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Terugblik in beeld
Uitneembare middenkatern

Genieten van een heerlijke picknick in het kasteelpark
op zondag 11 juli.

De gelegenheidsploeg ‘Pino is ziek’ won eind juni het volleybaltornooi van KAVOK Overmere. Achttien ploegen namen deel.

Berlare zingt! overspoelde het Kapelleplein met veel regen, maar
gelukkig ook met leuke liedjes en een superambiance!

Okra Overmere nodigde alle tachtigplussers uit voor een gezellige
namiddag. De oudste invité was 91 jaar.

Dikke fun afgelopen zomer op het gemeentelijk speelplein Kaboom!

binnenkant achterﬂap
Zoek- en kleurplaat “Vind Vlieg”
© Eddy Copers

Winnaar Infogem juli-augustus
(oplossing: detail gevel Dorp 5):
Rita Van der Haegen (Kruyenberg 29) mag een
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van
Berlare.

binnenzijde cover

© René Stevens

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!

Prijsvraag

BERLARE
IN BEELD

© Eddy Copers

GVK

Een massa toeschouwers genoot
van Ter land, ter Donk en in het meer.

Vorig jaar won dorpsgenoot Wouter Monchy nog de kwarttriatlon aan
het Donkmeer. Dit jaar triomfeerde bij de vrouwen Veerle D’Haese.
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‘t Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je ‘t weet is heel die zomer alweer lang voorbij
Dit liedje van Gerard Cox speelt straks ongetwijfeld weer door mijn hoofd, wanneer de avonden korter
worden en de natuur stilaan oranje en bruin kleurt.
De zomer van 2010 zelf zal in ons herinnering gegrift blijven als een aangename tijd. Met een gezellige
picknick in het kasteelpark, de geslaagde Waterfeesten en triatlon, met ‘Ter Land, ter Donk en in het
meer’, en een doornat maar sfeervol ‘Berlare zingt!’…
De boekentassen staan weer klaar. Het dagelijks levensritme steekt opnieuw een tandje bij.
Ook het verenigingsleven ontwaakt. We mogen / mochten tijdens de vrijetijdsbeurs van 29 augustus al
kennis maken met het nieuw jaarprogramma van verschillende verenigingen.
Tijdens de vakantiemaanden hebben de gemeentediensten niet stilgezeten. Om jullie nog meer en
makkelijker wegwijs te maken in het uitgebreid vrijetijdsaanbod, zijn we toegetreden tot het
UiTnetwerk . Hierdoor wordt het voor de verenigingen mogelijk via de computer hun activiteiten aan
te kondigen bij een nog ruimer publiek. In deze Infogem lees je er meer over.
Seizoen zestien van CC Stroming staat in de startblokken. De ticketverkoop draait op volle toeren.
Een prikkelend programma en een gloednieuwe tribune: onze cultuurdienst heeft er werkelijk alles aan
gedaan om de vakantie snel te vergeten.
Bovendien kijken we uit naar onze gerenoveerde gemeentelijke feestzaal en kinderopvang in
Overmere. De gemeenteraad ging al akkoord met het ontwerp. Als alles goed gaat, kunnen de werken
in december nog aanvangen.
Maar laat ons eerst nog genieten van de mooie nazomeravonden die september ons nog biedt.
September is nog kermismaand. En van 10 tot 12 september kan je aan het Donkmeer terecht voor
‘Lakeside’, een vintage muziekfestival op het ponton en in Festivalhal Donkmeer. Geniet ervan!
Tot binnenkort. En ik wens jullie alvast een geslaagde start van het nieuw school- of werkjaar.
met vriendelijke groeten

Anne-Marie De Lausnay
schepen bevoegd voor cultuur, landbouw, polders, dijken,
middenstand, lokale economie en groenplanning
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Voortaan ook kleinere restafvalzakken
De standaardrestafvalzakken van 60 liter hebben nu ook een kleiner broertje van 30 liter.
Handig voor wie weinig restafval produceert. Ze zijn voorlopig enkel te koop in de drie gemeentehuizen.
Deze huisvuilzakken van 30 liter kosten 12,40 euro (rol van twintig stuks).
De zakken van 60 liter blijven verkrijgbaar per rol van tien stuks (12,50 euro) of van vijf (6,25 euro).
meer info: technische dienst, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be

Gemeentelijke e-nieuwsbrief vanaf september
Gemeente Berlare heeft sinds half juni een nieuwe website.
Een ideaal moment om ook een gemeentelijk e-zine op te starten.
Deze elektronische nieuwsbrief verschijnt vanaf half september maandelijks en focust op gemeentelijk (beleids)nieuws.
Wie deze nieuwsbrief graag in zijn mailbox ontvangt, schrijft zich in via de startpagina van www.berlare.be.

Griep: één prik vermijdt veel miserie
Raadpleeg je huisarts, apotheker
of www.griepvaccinatie.be om te weten of je er goed aan
doet je de komende weken te laten inenten tegen griep.
Vorig jaar was de (Mexicaanse) griep wereldnieuws en zette het
virus de normale griepvaccinaties op zijn kop.
Heel wat mensen kregen toen twee inspuitingen.
Maar voor de komende winter verwachten specialisten een
‘normaal’ griepseizoen. Met één spuitje kan je je beschermen
tegen drie verschillende griepvirussen, waaronder ook het
beruchte Mexicaanse.
meer info: www.griepvaccinatie.be

meer welzijn
vanaf blz. 16

2
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vanaf blz. 22

Ros Beiaard ruiternetwerk:
meer dan 100km plezier
voor paard en ruiter
Dendermonde, Berlare, Hamme, Zele en het Regionaal Landschap Schelde-Durme hebben samen
het grensoverschrijdend Ros Beiaard ruiternetwerk uitgebouwd.
De oﬃciële inhuldiging vindt plaats op zaterdag 11 september.
Om 11 uur in Dendermonde en om 14 uur in Berlare aan ’t Veerhuis.
Het netwerk telt meer dan 100km aangepaste paden voor ruiters en meer dan 50km voor menners.
De paden zijn meestal onverhard en veilig uitgestippeld in een bosrijk natuurlandschap. Alle deelnemende gemeenten hebben
op hun grondgebied een route uitgewerkt. Deze routes zijn lussen en kruisen elkaar op maar liefst twintig plaatsen.
Dankzij deze knooppunten kunnen paardenliefhebbers hun tochten naar hartenlust variëren.
Een folder met een kaart van het volledige netwerk, een overzicht van paardvriendelijke cafés, dierenartsen en maneges
ligt ter beschikking op het gemeentehuis en op de toeristische dienst.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

Proef streekproducten in bib Berlare
De bibliotheken die aangesloten zijn bij De Leesdijk, hebben een trouw lenerspubliek. Om hen te bedanken bieden ze gratis
proevertjes aan uit alle gemeenten. Ontdek de Laarnse heksenkaas, Buggenhoutse ham, het Hamse paardenvlees, een Wetterse
koﬃe, Dendemonds biertje, een Lebbeekse peperkoek, Zeelse vlaai, Berlaars chocolaatje en een Wichelse advocaatpraline.
Verwendag in de bib van Berlare op zaterdag 16 oktober van 9 tot 12.30 uur.
meer info: bibliotheek Berlare, 052 42 61 88 en berlare@bibliotheek.be
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GEBOORTES, OVERLIJDENS,
HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken
en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
20/05/2010
31/05/2010
01/06/2010
02/06/2010
03/06/2010
03/06/2010
15/06/2010
17/06/2010
19/06/2010
23/06/2010
26/06/2010
27/06/2010
30/06/2010
12/07/2010
13/07/2010
14/07/2010
16/07/2010

Helena Smeken
Niki De Gussemé
Mike Lambrechts
Arne Van Beveren
Jozeﬁen De Coster
Lena Vermeire
Lewis Bockstaele
Ibe Foulon
Clara De Bock
Erin Malﬂiet
Elena Vanhecke
Robbe Van Impe
Ana Warman
Xana Pieret
Casper Jonckheere
Silke Palmans
Berre Van Wesemael

Voltrokken huwelijk
12/06/2010
19/06/2010
25/06/2010
26/06/2010
03/07/2010
03/07/2010
03/07/2010
16/07/2010
17/07/2010
17/07/2010

Geregistreerde overlijdens
03/06/2010
04/06/2010
06/06/2010
06/06/2010
10/06/2010
13/06/2010
14/06/2010
17/06/2010
18/06/2010
23/06/2010
24/06/2010
29/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
04/07/2010
11/07/2010
12/07/2010
19/07/2010
19/07/2010
20/07/2010
22/07/2010
24/07/2010
26/07/2010
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Gabriella Mertens (°09/03/1918)
Adrienne Vlaeminck (°22/01/1919)
Laetitia Faraci (°07/04/1984)
Antoine Roels (°08/05/1951)
Emilienne Degreef (°02/04/1940)
Gilbert Roggeman (°24/11/1923)
Luc Herssens (°03/03/1955)
Paula De Maersschalck (°09/05/1927)
Maria Sichin (°09/12/1921)
Georges Pieters (°16/01/1929)
André Ladangh (°24/05/1932)
Peter De Pinnewaert (°13/04/1972)
Agnes Matthys (°07/11/1927)
Roger Janssens (°02/06/1938)
Ivo Rasschaert (°01/08/1933)
Cyriel Vyverman (°25/04/1939)
Godelieve Van der Schueren (°20/01/1926)
Lionel Van Extergem (°22/07/1959)
Roger Roels (°17/10/1941)
Karel Van Geert (°25/04/1935)
Gabriella De Varé (°05/03/1922)
Rosa Snelders (°18/09/1922)
Christianna Roef (°17/05/1934)

Jonas Blancquaert en Desirée De Winne
Kenneth Heungens en Stephanie Van Hyfte
Nico Verlaeckt en Katrien De Meyer
Jan Van Wassenhove en Elke Van Hespen
Filip Persyn en Isabel Van Eesbeek
Davy Van Acker en Marijke Joris
Nick Verhaeghe en Vanessa Bracke
Jimmy Slabbaert en Jessica De Clercq
Roger Bollion en Ingrid Waegeman
Joris Martin en Nicky De Pauw

Gouden jubilea
30/06/2010
07/07/2010
07/07/2010
15/07/2010
23/07/2010

André De Vriese en Georgette Drieghe
Alphonsus Poppe en Aline De Vriendt
Josephus Scheirs en Gabriella Heirman
Willy De Greef en Fabiana Bonnarens
Marcel D’haese en Marie Van Gijseghem
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Infovergadering
heraanleg weg
Uitbergen-Berlare
Het gemeentebestuur laat de weg tussen Uitbergen en Berlare
opnieuw aanleggen. Dat is gepland voor de zomer van 2011.
Eerst is het wegdek langs de Schelde tussen Uitbergen en de bocht
richting Sluis aan de beurt; later komt er nog een ﬁetspad vanaf
Nieuwdonk, langs de Scheve Villa tot aan de Donklaan.

Geïnteresseerden zijn welkom op een informatievergadering van het gemeentebestuur op maandag 18 oktober
om 20 uur in SCC De Venne in Uitbergen. Je verneemt er waarom de werken nodig zijn en wat er wanneer gaat
gebeuren. Ook schatten we de gevolgen van de werken voor omwonenden en verkeer in.
meer info: technische dienst, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be

Openbaar onderzoek
stedenbouwkundige aanvragen Sigmaplan
Om het Sigmaplan (cluster Kalkense Meersen) uit te voeren, heeft NV Waterwegen en Zeekanalen twee aanvragen
tot stedenbouwkundige vergunning ingediend: een aanvraag voor deelgebied Wijmeers en één voor deelgebied Paardenweide
(Berlare/Wichelen).
Tot 20 september 2010 loopt een openbaar onderzoek. Dat wil zeggen dat je tot die datum beide dossiers kan inkijken
op het gemeentehuis van Berlare en eventuele opmerkingen schriftelijk kan bezorgen aan het college van burgemeester
en schepenen, Dorp 22.
meer info:

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

Bib: alle uitleenmaterialen gratis,
maar hogere boetes
Vanaf 15 september zijn ook uitleenDVD’s voor volwassenen gratis in de openbare bibliotheek.
Hiermee verdwijnt het laatste materiaal waarvoor leners moesten betalen.
Een maand later verhoogt wel het boetegeld voor laattijdig terugbrengen.
De maatregel om alle materialen gratis uit te lenen past in de ﬁlosoﬁe om van de bib een vertrouwd en
laagdrempelig informatie- en ontmoetingshuis te maken. Daartegenover staat wel dat vanaf 15 oktober
de boete op alle materialen verhoogt naar 0,50 euro per materiaal en per week.
Wie voortaan nog moet betalen aan de bib, heeft dat dus uitsluitend aan zijn eigen laattijdigheid te danken.
En ook hier zijn oplossingen. De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt vier weken.
Maar met uitzondering van DVD’s kunnen deze worden verlengd.
Dat doe je telefonisch of online via http://mijn.ovinob.be.
meer info: bibliotheek Berlare, 052 42 61 88 en berlare@bibliotheek.be
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In de kijker:
verbouwing kinderopvang en Feestzaal Overmere

Eind dit jaar starten de verbouwingen aan
Burgemeesters De Lausnaystraat 79.
Heel de site van de voormalige gemeenteschool Overmere krijgt een grondige
renovatiebeurt. Het resultaat na een
jaar moet een goed uitgeruste en veilige
kinderopvanglocatie en feestzaal worden.
Tijdens de werken zijn geen activiteiten
mogelijk in Feestzaal Overmere;
de werking van de kinderopvang (IBO)
gaat wel door.

