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Weet jij welke oud-strijder we hebben afgebeeld?
Je vindt deze foto op een van de Berlaarse kerkhoven.
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden van deze
Infogem in.
Daar vind je ook hoe je de kaart kan terugbezorgen.
Uit alle correcte inzendingen
loot een onschuldige hand
een winnaar. Hij of zij krijgt een
waardebon ter waarde van
25 euro voor een etentje in
een van onze plaatselijke
eetgelegenheden.
De winnaar wordt bekend
gemaakt in het volgende
nummer. Veel succes!
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Terugblik in beeld

Winnaar Infogem september-oktober
(oplossing: waterzuiveringsstation Sluis):
Margareta Van Geert (Mandemakersstraat 1)
mag een waardebon komen ophalen in het
gemeentehuis van Berlare.
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Een feestvierende Heikantstraat gaat uit de bol
tijdens het groot buurtfeest.

Meer dan 300 personen
genoten van een vers
gebakken ovenkoek
tijdens Open
Monumentendag.

326 personen kwamen frietjes eten in frituur Pater De Visscher.
Mede dankzij de inzet en de vlotte bediening van de vrijwilligers!
Bedankt iedereen.

De plaatselijke organisatie JIREH wuifde een vrachtwagen vol
hulpgoederen uit richting Roemenië. Gewassen kledij blijft welkom
bij Maria Beauprez, Nieuwdonk 7.

De actie ‘kook je ﬁt’ en het gezond kraam van het OCMW kon op
jaarmarkt op heel wat belangstelling rekenen. 154 personen namen
deel aan de korte gezondheidsquiz.

110 renners uit binnen- en buitenland te gast
tijdens Pa-Gijs Wielerfeest Heikantstraat.

binnenkant achterﬂap

Artikels voor het volgende nummer januari-februari worden verwacht
ten laatste op maandag 6 december op het redactiesecretariaat:
Communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be
Graag teksten aanleveren in Word; foto’s apart als fotobestand (jpg, eps, tiﬀ, bmp).
Activiteiten voor de kalender ten laatste ingeven op maandag 6 december
op www.UiTdatabank.be.
Chirojongens Sint-Jan Berchmans Berlare trapten op zondag 3 oktober een nieuw werkjaar af.
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Beste inwoners
Langzaam laat ons dorp zijn herfsttooi vallen. De prachtige mix van rood en bruin geven onze tuinen,
dreven en parken een extra dimensie. Je hebt ongetwijfeld ook al genoten van deze mooie taferelen,
misschien wel wandelend langs de Schelde, in het Broekbos of aan de boorden van ons Donkmeer.
De herfstperiode is de tijd om onze overleden familieleden en vrienden te herdenken en hulde
te brengen aan de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen.
Dit brengt mij dan ook bij de problematiek van onze gemeentelijke kerkhoven.
Het gemeentebestuur is in een vergevorderde fase om grond aan te kopen aan de kerk van Uitbergen.
Op die manier kunnen we binnenkort het kerkhof daar uitbreiden.
We hebben een ontwerpopdracht gegeven aan een studiebureau voor de herinrichting en verfraaiing
van het kerkhof van Berlare. Ook voor het kerkhof van Overmere staan dergelijke plannen op stapel.
De herfstperiode is voor de kleinsten ook wel cadeautjestijd, want de Sint maakt zich op om een
bezoekje te brengen en de schoen te vullen.
Het bestuur speelt hierop in en heeft, naast de leerlingen van de lagere school, ook alle kleutertjes een
ﬂuoriserend hesje cadeau gedaan, zodat ook zij opvallen in het verkeer.
Dat de gemeente de veiligheid van elke weggebruiker hoog in het vaandel draagt, heb je waarschijnlijk
ook al gemerkt aan verschillende ingrepen. Een studiebureau is aangesteld om een eerste plan te
tekenen voor de heraanleg van het ﬁetspad naar Zele. En het ontwerp voor de vernieuwing van de
verbindingsweg Berlare-Uitbergen zit in een laatste fase. We hopen in het prille voorjaar te kunnen
starten.
Ook huisvesting schiet in deze kille herfstperiode niet aan onze aandacht voorbij.
Sociale Huisvestingsmaatschappij Hulp in Woningnood heeft zopas de Overmeerse ﬁrma Everaert
aangesteld om 29 nieuwe woningen in de Baron Tibbautstraat te bouwen. Op deze manier tracht het
gemeentebestuur het vooropgestelde objectief van de Vlaamse overheid betreﬀende het grondenen pandendecreet te bereiken.
Je merkt het, geachte lezer, veel projecten zijn in uitvoering of staan in de startblokken en vragen onze
volledige aandacht. Wat de herfstperiode betekent voor de natuur, betekent het dus niet voor het
gemeentebestuur.
Mijn collega’s en ik wensen jullie nog een zonnig najaar. Geniet in deze herfstperiode van de kleurrijke
verwennerij in onze gemeente.

Met vriendelijke groeten
René Kets
schepen bevoegd voor onderwijs, toerisme, patrimonium en vorming
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Indienen kandidaturen
sportlaureaten 2010
De sportraad en het gemeentebestuur vieren de sportlaureaten 2010
tijdens het sportgala op vrijdag 18 februari in CC Stroming.
De organisatoren laten weten dat individuen en clubs
zich kunnen kandidaat stellen of een sporter/club kunnen voordragen.
Wie komt in aanmerking om op deze kampioenenviering te worden gehuldigd?
• Alle sporters, zowel individuele sporters als sportploegen, die in 2010 een opmerkelijke sportieve
prestatie hebben geleverd;
• Alle personen die zich als vrijwilliger al meerdere jaren verdienstelijk hebben gemaakt om de sport in
onze gemeente uit te bouwen.
Het volledige reglement en het kandidatenformulier vind je bij de sportdienst en op www.berlare.be. Indienen
kan tot uiterlijk 31 december 2010. Uit alle kandidaten kiest de sportraad nog een sporter van het jaar.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Bij de bedeling van Infogem september-oktober is in Overmere een en ander fout gelopen. Onze excuses hiervoor.
Wie toch nog graag dit nummer thuis ontvangt, contacteert de redactie: 052 43 23 30 en infogem@berlare.be.
Ook wie later nog ontdekt dat hij geen Infogem heeft gekregen, geeft een seintje. In principe valt Infogem in de
bussen op het einde van de even / begin van de oneven maanden.

Sportraad zoekt sportfoto’s
De sportraad wil het brede sportgebeuren in Berlare in beeld brengen.
Daarom roept ze alle sporters, sportclubs en andere verenigingen die sportieve activiteiten
organiseren, op om digitale foto’s te bezorgen van wandeltochten, ﬁetstochten, tornooien,
wedstrijden, turnlessen, droppings, trainingen, …
Foto’s bezorg je op cd-rom bij de sportdienst of via sportfoto.berlare@skynet.be.
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meer
in Berlare
vanaf p. 20

UiTtip
KERSTHAPPENINGS EN -MARKTEN

100 talen
van een kind:
vormingsessie voor
ouders
en professionals
Een kind spreekt vele ‘talen’. Als volwassene is het de
kunst al die talen te begrijpen.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang nodigt Mieke De
Veuster uit voor een boeiende uiteenzetting over dit
onderwerp. Ze geeft je aan de hand van veel
voorbeelden handige tips om beter met je kind te
communiceren.
De lezing vindt plaats op dinsdag 30 november om
19.30 uur in SCC De Venne.
Ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar en professionals
die met deze kinderen werken, zijn welkom. De toegang
is gratis, maar het Overleg vraagt om op voorhand in
te schrijven via 052 42 77 04 of jeugd.kinderopvang@
berlare.be.

Heel wat organisaties houden een kersthappening.
De volgende vind je terug op www.UiTinBerlare.be:
Kersthappening op vrijdag 10 december
vanaf 14 uur in rusthuis Kruyenberg

Ontdek huisgemaakte specialiteiten, handwerkjes en bloemstukken. Vanaf 18 uur is de cavabar met heerlijke hapjes open.
Organisatie: rusthuis Kruyenberg (052 42 30 57)
Kerstmarkt op zaterdag 18 december
van 14 tot 21 uur in VBS De Duizendpoot
(locatie Nieuwstraat)

Kraampjes met originele geschenken. Pannenkoeken, frietjes,
hotdogs, warme wijn, jenever, …
En de kinderen brengen het kerstspel tot leven.
Organisatie: Vrije Basisschool De Duizendpoot (052 42 37 29)
Kerstmarkt op zondag 26 december
van 14 tot 18 uur in kasteelpark Berlare

Hapjes en drankjes bij verschillende verenigingen.
Organisatie: gemeentebestuur Berlare (052 43 23 40)

meer welzijn
vanaf p. 15

Winterbraderie op zondag 26 december
vanaf 17 uur op kerkplein Overmere

Hartverwarmende drankjes, hapjes, leuke geschenkartikelen
voor de feestdagen, …
Organisatie: middenstand en verenigingen Overmere, i.s.m.
Unizo (09 367 65 12)
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GEBOORTES, OVERLIJDENS, HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
08/07/2010
19/07/2010
20/07/2010
20/07/2010
21/07/2010
23/07/2010
25/07/2010
27/07/2010
28/07/2010
02/08/2010
09/08/2010
10/08/2010
12/08/2010
14/08/2010
15/08/2010
18/08/2010
24/08/2010
24/08/2010
02/09/2010
07/09/2010
09/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
16/09/2010
18/09/2010
20/09/2010
24/09/2010
02/10/2010

Clark De Coensel
Samuel Flores-Legido
Florentien De Kegel
Nora Hallemans
Lisa Maes
Cleo Leys
Nora Vermeulen
Xandres Moerman
Lisa Tillieu
Aylany Poppe
Febe Vandersnickt
Fien Verhulst
Gilles De Backer
Emma De Cock
Arno Van Doorsselaere
Ilias Kasztanovics
Renske De Beule
Maithé Vrydag
Marie De Paepe
Rhune Simoens
Stan Knuts
Lander De Munter
Tibo De Winne
Vic Druez
Lore Tackaert
Mona Van de Vyver
Manou Vanden Berghe
Margot Vanpé
Miel Martens
Linz Burgelman

