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Infogem in. Daar vind je ook hoe je de kaart kan
terugbezorgen.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een
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Veel succes!
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Het vierde leerjaar van gemeenteschool Uitbergen hield een eigen
zwerfvuilactie in de omgeving van de school.

De paasklokken hadden lekkers achtergelaten in de tuinen van de
Neerhoeve voor de kindjes uit de Heikantstraat.

Jeugdontmoetingscentrum Jocoloco is open sinds het einde van
de paasvakantie. Op een tijdelijke plaats (voormalig politiekantoor
Berlare, Dorp 96) en drie dagen in de week: woensdag, zaterdag en
zondag. En de jonge mensen vinden absoluut de weg ernaartoe!

Bij de afgelopen reeks Start to run legden ongeveer 30 joggers met
succes een looptest af. Een initiatief van het gemeentebestuur en
Atletiekkern Overmere v.z.w.

300 leerlingen van Berlaarse scholen genoten van de workshops op
het kasteeldomein. Dit in het kader van de tentoonstelling
‘Contrapunt’ van Paul Van Gysegem.

Jonas Baeyens nam in mei deel aan de Special Olympics
in Sint-Pieters-Woluwe.
Hij kwam terug naar Berlare met een gouden medaille
op de 100m sprint en een zilveren plak in het verspringen.

© Marleen De Vos
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Beste inwoners

Het zomert in Berlare.
Studenten blazen uit na de examenperiode. Ook in het bedrijfsleven gaat de riem er twee à drie
weken af. Tijd voor vakantie en rust. Tijd voor vrije tijd. Alles een versnelling lager kunnen doen en
tussendoor genieten van bijvoorbeeld een festival, een boek, wandeling of ﬁetstochtje.
Op kamp, op reis of gewoon thuis.
Want ook de thuisblijvers hebben ongetwijfeld een vakantiegevoel. De evenementenbarometer
stijgt jaar na jaar in onze gemeente. Kinderen kunnen naar sportkampen, naar de kinderopvang
(tot en met 9 jaar) of naar het speelplein (van 10 tot en met 15 jaar). Vanaf 14 jaar zijn onze jonge
inwoners welkom in het nieuwe jeugdontmoetingscentrum (JOCOLOCO). Naast de jaarlijkse Waterfeesten, jogging, trio-triatlon, zeepkistenrace en Vlaanderen feest!, houden we voor de derde keer
op het Kapelleplein het groot samenzangfeest Berlare zingt! En eind augustus slaan de
verenigingen de handen in elkaar voor een eerste vrijetijdsbeurs waarop ze enthousiast hun
werking voorstellen aan het grote publiek.
Het mooie, vernieuwde Donkoeverpark trekt ook nieuwe festivals naar onze gemeente.
Zo verhuist Such a Night van Zele naar het Donkmeer en verwelkomen we in september het nagelnieuwe Lakeside Festival dat een gonzende zomer in stijl moet afsluiten.
Maar het moeten niet altijd grote activiteiten zijn. Verenigingen engageren zich bijvoorbeeld om
regelmatig te gaan wandelen of joggen langs de mooiste plekjes van Berlare, met iedereen die
daar zin in heeft. We merken aan de aanvragen voor materiaal dat in vele straten ook buurtbewoners initiatief nemen om buren samen te brengen. Dat kan met een speelstraat, barbecue of
wat dan ook. Beter een goede buur dan een verre vriend. En dat doet ons plezier.
Het zomert in Berlare. Dat wilden we ook graag op de cover, met een zonnig picknicktafereel.
Alles was geregeld. Het KMI voorspelde mooi weer. En net op het moment dat de fotoshoot zou
starten, gingen de hemelsluizen open. Maar misschien maakt net dat een Belgische zomer zo
charmant.
Met vriendelijke groeten

Tom Temmerman
schepen bevoegd voor sport, jeugd, kinderopvang,
volksgezondheid en ontwikkelingssamenwerking
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Tijd voor vrije tijd!
Eerste gemeentelijke vrijetijdsbeurs op zondag 29 augustus
Het Donkoeverpark vormt het geknipte decor voor de eerste vrijetijdsbeurs van
Berlare. Verschillende verenigingen en diensten stellen er hun nieuwe jaarprogramma
voor aan de inwoners op zondag 29 augustus tussen 14 en 18 uur. De toegang is gratis.
Onze gemeente heeft een rijk verenigingsleven. De adviesraden van Berlare vertegenwoordigen meer dan 200 verenigingen. De voorzitters van deze raden hebben daarom het
initiatief tot een gezamenlijke vrijetijdsbeurs genomen. “Iedereen heeft het over vereenzaming en verzuring. Toch is er een laagdrempelige remedie: het verenigingsleven. En alle
verenigingen zijn waardevol. Want ze brengen mensen samen rond gedeelde interesses.
Onze verenigingen verdienen promotionele aandacht en ondersteuning. Daarom hebben
we gezamenlijk beslist deze vrijetijdsbeurs in te richten”, zegt cultuurraadvoorzitter Lieve De
Keukeleire.

Wie niet weg is, laat zich zien!
De verenigingen (sport, jeugd, socio-cultuur, senioren, milieu en ontwikkelingssamenwerking), de bibliotheek, CC Stroming, de dienst toerisme en Cultuurdijk slaan de
handen in elkaar en presenteren hun werking voor het komende seizoen/werkjaar. Ze doen
dat ondermeer met optredens, animatie en infostanden.
Iedereen is welkom. Om een kijkje te komen nemen of om een leuke (nieuwe) hobby te
ontdekken!
Een initiatief van de cultuurraad, GROS, jeugdraad, milieuraad, seniorenraad en sportraad.
meer info: cultuurdienst, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be

meer vrije tijd
vanaf blz. 24

2

Smouteriejogging Overmere
naar het kermisprogramma op
blz. 12

Atletiekkern Overmere v.z.w. houdt naar goede gewoonte een straatjogging tijdens de
kermisbraderie in Overmere. De Smouteriejogging vindt dit jaar plaats op zaterdag 21
augustus vanaf 14.30 uur.

•
•
•
•

14.30 uur:
14.40 uur:
15 uur:
15.30 uur:

kinderloop (750m) voor iedereen van geboortejaren 2001 t.e.m. 2004;
jongerenloop (1.700m) voor iedereen van geboortejaren 1998 t.e.m. 2000;
jogging (3km);
jogging (9km en 11,5km).

Iedereen mag deelnemen en krijgt een prijs in natura.
Inschrijvingspost en startplaats bevinden zich aan de gemeentelijke Feestzaal.
meer info: Gomar De Keukeleire, 09 367 85 10 en atletiekovermere@hotmail.com

Zwerfvuilbarometer
Het gemeentebestuur heeft een contract met Jomi v.z.w., een sociale werkplaats voor groenonderhoud,
om zwerfvuil op te halen. De medewerkers hebben in het najaar van 2009 132 zakken zwerfvuil verzameld.
Sinds mei trekken ze opnieuw door onze straten. Twee ophaalbeurten dit jaar zijn al goed voor 24 zakken.
Dat brengt het totaal nu op 156 zakken. Goed voor meer dan 3.000kg afval met een verwerkingskost van ca. 4.000 euro,
exclusief ophaalkosten.
De barometer op 7 december 2009:

De barometer op 27 mei 2010:

Zwerfvuil of sluikstort?
Er bestaat hier en daar nog onduidelijkheid over het verschil tussen zwerfvuil en sluikstort.
Zwerfvuil is afval dat rondslingert op straat, in bermen, op het strand
meer natuur & milieu
of bijvoorbeeld in natuurparken.
op blz. 16
Mensen hebben het bewust of onbewust achtergelaten of weggegooid.
Sluikstorten daarentegen is het illegaal dumpen van afval
met de bewuste bedoeling om kosten te ontwijken.
In dat geval wordt steeds de politie ingeschakeld. Zij probeert de dader te identiﬁceren.
Als dat lukt, betaalt hij de opruimingskosten en krijgt hij een boete op basis van het gemeentelijk administratief sanctierecht.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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GEBOORTES, OVERLIJDENS, HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken
en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
02/04/2010
15/04/2010
22/04/2010
26/04/2010
28/04/2010
28/04/2010
03/05/2010
03/05/2010
04/05/2010
07/05/2010
10/05/2010
12/05/2010
17/05/2010
22/05/2010
27/05/2010
28/05/2010
29/05/2010

Jesse Keirsebilck
Jochen Hulders
Arvin Ydens
Noï De Brabander
Hanne De Pauw
Bent Vander Stricht
Jayda Buys
Thibeau Praet
Eden Goossens
Alyssa Schiettecat
Yente Buyle
Quinten Herteleer
Lander De Cock
Thibe Verhaegen
Theo Fonck
Nore Vyncke
Jannes De Corte

Voltrokken huwelijk
16/04/2010
23/04/2010
24/04/2010
30/04/2010
30/04/2010
08/05/2010
15/05/2010
15/05/2010
21/05/2010
22/05/2010
04/06/2010
05/06/2010
05/06/2010

Tom Van Britsom en Vanessa De Schryder
Liebert Jans en Emelie Gobel
Geert Van Peteghem en Marleen Sey
Frank Heyerick en Katrien Buyle
Jim De Backer en Steﬃ Vinck
Geert De taey en Liesbeth De Backer
Bart Aerts en Lieve Van Hoof
Ingo De Graeve en Andrea Driesse
Gino Polﬂiet en Kristl Uyttersprot
Eljakim Van den Abbeele en Rosalinda Olano
Rodriguez
Olivier Lepouttre en Stéphanie Sys
Christophe Callaert en Nathalie Claes
Patrick Wauters en Nancy Baeyens

Gouden jubilea
Geregistreerde overlijdens
08/04/2010:
11/04/2010:
11/04/2010:
13/04/2010:
17/04/2010:
18/04/2010:
19/04/2010:
20/04/2010:
22/04/2010:
23/04/2010:
25/04/2010:
26/04/2010:
26/04/2010:
01/05/2010:
04/05/2010:
07/05/2010:
12/05/2010:
12/05/2010:
13/05/2010:
16/05/2010:
25/05/2010:
26/05/2010:
27/05/2010:
30/05/2010:
03/06/2010:
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Eduard Vande Meirssche (°16/03/1946)
Emma Heekhout (°08/01/1937)
Maria De Coninck (°11/10/1920)
Désiré De Raedt (°13/04/2010)
Joannes Van Laere (°13/11/1922)
Petrus Van Avermaet (°24/07/1927)
Leonidis Van Kerckhove (°01/10/1919)
Louisa Goeminne (°13/03/1926)
Julianus Buyle (°29/08/1928)
Elisabeth Metzemacher (°04/11/1938)
Marie Van Wesemael (°29/04/1925)
Leona Wierinck (°20/05/1938)
Maria D’hooghe (°06/10/1929)
Lucia De Bruyne (°23/12/1926)
Herman Van den Abbeele (°21/03/1960)
Willy Mathys (°25/12/1937)
Prosper Huylebroeck (°29/12/1925)
Marcel Coorevits (°27/03/1928)
Marc Trinconi (°08/06/1951)
Henriette Delaere (°03/08/1932)
Ludovicus Van Den Meerssche (°23/01/1918)
Frans Derweduwen (°22/10/1938)
Josephus Osselaer (°27/03/1929)
Guido Bracke (°13/09/1953)
Magda Ongena (°21/09/1951)

26/04/2010
28/04/2010
30/04/2010
07/05/2010
04/06/2010

Achiel De Smet en Mariette Schepens
Ivo Rasschaert en Diana Boone
Karel Van Geert en Annita Heirman
Jan Van De Velde en Georgetta Spruyt
Robert Aelbrecht en Anna De Bock

Diamanten jubileum
27/04/2010

Roger Van Malderen en Mariette Van Malderen
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Gedaan met studeren! En nu?
Schooljaar 2009-2010 zit er op. Duizenden jongeren trekken de schoolpoorten deﬁnitief achter zich dicht,
met of zonder diploma. Klaar voor een nieuwe stap in hun leven. Hoe begin je daaraan?

School buiten, Werkwinkel binnen!
Ben je klaar of stop je met studeren? Schrijf je dan zo snel mogelijk in bij de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en
beroepsopleiding (VDAB). Ook als je eerst nog een vakantiejob wil doen of later nog beslist om toch verder te studeren.
Je zoektocht naar werk én je wachttijd beginnen van zodra je bent ingeschreven.
Inschrijven kan:
in de Werkwinkel;
op www.vdab.be;
via 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).

•
•
•

Over wachten en uitkeringen
Als schoolverlater ontvang je niet onmiddellijk een werkloosheids- of wachtuitkering. Je doorloopt eerst een wachttijd.
Surf naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (www.rva.be) en klik op ‘wachttijd’ om zelf je wachttijd te berekenen.
Belangrijk om weten:
een vakantiejob in juli, augustus of september verkort je wachttijd niet;
een ‘echte’ (= reguliere) job of interim verkort je wachttijd wel.

