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W I E WAT WA AR
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Kleur geven
Nogal wat dorpsgenoten hebben de laatste tijd de nationale media gehaald.
Eind januari zag ik een reportage over achttien astmapatiënten die in december 2010 de
Aconcagua wilden beklimmen, met bijna 7.000 meter de hoogste berg van Zuid-Amerika.
Deze expeditie vond ook ruime weerklank in kranten en magazines.
Hun missie: bewijzen dat astmapatiënten in staat zijn tot buitengewone sportieve prestaties. Onder de deelnemers ook Georges Sacré. We mogen ﬁer zijn op zo’n mensen. Mensen
die ten volle voor hun doel gaan, ook al weten ze dat ze onderweg wellicht zichzelf gaan
tegenkomen.
Of wat dacht je van Man bijt hond begin februari? Een week lang kreeg Vlaanderen een
glimp te zien van enkele markante inwoners.
En twee jonge vrouwen, nog wel personeelsleden van de gemeente, pronkten met een
leuke fotoshoot in de Flair.
Misschien ontgaan er mij nog. In elk geval, zo’n mensen en hun verhalen geven kleur aan
een gemeenschap. En dat is net wat we ook met de vernieuwde Infogem beogen: herkenbaarheid, aandacht voor mensen en projecten die het leven kruiden en Berlare tot Berlare
maken. En dat hebben we meteen ook doorgetrokken in de vormgeving van dit magazine:
voortaan volledig in kleur!

Julien Wettinck
schepen bevoegd voor openbare werken,
algemeen onderhoud, kerkfabrieken,
begraafplaatsen en feestelijkheden

Kleine verhalen, straﬀe verhalen
Met dit motto gaat fotograaf Marc Van Gysegem op pad voor Infogem, op zoek naar pure taferelen uit het leven van gewone
mensen uit Berlare. Geen BV’s of grootse gebeurtenissen. Liever toont Marc plaatselijke verhalen over groot en klein verdriet, uitbundige
vreugde, onrechtvaardige verschillen en eenvoudige samenhorigheid. Steeds herkenbaar, maar altijd uniek.
In BEELDverhaal gaat Marc op zoek naar passie, liefde en warmte in Berlare.

Berlaarse Groenendaeler naar WK speurhonden
Woef! Mijn naam is Chance de Marcolina, een Groenendaeler teefje. Ik woon aan het Donkmeer en ben Belgisch
speurhondkampioen. Daarom mag ik nu in april naar het wereldkampioenschap in Kroatië.
Mijn baasje en goede vriend Yvan Rooms traint me elke dag. Ik ben vooral straf in het speuren in bossen en vlakten. Zelfs na heel veel uren
kan ik nog sporen ontdekken: ik ruik het verrottingsproces van de voetstappen in de ondergrond of het gras.
Dat WK wordt zwaar. Het is een tocht van 2 km waarin zeven doelen zijn gelegd. En om het mij extra moeilijk te maken, zorgen de
organisatoren voor verleidingssporen. Maar ik laat me niet vlug aﬂeiden.
Op het einde van een training verstopt Yvan nog wat snoepjes voor mij. Daartoe laat ik me wél graag verleiden.
En ik vind ze natuurlijk snel. Heerlijk!
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22 maart: inschrijven kinderopvang
paasvakantie
Het gemeentebestuur voorziet gemeentelijke kinderopvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de paasvakantie van maandag 11
tot en met vrijdag 22 april. Zowel in Berlare, Overmere als Uitbergen,

Uit welk land eten we dit najaar?

van 7 tot 18.30 uur.
Er is een inschrijfavond op dinsdag 22 maart van 18 tot 19 uur in de
locatie waar het kind moet worden opgevangen. Schriftelijke en tele-

Week van de Smaak kiest voor herbronning dit jaar. Geen landelijke

fonische aanvragen worden pas na 22 maart behandeld.

actie dus. Maar dat houdt Berlare niet tegen om in het najaar toch een
Het verplichte inschrijﬀormulier is vanaf 14 maart beschikbaar op de

gastronomisch en cultureel evenement te houden, zoals het Fiesta del

drie locaties, op de dienst jeugd & vorming en op www.berlare.be on-

Paella van 2010.

der het thema ‘jeugd’. Op deze website kan je tevens het huishoudelijk

Welk land centraal staat, kies je zelf uit volgende mogelijkheden: Grie-

reglement en de tarieven nalezen.

kenland, Rusland, Thailand, Kenia of Brazilië. Het wordt het land met de
meeste stemmen.

meer info:
dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04

Geef daarom vóór 1 juni je voorkeur door op een van de volgende

en jeugd.kinderopvang@berlare.be

manieren:

Monitor of begeleid(st)er worden deze zomer? Zie p. 20.

•

dienst toerisme: 09 342 92 40;

•

toerisme@berlare.be;

•

www.berlare.be/weekvandesmaak.

Proﬁciat Laurette De Mulder!
Zij won de grote parkeerquiz op berlare.be.

I

Ze mag haar cadeaubon van 25,00 euro afhalen op het

De juiste antwoorden vind je tot 15 maart

gemeentehuis (secretariaat, eerste verdieping) en gebruiken

op onze website:

in een Berlaarse eetgelegenheid.

www.berlare.be onder ‘verkeer & veiligheid’.
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Fotowedstrijd

Ook belgerinkel in jouw winkel?
Unizo, Bond Beter Leefmilieu en CM zetten hun schouders onder een
nieuwe editie van ‘Met belgerinkel naar de winkel’, de jaarlijkse actie

Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd?

die consumenten aanzet om boodschappen te doen met de ﬁets. Dit

Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem

jaar van 7 mei tot 11 juni.

in of mail je antwoord door naar infogem@berlare.be.

Een zinvol project dat alleen slaagt met de medewerking van onze
winkels. Schrijf daarom je zaak in via duurzaamheid@berlare.be en

Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand

maak er samen met je ﬁetsende klanten een spetterend feest van.

een winnaar. Die krijgt een waardebon van 25,00 euro
voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden. We maken de winnaar bekend in het volgende

meer info: www.belgerinkel.be

nummer.
Winnaar Infogem januari-februari
(oplossing: detail Moleneindestraat 8): Lisette Vlaeminck
(Maaidonkstraat 3) mag haar waardebon komen ophalen
in het gemeentehuis van Berlare.

Leen een energiemeter
Waar zitten de energievreters in huis?
Test het met een eenvoudige energiemeter
die je precies vertelt hoeveel je toestellen
verbruiken. Je kan zo’n meter ontlenen
voor een maand op de technische dienst.
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De wet van de snelste
Brandweerzone Oost van start voor eﬃciëntere hulp

Schrik niet als je na een oproep de

op 30 juli 2004. De evaluatie van de ramp was

Wat doen jullie met het resultaat van deze

brandweer van Zele ziet verschijnen.

vernietigend en heeft de ogen van de wetgever

Task Forces?