20/09/2010
23/09/2010
24/09/2010
26/09/2010
01/10/2010
02/10/2010
03/10/2010
04/10/2010

Simone De Spiegelaere (°09/04/1945)
Rachel Gurickx (°29/09/1934)
Virginia Van den Steen (°16/02/1920)
Laura Van der Stricht (°29/11/1925)
Adela Frulleux (°22/01/1927)
Emilienne De Smet (°26/06/1922)
Liliane De Spiegelaere (°06/05/1942)
Ivonne Van Hende (°12/10/1923)

Voltrokken huwelijken
30/07/2010
31/07/2010
07/08/2010
07/08/2010
20/08/2010
21/08/2010
21/08/2010
21/08/2010
28/08/2010
03/09/2010
04/09/2010
04/09/2010
04/09/2010
04/09/2010
10/09/2010
10/09/2010
18/09/2010
18/09/2010
24/09/2010
24/09/2010
01/10/2010
02/10/2010

Herman De Coen en Hilde Van de Velde
Bert Van de Velde en An De Wilde
Pieter Janssens en Lauren Maes
Jo De Bock en Soﬁe Engels
Jo Vanmeerhaeghe en Anja De Maere
Bart Van Acker en Kim Schelfhout
Christophe Wyﬀels en Fanny De Smet
Peter De Greef en Irina Lebedeva
Hugo Van Langenhove en Kristine Budts
Gustaaf Baert en Evy Moerman
David Everix en Els Baert
Peter Van Dender en Joke Serroels
Ludo Goossens en Muriel Maurice
Leo Christiaens en Petra Leeuws
Benny Bauwens en Wendy Vander Stricht
Philippe Bogaert en Carolien Van Linter
Stefaan Schuddinck en Yent’l Van Branteghem
Tom Meskens en Wendy Van Kerckhove
Jean Pierre Opdorp en Katleen Tonnelier
Guy De Clercq en Isabelle Van Malderen
Hans De Wolf en Ann Wille
Philip Cattoir en Karine Roelandt

Geregistreerde overlijdens
28/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
01/08/2010
01/08/2010
05/08/2010
14/08/2010
14/08/2010
18/08/2010
25/08/2010
27/08/2010
28/08/2010
04/09/2010
07/09/2010
08/09/2010
09/09/2010
13/09/2010
15/09/2010
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Albert Horlait (°26/04/1940)
Cyriel Prengels (°20/09/1942)
René De Cock (°16/08/1934)
José Van Alboom (°14/09/1950)
Magdalena Sichien (°12/06/1929)
André Schuurbiers (°19/01/1930)
Renée De Batselier (°22/06/1945)
Andrea Ingels (°09/06/1933)
Frans Eeckhoudt (°01/02/1944)
Yvonna Kuppens (°29/10/1924)
Euphrasie Coppens (°01/05/1920)
René De Wilde (°08/12/1926)
Viviane Van der Elst (°08/01/1941)
Henri Helderweirdt (°22/06/1921)
Clotildis Rappé (°18/02/1927)
Anny Fischer (°15/02/1926)
Georgette Noppe (°18/03/1933)
Robert Moerman (°30/04/1941)

Gouden jubilea
12/08/2010
20/08/2010
22/08/2010
03/09/2010
08/09/2010
23/09/2010
24/09/2010

Louis Luypaert en Anny Vermeir
Joseph De Visscher en Diana Cobbaut
Edgardus Raemdonck en Evelina Heirman
Remi De Groote en Christiana Van De Velde
Gilbert Moerman en Georgina Roels
Jean Hillaert en Martha Baeyens
Paulus Van Kerckhove en Maria Van Waerebeek

Diamanten jubileum
27/09/2010

Edmond Baert en Maria Verswalm

Vele inwoners vragen om ook adressen te vermelden. Maar de wet op de privacy laat dit niet toe.

Koning winter is niet de baas!
De winter is in aantocht. Voor de één betekent dat skipret, voor de ander een te krap budget
om verwarmingsfacturen te betalen. In dit seizoen moeten we extra waakzaam zijn voor
CO-vergiftiging. En bij vooral oudere inwoners dreigt het gevaar voor eenzaamheid.
We bundelen voor elk van deze situaties enkele tips.

Skiën of naar de zon met kinderen?
Bestel tijdig je Kids-ID!
Kinderen onder 12 jaar hebben een Kids-ID nodig als ze
naar het buitenland gaan. Bestel deze kaart tijdig en ten
laatste drie weken vóór vertrek.
In de kerstvakantie trekken weer veel gezinnen op vakantie.
Vergeet de Kids-ID voor je kinderen niet als je naar het buitenland trekt. Het is een geldig en verplicht reisdocument in
Europa en enkele niet-Europese landen.
Maar een Kids-ID is meer dan een reisdocument. De kaart is
ook een goed beveiligde identiteitskaart en integreert een
telefooncascadesysteem. Hierdoor staat een verloren gelopen
kind snel terug in contact met zijn familie.

Net als bij een elektronische identiteitskaart (eID) ontvang je
de pin- en pukcode thuis met de post. Breng deze codes mee
naar het gemeentehuis als je een Kids-ID komt afhalen.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44
en identiteitskaarten@berlare.be
www.berlare.be
www.halloouders.be

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

Leveringstermijn

Prijs

normale procedure1

minstens vijftien dagen tussen
aanvraag en levering

3 euro

drie dagen

106 euro

twee dagen

170 euro

dringende procedure2
zeer dringende procedure
1
2

2

Een federale koerier komt enkel op maandag en donderdag om 8 uur de aanvraagformulieren ophalen en Kids-ID’s leveren.
aanmelden vóór 15 uur
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CO, de stille moordenaar in huis
CO-vergiftiging maakt in ons land nog altijd teveel dodelijke slachtoﬀers

Wat is CO?
CO of koolstofmonoxide is een gas dat je niet
ruikt, ziet, proeft of voelt. Het is zeer giftig en
wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen
dan zuurstof. Het is een echte sluipmoordenaar:
je krijgt er snel hoofdpijn van, je gaat braken en
voor je het weet ben je bewusteloos en kan je
zelfs sterven.
Alle gasgeisers en verwarmingstoestellen die
werken op gas, kolen, mazout en petroleum
hebben veel lucht (zuurstof ) nodig om goed te
branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer
aanwezig is, wordt CO gevormd dat gevaarlijk is
bij inademen. Bij elektrische toestellen kan geen
CO ontstaan.

Alarmsignalen
• klachten bij verschillende personen tegelijk of bij huisdieren;
• klachten die verminderen in frisse lucht of buiten;
• klachten op bepaalde tijdstippen
•
•
•

Wat te doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft?
• Open eerst ramen en deuren;
• Schakel het toestel uit;
• Is de persoon bewusteloos: bel 112 en vermeld dat het om een
•

Hoe herken je een CO-vergiftiging?
• Je krijgt snel hoofdpijn;
• Je wordt misselijk;
• Je voelt je moe;
• Je kan ﬂauwvallen.
Te vaak sterven ook slachtoﬀers van een
CO-vergiftiging.

(bijv. als je een bad neemt, een douche, of tijdens de afwas);
roetafzetting op de muren rond gasgeisers;
gele vlammen in het verwarmingstoestel
(wijst op een slechte verbranding);
een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis.

CO-vergiftiging kan gaan;
Is de persoon niet bewusteloos: breng hem uit de kamer
en bel de huisarts.

meer info: wooncoördinator, 0474 08 06 65
en huisvesting@berlare.be
Vlaamse infolijn, 1700 (gratis nummer)
www.koolstofmonoxide.be

Gezelschapsdienst PWA geeft eenzaamheid geen kans
60-plussers en personen met het WIGW- of
OMNIO-statuut voelen zich wel eens eenzaam.
Iedereen gaat liever winkelen in gezelschap, wil
wel eens een spelletje kaart spelen, of samen
handwerken, samen wandelen, heeft nood aan
een gezellige babbel, … De gezelschapsdienst
van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Berlare (PWA) v.z.w. speelt hierop in en is er voor
60-plussers en personen met het WIGW- of
OMNIO-statuut.

Wie gebruik maakt van deze dienst, betaalt
normaal 6,20 euro per begonnen uur. Maar PWA
v.z.w. doet een extra inspanning vanuit haar
eigen middelen, waardoor ze de prijs laag kan
houden:
• een gebruiker van 60 jaar betaalt 2 euro per
begonnen uur;
• een gebruiker met WIGW- of OMNIO-statuut
betaalt 1 euro per begonnen uur.
meer info:
PWA Berlare v.z.w., Dorp 96, 09 337 50 40
en pwa.berlare@ocmwberlare.be
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Ga na of je recht hebt op een verwarmingstoelage
De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen.
Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.
Er is echter een sociaal vangnet in het leven geroepen.
De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van een verwarmingstoelage, worden hier kort geschetst.

Over welke brandstof gaat het?

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het gaat om huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type C) en bulkpropaangas, geleverd tussen
1 januari en 31 december 2010. Een additief dat
afzonderlijk op de factuur wordt vermeld, komt
niet in aanmerking.
De verwarmingstoelage geldt dus niet voor
aardgas via aansluiting op het distributienet,
en evenmin voor propaangas en butaangas in
gasﬂessen.

Personen uit een van bovenstaande categorieën die brandstof hebben
aangekocht die voldoet aan de hoger vermelde voorwaarden, hebben recht
op een verwarmingstoelage.
De toelage per liter hangt af van de brandstofsoort en van de prijs per liter,
en schommelt tussen 14 en 20 cent per liter. In ieder geval is de toelage
beperkt tot 1.500 liter per verwarmingsperiode en per gezin. Voor kleine
hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type C), bedraagt de verwarmingstoelage steeds 210 euro.