•
•

Is je wachttijd voorbij, maar heb je nog geen werk gevonden? Vraag dan een wachtuitkering aan bij een uitbetalingsinstelling: je vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Deze instelling stuurt dan jouw aanvraag door naar de RVA.

Werk zoeken
Van zodra je bij de VDAB bent ingeschreven bent, is de jacht op een job oﬃcieel geopend.
Iedereen zoekt werk op zijn manier: via interim-kantoren, heel gerichte sollicitaties, spontane kandidaatstellingen, …
Denk wel aan het volgende:
hou je sollicitatiebewijzen bij;
kom eens langs in de Werkwinkel: de medewerkers verspreiden je curriculum vitae (CV) op de arbeidsmarkt, geven je
raad en informatie, zoeken mee naar bijkomende opleidingen en bieden zelfs persoonlijke begeleiding aan;
vraag zeker ook na of je in aanmerking komt voor een tewerkstellingsmaatregel. Dat is een extra troef om een werkgever
te overtuigen om uitgerekend jou in dienst te nemen!

•
•
•

Aansluiten bij een ziekenfonds
Tijdens je wachttijd ontvangen je ouders nog kinderbijslag en blijf je via hen verzekerd bij een ziekenfonds (mutualiteit).
Dat verandert van zodra je werk hebt gevonden of je wachttijd voorbij is. Dan moet je verplicht een persoonlijke aansluiting
hebben bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).
meer info: Lokale Werkwinkel Zele-Berlare, 09 326 97 19 en 052 45 75 90
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GOEDE AFSPRAKEN VOOR EEN AANGENAME GEMEENTE
Samenvatting Gemeentelijk Administratief Sanctiereglement
Sinds 2009 is een nieuw politiereglement van kracht.
Het bevat duidelijke regels waarmee we paal en perk willen stellen aan allerlei gedragingen
die openbare overlast veroorzaken (nalatigheid, verloedering, bevuiling, lawaai, …).
Wie een van de regels overtreedt, riskeert een administratieve boete. Die kan oplopen tot 250 euro.
De gemeente kan ook de nodige (opruimings)werken (zoals reinigen) uitvoeren en de factuur naar de overtreder sturen.
Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk, zoals de schorsing of intrekking van een vergunning
die de gemeente aﬂeverde, of de sluiting van een instelling.
De politie stelt de overtreding vast. Een ambtenaar van de provincie legt de geldboete op.
De tussenkomst van het parket of de politierechtbank is niet meer nodig.
Een overtreder heeft de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank.
Een overzicht van de belangrijkste overlastfenomenen vind je hier. Het volledige reglement vind je op www.berlare.be,
onder ‘bestuur & beleid’.

Honden
Wie zijn hond uitlaat of er mee op stap
gaat, dient steeds in het bezit te zijn
van een hondenpoepzakje.
Alle uitwerpselen van je hond moet je
opruimen. Bovendien is het verboden
dieren vrij te laten rondlopen op
openbare wegen of op voor publiek
toegankelijke plaatsen.

6

Wildplassen
Een grasperkje, een gevel, een brievenbus,
een boom, …
Zomaar ergens op of tegen plassen, getuigt van weinig
respect voor andere mensen en voor de netheid van de
openbare ruimte.

Onkruid en sneeuw
Woekerend onkruid op voetpaden en gronden geeft een onverzorgde
aanblik, trekt ongedierte aan en kan bovendien gevaarlijk zijn voor voorbijgangers.
Daarom moet je het voetpad en de straatgoot voor je woning steeds
proper houden.
Dit geldt ook voor onbebouwde terreinen.
In de winter maak je het voetpad sneeuw- en ijsvrij. Je hoopt de sneeuw
op aan de rand van het voetpad, zodat voorbijgangers veilig kunnen
passeren.
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Wildplakken
en graﬃti
Verspreid over de gemeente staan
infoportieken waar je activiteiten van
verenigingen kan aankondigen.
Je mag zelf geen aﬃches, reclameboodschappen, infopanelen, … plaatsen op openbaar
domein zonder toelating van het college van
burgemeester en schepenen.
Stickers, briefjes, aﬃches of graﬃti aanbrengen
op de openbare ruimte (straatmeubilair, verkeersborden,
openbare verlichting, straten, voetpaden, groenaanplantingen,
bruggen, speeltoestellen, …) kan niet.
Op privé-eigendom is een toelating om iets aan te plakken nodig
van de eigenaar.

Grasmaaien
Om de rust niet te verstoren,
is het verboden gras te maaien
op zon- en feestdagen.
Op andere dagen is grasmaaien
enkel toegestaan tussen 8 en 21 uur.
Deze regel geldt ook bij het gebruik
van drilboren, slijpschijven, …

8

(Nacht)lawaai
Ieders nachtrust verdient respect.
Lawaai maken kan niet tussen 22 en
7 uur. Ook overdag gelden er regels.
Zo kunnen rijdende discotheken,
zogenaamde ‘boomcars’, niet door de
beugel. Storend geluid van dieren, bijvoorbeeld het onophoudelijk blaﬀen
van een hond, kan worden
beboet. Dat geldt ook voor het geluid
dat je produceert tijdens een feestje in
je tuin en dat je buren hindert.

Andere gedragingen
die we niet tolereren
•
•
•
•
•

het opstapelen van vuilnis of puin op onbebouwde percelen;
het achterlaten van huisvuil in een publieke vuilnisbak;
het onderhoud, de smering en olieverversing van voertuigen
op de openbare weg;
verhuizingen na 22 uur en vóór 7 uur;
het uitvoeren van werken op het openbaar domein zonder
machtiging van het college van burgemeester en schepenen.

Openbare netheid
Onder het motto ‘Alleen een nette gemeente is ook een gezellige en aangename gemeente’ treden we in Berlare op tegen elke
vorm van vervuiling van de openbare ruimte. Het is verboden
voorwerpen (banken, bushokjes, verkeersborden, …) of plaatsen
van de openbare ruimte (voetpaden, rijbaan, parken, …) te bevuilen op gelijk welke manier. Klein afval zoals verpakkingen van
snoep, snacks, sigaretten, drank en andere versnaperingen, maar
ook papier- en plasticafval, vruchtenschillen, kauwgom, sigarettenpeuken, … mag je niet op de openbare weg gooien.

cartoons: Dirk Van der Auwera
meer info: gemeentesecretaris,
052 43 23 40 en onthaal@berlare.be
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Inschrijven KUNSTacademie
Zelfde kwaliteit in een nieuw jasje
De Tekenacademie en de Academie voor Muziek & Woord zijn niet meer.
Voortaan gaan ze hand in hand onder de naam KUNSTacademie.
Het gaat om een naamswijziging, geen fusie. Kinderen die graag willen leren tekenen, schilderen, boetseren, muziek
spelen, voordragen of toneelspelen, kunnen zich laten inschrijven voor lessen vanaf september.
Afdeling Muziek & Woord
Voor iedereen vanaf het derde leerjaar.
Lessen op woensdag en/of zaterdag
in Berlare (Dorp 101)
of Uitbergen (Kleine Kouterstraat 1)
Inschrijvingsgeld: 56 euro / met vermindering 37 euro
(voorwaarden op website)
Inschrijven (breng SIS-kaart mee):

Afdeling Beeldende Kunst
Voor iedereen van het eerste leerjaar.
Lessen op woensdag, zaterdag of zondag
in Berlare (Gaver 72)
of Overmere (Burgs. De Lausnaystraat 79)
Inschrijvingsgeld: 61 euro / met vermindering 42 euro
(voorwaarden op website)
Inschrijven (breng SIS-kaart mee):

•
•
•
•
•

•
•
•
•

woensdag 1 september van 14 tot 19 uur (Dorp 101);
maandag 30 augustus van 14 tot 19 uur (hoofdschool
vrijdag 3 september van 16.30 tot 19.30 uur (Kleine
Wetteren);
Kouterstraat 1);
dinsdag 31 augustus van 14 tot 19 uur
zaterdag 4 september van 9 tot 12.30 uur (Dorp 101);
(hoofdschool Wetteren);
of tijdens de lesuren en uiterlijk op woensdag 29
of tijdens de lesuren en uiterlijk op woensdag 29
september;
september;
of op het secretariaat van de hoofdschool in Wetteren.
of op het secretariaat van de hoofdschool in Wetteren.
Eerstejaars starten op woensdag 8 september.
Lessen starten op woensdag 1 september.
Deze info geldt voor startende leerlingen. Voor leerlingen Muziek & Woord kunnen er vanaf het tweede jaar ook lessen zijn
op weekavonden. De uurroosters vind je op de websites van beide afdelingen.
meer info:
KUNSTacademie, afdeling Muziek & Woord, 09 369 24 90 en www.gamwwetteren.be
KUNSTacademie, afdeling Beeldende Kunst, 09 366 00 54 en www.academiewetteren.be

Uitbreiding belbusverbinding vanaf 1 augustus
De belbusdienstverlening in Uitbergen en Overmere breidt uit. Vanaf 1 augustus komen er drie haltes bij in
beide deelgemeenten. Ze verzekeren de uitbreiding van de belbusservice naar Wetteren, Wichelen en Laarne.
De Lijn vormt zijn Belbusdienstverlening om. Als gevolg daarvan komt de organisatie tegemoet aan de vraag van de
gemeente Berlare. Wim Arbijn, schepen bevoegd voor mobiliteit: “Inwoners in Uitbergen en Overmere zijn ook afgestemd op Wetteren voor medische zorgen, winkelen, onderwijs, … We zijn blij dat De Lijn uiteindelijk is gezwicht voor
de aanhoudende vraag van het gemeentebestuur.”
Om deze aansluiting naar het belbusgebied Wetteren-Wichelen-Laarne te verzekeren, komen er drie haltes in
Uitbergen (Groenendijk, Moleindestraat en kerk) en drie in Overmere (Vaarschootstraat, kerk en Duivendreef ).
Een belbus bestellen doe je nog steeds op 09 211 91 91. Op de website van De Lijn (www.delijn.be) kan je je route
met het openbaar vervoer plannen.
meer info: www.delijn.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.
Parkeerverbod Brielstraat deels ingetrokken
De gemeenteraad geeft groen licht om het parkeerverbod in de Brielstraat gedeeltelijk op te heﬀen. Concreet betekent
het dat automobilisten voortaan ook op zon- en feestdagen mogen parkeren langs de kant van de woningen, maar niet
vóór het terras van de horecazaak ter hoogte van Brielstraat 1.
Burgemeester wn Katja Gabriëls (Open vld): “Hiermee brengt het bestuur de theorie in de praktijk. Als onze politie wil,
schrijft ze elk weekend een hele rij auto’s op de bon. Want het parkeerverbod op zon- en feestdagen wordt systematisch
met de voeten getreden. Toch komt de veiligheid van de wandelaar met deze maatregel niet in gevaar, omdat die langs
het afgescheiden wandelpad stapt.” Over een jaar volgt een evaluatie van deze maatregel.
Het parkeerverbod langs de kant van het Donkmeer blijft wel van kracht.
Reglement leegstand woningen en gebouwen goedgekeurd
De gemeenteraad heeft het reglement betreﬀende de vaststelling en de inventarisatie van leegstaande woningen en
gebouwen aangenomen. Het reglement bepaalt de mogelijke indicatoren om tot leegstand te besluiten, de procedure
tot vaststelling, de beroepsprocedure en tot slot de bepaling omtrent opmaak, opbouw en actualisatie van het leegstandregister.
Hoewel ze dat kan, heeft de gemeenteraad beslist geen leegstandheﬃng in te voeren. Het leegstandregister is dus in
eerste instantie een instrument voor monitoring.
Het reglement komt er als gevolg van het decreet betreﬀende het grond- en pandenbeleid dat inging op 1 januari 2010.
Berlare en Zele, die samen een huisvestingsambtenaar delen, pakken dit beleidsdomein gezamenlijk aan en stemmen
hetzelfde reglement.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretaris@berlare.be

VERMELDING op KERMISAFFICHE
Uitbergen en Berlare
Verenigingen en horecazaken die graag hun kermisactiviteiten vermeld
zien op de kermisaﬃche van Uitbergen of Berlare, bezorgen de gegevens
(datum, uur, plaats en activiteit) via het formulier op www.berlare.be.
Klik door naar ‘Vrije tijd’ en vervolgens ‘Evenementen & feesten’.

Uiterste indiendata
Verenigingen en horecazaken krijgen hierover geen aparte brief meer.
We verwachten de inschrijvingen uiterlijk:
15 juli voor kermis Uitbergen (11 t.e.m. 13 september);
31 juli voor kermis Berlare (25 t.e.m. 29 september).