Dit verbouwdossier komt niet uit de lucht
gevallen. Al vele jaren vragen Overmeerse
verenigingen terecht naar een comfortabele,
gezellige ontmoetingszaal met aandacht voor
(geluids)isolatie en akoestiek. Het gemeentebestuur had deze verbouwing gepland voor
najaar 2009. De verenigingen waren hierover
begin 2008 ingelicht en hebben hun noden en
wensen kenbaar gemaakt op de infovergadering van 23 oktober 2008.

renovatieplannen voor de feestzaal met een
jaar uit te stellen.”
Ondertussen is ook de kinderopvangsituatie in
Overmere geëvolueerd. “Het aantal kinderen is
sterk gestegen. Momenteel zijn 349 kinderen
uit 233 gezinnen ingeschreven. Die komen
uiteraard niet allemaal op hetzelfde moment,
maar de huidige erkenning voor 56 kinderen
voldoet toch vaak niet meer”, zegt bevoegde
schepen Tom Temmerman.

Plannen gewijzigd

Het project is op een klein jaar tijd dus twee
keer bijgesteld: van een verbouwing van Feestzaal Overmere naar een renovatie van de totale
site, en van een timing van enkele maanden in
najaar 2009 naar een volledig jaar vanaf eind
2010.

Eind 2008 moest het gemeentebestuur zijn
planning noodgedwongen uitstellen. Katja
Gabriëls, burgemeester wn: “Reden was het onverwacht snelle bouwplan van Vrije Basisschool
Sint-Jozef op site Schoolstraat. De hogere overheid had pas het subsidiedossier goedgekeurd,
waardoor de school de mogelijkheid kreeg
om vlug werk te maken van haar nieuwbouw.
Omwille van deze werf moesten een aantal
klassen en de gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang tijdelijk verhuizen naar site
feestzaal. Daarop hebben we beslist onze eigen

© Architect Stefan Lauwaert
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De voorgevel met voortaan twee aparte ingangen.
Om de continuïteit van de kinderopvang te
verzekeren heeft het gemeentebestuur beslist
het renovatieproject op te delen in twee fasen:
een fase kinderopvang en een fase feestzaal.

Achterbouw wordt hedendaagse
kinderopvang
De verbouwing voor de kinderopvang omvat
zeven van de acht klaslokalen aan de achterbouw. “Deze oppervlakte is exclusief voorbestemd en ingericht voor de naschoolse opvang
en de vakantiewerking. In het centrale deel
brengen we onthaal, sanitair, keuken, bureau/
begeleidersruimte en bergruimte onder.
De rechtervleugel wordt de verblijfsruimte voor
de jongste leeftijdsgroep. De oudere kinderen
krijgen een eigen stek in de linkervleugel.
Na de verbouwing moeten we een erkenning
van Kind en Gezin kunnen krijgen voor minimum 70 kinderen”, aldus schepen Temmerman.
Uit veiligheidsoverwegingen komt er een buitenruimte exclusief voor de kinderopvang, en
krijgt de feestzaal een afzonderlijke toegang.
Tijdens deze werken verhuist de kinderopvang
tijdelijk naar de feestzaal, cafetaria en de lokalen
erboven. Het gemeentebestuur neemt samen
met de architect en de aannemer maatregelen
om een goede en veilige opvang te blijven
aanbieden tijdens deze overgangsperiode.

Van turnzaal naar feestzaal
De turnzaal van de voormalige gemeenteschool doet al tientallen jaren dienst als
ontmoetingsruimte voor het Overmeerse
verenigingsleven. Sinds schooljaar 2002-2003
(bij het verdwijnen van de gemeenteschool ) is
de turnzaal oﬃcieus omgedoopt tot feestzaal.

© Architect Stefan Lauwaert

Maar omwille van de verouderde infrastructuur
en troosteloze aanblik is dat een wat ongelukkige benaming. Anne-Marie De Lausnay,
schepen bevoegd voor cultuur, beaamt: “Het
is hoogtijd voor grondige verfraaiingswerken.
We hebben in de voorbereidingen twee keer
de verenigingen samengeroepen voor overleg,
de tweede keer afgelopen voorjaar met het
ontwerp van de architect op tafel. En we hebben waar mogelijk rekening gehouden met de
noden en wensen.”
De feestzaal zelf behoudt haar huidige oppervlakte, maar de verbouwing voorziet een
nieuwe gevel en vloer, moderne technieken en
een aangepaste elektriciteitsinstallatie. Natuurlijk verdwijnt ook de speciﬁeke sportinfrastructuur. Het gemeentebestuur heeft opdracht
gegeven zorg te besteden aan een goede
(geluids)isolatie en een aangename ruimtelijke
akoestiek.
De nieuwe ingang met traphal komt ter hoogte
van het voormalige strijkatelier. Naast deze
traphal komt een sanitair blok met ook voorzieningen voor personen met een beperking.
Verder voorziet het plan een grotere cafetaria
en op de plaats van de huidige toiletten komen
een keukenunit en open bar. De achtste klas,
dichtst bij het podium van de zaal, is bestemd
als kleedruimte bij podiumactiviteiten. De
bovenverdieping wijzigt bijna niet.
Als alles goed gaat, kan de eerste fase starten
begin december. Het hele project is geraamd
op net geen 1 miljoen euro (inclusief btw).
meer info: technische dienst, 052 43 23 46
en technische.dienst@berlare.be

Lokalen kinderopvang in het gebouw langs de voormalige speelplaats.
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GRATIS restafvalzakken
Het gemeentebestuur geeft aan volgende personen/gezinnen gratis restafvalzakken:

•

Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging
Personen die op 1 januari 2010 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging (W.I.G.W.- of Omnio-statuut), hebben recht op vijftien gratis huisvuilzakken. De personen ontvangen in september
of oktober automatisch een brief met aangehechte bon. Deze bon kan worden ingeruild op het gemeentehuis van Berlare,
Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren.
Indien je geen brief met bon zou ontvangen en je toch meent recht te hebben op vijftien gratis huisvuilzakken, dan vraag je
bij het ziekenfonds een attest waarop vermeld staat dat je op 1 januari 2010 de verhoogde tegemoetkoming hebt.
Met dit attest krijg je dan alsnog de huisvuilzakken.

•

Gezinnen met drie of meer minderjarige kinderen
Gezinnen met op 1 januari 2010 drie of meer minderjarige kinderen, hebben recht op tien gratis huisvuilzakken. Zij ontvangen
automatisch een brief met aangehechte bon. Deze bon kan worden ingeruild op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en
Uitbergen, tijdens de openingsuren.

•

Gezinnen met een kind dat een invaliditeit heeft van min. 66%
Een gezin met twee minderjarige kinderen, waarvan één kind een invaliditeit heeft van minimum 66%, heeft recht op tien
gratis huisvuilzakken.
Deze gezinnen ontvangen automatisch een bon bij het aanvraagformulier betreﬀende de toelage aan ouders of opvoeders
van mindervalide kinderen.
Deze bon kan worden ingeruild op het gemeentehuis van Berlare, Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren.
Indien je geen bon ontving en je toch meent recht te hebben op gratis zakken, dan kan je steeds terecht op de ﬁnanciële
dienst van het gemeentehuis in Berlare.

•

Incontinente patiënten die thuis worden verzorgd
Incontinente patiënten die thuis worden verzorgd, hebben recht op tien gratis huisvuilzakken.
Zij dienen een attest van de behandelende arts binnen te brengen op de ﬁnanciële dienst van het gemeentehuis in Berlare.
Dit attest kan worden binnengebracht tot 31 december 2010.

•

Bij de geboorte van een kind
Bij de geboorte van een kind krijgen de gezinnen automatisch een brief van de dienst bevolking met als bijlage het eerste
identiteitsstuk van het kindje en een bon voor twintig gratis huisvuilzakken. Deze bon kan je inruilen op het gemeentehuis
van Berlare, Overmere en Uitbergen, tijdens de openingsuren.

meer info: ﬁnanciële dienst, 052 43 23 43 en rekendienst@berlare.be

Gratis luierzakken voor onthaalouders
Sinds vorig jaar krijgen onthaalouders en kinderdagverblijven op onze gemeente 100 gratis luierzakken per jaar.
De luierzakken kunnen worden afgehaald op de ﬁnanciële dienst van het gemeentehuis.
De onthaalouders en verantwoordelijken van kinderdagverblijven leveren een bewijsstuk af waaruit blijkt dat zij kinderen,
vreemd aan het gezin, opvangen.
meer info: ﬁnanciële dienst, 052 43 23 43 en rekendienst@berlare.be
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Plaats vrij
in dagelijks bestuur
sportraad
De sportraad is nog op zoek naar een afgevaardigde van een sportclub of een geïnteresseerde
burger om lid te worden van zijn dagelijks bestuur. Dit bestuur vergadert maandelijks
(behalve in juli en augustus) over het gemeentelijke sportbeleid. De leden dragen ook hun
steentje bij in de organisatie van enkele evenementen zoals Vlaanderen wandelt, het sportgala,
de jogging ‘Rond de Donk’, de kwarttriatlon en
trio-triatlon.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en
sportdienst@berlare.be

Jeugdraad zoekt
vers bloed
De gemeentelijke jeugdraad start een nieuw werkjaar in oktober.
Iedereen tussen 15 en 35 jaar kan lid worden. Als vertegenwoordiger van een vereniging of als geïnteresseerde onafhankelijke.
De jeugdraad vergadert maandelijks. Hij adviseert het gemeentebestuur over jeugd- en jeugdwerkbeleid. Daarnaast organiseert de
raad ook enkele evenementen voor jongeren.
Wie wil meebouwen aan een toekomst voor de jeugd in onze
gemeente, kan lid worden van de jeugdraad en contacteert de
dienst jeugd & vorming.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56
en jeugd.vorming@berlare.be
jeugdraad, jeugdraad.berlare@hotmail.com

Openbare verkoop inboedel OCMW rusthuizen
OCMW Berlare organiseert een openbare verkoop van tafels, stoelen, geriatrische zetels en ander afgeschreven
materiaal uit de twee voormalige rusthuizen. Je kan de stukken komen bekijken op dinsdag 7 september van 15.30
tot 19 uur in voormalig rusthuis Herfstvreugde, Wegelken 6.
Geïnteresseerden bezorgen een schriftelijk bod in een gesloten enveloppe met daarop het lotnummer en ‘Openbare verkoop’.
In de enveloppe zit een papier met vermelding van het lotnummer, het geboden bedrag per stuk, de naam en adresgegevens
van de bieder, en het aantal gewenste stuks.
Enveloppen worden afgegeven ter plaatse bij de bezichtiging of uiterlijk op donderdag 9 september 2010 om 12 uur bij OCMW
Berlare, Baron Tibbautstraat 29a.
Na opening van de enveloppen worden de inschrijvers schriftelijk op de hoogte gebracht. De meestbiedende wordt eigenaar.
De lijst van de aangeboden materialen staat op www.ocmwberlare.be en kan je afhalen aan de balie van het Sociaal Huis,
tijdens de kantooruren.
meer info: OCMW secretaris, 09 326 97 11 en secretaris@ocmwberlare.be
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Verhalen achter de coverfoto’s
Kermis = smoutbollen!
Niets zo lekker als een smoutbol van de kermis. Het recept zoals we het
vandaag kennen, vinden we al terug in een Nederlands kookboek uit 1667.
Alleen beschreef men hem daar nog als een platte koek.
Over het ontstaan van de oliebol of smoutbol bestaan twee theorieën.
De ene schrijft de eerste bollen toe aan de Bataven en de Friezen. Zij zouden
rond de jaarwisseling vette deegwaren hebben geoﬀerd aan de Germaanse
godin Perchta. Door het vet in de oliebollen zou het zwaard van Perchta van
het lichaam glijden. Hierdoor kon de godin hun buiken niet openrijten.
De tweede theorie heeft te maken met vasten. In de Middeleeuwen vastten
de mensen tussen Sint-Maarten (11 november) en Kerstmis om de voorraad
voedsel te sparen die ze voor de winter hadden aangelegd. Bij het einde van
deze vastenperiode werd gefeest, gedronken en gegeten. Oliekoeken waren
een belangrijk onderdeel van dit feest. Ze waren vet en zaten vol calorieën.
En dus waren ze een goede brandstof tegen de winterkou.

De draaimolen
De draaimolen op de achtercover van deze Infogem, heeft een lange geschiedenis. Hij was jaren eigendom van familie De Laet die in de wintermaanden in
Berlare woonde. Sinds vijf jaar houdt de Overmeerse familie Verschueren het
populaire kermistuig draaiende.
Rond de jaren dertig kwam de vader van Karel De Laet naar Berlare met een
eerste vrij primitieve molen. Familie De Laet heeft meer dan een halve eeuw
de Berlaarse kermis gekleurd met haar molen.
Karel De Laet (nu zelf 80 jaar) vertelde ons nog een mooie anekdote: “Tijdens
de Tweede Wereldoorlog konden we enkel een paar lampjes laten ﬂikkeren.
Zwaar vermogen om de molen aan te drijven was er niet. Om te kunnen
blijven werken hebben we toen alle ballast verwijderd, vooral de zwaardere
autootjes. En met een grote ﬁets die via kettingen en tandwielen was aangesloten op de molen, liet ik de molen draaien. Man, dat was zwaar!”
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PROGRAMMA
UITBERGEN KERMIS
DONK KERMIS
BERLARE KERMIS

> PROGRAMMA UITBERGEN KERMIS
zondag 29 augustus
15 uur

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

zaterdag 4 september
14 uur

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

zaterdag 11 september
vanaf 16 uur in de Veerstraat en op het Dorpsplein (tot 24 uur)
Zumba demo (2B Funky)
Straatanimatie (Ambi Dance en Pro-Per)
Prijsuitreiking kindertekenwedstrijd
Speelgoedmarkt, kermisstands van plaatselijke verenigingen en (o.v.) rommel-, antiek- en brocantemarkt
Wijntentje t.v.v. Uitbergse verenigingen
18.30 uur
Kermisbarbecue in SCC De Venne (Gezinsbond Uitbergen)
Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan met discobar
22.15 uur
Kermisworp van op het balkon van het oud-gemeentehuis
tal aan waardevolle prijzen en verrassingen

zondag 12 september
Grote gewaarborgde kermisvlucht uit Quievrain in lokaal De Zwaan

maandag 13 september – jaarmarkt

9.30 uur
10 uur
12 uur

Speciale aandacht voor kinderjaarmarkt
Kleine veemarkt voor schapen, honden, kippen en konijnen
Premies met de medewerking van het gemeentebestuur
Uitbetaling in het oud-gemeentehuis
De tentoongestelde dieren moeten op de markt aanwezig zijn van 9 tot 11.30 uur.
Plechtige eucharistieviering voor de overleden parochianen en zegening van de graven
Jaarmarktcafé in SCC De Venne (K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen)
’s Middags ook stoofvlees met frietjes, croques en soep.
Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan, met discobar

zaterdag 18 september
20 uur

Kermisconcert in SCC De Venne (K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen)
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> PROGRAMMA DONK KERMIS
vrijdag 10 september
19.30 uur