Hoe vraag je de toelage aan?
Wie kan een beroep doen
op deze ﬁnanciële tussenkomst?
• categorie 1

•

•

Personen of gezinsleden met een OMNIOstatuut, RVV-statuut of WIGW-statuut met
een gezinsinkomen lager of gelijk aan de
vastgestelde grenzen voor categorie 2.
categorie 2
Personen met een laag inkomen: het jaarlijks
bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of
gelijk aan 15.364,99 euro, verhoogd met
2.844,47 euro per persoon ten laste. Een
persoon ten laste is een lid van het gezin van
de gerechtigde met een netto jaarinkomen
- zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen - dat lager is dan 2.830
euro.
Voor wie eigenaar is van een of meerdere
onroerende goederen met uitzondering van
het goed waarin hij woont, zijn bijzondere
berekeningsregels van toepassing.
categorie 3
Personen met of een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling. In beide
gevallen moet het OCMW vaststellen dat de
persoon zijn verwarmingsfactuur niet kan
betalen.

Wie denkt recht te hebben op een verwarmingstoelage, neemt contact op
met het OCMW. Iedere werkdag tussen 8.30 en 12 uur en dinsdag van 17 tot
19 uur kan je bij de sociale dienst een verwarmingstoelage aanvragen. Een
afspraak of huisbezoek buiten deze uren kan ook na telefonisch contact op
09 326 97 10.
Opgelet: je aanvraag dient te gebeuren binnen de zestig dagen na levering.
Het OCMW zal volgende documenten vragen:
• In ieder geval de leveringsfactuur. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van
het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van
het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
• Indien je behoort tot categorie 1:
- identiteitskaart;
- SIS-kaart en mutualiteitklever;
- bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet,
de meest recente loonﬁche, het meest recente attest van een
ontvangen sociale uitkering, …).
• Indien je behoort tot categorie 2:
- identiteitskaart;
- bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet,
de meest recente loonﬁche, het meest recente attest van een
ontvangen sociale uitkering, …).
• Indien je behoort tot categorie 3:
- identiteitskaart;
- de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling
of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.
meer info: OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29A, 09 326 97 10

Strooiprocedure bij gladde wegen
Als de politie gladheidgevaar vaststelt, belt ze onmiddellijk onze technische dienst. Ook ’s nachts. Binnen het halfuur zijn ze de
baan op. Bij zeer ernstige verkeershinder rukt een tweede team uit.
Ze rijden eerst naar de brandweer, zodat de wagens in noodgevallen kunnen uitrukken, de scholen en de rusthuizen.
Vervolgens strooien ze de grote gemeentewegen zoals Veerstraat, Molenstraat, en van Gaver tot en met Kamershoek.
Tot slot krijgen de zijstraten en verkavelingen een zoutlaag. Onze ploegen strooien niet de gewestwegen die onze gemeenten
doorkruisen (Schoonaarde – Klappel, Zele-Gent en Kerkstraat). Die zitten in het strooischema van de Administratie Wegen en
Verkeer van de Vlaamse Overheid.
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Toekomstplan kasteelpark klaar
Toen het gemeentebestuur in 2008 het kasteel en bijhorende park kocht,
was het meteen duidelijk dat er veel werk aan de winkel was.
Twee jaar later is het beheerplan voor het park en landschap klaar.
Het wordt in de loop van de volgende jaren uitgevoerd. Het gemeentebestuur wil tegen
midden volgend jaar al een deel van het park publiek toegankelijk maken.
Het park en bos zijn prachtig en de belevingswaarde voor de inwoners lijkt onuitputtelijk:
mooie zichtassen, bomen met een verhaal, reliëfelementen, verrassende perspectieven, de
grote natuurlijkheid, de spanning tussen een open en gesloten karakter en de eeuwenoude
historiek die tot de verbeelding spreekt, … Je kan er alle kanten mee uit. Zo lijkt het.
Maar het domein is een beschermd landschap. En een deel van het bos is van een uitzonderlijke
ecologische en wetenschappelijke waarde. Dus is het zaak een evenwicht te vinden tussen de
recreatief-sociale functies voor de bezoeker en het historisch-wetenschappelijk belang van de
site.
Het goedgekeurde beheerplan heeft geleid tot een zogenaamd beeldkwaliteitsplan. Dit laatste
formuleert belevings- en fysieke voorstellen om het park binnen te loodsen in de 21ste eeuw. Het
plan behoudt grotendeels de organische structuur, gebaseerd op een Engels landschapspark.
De belangrijkste voorstellen zijn de volgende:
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1. Vier toegangen
Het park moet een belangrijke ontmoetingschakel worden in de gemeente. En dus zijn vlotte toegangswegen nodig. De beukendreef langs het Beukenplein en de lindendreef langs de Briel
herverdienen hun plechtig karakter. De oude hoofdingang aan de Frankrijkstraat gaat opnieuw
open. En in het zuiden van het park, langs de Warande, komt een nieuwe toegang.

2. Een uitnodigende kasteelboomgaard en oranjerie
Het ontwerp ziet de kasteelboomgaard en de oranjerie als een aantrekkelijk scharnierpunt tussen
het park en de dorpskern. Alle elementen zijn hiervoor aanwezig: een eigen omwalling, een prachtige en kleurrijke boomgaard, de oorspronkelijke walgracht wordt hersteld, er is plaats voor een
speelnatuurzone voor de kleintjes met boomschijven en houten ﬁguren, …
De oranjerie, waar vroeger de vorstgevoelige planten overwinterden, kan op termijn een nieuwe
bestemming als horecazaak krijgen.

3. Een evenementenplein
Het terrein tussen de bijgebouwen en het kasteel is een geknipte ruimte voor activiteiten.
Een echte ‘dorpsweide’ voor festiviteiten en evenementen.

4. Een avontuurlijk speelbos
De zone ten noorden van de beukendreef leent zich goed voor een avontuurlijk maar afgebakend
speelbos. Met gevelde boomstammen en boomschijven denken we aan spannende loopparcours,
een bomenmikado, kampen, …

5. Het spechtenwoud als oerwoud
Het zogenaamde spechtenwoud mag enkel betreden worden onder begeleiding. De natuur- en
wetenschappelijke waarde van deze zone (fauna, ﬂora en bodem) is bijzonder waardevol en meteen
ook interessant om er een educatief avonturenpad van te maken. Het gebied wordt afgeschermd
met takkenrillen, beukenstammen en een kastanjehekwerk.
Figuur:
beeldkwaliteitsplan

6. Transparant hekwerk rondom het kasteeldomein

Kasteelpark - Berlare

De huidige betonplaten maken plaats voor een sober hekwerk. Enkel de ommuurde zone aan de
moestuin en boomgaard blijft. De toegangshekken aan Beukenplein en Briel zijn waardevol om te
houden en worden in het nieuwe ontwerp geïntegreerd.

© Fris in het landschap i.s.m. Esher

Het beeldkwaliteitsplan is een prachtig maar ambitieus plan, beseft ook burgemeester wn Katja
Gabriëls (Open vld). “We hebben het domein in 2008 gekocht voor de inwoners. Dus engageren
we ons ook om dit masterplan uit te voeren. Om ﬁnanciële redenen zal dat in stappen gebeuren
en verspreid over enkele jaren. Maar zo lang willen we niet wachten om het park open te stellen.
Nog eind dit jaar en begin volgend jaar laten we het nieuwe hekwerk rond het domein plaatsen.
Tegen half volgend jaar moet iedereen minstens in het weekend al in een deel van het park kunnen
wandelen.”
Meer info: technische dienst, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be
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Nieuws uit de gemeenteraad
In deze rubriek houden we je op de hoogte van de belangrijkste publieke beslissingen van
de gemeenteraad. We kiezen voor een beknopte berichtgeving. Voor meer informatie kan je
steeds terecht op het gemeentehuis.

Belasting op opruimen sluikstorten
Wie betrapt wordt op sluikstorten, moet vanaf 2011 een belasting betalen die in verhouding staat tot
de opruimkost.
“De belasting bestaat uit een forfaitaire administratieve kost van 100,00 euro en een verwerkingskost
die minimum 50,00 euro bedraagt. De verwerkingskost bevat een aantal elementen: 0,75 euro per
kilometer transport van afvalstoﬀen; 25,00 euro per arbeidsuur en per arbeider; 45,00 euro per uur en
per ingezet voertuig (inclusief chauﬀeur) en 0,16 euro per kilogram opgeruimde afvalstoﬀen”, zegt Wim
Arbijn (SPa), schepen bevoegd voor milieu.
De belasting is een intergemeentelijk project op initiatief van intercommunale DDS-Verko.

Kerkhoven langer open in zomeruurtijd
De gemeenteraad past het politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen aan. Vanaf 2011 zullen de vier kerkhoven tijdens de zomeruurtijd open zijn van 8.30 tot 19 uur. Voor de winteruurperiode
geldt de huidige regeling (8.30 tot 17 uur).
Hiermee beantwoordt de gemeenteraad de vraag van vele inwoners om ’s avonds ook nog het kerkhof
te kunnen bezoeken.

Maximumsnelheid Kleine Molenstraat 30km/uur
De gemeenteraad voert een snelheidsbeperking van 30km/uur in in de Kleine Molenstraat. De maatregel komt tegemoet aan de vraag van de inwoners om snelheidsbeperkende maatregelen te nemen.
Uit een korte vragenlijst eerder dit jaar blijkt dat het merendeel van de inwoners die antwoordden, voor
een snelheidsbeperking zijn maar tegen verkeerskussens.

Geen geparkeerde vrachtwagens meer tussen Klappel en bebouwde kom Overmere
De gemeenteraad voert voor vrachtwagens een parkeerverbod in langs de N455 tussen rondpunt ‘De
Klappel’ en de bebouwde kom van Overmere. Een eerdere beslissing van de gemeenteraad om de
bebouwde kom uit te breiden (wat een vrachtwagenverbod impliceert), werd immers herroepen door
de hogere overheid.
Met dit parkeerverbod gaat het gemeentebestuur in op de vraag van de inwoners van de Dendermondse Steenweg.