•
•

Na de deadline kunnen geen activiteiten meer worden toegevoegd of aangepast.
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de activiteit al dan niet op de aﬃche komt.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be
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OVERMERE KERMIS:
PROGRAMMA 2010

vrijdag 13 augustus
19 uur

Spel zonder grenzen (Chiro)
1ste deel van het jaarlijkse ‘Spel zonder grenzen’ in het Boerenkrijgpark en grote feesttent

zaterdag 14 augustus
13 uur
19.30 uur
22 uur

Spel zonder grenzen (Chiro)
2de deel van het jaarlijkse ‘Spel zonder grenzen’
Varken aan ’t spit (Chiro)
Wie er eens van geproefd heeft, is op de afspraak in de tent aan het Boerenkrijgpark.
Groot volksfeest (Chiro)
In de tent aan het Boerenkrijgpark is de ambiance verzekerd.

zondag 15 augustus
10 uur

Processie en openluchtmis in het Boerenkrijgpark ter ere van het feest van Maria ten Hemel Opgenomen

vrijdag 20 augustus
17.30 uur

8ste Minivoetbaltornooi VMD de gust
met 8 Overmeerse ploegen op voetbalterrein (Kerkstraat 67). Finale omstreeks middernacht.
Met hapjes en tapjes

zaterdag 21 augustus
13 uur
14 uur

Jeugdvoetbaltornooi (SKV Overmere)
Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in gemeentelijke Feestzaal
(tot 22 uur)
Smouteriejogging met inschrijven in gemeentelijke Feestzaal (Atletiekkern Overmere)
Voor groot en klein. Iedereen mag deelnemen. Met randanimatie.

15 uur

23ste Overmeerse Smouterie

17 uur

De markt wordt opengesteld in de verkeersvrije straten vanaf de dorpskern tot aan de verkeerslichten:
Burgs. De Lausnaystraat / Fortstraat en deel Kruisstraat tot restaurant ‘Mosselken’. Tijdens de namiddagmarkt worden zowel nieuwe als antiekgoederen aangeboden. Verder wordt er tal van randanimatie voorzien: springkasteel, straatmuziek, tentoonstelling Berlaarse Oldtimer Motoren en vele ludieke spelletjes,
opgezet door de plaatselijke verenigingen.
Overmeerse klokken luiden Kermis in

18 uur

Ommegang

18 uur

rondgang met Overmeerse reuzen, drumband, vendeliers en de K.F. De Verenigde Vrienden
Fotosalon (fotoclub Reﬂex)
in raadzaal gemeentehuis (tot 21 uur)

20 uur

Never2Late (Feestcomité Overmere)
1ste deel van het optreden van rockband Never2Late ter hoogte van gemeentelijke Feestzaal

21 uur

Smouterworp (Feestcomité Overmere)
1ste prijs is een kinderﬁets t.w.v. €175, 2de en 3de prijs een waardebon van €25 en tal van andere prijzen.

21.15 uur

Never2Late (Feestcomité Overmere)
2de deel van het optreden van rockband Never2Late ter hoogte van gemeentelijke Feestzaal

zondag 22 augustus
10 uur
15 uur
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Jeugdvoetbaltornooi (SKV Overmere)
Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in gemeentelijke Feestzaal
(tot 20 uur)
Huifkarrentochten (Vrije Menners)
Jong en oud kan gratis een tochtje maken in de huifkar.

15 uur
22 uur

Fotosalon (fotoclub Reﬂex)
in raadzaal gemeentehuis (tot 21 uur)
Prachtig vuurwerk op muziek
in het Boerenkrijgpark, aangeboden door het gemeentebestuur.

maandag 23 augustus
10 uur
10 uur

14.45 uur

Jeugdvoetbaltornooi (SKV Overmere)
Eucharistieviering voor overleden parochianen en zegening van de graven
Welkomstgroet in de Parochiale Kring.
Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in gemeentelijke Feestzaal
(tot 18 uur)

38ste Boerenkrijgprijs
Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften K.B.W.B (€800 aan prijzengeld en tal van premies). Afstand 110km of 10 omlopen via Donk, Uitbergen en Overmere. Inschrijven vanaf 13 uur aan café
Groenendijk. Aankomst aan café Parking. Met medewerking van de plaatselijke zelfstandingen (Overmere,
Donk, Uitbergen) voor de premies. Palm en beker (winnaar en eerste van Berlare/Overmere/Uitbergen)
geschonken door Self Car Wash en Frituur Dolﬁjntje.
Radiowagen dagblad VUM en medewerking van de lokale politie.

dinsdag 24 augustus
9.30 uur

311de Zomerjaarmarkt op het demonstratieterrein in de Molenstraat
Prijskamp voor paarden. Alle paarden worden tentoongesteld in de Molenstraat.
Inschrijvingen van 8 tot 9.30 uur in het Boerenkrijgpark achter het oud-gemeentehuis.
Alle dieren moeten in de ring worden gepresenteerd en moeten tot 11.30 uur aanwezig blijven.
A/ Brabants Ras
1. zuigelingen
2. jaarlingen
3. merries van 2 jaar
4. merries van 3 & 4 jaar
5. merries van 5 jaar en ouder
B/ Zadelpaarden
1. zuigelingen
2. jaarlingen

1ste prijs: €18 + medaille
volgende: €15, €13 en verder €10 (en €5 verplaatsing per dier)
1ste prijs: €28 + medaille
volgende: €23, €20, €18, €15 en verder €13
(en €5 verplaatsing per dier)

1ste prijs: €18 + medaille
volgende: €15, €13 en verder €10
(en €5 verplaatsing per dier)
3. merries, hengsten & ruinen van 2 jaar
1ste prijs: €28 + medaille
4. merries en ruinen van 3 jaar
volgende: €23, €20, €18, €15 en verder €13
5. merries en ruinen van 4 jaar en ouder
(en €5 verplaatsing per dier)
C/ Alle rassen (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)
1. merries en ruinen van 1 & 2 jaar
1ste prijs: €25 + medaille
2. merries en ruinen van 3 jaar en ouder
volgende: €23 en verder €20
(geen verplaatsingsvergoeding)
D/ Pony’s en ezels (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)
1. pony’s kleiner dan 1,1 meter
1ste prijs: €14 + medaille
2. pony’s tussen 1,1 en 1,48 meter
volgende: €12 en verder €9
3. ezels
(geen verplaatsingsvergoeding) max. vijf dieren per deelnemer
Grote reeksen kunnen worden gesplitst.

11 uur

Fotosalon (fotoclub Reﬂex)
in raadzaal gemeentehuis (tot 20 uur)

zaterdag 28 augustus
15 uur

Pa-Gijs Wielerfeest
Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften. 19de Grote Ereprijs D&P Painting, ingericht door
buurtcomité Heikantstraat i.s.m. het gemeentebestuur van Berlare en Zele en Berlare sportief. 20 ronden
van ca. 6km langs Heikantstraat, Molenstraat, Heikant, Rechte Heistraat, Kromme Heistraat, Gentsesteenweg en Dendermondsesteenweg. Start en aankomst aan de Neerhoeve in de Heikantstraat. Alle info op
www.heikantstraat.be.

Een vollediger programma vind je in een apart programmaboekje dat later nog wordt bedeeld.
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JIREH heeft een hart voor Roemenië
In de vorige Infogem riep Maria Beauprez op om winterkleren in te zamelen voor Roemenië.
Ze doet dat namens haar eigen organisatie JIREH. Haar inzet voor Roemenië vertrekt vanuit
een persoonlijk verhaal.
Een tijd geleden hebben mijn man en ik beslist kinderen te adopteren. We kozen voor kinderen uit
Roemenië. Ter plaatse waren we echt in shock. De schrijnende beelden van de weeshuizen daar
lieten ons niet meer los. We hebben de armoede gezien, de liefdeloosheid van verzorgers gevoeld,
maar onze adoptiezonen hebben het meegemaakt. We konden niet anders dan ons het lot van die
arme kinderen aantrekken.

Op welke manier deden jullie dat?
Dat ging eerst om hele kleine, eenvoudige dingen. Verjaardagsfeestjes, een kerstfeest, een lekker
ontbijt met Pasen en een kamp in de grote vakantie, … Dat soort zaken. Maar stilaan werd de hulpvraag groter.

Hebben jullie daarom een vereniging opgericht?
Inderdaad. En die heet JIREH, wat ‘God voorziet’ betekent. Met onze organisatie steunen we kansarme gezinnen, meisjes van 18 jaar die uit het weeshuis moeten, oogoperaties, tewerkstellingsprojecten, … Jaarlijks sturen we ook een konvooi hulpgoederen.

Hoe kunnen de inwoners van Berlare JIREH steunen?
Gewassen kledij is nog steeds welkom. Onze volgende vrachtwagen vertrekt pas in oktober.
En ﬁetsen zijn ook welkom. Dominee Sabin Babuta uit het dorp Zarnesti heeft recent immers een
ﬁetsenatelier opgericht waar nu toch al vijf personen werken.
meer info: Maria Beauprez, Nieuwdonk 7 en 09 367 52 93

GROS bezoekt v.z.w. Habbekrats Gent
De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) brengt op donderdag 9 september ’s avonds
een bezoek aan v.z.w. Habbekrats in Gent. Iedereen kan mee om kennis te maken met deze originele mix van
jeugdwerk en welzijnswerk.
Habbekrats is een vormingsdienst voor jongeren tussen 12 en 25 jaar uit de randgroepen.
Ze biedt onderdak aan verschillende projecten die vrij toegankelijk zijn voor wie er gebruik van wil maken.
Habbekrats hanteert een ﬁlosoﬁe van solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid en moedigt haar medewerkers en deelnemers aan om respect te koesteren in al zijn facetten. De werking van Habbekrats focust op preventie, maar een aantal
projecten zijn gericht op hulpverlening.
Tijdens het bezoek op 9 september eten de deelnemers ’s avonds eerst in het sociaal restaurant. Vervolgens krijgen ze
een boeiende rondleiding.
Inschrijven kan bij Greta Van Boven, voorzitter van de GROS: 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be.
meer info: www.habbekrats.be
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Berlare steunt
waterproject in Ethiopië
Finado Ethiopië en Run4water helpen Tulu Abo,
een buitenwijk van de Ethiopische hoofdstad
Addis Abeba, aan drinkwater. De organisaties
kunnen daarbij rekenen op ﬁnanciële steun van
het gemeentebestuur. Als alles goed gaat, is de
installatie klaar eind dit jaar.
De dorpelingen van Tulu Abo hebben geen toegang tot drinkbaar water. Ze zochten en vonden vorig jaar een helpende
partner in de Berlaarse vereniging Finado Ethiopië.
Finado Ethiopië op haar beurt zocht steun bij Run4water, een andere Berlaarse organisatie, en samen hebben ze een
ingenieur ingeschakeld. Deze heeft een planning opgemaakt om het dorp aan te sluiten op een hoofdleiding van de
watermaatschappij, enkele kilometers buiten het dorp.

Inbreng uit Ethiopië
Het project wordt geﬁnancierd met eigen middelen uit initiatieven van Run4water en met subsidies van het gemeentebestuur. Finado Ethiopië diende hiervoor via de GROS een voorstel in. De werken in Ethiopië konden begin 2010 starten.
Finado Ethiopië werkt zoveel mogelijk met lokale inwoners. Zo heeft de bevolking van Tulu Abo kilometerslange sleuven
gegraven en drie aftappunten gebouwd. De Berlaarse organisatie betaalt de leidingen, het materiaal voor metselwerk en
kranen, de aansluitingen op de hoofdleiding en de watermeters.
Eind 2010 bezoekt burgemeester wn Katja Gabriëls Ethiopië. Tegen dan moet ze vers water kunnen drinken in Tulu Abo.