Dat is het gevolg van de grote brand-

geopend. De nieuwe wet van 15 mei 2007 is

weerhervorming die recent in werking

even ambitieus als noodzakelijk: de werking van

Frank: De vergaarde informatie is de basis voor

is getreden. Het korps van Berlare

de hulpdiensten verbeteren en de veiligheid van

een tweede stap in de hervorming. Het is meteen

maakt nu deel uit van Hulpverlenings-

burgers en hulpverleners verhogen.

ook de fase waarin we ons momenteel bevin-

zone Oost. Het doel is van levensbelang: zo snel mogelijk hulp bieden

den: de opstart van een operationele prezone.

327.000,00 euro

met het meest geschikte materiaal.

De prezone moet een werkstructuur ontplooien
die de zonale werking binnen de verschillende

Hoe reageerden de korpsen op deze opge-

brandweerdiensten versterkt. Om deze structuur

Eind 2010 hebben de posten van Berlare,

legde en verregaande samenwerkingsplan-

op poten te zetten, subsidieert de overheid voor

Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Leb-

nen?

327.000,00 euro.

beke, Lokeren en Zele hun krachten oﬃcieel
gebundeld in een overeenkomst voor

Frank: De korpsen uit de regio werken al jaren

Hulpverleningszone Oost. Deze zone telt

goed samen. We moeten wel eerlijk zijn: de

maar liefst 400 actieve brandweermannen.

deﬁnitieve plannen hebben vele brandweer-

Om de gemaakte afspraken te concretiseren

mannen toch even doen slikken. Maar intussen

en communiceren is een projectcoördinator

staan de neuzen in dezelfde richting. Dat komt

aangesteld. Frank Van Droogenbroeck legt

ondermeer door de lange voorbereidingstijd.

uit waarom de grootschalige omwenteling

Want al in 2009 zijn we stapvoets aan de

er komt en hoe de posten samenwerken om

invoering begonnen met zogenaamde Task

jou zo snel en goed mogelijk te helpen.

Forces. Zeg maar dat elk korps huiswerk kreeg
om zijn werking en middelen te analyseren. Een

Frank: Er moet dikwijls eerst iets ernstigs gebeu-

heel intensieve bezigheid die door alle posten

ren alvorens men grondig ingrijpt. Dat is hier

grondig is aangepakt.

niet anders. De hervorming nu is immers een
rechtstreeks gevolg van de gasramp in Gellingen
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De nieuwe wet is even ambitieus als noodzakelijk:
de werking van de hulpdiensten verbeteren
en de veiligheid van burgers en hulpverleners verhogen.

Illustratie © Gert Van Kerckhove

Snelste adequate hulp
Vroeger waren de gemeentegrenzen
ook de daadwerkelijke grenzen voor een
brandweerkorps. Ongeacht de afstand
of aanrijdtijd kwam de eigen brandweer
steeds als eerste op een interventie. Pas

Levensreddende ﬁlosoﬁe

Wat zijn de gevolgen van de hervormingen

wanneer versterking nodig bleek, werd

voor onze inwoners?

een bijkomend korps opgeroepen.

Je bent de draaischijf van de prezone. Wat is
jouw job precies?

De wet van 15 mei 2007 maakte een
Frank: Totnogtoe kwam bij een oproep het

einde aan de territoriale begrenzing.

eigen korps met eigen materiaal. Iedere brand-

Concreet betekent dit dat een post die

Frank: Het is mijn taak om de prezone klaar te

weerdienst was baas op eigen grondgebied.

het snelst op een interventie kan zijn,

stomen voor de deﬁnitieve hulpverleningszone

Maar de nieuwe wet stelt dat elke burger recht

wordt uitgestuurd en dat het minimaal

met rechtspersoonlijkheid. Op dat moment

heeft op gelijke hulpverlening en voert hiermee

noodzakelijke materieel voor een be-

wordt de zone verantwoordelijk voor ondermeer

het principe van snelste adequate hulp in: we

paalde interventie wordt meegestuurd.

haar personeel, ﬁnanciën, logistiek, informa-

gaan de snelste en meest gepaste personen en

In de praktijk kan het snelste voertuig

tica en juridische dienst. Dat vergt tijd, studie

middelen naar een interventie sturen. En dat is

met bemanning van een andere post

en onderzoek rond management, preventie,

niet meer noodzakelijk de gemeentepost. Deze

komen dan de andere minimaal nood-

personeels- een materiaalbeleid. Ik coördineer

ﬁlosoﬁe is levensreddend, maar vraagt tijd – ook

zakelijke voertuigen en manschappen.

deze denktankmateries.

in de hoofden van de hulpverleners – en ﬁjn

Zo wordt bijvoorbeeld post Berlare

afstelwerk. Ook stopt dit grondbeginsel niet aan

naar Kamershoek-Zele gestuurd met

de zonale grenzen. We maken dus ook afspra-

een volledig bemand voertuig en komt

ken met hulpverleningszones rondom ons.

post Zele na met het ander noodzakelijke materieel en manschappen. Het

Een hele kluif!

omgekeerde gebeurt natuurlijk ook: zo
komt post Wichelen (andere zone!) als

Frank: Ja. Maar stap voor stap komen we er met

snelste in delen van Uitbergen of komt

één doel voor ogen: een nog betere hulpverle-

post Lokeren als snelste naar delen van

ning bieden aan de inwoners.

Overmere. Uiteraard stuurt post Berlare
dan het ander noodzakelijk materieel en

meer info:
Frank Van Droogenbroeck,
052 21 76 77 en frank.vandroogenbroeck@zoneoost.be

personeel uit.
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Net als vroeger: spelen op straat!
Spelende kinderen brengen ook buren samen

© Bert Van der Linden >

Tijdens de zomermaanden naar har-

Saskia: Van zodra de hekken staan, begint het

tenlust op straat kunnen spelen. In

feest. Je ziet uit alle tuinen en garages kinderen

alle veiligheid, zodat ook de mama’s

onze straat oplopen. Met dozen stoepkrijt,

Els: Er zijn er die er tussen glippen. Maar ze

en de papa’s gerust kunnen zijn. Dat is

springtouwen, ballen, ﬁetsjes en noem maar op

merken gelukkig onmiddellijk dat ze hun snel-

in een notendop het concept van een

onder de arm. Ook de tuinen beleven hoogda-

heid moeten aanpassen. We blijven dat wel

speelstraat. In Berlare kan dat al enkele

gen. Ik word altijd goedgezind als ik ineens tien

opvolgen, samen met de gemeente. Zo hebben

jaren. Heikantstraat, Molenveld, Mos-

buurtkindjes in het zwembad zie plonzen.

we al geleerd dat een dubbele nadar meer eﬀect

seveldstraat en Spinnerijstraat maak-

Hoe reageren autobestuurders?

heeft dan een enkele en dat ook de locatie van

ten er in 2010 gebruik van. Geïnteres-

Els: Ongedwongen en zorgeloos kunnen spelen

de opstelling sterk meebepaalt hoeveel auto’s er

seerde straten dienen een kandidatuur

op straat lijkt van lang geleden. Een speelstraat

doorkomen. En ook de wijkagent is ingelicht en

in vóór 1 mei. Els en Saskia, straatver-

maakt dat even opnieuw mogelijk.

komt wel eens langs.

doen dat alvast opnieuw en voor de

Hoe ervaren volwassen buren de

Vergt de organisatie van een speelstraat

vijfde keer nu. Want ’t is daar steevast

speelstraat?

veel tijd?