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

zaterdag 11 september
15 uur

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

maandag 13 september – jaarmarkt voor vee en huisdieren
9.30 uur
10.30 uur

Toegankelijk voor iedereen op het pleintje voor het Kapelleplein. Het bestuur beslist over de uitkering der prijzen.
Mis voor de overledenen sinds kermis 2009 in Bareldonkkapel
Bakbolling in café restaurant Regina (ook om 19.30 uur)
Heel de dag mosselen en gratis vlaaien of rijstpap

> PROGRAMMA BERLARE KERMIS
vrijdag 24 september
20 uur

20 uur
20 uur
20 uur

Opening kermistentoonstelling gemeentehuis (Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare)
‘Dorpsfotografen in ons archief: Jozef Janssens (1920-1992), Lucien Bogaert (1926-1992) en Guy Poppe (1957-2009)’
de tentoonstelling is toegankelijk:
zaterdag: 17 tot 20.30 uur
zondag: 10 tot 12 uur en 15 tot 20 uur
maandag: 9 tot 12 uur (voor scholen op aanvraag)
dinsdag: 10 tot 20 uur
Kermisquiz in café De Dreef (KSJ en Handbalclub Berlare)
Grote belotwedstrijd in café De Warande
Haantjes Shuﬄe-Ton wedstrijd in café De Klokke
Inleg: 3 euro per deelname (insteek inbegrepen)

zaterdag 25 september
14 uur
15 uur
16 uur
20 uur
20 uur
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Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)
Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
60 km in 10 ronden van 6 km
Rugbywedstrijd Brigandze – Dendermonde met aansluitend barbecue
terrein achter sporthal Berlare
Wielerwedstrijd voor Juniores KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
90 km in 15 ronden van 6 km
Kermisconcert door ’t Meziek in CC Stroming
Fuif met DJ Benny in café De Dreef (KSJ en Handbalclub Berlare)

21 uur
21 uur
22 uur

Kermisfuif met DJ Jo in café Parochiehuis
Kermisfuif in café De Klokke
Smoutballenfuif in zaal Mic Mac (v.z.w. Good Vibes)

zondag 26 september
10 uur
12 uur
15 uur

15 uur
15 uur
17 uur
20 uur

Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)
Ambiancemuziek in café De Klokke
Familiedag met pannenkoeken in café De Dreef (KSJ en Handbalclub Berlare)
Dartswedstrijd in café Parochiehuis - inschrijven van 13.15 tot 14.30 uur
850 euro prijzenpot: 500 euro voor mannen, 350 euro voor vrouwen
Inleg: 6 euro (4 euro in voorverkoop)
Voetbalwedstrijd SK Berlare – K. Everbeur Sport Averbode
Kermisterras Dorp 67 (Oxfam Wereldwinkel)
Muzikale wandeling (Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden Overmere)
Discobar New Line in café De Warande

maandag 27 september
10 uur
10.45 uur
17 uur
20 uur

Mis voor de overledenen in Sint-Martinuskerk
Groet en bloemenhulde aan monument (NSB Berlare)
Wielerwedstrijd Elite, Beloften, Amateurs, Masters & Cyclotoeristen (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
96 km in 16 ronden van 6 km
Snelbieden in café De Klokke
Man tegen man. Inleg: 3 euro. Tal van mooie prijzen.

dinsdag 28 september
8 uur
9 uur
10 uur

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

Kermiscafé in café De Klokke
Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)
Prijskamp voor paarden
Brabants ras – zadelpaarden – pony’s en ezels
Keuring van de dieren begint stipt om 10 uur.
Jaarmarktfuif met DJ Jo tot in de vroege uurtjes in café Parochiehuis
Fuif met DJ Benny in café De Dreef (KSJ Berlare)
Kermisterras Dorp 67 (Oxfam Wereldwinkel)
Frituur ‘Pater De Visscher’ in de Parochiezaal (werkgroep Pater De Visscher)
Discobar New Line in Café De Warande
Amusement, dans en plezier met André Baert in sporthal Berlare

woensdag 29 september
13 uur
14 uur
14 uur
20 uur
21 uur

Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)
Wielerwedstrijd Elite Sportgroepen KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
162,4 km in 14 ronden van 11,6 km (Memorial Fred De Bruyne)
Drinkgelegenheid tijdens de wielerwedstrijd in café De Dreef
Afsluitfuif in café De Klokke
Vuurwerk op het Beukenplein (gemeentebestuur)

Dit is het kermisprogramma voor zover het gekend was op 1 augustus.
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Beter een goede buur…
Tien tips om je buren te vriend te houden
De Vlaming ervaart lawaai van buren als ernstige geluidshinder.
Dat blijkt uit cijfers, maar ook uit meldingen van inwoners op het gemeentehuis.
En toch, met een goede babbel, een beetje wederzijds begrip en enkele eenvoudige maatregelen
is het gevoel van overlast meestal snel verdwenen. Niet?
1.
2.

Beperk luidruchtige activiteiten tot weekdagen tussen 8 en 22 uur.
Ben je muzikant? Overleg met je buren over je repetitietijden. Sluit in elk geval ramen en deuren.
Plaats trillingdempers onder poten van je piano en sluit indien mogelijk een hoofdtelefoon aan.
3. Nodig de buren uit op je feestjes thuis. Of licht hen tenminste ruim op voorhand in.
4. Draag pantoﬀels of loop op je sokken als je harde vloeren hebt.
5. Viltdopjes onder de poten van stoelen en tafels verhinderen vervelende schuifgeluiden.
6. Kleef halfronde traptapijttegels op je trap.
7. Zet geen (vaat)wasmachines tegen de muur die je deelt met de buren. En zet deze apparaten op rubberen doppen of tegels.
8. Veel doe-het-zelfgereedschap heeft een etiket dat het geluidsvermogen aanduidt in decibel (dB).
Toestellen tot 95-100 dB zijn over het algemeen aanvaardbaar.
9. Blijft je hond janken en blaﬀen ondanks een goede verzorging en voldoende aandacht?
Vraag advies aan ervaren hondeneigenaars en hondenverenigingen.
10. Isoleer het nachthok van je kakelende kippen en kraaiende haan. En blindeer zelfs de ramen van het hok.
Probeer in elk geval met klagende buren in contact te blijven en hou de zaken bespreekbaar.
Een doosje eieren voor de buren kan trouwens ook wonderen doen…
meer info: dienst duurzaamheid, 052 43 23 46 en duurzaamheid@berlare.be

Milieutip van de maand
Huizen hebben veel kieren en gaten.
Vermijd warmteverlies en onnodige stookkosten
door bijvoorbeeld een borstel te plaatsen in een brievengleuf
of een tochtstrip te bevestigen onder deuren.
GvK
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(Ver)bouwen:
maak goede keuzes
en bespaar
Dit najaar infosessies
over duurzaam (ver)bouwen
De aarde warmt op. En de energiefacturen swingen de pan uit. Twee zeer goede redenen om energiebesparende
maatregelen te nemen als je (ver)bouwt. De provincie Oost-Vlaanderen houdt dit najaar gratis infosessies in de
buurt. Want geloof het of niet: duurzaam bouwen kost geen handenvol geld. De toverwoorden: een goed ontwerp,
isolatie en investeren in zuinigheid.
Duurzaam (ver)bouwen begint bij weloverwogen plannen en oriëntatie van
het huis. Als je bijvoorbeeld de leefruimten kan voorzien op de zuidkant,
worden ze in de winter verwarmd met gratis zonne-energie.
Maar de belangrijkste stap om energie en geld te besparen, is isolatie.
Jan Van Den Broecke, architect van de MilieuAdviesWinkel OostVlaanderen: “Veel mensen denken aan zonnepanelen als het om energievriendelijk (ver)bouwen gaat. Eigenlijk zijn ze maar de kers op de taart.
Investeren in een goede dak-, raam-, wand- en vloerisolatie is veel
belangrijker.”

Binnen de vijf jaar
zijn je investeringen terugbetaald
en haal je er zelfs winst uit.
Verwarming en water kan goedkoper
Ruwbouw klaar? Tijd om energie- en waterbesparende maatregelen te
nemen. Wist je dat bijna de helft van je energieverbruik naar verwarming
gaat? Denk daarom goed na over je verwarmingssysteem. HR-top condensatieketels op gas zijn heel zuinig en milieuvriendelijk. Ook de plaatsing en
productkeuze hebben hun invloed. Let er bijvoorbeeld op dat de afstand
tussen de ketel en de radiatoren of kranen niet te groot is, dat je de leidingen goed isoleert en dat je zuinige kranen en spaardouchekoppen plaatst.
En met regenwater kan je dan weer het toilet doorspoelen en de planten
water geven.

Een investering die loont
Duurzaam bouwen hoeft niet duur te zijn. Jan Van Den Broeke bevestigt:
“Er bestaan veel premies die de begininvestering behoorlijk drukken.
Binnen de vijf jaar zijn je investeringen terugbetaald en haal je er zelfs winst
uit. En als je de juiste keuzes maakt, daalt ook je energiefactuur achteraf nog
eens drastisch.”

Aalst, CC De Werf, Molenstraat 51
Duurzaam bouwen en wonen:
maandag 11 oktober;
Energiezuinig renoveren:
dinsdag 12 oktober;
Energie besparen met eenvoudige
ingrepen: maandag 18 oktober;
Zonne-energie gebruiken:
maandag 25 oktober;
Duurzaam omspringen met water:
dinsdag 30 november.

•
•
•
•
•

Dendermonde, CC Belgica, Kerkstraat 24
Duurzaam bouwen en wonen:
woensdag 13 oktober;
Premies voor duurzaam bouwen en wonen:
woensdag 27 oktober;
Warmtepompen voor woningverwarming:
donderdag 4 november
(uitzonderlijk in het stadhuis);
Bewust je energieleverancier kiezen:
dinsdag 23 november.

•
•
•
•

Elke infoavond vangt aan om 20 uur.
Inschrijven is nodig en kan via de website
www.oost-vlaanderen.be/dubo of via het gratis
nummer 0800 94 808 (provinciale infolijn).
meer info: op www.premiezoeker.be en
www.energiesparen.be vind je alle premies
voor duurzaam wonen

Infosessies in onze buurt
Kom de voordelen van duurzaam (ver)bouwen zelf ontdekken tijdens de
gratis infosessies van de provincie. Je krijgt heel wat praktische informatie
waarmee je zelf aan de slag kan. Ook de kostprijs van bepaalde maatregelen,
de mogelijke besparing en de subsidiewaaier komen aan bod.
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Gemeentelijke kinderopvang
tijdens herfstvakantie
Het gemeentebestuur biedt kinderopvang aan voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens
de herfstvakantie van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 november.
Zowel in Berlare, Overmere als Uitbergen.
Kinderen kunnen op elke locatie terecht van 7 tot 18.30 uur.

Ouderbijdragen
Het gemeentebestuur hanteert volgende tarieven:
3,14 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur;
4,71 euro voor een verblijf tussen 3 en 6 uur;
9,41 euro voor een verblijf vanaf 6 uur.

•
•
•

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

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf dinsdag 12 oktober. De aanvragen (post, mail of persoonlijk op de dienst jeugd & vorming)
worden op rangorde verwerkt.
Het verplichte inschrijﬀormulier is vanaf 1 september beschikbaar op de drie locaties, op de dienst jeugd & vorming
en op www.berlare.be onder het thema ‘jeugd’. Op deze website kan je tevens het huishoudelijk reglement nalezen.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

Niet-dringend ziekenvervoer (105) blijft
Recent meldden de media dat Rode Kruis Vlaanderen een groot aantal standplaatsen opdoekt
en verscheidene vaste medewerkers ontslaat voor niet-dringend ziekenvervoer (105).
Toch kan je ook in Berlare op deze dienstverlening blijven rekenen.
Want de gekwaliﬁceerde vrijwilligers van Rode Kruis Berlare nemen deze taken over.
Voor niet-dringend ziekenvervoer kan je dus 105 blijven bellen, ook in het weekend en ’s nachts.

Rode Kruis Berlare geeft demo AED-toestel
Het gemeentebestuur heeft dit voorjaar de aankoop van een AED-toestel
voor Rode Kruis Berlare gesubsidieerd.
Het Rode Kruis geeft nu voor alle geïnteresseerden een demo
van dit levensreddende toestel op woensdag 22 september
van 20 tot 21 uur aan het gemeentehuis van Berlare.
AED staat voor ‘Automatische Externe Deﬁbrillator’ en is een apparaat
dat het hart van een slachtoﬀer analyseert en de hulpverlener begeleidt
om eventueel een stroomstoot toe te dienen.
Rode Kruis Berlare en het gemeentebestuur sloegen de handen in elkaar.
Het aangekochte apparaat is nu ingebouwd in de ziekenwagen
van onze lokale afdeling. Deze ziekenwagen wordt preventief ingezet
bij vele evenementen in onze gemeente en bij niet-dringend ziekenvervoer
via het noodnummer 105.
meer info: Rode Kruis Berlare, Willy Vertongen, 09 367 97 60
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Berlare strijdt mee tegen armoede
OCMW partner van nationale sensibilisatieactie tegen armoede
en sociale uitsluiting
2010 is het Europese jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. De verenigde OCMW’s
en de federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie lanceren daarom
in september-oktober de grote publiekscampagne ‘Samen tegen armoede. Ik ook.’
OCMW Berlare engageert zich voor het project.
Armoede is niet marginaal. Het kan iedereen overkomen. En vlugger dan je denkt. Op termijn moet armoede de wereld uit.
Daar werken de Verenigde OCMW’s dag in dag uit aan. Maar zolang dat niet kan, is het belangrijk dat armoede en sociale
uitsluiting bespreekbaar en zichtbaar blijven. Daar draait de grote campagne ‘Samen sterk tegen armoede. Ik ook.’ om.
Deze campagne omvat verschillende projecten. OCMW Berlare zet mee de schouders onder twee van deze initiatieven:
‘Kook je ﬁt’ en de schoolactie ‘Eén weekje sober’.