Blijvende inzet
Maar hier eindigt het niet. Er zijn meer waterprojecten in Ethiopië nodig. Daarom blijft Run4water fondsen inzamelen en
neemt ze met een Vlaamse delegatie en 50 Ethiopische kinderen deel aan de Great Ethiopian Run op 21 november.
meer info:

www.ﬁnado.be
www.run4water.be
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Respect voor je vakantiebestemming

na

10 tips voor duurzaam reizen
Als we willen blijven genieten van alle mooie plekken op aarde en van ontmoetingen
met andere culturen, moeten we duurzaam gaan reizen.
Massatoerisme heeft de wereld op korte termijn grondig gewijzigd. Deze volksverhuizingen hebben
zware gevolgen voor de natuur en cultuur in het land van je bestemming. ’t Is een paradox: wat de toerist
wil zien (schone stranden, een rijke natuur, boeiende culturen, …) walst hij zelf plat! Een duurzaam toerist laat
de lokale bevolking de vruchten van zijn reis plukken, tast de natuur niet aan en heeft respect voor het milieu.
Als je straks op vakantie vertrekt, hou dan onderstaande tips in het achterhoofd.
1

Bereid je vakantie goed voor. Je weet aan welk avontuur je begint als je je informeert over het land,
de cultuur, religie, gewoontes, …
2 Kies voor overnachtingen in hotelletjes en pensions van plaatselijke families.
Zo ondersteun je rechtstreeks de lokale economie.
3 Sneller is niet altijd beter. Het is verleidelijk om zoveel mogelijk van het land te willen zien,
maar heb je het dan wel echt gezien en beleefd?
4 Huur geen auto, maar neem het openbaar vervoer. Op de bus zie, hoor en beleef je meer.
5 Leer enkele eenvoudige woorden en zinnen. Je kan zo de cultuur in je glas en bord ontdekken in een lokaal,
authentiek restaurant.
6 Koop souvenirs en eten voor een picknick op de markt of bij een kleine handelaar.
7 Koop geen foute souvenirs. Foute souvenirs zijn afkomstig van beschermde en/of bedreigde dieren en planten.
8 Laat je afval niet liggen op het strand of in andere natuurgebieden en breng ze naar een vuilnisbak.
9 Water is voor de lokale bevolking vaak dierbaarder dan goud en juwelen.
Denk daaraan vóór je je derde douche van de dag neemt.
10 Pluk geen bloemen of planten, raap geen schelpen of koralen.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

Milieutip van de maand
Gebruik de cruise control van je wagen. Die is in veel nieuwe auto’s al standaard ingebouwd.
Een gelijkmatige snelheid beperkt het brandstofverbruik. Wie de cruise control inbouwt in zijn rijgedrag, bespaart tussen
de 5 en 10% brandstof. Ook bij kortere stadsritten heeft het gebruik van de cruise control een positief eﬀect.

Leer EcoDriving
Een minimaal verbruik en een maximale veiligheid
Weet je dat vele van onze automatismen bij het autorijden achterhaald zijn?
Ze zijn vaak milieubelastend en meestal ook duurder voor de portemonnee. Toch kan het anders. Met EcoDriving.
EcoDriving is rijden op een manier die aangepast is aan de moderne motortechnologie.
Dit komt onder andere het milieu en de levensduur van de motor ten goede.
We hebben vele gewoontes in het autorijden. De meeste daarvan zijn prima. Maar sommige zijn verouderd omwille van
nieuwe technologieën, omwille van nieuwe milieuvriendelijke inzichten of omwille van sterk veranderde verkeerssituaties en
maatschappelijke druk.

Online training
EcoDriving biedt een duurzaam rijstijlalternatief en bezorgt je meer rust achter het stuur. Om je helemaal over de streep te
trekken zorgt EcoDriving ook voor een aanzienlijke besparing. EcoDrivers sparen gemiddeld 10% brandstof uit (gemiddeld
150 euro per jaar); sommige chauﬀeurs zelfs tot 30%. EcoDriving verkleint ook de risico’s op de baan.
Leer nu EcoDriving online. Surf naar www.ecolife.be, kies ‘EcoDriving’ en klik vervolgens op ‘Leer EcoDriving online’.
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Een rookmelder in elke woning
Het gemeentebestuur koopt een rookmelder voor elke woning in Berlare. Met de maatregel worden mogelijke
branden sneller ontdekt. Daardoor stijgt de kans aanzienlijk om zowel levens als woning te redden.
De verdeling van de rookmelders gebeurt straat per straat, op afroep.
Een rookmelder is een apparaat dat reageert op de rookverschijnselen bij een brand. Als zo’n toestel een bepaalde
concentratie rookdeeltjes detecteert, geeft het een scherp geluidssignaal. Hoe sneller je de brand ontdekt, hoe meer kans je
hebt om de woning veilig te verlaten.

Per straat
In 2009 zijn de woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij Hulp In Woningnood met een rookmelder uitgerust.
Vanaf 2010 komen de andere woningen aan de beurt. “Dat gebeurt straat per straat. De bewoners krijgen een brief met een
bon die ze op een afhaalpunt kunnen inruilen voor een gratis rookmelder. Het gemeentebestuur herhaalt de actie tot elke
huurder of eigenaar van een woning in Berlare de kans heeft gekregen een rookmelder af te halen”, zegt René Kets, schepen
bevoegd voor huisvesting.
Brandveiligheid is een prioriteit van het gemeentebestuur. Deze actie rond rookmelders komt er in uitvoering van het Lokaal
Sociaal Beleidsplan 2008-2013.
meer info: dienst huisvesting, 0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be

Een rookmelder plaatsen en onderhouden
Een rookmelder plaatsen is niet zo moeilijk.
Maar voor een optimaal resultaat hou je best rekening met volgende tips:
hang een rookmelder aan het plafond, want rook stijgt;
plaats geen rookmelder bij een open raam of ventilatiegat;
plaats geen rookmelder in de keuken of badkamer, want de melder maakt geen onderscheid tussen rook
en condensatiedamp;
probeer een rookmelder te plaatsen in de gang nabij de slaapkamers.
Dan word je ’s nachts wakker van het signaal;
we raden aan om op elke verdieping een rookmelder te installeren. Zo kan je het geluidssignaal overal horen;
doe een luistertest: zijn de rookmelders in elke kamer hoorbaar, ook met televisie en/of radio aan?

•
•
•
•
•
•

Drie onderhoudstips

•
•
•

Stof je rookmelder geregeld af. Anders raken de gleufjes verstopt.
Probeer af en toe je rookmelder door op de testknop te duwen.
Zo herken je ook het alarmsignaal als het ooit echt afgaat.
Vervang tijdig de batterijen. De rookmelder geeft dat aan met een piepgeluid.
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www.ikzoekkinderopvang.be
Online databank helpt bij zoektocht naar kinderopvang
Wie kinderopvang zoekt in regio Waas & Dender, kan voortaan op één website terecht: www.ikzoekkinderopvang.
be. Op deze site staat het aanbod van Berlare en zestien andere gemeenten uit de regio, inclusief openingstijden en
tarieven.
De website is een initiatief van het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) Waas & Dender. Het krijgt de
steun van de lokale besturen en de sociale partners uit de regio.
Momenteel hebben zich al meer dan 125 opvanginitiatieven geregistreerd op deze website.
meer info: RESOC Waas & Dender, 052 49 90 11

WZC Ter Meere zoekt vrijwilligers
Woonzorgcentrum Ter Meere is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Het WZC waardeert vrijwillige hulp op verschillende terreinen, ook als het engagement beperkt is in tijd.
Twee concrete voorbeelden:
helpende handen om rolwagens te duwen tijdens de maandelijkse wandeling met de bewoners.
Dat gebeurt in de namiddag, enkel bij goed weer, en duurt ongeveer een uur.
Daarna drinken bewoners en vrijwilligers nog een glas in het WZC.
samen met de bewoners boodschappen doen op de markt in Zele.
Hiervoor moeten vrijwilligers zich op dinsdagvoormiddag kunnen vrijmaken.
Na de markt gaat iedereen nog iets drinken.

•
•

meer info: Astrid Van den bossche en Mien De Winter, 09 326 97 30

Leerpunt frist op en bereidt voor
Gratis cursusaanbod in onze regio
Is het nu de ‘vergroote’ of de ‘vergrote’ vakantiefoto? 15% korting, hoeveel is dat dan precies?
Leerpunt Waas & Dender wil je twijfels wegwerken en biedt in de regio een ruime waaier cursussen aan.
In september starten nieuwe cursussenreeksen bij Leerpunt Waas & Dender. Volwassenen met een beperkte
of onafgewerkte schoolloopbaan kunnen er hun basisvaardigheden opfrissen en versterken.
Een greep uit het aanbod:
Nederlands opfrissen en verbeteren voor thuis, voor je opleiding of voor je werk;
wiskunde opfrissen en verbeteren voor thuis, voor je opleiding of voor je werk;
Nederlandse taallessen en alfabetisering Nederlands voor anderstaligen;
algemene vorming (zoals zeker van jezelf, stress en gezondheid, op stap met de kaart, burgerschap, wonen en
milieubewust consumeren, voorbereiding op theorie rijbewijs B,…);
opstap Frans of Engels voor absolute beginners als voorbereiding op een centrum voor volwassenenonderwijs;
kennismaking met computer en internet voor absolute beginners.

•
•
•
•
•
•

De lessen bij Leerpunt Waas & Dender zijn gratis. Cursisten betalen enkel eventuele boeken en kopies, maar dat loopt
nooit hoog op. In onze regio kan je cursussen volgen in Lokeren, Zele, Dendermonde en Wetteren.
meer info: Leerpunt Waas & Dender, 052 25 82 78
www.basiseducatie.be
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zondag 5
vrijdag 10
zaterdag 11
zondag 12
zaterdag 18
zaterdag 18
zondag 19
zaterdag 25
zondag 26
zondag 26

17 uur
22 uur
14 uur
12 uur
20 uur
20 uur
15 uur
20 uur
21 uur
vanaf 7 uur

Opening tentoonstelling fotocollectief Stroming – Berlaarse huizen voor 1940 (t.e.m. 26 september)
@lakeside – festival op Festivalhalsite
@lakeside – festival op Festivalhalsite
@lakeside – festival op Festivalhalsite
35
Het Woord – festival in het teken van het woord (organisatie: Bosquimano i.s.m. CC Stroming)
36
VTBS Austriareizen in Festivalhal Donkmeer
37
Brecht Vanmeirhaege en Marieke Arnou – Babar, de kleine olifant (try-out)
Kermisconcert (organisatie: ’t Meziek Berlare)
38
Studio Zondag met Coverband Revision
39
Pa & Gijstochten in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Boerenkrijgstappers)
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MEER INFO: SEIZOENSBROCHURE CC STROMING EN WWW.BERLARE.BE/CCSTROMING
TICKETS: 052 42 35 31 EN CULTUUR.RESERVEREN@BERLARE.BE

SEPTEMBER
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KALENDER CC STROMING 2011

RI

JANUARI

vrijdag 4
zaterdag 5
zondag 6

donderdag 6
zondag 9
zondag 9
vrijdag 14
zaterdag 15
zaterdag 15
zaterdag 22
zondag 23
dinsdag 25
zaterdag 29

15 uur

16 uur
20 uur
vanaf 7 uur
19.30 uur
20 uur

17 uur
17 uur
11 uur

Filmvoorstelling (organisatie: O.K.A. Schellebelle)
Filmvoorstelling (organisatie: O.K.A. Schellebelle)
Theater FroeFroe – Kwak

Bloedinzamelactie (organisatie: Rode Kruis)
Opening tentoonstelling ‘Aan de rand van de artistieke professionaliteit’ (t.e.m. 20 februari)
Nieuwjaarsreceptie in Festivalhal Donkmeer (organisatie: gemeentebestuur)
Filmvoorstelling (organisatie: O.K.A. Schellebelle)
Filmvoorstelling (organisatie: O.K.A. Schellebelle)
Ethiopisch kerstfeest in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Finado)
Jo Lemaire – My sentimental journey
Scheldebroektochten in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Boerenkrijgstappers)
Start cursus ‘Interieurvormgeving’
Hubert Damen – Als de dood voor het leven
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MEER INFO: SEIZOENSBROCHURE CC STROMING EN WWW.BERLARE.BE/CCSTROMING
TICKETS: 052 42 35 31 EN CULTUUR.RESERVEREN@BERLARE.BE

meer vrijetijdstips op
www.UiTinBerlare.be
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FEBRU

MAART

APRIL

MEI

JUNI

14 uur
15 uur
20 uur
20 uur
vanaf 7 uur
15 uur
19.30 uur

11.30 uur
19.30 uur
11 uur

zondag 5
donderdag 9
zondag 19

11.30 uur
15 uur

20 uur
17 uur
19.30 uur
20 uur
19.30 uur
20 uur
20 uur

20 uur

15 uur
15 uur
vanaf 17 uur
19.30 uur
20 uur
20 uur
10 uur

20 uur
20 uur
20 uur
19 uur
11.30 uur
19.30 uur
15 uur

zondag 1
zondag 1
zaterdag 7
zondag 8
zondag 15
donderdag 19
vrijdag 20
zaterdag 21
zaterdag 21
zondag 22
zondag 29

zaterdag 2
zaterdag 2
zondag 3
zaterdag 9
donderdag 14
zondag 17
zaterdag 23
donderdag 28
vrijdag 29
zaterdag 30

zondag 6
donderdag 10
zaterdag 12
zondag 13
zaterdag 19
zaterdag 26
zondag 27

zaterdag 12
zaterdag 19
vrijdag 25
zaterdag 26
zondag 27
zondag 27
zondag 27

Opening tentoonstelling leerlingen Tekenacademie (t.e.m. 26 juni)
Start cursus ‘Bach bezoekt Berlare’
Arco Baleno – Bach-aperitiefconcert (locatie: kasteel Uitbergen)

Opening tentoonstelling Berlaars salon (t.e.m. 29 mei)
Dansvoorstelling ‘Romeo & Julia’ (organisatie: Balletschool Diaghilev Zele)
Tattoo-conventie in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Artistic Tattoo)
Tattoo-conventie in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Artistic Tattoo)
Studio Orka – Warmoes (afspraak om 13 uur op parking CC Stroming)
Marc Meersman
Jubileumfeest (organisatie: Sloeber)
Jubileumfeest (organisatie: Sloeber)
Donkmeertochten in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Boerenkrijgstappers)
Jubileumfeest (organisatie: Sloeber)
Studio Zondag met Aardvark