Saskia: Een speelstraat is een heel sociaal

Els: Neen. Het volstaat dat enkele bewoners het

gebeuren. Mama’s en papa’s komen vanzelf

initiatief nemen en een aanvraag indienen. Zo

Een straat die speelstraat wordt, mag twee

meer op straat. De buren zonder jonge kinderen

zijn wij straatverantwoordelijken geworden.

weken en op afgesproken uren de open-

genieten ook van al dat jeugdig enthousiasme.

bare weg afsluiten. De hele straat is dan een

We lichten iedereen dan ook ruim op voorhand

Saskia: De Spinnerijstraat heeft in 2005 een

groot buitenspeelplein waar enkel kinderen,

in over wat ze mogen verwachten.

eerste keer een speelstraat aangevraagd. Els en

antwoordelijken van de Spinnerijstraat,

een gezellige boel voor kinderen én
hun ouders.

ﬁetsers, voetgangers, prioritaire voertuigen
en auto’s van de buren welkom zijn.

ik hebben elk twee kinderen en het leek ons een
Els: Het gebeurt dat volwassenen, lang na de

leuk initiatief in een jonge woonwijk. We hebben

oﬃciële uren van de speelstraat, buiten met

toen een rondvraag gedaan bij alle buren.

elkaar blijven babbelen. Met één of meerdere
drankjes (lacht).

Els: Dat is natuurlijk wel belangrijk: de bewoners
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Het is eenvoudig
om je kinderen twee weken lang
de tijd van hun leven te bezorgen.

Els (links) en Saskia trekken al voor de vijfde keer
de speelstraat in de Spinnerijstraat.

inlichten en meteen rondvragen wanneer

Saskia: We nodigen neefjes, nichtjes en vriendjes

Els: Steek de koppen bij elkaar, kies een periode

de meeste buurtkindjes thuis zijn in juli en

uit. Die vinden dat bijzonder leuk en willen dan

en dien een aanvraag in. Zo eenvoudig is het

augustus. We hebben daarna het aanvraagfor-

ook een speelstraat in hun straat.

om je kinderen twee weken lang de tijd van hun

mulier ingevuld en kregen vrij snel een positief
antwoord.

leven te bezorgen.
En hier moeten we sommige kinderen
ontgoochelen. “Een speelstraat inrichten kan

Saskia: En schrijf het maar op: voor de Spin-

Wat doet een straatverantwoordelijke nog

niet overal”, vertelt Amber Vande Winckel die

nerijstraat zou het gerust langer mogen duren.

meer?

als jeugdconsulent de speelstraatwerking
coördineert. “Een hoofdweg die elke dag

Genoteerd.

Saskia: Wij zorgen ervoor dat alle buren op de

honderden auto’s slikt, komt natuurlijk nooit

hoogte zijn van de timing en de spelregels. De

in aanmerking: dat zou het verkeer in de

meer info:

jeugddienst bezorgt ons hiervoor een duidelijke

problemen brengen en – erger nog - de

dienst jeugd & vorming,

brief die we in alle bussen van de straat stoppen.

veiligheid van spelende kinderen hypotheke-

052 42 77 56

En verder coördineren we het plaatsen en verwij-

ren. Daarom zijn er een aantal voorwaarden

en jeugd.vorming@berlare.be

deren van de nadarhekken.

waaraan een kandidaat-speelstraat moet

www.berlare.be en doorklikken

voldoen: ze ligt in een buurt met overheer-

naar jeugd voor meer info en

We hebben gehoord dat jullie elk jaar ook

send woonkarakter en weinig winkels, auto’s

aanvraagformulier

een dag uitkiezen voor een extraatje.

mogen er maximum 50 km / uur rijden en de

aanvragen indienen vóór 1 mei

straat is geen prioritaire weg voor doorgaand
Els: Een speelstraat is sowieso al leuk. Maar wij

verkeer of openbaar vervoer.”

kunnen het niet laten om er elk jaar nog een

In elk geval zijn er veel straten in onze

schepje bovenop te doen. In overleg met de

gemeente waar het kan.

buren huren we voor een dag een springkasteel.
We zetten wat trampolines op straat, improviseren een petanqueterreintje en – bovenal – bakken we ’s middags frietjes voor iedereen.
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GEMEENTERAAD

Opening ‘Van stadsstront naar zandgrond’ aan de loskaai
In 2009 besliste de gemeenteraad om de plannen van Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare over de bestemming van het gebouwtje aan de loskaai op het Sluis te steunen. Op 30 april opent nu dat ‘Informatie- en
rustpunt voor wandelaars en ﬁetsers’. Het resultaat is een klein museum, uniek in Vlaanderen, dat een totaal
onbekend en weinig bestudeerd aspect van de geschiedenis belicht: mesttransport over water van de stad
naar het platteland.
Onder de titel ‘Van stadsstront naar zandgrond’ komt er een permanente tentoonstelling, gewijd aan de beer- en mesthandel van de
17de eeuw tot ergens in de jaren ’30 van vorige eeuw. De steden hadden grote afval- en mestproblemen en de buiten kon die producten
goed gebruiken voor de bemesting van de landbouwgrond. Overal
langs de waterwegen ontstond dan ook een drukke handel tussen de
stad en de buiten.
Iedereen is welkom op de opening op zaterdag 30 april om 15
uur. Daarna kan je het gebouwtje vrij in en uit lopen elke namiddag
van het ﬁets- en wandelseizoen. Er komt een rustbank in het midden
van de ruimte. Vanaf die plaats kunnen bezoekers deze welriekende
geschiedenis bekijken en beluisteren.
Dit project wordt geﬁnancierd met Europees,
Vlaams, provinciaal en gemeentelijk geld.
© MVG

Kiss & Ridezone aan Ten Berge op komst
De gemeenteraad besliste zeer recent een Kiss & Ridezone in te richten voor gemeenschapsschool
Ten Berge, op de hoek van de Galgenbergstraat met de Leopolddreef. De maatregel komt er om het brengen
en ophalen van schoolkinderen veilig en gestructureerd te laten verlopen.
De site wordt ook nu al informeel gebruikt als kortstondige parkeerplaats, net als de voetweg langs het schooldomein die eigenlijk in
parkgebied ligt.
De Kiss & Ridestrook wordt een duidelijk herkenbare zone en sluit aan
bij de ingang van de school. Om het geheel af te werken en de veiligheid voor voetgangers nog te verhogen, voorzien de plannen verder
een groenzone tussen de Kiss & Ridezone en de Galgenbergstraat, een
heraangelegd voetpad en paaltjes langs de voetweg om parkeren in
het parkgebied te vermijden.
Na eerdere inrichtingen aan Vrije Basisschool De Kleurenboog (Donk)
en Vrije Basisschool Sint-Jozef (Overmere) is dit de derde Kiss & Ridezone die het bestuur aanlegt.