Proef en quiz mee op jaarmarkt Berlare
Armoede hoeft geen synoniem te zijn van ongezond. Gezond en lekker eten kan best met basisvoeding en een snuifje creativiteit.
Liesbet Cooreman, hoofdmaatschappelijk werker van OCMW Berlare: “Het is een uitdaging om met weinig geld een gezonde en
gevarieerde maaltijd op tafel te brengen. Maar het kan. Om dat duidelijk te maken aan een breed publiek, komen we samen met
Logo Dender v.z.w. naar Berlare jaarmarkt (28 september) met een ‘gezond kraam’. Je vindt ons ter hoogte van Dorp 11 met een
heleboel recepten en info over budgetvriendelijk, gezond en lekker koken”.
Aanwezigen kunnen ter plaatse gratis proeven en deelnemen aan een quiz met aangepaste prijzen.

Inleefweek met twee Berlaarse scholen
Sociale en culturele uitsluiting door armoede leeft ook onder kinderen. Daarom heeft de campagne ook een schoolpijler die
kinderen bewust moet maken van het bestaan van verschillende werelden en van armoede. “De leerlingen van VBS
De Duizendpoot en gemeenschapsschool Ten Berge gaan de uitdaging aan om een week lang sober te leven.
Op die manier leren ze om te gaan met beperkte keuzes en ontdekken ze wat echt noodzakelijk is”, zegt Liesbet Cooreman.
Deze inleefweek vindt plaats van 18 tot en met 22 oktober. De hele week lang zijn er activiteiten, aangepast aan het niveau van
elke klasgroep. De actie sluit af met een grote happening in Festivalhal Donkmeer op vrijdag.
meer info: Sociaal Huis, 09 326 97 10 en sociaalhuis@ocmwberlare.be
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Berlaars waterproject in Ecuador operationeel!
Het gemeentebestuur van Berlare ging via PROTOS een waterschap aan met het
Ecuadoriaanse dorp Chumunde. Op deze manier levert het een bijdrage om de inwoners aan
drinkwater te helpen. Om de vier maand kan je in Infogem de vorderingen van het project lezen.
Het vorige verslag (Infogem mei-juni) meldde grote pech voor het project: buitensporig zware regenval met nooit eerder
gemeten hoge waterstand half februari, heeft de waterbrug tussen het dorp en de voorraadtank verwoest.
De voorbije maanden hebben de medewerkers een nieuwe oversteek gemaakt. Deze nieuwe oversteek over de Rio Verde ligt
nu ongeveer 5m hoger dan de eerste.
Het systeem heeft in juli proefgedraaid en is in augustus opgeleverd.

Ca. 5,50 euro per maand
Op 20 juli heeft PROTOS alle gebruikers van de nieuwe waterleiding samengebracht. De inwoners van Chumunde kwamen te
weten wat het project totnogtoe had bereikt en hoeveel het heeft gekost. Tijdens deze vergadering kwam er een consensus
over de bijdrage van de gebruikers op basis van het reële waterverbruik. Geschat wordt dat elke aangeslotene ongeveer 5,50
euro per maand zal betalen. Deze opbrengsten dienen om de operator van het zuiveringsstation en de schatbewaarder van
het watercomité te betalen en om elektriciteit en chemische producten (chloor en vlokkingsmiddelen) te kopen.

Verdere uitdagingen
Het systeem is operationeel, maar PROTOS sluit het project nog niet af. “We staan nog voor enkele grote uitdagingen”, klinkt
het bij Piedad Olmedo Ortiz van PROTOS. “We willen de werking van het watercomité (dit comité is verantwoordelijk voor de
uitbating en het onderhoud van het systeem en bestaat uit inwoners van Chumunde nvdr) zowel technisch als administratief versterken en een reserve operator opleiden. We gaan ook inspanningen leveren om de bevolking nauwer te betrekken,
zodat we enerzijds kunnen rekenen op een stipte maandelijkse bijdrage en anderzijds op een controle op de werking van het
watercomité. Tot slot gaan we afspraken maken met de kantonale overheid, zodat ze de diverse watercomités van het kanton
beter kunnen ondersteunen.”
Het waterschap past in het algemeen regionaal samenwerkingsakkoord tussen de Provincie Oost-Vlaanderen,
PROTOS en CEFODI in de provincie Esmeraldas.
meer info: GROS Berlare, Greta Van Boven, 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be

Onderwijzerswoningen met Berlaars geld
Werkgroep Pater De Visscher kreeg eind 2009 een gemeentesubsidie van 4.000 euro. Ondermeer met dit geld gaat de pater in
zijn nieuwe missiepost Mwembe (Congo) onderwijzerswoningen
bouwen. GROS-voorzitter Greta Van Boven ging begin augustus
op bezoek in Congo en zag dat het gemeentegeld verantwoord
wordt besteed.
Het klinkt wellicht vreemd in de oren. Met Vlaams subsidiegeld vier
woningen bouwen in Congo voor onderwijzers. Maar in de buurt wonen
geen leerkrachten. Als Mwembe basisonderwijs wil uitbouwen, moet het
onderwijzers van heel ver aantrekken. En dus hebben die een woning
nodig.
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Hoe groot is jouw
ecologische voetafdruk?

© Bert Van der Linden

De voorraad grondstoﬀen en de bruikbare ruimte op
de aarde is beperkt. Kan onze planeet haar rijkdommen
genoeg blijven aanleveren om te voldoen aan onze
behoeften? Kan ze het afval van onze bedrijvigheid
blijven verwerken? Is, met andere woorden, onze
levensstijl wel in evenwicht met de draagkracht van de
aarde? Antwoorden op deze vragen kunnen worden
berekend. Het staat bekend als de ecologische voetafdruk. Benieuwd hoe groot jouw ecologische voetafdruk
is? Test het op www.berlare.be/duurzaamleven.

Een kip is geen koe
De oppervlakte die je nodig hebt (je ecologische voetafdruk), is afhankelijk van je levensstijl. Denk maar aan het verschil tussen een koe en een kip. Van een kip kan een gezin van vier een lekker avondmaal bereiden. Een koe kan meerder gezinnen
voeden, maar ze heeft een veel grotere oppervlakte nodig om te grazen en zal deze plek ook langer benutten vooraleer ze op
een bord beland. De ecologische voetafdruk van een koe is dus groter dan deze van een kip.

Doe de test
Hoeveel ruimte we gebruiken, hangt dus af van de manier waarop we leven en consumeren. Zolang we deze ruimte en voorraad duurzaam gebruiken, is er geen probleem. Iedereen heeft dan recht op een duurzame voetafdruk van 2,1ha (ongeveer
vier voetbalvelden). Maar hier wringt het schoentje. De gemiddelde voetafdruk van een Noord-Amerikaan bedraagt 9,5ha; die
van de Belg ligt op 4,9ha en de Indiërs en Kenianen bijvoorbeeld komen nog niet aan een voetafdruk van 1ha.
Benieuwd hoe het met je eigen ecologische voetafdruk is gesteld? Surf naar www.berlare.be/duurzaamleven en doe zelf de
test. Je vindt er bovendien enkele tips om je voetafdruk in te tomen.
meer info: dienst duurzaamheid, 052 43 23 46 en duurzaamheid@berlare.be
www.berlare.be/duurzaamleven

Project creëert jobs

Wat is Werkgroep Pater De Visscher?

Een huis bouwen in Mwembe is niet evident. Je stapt niet zomaar naar
een aannemer die dat voor jou regelt en doet. En dus heeft pater De
Visscher de plaatselijke bevolking overtuigd om dat samen aan te pakken.
Greta Van Boven legt uit hoe ze te werk zijn gegaan: “Eerst hebben ze een
hangar opgetrokken in traditioneel materiaal. Die hangar doet nu dienst
als ‘baksteenfabriek’. Het team maakt bakstenen van klei. Ze worden in
een vorm gestampt en drogen dan in de hangar. Daarna worden ze
gebakken in een zelfgemaakte oven.”
Voor de fundering van de eerste woning heeft de pater al grote rotsstenen, keien en cement gekocht. Voor de dakconstructie ook balken en
kepers.
Het geïmproviseerde bouwbedrijf zorgt plaatselijk voor groot enthousiasme. Het zorgt immers voor werkgelegenheid en dus een inkomen. “En
dat is nodig om het schoolgeld van de kinderen te kunnen betalen. Want
net als bij ons, zijn hun kinderen hun toekomst”, aldus nog Greta.

Werkgroep Pater De Visscher is jaren terug
opgericht door vrienden van het SintAnnaplein. In de loop der jaren is ze een fondsenverzamelaar geworden voor de werken van
Pater De Visscher in Congo.
De werkgroep houdt hiervoor jaarlijks enkele
acties (ondermeer spaghettidag en frituur
Pater De Visscher). Daarnaast beschikt de
organisatie ook over een fondsenrekening
(088-2303779-24) waarop iedereen via een bestendige opdracht of eenmalig een bedrag(je)
kan storten.

meer info: GROS Berlare, Greta Van Boven, 0474 51 29 08
en gretavanboven@skynet.be

Werkgroep Pater De Visscher is lid van de
GROS. Via deze Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking diende de werkgroep een subsidiedossier in, dat de gemeenteraad eind 2009 heeft goedgekeurd.
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In deze kleurplaat
verborgen !
zitten drie
n, en ze omcirkelen?
Wie kan deze vliegen vinde e kleurplaat?
Wie maakt tevens de mooist tuur vóór 1 oktober 2010
t gemeentebes
Stuur de tekening op naar he op een I-pod shuﬄe.
en maak kans

Zeker doen !!!
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I-pods en citytrips vliegen je om de oren:
UiT in Berlare is geboren!
UiT in Berlare bundelt gemeentelijk vrijetijdsaanbod
Een avond vrij, maar geen zin om overal uit te pluizen of er iets te beleven valt? Begrijpelijk.
Maar vanaf nu geen excuus meer. Want sinds kort vind je het vrijetijdsaanbod van onze gemeente op www.UiTinBerlare.be,
een lokale spin-oﬀ van UiT in Vlaanderen. Ook Infogem plukt vanaf dit nummer zijn UiTagenda van deze website.

UiT is er voor alles en iedereen. Voor sport,
cultuur, jeugd en toerisme. Voor jong en
oud. Voor man en vrouw.
Vind Vlieg en win een I-pod shuﬄe!
UiT heeft een speciale boon voor kinderen.
Want ook zij hebben recht op ontspanning.
Knutselen, sporten, gamen, muziek spelen,
… UiT wijst ook hen de weg.
Activiteiten voor kinderen tot 12 jaar zijn bij
UiT vergezeld van een opvallend vliegje. En
dus is het belangrijk zo snel mogelijk Vlieg te
leren kennen. Om daarbij te helpen hebben
we op de vorige bladzijde een zoek- en
kleurplaat voor kinderen afgedrukt. In die
tekening heeft Vlieg zich drie keer verstopt.
Wie haar drie keer vindt en omcirkelt, en de
tekening mooi kleurt, maakt kans op een
van de volgende prijzen:
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vijf I-pod shuﬄes;
vijf gezinsabonnementen voor CC
Stroming;
vijf gratis sportkampen;
vijf gratis minigolfbeurten in het
Donkoeverpark.
Iedereen tot 12 jaar kan meedoen aan deze
wedstrijd. Stuur de tekening, vergezeld van
je naam, adres en leeftijd naar UiT in Berlare
– Vliegwedstrijd, per adres gemeentebestuur
Berlare, Dorp 22. We verwachten je tekening
uiterlijk op donderdag 30 september 2010.

Doe de UiTtest en win een citytrip!
UiT in Vlaanderen stelt ook vijf mogelijke
UiTpartners voor. Benieuwd wie jouw ideale
UiTcompagnon is?
Doe de UiTtest op www.UiTinBerlare.be.
Kom je uit bij Jakke, die graag op stap gaat
met zijn maten? Bij feestbeest Moniek die
ook gebeten is door amateurkunsten?
Of eerder bij de schattige Kobe die graag
nieuwe ontdekkingen doet, samen met
het hele gezin? Misschien ben je wel beste
vriendjes met de alternatieve Emano?
Of eerder met kunstzinnige Alice? Ontdek
het en met wat geluk win je nog een van de
vijf citytrips in eigen land!
Ook deze wedstrijd loopt tot donderdag
30 september. Winnaars worden per e-mail
of telefonisch verwittigd.

UiTtip
DOOR DE OGEN VAN EEN VROUW:
LEZINGENREEKS DE LEESDIJK
maandag 25 oktober om 20.15 uur | bibliotheek Berlare

En in Infogem?
UiT is vanaf nu sterk voelbaar in Infogem.
De vrijetijdspagina’s zijn voortaan gebundeld
onder de noemer UiT. Naast redactionele artikels
vind je ook UiTtips (zoals op deze bladzijde: een
lezing in de bib). De kalenderpagina hebben we
opgedoekt en vervangen door een uitgebreide
UiTagenda.