Nationaal Figurentheater (diverse locaties)
Bert Kruismans – Geen gezeik, iedereen rijk!
Nationaal Figurentheater (diverse locaties)
Boombal op voyage
Bloedinzamelactie (organisatie: Rode Kruis)
Studio Zondag met Receptiemuziek
Lenteconcert (organisatie: ’t Meziek Berlare)
Start cursus ‘We zijn wat we denken’
Dansvoorstelling ‘Romeo & Julia’ (organisatie: Balletschool Diaghilev Zele)
Dansvoorstelling ‘Romeo & Julia’ (organisatie: Balletschool Diaghilev Zele)

concert K.H. Sinte Cecilia Zele (organisatie: K.H. Sinte Cecilia Zele)
Marc Dex (locatie: Rust- en verzorgingstehuis Ter Meere Overmere)
Nacht van de ﬁlm (organisatie: KSJ Berlare)
Studio Zondag met Kiss Little Josy
Het Kamerorkest – Serenade met saxofoon
Theater De Sprook – Naamloze gebeurtenis
Provinciale Hafabrakampioenschappen (organisatie: Provinciebestuur)

Idool 1900
Stash – Knock-Out
Dansvoorstelling (organisatie: Balletschool Terpsichore)
Dansvoorstelling (organisatie: Balletschool Terpsichore)
Opening tentoonstelling Marjan Verschraegen – Een stil moment (t.e.m. 24 april)
Studio Zondag met The Sea Changes
Dansvoorstelling (organisatie: Balletschool Terpsichore)
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OKTOBER

19.30 uur
20 uur
10 uur
14 uur
20 uur
19.30 uur

Theatervoorstelling (organisatie: Collectief Decorum)
Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)
Theatervoorstelling (organisatie: Collectief Decorum)
Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)
Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)
Start cursus ‘Jongeren motiveren’
Requiem pro Luna (locatie: Sint-Martinuskerk Berlare)
Theatervoorstelling (organisatie: Collectief Decorum)
De Schedelgeboorten – Gelukkig
Theatervoorstelling (organisatie: Collectief Decorum)
Week van de smaak
Nat. Ruilbeurs in Festivalhal Donkmeer (organisatie: De Biekorf )
No network – tienerﬁlm
Zangstonde (organisatie: Singet ende Weset Fro)
Quiz (organisatie: Hand in hand)
Music Hall Productions – Boeing Boeing
Opening tentoonstelling Walter De Mulder (t.e.m. 2 januari)
Studio Zondag met Thomas Champagne Trio
Eetfestijn in Festivalhal Donkmeer (organisatie: JTV Brigand)

20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
15 uur
19.30 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur

17 uur
20 uur
20 uur

20 uur
17 uur
19.30 uur

vrijdag 1
zondag 3
dinsdag 5
zaterdag 9
donderdag 14
vrijdag 15
zaterdag 16
zaterdag 16
dinsdag 21
zaterdag 23
zondag 24
zondag 24
vrijdag 29
zondag 31

vanaf 8 uur
20 uur
19.30 uur
20 uur
20 uur
11.30 uur
19.30 uur
12 uur

De Nieuwe Snaar – Foor 11
Glutenvrije wintermarkt in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Vlaamse Coeliakievereniging)
Arriaga Strijkkwartet en John Van Laethem (locatie: Sint-Pietersbandenkerk Uitbergen)
Concert Oost-Vlaams Symfonisch Orkest (organisatie: Oost-Vlaams Symfonisch Orkest)
Eindejaarskwis (organisatie: PhiNyX)
Dirk Draulans – Dirk doet Darwin
Een speciaal kerstverhaal (organisatie: Sint-Anna buurtcomité)
Oudejaarsfuif (organisatie: Bosquimano)

’t Arsenaal – De Pruimelaarstraat
Opening tentoonstelling Pierre Vlerick (t.e.m. 21 november)
Start cursus ‘schriftelijke communicatie in stijl’
Kaas- en wijnavond in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Vrije Basisschool Donk)
Bloedinzamelactie (organisatie: Rode Kruis)
Algemene kennisquiz (organisatie: Curieus Berlare)
Philippe Geubels – Hoe moet het nu verder? (try-out)
Halloweenfeest in Festivalhal Donkmeer (organisatie: VVV Donkmeer)
Lezing ‘De Europese Unie en België’
Hautekiet & de Leeuw – Op drift!
Motorenrondrit met start in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Saroléa)
Sint-Maartensfeest (organisatie: Gezinsbond Berlare)
Muziekquiz (organisatie: PhiNyX)
Studio Zondag met Blunt

vrijdag 5
vrijdag 5
zaterdag 6
zaterdag 6
zondag 7
dinsdag 9
donderdag 11
vrijdag 12
zaterdag 13
zaterdag 13
zondag 14
zondag 14
vrijdag 19
zaterdag 20
vrijdag 26
zaterdag 27
zondag 28
zondag 28
zondag 28

20 uur
14 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
19.30 uur
24 uur

zaterdag 4
zaterdag 4
vrijdag 10
zaterdag 11
vrijdag 17
zaterdag 18
zondag 19
vrijdag 31
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vanaf 7 uur

Twee maal driewerf hoera voor Heikantstraat!
Dubbel feest in de Heikantstraat: het buurtcomité bestaat 20 jaar en het Buurtinformatienetwerk blaast tien kaarsjes uit. Achter deze voorbeeldwerking zitten twaalf enthousiaste
buurtwerkers. Om de speciale verjaardagen te vieren, organiseren ze samen ‘de XII feestelijke werken van de Heikantstraat’.
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Opening tentoonstelling fotocollectief Stroming – Berlaarse huizen voor 1940 (t.e.m. 26 september)
@lakeside – festival op Festivalhalsite
@lakeside – festival op Festivalhalsite
@lakeside – festival op Festivalhalsite
35
Het Woord – festival in het teken van het woord (organisatie: Bosquimano i.s.m. CC Stroming)
36
VTBS Austriareizen in Festivalhal Donkmeer
37
Brecht Vanmeirhaege en Marieke Arnou – Babar, de kleine olifant (try-out)
Kermisconcert (organisatie: ’t Meziek Berlare)
38
Studio Zondag met Coverband Revision
39
Pa & Gijstochten in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Boerenkrijgstappers)

KALENDER CC STROMING 2010

zondag 5
vrijdag 10
zaterdag 11
zondag 12
zaterdag 18
zaterdag 18
zondag 19
zaterdag 25
zondag 26
zondag 26

De twaalf buurtwerkers
van de Heikantstraat

MEER INFO: SEIZOENSBROCHURE CC STROMING EN WWW.BERLARE.BE/CCSTROMING
TICKETS: 052 42 35 31 EN CULTUUR.RESERVEREN@BERLARE.BE

SEPTEMBER

Volgende activiteiten staan nog op het programma:
1 t.e.m. 15 juli: speelstraat;
13 & 14 augustus: Heikantstraat neemt deel aan de Dolle Chirodagen;
28 augustus: wielerwedstrijd voor internationale liefhebbers;
29 augustus: groot buurtfeest met optredens van ondermeer clown Fanny en
K.F. De Verenigde Vrienden;
18 september: motortreﬀen voor motards uit de Heikantstraat;
18 september: sterrenkijkavond;
2 oktober: openbedrijvendag;
4 december: de Sint komt langs.

•
•
•
•
•
•
•
•

En voor de kinderen: Facebook en Netlog, maar dan in ‘t echt

’t Is ook feest voor de kinderen uit de Heikantstraat. In de buurt wonen tientallen kinderen.
De buurtwerkers willen ook hen graag in contact brengen met elkaar. Sociaal netwerken dus.
Zoals op Facebook of Netlog. Maar dan in ’t echt.
Daarom gingen ze paaseitjes rapen, is er deze zomer een speelstraat en komt in december de Sint
op bezoek. En ter hoogte van de Neerhoeve pronken de kinderen met hun ‘proﬁelfoto’ nog tot
18 september op een groot bord.
meer info:

Wim De Geest, info@heikantstraat.be
www.heikantstraat.be

Oproep aan comités: maak je kenbaar!

We vermoeden sterk dat in onze gemeente meer wijk- en buurtcomités actief zijn dan we
eﬀectief weten. Dat vinden we jammer, want zo’n buurtverenigingen zijn voor het gemeentebestuur ideale gesprekspartners voor vele projecten. Daarom vragen we, zonder formaliteiten en
verplichtingen, om jullie werking (hoe groot of hoe klein ook) kenbaar te maken. Vergeet
niet ook een contactpersoon op te geven. Je kan je comité registreren bij de communicatiedienst (communicatiedienst@berlare.be) of op de nieuwe www.berlare.be.
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Zomerspeelplein
Het speelplein voor tieners (10 tot 15 jaar) heeft deze zomer een nieuwe
uitvalsbasis: de gemeenteschool in Uitbergen (Kleine Kouterstraat 1).
Alle activiteiten vinden daar plaats en de uitstappen vertrekken en eindigen ook daar.
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.

•
•
•
•
•

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.
Wie over de middag blijft, zorgt voor een lunchpakket, behalve op de dagen dat we samen koken. Uitgezonderd bij uitstappen
krijgt iedereen per halve dag een drankje en een koek of een stuk fruit. Bij heet weer is er steeds water voorhanden.

Programma
week van 5 t.e.m. 9 juli: bij het leger
voormiddag
maandag 5/7
namiddag
voormiddag
dinsdag 6/7
namiddag
voormiddag
woensdag 7/7
namiddag

stratego
militair parcours
camouﬂagetechnieken
bosspel
maﬃaspel
paintball

ﬁets meebrengen

donderdag 8/7

hele dag

uitstap: Bellewaerde

vertrek om 9 uur; terug rond 18.30 uur
lunchpakket en wat zakgeld meenemen
geen extra opvang voor en na uitstap

vrijdag 9/7

voormiddag
namiddag

zeeslag
estafette

week van 12 t.e.m. 16 juli: spetter spater in het water
voormiddag
namiddag
voormiddag
namiddag
voormiddag
namiddag

2000 mijl onder zee
waterestafette
pieskwies
plastieksleren
waterknutselen
waterballonnengevecht

donderdag 15/7

hele dag

uitstap: Océade

vertrek om 9 uur; terug rond 17 uur
lunchpakket en wat zakgeld meenemen
geen extra opvang voor en na uitstap

vrijdag 16/7

voormiddag
namiddag

vochtige BBQ
verwenmoment

’s middags is er barbecue

maandag 12/7
dinsdag 13/7
woensdag 14/7

reservekledij meebrengen
reservekledij meebrengen
reservekledij meebrengen

week van 9 t.e.m. 13 augustus: showbizz
voormiddag
namiddag
voormiddag
namiddag
voormiddag
namiddag

kleding ontwerpen
grime en bodypainting
fotostrip maken
miss- en misterverkiezing
showbizzquiz
karaoké

donderdag 12/8

hele dag

uitstap: Bobbejaanland

vrijdag 13/8

voormiddag
namiddag

dansworkshop
galabal

maandag 9/8
dinsdag 10/8
woensdag 11/8

24

vertrek om 9 uur; terug rond 18.30 uur
lunchpakket en wat zakgeld meenemen
geen extra opvang voor en na uitstap

week van 16 t.e.m. 20 augustus: sport en avontuur
voormiddag
namiddag
voormiddag
namiddag
voormiddag
namiddag

sportquiz
olympische estafette
paralympics
overlevingsparcours
balspelen
teambuilding

donderdag 19/8

hele dag

uitstap: avontuur aan zee

vrijdag 20/8

voormiddag
namiddag

laddercompetitie
één tegen allen

maandag 16/8
dinsdag 17/8
woensdag 18/8

ﬁets meebrengen

vertrek om 9 uur; terug rond 17.30 uur
lunchpakket en wat zakgeld meenemen
geen extra opvang voor en na uitstap

week van 23 t.e.m. 26 augustus: teletijdsmachine
maandag 23/8
dinsdag 24/8
woensdag 25/8
donderdag 26/8

voormiddag
namiddag

namiddag
voormiddag
namiddag

uitvindingen
volksspelen
volksdansen in oude
kleren
sjortechnieken
BBQ
slotfeestje

hele dag

uitstap: Walibi

voormiddag

’s middags is er barbecue
vertrek om 9 uur; terug rond 18.30 uur
lunchpakket en wat zakgeld meenemengeen extra opvang voor en na uitstap

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 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.