Samenvattingen
van gemeenteraadsversla
gen
vind je op
www.berlare.be
onder
‘bestuur en beleid’.
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Extra hulp
zonder grote kosten
OCMW zoekt ondernemers voor sociale tewerkstelling

OCMW Berlare zoekt zelfstandigen
en bedrijven om leeﬂoongerechtigde

Extra inspanningen voor
jonge mensen

Op maat
Liesbeth neemt meteen ook de twijfels van

dorpsgenoten tewerk te stellen. De
ondernemer krijgt de voordelen van een

“We richten ons tot ondermeer bakkers, schil-

geïnteresseerde zelfstandigen en bedrijfs-

extra werkkracht, zonder zware ﬁnan-

ders, bankinstellingen, vastgoedmakelaars,

leiders weg. “We nemen alle beslissingen in

ciële inspanningen en administratieve

supermarkten en kruideniers”, verduidelijkt

onderling overleg. De basis is een samen-

rompslomp. Want OCMW Berlare blijft

Liesbeth Willemans die voor OCMW Berlare

werkingsovereenkomst tussen OCMW en

werkgever.

dit project coördineert. Van de ondernemer

onderneming. Een engagementsverklaring,

wordt verwacht dat hij de leeﬂoongerech-

zeg maar. We peilen naar wat de ondernemer

Steeds meer Vlamingen, vooral ook jonge

tigde minstens één jaar een voltijdse job

verwacht van de extra werkkracht en toetsen

twintigers, vragen een leeﬂoon aan. Die ten-

aanbiedt (38 uur per week). Maar daar staat

dat aan de proﬁelen en interesses van onze

dens zien we ook in Berlare. Het is een taak

natuurlijk wat tegenover. “De ondernemer

kandidaten. We doen onze uiterste best

van OCMW’s om zoveel mogelijk leeﬂoon-

keert geen loon uit. Dat doet het OCMW,

om de meest geschikte sollicitanten voor

gerechtigden te activeren. Op die manier

dat juridisch in alle opzichten werkgever is.

te stellen. Want iedereen is gebaat bij een

doen ze werkervaring op om sneller door te

OCMW Berlare factureert wel maandelijks een

gemotiveerde collega.”

stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. “Dat

bedrag tussen de 400,00 en 700,00 euro. Dat

doen we in Berlare ook”, zegt OCMW-voorzit-

bedrag is het laagst als je iemand onder 25

meer info:

ter Gunther Cooreman (Open vld). “Er werken

jaar een plaats geeft.” Ondernemers die extra

OCMW Berlare, 09 326 97 25

een aantal inwoners in onze eigen organisa-

inspanningen leveren om de geactiveerde

en sociaalhuis@ocmwberlare.be

tie, in de gemeentediensten, lagere scholen

meer kansen te bieden op de latere arbeids-

en bij SK Berlare en Sporting Lokeren.”

markt, kunnen een premie tot 250,00 euro

Maar er zijn dringend meer plaatsen nodig.

per maand ontvangen. OCMW Berlare bekijkt

Daarom benadert OCMW Berlare nu ook

dit geval per geval.

plaatselijke bedrijven en zelfstandigen.
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GEREGISTREERDE GEBOORTEN

VOLTROKKEN HUWELIJKEN

19/11/2010

Maaren Dhollander

03/12/2010

Jean Canoot en Marleen Verbessem

30/11/2010

Ariana Van Malderen

04/12/2010

Kevin De Rijcke en Natasja Strobbe

05/12/2010

Senne Van de Velde

30/12/2010

Lieven De Geest en Berlinde Vaerendonck

09/12/2010

Axelle Verheyden

07/01/2011

Jean Pierre Verhelst en Veerle Buysse

12/12/2010

Ruben Maes

14/01/2011

Geert Smeets en Ann Van de Perre

12/12/2010

Astor Heiremans

27/01/2011

Wietse Janssens en Stefanie De Graeve

14/12/2010

Briek D’Hooge

28/01/2011

Gino De Wispelaere en Kathleen Vanbreusegem

15/12/2010

Ruben Waeytens

18/12/2010

Yamin Arbaji

19/12/2010

Storm De Smedt

22/12/2010

Remy Maris

24/12/2010

Dries Bonnarens

03/01/2011

Linz Bombeke

04/01/2011

Thibe Van Malderen

05/01/2011

Linah Köroglu

12/01/2011

Vic De Keukeleire

29/12/2010

Gerrit Teela en Christiana ten Hove

15/01/2011

Lore Van Impe

21/01/2011

Georges Simon en Julienne Baeyens

17/01/2011

Hendrik Beeckman

17/01/2011

Mathijs Beeckman

GOUDEN JUBILEA

GEREGISTREERDE OVERLIJDENS
22/11/2010

Edgard Nimmegeers (°07/02/1941)

01/12/2010

Jean Pierre Heungens (°01/08/1947)

10/12/2010

Angèle Broodhuys (°14/12/1935)

14/12/2010

Maria Rasschaert (°27/02/1919)

22/12/2010

Lucien Van Hecke (°23/01/1933)

26/12/2010

Marie Louise Van De Winckel (°21/01/1924)

27/12/2010

Elza Geeraert (°21/08/1930)

01/01/2011

Leontine Moerman (°16/06/1921)

01/01/2011

Andreas Vergeylen (°04/12/1934)

04/01/2011

Germaine Schoof (°06/07/1920)

06/01/2011

Marie Smolders (°10/06/1927)

07/01/2011

Celina Moerman (°29/11/1930)

10/01/2011

Hilda Clement (°25/09/1919)

10/01/2011

Emillius De Coensel (°25/02/1936)

12/01/2011

Viviane Cornand (°23/07/1958)

13/01/2011

Alexandra Sirota (°13/04/1922)

18/01/2011

Alfons Van Leuven (°13/07/1928)

22/01/2011

Jaegline Vermeersch (°02/07/1950)

Vele inwoners vragen om ook adressen
te vermelden. Maar de wet ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer laat dit niet toe.
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Gratis ticket voor infobeurs reva