Verwijder bloemstukken na Allerheiligen
Rond Allerheiligen leggen vele nabestaanden bloemstukken op de graven, aan de columbaria of de
strooiweide om hun overleden familieleden en vrienden te herdenken.
Om het kerkhof netjes te houden, verwijdert het gemeentepersoneel vanaf de eerste week van
december alle tijdelijke bloemstukken.
Hou hier rekening mee en haal zelf je eigen waardevolle stukken weg ten laatste eind november.
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Gratis energiescans voor Berlaarse woningen
Gemeentebestuur Berlare heeft een contract met Goed Wonen v.z.w. Met deze overeenkomst engageert de v.z.w.
zich om in Berlare 58 woningen gratis te scannen op nutteloos energieverbruik.
Wie zich inschrijft voor zo’n gratis scan, krijgt een energiescanner thuis op bezoek.
Hij brengt je huidige energiesituatie en de mogelijkheden tot besparing in kaart. Hij inventariseert alle
installaties, toestellen en materialen die direct of indirect een invloed hebben op het energieverbruik.
En tot slot polst hij naar het energiegedrag van de inwoners.
Tijdens deze scan worden ook een aantal kleine energiebesparende maatregelen uitgevoerd die
meteen een directe energiebesparing opleveren (spaarlampen, spaardouchekop, buisisolatie of
radiatorfolie). De eerste energiescan resulteert in een rapport vol tips voor een rationeel energiegebruik, op maat van de bewoner.

Hoe een energiescan aanvragen?
Geef je naam, adres en telefoonnummer door aan de dienst huisvesting. De wooncoördinator bezorgt
je gegevens aan de energiescanners die jou telefonisch contacteren voor een afspraak.
meer info: dienst huisvesting, 0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be

Milieutip van de maand
Je stookt beter met drie radiatoren op lagere temperatuur
dan met twee op hoge temperatuur.
Sluit ’s avonds luiken, gordijnen en blinden.
Zo vermijd je warmteverlies
(tot 60% bij luiken en enkele beglazing; tot 10% bij gordijnen).
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Stedenbouw schakelt versnelling hoger
Op 1 december treden twee Vlaamse uitvoeringsbesluiten rond stedenbouw in werking.
Het ene regelt welke werken geen stedenbouwkundige vergunning
(vroeger gekend als bouwvergunning) meer nodig hebben;
het andere bepaalt welke dossiers enkel onderworpen zijn aan een meldingsplicht.
Bovendien verleent Berlare sinds 1 oktober zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen.
Bouwlustigen kunnen met al deze maatregelen in vele gevallen een stuk sneller
aan hun project beginnen.

openbaar
onderzoek
nodig?

JA

30 dagen
openbaar
onderzoek

verslag
GemSA
JA

NEE
indienen
dossier

aanvraag

ontvoogd?

CBS

(ontvankelijk en volledig)

GR
wegenis

beslissing
CBS

NEE
NEE

JA
adviezen?

adviezen
vt 30 d

vooradvies
CBS

advies
GemSA
vt 30 d

Gecoro

max. 30 d

vervaltermijn
stedenbouwkundige vergunning 75 d (ontvoogd + geen openbaar onderzoek
+ niet samen met milieuvergunning 105 d | verkavelingsvergunning 150 d

Figuur:
Legende:

reguliere procedure eerste aanleg
vt = vervaltermijn | GemSA = gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar | CBS = college van burgemeester en schepenen
GR = gemeenteraad

Omdat Berlare voldoet aan alle voorwaarden van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, mag het
sinds oktober zelf stedenbouwkundige vergunningen verlenen. Berlare is hiermee de 24ste gemeente in Oost-Vlaanderen (onze provincie telt 65 gemeenten nvdr.).
Gedeputeerde Hilde Bruggeman kwam op 30 september het bestuur feliciteren met deze prestatie.
Concreet betekent dit dat voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning die vanaf 1 oktober worden ingediend, het college geen verplicht advies meer moet vragen
aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (vroeger gekend als gemachtigd ambtenaar).
Je moet er wel rekening mee houden dat andere adviesverplichtingen (zoals het advies van de
wegbeheerder, het agentschap Natuur en bos, het polderbestuur) nog steeds van toepassing blijven. Maar in een aanzienlijk aantal gevallen is de behandelingstermijn korter.
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decretaal
vergunningsplichtig?

NEEN

JA

vrijgsteld?
NEEN

meldingsplicht?
NEEN

JA

vergunning
aanvragen

verplichte
melding

geen
verplichtingen

Kleine werken: vaak sneller en eenvoudiger

Informeer je

De twee uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering die ingaan op
1 december, wijzigen grondig de regelgeving rond stedenbouwkundige
vergunningen. Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren,
kan dat in bepaalde gevallen sneller en met minder administratieve
verplichtingen.

De indruk kan ontstaan dat nu alle kleinere
werken eenvoudig en snel kunnen gebeuren.
Dat is niet zo. Bestaande verkavelingsvoorschriften, bijzondere plannen van aanleg en
ruimtelijke uitvoeringsplannen blijven van
kracht. De vereenvoudiging gaat ook niet op
als er een conﬂict is met andere regelgeving,
zoals bijvoorbeeld bij beschermde monumenten. Het is dan ook aangewezen om je goed te
informeren als je (ver)bouwplannen hebt.

De melding is een nieuwe begrip uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening. Voor bepaalde werken aan de woning of andere gebouwen
(aanbouw garage, veranda, …) die vallen onder de meldingsplicht, is er
geen ‘echte’ stedenbouwkundige vergunning meer nodig. Maar er zijn
wel nog strikte voorwaarden in verband met de inplanting en de bouwhoogte. “De bouwheer meldt deze werken aan het gemeentebestuur.
Hij doet dat aan de hand van een standaardformulier dat hij samen met
het dossier afgeeft. Zonder tegenbericht kan hij twintig dagen na het
indienen van het meldingsdossier beginnen aan de werken”, licht stedenbouwkundig ambtenaar Kristof Van Peteghem toe.

Meer info:
technische dienst, 052 43 23 46
www.ruimtelijkeordening.be

Het besluit dat de werken opsomt die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunningen, werd grondig aangepast. Dit besluit bevat
een ﬂink aantal nieuwe vrijstellingen, vooral voor werken in de private
achtertuin en aan de achterkant van de woning. Samengevat geldt de
vrijstelling voor vrijstaande bijgebouwen waarvan de oppervlakte samen
maximaal 40m² bedraagt en voor niet-overdekte constructies (terras,
zwembad, vijver, …) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m²
groot is.
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Laad je tweeloop en ga op Energiejacht!
Dit najaar roepen de provincie Oost-Vlaanderen en de Bond Beter Leefmilieu iedereen op tot de Energiejacht.
Deze actie zet inwoners aan tot actie en overspoelt hen met eenvoudige en eﬃciënte besparingstips.
Het doel is tweeledig: het energieverbruik en dus de CO2-uitstoot en de kosten naar beneden halen.

De provincie Oost-Vlaanderen en de Bond Beter
Leefmilieu dagen alle inwoners uit om samen op
jacht te gaan naar de ellendige energievreters in
huis. De jacht is open sinds 1 oktober.

Hoe deelnemen?
Meld je gratis aan op de interactieve en onafhankelijke website www.energiejacht.be. Je kan er je
energieverbruik (elektriciteit, aardgas en water)
registeren en je eigen besparingsdoelstelling(en)
en -termijnen vooropstellen. De website www.
energiejacht.be biedt daarnaast nog heel wat
mogelijkheden: je kan intekenen op groepsaankoopacties en je vindt veel nuttige tips en
informatie over energiebesparing, subsidies en
premies.

Energie besparen is niet moeilijk!
Energie besparen vraagt echt niet zo veel moeite:
met wat aandacht, kleine gedragsveranderingen
en enkele doordachte ingrepen kom je al een
heel eind. Begin met wekelijks je meterstanden
bij te houden en zoek je energieafrekeningen van
afgelopen jaar. Je zal merken dat je ‘vanzelf’ een
energiereﬂex krijgt en dus zal besparen op het
verbruik.
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En dan zijn er nog kleine vuistregels en energietips. Enkele voorbeelden:
• zet bij het koken het deksel op de kookpot;
• verwarm ruimtes die je niet gebruikt, minder
of helemaal niet;
• laat radio, televisie, computer, CD-speler, …
niet in stand-by staan, maar schakel deze
toestellen volledig uit;
• laat wasmachines en vaatwassers enkel
draaien als ze volledig vol zijn;
• zet je wasmachine op maximum 40 graden.
Dat lukt prima met de moderne wasmiddelen. Enkel bij zeer vuile was is het nodig
hogere temperaturen te gebruiken;
• gebruik spaarlampen;
• installeer een spaardouchekop;
• ontdooi regelmatig je diepvries;
• isoleer in onverwarmde ruimtes de warmwaterleidingen;
• kies voor energiezuinige elektronische toestellen wanneer ze aan vervanging toe zijn.
meer info:
www.energiejacht.be
dienst duurzaamheid, 052 43 23 46
en duurzaamheid@berlare.be
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Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker gratis voor
alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs
‘Drie prikjes nu kunnen je later veel leed besparen’. Met deze slogan biedt de Vlaamse overheid alle meisjes van het
eerste jaar secundair onderwijs (of geboren in 1998) het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) gratis aan.
Een aantal types van het HPV-virus kan bij meisjes en vrouwen immers op lange termijn baarmoederhalskanker
veroorzaken. De vaccinatie is sterk aanbevolen, maar niet verplicht.

Van sommige humaan papillomavirussen (HPV) is
al lang geweten dat ze baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Twee types HPV zijn verantwoordelijk voor ongeveer 70% van alle gevallen van
deze kanker. Andere virustypen uit deze omvangrijke familie zijn minder schadelijk, maar bezorgen
de mens vervelende kwalen zoals huidwratten.
Het baarmoederhalskankervirus wordt gemakkelijk
overgedragen bij seksueel contact. Acht op tien
mensen komen er in de loop van hun leven mee
in contact. Vooral jonge mensen worden besmet.
Gelukkig leidt niet elke besmetting tot baarmoederhalskanker. Ons lichaam schakelt negen op tien
keer het virus uit. Als het daar niet in slaagt, kan
het virus op de duur kanker veroorzaken. Dat duurt
meestal langer dan tien jaar.

