@berlare.be
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Garageverkoop
Gezinsbond Berlare
tot 17 uur
zondag 23 mei van 9

maar
als een rommelmarkt,
Een garageverkoop is
is.
de mensen thu
je gaat als bezoeker bij
e deelnemers en een
all
t
Een adressenlijst me
nt
emen op het vertrekpu
routeplan kan je meen
CC Stroming).
op Dorp 92 (rechtover
08
mmerman: 052 42 75
Meer info bij Chris Te
@gmail.com
en gezinsbondberlare

Schoolfeest
VBS Sint-Jozef

zondag 30 mei va

n 11 tot 19 uur | sc

hool

11.30 tot 14.30 uu
r: barbecue (inschr
ijven vóór 26 mei)
13 tot 17 uur: kinde
ranimatie
17.30 uur: optrede
n showband ‘Ambr
as’
Meer info op het
schoolsecretaria
at: 09 367 68 36
en stjozef@olvts.b
e

Kaartersclub De Sporthal
zoekt leden

rlare
tot 17 uur | Sporthal Be
elke donderdag van 14
en om op
l is op zoek naar extra led
Kaartersclub De Sportha
n.
kaartje te legge
donderdagnamiddag een
week
niet noodzakelijk is elke
t
he
t
De club laat weten da
punteneen
t
me
rkt
vereniging we
aanwezig te zijn. Want de
systeem.

Schoolfeest
gemeenteschool Uitbe
rg

zondag 23 mei
vanaf 11.30 uu
r | school
11.30 of 13 uur:
barbecue (inschr
ijven vóór 17 mei
14 tot 16.30 uur:
)
spelletjesnamid
da
g en talentenshow
16.30 uur: gezelli
g samenzijn met
muziek
Meer info op he
t schoolsecretar
iaat: 09 367 50
en gemeentesch
88
ool.uitbergen@
berlare.be

en

47
n Malderen: 052 42 33
Meer info bij Martha Va

Tuinfeest basisschool Ten Berge

25, 26 & 27 juni | school

vrijdag 25 juni, 19.30 uur: quiz (inschrijv
en vóór 20 juni)
zaterdag 26 juni, 14.30 uur: leerlingensho
w
zaterdag 26 juni, vanaf 18 uur: barbecue
met aansluitend dansavond
zondag 27 juni, vanaf 12 uur: barbecue
met aansluitend kinderanimatie
Meer info op het schoolsecretariaat:

Schoolfeest VBS De kleurenboog

052 42 35 04 of bs.berlare@g-o.be

zaterdag 29 mei vanaf 16 uur | Festivalhal Donkmeer
16 uur: voorstelling ‘De zonnesteen’ door de leerlingen
18 uur: varkenshaasje of stoofvlees (inschrijven vóór 25 mei)
Meer info op het schoolsecretariaat: 09 367 81 84
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Internationaal veteranenv
oetbaltornooi

14 en 15 mei | Kape

lakker

De veteranen van SK
V Overmere organis
eren het achtste int
vrijdag vanaf 17 uu
ernationaal tornoo
r; evenveel wedstri
i ‘Wim Bode’. Acht we
jde
n op zaterdag vana
Nederland. Het torn
dstrijden op
f 13 uur. Met clubs
ooi vindt plaats op
uit België, Engeland,
Kapelakker, Baron Tib
W
ales en
bautstraat 38b.
Meer info bij Gunt
her Dumoulin: 09
367 85 57 en gunt
her.dumoulin@tele
net.be

Leer zeilen of surfen
juli en augustus van 10 tot 17 uur | Nieu

wdonk

k zeilorganiseert in juli en augustus elke wee
De ‘Nievdonckse Watersportvereniging’
ag.
steeds van maandag tot en met vrijd
en windsurfcursussen op Nieuwdonk,

•
•
•
•

euro;
zeilen van 8 tot 14 jaar in Optimist: 130
lesboot: 185 euro;
een
zeilen vanaf 14 jaar en volwassenen in
r of Splash: 185 euro;
Lase
op
zeilen voor gevorderden vanaf 14 jaar
windsurfen vanaf 12 jaar: 140 euro.

56 62, zeilschool@nwv-nd.be
Meer info bij Diane Krekels: 0498 46
en www.nwv-nd.be

SK Berlare zoekt spele
rs
U10-U15 bijzondere
provinciale reeksen

Speel je momen
teel bij een region
ale club en wil je
wagen om volgen
je kans
d seizoen provin
ciaal te spelen? M
aan bij de jeugdc
eld je dan
oördinator van de
club. Hij nodigt
uit voor een test
je daarna
training.