Op 5, 6 en 7 mei kan je in Flanders Expo Gent naar reva, de informatiebeurs die zich
richt naar mensen met een beperking en ouderen met beginnende beperkingen.
De organisatoren bieden de lezers van Infogem een gratis toegangskaart.
reva is een beurs met meer dan 150 exposanten. Je vindt er bijna alle hulpmiddelen en
aanpassingen die op de markt zijn voor mensen met een beperking: aangepaste keukens,
domotica voor de woning, rolstoelen voor alle doeleinden, scooters, computers, meubilair,
sanitair, trapliften, hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden,
vrijetijdsartikelen en therapeutisch materiaal.
Knip de bon uit en ruil ‘m aan de kassa van Flanders Expo in voor een gratis toegangsticket.
Meer gratis tickets nodig? Informeer je bij het Sociaal Huis: 09 326 97 10.
meer info: www.reva.be
Flanders expo is makkelijk bereikbaar:
> tram 1 heeft rolstoelplaatsen en brengt je er rechtstreeks
naartoe vanaf station Gent Sint-Pieters
> afrit 14 van de E40 leid je onmiddellijk naar de ruime parking

(Helaas) vaak gezien in Berlare
Is deze verkeerssituatie veilig voor een moeder met buggy?
Of voor je buurman in een rolstoel?
Natuurlijk niet. En toch duiken gelijkaardige situaties vaak op
in onze gemeente.
Werfcontainers op straat, stellingen op het voetpad, … Wie werken
uitvoert, moet al eens een deel van het openbaar domein inpalmen.
Maar hiervoor heb je toestemming nodig van het gemeentebestuur.
Dat wordt vaak vergeten en is nochtans heel belangrijk. Niet alleen
omdat je hiervoor in sommige gevallen een belasting moet betalen
(dat hangt af van het aantal dagen dat je het openbaar domein inneemt), maar vooral ook om situaties als deze op de foto te vermijden. De collega’s van de technische dienst proberen immers steeds
de vraag tot inname te verzoenen met veiligheid en de algemene
verkeersregels.
meer info:
technische dienst, 052 43 23 46
en technische.dienst@berlare.be
www.berlare.be/openbareweg voor meer info en aanvraagformulier
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De Groene Vriendelijke Reuzen komen
Bouw windpark Overmere start april 2011

Groenestroomproducent Electrawinds
start vanaf april met de bouw van het

Bij gunstig weer
klaar eind 2011

windturbinepark in Overmere. Het

simulatie

© Electrawinds

van de rotor met de drie wieken. Afhankelijk
van de weersomstandigheden en het verloop van de werken, kan het windturbinepark

project omvat vier turbines die lineair

De bouw van zo’n windturbinepark duurt een

vanaf november al proefdraaien om rond de

zijn opgesteld met de autosnelweg E17.

klein jaar. Alles start met een grondig bodem-

jaarwisseling uiteindelijk volledig operatio-

Op dinsdag 29 maart houdt Electra-

onderzoek dat noodzakelijk is om het type en

neel te worden.”

winds om 19.30 uur een infoavond voor

de omvang van de funderingen te bepalen.

inwoners.

Die grondboringen zijn hier al in november

De noodzakelijke toekomst

2010 uitgevoerd. De eigenlijke bouwwerken
Het windturbinepark van Overmere maakt

starten in april. Marleen Vanhecke van Electra-

“Berlare stuurde enkele jaren geleden zelf aan

deel uit van een groter project ten zuiden

winds licht de fasering toe: “Na een archeolo-

op de realisatie van een windturbineproject”,

van de E17. Afhankelijk van de verleende

gisch onderzoek leggen we de toegangswe-

zegt Wim Arbijn (SPa), schepen bevoegd

vergunningen, zal het uiteindelijke windpark

gen en werkvlakken van de vier turbines aan.

voor milieu. “Op die manier willen we ons

bestaan uit zeven tot elf turbines. In Berlare

Daarna graven en gieten we de funderingen.

verder proﬁleren als groene gemeente en

komen er vijf: vier in eigendom en beheer

Dat is het grootste werk. Het beton moet dan

als geëngageerde partner voor duurzame,

van Electrawinds; een vijfde van BredeKop

enkele weken uitdrogen. En hopelijk kunnen

hernieuwbare energie.”

Wind in een latere fase.

we vanaf augustus starten met het meest

Windenergie is een duurzame energiebron

spectaculaire onderdeel van het project: het

bij uitstek: wind is onuitputtelijk en bij de

optrekken van de torens en het aanhechten

productie van groene stroom uit wind komen

Overmere krijgt dezelfde turbines als Kortrijk: Enercon E82.
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Parkgegevens
windpark Overmere
• Aantal turbines: 4 (nog een vijfde later)
• Type turbine: Enercon E82
• Vermogen: 2,3 MW per windturbine
• Masthoogte: 108 m
geen afvalstoﬀen of schadelijke gassen vrij. Windenergie is zelfs nood-

• Maximale tiphoogte: 149 m

zakelijk als Vlaanderen tegen het jaar 2020 de Europese klimaatnorm

• Jaarlijkse stroomproductie: 21.371.000 kWh

wil halen van 13% hernieuwbare energieproductie. Vandaag zitten we

• Equivalent jaarverbruik: 6.106 gezinnen

nog niet eens halfweg!

• CO2 besparing: 16.250 ton
• Investering: 16 miljoen euro

Informatievergadering op dinsdag 29 maart
Net voor de start van de bouwwerken houden Electrawinds en
gemeente Berlare een bijkomende informatieavond. De werfverantwoordelijke geeft uitleg over het verloop van de werken en er is
ruimte voor een uitgebreide vragenronde. Al wie interesse heeft, is
welkom op dinsdag 29 maart om 19.30 uur in de Parochiale Kring van

Kies mee de namen voor de windturbines

Overmere.
Het is de gewoonte dat elke windturbine een naam krijgt.
Ook in Overmere. Dus gaan we op zoek naar vijf namen:
meer info:

vier voor nu en een vijfde voor de latere turbine.

www.electrawinds.be

Suggesties zijn welkom tot 31 mei op infogem@berlare.be

technische dienst, 052 43 23 46

of via de meldingskaart in deze Infogem.

en technische.dienst@berlare.be
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Ruimte voor kleine lokale ondernemers
RUP lokaal bedrijventerrein in openbaar onderzoek
Op 1 maart gaan de plannen voor een

Katja: Onze gemeente kent nog wel wat bedrij-

denken aan ruimte voor ondermeer schilders,

lokaal bedrijventerrein in Overmere in

vigheid. Meestal in woongebied. Maar onder-

schrijnwerkers en metaalbewerkers. En om de

openbaar onderzoek (zie kaderstuk). Het

nemers kunnen daar nauwelijks nog uitbreiden.