De lezingenreeks van De Leesdijk dit najaar bekijkt de wereld door
de ogen van vrouwen. Bestaat nog een mannenwereld? En hoe kan
een vrouw daarin haar plaats veroveren?
De Leesdijk nodigt in de verschillende bibliotheken bekende
vrouwen uit om te getuigen over de weg die zij hebben afgelegd.
In Berlare komt Christel Geerts spreken. Zij is de eerste vrouwelijke
burgemeester van Sint-Niklaas en tevens professor gerontologie
(studie van het ouder worden nvdr). Ze is auteur van ‘Zeg niet te
snel, het is de leeftijd wel’, ‘Meisjes van 50’ en ‘Granny Power’.
Meer info bij de bibliotheek: 052 42 61 88,
berlare@bibliotheek.be en op www.deleesdijk.be

Plaats zelf je activiteit op UiTinBerlare.be
UiT maakt geen onderscheid tussen organisatoren van activiteiten. Zowel verenigingen, privépersonen, bedrijven als overheidsdiensten kunnen hun aanbod publiceren. Er is maar één
voorwaarde: het moet gaan om publieke activiteiten.
Voor organisatoren biedt het UiTnetwerk alleen maar 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, gratis 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 november – december ten laatste op
6 oktober in op www.uitdatabank.be! Activiteiten die later zijn
ingegeven, komen niet in Infogem maar verschijnen wel nog
online.
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Speelster vindt toﬀe volleyploeg!
Ontdek onze Berlaarse clubs tijdens Week van de sportclub
Week van de sportclub is een actie van Bloso van 11 tot 19 september in heel Vlaanderen.
Ook veel Berlaarse clubs springen graag op de kar en zetten hun deuren wagenwijd open.
Nieuwsgierigen kunnen gratis proeven van het aanbod van de deelnemende clubs.
Dat deed ook Greet Willems vorig jaar. Sindsdien is ze lid van volleybalclub Smash-in.
En daar is Kathleen Spaerkeer heel blij mee.

Kathleen: Vers bloed in een ploeg is steeds
welkom. Want we willen nog lang doorgaan
met Smash-in. Onze kern is niet zo heel groot
waardoor we wel eens in de problemen komen
omwille van blessures of zwangerschappen.
Greet is van Lede, heeft tien jaar in Gent
gewoond, maar is nu al vier jaar gelukkig in
Uitbergen, samen met haar gezin. Omwille
van de rust en de prachtige natuur, zegt ze
zelf.
Greet houdt er een indrukwekkend sportief
palmares op na. Ze werd twaalf keer provinciaal en vier keer Belgisch kampioen in
verschillende atletiekdisciplines (hoogspringen, verspringen, 100 meter, 200 meter, 100
meter horden, meerkamp en 4 x 100 meter).

Kathleen (links) van Smash-in met nieuwe speelster Greet: teamspirit moet je opbouwen,
ook na de training!
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Greet: Atletiek was echt een passie. Maar
een knieblessure en het prille studentenleven
maakten daar een eind aan. Ik ben wel recreatief blijven verder sporten. Vooral aan squash,
ﬁtness en badminton heb ik veel plezier beleefd.
Toen ik voor het eerst mama werd, ben ik volledig gestopt. Maar van zodra ook de jongste
van de drie uit de luiers was, kwam er weer
wat ruimte voor sport. Dat werd ook tijd. Want
sporten geeft me fysiek en mentaal ongelooﬂijk
veel energie.

Smash-in in zes regels

•
•
•

Sporten geeft me fysiek en mentaal
ongelooflijk veel energie.

Je speelt nu volleybal.
Dat lijkt me een verrassende keuze.
Greet: Toch niet. Ik heb vroeger ook nog in een
schoolvolleybalploeg gespeeld. En dat is blijven
hangen. Toen ik dan vorig jaar hoorde dat
Smash-in open stond voor nieuwe speelsters,
heb ik via Week van de sportclub mijn kans gewaagd: het was een lage drempel om opnieuw
kennis te maken met het spel.
Kathleen: Dat is toch wel de sterkte van deze
Vlaamse actie: dat er een goede promotiemolen draait en dat geïnteresseerden eens
kunnen komen proeven van een sport en de
clubsfeer. Zonder verplichtingen.
En hoe doet Greet het op het terrein?
Kathleen: We zagen op die eerste trainingen
al gauw dat Greet een basis had. Ze heeft het
afgelopen seizoen nog geen competitiewedstrijden gespeeld, maar wel meegetraind.
Greet: Die competitie is voor mij ook van minder belang. Want ik besef dat de andere meisjes
een pak meer ervaring hebben dan ik. Maar als
ze mij zouden vragen om eens in te springen,
zou ik er wel volledig voor gaan.
Kathleen: Dat hebben we al kunnen merken
hoor Greet, op het volleybaltornooi van KAVOK
eind juni. En met jouw man en drie kindjes
hadden we er ook vier extra enthousiaste supporters bij. Mét toeters en bellen (lacht).

Wat vinden jullie zo leuk aan volleybal?
Greet: In de eerste plaats het spel zelf. Dat is
gewoon heel plezant om te doen. Ook het
technisch aspect spreekt me aan: het geeft
veel voldoening als je merkt dat je vooruitgang
boekt, nadat je intensief op bepaalde technieken hebt getraind. En tot slot is het ook een vrij
complete sport. Alle spieren komen aan hun
trekken en zonder dat je het beseft, werk je ook
aan je conditie.
Kathleen: Los daarvan heeft een ploegsport
ook een sterke sociale dimensie. We moeten
tijdens het volleyballen samen sporten, samenwerken om hetzelfde doel te bereiken. Sporten
in teamverband werkt ook motiverend. Je kan
niet uitstellen, want je medespeelsters rekenen
op jouw aanwezigheid. Ook dat is een extra
troef, vind ik.

•
•
•

Ongeveer twintig jaar geleden
opgericht door Overmeerse oudchiroleidsters;
Na enkele omzwervingen heeft de
club een vaste stek gevonden in
sporthal Overmere;
Smash-in is een vrouwenteam, maar
heeft een ‘gemengde’ zusterclub,
Kluit Gelijk;
Is ingedeeld in een recreatieve
competitiereeks bij VOBOG;
De club traint op woensdagavond van
20 tot 22 uur met coach
Patrick Huybens;
Verkoopt elk jaar ten voordele van de
club ontbijtmanden. Dit jaar op zondag
24 oktober.

Ah, jullie zijn nog op zoek naar nieuwe
speelsters. Dus vinden we Smah-in opnieuw in de lijst van deelnemende clubs
tijdens Week van de sportclub?
Kathleen: Jazeker! Iedereen kan bij ons
opnieuw komen proeven van volleybal. Maar
wie uiteindelijk wil aansluiten, moet toch een
gevorderde volleybalervaring kunnen voorleggen. Zo willen we voorkomen dat ons niveau
verlaagt. Want we spelen nu al in de laagste
recreatieve afdeling… Maar we doen het
doodgraag!
Blijven trainen, meisjes!
Ontdek alle deelnemende clubs op
www.berlare.be
of ga langs op de sportdienst.

Greet: En ik heb hier al geleerd dat je teamspirit
moet opbouwen, ook na de training of de
wedstrijd. Toch, Kathleen?
Kathleen: (lacht) Ja, we durven met zijn allen
wel eens blijven plakken. (tot Infogem:) Zet dat
er zeker in. Dat is misschien een doorslaggevend argument om aan te sluiten bij Smash-in.

meer info:
sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
www.weekvandesportclub.be
Smash-in, Kathleen Spaerkeer, 09 367 42 27 en kathleen.spaerkeer@telenet.be
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Judo voor personen met een beperking
Judoclub Kumiuchi Berlare heeft al enkele jaren een G-afdeling: De Kampioenen. Dat is een afdeling voor
jonge mensen met een lichamelijke of licht mentale beperking. G-judo wijkt licht af van het reguliere
judocircuit en stimuleert de judoka’s in hun fysieke, mentale en sociale ontwikkeling.
G-judo is geen nieuwe rage. In Vlaanderen
is er al meer dan twintig jaar ervaring. Het is
niet verwonderlijk dat judo openstaat voor
personen met een beperking. Want meer
dan bij andere sporten, staat respect voor de
medemens centraal. Judoclub Kumiuchi, de
Vlaamse Liga Gehandicaptensport v.z.w. en
de Vlaamse Judofederatie v.z.w. sloegen de
handen in elkaar om ook in onze gemeente
een G-aanbod op te starten voor jonge
mensen uit de regio.

Aangepaste regels
G-judo heeft zich ontwikkeld uit het reguliere judo, maar is hier en daar gewijzigd om
risico’s uit te schakelen. Bepaalde technieken
en grepen zijn bijvoorbeeld bij G-judo niet
toegestaan. “G-judo past zich ook veel meer
aan aan de noden en de mogelijkheden van
de judoka’s. We delen op in verschillende niveaus, zodat sporters met ongeveer dezelfde
functionele capaciteiten met elkaar oefenen
en kampen”, besluit Leen Ongena.

G-judo vraagt een gespecialiseerde aanpak.
De club beschikt met Els Sichien en Leen
Ongena over twee enthousiaste en gediplomeerde trainers die elke zaterdag met ‘De
Kampioenen’ op de tatami staan.

Het nieuwe judoseizoen voor personen met
een beperking start op zaterdag 5 september om 9.30 uur in sporthal Berlare.

Judo verrijkt en stimuleert
G-judo is plezant en ontspannend. Ook
personen met een verstandelijke en/of
motorische beperking hebben hier recht
op. Maar daarnaast ontwikkelen G-judoka’s
hun fysieke en mentale weerbaarheid, en
hun sociale vaardigheden, zegt Els Sichien.
“Judo is in essentie een evenwichtsspel
met heel duidelijke regels. Door geregelde
training verbeteren evenwicht, coördinatie,
kracht en ﬁtheid van onze sporters. Hun
geheugen wordt aangescherpt door nieuwe
technieken aan te leren. En de voldoening is
groot wanneer ze het gevoel krijgen iets te
beheersen.”
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De reguliere trainingen starten vanaf de eerste week van september, zowel in sporthal
Overmere als sporthal Berlare. Alle details
lees je op de website van de club. Iedereen
vanaf 4 jaar is welkom.

meer info:
Dirk De Saedelaere, 052 42 76 64
en desaedelaere@skynet.be
www.judoclubberlare.be

UiTtip

UiTtip

STARTDAGEN JEUGDVERENIGINGEN

GORDEL MEE MET BLOSO

Voel je het kriebelen om aan te sluiten bij een jeugdbeweging?
Hierbij een overzicht van de verenigingen en de dagen waarop
hun werkjaar van start gaat:
Chirojongens Berlare:
zondag 3 oktober van 14 tot 17.30 uur
plaats: Scheve Villa (Donklaan 7)
contact: 0485 25 06 48 en info@schevevilla.be
website: www.schevevilla.be
Chirojongens Overmere:
zondag 5 september van 14 tot 17.15 uur
plaats: Chirolfken, Boerenkrijgpark
contact: 0473 29 72 40 en laurens@chirojongensovermere.be
website: www.chirojongensovermere.be
Chiromeisjes Berlare:
zondag 3 oktober van 13.30 tot 17 uur
plaats: chirolokaal (Wegelken 2)
contact: 0473 52 86 38 en chiromeisjes_berlare@hotmail.com
website: www.freewebs.com/chiromeisjesberlare.be
Chiromeisjes Overmere:
zondag 5 september van 14 tot 17 uur
plaats: chirolokaal (Kloosterlandstraat 8)
contact: 0477 06 66 97 en katrijnfeys@hotmail.com
website: www.chiromeisjesovermere.be
KSJ Berlare:
zaterdag 9 oktober van 13.30 tot 17 uur
plaats: De Kastaar (achter Parochiezaal Berlare)
contact: 0479 20 43 62 en thijs.de.both@hotmail.com
Jeugdtoneel Joker:
vanaf september, twee keer per week (drie maand lang)
plaats: Feestzaal Overmere (Burgs. De Lausnaystraat 79)
contact: 0472 74 79 58 en loen13@hotmail.com

zondag 5 september | Vlaamse rand rond Brussel

•

Koop je deelnamekaart voor de 30ste editie van deze ﬁets- en
wandelhappening aan verminderd tarief (5 euro) bij de
gemeentelijke sportdienst.
Meer info: www.de-gordel.be

•

•

•

•
•

UiTtip
PA & GIJSTOCHTEN
BOERENKRIJGSTAPPERS
zondag 26 september tussen 7.30 en 15 uur
Festivalhal Donkmeer
Wandelliefhebbers komen ruim aan hun trekken met
de Pa & Gijstochten. Er is keuze uit maar liefst zes wandelafstanden:
4, 6, 12, 18, 24 of 30km. De wandelingen leiden rond het Donkmeer,
door de Eendenkooi, naar Overmere en de Kalkense Meersen.
Deelnemen kost 1 of 1,50 euro.
Meer info bij Norbert Sichien: 09 367 75 97
of norbertsichien@boerenkrijgstappers.be

UiTtip
UiTtip
QUIZ OUDERRAAD GEMEENTESCHOOL
UITBERGEN
vrijdag 1 oktober om 19.30 uur
gemeenteschool Uitbergen
Een leuke en gevarieerde quiz op familieniveau.
Deelnemen kost 10 euro per ploeg van vier personen.
Meer info en inschrijven bij Stijn Van De Putte:
stijn.Van.de.putte-van.hoey@telenet.be

PHINYX’ MUZIEKQUIZ
vrijdag 29 oktober om 20 uur | CC Stroming
Achtste editie van een quiz die tafelrondes combineert met videoen geluidsfragmenten. Met vragen vanaf de jaren ’70, met een
nadruk op eerder recent werk. De muziek en bands van de quiz kan
je horen op Radio 1, Radio 2, StuBru, Q en MNM.
Gelegenheidsploegen maken zeker een kans, maar de quiz bevat
ook voldoende uitdagingen voor doorwinterde muziekquizzers.
Deelnemen kost 15 euro per ploeg (max. vijf personen).
Meer info en inschrijven: vzwphinyx@gmail.com
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Als het kriebelt…
Wekelijkse lessenreeksen sportdienst opnieuw van start
Einde vakantie. Dus starten op 1 september opnieuw - net als vele andere activiteiten de wekelijkse gemeentelijke sportlessen. Zoek geen uitvluchten maar sport mee,
verbijt de pijn van de eerste sessies, geniet van de zweetdruppels op je voorhoofd
en de zalige voldoening achteraf.