HPV-vaccinatie: een nieuwe strijdmakker tegen baarmoederhalskanker
Tegen de twee types van HPV die de meeste gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken, kan je
je laten inenten. Een volledige vaccinatie bestaat uit drie prikken in de loop van één jaar. De Vlaamse
overheid biedt sinds september 2010 gratis vaccins aan voor alle meisjes van het eerste jaar secundair
onderwijs. De vaccinatie kan gegeven worden door het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) of
door een arts naar keuze. In het laatste geval moet je wel een raadpleging betalen.

Waarom gratis vaccineren in het eerste jaar secundair?
De inenting werkt doeltreﬀend als je nog niet met de HPV-types bent besmet. Eenmaal besmet met
een van deze types, kan het vaccin nog tegen het andere type beschermen. Omdat besmetting met
deze types door seksueel contact gebeurt, krijgen meisjes best de inenting als ze nog niet seksueel
actief zijn. Daarom heeft de Vlaamse overheid voor inenting van meisje in het eerste jaar secundair
onderwijs gekozen.

Uitstrijkjes blijven nodig!
Het vaccin beschermt niet tegen alle types HPV die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken.
Daarom blijft het belangrijk om vanaf de leeftijd van 25 jaar elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen.
Ook voor wie voordien is ingeënt. Met een uitstrijkje kunnen artsen baarmoederhalskanker heel vroeg
opsporen en vermindert de kans op een faliekante aﬂoop dus drastisch.
meer info: www.zorg-en-gezondheid.be/HPV
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Gemeentelijke kinderopvang
tijdens kerstvakantie
Het gemeentebestuur biedt kinderopvang aan in locatie Uitbergen voor alle kinderen
tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de kerstvakantie van maandag 27 december tot en met vrijdag
7 januari. Kinderen kunnen er terecht van 7 tot 18.30 uur, behalve op 31 december: dan sluit
de opvang om 13 uur.
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 7 december. De aanvragen (post, mail of persoonlijk op de dienst jeugd & vorming) worden op
rangorde verwerkt.
Het verplichte inschrijﬀormulier is vanaf 15 november 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

Drugs Informatie Punt informeert en begeleidt
Berlare heeft een Drugs Informatie Punt. Iedereen met informatie- of hulpvragen kan er terecht.
Ook verenigingen en organisaties die zelf een activiteit organiseren rond drugs of een drugbeleid uitbouwen.
Berlare pakt drugpreventie intergemeentelijk aan. Samen met Lokeren en
Zele. Zo staat het sterker in het veld. Deze drie buurgemeenten delen ook
een drugpreventiemedewerker. Hij is ondermeer verantwoordelijk voor
de verdere uitwerking van het eerder opgerichte Drugs Informatie Punt,
kortweg DIP.
Dit DIP is het aanspreekpunt rond tabak, alcohol en andere drugs, voor al
wie informatie of hulp nodig heeft. Je kan er terecht voor begeleiding bij
beginnende drugproblemen. Indien nodig verwijst de drugpreventiemedewerker gericht door naar speciﬁeke hulpverleningsorganisaties.

Geen enge benadering van drugs
De drie gemeenten hebben gekozen voor een brede kijk op drugpreventie.
Het gaat niet alleen over ‘drugs’ en het DIP beperkt zich niet tot informeren.
“We zijn er ook om organisaties en verenigingen te ondersteunen bij het
uitbouwen van een drugbeleid. We organiseren activiteiten en bieden vormingen aan rond productinformatie, maar ook onderwerpen als ‘Mijn kind
gebruikt’ en sessies over game- en gokverslaving schuwen we niet. Want niet
alle verslavingen zijn per se illegaal”, verduidelijkt Johan Van Even van het DIP.
meer info:
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DIP Berlare, 0485 91 00 11 en dip@berlare.be
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Katja en Greta lopen voor water
Burgemeester en GROS-voorzitter zamelen geld in voor Ethiopisch drinkwater
Op 21 november verzamelen in de straten van Addis Abeba (Ethiopië) meer dan 30.000 lopers voor The Great
Ethiopian Run, de grootste stratenloop van het Afrikaanse continent. Onder hen dit jaar GROS-voorzitter
Greta Van Boven en burgemeester wn Katja Gabriëls. Zij doen dat niet zomaar. Greta en Katja lopen voor water en
laten zich voor elke afgelegde kilometer sponsoren.
Greta en haar v.z.w. Finado-Ethiopië zetten zich al jaren in om de mensen in Ethiopië een menswaardig bestaan te garanderen.
Net als in nog vele andere landen, is proper drinkwater ook daar geen evidentie. De v.z.w. verbindt sinds 2008 haar drinkwaterprojecten aan The Great Ethiopian Run, onder de naam ‘Run4Water’. De blijvende inzet en het enthousiasme van Greta werken
aanstekelijk. Ze overtuigde burgemeester Gabriëls om mee te lopen. En VRT-sportjournalist Filip Joos is als peter van ‘Run4Water’
een uitstekend motivator:
“Zoals dat past bij (amateur)voetballers had ik heel lang een broertje dood aan lopen. Wij shotters willen wel
lopen, maar dan achter een bal. Lopen om het lopen, zomaar voor het plezier? Dat is voor freaks, dacht ik
vroeger.
Maar een mens wordt slimmer met de jaren. En nu ga ik drie keer per week lopen in het park.
Zonder bal. Zalig. En ja, het cliché klopt: de douche nadien is het absolute hoogtepunt.
Maar een douche betekent water. Simpel voor ons: kraan open en het loopzweet verdwijnt als sneeuw voor
de zon. Maar in veel landen, ook in Ethiopië, is water een schaars goed. En als het er al is, is het vaak van
slechte kwaliteit en troebel. En drinkwater is een primaire levensbehoefte. Toch?
De Great Ethiopian Run én het troebele water in een Ethiopisch dorp: Greta en Katja verbinden ze met elkaar.
Zij lopen mee en laten zich sponsoren. En ergens begin volgend jaar zal een dorp over gezond water beschikken. Zo eenvoudig is het. Alle goede ideeën zijn simpel. Dus dit is een geweldig idee.
Verwacht geen eremetaal van Greta en Katja. Daar gaat het ook niet om. Want voor de zaak van deze twee
dappere dames is deelnemen sowieso winnen. Daar kunnen wij allemaal mee voor zorgen.
De site is duidelijk, het rekeningnummer nog duidelijker. ’t Is simpel als, euh, pompwater.
Gewoon doen!”
Greta en Katja lopen tien kilometer. Particulieren en bedrijven kunnen hen sponsoren via de website van Run4Water.
Of rechtstreeks storten op 777-5990680-36 met als onderwerp ‘Lopen voor water’. Giften vanaf 30 euro zijn ﬁscaal aftrekbaar.
meer info: Greta Van Boven, 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be
www.run4water.be
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Mensenrechten: werk aan de winkel!
Op 10 december 1948 keurden de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens goed. 62 jaar na de ondertekening van dit baanbrekend document is er heel wat
vooruitgang geboekt. Maar de mensenrechten worden toch nog elke dag zwaar met de
voeten getreden. En daarom blijft Amnesty International aan de alarmbel trekken.
Miljoenen mensen leven in diepe armoede, omdat overheden er niet in slagen het recht op voedsel,
huisvesting, gezondheid en water te garanderen. Over heel de wereld leven burgers dag in dag uit in
een conﬂictzone waar vrouwen en meisjes vaak het slachtoﬀer worden van verkrachtingen en geweld.
Wereldwijd zitten duizenden mensen in de cel, omdat ze vreedzaam hun mening hebben geuit.
Amnesty International treedt op als waakhond van de mensenrechten. De organisatie voert wereldwijde
campagnes, organiseert acties en spreekt regeringen aan op hun verantwoordelijkheden.
Traditioneel komt de organisatie op straat in de periode rond 10 december, de verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Grote spandoeken worden opgehangen waarop gemeenten en steden hun steun betuigen aan de mensenrechten. Ook Berlare.
Lokaal actiecomité
In onze gemeente is een Amnesty International-comité actief. Vrijwilligers verkopen de gekende kaarsen
en wenskaarten midden in de eindejaarscampagne. Je vindt hen op zondag 5 december aan de SintMartinuskerk, voor en na de eucharistieviering van 9 uur.
Het actiecomité werkt het jaar door. Eric Krick: “We hebben een schrijfgroep. Elke derde donderdag
van de maand vind je ons vanaf 19.30 uur in het cultuurcafé. We schrijven onder andere brieven voor
mensen die hun recht op vrije meningsuiting niet vreedzaam mogen uitoefenen. Om mee te komen
schrijven moet je geen lid zijn van Amnesty International. En extra pennen zijn zeker welkom!”
meer info:
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www.aivl.be
Erik Krick van het lokaal comité: 0473 97 37 13 en erik.krick@telenet.be

11.11.11-campagne focust op Centraal-Afrika
De jaarlijkse najaarscampagne van 11.11.11 vraagt van het Belgische ontwikkelingsbeleid aandacht voor
Centraal-Afrika. Daarmee bouwt 11.11.11 verder op De Wachtnacht van 11 september in Gent.
Deze Wachtnacht was een sterk politiek signaal om wereldwijd werk te maken van de Millenniumdoelstellingen.
De realisatie van die Millenniumdoelstellingen in Centraal-Afrika is geen succesverhaal. Voor elke
doelstelling hinken die landen achterop. Erger nog, zowel in absolute cijfers als in procenten blijft de
armoede er stijgen. De analyse is simpel: de overgrote meerderheid van de bevolking in CentraalAfrika leeft op het platteland. De kleine boeren komen niet verder dan overlevingslandbouw.
Toch bestaan er hefbomen om het tij te keren. Samen met haar partners ter plaatse wil 11.11.11 op
een van die hefbomen gewicht zetten: overheden moeten investeren in landbouw en plattelandsontwikkeling. Dat kan door te luisteren naar boeren en boerinnen en door meer middelen vrij te
maken. Middelen die ondermeer komen van de jaarlijkse collecte rond 11 november.
11.11.11 in Berlare
Het plaatselijk 11.11.11-comité deponeert eerstdaags een brief en overschrijvingsformulier in elke
Berlaarse brievenbus. De portkosten die het zo uitspaart, gaan op die manier al naar de actie.
In tegenstelling tot de voorbije jaren komen de 11.11.11-vrijwilligers niet meer aanbellen.
Wie wil, schrijft een bijdrage over.
meer info: www.11.be/11
Greta Van Boven, 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be
De Millenniumdoelstellingen zijn afspraken om met alle landen samen tegen
2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken: armoede, ziektes,
ongelijkheid en milieuproblemen.
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UiTtip
ARRIAGA STRIJKKWARTET
EN JOHN VAN LAETHEM
vrijdag 10 december om 20 uur
Sint-Pietersbandenkerk Uitbergen
© R. Jacobs