aanslepende problematiek van geparkeerde

gemeentebestuur is best trots op dit pro-

Want het raakt immers stilaan volgebouwd en

vrachtwagens langs de hoofdwegen op te los-

ject. En niet zonder reden: het geeft toe-

de regels worden steeds strikter. Ook starters

sen, komt er ook een vrachtwagenparking.

komst aan kleine plaatselijke bedrijven,

moeten ergens terecht kunnen. De denkpiste

het toont respect voor de woonkwaliteit

voor een klein bedrijventerrein moet je dus in

van de buren, en voor het eerst heeft

deze context zien. Maar waar kan dat nog? Het

eigen personeel zo’n omvangrijk dossier

Vlaams gewest en de provincie verplichten ons

volledig zelf ontwikkeld.

zo’n terrein te laten aansluiten bij de kern van

Met twee erkende ruimtelijke planners, Kristof

Berlare of Overmere. Dus een terrein langs de

Van Peteghem en Michael De Keulenaer, be-

E17 bijvoorbeeld is geen optie meer.

schikt Berlare over de geknipte medewerkers

We zoomen in ten noorden van de Baron

om dit project volledig in huis te realiseren.

Tibbautstraat, in de omgeving van de
voormalige bedrijfssite Gregoire en de oude

Eﬃciënt en esthetisch
ruimtegebruik

Terrein voor kleine spelers

Ze maken meteen duidelijk dat het niet om
een ‘standaard’ bedrijventerrein gaat.

rijkswachtkazerne. Als alles goed gaat, verrijst
daar vanaf 2012 een lokaal bedrijventerrein.

Het bestuur zag mogelijkheden in de uitloop

Het idee is niet nieuw. In het structuurplan

van Overmere dorp. Op een oppervlakte

Kristof: De vraag naar bedrijfsruimte is groter

van 2007 heeft het gemeentebestuur al de

van maximum 5 ha kiest het voor een lokaal

dan het aanbod. Dit heeft ons gedwongen cre-

basis gelegd. Het ruimtelijk uitvoeringsplan

bedrijventerrein. Het moet ruimte bieden aan

atief te zijn. We hebben uiteindelijk een concept

(RUP) dat nu in openbaar onderzoek gaat, is

zo’n 25 zaken.

bedacht dat de beperkingen van de aanvangssituatie ombuigt in een troef.

een concrete verdere uitwerking ervan.
Katja: Voor alle duidelijkheid: we bouwen geen
Het bedrijventerrein is hoogdringend, maar

industriepark. Ons bedrijventerrein mikt op

Michael: We houden twee uitgangspunten

geen impulsieve beslissing en een proces van

kleine ondernemingen, dikwijls met heel weinig

voor ogen: optimaal gebruik van de ruimte en

jaren, verduidelijkt Katja Gabriëls (Open vld),

werknemers. Ze vallen daardoor uit de boot

kwaliteit bij de inrichting. Ik geef een voorbeeld.

burgemeester wn en bevoegd voor ruimte-

bij een klassiek bedrijventerrein zoals dat van

Door bedrijfsgebouwen in te planten langsheen

lijke ordening en stedenbouw.

Zele of Lokeren bijvoorbeeld. Zware industrie

een zijdelingse perceelgrens en door een mini-

en gevaarlijke producten zijn uitgesloten. Wij

mum bouwoppervlakte vast te leggen, verliezen
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Openbaar onderzoek RUP
Lokaal bedrijventerrein
Overmere

we weinig ruimte. En ook: we voorzien enkele

Kristof: Daar ben ik van overtuigd. Het open-

bedrijfsverzamelgebouwen. Ideaal voor kleine

baar domein op deze site is zeer belangrijk.

bedrijven waarvoor een gewoon perceel te groot

Verrassende zichtassen, mooi aangelegde

is en een compartiment van zo’n groter gebouw

groenpartijen langs de percelen, …; ze dragen

volstaat.

allemaal bij tot de identiteit van het bedrijven-

Van 1 maart tot 29 april 2011 loopt het

terrein. En om het risico op wateroverlast te

openbaar onderzoek van dit project.

Kristof: Ook om ruimte te besparen schrappen

beperken, creëren we met brede grachtstruc-

Dat wil zeggen dat je tot die datum het

we de traditionele groenbuﬀer tussen elk bedrijf.

turen extra opvangcapaciteit voor regenwater.

dossier kan inkijken op het gemeente-

’t Is interessanter om het terrein mooi in te

Want dat er wel eens problemen kunnen zijn

huis van Berlare of op www.berlare.be.

passen in het landschap en af te schermen van

met overvloedig regenwater, hebben we deze

Dit dossier bestaat uit twee deelgebie-

de omliggende woningen. Daarom hebben we

winter nog gemerkt.

den: het eerste voorziet een lokaal be-

rond het terrein een groene gordel voorzien. Die

drijventerrein met vrachtwagenparking

komt er van in het begin en wordt als één geheel

meer info:

(incl. onteigeningsplan); het tweede de

onderhouden.

technische dienst,

herbestemming van achterhaalde KMO-

052 43 23 46 en

zone gelegen langs de Broekstraat/Wil-

ruimtelijke.ordening@berlare.be

genpark.

www.berlare.be

Binnen de vermelde tijdsspanne kan

Kunnen de bedrijven zelf bepalen hoe hun
pand eruit zal zien?

je eventuele opmerkingen aangetekend bezorgen aan de gemeentelijke

Michael: Het plan voorziet een dichte bebou-

commissie voor ruimtelijke ordening

wing. Daarom moet je een vrij uniforme bebou-

(Gecoro), Dorp 22. Of afgeven tegen

wing afdwingen. Anders zou het geheel te druk

ontvangstbewijs op de technische

en te chaotisch worden. Toch is er voldoende

dienst, tijdens de openingsuren.

bewegingsvrijheid voor de eigenheid van elk
bedrijf. En ’t is ook een voordeel hoor: de eenheid

------------------------------

en uitstraling van het domein bieden ongetwijfeld een meerwaarde voor alle bedrijven.

Ook openbaar onderzoek
RUP opheﬃng reservatiestrook Uitbergen
Ook van 1 maart tot 29 april 2011 loopt
een tweede openbaar onderzoek
over het ruimtelijk uitvoeringsplan
dat de reservatiestrook in Uitbergen
opheft. Het dossier vind je eveneens
op het gemeentehuis van Berlare of
op www.berlare.be. Het gaat om een
omleidingsweg rond de dorpskern van
Uitbergen die als overdruk is voorzien
op het gewestplan. Berlare wil nu deze
omleidingsweg opheﬀen, want hij is
niet meer opportuun en bezwaart heel
wat percelen.
Binnen de vermelde tijdsspanne kan
je eventuele opmerkingen aangetekend bezorgen aan de gemeentelijke

Plattegrond van mogelijke inrichting. De schets is illustratief en niet bindend.

commissie voor ruimtelijke ordening
(Gecoro), Dorp 22. Of afgeven tegen
ontvangstbewijs op de technische
dienst, tijdens de openingsuren.
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Knoop het in de oren:
we zoeken jobstudenten en monitoren
OCMW en gemeente rekruteren voor de zomer
Gemeente en OCMW zijn twee grote instellingen. Voor speciﬁeke zomerwerking en om de kwaliteit van de dienstverlening tijdens
de verlofperiode te bewaren, zijn ze allebei op zoek naar monitoren en jobstudenten. Iets voor jou? Neem dan zeker vrijblijvend
contact op met de betrokken dienst. Wie weet verdien je deze zomer een aardig centje bij, vlakbij huis.
Monitoren voor sportkampen, buitenschoolse kinderopvang en
tienerspeelplein Kab

m.