Aanbod
Kleuterturnen (vanaf 4j)

woensdag

13.30 - 14.30 uur

sporthal Berlare

woensdag

15 - 16 uur

sporthal Overmere

Naschoolse sport
(1ste, 2de en 3de leerjaar)

dinsdag

16.30 - 17.30 uur

sporthal Overmere

Stepaerobic

maandag

20 - 21 uur

balletstudio

Aerobic

dinsdag

20 - 21 uur

sporthal Berlare

donderdag

20 - 21 uur

sporthal Overmere

dinsdag

14 - 15 uur

sporthal Berlare

dinsdag

15.30 - 16.30 uur

sporthal Overmere

dinsdag

9 - 10 uur

sporthal Overmere

Seniorenturnen
Actieve 50+ sport

Schrijf nu in!
Zin in een wekelijks sportuurtje? Aarzel niet en schrijf onmiddellijk in.
kleuterturnen en naschoolse sport: 5 euro voor een tienbeurtenkaart of 1 euro per sessie.
Inschrijven ter plaatse;
andere reeksen: 10 euro voor een tienbeurtenkaart of 25 euro voor een dertigbeurtenkaart.
Te koop op de sportdienst en in de cafetaria van sporthal Berlare en sporthal Overmere.

•
•

Iedereen is welkom, zolang hij of zij zaalsportschoenen draagt met zandvrije, kleurvaste zolen die
nog niet buiten zijn gebruikt.
meer info:
sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
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Organisator Lakeside
zoekt creatieve kinderen
Donckpop v.z.w., de organisator van Lakeside Festival aan het Donkmeer,
organiseert op zondag 12 september een AFVALrace voor kinderen.
Iedereen mag meedoen en maakt kans op een leuke prijs.

Lakeside Festival houdt op de laatste dag van het festival een familiedag met een aantal acties ten voordele van ‘Bonjour Afrique’, dat zich
inzet voor de armste Afrikaanse kinderen in Senegal. Tussen 15 en 17
uur wordt samen met het publiek een lied en videoclip opgenomen.
Het lied wordt kort na de middag aangeleerd met workshops zang
en percussie.
Lakeside heeft daarnaast nog een creatieve uitdaging voor kinderen.
Joris Walraet van Donckpop v.z.w.: “We houden op het Donkmeer
een AFVALrace met miniatuurbootjes om 17 uur. De kinderen maken
deze bootjes zelf van afval en recuperatiemateriaal, net zoals de Senegalese straatkinderen dat doen. Voor de winnaars hebben we een
aantal leuke prijzen in petto.” Kandidaten komen vanaf 12 uur met
een bootje naar het festivalterrein aan Festivalhal Donkmeer.
Of ze knutselen ter plaatse een exemplaar in elkaar. Petﬂessen,
tetrabrik, plastic, hout, … zijn ter beschikking, net als een begeleider
om wat te helpen.
Maak zelf je bootje van afval, net zoals de kinderen in Senegal.
meer info:
www.atlakeside.be

UiTtip
LAKESIDE: VINTAGE SFEER EN AMBIANCE FESTIVAL
vrijdag 10 t.e.m. zondag 12 september
site Festivalhal Donkmeer
Terug naar de sixties, seventies en vroege eighties!
Think fun, sun, surf, water! Popcorn, Pop, Rock, Funk, Soul, Motown (‘60-‘70).
Sfeervol nieuw festival met live acts.
Twee Vintage parties (De Pré Historie Live! op vrijdag en L-Fêtes en DJ Zaki op zaterdag).
Op zondag familiedag voor het goede doel.
meer info: www.atlakeside.be
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© www.fstop.be

’t Is maar om te lachen!
Het Woord opent nieuw seizoen Stroming met comedy, cabaret en muziek
We belden Filip Haeyaert op, maar we
kregen Ygor aan de lijn die erop stond zich
persoonlijk voor te stellen aan het Berlaarse
publiek. Bij deze.
Het wordt stilaan traditie.
Zoals een kalkoen bij kerst, hoort
Het Woord bij de seizoensopening van
CC Stroming. Het Woord is een concept
van Bosquimano v.z.w. en is aan zijn
negende editie toe. En ook het publiek
blijft het smaken.
Het Woord. Dat staat voor een uitstekende
cocktail van stand-up comedy, cabaret en
muziek. Met bekende en minder bekende
koppen. Ja, zelfs lokaal talent. En het publiek
geniet van al dat moois vanuit gezellige
zeteltjes en krijgt hapjes en drankjes aan
tafel geserveerd.
Op de aﬃche alweer vier straﬀe acts: Piet De
Praitere brengt fragmenten uit zijn nieuwe
‘Al wat je zegt, zeg je toch zelf’ (Lang niet
meer aan één stuk door zo gelachen, aldus
Het Nieuwsblad); Niki De Sitter debuteert
in ‘Schoppenvrouw’ met haar visie op het
verschil tussen man en vrouw; De Anale Fase
zorgt voor een geschifte kleinkunstnoot; en
Ygor (alias van Filip Haeyaert) doet denken
aan een combinatie van Urbanus en Wim
Helsen, maar evengoed aan een strip van
Kamagurka…
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Ygor: Ik ben een mooie man van middelbare
leeftijd met krullend haar. Ik lijk op Lucien Van
Impe en draag een uniform. Maar dat is niet
zo uitzonderlijk. Iedereen in Poperinge draagt
een uniform. Je weet wel, zo’n dingske met zo’n
dingske. En daar nog zo’n ding aan.
In je biograﬁe lezen we dat je een ﬁere inwoner van Poperinge bent. Hoe belangrijk
is deze stad in jouw show?
Ygor: Van levensbelang! Je moet weten dat Poperinge een middeleeuwse grensstad is, tegen
Frankrijk aan. Daar wonen bijzondere mensen,
zoals Roger en Bernard. Bernard de duivenmelker raakte afgelopen winter nog met zijn hoofd
gekneld in een dakvenster. En de dieren kunnen
bij ons nog altijd praten. Dat is uniek! Daar ben
ik ongelooﬂijk trots op. Kijk, als je dat soort dingen niet op voorhand weet, dan is mijn show
maar half zo interessant. Maar kom anders
eens langs. Met de trein kan je niet missen. We
hebben maar één spoor en één trein. En vanop
die trein kan je halfnaakte mannen op hun
paard zien rijden. Wat een belevenis!
Ongetwijfeld. Doe Nijntje onze groeten.

Jos praat Het Woord op zijn eigengereide
manier aan elkaar. Jos is het alter ego van
trotse Bosquimano-voorzitter Joris Van
Peteghem. “Het Woord is ons troetelkind.
We hebben het al die jaren met veel liefde
verzorgd. Op ons palmares staan ronkende
namen, die op dat moment soms nog niet
bekend waren. Ik denk aan Lieven Scheire
van de Neveneﬀecten, David Galle, Raf Coppens, Gili, Gunther Lamoot, Rik De Leeuw,
Stash en Axl Peleman. We waren pioneers
in de regio. Maar we hebben volgehouden,
samen met de steun van CC Stroming.
Het resultaat is dat we nu volop het vertrouwen krijgen van publiek én artiesten.
En dat doet het beste vermoeden voor onze
jubileumeditie volgend jaar…”

meer info:

Het Woord vindt plaats op zaterdag
18 september om 20 uur in CC Stroming.
Tickets kosten
12 / 11 (+55j) / 10 (abo en -26j) euro
of twee stempels op de culturele zuipkaart.
Reserveren via 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be.

UiTtip
DE PRUIMELAARSTRAAT
vrijdag 1 oktober om 20 uur | CC Stroming

© 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!

Schattige familievoorstelling
vervolledigt openingsweekend
Een openingsweekend telt meerdere dagen. Anders klinkt het
wat onnozel. En dus heeft CC Stroming naast Het Woord op
zaterdag ook ‘Babar, de kleine olifant’ geprogrammeerd, een
warme familievoorstelling op zondagnamiddag.
Wat gebeurt er als een olifantje uit het oerwoud toevallig in
de stad belandt…? Een Franse auteur fantaseerde erop los en
schreef voor kinderen een hartverscheurend verhaal. Over het
kleine olifantje Babar, dat zijn moeder verliest en een plaats
zoekt en vindt tussen de mensen in de grote stad. Maar de
heimwee groeit. Terug thuis wacht hem een koninklijk avontuur
waarbij de kindjes in de zaal worden betrokken…
Acteur Brecht Vanmeirhaeghe en pianiste Marieke Arnou
brengen het verhaal tot leven.

meer info:

Babar, de kleine olifant is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar
en vindt plaats op zondag 19 september om 15 uur
in CC Stroming.
Tickets kosten 6 / 5 (+55, abo en -26j) / 3 (kinderen tot 12j) euro
of één stempel op de culturele zuipkaart.
Reserveren via 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be.

met: Camilia Blereau, Els Olaerts, Tuur De Weert, Marc Peeters,
Jaak Van Assche, Luc Springuel en Hilde Van haesendonck
tickets: 11 / 10 (+55j) / 8 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele
zuipkaart
Meer info en reserveren bij de cultuurdienst: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

UiTtip
BEZOEK DE BOEKENBEURS
SAMEN MET DE BIB
donderdag 4 november om 18 uur
vertrek aan bibliotheek Berlare
Zot van boeken? Dan is de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen het
paradijs! Ga mee met de bib en De Leesdijk en je hoeft aan niets te
denken. Er is een all-in arrangement (busvervoer en toegangsticket)
voor slechts 5 euro.
Inschrijven is verplicht en kan tot 30 oktober in de bib of per e-mail.
De bus is terug in Berlare rond 23 uur.
Meer info bij de bibliotheek: 052 42 61 88
en berlare@bibliotheek.be
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De vier elementen domineren
Open Monumentendag
Zondag 12 september vindt de 22ste editie van Open Monumentendag Vlaanderen plaats.
Centraal dit jaar staan de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht.
Maar liefst 210 steden en gemeenten nemen deel. Ook Berlare hoort daarbij,
met tentoonstellingen, wandelingen en demo’s.

Programma Berlare
Ook in onze gemeente kan je deze grote evolutielijnen volgen.
Wind en water waren bijvoorbeeld de bondgenoten van molenaars
en veermannen. Turf diende als brandstof. Van de populieren in het
Broek maakte men lucifers.
Aan de hand van kleine tentoonstellingen en rondleidingen kan je
op Open Monumentendag kennis maken met de historische relatie
tussen mens en natuur in Berlare.
Het programma ziet er als volgt uit:
tentoonstelling over de vier elementen en opgravingen in het
Kerkveld van 10 tot 18 uur in het gemeentelijk infokantoor/
Museum Donkmeer
pastoor Leys bakt ovenkoeken in traditionele bakoven
demo’s om 14.30, 15.30 en 16.30 uur in Lindestraat 43
ecologische wandeling rond turfwinning, lucifers en evolutie
bosbeheer om 10 en 15 uur vanuit café De Turfput
(organisatie: v.z.w. Durme)
inschrijven: 052 42 35 31
fototentoonstelling en bezoek orgel
van 10 tot 18 uur in Sint-Martinuskerk (organisatie: Open Kerk)
begeleide wandeling over het Sigma-plan
meer info op www.berlare.be
open atelier smederij Van De Velde
van 14 tot 18 uur in Kerkstraat 40

•
•
•

Water, vuur, aarde en lucht hebben een
cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van
de mens en zijn omgeving. De primitieve
mens leefde met de elementen zoals ze
zich voordeden, zonder meer. Maar toen hij
nederzettingen begon te bouwen, moest
de mens ingrijpen en er vaak strijd mee
leveren: poelen en moerassen droogleggen, dijken bouwen, beplanten tegen
wind, teelt aanpassen aan de grondsoort,
… De relatie tussen mens en natuurelementen evolueerde nog verder naarmate
gemeenschappen steeds groter werden
en zich meer organiseerden. Platgetreden
paden en karrensporen werden uiteindelijk
snelwegen, kunstmatige kanalen zorgden
voor eﬃciënt vrachtvervoer, steenkool werd
een belangrijke energiebron, aangelegde
parken dienden voor verstrooiing, … Het
zijn deze ontelbare getuigen en sporen van
de haat-liefdeverhouding tussen mens en
elementen die inspiratie bieden voor Open
Monumentendag 2010.
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•
•
•

meer info:
cultuurdienst: 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be
www.openmonumenten.be

Berlare wil nog meer
senioren aan het
sporten krijgen
Tweede opstartfase GALM-project

UiTtip
BERLAARSE HUIZEN
VAN VÓÓR WERELDOORLOG II
zondag 12 september tot zondag 10 oktober | CC Stroming

Twee jaar terug startte Berlare, in samenwerking met het
provinciebestuur, met een sport- en bewegingsproject voor
senioren die niet (meer) sportief actief zijn, maar dat wel
(weer) willen worden. Dit GALM-project (Gezond Actief Leven
Model) werd een onverhoopt succes en het resultaat is het
blijvend wekelijks sportuurtje Actieve 50+ op dinsdag.
Het gemeentebestuur rekruteert nu nieuwe senioren om ook kennis
te maken met het project. Elke inwoner tussen 60 en 68 jaar krijgt
daarom deze weken een brief over GALM. Daarbij zit een uitnodiging
voor een vrijblijvende ﬁttest op 19 oktober in sporthal Overmere en
een vragenlijst die je ingevuld terugbezorgt aan de sportdienst. Wie
zijn ingevulde vragenlijst niet vóór 20 september terugbrengt, mag
een medewerker verwachten om samen de enquête in te vullen en
eventuele vragen te beantwoorden.