Kostprijs

•
•
•
•

vrije ontspanning: 0,50 euro per uur;
activiteiten: 2,50 euro per activiteit;
middagpauze: 0,50 euro per uur;
uitstappen: 15 euro voor een hele dag.

meer info en inschrijvingen: dienst jeugd & vorming,
052 42 77 56 en jeugdwerk@berlare.be

Karten in openlucht
Zaterdag 7 augustus houdt v.z.w. Skorpio haar tweede kartwedstrijd in Sportpark Overmere. Het is al weer vier
jaar geleden dat de vereniging voor het eerst karting naar Berlare bracht. Evelien was er toen ook bij. We belden
haar op met het goeie nieuws en ze sprong een gat in de lucht…

Wat vond je zo bijzonder aan de eerste editie?
Ik wil na een drukke werkweek mijn gedachten op totaal iets anders zetten. Ik kan daar zo van genieten. Karten is daar
ideaal voor. Een dag lang aan niets speciaals denken. Alleen gas geven en je kart zo gezwind mogelijk door de bochten
laten glijden. Super! En ook de voorbereiding is leuk. ’t Is ﬁjn om zelf een team te kunnen samenstellen en hardop te
dromen van een podiumplaats met champagne…

Hoe heeft jouw team het vorige keer gedaan?
Dat wil je niet weten! Tijd voor een kleine revanche (lacht). Maar eigenlijk doet het er niet toe. Karten in openlucht, in een
mooie omgeving dan nog wel, met een goed muziekje erbij... Veel meer heeft een mens niet nodig. Toch?
meer info: http://karting.skorpio.be | eerste kwaliﬁcaties om 11 uur
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The King of Pop leeft!
En hij komt gewoon naar de Waterfeesten…
Net een thriller. Als een smooth criminal stond hij daar. Michael Jackson. Een half uur voordien was hij vlakbij
geland met een helikopter. Zijn limousine stond klaar. En een horde veiligheidsagenten, want You are not alone,
begeleidde hem tot aan het podium. En dat was nodig. Want Dirty Diana had hem anders de kleren van het lijf
gescheurd. Bad girl. Het vliegend podium bracht Michael uiteindelijk boven het Donkmeer. Hij nam zijn masker
af, brulde ‘Do you remember the time?’ en een fantastisch concert trok zich op gang.
Plots werd ik wakker, keek naar de man in the mirror. En die vertelde mij dat ik niet (volledig) had gedroomd.
De Waterfeesten hebben Christ’of op de aﬃche staan, een van ’s werelds beste Michael Jackson impersonators. Jackson
heeft Christ’of in juli 2002 zelf aan het werk gezien op een fanbijeenkomst in New York en hij kon zijn ogen en oren niet
geloven.
Wat Christ’of uit Asse onderscheidt van andere imitators en lookalikes is perfectie: perfectie in looks, perfectie in zang,
perfectie in dans. En dat allemaal tegelijkertijd. Dat weten ze al lang in binnen- en buitenland. Maar zijn leven staat nu
echt helemaal op zijn kop sinds hij dit jaar de talentenjacht ‘My name is Michael’ op vtm/RTL4 won. Hij is sindsdien voltijds bezig met acts en optredens. Daarnaast geeft hij wel nog lessen ‘Jacksondance’ in het Move Dancecenter in Aalst?
Hij vond toch nog de tijd om kort op onze vragen te antwoorden. Beat it!
Favoriete nummer van The Jackson 5?
Favoriete ballad?
Favoriete dansnummer?
Favoriete move?
Tijd nodig voor make-up en hairstyling?
Agenda de komende maanden?

Walk right now
Man in the mirror
Billy Jean
Shoulder hit
Mijn vrouw Bego doet daar 45 minuten over.
Volboekt tot eind 2010, zowel in België, Nederland en Frankrijk.

Vliegend podium en vuurwerk
Christ’of komt echt met helikopter en limousine. Hij mag om 18 uur het vliegend podium openen. Andere artiesten zijn:
Lindsay
Luc Steeno
X-Session
Nicole & Hugo
Lasgo

•
•
•
•
•

Aansluitend op deze vedettenparade sluit het traditionele Venetiaans vuurwerk om 22.30 uur de Waterfeesten af.

Focus op kinderanimatie en straatacts
De Waterfeesten zijn veel meer dan de apotheose ’s avonds boven en rond het Donkmeer. Organisator Wen De Lathouwer benadrukt ook de familiale gezelligheid van het evenement: “Bezoekers van de voorbije edities hebben laten weten
dat ze de inspanningen rond straat- en kinderanimatie bijzonder appreciëren. Daarom hebben we daar extra op ingezet
voor het dagprogramma van deze editie. Veel en ijzersterke mobiele acts, een trein voor 64 personen die de hele dag
heen en weer rijdt op het parcours, kinderdansinitiatie met Clown Rocky en de ‘Funspeeltruck’ met ondermeer een optreden van Tonia springen in het oog.” Heel veel attracties zijn ook gratis.
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Praktisch

•
•
•
•

De Waterfeesten vinden plaats op zondag 1 augustus vanaf 10 uur;
Tickets kosten 7 euro en 5 euro in voorverkoop. Mensen uit Berlare betalen in voorverkoop slechts 3 euro
(zie apart kaderstuk voor voorwaarden);
Kinderen tot 12 jaar worden gratis toegelaten;
Het volledige programma vind je op www.donkmeer.be.

Inwoners GOEDKOPER naar Waterfeesten
Inwoners van Berlare krijgen korting op de tickets voor de Waterfeesten. Dat heeft de gemeenteraad beslist. In plaats
van 7 of 5 euro betalen zij slechts 3 euro in voorverkoop.
De goedkopere tickets zijn enkel verkrijgbaar op het gemeentesecretariaat (Dorp 22) van 12 juli t.e.m. 30 juli, tijdens
de openingsuren van het gemeentehuis. Er is een extra afhaalmoment voorzien op zaterdag 24 juli van 11 tot 13 uur.
De afhaling van de kaart(en) kan enkel door een van de leden van het gezin, op vertoon van de eigen identiteitskaart.
Het voordeeltarief voor inwoners geldt niet meer aan de kassa op zondag 1 augustus.

meer info:

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

10 GRATIS DUOTICKETS
WIN tickets voor de Waterfeesten
In de inleiding van ‘The King of pop leeft!’
staan een aantal liedtitels van Michael Jackson.
Eentje is niet volledig correct.
Laat ons weten over welke titel het gaat en
op welk album dit nummer staat.
Stuur beide antwoorden samen met je naam en
adres uiterlijk op zondag 11 juli naar
infogem@berlare.be.
De winnaars worden schriftelijk op de hoogte
gebracht.

Ter land, ter Donk en in het meer
Aan de vooravond van de Waterfeesten,
op zaterdag 31 juli, vindt vanaf 18 uur
een nieuwe spectaculaire editie plaats van
‘Ter land, ter Donk en in het meer’
aan Festivalhal Donkmeer.
Deelnemers schrijven zich in via
www.donkmeer.be.
Toeschouwers kunnen het spektakel
gratis bekijken.

IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE…
… een spannend boek!

Aansluitend is er een party.
De toegang bedraagt 6 euro
en 4 euro in voorverkoop.
De zomer is de ideale periode om een (ont)spannend
boek te lezen. Van A tot Z, van Aspe tot Zweigbergk.
Elke letter heeft een spannende auteur.
Op www.ovinob.be/berlare vind je een lijst
met de nieuwste thrillers en detectives.
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BERLARE ZINGT!
Zaterdag 10 juli toveren we vanaf 19 uur het Kapelleplein opnieuw om in een festivalweide
voor de derde editie van Berlare zingt!
Berlare zingt! was twee jaar op rij een schot in de roos. Leuke formule, (heel) veel volk en een
gemoedelijke, zomerse sfeer. Het gemeentebestuur twijfelde daarom niet om groen licht te geven
voor een derde editie.
Het eerste deel van dit uit zijn voegen gebarsten café chantant leidt Frank Van Erum & @libidum in
goede banen met Nederlandstalige meezingers.
Bij het tweede deel is het publiek de ster. Omgeven door honderden enthousiaste dorpsgenoten
zingt iedereen uit volle borst mee met ‘Heb je even voor mij’, ‘YMCA’, ‘Vrijgezel’, ‘Rood’; ‘Les lacs du
Connemara’, ... Meer dan twee uur gezellig samen zingen, met de teksten in de hand. En of je het
nu kan of niet: zingen doet deugd en is gezond!
‘Berlare zingt!’ blijft gratis toegankelijk voor iedereen. Verschillende verenigingen zorgen voor
hapjes en drankjes.
meer info: dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be
www.vlaanderenzingt.be

Voorzangers nog steeds welkom
Berlare zingt! is nog steeds op zoek naar enkele voorzangers op het podium. En ze hoeven echt niet te kunnen zingen:
ambiance maken en het publiek meetrekken is ruim voldoende.
Zin om met een groep mee te zingen? Doen! Het is niet alleen leuk, je krijgt er ook wat voor terug:
drankjes op het podium;
je vereniging maakt kans om een wintereditie te winnen. We komen met klank, licht, presentator en krantjes naar een zaal
waar de winnende vereniging een meezingfeest mag geven. Inkom en opbrengst van drank en dergelijke zijn voor de groepskas!

•
•

Inschrijven bij de dienst toerisme: 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be

Gezellige picknick in kasteelpark Berlare
Ook naar aanleiding van Vlaanderen feest! nodigen het gemeentebestuur en de
cultuurraad alle inwoners uit voor een avondpicknick in het kasteelpark.
Je bent welkom op zondag 11 juli vanaf 18 uur.

© MVG

Je kan genieten van broodjes met warme beenham en drankjes. Of je brengt zelf je picknick
mee. Er is live muziek die past bij de grandeur van een kasteeltuin. Met dank aan vier trombonisten, een celliste en een violiste.
Gedeputeerde Jozef Dauwe spreekt over ons kasteel en de mogelijkheden die het biedt nu
het sinds kort gemeentelijke eigendom is. En de kindjes worden met een laagje grime ridder
of jonkvrouw en genieten van sprookjes en andere verhalen in het park en de oranjerie.
De toegang is gratis.
meer info: cultuurdienst, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
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Elke week een uurtje wandelen in groep
Vakantiewandelingen Boerenkrijgstappers
Boerenkrijgstappers Overmere houden in juli en augustus elke donderdagavond
een recreatieve groepswandeling. Iedereen kan gratis meestappen.
Je bent ervan overtuigd: wandelen is gezond. En toch komt het er niet van. Herkenbaar? Daar spelen Boerenkrijgstappers
Overmere graag op in. Hun wekelijkse wandelingen bieden je immers houvast: een vast moment in de week om actief te
bewegen, te genieten en een babbeltje te slaan. Norbert Sichien van de Boerenkrijgstappers stelt niet-geoefende wandelaars
meteen gerust: “We gaan nooit slenteren, maar houden wel het wandeltempo in de gaten, zodat iedereen zeker mee kan.”
Paul Van der Linden wandelt twee tot drie keer per week en trekt geregeld ook op met de Boerenkrijgstappers.
In 1997 kregen we onverwacht een hond. En daar moet je dus mee gaan wandelen. Ik
heb snel van de nood een deugd gemaakt en leren genieten van de fauna en ﬂora in onze
omgeving.

Wat spreekt je aan bij de wandelingen van de Boerenkrijgstappers?
Wandelen in groep werkt stimulerend en levert steeds een leuke babbel op. En ik geniet
steevast van de parcoursvariaties.
’t Is onvoorstelbaar hoe rijk onze gemeente is aan mooie (natuur)zichten!

Heb je een favoriet plekje in Berlare?
Moeilijke vraag. Nieuwdonk is mooi. Maar mijn voorkeur gaat toch uit naar het broek
langs weerszijden van de Blauwhofdreef.

Is er iets dat je steeds meeneemt op een wandeling?
Zeker mijn lichte, maar stevige hoge wandelschoenen tegen verzwikkingen. En als het
regent mijn hoed met brede randen.
Een kleine verrekijker en fototoestel vergeet ik helaas dikwijls.

Heb je nog een leuke wandelanekdote?

© Bert Van der Linden

Tijdens een zomerse wandeling in Uitbergen wilden we op het eind nog een kleine lus
maken langs de Scheldedijk. Er staken donkere wolken op, maar die waren nog ver
genoeg, dachten we.
Een paar minuten later
kregen we toch een
IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE…
regendouche van
… een spannend boek en een reisgids!
jewelste! Doornat en
zonder trappist (!)
zijn we allemaal
onmiddellijk naar huis
gereden.