Als een computer
Chinees is
Computerles voor 50-plussers
De bib en De Leesdijk lanceren opnieuw een gratis beginnerscursus
voor computeranalfabeten boven de 50 jaar. In vijf lessen leer je een
computer aan- en afzetten, leer je omgaan met de muis, een briefje
opstellen en opslaan om het tijdens de laatste les per e-mail te
verzenden.
De cursus vindt plaats op de vertelzolder boven de bib in Berlare op
11, 13, 20, 27 januari en 3 februari. Telkens van 9 tot 11.30 uur.
Het aantal deelnemers is beperkt tot tien. Inschrijven kan vanaf 13
november om 9 uur in de bib van Berlare.

Het Arriaga Strijkkwartet en klarinettist John Van Laethem brengen
een programma rond Mozart en Mendelssohn.
Het Arriaga Strijkkwartet is een van de beste Belgische strijkkwartetten. Het is een graag geziene gast op toonaangevende kamermuziekfestivals in binnen- en buitenland. Het maakte concertreizen
in Europa, Mexico, Israël, China, Canada en de VS.
tickets: 8 / 7 (+55j) / 5 (abo en -26j) euro |
1 stempel culturele zuipkaart

meer info en inschrijven:
bibliotheek Berlare, 052 42 61 88
en berlare@bibliotheek.be
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Meer info en reserveren bij de cultuurdienst: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

QUIZ

Nieuw in het bibaanbod:

Franstalige jeugdromans
De bib biedt nu ook Franstalige jeugdboeken aan. Ze zijn bedoeld voor kinderen van de 3de graad lager
en 1ste graad middelbaar onderwijs. Het gaat om eenvoudige boekjes met een Nederlandstalige woordenlijst,
Franstalige strips en oorspronkelijk Franstalige jeugdboeken (dus zonder vertaling of bewerking naar het Nederlands).

UiTtip
QUIZZEN VOOR HET GOEDE DOEL
Inwoners van Berlare hebben een groot hart. In de eindejaarsperiode zijn er twee quizzen voor het goede doel.
EINDEJAARSKWIS 13
vrijdag 17 december om 20 uur
CC Stroming

KWISHAPPENING FOR LIFE
zaterdag 18 december om 19 uur
Vrije Basisschool Sint-Jozef Overmere

Geen WK zonder vuvuzela, geen Juul zonder kabas,
geen december zonder Eindejaarskwis.
Ploegen voor deze algemene kennisquiz
bestaan uit minimum vier en maximum vijf
deelnemers. Je betaalt 15 euro per ploeg.
Een stuk van de winst gaat naar
Kom Op Tegen Kanker.

Kwishappening van KWB Overmere is een echte volksquiz voor
iedereen, opgesmukt met computerpresentaties en talrijke
video- en muziekfragmenten. Uiteraard zijn er weetvragen, maar
de deelnemers moeten ook proeven, tasten en ruiken.
Een ploeg bestaat uit minimum drie en maximum vijf personen.
Deelnemen kost 15 euro, meteen je eerste bijdrage aan Music For
Life.

Inschrijven per mail: eindejaarskwis@hotmail.com.
Meer info bij Sven Van der Linden (0494 44 18 46)
en Bert Dierick (0476 40 66 25)

Inschrijven doe je via kwishappening@hotmail.com
of 09 367 90 43.
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Stijn Roels brengt hulde aan Luna
Groots requiemconcert op 11 november
Hoe geef je de moord op een onschuldig kind van twee, dat toevallig op het verkeerde moment op de
verkeerde plaats was, een plek? Davidsfonds Zele bestelde een requiem maar kreeg veel meer terug:
een beklijvende, pakkende première op 11 november 2009 in Zele. Exact een jaar later speelt ‘Requiem
pro Luna’ nog één keer. In onze Sint-Martinuskerk. Naar aanleiding van de uitvoering in Berlare spraken
we met componist Stijn Roels (°1979), die opgroeide in de Koolstraat.

11 mei 2006. In Antwerpen schiet Hans Van
Temsche bij klaarlichte dag Luna Drowart
(2 jaar) en haar kindermeisje Oulematou
neer. Van Temsche verklaarde later dat hij
uit racistische motieven had gehandeld.
Hoewel Luna blank was, moest ze sterven.
Want haar kindermeisje had een zwarte
huidskleur.
Stijn: Voor Davidsfonds Zele had ik samen
met tekstschrijver Frank Van Mossevelde in
de zomer van 2008 een oratorium gemaakt.
Kort daarna kregen Frank en ik opnieuw van
Davidsfonds Zele de kans om samen te werken.
Dit keer voor Luna: symbool voor zinloos
geweld en voor elk kind in een ontheemde
situatie. Ik was enthousiast en bang tegelijk. De
confrontatie met het thema viel me toch wel
zwaar. Want toen ik er aan begon, werd ik net
vader van een meisje.

© Bert Van der Linden

Hoe begin je aan zo’n opdracht?
Stijn: Het is een voortdurende dialoog tussen
tekstschrijver en componist. We spraken af
welke sferen we wilden creëren. Ik baseerde
me op zijn teksten en hij bewerkte de zinnen
voor mijn muziek. Zijn tekst was mijn leidraad,
maar er was ruimte voor improvisatie. Het
hele requiem duurt een goed uur, maar het
creatieproces heeft heel veel tijd opgeslorpt. We
hebben onze tijd kunnen en mogen nemen en
ik ben heel tevreden met het resultaat. ’t Is zoals
John Cleese dit seizoen zei in De Laatste Show:
“Onder druk presteren is bijna onmogelijk. Je
moet het onderbewuste laten werken.”
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De makers van ‘Requiem pro Luna’ brengen
een ontroerende hulde aan de kleine Luna
en aan alle kinderen die bloot staan aan
zinloos geweld. Hier en elders. Vandaag en
vroeger.
Het werk is opgebouwd volgens de structuur van de christelijke dodenmis. Maar de
koorteksten voor de acht delen van het
requiem zijn zeer vrije interpretaties en
verregaande bewerkingen van de Latijnse
misliederen. Opmerkelijk: Stijn koos niet
voor een gangbaar symfonisch orkest, maar
schreef de productie voor harmonieorkest.

De dubbele moord op de ‘onschuld’ zorgt
nog steeds voor ongeloof en afgrijzen.

Stijn: Schrijven voor een harmonieorkest is voor mij een natuurlijke
keuze. Ik heb een sterke band met blaasinstrumenten. Ik werk ook voor
een uitgeverij die gespecialiseerd is in blaasmuziek. En bovendien is de
Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia uit Zele een van de beste harmonieorkesten uit ons land. De instrumentbeheersing van professionals en
de inzet en het enthousiasme van amateurs: met die combinatie kan je
bergen verzetten!
Hoe klinkt Luna?
Stijn: Ik benader ‘Luna’ op twee manieren: als het meisje Luna en als de
maan die troost biedt (luna is Latijn voor maan nvdr.). Het thema voor
het meisje is een eenvoudig kinderliedje op klokkenspel en keert voortdurend in het werk terug, al dan niet opvallend. Voor de maan hanteer ik
een rijk, warm kleurenpallet.
Hoe blik je op dit requiem terug?
Stijn: Weet je, op de première in Zele waren de oma van Luna én de
vader van Hans Van Temsche aanwezig. Alleen al door de aanwezigheid van deze twee mensen, was dit concert bijzonder aangrijpend. Het
feit ook dat SOS kinderdorpen, heel wat prominenten en BV’s hun naam
expliciet aan dit project verbinden, betekent dat de dubbele moord op de
‘onschuld’ nog steeds voor ongeloof en afgrijzen zorgt. Zo’n zaak zet een
gemeenschap op haar kop, vraagt tijd voor bezinning en loutering. Ik ben
trots op dit ‘Requiem pro Luna’ en hoop dat het ergens mag bijdragen tot
de loutering.

Het concert ‘Requiem pro Luna’ vindt plaats op donderdag
11 november om 20 uur in de Sint-Martinuskerk.
Uitvoerders: Koninklijke Harmonie Ste Cecilia uit Zele o.l.v. Bart
Picqueur, Tineke Van Ingelgem (sopraan), Dieter Dewilde (harp),
koor Consonanti Zele, koor De Minnezangers Zele, Haagenkoor
Mariakerke, koor Allegria Lokeren, koor Sint Cecilia Sint-Niklaas,
Roosenbergkoor Waasmunster en recitanten van Toneelvereniging Rhetorika Zele.

Witte ballonnen, tekeningen en opstellen
voor Luna
Het concert is een aanleiding om zinloos geweld aan
te kaarten bij Berlaarse kinderen. Davidsfonds Zele
en de cultuurdienst trekken daarom op 8, 9 en 10 november samen naar alle scholen om het verhaal van
Luna te vertellen en om toe te lichten wat SOS kinderdorpen precies doet. Aansluitend laat elk kind een
witte ballon op met een persoonlijke vredeswens.