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

voormalig huis notaris De Weert

© Herman De Backer

Een prachtige fotoreeks van markante huizen in onze gemeente
van vóór de Tweede Wereldoorlog (19de eeuw, eeuwwisseling en
Art Deco). Een overzicht van architecturale landschapszichten die
we dagelijks voorbij rijden, zonder er aandacht aan te besteden.
Een project van curator Marc Van Gysegem en Fotocollectief Stroming dat eerder ook al vele positieve reacties kreeg met ondermeer
‘Berlare aan het werk’, ‘Straatportretten’ en ‘De Donk gefotografeerd’.
Opening op zondag 12 september om 17 uur.
Meer info bij de cultuurdienst: 052 42 42 47
en ccstroming@berlare.be

UiTtip
FAMILIE DE SUTTER
BEZOCHT PATER DE VISSCHER:
EEN TERUGBLIK

UiTtip

maandag 11 oktober om 20.15 uur
bibliotheek Berlare

dinsdag 21 september | met de autobus naar Deinze

Pater De Visscher is priester voor 36 dorpen en bezieler van enkele
grote infrastructuurwerken in west-Kasai. Daarnaast volgt hij er ook
van dichtbij de uitbouw van het onderwijs en de gezondheidszorg.
Familie De Sutter ging op bezoek bij de pater om zijn werk te bekijken en om hem een hart onder de riem te steken. De familie deelt
nu haar ervaringen met al wie interesse heeft. De toegang is gratis.
Meer info bij de bibliotheek: 052 42 61 88
en berlare@bibliotheek.be

SENIOR SPORTIEF
Vijftigplussers zijn welkom op de Oost-Vlaamse seniorensportdag.
Badminton, aquagym, ﬁetsen, petanque, yoga, gymnastiek, volksdans, krulbol, seniorobics, … Het kan allemaal.
De deelnameprijs bedraagt 5 euro. Dit omvat het busvervoer,
deelname aan de activiteiten, een aandenken, verzekering, koﬃe
en gebak. Je kan een koude schotel bestellen voor 8,50 euro, maar
je mag evengoed een eigen lunchpakket meenemen. Inschrijven
vóór 10 september.
Meer info en inschrijven bij de sportdienst: 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be
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UiTagenda

zaterdag 4 september om 14 uur

dinsdag 7 september om 19 uur

dinsdag 14 september

3 UREN VAN UITBERGEN
WTC DE DORPSVRIENDEN
Fietstocht in groep, onder begeleiding van
wegkapiteins en volgwagens.
Gematigde snelheid van ongeveer 25km/
uur. De afstand bedraagt 70km, verdeeld
over vier ronden. Inschrijving kan tussen 13
en 13.45 uur. De rit start om 14 uur.
plaats: Café Ter Linden
meer info: 0479 31 16 99
en www.dorpsvrienden.be

CURSUS ORIËNTAALSE BUIKDANS:
GRATIS PROEFLES
(door: Veronika Gosselin)
Breng je lichaam in conditie en herontdek
je innerlijk evenwicht met deze zachte vorm
van bewegen.
Nieuwe lessenreeksen vanaf
14 september: beginners van 19 tot 20.15
uur; semi-gevorderden van 20.15 tot 21.30
uur. 95 euro per reeks.
plaats: Balletschool (Dorp 96)
meer info: 0485 50 70 35
en www.neyah.be
Een organisatie van Neyah.

ZUMBA : START NIEUWE REEKS
(door: Imka Bogaert)
Zumba-ﬁtness elke dinsdag van 20 tot 21
uur of van 21 tot 22 uur.
De lessen worden gegeven door een
instructor met licentie. Nieuwe leden zeker
welkom.
De prijs bedraagt 6 euro per beurt of 50
euro voor een tienbeurtenkaart.
plaats: sporthal Overmere
meer info: 0477 90 21 84
en imkabogaert@hotmail.com

zaterdag 4 en zondag 5 september
SCHEEF WEEKEND
CHIROJONGENS BERLARE
Op zaterdag van 17.30 tot 21 uur en op
zondag van 12 tot 14 uur kan je
aanschuiven voor een mosselfestijn.
Inschrijven vooraf is niet nodig!
plaats: Scheve Villa
meer info: www.schevevilla.be

zaterdag 18 september van 9 tot 12 uur
vrijdag 10 t.e.m. zondag 12 september
LAKESIDE VINTAGE SFEER EN
AMBIANCE FESTIVAL
zie UiTtips p. 29

BEHEERSWERKEN HEIDEMEERSEN
Vrijwilligers voeren het maaisel van droog
grasland af.
plaats: Heidemeersen
meer info: 052 42 69 72
Een organisatie van Natuurpunt
Dendermonding.

zaterdag 11 september vanaf 9.30 uur
zondag 5 september om 12 uur
35 JAAR VFG BERLARE
VLAAMSE FEDERATIE VAN
GEHANDICAPTEN
AFDELING BERLARE
VFG Berlare bestaat 35 jaar en viert dat met
een etentje, een feestmoment en een
optreden van Jean Monet.
5 euro voor leden;
10 euro voor niet-leden.
plaats: Zaal De Dreef
meer info: 0474 46 02 61
en wim.arbijn@gmail.com

GROTE PRIJS KONINKLIJKE
NATIONALE BOND DER BELGISCHE
WIPSCHUTTERS
Grote Prijs KNBBW voor scholieren
(8 tot 14 jaar) en junioren (15 tot 18 jaar).
plaats: schuttersterrein sportpark
Overmere
meer info: 0479 82 34 68
Een organisatie van Koninklijke Gilde
Sint-Sebastiaan.

zondag 12 september van 10 tot 18 uur
OPEN MONUMENTENDAG
VLAANDEREN
zie artikel p. 32

zondag 5 september om 14 uur
STARTDAG CHIROMEISJES
EN –JONGENS OVERMERE
zie UiTtips p. 27
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zaterdag 18 september om 17 uur
WANDELING EN BREUGELMAALTIJD
V.Z.W. DURME
Na een wandeling in de Scheldebroeken
schuiven de deelnemers aan voor een
breugelmaaltijd.
Volwassenen betalen 16 euro; kinderen
tot 12 jaar 10 euro. Inschrijven kan tot 10
september. Betaling enkel op voorhand:
contant of via 979-3287605-86.
afspraak: Wijmenboshoeve (Waterhoek 11A)
meer info: 052 42 54 86

zaterdag 18 september om 20 uur
HET WOORD - BOSQUIMANO
zie artikel p. 30

zondag 12 september om 17 uur
OPENING BERLAARSE HUIZEN VAN
VÓÓR WERELDOORLOG II
(door: Fotocollectief Stroming)
zie UiTtips p. 33

zondag 19 september om 15 uur
BABAR, DE KLEINE OLIFANT
(door: Brecht Vanmeirhaege &
Marieke Arnou)
zie artikel p. 31

woensdag 22 september vanaf 14.30 uur

vrijdag 1 oktober om 19.30 uur

zaterdag 9 oktober om 13.30 uur

SCHOLENVELDLOOP
Een organisatie van de sportdienst,
atletiekkern Overmere en Stichting Vlaamse
schoolsport.
plaats: sportpark Overmere
meer info: 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be

QUIZ OUDERRAAD GEMEENTESCHOOL
UITBERGEN
zie UiTtips p. 27

STARTDAG KSJ BERLARE
zie UiTtips p. 27

zondag 10 oktober om 11.15 uur
vrijdag 1 oktober om 20 uur
DE PRUIMELAARSTRAAT
(’T ARSENAAL)
zie UiTtips p. 31

HANDBAL: HC GROOT BERLARE
HC EVERGEM
plaats: sporthal Berlare
meer info: 0486 42 13 24

zaterdag 2 oktober om 7.30 uur

zondag 10 oktober vanaf 11.30 uur

TREKTELLING IN HET AUBROEK
(SCHELDEBROEKEN)
Vrijwilligers tellen trekvogels. Vinken,
graspiepers, boomleeuweriken, buizerds,
sperwers, bruine kiekendieven. Eventueel
ook rode wouw, zwarte wouw en visarend.
Blijvers zorgen zelf voor picknick.
afspraak: Veerhuis Berlare
meer info: 052 44 84 42
Een organisatie van Natuurpunt Dendermonding, Vogelwerkgroep Durmevallei
en v.z.w. Durme

MOSSELSOUPER
GEZINSBOND BERLARE
Mosselen met frietjes of brood
(13 euro of 7 euro voor kinderen).
Balletjes in tomatensaus (9 euro).
Of stoofvlees (9 euro).
Er is ook een kinderbox (6 euro)!
Voor iedereen een gratis welkomsdrank.
Ook niet-leden welkom.
Deze betalen 3 euro extra
(niet voor kindermenu’s).
plaats: Parochiezaal Berlare
meer info: 052 42 60 51

zondag 26 september vanaf 7.30 uur
WANDELHAPPENING PA & GIJS
TOCHTEN
BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE
zie UiTtips p. 27

zondag 26 september om 15 uur
VOETBAL:
SK BERLARE - K. EVERBEUR AVERBODE
plaats: SK Berlare (Bosstraat 71E)
meer info: 0475 87 38 53
en www.skberlare.be

zondag 26 vanaf 15 uur
en dinsdag 28 september vanaf 10 uur
WERELDWINKELTERRAS
OXFAM WERELDWINKEL BERLARE
Kermisterras voor iedereen.
Je kan ook snuisteren in de winkel.
plaats: Oxfam Wereldwinkel Berlare
meer info: berlare@oww.be

zondag 3 oktober om 13.30 uur
STARTDAG
CHIROMEISJES EN –JONGENS BERLARE
zie UiTtips p. 27

maandag 11 oktober om 20.15 uur
FAMILIE DE SUTTER
BEZOCHT PATER DE VISSCHER
zie UiTtips p. 33

dinsdag 5 en 12 oktober om 19.30 uur
zondag 26 september om 21 uur
STUDIO ZONDAG
MET COVERBAND REVISION
Een coverband? Ja, maar een speciale die
het aandurft om verschillende genres aan
elkaar te knopen. Een aanrader voor een
geslaagde kermis!
plaats: Cultuurcafé CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE
IN STIJL (door: Marina Marissen)
Je hoeft geen communicatiespecialist te
zijn om een duidelijke tekst in klare taal af
te leveren! Deze workshop helpt je een heel
eind op weg, aan de hand van vele stijltips
en voorbeelden uit folders, persteksten,
verslagen en aﬃches. Inschrijven
noodzakelijk.
plaats: CC Stroming
meer info: 03 775 44 84
Een organisatie van Vormingplus
Waas-en-Dender en CC Stroming.

dinsdag 12 oktober om 19.30 uur
INFORMATIEAVOND MAAG- EN
DARMPROBLEMEN: PREVENTIE EN
SCREENING
Gastsprekers zijn dokter Marijke Paelinck en
dokter An Pieters van de afdeling gastroenterologie van het Sint-Blasiusziekenhuis
in Dendermonde.
plaats: Parochiale Kring Overmere
meer info: 03 760 93 91
Een organisatie van CM Berlare in
samenwerking met KAV, Markant en KVLV.

vrijdag 1 oktober om 19.30 uur
ONTMOETINGSFEEST KAV OVERMERE
Gezellig samenzijn onder vriendinnen met
een etentje en ontspanning.
Ook niet-leden welkom.
plaats: Parochiale Kring Overmere
meer info: 09 367 63 92
en godvdp@scarlet.be

zaterdag 9 oktober van 8.30 tot 13 uur
VERKOOP AFGEVOERDE BOEKEN
BIBLIOTHEEK BERLARE
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 61 88
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vrijdag 15 oktober om 19.30 uur

maandag 18 oktober om 19.30 uur

zondag 24 oktober om 7.30 uur

START NIEUW KAARTSEIZOEN
KAARTCLUB VOOR OUTER & HEERD
Iedere derde vrijdag van de maand: kaarting
in een vriendschappelijke, ongedwongen
sfeer. Inschrijven vanaf 19 uur. Elke maand
is er 25 euro te verdelen onder de eerste
vier van de avond. Nieuwe leden zijn steeds
welkom.
plaats: Sporthal Overmere
meer info: 0476 48 41 85

ZO WIL IK NIET STERVEN
(door: Annemie D’heer)
Mensen plannen hun agenda, hun
loopbaan en allerlei projecten. Velen treﬀen
regelingen voor hun erfenis. Maar wat we
meestal niet plannen is ons levenseinde.
Toch is het belangrijk om het einde van je
leven niet aan anderen of het toeval over
te laten.
plaats: Parochiezaal Berlare
meer info: 03 760 93 91
Een organisatie van CM Berlare in samenwerking met KWB, KVLV, KAV en
Gezinsbond.

TREKTELLING IN HET AUBROEK
(SCHELDEBROEKEN)
Vrijwilligers tellen trekvogels. Vinken,
graspiepers, boomleeuweriken, buizerds,
sperwers, bruine kiekendieven. Eventueel
ook rode wouw, zwarte wouw en visarend.
Blijvers zorgen zelf voor picknick.
afspraak: Veerhuis Berlare
meer info: 052 44 84 42
Een organisatie van Natuurpunt
Dendermonding, Vogelwerkgroep
Durmevallei en v.z.w. Durme.

vrijdag 15 oktober om 20 uur
ALGEMENE KENNISQUIZ
CURIEUS BERLARE
Ploegen bestaan uit maximum vier
personen. Deelnemen kost 15 euro.
plaats: CC Stroming
meer info: 0486 42 13 24

zaterdag 16 oktober om 20 uur
HOE MOET HET NU VERDER
(PHILIPPE GEUBELS)
Uitverkocht

zaterdag 16 en zondag 17 oktober
MOSSELFESTIJN SK BERLARE
SK Berlare richt zijn tweede mosselfestijn in.
Kaarten verkrijgbaar bij bestuur en spelers.
plaats: SK Berlare (Bosstraat 71E)
meer info: 0475 87 38 53
en www.skberlare.be

zondag 17 oktober om 17 uur
OPENING PIERRE VLERICK
De etsen en litho’s van Pierre Vlerick zijn
gekenmerkt door een sterk geraﬃneerde
lijnvoering.
De tentoonstelling loopt tot 21 november.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 42 47
en ccstroming@berlare.be

zondag 24 oktober om 9 uur
donderdag 21 oktober om 19.30 uur
DE EUROPESE UNIE EN BELGIË
(door: Hendrik Vos)
België en de EU zijn nauwer verbonden dan
ooit tevoren. Onze titelvoerend burgemeester als Europees Commissaris van Handel.
Van Rompuy als allereerste Europese
‘president’. En momenteel zijn we ook voor
een half jaar voorzitter van de EU. Maar
wat betekent dat allemaal in de praktijk?
Inschrijven noodzakelijk.
plaats: CC Stroming
meer info: 03 775 44 84
Een organisatie van Vormingplus
Waas-en-Dender en CC Stroming.