35 jaar
WTC Koutertrappers

Meer info bij Ke
vin Van Herrew
egen: 0478 97 45
kevin@skberla
55 of
re.be

zaterdag 19 juni vanaf 13 uur | tent Koutercamping
13 tot 18 uur: ﬁetsen op rollen voor iedereen
18 tot 20 uur: eetfestijn
20 uur: muziek en dans met o.a. imitator André Hazes
Meer info bij het clublokaal: 09 367 58 59
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FIETS MEE met Nicole en Ingrid!
In april 2004 vertrokken Nicole Dierckx en Ingrid De Wilde voor een reis rond de wereld. Ze maken daarbij enkel
gebruik van niet-gemotoriseerd transport. Nu, meer dan zes jaar later, komen ze terug thuis. De laatste dagen van
deze onderneming leggen ze met de tandem af langs de Vlaanderen Fietsroute, samen met 35 burgemeesters.
Ook Karel De Gucht en Katja Gabriëls zijn van de partij voor deze burgemeestersestafette op zaterdag 26 juni.
En iedereen kan meeﬁetsen.
Nicole en Ingrid zijn ervaren wereldreizigers. In de jaren ’90 gingen ze al vier jaar op ﬁetstocht. Vlaanderen kon toen hun
avonturen volgen via Radio 2. Voor de huidige wereldreis schreven ze een wekelijkse column in Het Nieuwsblad.
We hebben onlangs gechat met het duo. De twee waren op dat moment in Mauretanië. We vroegen hen ondermeer waarom
ze aan deze expeditie zijn begonnen.
We wilden iedereen laten zien dat je de wereld kan rondreizen zonder vervuiling. De voorbije jaren hebben we ons dan ook
verplaatst met ﬁetsen, treksleeën, dromedarissen en kamelen.

Welk land heeft het meeste indruk op jullie gemaakt?
De liefste en vriendelijkste mensen vind je in Afrika. De kleurrijkste zitten dan weer in Peru. En de mooiste landschappen
zagen we in Alaska en Nepal.

Zijn jullie overal enthousiast onthaald?
Meestal wel. Zo arriveerden we eens na 125km ﬁetsen doodmoe in een huttendorp in Mali, het derde armste land ter wereld.
Het dorpshoofd verwelkomde ons met open armen. We mochten gaan zitten op de enige stoelen van het dorp. Zijn vier
vrouwen hebben gekookt. De laatste graatmagere kip ging er aan. Er was weinig of geen vlees aan, maar het smaakte alsof
we in een vijfsterrenrestaurant tafelden. De chef heeft heel de nacht vóór onze tent gewaakt. En ’s morgens kregen we nog
een kom rijst en wuifde heel het dorp ons uit. Die mooie uren vergeten we nooit meer.

Jullie zijn bijna thuis. Wat nu?
Eerst frietjes van de frituur eten, met een curieworst speciaal. Dan onze mama’s versmachten met een dikke knuﬀel.
Even bekomen en dan werk maken van een boek en diavoorstelling.
meer info: www.nicole-ingrid.cjb.net

Praktisch
Nicole en Ingrid nodigen iedereen uit om met hen een stukje mee te ﬁetsen. Afspraak op zaterdag 26 juni om 14 uur
aan taverne ’t Reigersnest op Nieuwdonk. Vandaar ﬁetsen we via knooppunt 69 en 74 naar Meerskant,
waar de burgemeester en de inwoners van Zele het van ons overnemen.
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vervangt activiteitenkalender
Deze activiteitenkalender verschijnt voor het laatst in het juli-augustusnummer. Hij maakt plaats voor UiT in Berlare.
Dat betekent dat je vanaf deze zomer geen activiteiten meer moet doorgeven aan de redactie van Infogem, maar dat
je ze voortaan gratis zelf invoert via www.uitdatabank.be.
De voordelen
Geef één keer je activiteit in en zie ze op verschillende plaatsen verschijnen: in Infogem, op de nieuwe www.berlare.be
en www.uitinberlare.be. Bovendien halen ook een heleboel regionale en nationale agenda’s zoals Het Nieuwsblad,
De Standaard, De Morgen, Ketnet, Radio 2, … en UiTinVlaanderen.be hun gegevens uit de UiTdatabank.
Invoeren op www.uitdatabank.be is eenvoudig en snel. Registreer je op de site, ontvang je gebruikersnaam en paswoord
en je bent vertrokken!