Kiezen voor monitor of jobstudent? Wie zijn engagement wil vertaald
zien in een aardige duit om bijvoorbeeld op reis te gaan, is beter af als

Jobstudenten voor OCMW Berlare, de buitenschoolse kinderopvang,

jobstudent. Maar voor de buitenschoolse opvang zijn er wel oplei-

de Eendenkooi, dienst toerisme en de technische dienst uitvoering.

dingsvoorwaarden. Onze monitoren krijgen ook een vergoeding. Die
ligt wat lager dan bij een gewone vakantiejob. Hier zoeken we vooral
jonge mensen met een groot hart voor kinderen en tieners, die het
plezier van mee te spelen laten primeren op de verdienste.

Saartje Van Bockstal

Leen Meganck

jobstudent kinderopvang

monitor speelplein

“Van de kindjes krijg je veel vriendschap en van de

“Monitor op het speelplein? Doen! Zeker als je

begeleidsters waardering om wat je doet. Meer

graag speelt, mee kampen bouwt, leuke uitstap-

moet dat toch niet zijn, toch?”

pen doet en houdt van leuke tieners.”

Liesbeth Van De Wille
Pieter Van De Velde

jobstudent OCMW Berlare

jobstudent technische dienst uitvoering
“Onze bewoners zijn misschien oud en durven eens
“Veel geleerd. Respect voor de mannen

iets vergeten, maar ze appreciëren toch ons lekker

van de TD!”

eten.”

Interesse?
Neem contact op met de diensten voor meer informatie en voorwaarden (contactgegevens vanaf p. 44).
Online sollicitatieformulieren vind je op de startpagina van www.ocmwberlare.be en in het e-loket van www.berlare.be.
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© Katrien De Saedelaere

Klokken luiden toeristisch seizoen in

Het paasweekend is voor het Donkmeer wat 21 maart is voor

Maandag 25 april

Sabine Hagedoren: de start van een nieuw seizoen.

• 13-17 uur: Donkse botenrace aan de bootjes.

En dus hebben gemeente, VVV-Donkmeer, horeca en handelaars naar goede gewoonte de krachten gebundeld
om er een feestelijke driedaagse van te maken.

Twee personen per ploeg. Inschrijven bij de dienst toerisme;
• 15 uur: paaseierenzoektocht in de Eendenkooi.
Voor alle kleuters en kinderen t.e.m. het 3de leerjaar.
Inschrijven is verplicht en kan via de dienst toerisme

Zaterdag 23 april

t.e.m. 15 april of tot alle plaatsen volzet zijn.

• 11 uur: palingzetting aan ’t Brugsken;

De Eendenkooi wordt afgesloten vanaf 12 uur en is nadien

• 15.30 & 16.30 uur: optreden dansgroep Shamado-it aan het

enkel toegankelijk voor de paaseierenzoektocht, via

Infokantoor/Museum;
• 17-22 uur: nocturne in het museum met geleid bezoek om 17.30,
20 en 21 uur;
• 18.30 uur: avondconcert Koninklijke Fanfare De Verenigde
Vrienden Overmere aan het Infokantoor/Museum.

’t Brugsken;
• 18 uur: gouden paaseierenworp op het Kapelleplein;
• doorlopend: gratis ritje met de huifkar, overzetten met
‘De Kooiker’, springkastelen, bezoek van paashazen, triport
hoempa’s ambiance, …

Zondag 24 april

Gratis minigolf

• 14.30 uur: gratis begeleide wandeling (ca. 7 km) van v.z.w. Durme

Het minigolfmateriaal voor het terrein aan het Donkoeverpark kan

n.a.v. ‘Dag van de Aarde’. De aandacht tijdens de wandeling gaat

je heel dit weekend gratis lenen bij de dienst toerisme.

naar duurzame, ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving van het
Donkmeer. Vertrek aan het Infokantoor/Museum;

Helpende handen

• 15 uur: paasduik;

Wie zin en tijd heeft om alles mee in goede banen te leiden tij-

• 16 uur: demonstratie rope skipping;

dens deze driedaagse, neemt contact op met de dienst toerisme.

• doorlopend: gratis ritje met de huifkar, overzetten met
‘De Kooiker’, springkastelen, bezoek van paashazen, triport

Extra troef dit jaar:

hoempa’s ambiance, …

tentoonstelling rond en op het Donkmeer.
Draai vlug deze pagina om!
meer info: dienst toerisme,
09 342 92 40 en toerisme@berlare.be
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02

01

03 04

51°02’00’’N, 03°58’00’’E | 10 april > 10 september

Wij trachten verandering te brengen
in een omgeving die iedereen kent.
Die verandering heet kunst en dat kan geen kwaad.
Joris Van Peteghem

De bolcoördinaten van het Donkmeer vormen de titel van een tentoonstelling rond en op het Donkmeer.
Een initiatief van drie Berlaarse kunstenaars (Karel Cornelis, Peter Verbeeren en Joris Van Peteghem),
met de steun van gemeente Berlare.
Vertrekpunt voor de tijdelijke kunstroute is Infokantoor/Museum Donkmeer.
Daar kan je ook een infofolder meenemen of de oﬃciële catalogus kopen.
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NATIONAAL
FIGURENTHEATERFESTIVAL
2 en 3 april
- Leon (Theater Hutsepot)
zaterdag 2 april om 10 uur
in WZC Ter Meere
voor senioren en kleinkinderen
- Dwarf (Theater Tieret)
zondag 3 april om 10.30 uur
06

in CC Stroming
voor iedereen vanaf 8 jaar
- Sol de mol (Theater Wortel)
zondag 3 april om 15 uur
in SCC De Venne
voor iedereen vanaf 3 jaar
Tickets voor al deze voorstellingen
kosten 3,00 euro.
Meer info en reserveren

05

07

bij de cultuurdienst: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

01 Sjamaan | Peter Verbeeren

UiTtip

02 Helicoloïde | Karel Cornelis
03 Ducks Emergency Landing | Peter Verbeeren
04 Signalen | Karel Cornelis
05 Walking with ﬁsh | Joris Van Peteghem
06 Nobody likes me | Joris Van Peteghem
07 Glasmobiel | Karel Cornelis