STILLEVEN – V.Z.W. DURME
Volg de gids op zoek naar stilte in Reservaatzone Donkmeer. Breng je eigen zitje mee.
afspraak: houten chalet ingang Nieuwdonk
meer info: 0478 76 55 49

zondag 24 oktober om 11.15 uur
HANDBAL:
HC GROOT BERLARE - A. TEMSE
plaats: sporthal Berlare
meer info: 0486 42 13 24

maandag 25 oktober om 20.15 uur
DOOR DE OGEN VAN EEN VROUW
(door: Christel Geerts)
zie UiTtips p. 23

zaterdag 23 oktober om 20 uur
OP DRIFT!
(HAUTEKIET & DE LEEUW)
Jan Hautekiet & Rick de Leeuw, messcherp
en recht voor de raap, duelleren in de zone
tussen wens en waarheid. In de voorstelling
schreeuwt de lust, wankelt de liefde,
schaterlacht de waan van de dag en weerklinkt een fonkelende ode aan de vrijheid.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

vrijdag 29 oktober om 20 uur
PHINYX’ MUZIEKQUIZ
zie UiTtips p. 27

zondag 31 oktober om 19.30 uur
STUDIO ZONDAG MET BLUNT
Blunt heeft een ijzersterke live reputatie.
Getuige daarvan hun optredens op ondermeer Dranouter Folkfestival, Skägen Folkfestival Denemarken en de Gentse Feesten.
plaats: cultuurcafé CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be
Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be.
Organiseer je zelf een activiteit?
Maak ze bekend via
www.UiTdatabank.be.
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WIE? WAT? WAAR?

GEMEENTERAADSLEDEN

GEMEENTEBESTUUR BERLARE

Luc Vercruyssen

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

052 42 53 86

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

SCHEPENEN
Anne-Marie De Lausnay
Burg. De Lausnaystraat 33, Overmere 09 367 83 46
schependelausnay@berlare.be
cultuur, landbouw, polders, dijken, middenstand, lokale economie,
groenplanning
spreekuur: zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22
Tijdens schoolvakanties enkel op afspraak.
René Kets
Turfputstraat 54, Berlare
052 42 21 64
schepenkets@berlare.be
onderwijs, vorming, huisvesting/patrimonium, toerisme (en Eendenkooi)
spreekuur: op afspraak
Julien Wettinck
Kruisstraat 61, Overmere
09 367 58 18
schepenwettinck@berlare.be
openbare werken, algemeen onderhoud, kerkfabrieken, begraafplaatsen,
feestelijkheden
spreekuur: op afspraak

Turfputstraat 88a, Berlare
052 42 23 25
vercruyssen.luc@telenet.be
Francky Verhofstadt
Heikantstraat 48d, Overmere
09 367 89 06
francky.verhofstadt@skynet.be
Carine Meyers
Donklaan 249/6, Uitbergen
02 549 00 24
carine.meyers@vld.be
Marleen Zaman
Donklaan 22a, Berlare
09 342 09 17
marleen.zaman@telenet.be
Jan De Palmenaer
Veerstraat 81b, Uitbergen
09 367 82 72
jandepalmenaer@hotmail.com
Michel Van der Haegen Warande 24, Berlare
052 42 29 97
vanderhaegen.michel@skynet.be
Tania Vis
Hogeweg 22, Berlare
052 42 30 16
tania_vis@msn.com
Patrick Van Malderen Galgenbergstraat 73, Berlare
052 42 50 37
patrick.van.malderen@skynet.be
Freddy Schatteman
Mandemakersstraat 4, Berlare 052 42 25 41
schatteman.freddy@skynet.be
An Van Driessche
Koﬃestraat 25, Uitbergen
09 367 94 26
anvandriessche@skynet.be
Steven Baeyens
Rijtewegel 23, Berlare
0479 27 82 92
baeyens_steven@hotmail.com
Dion Landuyt
Kerkveld 3, Berlare
052 43 00 86
dion.landuyt@skynet.be
Piet Vandoolaeghe
Kruisstraat 3, Overmere
0476 29 30 83
piet.vandoolaeghe@skynet.be
Raf Maes
Groenstraat 31, Uitbergen
0497 53 29 80
rafmaes@telenet.be
Willy De Coster
Kerkwegel 20, Uitbergen
09 367 55 49
willy@decoster.be
Erik Van Acker
Sint-Annaplein 8
0473 22 09 23
Kris Malﬂiet
Frank Lippens
gemeentesecretaris

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

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

0472 47 99 81

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

GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare

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

openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag
8-12 uur / 13-17 uur
donderdag
8-12 uur
vrijdag
8-12 uur
sluitingsdagen gemeentehuis
dinsdag 28 en woensdagnamiddag 29 september
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)

GEMEENTEHUIS UITBERGEN
Veerstraat 10, Uitbergen
09 367 50 66
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur
sluitingsdagen: zie gemeentehuis Berlare (blz. 37)
De gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen zijn enkel infoen doorgeefpunten. Je kan er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de burgerlijke stand aanvragen. Maar de verwerking kan
niet onmiddellijk en niet ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, kinderpasjes, …
Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde
documenten wil krijgen: in het deelgemeentehuis, in het gemeentehuis
van Berlare of (als dat kan) thuis met de post.
In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk vuilzakken, GFTstickers en rattenvergif meenemen.

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

> MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST
Bollewerkstraat 34

> OPENBARE BIBLIOTHEEK

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

052 42 29 75

052 43 23 44

Dorp 101a, Berlare
bibliothecaris: Ann Pieters

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

diensthoofd: Karine Lammens
bevolking@berlare.be

> TECHNISCHE DIENST

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

> MILIEUDIENST
milieuambtenaar: Gaby De Bruycker

> FINANCIËLE DIENST
ontvanger: August Wouters

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

> CULTUURDIENST / CC STROMING
052 42 35 31
cultuur@berlare.be

> DIENST JEUGD & VORMING
Gaver 72, Berlare
diensthoofd: Amber Vande Winckel
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De bib is onbereikbaar en dus gesloten
op maandag 27 en woensdag 29 september.
openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2
woensdag
18.30-20.30 uur
vrijdag
18.30-20.30 uur

09 367 87 55

> SPORTDIENST

BUITENDIENSTEN
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

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

052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

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

052 42 28 92

OCMW BERLARE

> TOERISTISCHE DIENST / INFOKANTOOR
Museum Donkmeer, Donklaan 123

09 342 92 40
toerisme@berlare.be

toerismecoördinator: Ina Van de Velde

> VOORZITTER OCMW-RAAD
Gunther Cooreman
0472 47 99 81
Salvialaan 20, Berlare
voorzitter@ocmwberlare.be
Spreekuur: na telefonische afspraak

openingsuren
elke dag van 9.30 tot13 uur en van 13.30 tot 16 uur

> OCMW-RAADSLEDEN
> EENDENKOOI

0473 18 00 66

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

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

Aanmelden uiterlijk 15 minuten
vóór sluitingsuur

> DIENSTEN VOOR OPVANGGEZINNEN
Voor wie een onthaalgezin in Berlare zoekt of er zelf
onthaalmoeder wil worden.
Landelijke kinderopvang
regionaal secretariaat
Bosstraat 14, 9420 Mere
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

Marleen Lateir - Broekstraat 5, Overmere
09 367 51 47
Ingrid Rogiers - Gaver 112, Berlare
0478 29 31 03
Helena Lateir - Brielstraat 3 bus 4, Berlare
052 43 22 20
Frank Van Laere - Mosseveldstraat 14, Overmere 0474 25 78 18
Martha Tackaert - Hogeweg 8a, Berlare
052 42 30 82
Bart Van Malderen - Beukenlaan 14, Berlare
052 42 73 66
Robert Audenaert - Loereveldstraat 28, Overmere 09 367 61 92
Erna Peelman - Schuurputstraat 20, Berlare
052 42 42 80
> SECRETARIS OCMW
Hilde Van der Jeugt
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
Voor ﬁnanciële tegemoetkomingen, budgetbegeleidingen,
sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden aan huis,
en dienstenchequeonderneming kan je van maandag tot vrijdag
van 8.30 tot 12 uur en dinsdag ook van 17 tot 19 uur terecht op
de sociale dienst.
Daarbuiten op afspraak.
Instellingen
Woonzorgcentrum Ter Meere
Baron Tibbautstraat 29, Overmere
09 326 97 30
directie: Freddy Schollaert
termeere@ocmwberlare.be
Serviceﬂats
De Zilverberk, Dorp 99, Berlare
Boerenkrijghof, Baron Tibbautstraat 31, Overmere

> GEMEENTELIJKE 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

opnamedienst woonzorgcentrum en serviceﬂats en
vragen rond zorgverzekering
enkel na afspraak
Wendy De Backer, sociaal verpleegkundige
09 326 97 34
opnamedienst@ocmwberlare.be
meer info op www.ocmwberlare.be

> 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
PWA-beambte: An Vanhove
Enkel op afspraak

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

09 337 50 40
pwa.berlare@ocmwberlare.be
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> SINT-MARTINUSFONDS
Openingsuren:
Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 16 tot 18 uur. Op woensdag gesloten.

> RAAD VAN BESTUUR
Freddy Schatteman - Mandemakersstraat 4, Berlare
René Kets - Turfputstraat 54, Berlare
Rita Sichien - Donklaan 50, Uitbergen
Piet Vandoolaeghe - Kruisstraat 3, Overmere
Gunther Cooreman - Salvialaan 20, Berlare
Herman Burghgrave - Bakkerstraat 162, Dendermonde
Frans Van Gaeveren - Sint-Anna 1b, Hamme
Marie-José De Schutter - Bunderstraat 6a, Berlare

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

> PASTOORS GROOT-BERLARE
052 42 25 41
052 42 21 64
0476 31 47 81
0476 29 30 83
0472 47 99 81
052 21 24 48
0475 44 94 03
052 42 27 54

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

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 Winkel (tot 12/9; daarna E.H. Van Steen)
B. Tibbautstraat 8, Overmere
09 367 50 30
St. Pietersbanden Uitbergen
E.H. Daniël De Backer, Veerstraat 13, Uitbergen 09 367 54 94

> 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

40

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

INSCHRIJVEN OP ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN VAN DE GEMEENTE
cultuurnieuwsbrief via mail > stuur een mailtje met als onderwerp ‘cultuur in je mailbox’ naar cultuur@berlare.be
gemeentelijke nieuwsbrief via mail > schrijf je in op www.berlare.be

0903 39969
0900 10 500
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Gemeente info
Kleinere restafvalzakken verkrijgbaar
Gemeentelijke e-nieuwsbrief vanaf september
Geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea
Infovergadering heraanleg weg Uitbergen-Berlare
Openbaar onderzoek stedenbouwkundige aanvragen Sigmaplan
Wijzigingen in reglement bibliotheek
In de kijker: verbouwing kinderopvang en Feestzaal Overmere
Voor wie gratis restafvalzakken en luierzakken?
Plaats vrij in dagelijks bestuur sportraad
Jeugdraad zoekt vers bloed
Openbare verkoop inboedel OCMW rusthuizen
Programma kermis Uitbergen, Donk en Berlare
Tips om je buren te vriend te houden
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Wonen & bouwen
Milieutip van de maand
Infosessies over duurzaam (ver)bouwen
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Welzijn
Griep: één prik vermijdt veel miserie
Inschrijven gemeentelijke kinderopvang herfstvakantie
Niet-dringend ziekenvervoer blijft
Rode Kruis Berlare geeft demo AED-toestel
OCMW strijdt tegen armoede
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Berlare & de wereld
Ecuador: Berlaars waterproject operationeel
Congo: onderwijzerswoningen met Berlaars geld
Hoe groot is jouw ecologische voetafdruk?
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UiT in Berlare
Opening Ros Beiaardruiternetwerk
Proef streekproducten in de bib
UiT in Berlare van start: win citytrip of I-pod
Greet Willems vond haar club via Week van de sportclub
Judo voor personen met een beperking
Wekelijkse lessenreeksen sportdienst opnieuw van start
Lakeside zoekt creatieve kinderen
’t Is maar om te lachen: openingsweekend CC Stroming
Open Monumentendag in Berlare
UiTagenda
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Wie? Wat? Waar?
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Terugblik in beeld
Uitneembare middenkatern

Genieten van een heerlijke picknick in het kasteelpark
op zondag 11 juli.

De gelegenheidsploeg ‘Pino is ziek’ won eind juni het volleybaltornooi van KAVOK Overmere. Achttien ploegen namen deel.

Berlare zingt! overspoelde het Kapelleplein met veel regen, maar
gelukkig ook met leuke liedjes en een superambiance!

Okra Overmere nodigde alle tachtigplussers uit voor een gezellige
namiddag. De oudste invité was 91 jaar.

Dikke fun afgelopen zomer op het gemeentelijk speelplein Kaboom!

binnenkant achterﬂap
Zoek- en kleurplaat “Vind Vlieg”
© Eddy Copers

Winnaar Infogem juli-augustus
(oplossing: detail gevel Dorp 5):
Rita Van der Haegen (Kruyenberg 29) mag een
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van
Berlare.

binnenzijde cover

© René Stevens

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!

Prijsvraag

BERLARE
IN BEELD

© Eddy Copers

GVK

Een massa toeschouwers genoot
van Ter land, ter Donk en in het meer.

Vorig jaar won dorpsgenoot Wouter Monchy nog de kwarttriatlon aan
het Donkmeer. Dit jaar triomfeerde bij de vrouwen Veerle D’Haese.

© Marc Van Gysegem

BERL ARE I OVERMERE I UITBERGEN

© Eddy Copers

© Eddy Copers

G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D
SEPTEMBER I OKTOBER 2010