•
•

Help!
Invoeren in de UiTdatabank is echt kinderspel. Maar voor alles is er een eerste keer. En daarom voorzien we toch begeleiding
op de volgende manieren:
Download praktische handleidingen via www.allesoveruitdatabank.be/handleidingen. Deze helpen je stap voor stap op
weg om snel en correct jouw activiteiten in te voeren.
Contacteer een hulplijn: Leen (052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be) of Bob (052 43 23 30
en communicatie@berlare.be)
Kom naar de gratis gemeentelijke infosessie op dinsdag 8 juni om 20 uur in de raadzaal van gemeentehuis Berlare.

•
•
•

Meld je nu aan voor de infosessie in de raadszaal
Deelnemen aan de sessie is gratis, maar je moet je vooraf melden. Maximum twee leden per vereniging.
• Mail ‘infosessie UiT’ naar communicatie@berlare.be. Vermeld de naam van je vereniging of organisatie, postadres en
telefoonnummer.
• Bel 052 43 23 30.

2/5
7/5
8/5
9/5
13-16/5
14&15/5
15/5
20/5
23/5
23/5
29/5
30/5
30/5

MEI
V.z.w. Durme, natuurwandeling ‘Op zoek naar kruiden in Berlare Broek’ met vertrek om 14 uur aan Gentsesteenweg 311 in Zele (052 44 88 38)
V.z.w. Durme, stiltebeleving in Reservaatzone Donkmeer met vertrek om 19.30 uur aan de Scheve Villa (0478 76 55 49)
Caspaya Events, bingoavond ten voordele van Chiromeisjes Overmere. Vanaf 19 uur in VBS Sint-Jozef (miekedegraeve@gmail.com)
V.z.w. Durme, ochtendwandeling met ontbijt. Afspraak om 7.30 uur aan het Veerhuis (0478 49 87 86)
JTV Brigand Berlare-Zele, vierdaags beachvolleytornooi op het Gemeenteplein Zele (mmbk@skynet.be)
Veteranen SKV Overmere, internationaal voetbaltornooi op Kapelakker (09 367 85 57)
Boerenkrijgstappers Overmere, Donkmeertochten vanaf 7 uur in Festivalhal Donkmeer (09 367 75 97)
Seniorenraad houdt voordracht over gehoor(problemen) bij senioren om 14 uur in CC Stroming (052 43 23 40)
Gemeenteschool Uitbergen, schoolfeest vanaf 11.30 uur op de school (09 367 50 88)
Gezinsbond Berlare, garageverkoop (052 42 75 08)
VBS De kleurenboog, schoolfeest vanaf 16 uur in Festivalhal Donkmeer (09 367 81 84)
VBS Sint-Jozef, schoolfeest vanaf 11 uur op de school (09 367 68 36)
V.z.w. Durme, minicursus in ’t veld: ‘De planten van de veengraslanden’. Afspraak om 14 uur aan chalet ingang Nieuwdonk (0485 30 67 48)
JUNI
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1/6

Balletschool Terpsichore, opendeurlessen van 18 tot 20 uur in de balletstudio (0493 15 74 81)

2/6

Balletschool Terpsichore, opendeurlessen van 13 tot 21 uur in de balletstudio (0493 15 74 81)

3/6

Balletschool Terpsichore, opendeurlessen van 17 tot 21 uur in de balletstudio (0493 15 74 81)

4/6

Balletschool Terpsichore, opendeurlessen van 18 tot 22 uur in de balletstudio (0493 15 74 81)

12/6

Balletschool Terpsichore, opendeurlessen van 8.30 tot 14 uur in de balletstudio (0493 15 74 81)

12/6
18/6
19/6
25-27/6
26/6
26/6

Bosquimano, 30 plus Fuif in Festivalhal Donkmeer (www.bosquimano.be)
V.z.w. Durme, opening zomertentoonstelling ‘Zorg voor vogels’ om 20 uur in Natuureducatief Bezoekerscentrum Donkmeer (0478 76 55 49)
WTC Koutertrappers, viering 35-jarig bestaan vanaf 13 uur in een tent op de Koutercamping (09 367 58 59)
Basisschool Ten Berge, tuinfeest op de school (052 42 35 04)
Fiets mee met wereldreizigers Nicole en Ingrid. Afspraak om 14 uur aan taverne ’t Reigersnest op Nieuwdonk
ZVC La Doce, ﬁnale provinciale zaalvoetbalbeker om 18 uur in sporthal Overmere

WIE? WAT? WAAR?