Hoe ervaren onze kinderen deze gruwel? Wat stellen
zij zich voor bij 11.11.11 en bij kinderen in conﬂictsituaties? De kleuters en de leerlingen tot en met het
tweede leerjaar tonen het in een tekening; leerlingen
vanaf het derde leerjaar schrijven het neer. Met deze
teken- en opstelwedstrijd kunnen de deelnemers
boeken en tickets voor CC Stroming winnen. De
prijsuitreiking vindt plaats op 11 november om 18.30
uur in het CC. De laureaten worden op voorhand
verwittigd.

I.s.m. Davidsfonds Zele en met dank aan kerkraad
Sint-Martinus Berlare.
Tickets:
20,00 / 19,00 (+55j) / 17,00 (abonnement CC en -26j) euro
-12j gratis indien vergezeld van twee volwassenen
1 stempel culturele zuipkaart

De cultuurdienst organiseert deze nevenactiviteiten in samenwerking met Davidsfonds Zele en SOS kinderdorpen, en krijgt
daarbij de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

Reserveren: CC Stroming, 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be
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UiTtip
SALON BRIGITTE (Panta Rhei Overmere)
vanaf vrijdag 12 november om 20 uur | feestzaal Overmere

Sint-Maartenontbijt
aan huis
Chiromeisjes Elckerlyck en de zwarte pieten brengen op
11 november een fantastisch ontbijt aan huis. Het bestaat
uit gezonde producten en typische St-Maartensnoepjes.
Leuk voor de kinderen, maar ook voor ouders,
grootouders, familie en buren is dit een aangenaam begin
van een vrije dag. Je kiest zelf het gewenste leveringsuur.

Brigitte runt al jaren een kapsalon in een uitstervend dorp.
Nicole, de hulp van Brigitte, behoort bij ‘het meubilair’.
Het stuk schetst hun ups en downs, hun miserie, de dood van een
kind, een mislukt huwelijk...
Een warm stuk over vriendschap en vertrouwen, vreugde en verdriet, geluk en ongeluk...
Een tekst van Vanessa Van Durme. Luk Vernimmen regisseert Livia
Vernimmen en Milène Van der Aa.
Voorstellingen op vrijdag 12 en 19
en zaterdag 13 en 20 november, telkens om 20 uur.
Tickets kosten 8 euro en reserveer je op 0474 68 32 55.

24

Als je wil genieten van dit heerlijke ontbijt, moet je vóór
6 november bestellen en betalen. Een ontbijtdoos kost 8 euro per
persoon. De chiromeisjes werken met de opbrengst verder aan
de verbouwing en verfraaiing van hun lokalen.

meer info en bestellingen:
Katrijn Ringoir, 0498 28 50 51
Lynn Vanhenden, 0473 52 86 38

UiTtip
FIESTA DEL PAELLA
zondag 14 november van 16 tot 19 uur | CC Stroming

UiTtip
JAN DE LICHTE (Collectief Decorum)
vanaf vrijdag 5 november om 20 uur | CC Stroming

Week van de Smaak 2010 zet de Spaanse keuken in de kijker.
Daarom nodigt de dienst toerisme je uit op een leuke en lekkere
Spaanse dag. Geniet van ter plaatse bereide paella, lekkere tapas,
fruitige sangria of zonnige Spaanse wijnen. Een aangepast decor,
live muziek en ﬂamencodanseressen maken de zuiderse sfeer
compleet.
De kostprijs, inclusief paella en optredens, bedraagt 10 euro.
Kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro.
Inschrijven is verplicht bij de dienst toerisme.
Meer info en inschrijven bij de dienst toerisme:
09 342 92 40 en toerisme@berlare.be

UiTtip
VLAANDEREN WANDELT
donderdag 11 november vanaf 13 uur | sporthal Overmere
Berlare doet opnieuw mee aan de Bloso-actie ‘Vlaanderen
wandelt’. Vertrek tussen 13 en 15 uur aan sporthal Overmere voor
een van de drie uitgestippelde natuurwandelingen: een korte
wandeling (4km), een gezinswandeling (6km) of een sportieve
wandeling (12km).
Deelnemen kost 1 euro, inclusief verzekering en versnapering.
Een organisatie van sportraad Berlare en Boerenkrijgstappers
Overmere, met de steun van Pasar Overmere.

14 november 1748. Op de Grote Markt van Aalst wordt een man
terechtgesteld op beschuldiging van moord en diefstal. Voor de
bedelaars en landlopers die toekijken, is hij geen misdadiger.
Hij is hun held, de Vlaamse Robin Hood die steelt van de rijken en
geeft aan de sukkelaars.
Collectief Decorum stapt in de wereld van ruwe messentrekkers,
straﬀe volksvrouwen en meedogenloze notabelen.
De wereld van Jan De Lichte.
Naar een tekst van Louis Paul Boon.
Voorstellingen op vrijdag 5 en 12
en zaterdag 6 en 13 november, telkens om 20 uur.
Tickets kosten 6 euro en reserveer je op 0498 51 41 36
of collectiefdecorum@hotmail.com

Meer info bij de sportdienst: 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be
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UiTagenda

donderdag 4 november van 13.30
tot 16.30 uur

donderdag 11 november vanaf 9 uur

zondag 14 november van 8 tot 17 uur

FIETSTOCHT
PASAR BERLARE
Iedereen is welkom voor een rustige
ﬁetstocht van ca. 30km.
vertrek: parochiekerk Berlare
meer info: 052 42 25 26

RECREATIEF BADMINTONTORNOOI
4FUN
Dames-dubbel, heren-dubbel en
gemengd-dubbel. 2 euro inschrijfgeld.
Inschrijven tot 1 november.
plaats: sporthal Overmere
meer info: 0477 24 40 55

NATIONALE RUILBEURS & ROMMELMARKT
VERZAMELCLUB DE BIEKORF
Postzegels, munten, zicht- en prentkaarten,
doodsprentjes, devotie, bidprentjes, bierviltjes, stripverhalen, geboortekaartjes, …
plaats: Festivalhal Donkmeer
meer info: 09 367 42 59

vanaf vrijdag 5 november om 20 uur

donderdag 11 november vanaf 13 uur

DE BENDE VAN JAN DE LICHTE
COLLECTIEF DECORUM
zie UiTtips p. 25

VLAANDEREN WANDELT
zie UiTtips p. 25

zondag 14 november van 16 tot 19 uur
FIESTA DEL PAELLA
zie UiTtips p. 25

donderdag 11 november om 20 uur
zaterdag 6 november om 20 uur
FANFAREQUIZ
K.F. SINT-PIETERSVRIENDEN
UITBERGEN
plaats: SCC De Venne
meer info: www.fanfare-uitbergen.com

REQUIEM PRO LUNA
zie artikel p. 22

vanaf vrijdag 12 november om 20 uur
SALON BRIGITTE
PANTA RHEI
zie UiTtips p. 24

zaterdag 6 november om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV BRIGAND DAMES –
ARGOS WAARSCHOOT
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

vanaf dinsdag 9 november om 19.30 uur
JONGEREN MOTIVEREN
VORMINGPLUS WAAS-EN-DENDER
Vanuit de analyse van het gebrek aan
motivatie krijg je tips om tieners opnieuw
in beweging te brengen.
Vier opeenvolgende dinsdagen.
plaats: CC Stroming
meer info: 03 775 44 84
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NO NETWORK
Een tiener belandt in noodweer en komt
oog in oog te staan met een ‘bovennatuurlijke’ dreiging. En dat in een gebied zonder
gsm-ontvangst. Avontuurlijke ﬁlm voor
iedereen vanaf 10 jaar.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

zaterdag 13 november om 19.30 uur
HANDBAL
HC GROOT BERLARE – E. LEBBEKE
plaats: sporthal Berlare
meer info: 0486 42 13 24

maandag 8 november om 20 uur
ERFENIS ZONDER BEKOMMERNIS
KWB OVERMERE
Uiteenzetting over de wetgeving rond
erfenisrecht. Interessant voor wie zijn
erfenis wil plannen én voor wie erft.
plaats: Parochiale Kring Overmere
meer info: 0485 82 97 10

vrijdag 19 november om 20 uur

zaterdag 13 november om 20 uur
GELUKKIG
DE SCHEDELGEBOORTEN
Het viertal bezingt de absurditeit van het
leven op hilarische wijze. Al jaren goed
voor een bijzonder onderhoudende avond.
www.deschedelgeboorten.be.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

zaterdag 20 november vanaf 9 uur
DAG VAN DE NATUUR
NATUURWERKGROEP
SCHELDEBROEKEN
Beheerswerk in de Scheldebroeken.
Ook leuk voor kinderen.
plaats: De Scheldebroeken
meer info: 0478 49 87 86

zaterdag 20 en zondag 21 november van 14
tot 17 uur
DAG VAN DE NATUUR
NATUURPUNT DENDERMONDING
Vrijwilligers kappen en verwijderen
Amerikaanse vogelkers op ’t Stampkot.
afspraak: Gemeenschapsschool Ten Berge
meer info: 052 42 69 72

zaterdag 20 november om 20 uur

zaterdag 27 november om 20 uur

donderdag 2 december van 9 tot 12 uur

BINGOAVOND SK BERLARE
plaats: SK Berlare
meer info: 0475 46 41 77

BOEING BOEING
MUSIC HALL PRODUCTIONS
Bernard heeft drie minaressen.
Alle drie stewardes, alle drie op een andere
lijn. Dat gaat prima. Maar de introductie van
de snellere Boeing 747 gooit het schema
van Bernard serieus in de war en zijn
geheim dreigt uit te komen.
Hilarische deurenkomedie met Eline De
Munck, Jeroen Maes, Sandrine André, Erik
Goris, Ann Vanderstighelen en Myriam
Bronzwaar.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

KIJKEN NAAR OVERWINTERAARS
KOLENA V.Z.W.
Wandeling door het oostelijk deel van de
Kalkense Meersen.
vertrek: parochiekerk Uitbergen
meer info: 0486 46 08 71

zaterdag 20 november om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV BRIGAND DAMES –
MEZO ZOTTEGEM B
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zaterdag 20 november om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV BRIGAND HEREN B –
BMV BEVEREN-MELSELE
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

vrijdag 26 november om 19.30 uur
ALGEMENE KENNISQUIZ
TONEELKRING HAND IN HAND
Een ploeg bestaat uit maximum vijf
personen. Deelnemen kost 15 euro.
Inschrijven via bij de leden van Hand in
Hand of via www.handinhandberlare.be.
plaats: CC Stroming
meer info: www.handinhand.be