Praktisch

•
•
•
•

elke donderdag in juli en augustus om 19 uur stipt;
telkens andere startplaats (zie kalender op blz. 36);
elke wandeling eindigt waar ze begint;
goedzittende wandel- of sportschoenen die tegen nat en modder
kunnen, zijn aangewezen.

meer info: Norbert Sichien,
09 367 75 97
en norbertsichien@boerenkrijgstappers.be

Nooit meer verloren lopen, nooit meer doelloos
rondlopen. Uitgestippelde wandel- en ﬁetsroutes in
eigen land, bezienswaardigheden in een vreemde stad.
Op www.ovinob.be/berlare vind je een lijst
met de nieuwste reisgidsen.
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Meer info bij past

Zorg voor vogels
(zomertentoonstelling)

elke zon- en feestd
ag van 14 tot 18 uu
r
bezoekerscentrum
Donkmeer

Een initiatief van v.z
.w. Durme in samen
werking met
Vogelbescherming
Vlaanderen.
Meer info bij Jan
Maertens: 0478 76
55 49 en
jan.maertens@vzw
durme.be

Smikkel- en smakkeltocht bij KVLV

zondag 29 augustus va
naf 10

uur | startplaats: Tuinc
entrum De Smedt

Berlare

KVLV Berlare houdt zijn
jaarlijkse gezinsﬁetstocht
van ca. 30km over lande
bouwbedrijven. De deeln
lijke wegen en langs lan
emers smullen onderweg
dvan een fris aperitiefje, een
friet, een smaakvol desse
gezond soepje, kip met
rt en een appeltje.
Starten kan tussen 10 en
12 uur. Volwassenen be
talen 13 euro; kinderen
7 euro.
Schrijf in vóór 20 augustu
s en stort op rekeningnu
mmer 737-2032107-97.
Meer info en inschrijven
bij Liliane Benaerens:
052 42 26 89 en lilianeb
enaerens@hotmail.com

Inschrijvingen balletschool Terpsichore
zaterdag 4 september van 9.30 tot 13 uur | balletstudio (Dorp 96)

Balletschool Terpsichore heeft een uitgebreid aanbod voor jong en oud, voor beginners en
gevorderden.
Nieuwe uurroosters en inschrijvingsvoorwaarden vind je op www.balletschool-terpsichore.be.
Meer info bij An Van Malderen, 0493 15 74 81 en an@balletschool-terpsichore.be
Martine Maerten, martine@balletschool-terpsichore.be
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Vakantiecursus natuurs
childeren

24 t.e.m. 26 augu
stus | Reservaatz
one Donkmeer en
Scheldebroeken
Een klassieker va
n v.z.w. Durme. Dr
ie dagen lang schi
nen. Inschrijven ka
lderen en ontspan
n tot 10 juli.
Het volledige prog
ramma vind je op
www.vzwdurme.b
(zie agenda/works
e
hops en cursussen
).
Meer info bij Tere
sa De Smet: 0478
23 46 07
en teresa.de.sm
et@telenet.be

Trio-triatlon

zaterdag 31 juli om 10 uur | Festivalhal Donkmeer
Schrijf je in en wordt de snelste club, vereniging, ploeg familie of vriendengroep van Berlare!
Trio-triatlonnen doe je met drie personen:
de eerste zwemt 250m;
de tweede ﬁetst 10km;
de derde loopt 3,5km.

•
•
•

Een initiatief van de sportdienst.
Meer info en inschrijven bij de sportdienst: 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be

IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE…

Wekelijks begeleid joggen
aan het
Atletiekkern Overmere v.z.w. breidt een vervolg
en vrijdag
sdag
woen
succes van Start to run. Elke maandag,
joguurtje:
atief
recre
kunnen liefhebbers aansluiten voor een
19.30 uur;
om
re
Berla
afspraak op maandag aan sporthal
startlende
wisse
op
uur
afspraak op woensdag om 19.30
;
anny)
ningd
plaatsen (zie: www.bloggen.be/run
uur.
afspraak op vrijdag aan sporthal Overmere om 18.30

•
•
•

Meer info bij Danny Clinck: 0479 20 87 24 en
atletiekovermere@hotmail.com

… een spannend boek, een reisgids
en ontspanning bij regendagen!

In de bib vind je leuke materialen om een regendag
door te komen: boeken, strips, dvd’s, computerspelletjes,
tijdschriften. Dertigduizend stuks. Kom ze maar halen.
De bib blijft de ganse vakantie open. Alleen op woensdag
21 juli nemen we een dag vrijaf.
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Het zit goed bij Stroming!
CC Stroming heeft (bijna) een splinternieuwe tribune!
En een prikkelend nieuw podiumaanbod.
De combinatie van beide bezorgt je komend seizoen vele mooie momenten in onze zaal.
CC Stroming ontkurkt het nieuwe seizoen met een feestelijk
openingsweekend op zaterdag 18 en zondag 19 september.
‘Het Woord’ is op zaterdag aan zijn 9de editie toe.
Stand-up comedy met Ygor, Piet De Praitere, Niki De Sitter en Jos. Kleinkunst met ‘De anale fase’.
Een aangepast decor en hapjes en drankjes in de zaal zorgen voor intimiteit.
Zondag genieten families van de voorstelling ‘Babar, de kleine olifant’. De kleinsten mogen zelf
mee het podium op om even olifant of koning te worden!

•
•

Berlare lacht!
Met het openingsweekend is de toon gezet: humor is een stevige kapstok in het gevarieerd seizoen.
Noteer verder alvast:
Philippe Geubels: 16 oktober (uitverkocht);
De Schedelgeboorten: 13 november;
De Nieuwe Snaar: 4 december;
Bert Kruismans: 2 april.

•
•
•
•

De Schedelgeboorten zijn gelukkig. Want zo heet hun nieuwe voorstelling.
En als zij dat zijn, dan wij ook! Of hoe speels taal kan zijn:

© Andy De Decker

Het feestje was geweldig.
De gasten waren talrijk.
Het bier stroomde bij beken.
Daarvan wordt een mens in één woord
Gelukkig
Het feestje was een ramp.
De gasten bleven weg.
Het bier was lauw.
Er werd gevochten.
Er vielen net geen doden.
Gelukkig

Berlare jazzt, popt en rockt!
CC Stroming kiest voor kwalitatief goede muziek. Klassiek en niet-klassiek.
Laat je steeds weer opnieuw verrassen door Jo Lemaire. Als een kameleon maakt ze zich Portugese
Fado, Duits cabaret, Ierse folk en Nederlandse kleinkunst eigen. Ze nam een boemeltrein door Europa
en komt met een intrigerende verzameling passionele songs naar onze zaal.
Scherp je oor voor:
Hautekiet & De Leeuw: 23 oktober;
Jo Lemaire: 22 januari;
Stash: 19 februari.

•
•
•
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Geen ‘sadness’ meer voor Stash. Ga knock-out voor de groep rond Gunther Verspecht. Want de band heeft een akoestisch
totaalspektakel rond de bokssport klaar.

Berlare wordt stil…
‘Requiem pro Luna’ wordt speciaal. Intens en aangrijpend tegelijk. Stijn Roels schreef deze dodenmis en liet zich, samen
met librettist Frank Van Mossevelde, inspireren door de gruwelmoord van Hans Van Temsche op de kleine Luna. Het
resultaat is een indrukwekkende totaalbeleving voor groot harmonieorkest, koor en recitanten.
Word samen met ons stil en geniet van:
Requiem pro Luna: 11 november;
Arriaga strijkkwartet met Mozart en Mendelssohn programma: 10 december;
Het Kamerorkest (vroeger Collegium Instrumentale Brugense): 19 maart;
Arco Baleno met Bach programma: 19 juni.

•
•
•
•

Berlare speelt!
De wereld is een schouwtoneel. Ook Berlare speelt zijn rol.
Hou je toneelkijker bij de hand voor:
‘De Pruimelaarstraat’ door ’t Arsenaal: 1 oktober;
‘Boeing Boeing’ door Loge 10: 27 november;
‘Naamloze gebeurtenis’ door Theater De Sprook: 26 maart.

•
•
•

© Stephan Vanﬂeteren

‘De Pruimelaarstraat’, naar het boek van Louis Van Dievel, schetst het wel
en wee in een volkse wijk. Eenvoudige Vlaamse mensen in een door en
door Vlaamse straat. Maar dan gaat een schok door de straat: buurman
Staf Van Eyken blijkt een meervoudige vrouwenmoordenaar te zijn. Alle
oude wonden worden opengereten. En je weet: vuiligheid stinkt. Straf
teksttheater met een topcast: Camilia Blereau, Els Olaerts, Tuur De Weert,
Marc Peeters, Jaak Van Assche, Luc Springuel en Hilde Van Haesendonck.

Berlare verzwijgt!
Een chef verklapt niet al zijn keukengeheimen. Ook CC Stroming laat niet onmiddellijk het achterste van zijn tong zien.
Benieuwd naar meer?
Vraag gratis onze nieuwe seizoensbrochure aan;
bekijk de kalender van CC Stroming in de middenpagina’s van deze Infogem;
www.berlare.be/ccstroming.

•
•
•

Tot en met vrijdag 9 juli is onze ticketbalie enkel open voor personen die een abonnement wensen te nemen.
Pas vanaf woensdag 11 augustus start de verkoop van losse tickets.
meer info & tickets: 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
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IK HOU VAN DANSEN EN MUZIEK
Donkmeer trekt twee nieuwe festivals aan
Het Donkmeer blijft een magische aantrekkingskracht hebben. Opnieuw vinden twee muziekfestivals de weg
naar onze gemeente met de bedoeling er jaarlijks terug te keren: Such a night zocht een grotere locatie voor zijn
negende editie; Lakeside Festival debuteert. Toeval of niet, beide organisaties focussen op muziek van enkele
decennia geleden. Twee ideale gelegenheden om de glorietijd van de Donkse dancings te herbeleven!

SUCH A NIGHT: Internationale sterren uit de sixties en seventies
Such a night vindt plaats op zaterdag 3 juli in Festivalhal Donkmeer. Op de
aﬃche staan Barry Ryan, Dave Berry, The Gibson Brothers en The Golden Bis
Band.
Such a night is al acht jaar een groot succes in Zele. De straﬀe internationale
programmering, een verzorgde geluidstechniek en de vlekkeloze organisatie
bekoren vele muziekliefhebbers.
De initiatiefnemers keken al even uit naar een nieuwe zaal met een grotere publiekscapaciteit. Ze hebben die nu gevonden in Festivalhal Donkmeer.
Artiesten
The Golden Bis Band spint de rode draad. Dit achtkoppig Belgisch toporkest pakt
uit met een brede waaier oldies en begeleidt de internationale gasten van Such
a night.
Barry Ryan (Verenigd Koninkrijk)
Eind jaren zestig kreeg Barry Ryan een contract bij MGM Records. We horen de
laatste tijd minder over hem, maar zijn grootste hits blijven tijdloze klassiekers:
‘Eloise’, ‘Love is love’ en ‘Kitch’.
Dave Berry (Verenigd Koninkrijk)
Dave Berry is een Brits popidool uit de jaren ’60, niet in het minst omwille van zijn unieke podiumstijl. Tot vandaag is
Berry een inspiratiebron voor vele artiesten (ook Hooverphonic coverde zijn ‘This strange eﬀect’) en een betrouwbare
partner van muzikale genieën als Jimmy Page, Jim Sullivan en Eric Stewart.
In Berlare passeren alle hits: ‘Little things’, ‘Mama’, ‘Now’, ‘I’m gonna take you there’, ‘Memphis Tennessee’ en uiteraard ‘This
strange eﬀect’.
The Gibson Brothers (Frankrijk)
Niemand blijft stilzitten bij de aanstekelijke dansmuziek van The Gibson Brothers. Hun mix van salsa en disco slaat aan in
heel Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Dans mee op hits als ‘Que sera mi vida’, ‘Non stop dance’ en ‘Cuba’.
Such a night praktisch
zaterdag 3 juli vanaf 21 uur in Festivalhal Donkmeer;
deuren open om 20.15 uur;
publiek aan tafels en stoelen, met gelegenheid tot dansen;
tickets kosten 8 euro in voorverkoop en 9,50 euro aan de kassa.

•
•
•
•

meer info en tickets: 0477 35 98 79
www.suchanight.be
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Win tickets voor de
Pré Historie Live!

De organisatoren ge
ven tien tickets weg
voor de openingspart
y van vrijdag.
Stuur een mail naar
tickets@atlakeside.be
met als titel ‘TICKETS
LAKESIDE INFOGEM
’
en beantwoord deze
schiftingsvraag:
hoeveel e-mails zal de
organisatie ontvang
en
voor deze wedstrijd?
Deelnemen kan tot
31 juli, 12 uur.
De tickets zijn voor de
tien personen
die het dichtst het aa
ntal inzendingen be
naderen.
De winnaars worden
per e-mail gecontacte
erd.