GEMEENTERAADSLEDEN

GEMEENTEBESTUUR BERLARE

Luc Vercruyssen

BURGEMEESTER
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
Tijdens schoolvakanties enkel op afspraak.
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
vercruyssen.luc@telenet.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
Rijtewegel 23, Berlare
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
Groenstraat 31, Uitbergen
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

Heide 12a, Berlare
0475 46 41 77
kris.malﬂiet@telenet.be
Dendermondse stwg 74a, Overmere 052 43 23 41
secretaris@berlare.be

Wim Arbijn
Kruisstraat 45, Overmere
0486 42 13 24
schepenarbijn@berlare.be
milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur
en zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22
Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
schepencooreman@berlare.be
voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling
spreekuur: elke 1ste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur
elke 3de woensdag van de maand van 18 tot 19 uur
telkens in het gemeentehuis, Dorp 22 of op afspraak

0472 47 99 81

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

GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare

052 43 23 40
fax: 052 42 26 77
onthaal@berlare.be
www.berlare.be

openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag
8-12 uur / 13-17 uur
donderdag
8-12 uur
vrijdag
8-12 uur
sluitingsdagen gemeentehuis
1 mei, 13 mei en 24 mei
Dienst bevolking is ook elke 1ste en 3de zaterdag open van
9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur).
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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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Museum Donkmeer, Donklaan 123
052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

09 342 92 40
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 woonzorgcentrum 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)
Baron Tibbautstraat 29a
09 337 50 40
PWA-beambte: An Vanhove
pwa.berlare@ocmwberlare.be
Nieuwe openingsuren: enkel op afspraak

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)
Donklaan 93, Overmere

> 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

openingsuren
maandag: 8-12 en 13-17 uur
dinsdag: 8-12 en 13-19 uur
woensdag: 8-12 en 13-17 uur
donderdag: 8-12 en 13-19 uur
vrijdag:
8-12 en 13-17 uur
zaterdag: 8-12 uur
gesloten op zon- en feestdagen
interventie
wijkinspecteurs

09 367 50 15
fax: 09 367 96 51

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

0903 39969
0900 10 500

> SINT-MARTINUSFONDS
hulp aan minderbedeelden en sociaal en ﬁnancieel advies
Raoul Verhaeven
0475 96 89 82
Pastoor Van Steen
052 42 33 97

> 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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Nieuw adres Vredegerecht kanton Lokeren
Markt 8
elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur
09 348 25 44
en van 13.30 tot 16 uur

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

FOTOWEDSTRIJD
GVK

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

Niemand vond het
juiste antwoord
voor de editie van
Infogem maart-april
(oplossing: detail
interieur gemeentehuis Berlare).
Maar deze keer is het
makkelijker!
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binnenkant achterﬂap

1 keer goud en 5 keer brons voor Judoclub Kumiuchi
op het Belgisch kampioenschap.
Onze kampioenen en hun trainers, van links naar rechts: Rani De
Waele, Eveline Cappaert, Nathalie Claes, Michelle De Schrijver, Lauren
Rasschaert en Inneke Uytendaele.

Berlaarse mensen zijn warme mensen: verschillende acties in onze
gemeente brachten samen 20.761,61 euro op voor de wederopbouw
van Haïti. Hartelijk dank iedereen!

Veel enthousiaste kinderen voor
de SKWATdag van de jeugdraad
eind februari. Hier zie je een
groepje ‘curieuzeneuzen’ in de
kluiszaal van een bank.

Soﬁe De Saedelaere van judoclub Kumiuchi behaalde zilver op de
European judo cup in Sarajevo. Een puike prestatie op een tornooi dat
werd gedomineerd door Oost-Europese judoka’s.

51 kindjes genoten van de paaseierenraap bij Rode Kruis Berlare.

De Overmeerse curvebowlers wonnen het tornooi van de Durme- en
Scheldegemeenten in Hamme.
Ook interesse om te spelen in sporthal Overmere?
Contacteer Julien Rogiers op 09 367 63 66.

Maar liefst 250 kindjes
kwamen in de Eendenkooi
paaseieren zoeken tijdens
de opening van het
toeristisch seizoen!
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