FIETSTOCHT
PASAR BERLARE
Iedereen is welkom voor een rustige
ﬁetstocht van ca. 30km.
vertrek: parochiekerk Berlare
meer info: 052 42 25 26

zondag 28 november van 12 tot 15 uur
EETFESTIJN
JTV BRIGAND
plaats: Festivalhal Donkmeer
meer info: 052 42 22 69

zondag 21 november om 11.15 uur
HANDBAL
HC GROOT BERLARE – HC AALST
plaats: sporthal Berlare
meer info: 0486 42 13 24

donderdag 2 december
van 13.30 tot 16.30 uur

zondag 28 november om 17 uur
WALTER DE MULDER
Op het eerste zicht geeft fotograaf De
Mulder een sfeerbeeld van het traditionele
Vlaamse plattelandsleven. Maar er is meer.
Achter de foto’s gaan verhalen schuil die
niet altijd even rooskleurig zijn. Tot 2 januari.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 42 47
en ccstroming@berlare.be

zaterdag 4 december om 20 uur
FOOR 11
DE NIEUWE SNAAR
Goede wijn behoeft geen krans. Volgens
De Standaard behoort deze Foor 11 tot het
sterkste dat De Nieuwe Snaar al deed.
www.denieuwesnaar.be.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

zondag 5 december om 11.15 uur
HANDBAL
HC GROOT BERLARE –
BRABO DENDERBELLE
plaats: sporthal Berlare
meer info: 0486 42 13 24

zondag 28 november om 19.30 uur
STUDIO ZONDAG
THOMAS CHAMPAGNE TRIO
Doorleefd, sprankelend en dynamisch.
Moderne jazz met een ‘high voltage’ gehalte
dat het cultuurcafé onder spanning zet en
de luisteraar gegarandeerd inpalmt.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

vrijdag 10 december om 20 uur
ARRIAGA STRIJKKWARTET
EN JOHN VAN LAETHEM
zie UiTtips p. 20

vrijdag 10 december vanaf 14 uur
KERSTHAPPENING
RUSTHUIS KRUYENBERG
zie UiTtips p. 3
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zaterdag 11 december van 10 tot 18 uur
zondag 12 december van 14 tot 18 uur
GESCHENKENBEURS
OXFAM WERELDWINKEL
Eindejaarsbeurs met kwaliteitsvolle fairtrade
producten: wijn, chocolade, speelgoed,
juwelen,...
Je aankoop komt rechtstreeks ten goede
aan de producenten in het Zuiden.
plaats: Oxfam Wereldwinkel (Dorp 67)
meer info: berlare@oww.be

zaterdag 11 december om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV BRIGAND DAMES –
ISOREX LADIES NAZARETH B
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zaterdag 18 december om 19.30 uur

zondag 26 december vanaf 17 uur

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

WINTERBRADERIE
MIDDENSTAND, UNIZO
EN VERENIGINGEN
zie UiTtips p. 3

zaterdag 18 december om 20 uur
DIRK DOET DARWIN
DIRK DRAULANS
In zijn gekende stijl en taal vertelt Dirk
Draulans hoe de wetenschap sinds Darwin
naar de evolutie van de menselijke soort
keek. Een frisse en interessante uiteenzetting die ook ruimte biedt voor jouw vragen
en opmerkingen.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

zaterdag 11 december om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV BRIGAND HEREN B – VDK GENT C
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69
quiz

vrijdag 17 december om 20 uur
EINDEJAARSKWIS
zie UiTtips p. 21

zondag 19 december met vrije start tussen
8.30 en 11 uur
MOUNTAINBIKETOCHT
4FUN
Twee afstanden (30 en 50km) en twee
bevoorradingen. Deelnemen kost 2,50 euro
(leden VWB) of 3,50 euro. Deze toertocht is
ten voordele van Music For Life van Studio
Brussel en Rode Kruis Vlaanderen.
vertrek: sporthal Overmere
meer info: 0477 24 40 55

zaterdag 18 december van 14 tot 21 uur
KERSTMARKT
VBS DE DUIZENDPOOT
zie UiTtips p. 3

zaterdag 18 december om 19 uur
KWISHAPPENING FOR LIFE
KWB OVERMERE
zie UiTtips p. 21

zondag 26 december van 10.30 tot 16.30 uur
GROTE PRIJS ‘FRANS BENAERENS’
Mountainbikewedstrijd voor jong en oud.
Verschillende reeksen. Initiatie voor kinderen. Doorlopend eten en drinken, bodega
en ambiance. www.fransbenaerens.be.
plaats: Hogeweg 40
meer info: 0484 16 78 60

zondag 26 december van 14 tot 18 uur
GEMEENTELIJKE KERSTMARKT
zie UiTtips p. 3
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Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be
en www.UiTinVlaanderen.be.
Organiseer je zelf een activiteit?
Maak ze bekend via
www.UiTdatabank.be.

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

GEMEENTEHUIS BERLARE

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

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
anvandriessche1@telenet.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
Heide 12a, Berlare
0475 46 41 77
kris.malﬂiet@telenet.be
Dendermondse stwg 74a, Overmere 052 43 23 41
Frank Lippens
gemeentesecretaris
secretaris@berlare.be

0472 47 99 81

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

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
maandag 1, dinsdag 2 en donderdag
11 november; vrijdag 24 en vrijdag 31 december;
zaterdag 1 januari
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
coördinator: Patricia Poppe
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 gesloten op 1 en 11 november,
24, 25 en 31 december en 1 januari.
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

Marleen Lateir - Broekstraat 5, Overmere
Ingrid Rogiers - Gaver 112, Berlare
Helena Lateir - Brielstraat 3 bus 4, Berlare
Frank Van Laere - Mosseveldstraat 14, Overmere
Martha Tackaert - Hogeweg 8a, Berlare
Bart Van Malderen - Beukenlaan 14, Berlare
Erna Peelman - Schuurputstraat 20, Berlare
Marleen Abbeel - Koolstraat 39, Berlare

09 367 51 47
0478 29 31 03
052 43 22 20
0474 25 78 18
052 42 30 82
052 42 73 66
052 42 42 80
0498 93 04 06

> 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

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

> GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE, afdeling Muziek & Woord
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

> KIND & GEZIN: CONSULTATIEBUREAU

09 326 97 10
secretaris@ocmwberlare.be

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
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

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

Hilde Van der Jeugt

> DIENSTEN OCMW

> DIENSTEN VOOR OPVANGGEZINNEN

Schooldreef 42, 9230 Wetteren
directeur: Dirk Lippens

> SECRETARIS OCMW

09 337 50 40
pwa.berlare@ocmwberlare.be

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
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Openingsuren:
Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 16 tot 18 uur. Op woensdag gesloten.

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

> 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

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

St. Martinus Berlare & O.L. Vrouw Van Zeven Smarten
& O.L Vrouw Hemelvaart Overmere
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
St. Pietersbanden Uitbergen
E.H. Daniël De Backer, Veerstraat 13, Uitbergen 09 367 54 94

> POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
> OP ZOEK NAAR EEN TELEFOONNUMMER?
> ALGEMEEN

> PASTOORS GROOT-BERLARE

Donklaan 93, Overmere
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’, (Philemon)
052 42 26 34
AA Groep ‘Nieuw leven’, (William)
052 42 51 91
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

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

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

> 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
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09 367 50 15
fax: 09 367 96 51

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

BERLARE
IN BEELD

FOTOWEDSTRIJD
GVK

Weet jij welke oud-strijder we hebben afgebeeld?
Je vindt deze foto op een van de Berlaarse kerkhoven.
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden van deze
Infogem in.
Daar vind je ook hoe je de kaart kan terugbezorgen.
Uit alle correcte inzendingen
loot een onschuldige hand
een winnaar. Hij of zij krijgt een
waardebon ter waarde van
25 euro voor een etentje in
een van onze plaatselijke
eetgelegenheden.
De winnaar wordt bekend
gemaakt in het volgende
nummer. Veel succes!
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Terugblik in beeld

Winnaar Infogem september-oktober
(oplossing: waterzuiveringsstation Sluis):
Margareta Van Geert (Mandemakersstraat 1)
mag een waardebon komen ophalen in het
gemeentehuis van Berlare.
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Een feestvierende Heikantstraat gaat uit de bol
tijdens het groot buurtfeest.

Meer dan 300 personen
genoten van een vers
gebakken ovenkoek
tijdens Open
Monumentendag.

326 personen kwamen frietjes eten in frituur Pater De Visscher.
Mede dankzij de inzet en de vlotte bediening van de vrijwilligers!
Bedankt iedereen.

De plaatselijke organisatie JIREH wuifde een vrachtwagen vol
hulpgoederen uit richting Roemenië. Gewassen kledij blijft welkom
bij Maria Beauprez, Nieuwdonk 7.

De actie ‘kook je ﬁt’ en het gezond kraam van het OCMW kon op
jaarmarkt op heel wat belangstelling rekenen. 154 personen namen
deel aan de korte gezondheidsquiz.

110 renners uit binnen- en buitenland te gast
tijdens Pa-Gijs Wielerfeest Heikantstraat.

binnenkant achterﬂap

Artikels voor het volgende nummer januari-februari worden verwacht
ten laatste op maandag 6 december op het redactiesecretariaat:
Communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be
Graag teksten aanleveren in Word; foto’s apart als fotobestand (jpg, eps, tiﬀ, bmp).
Activiteiten voor de kalender ten laatste ingeven op maandag 6 december
op www.UiTdatabank.be.
Chirojongens Sint-Jan Berchmans Berlare trapten op zondag 3 oktober een nieuw werkjaar af.

© Marc Van Gysegem

BERL ARE I OVERMERE I UITBERGEN

© Raf Pensaert

© Ann Ryckaert

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
NOVEMBER I DECEMBER 2010