LAKESIDE Festival: Drie dagen good vibrations op Donksite
Lakeside Festival vindt plaats van vrijdag 10 tot en met zondag
12 september. Initiatiefnemer Joris Walraet zag vorig jaar voor het eerst
Festivalhal Donkmeer en het openluchtpodium. Hij was meteen verkocht.
Samen met enkele sterkhouders van Festivaria steekt hij nu de site in een retrojasje. Inclusief aangepaste muziek.
We vroegen hem waarom hij koos voor een vintagefestival met nadruk op sfeer en ambiance.
Vintage (jaren ‘60, ‘70 en vroege ‘80) zit terug in de lift. En dat verbaast me niets.
Het is tijdloze muziek die een breed publiek (van 17 tot 77) aanspreekt.
Die muziek is zeker een belangrijk aspect van het festival. Maar Lakeside
Festival gaat verder. De hele site moet de sfeer van toen ademen.
Auto’s, boten, vespa’s, lambretta’s en oude moto’s uit die tijd, kledingstijlen, bars,
surfboards en de herkenbare decoraties maken de setting compleet.
Het zou leuk zijn (maar het is niet verplicht) als het publiek ook in aangepaste stijl komt meefeesten!
Naar welke act kijk je zelf het meest uit?
Ik heb eigenlijk geen voorkeur. We hebben echt ons best gedaan om deze eerste editie te vullen met kwaliteit. Festivalgangers kunnen aan democratische prijzen shoppen tussen leuke party’s (op vrijdag de Pré Historie Live! en op zaterdag
een DJ-set van ZAKI, de eerste Vlaamse oﬃciële DJ) en steengoede (tribute) bands. The Plea uit Ierland wordt nu reeds
gezien als de mogelijke opvolger van U2 of The Verve. En Les Truttes zijn een supercoverband die in geen tijd zorgen voor
ambiance. Ik verwacht ook veel van de familiedag op zondag.
meer info en tickets: www.atlakeside.be

Programma Lakeside Festival 2010
vrijdag 10 september
• vanaf 21 uur: De Pré Historie Live!

Live optred
ens zijn op h
et ponton;
party’s in Fe
stivalhal Do
nkmeer.

zaterdag 11 september
• vanaf 14 uur: festivalsite open;
• 16.15 uur: New Gig In Town (Eagles tribute);
• 18 uur: The Plea (Ierland);
• 19.45 uur: The Beach Boys Tribute band;
• 21.30 uur: Les Truttes;
• 23 uur: Vintage party met L-Fêtes en special guest dj ZAKI.

zondag 12 september (tot 19 uur)
• vanaf 12 uur: festivalsite open;
• 15 – 17 uur: opname song en videoclip samen met publiek ten voordele van ‘Bonjour Afrique’
dat zich inzet voor de armste Afrikaanse kinderen in Senegal.
Het lied wordt in de namiddag met workshops zang, percussie en instrumenten ingeoefend;
• doorlopend leuke animatie voor jong en oud;
• tussendoor live sixties muziek van Funtain.
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De activiteitenkalender verschijnt voor het laatst in deze vorm. Hij maakt plaats voor UiT in Berlare. Dat betekent dat je
vanaf deze zomer geen publieke 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).

•
•

Deadline
Voer je activiteit(en) voor september – oktober ten laatste op 6 augustus in op www.uitdatabank.be! Activiteiten die later zijn
ingegeven, komen niet in Infogem maar verschijnen wel nog online.
v.z.w. Durme, Zorg voor vogels, tentoonstelling in Bezoekerscentrum Donkmeer, elke zon- een feestdag van 14 tot 18 uur
(0478 76 55 49)
Atletiekkern Overmere, recreatief joguurtje elke maandag (sporthal Berlare, 19.30 uur), woensdag (variabele startplaats, 19.30
uur) en vrijdag (sporthal Overmere, 18.30 uur) (0479 20 87 24)
Sportdienst, sportkampen in week van 5 t.e.m. 9 juli en 23 t.e.m. 27 augustus (09 356 89 56)
Jeugddienst, speelpleinwerking in week 5 t.e.m. 9 juli, 12 t.e.m. 16 juli, 9 t.e.m. 13 augustus, 16 t.e.m. 20 augustus en 23 t.e.m.
26 augustus (052 42 77 56)
JULI
1/7
6/7
8/7
9/7
10/7
11/7
15/7
22/7
29/7
31/7
31/7
31/7

Boerenkrijgstappers, wandeling met vertrek om 19 uur aan café De Lantaarn (09 367 75 97)
Curieus Berlare, visiedebat over gezondheidszorg met professor Marleen Temmerman om 20 uur in CC Stroming (0486 42 13 24)
Boerenkrijgstappers, wandeling met vertrek om 19 uur aan café Zicht op ‘t Meer (09 367 75 97)
Chiromeisjes Overmere, beursavond in JC De Kroon (0485 47 31 80)
Berlare zingt! vanaf 19 uur op het Kapelleplein (09 342 92 42)
Vlaanderen feest! vanaf 18 uur op het kasteeldomein Berlare (052 42 73 72)
Boerenkrijgstappers, wandeling met vertrek om 19 uur aan café ’t Oud Brughuys (09 367 75 97)
Boerenkrijgstappers, wandeling met vertrek om 19 uur aan gemeentelijke parking vooraan Donkmeer (09 367 75 97)
Boerenkrijgstappers, wandeling met vertrek om 19 uur aan kerkplein Uitbergen (09 367 75 97)
Sportdienst Berlare, trio-triatlon vanaf 10 uur rond Festivalhal Donkmeer (09 356 89 56)
Sportdienst Berlare, kwarttriatlon vanaf 14 uur (09 356 89 56)
VVV-Donkmeer, Te land, ter Donk en in het Meer vanaf 18 uur aan Festivalhal Donkmeer (www.donkmeer.be)

AUGUSTUS
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1/8
Gemeente Berlare en VVV-Donkmeer, Waterfeesten vanaf 10 uur (052 43 23 40)
5/8
Boerenkrijgstappers, wandeling met vertrek om 19 uur aan café d’ Afspanning (09 367 75 97)
7/8
Skorpio, openlucht karting vanaf 11 uur in Sportpark Overmere (http://karting.skorpio.be)
12/8 Boerenkrijgstappers, wandeling met vertrek om 19 uur aan café De Groene Meersen in Kalken (09 367 75 97)
19/8 Boerenkrijgstappers, wandeling met vertrek om 19 uur aan CC Stroming (09 367 75 97)
21/8 Atletiekkern Overmere, smouteriejogging vanaf 14.30 uur in dorp Overmere (09 367 85 10)
21/8 Fotoklub Reﬂex, kermistentoonstelling van 18 tot 21 uur in gemeentehuis Overmere (09 367 74 08)
22/8 Fotoklub Reﬂex, kermistentoonstelling van 15 tot 21 uur in gemeentehuis Overmere (09 367 74 08)
24/8 Fotoklub Reﬂex, kermistentoonstelling van 11 tot 20 uur in gemeentehuis Overmere (09 367 74 08)
24, 25 & 26/8 v.z.w. Durme, cursus natuurschilderen (0478 23 46 07)
26/8 Boerenkrijgstappers, wandeling met vertrek om 19 uur aan sporthal Overmere (09 367 75 97)
28/8 Buurtcomité Heikantstraat, internationale liefhebberskoers (info@heikantstraat.be)
29/8 Buurtcomité Heikantstraat, groot buurtfeest (info@heikantstraat.be)
29/8 Gemeentelijke adviesraden, vrijetijdsbeurs van 14 tot 18 uur in Donkoeverpark (052 42 73 72)
29/8 KVLV Berlare, smikkel- & smakkeltocht met vertrek tussen 10 en 12 uur aan Tuincentrum De Smedt (052 42 26 89)

WIE? WAT? WAAR?
GEMEENTEBESTUUR BERLARE

GEMEENTERAADSLEDEN

BURGEMEESTER

Luc Vercruyssen

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

052 42 53 86

Katja Gabriëls, waarnemend burgemeester en 1ste schepen
Beukenlaan 2, Berlare
0477 53 86 09
burgemeestergabriels@berlare.be
politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, ﬁnanciën
en begroting, ruimtelijke ordening en stedenbouw, communicatie
spreekuur: dinsdag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Verder op afspraak.

SCHEPENEN
Anne-Marie De Lausnay
Burg. De Lausnaystraat 33, Overmere 09 367 83 46
schependelausnay@berlare.be
cultuur, landbouw, polders, dijken, middenstand, lokale economie,
groenplanning
spreekuur: zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22
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
schepenarbijn@berlare.be
milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: in juli en augustus enkel op afspraak

0486 42 13 24

GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare

Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
schepencooreman@berlare.be
voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling
spreekuur: elke 1ste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur
elke 3de woensdag van de maand van 18 tot 19 uur
telkens in het gemeentehuis, Dorp 22 of op afspraak

0472 47 99 81

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

openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag
8-12 uur / 13-17 uur
donderdag
8-12 uur
vrijdag
8-12 uur

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

sluitingsdagen gemeentehuis
zaterdag 17 juli, woensdag 21 juli,
en zaterdag 7 augustus
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)

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

> 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
gemeenteschool.uitbergen@berlare.be
www.gbsuitbergen.be

> MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST
Bollewerkstraat 34

052 42 29 75

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> OPENBARE BIBLIOTHEEK
> DIENST BEVOLKING

052 43 23 44

diensthoofd: Karine Lammens

Dorp 101a, Berlare
bibliothecaris: Ann Pieters

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

bevolking@berlare.be

> TECHNISCHE DIENST

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

> MILIEUDIENST
milieuambtenaar: Gaby De Bruycker

> FINANCIËLE DIENST
ontvanger: August Wouters

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

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

09 367 87 55

> SPORTDIENST
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

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

> 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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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

052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

052 42 28 92

> TOERISTISCHE DIENST / INFOKANTOOR
Museum Donkmeer, Donklaan 123

09 342 92 40
toerisme@berlare.be

toerismecoördinator: Ina Van de Velde
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.
Uitzonderlijk gesloten op zaterdag 31 juli

0473 18 00 66

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

052 42 69 65
052 21 39 91

Martha Tackaert - Hogeweg 8a, Berlare
Bart Van Malderen - Beukenlaan 14, Berlare
Robert Audenaert - Loereveldstraat 28, Overmere
Erna Peelman - Schuurputstraat 20, Berlare

> SECRETARIS OCMW
Hilde Van der Jeugt

Aanmelden uiterlijk 15 minuten
vóór sluitingsuur

052 42 30 82
052 42 73 66
09 367 61 92
052 42 42 80

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

> DIENSTEN VOOR OPVANGGEZINNEN
Voor wie een onthaalgezin in Berlare zoekt of er zelf
onthaalmoeder wil worden.
Landelijke kinderopvang
regionaal secretariaat
Bosstraat 14, 9420 Mere
070 24 60 41
LKOberlare@LandelijkeKinderopvang.be
www.landelijkekinderopvang.be
OKO&ZO v.z.w.
regionaal secretariaat
052 45 13 32
Rotstraat 8, 9240 Zele
dogzele@skynet.be
www.oko-en-zo.be

> GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE, afdeling Muziek & Woord
Schooldreef 42, 9230 Wetteren
directeur: Dirk Lippens

09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be

> GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE, afdeling Beeldende Kunst
Schoolstraat 23, 9230 Wetteren
directeur: Fritz Van Damme

09 366 00 54
tekenacademie@wetteren.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
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
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
Enkel op afspraak
Het agentschap is deze zomer gesloten:
van maandag 12 juli tot en met vrijdag 23 juli;
van maandag 23 augustus tot en met dinsdag 31 augustus.

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

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
Ingrid Rogiers - Gaver 112, Berlare
Helena Lateir - Brielstraat 3 bus 4, Berlare
Frank Van Laere - Mosseveldstraat 14, Overmere

meer info op www.ocmwberlare.be

09 367 51 47
0478 29 31 03
052 43 22 20
0474 25 78 18

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
022 01 23 45
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

40

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

Winnaar Infogem
mei-juni (oplossing:
detail minigolf
Donkoeverpark):
Evelien Guns
(Hoogstraat 31)
mag een waardebon
komen ophalen in
het gemeentehuis
van Berlare.
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Het vierde leerjaar van gemeenteschool Uitbergen hield een eigen
zwerfvuilactie in de omgeving van de school.

De paasklokken hadden lekkers achtergelaten in de tuinen van de
Neerhoeve voor de kindjes uit de Heikantstraat.

Jeugdontmoetingscentrum Jocoloco is open sinds het einde van
de paasvakantie. Op een tijdelijke plaats (voormalig politiekantoor
Berlare, Dorp 96) en drie dagen in de week: woensdag, zaterdag en
zondag. En de jonge mensen vinden absoluut de weg ernaartoe!

Bij de afgelopen reeks Start to run legden ongeveer 30 joggers met
succes een looptest af. Een initiatief van het gemeentebestuur en
Atletiekkern Overmere v.z.w.

300 leerlingen van Berlaarse scholen genoten van de workshops op
het kasteeldomein. Dit in het kader van de tentoonstelling
‘Contrapunt’ van Paul Van Gysegem.

Jonas Baeyens nam in mei deel aan de Special Olympics
in Sint-Pieters-Woluwe.
Hij kwam terug naar Berlare met een gouden medaille
op de 100m sprint en een zilveren plak in het verspringen.
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