CELTIC EVENT
zaterdag 12 maart vanaf 19 uur
VBS Sint-Jozef
Iers-schots muziek- en dansprogramma
van KWB Overmere met verschillende
optredens. Ook de hapjes en de drankjes
zijn aangepast aan het thema.
Tickets kosten 10,00 / 8,00 euro.
(voorverkoop bij Papershop Mieke)
Wie in kilt komt, mag er gratis in!
Meer info en inschrijven: 09 367 90 47

meer info: Karel Cornelis, 0473 79 66 84
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“Zo lang ik kan, blijf ik lopen”
Of de zalige neveneﬀecten van Start to run
Maandag 7 maart start een nieuwe

© Bert Van der Linden

Het ontspant me, ik voel me ﬁt

reeks Start to run. In tien weken tijd

en ik heb een leuk uurtje

5 km kunnen lopen zonder stoppen.
Dat laatste heeft Martine Baeyens (49)

voor mezelf onder vriendinnen.

wel heel letterlijk genomen. Want na
haar initiatiereeks in 2009 is zij blijven
joggen. Wekelijks, met de vrienden die
ze tijdens Start to run heeft leren ken-

te doen. Ze waren mijn garantie om vol te

nen. Een betere promotor vinden we

houden.

nergens. En dus liepen we eind januari
een eindje met haar mee.

Iedereen mee!
Martine: De rol van de begeleider is daarin

Twintig sessies in tien weken.

cruciaal. Die trainers zullen wel een theoreti-

Behoorlijk stevig!

sche handleiding hebben om mensen met een

Martine voldeed perfect aan het proﬁel van

beperkte conditie in tien weken tijd naar een

vele Start to runners: een conditie beneden

Martine: Ja. Je moet je engageren om echt twee

aanvaardbaar loopniveau te brengen. Maar

peil, er ‘iets’ aan willen doen en vooral niet

keer per week naar die training te gaan. Anders

dat volstaat niet. De coach motiveert, helpt je

geloven dat je daartoe in staat bent. Met al

heeft het geen zin. Maar de opbouw van zo’n

elke keer je grenzen te verleggen, geeft bruikbare

die twijfels is ook Martine er aan begonnen.

reeks is uitstekend.

tips, bereidt leuke routes voor. En vooral: hij heeft

Martine: De wil om te lopen was er. Maar ik

oog voor de deelnemers die het moeilijk hebben.

dacht niet dat het me zou lukken. En dus heb

Dankzij onze begeleider Danny kon ik in geen

ik gezelschap gezocht. Ik heb mijn dochter

tijd een behoorlijke afstand lopen.

en twee vriendinnen overtuigd om ook mee
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De reclame belooft dat iedereen na tien weken 5 km
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ononderbroken kan lopen. Klopt dat?
Martine: Ja, iedereen in onze groep is daarin geslaagd! Sneller dan het
programma voorschrijft zelfs.

’t Moet leuk blijven
En sindsdien ben je blijven lopen. Zo fanatiek ineens?
Martine: Ik ben inderdaad blijven joggen, samen met alle deelnemers van
onze Start to runreeks trouwens. Maar niet zo verwoed hoor. Twee keer in
de week werd één keer. Extreme weersomstandigheden houden me niet
tegen! Het ontspant me, ik voel me ﬁt en ik heb een leuk uurtje voor mezelf

OPEN KOLONIEDAG REIGERS
EN AALSCHOLVERS
zondag 20 maart om 14 uur
Vroeg op het jaar, hoog in de bomen langs
het Donkmeer, broeden reigers en aalscholvers in kolonie. Tijdens de open koloniedag
van v.z.w. Durme kan je met een telescoop
deze vogels op het nest observeren. En in
een tent vind je meer informatie over hun
leefwijze.

onder vriendinnen. We lopen nu tot 6,5 km en voor mij is dat genoeg.
•
’t Is opmerkelijk dat iedereen is blijven komen.

Wandeling om 14 uur.
Afspraak aan de tent op de weg naar
de Eendenkooi vanuit de Brielstraat.

Martine: Ja. Maar ’t is dan ook een heel leuke bende. We praten en lachen

Breng laarzen mee.

veel tijdens het joggen. Wie jarig is, zorgt zelfs voor een hapje en een drank-

Wie geen verrekijker heeft,

je. En op ’t einde van het seizoen en in januari gaan we samen iets eten.

kan er één huren.
•

Heb je nog een gouden tip voor starters?

De tentoonstelling in de tent is
te bekijken van 14 tot 18 uur.

Martine: Luister altijd naar je lichaam. Alleen zo kan je volhouden. En laat

Meer info bij v.z.w. Durme:

je zeker niet verleiden om het hoger tempo van een ander te volgen.

09 348 30 20 en
heleentje.debrauwer@vzwdurme.be

Te laat. Ik kan niet meer.

UiTtip
NACHT VAN DE FILM
zaterdag 12 maart vanaf 16 uur |

Start to run praktisch
Start to run is een begeleid loopprogramma voor beginners.
Iedereen, ongeacht leeftijd en conditie, kan na twintig sessies in
tien weken tijd vlot 5 km ononderbroken lopen. Samen met de
jogbegeleider oefenen de deelnemers twee keer per week, op
maandag en donderdag van 19.30 tot 20.30 uur.
De nieuwe reeks start op maandag 7 maart en kost 20,00 euro
voor het hele programma.
Na de 5 km-test ontvang je een diploma dat recht geeft op een
tussenkomst van 10,00 euro bij de mutualiteit.
Meer info en inschrijven bij de sportdienst:
09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

CC Stroming
KSJ Berlare verwent ﬁlmliefhebbers tijdens
de Nacht van de ﬁlm.
Zaal 1: Het huis Anubis: de terugkeer van
Sibuna - Toy Story 3 - Robin Hood – Inception - Knight and Day - 30 Days of Night:
Dark Days
Zaal 2: Inception - Knight and Day
Tickets:

4,00 euro voor één ﬁlm
9,00 euro voor drie ﬁlms
12,00 euro voor de hele nacht

Meer info en inschrijven:
www.nachtvandeﬁlm.be
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Wie had dat gedacht: genieten van strijken
Het Kamerorkest eert Adolf Sax in Stroming

© Ronald Knapp

Je krijgt niet elke dag de kans om in Berlare een toporkest aan het werk te zien.
En dan nog met een virtuoos, sprankelend en toegankelijk programma.
Maar zie, uit de as van het legendarische Collegium Instrumentale Brugense herrees Het Kamerorkest.
En dit strijkersensemble landt op zaterdag 19 maart in CC Stroming.
Dirigent Ivan Meylemans en concertmees-

Waarom moeten we zeker komen?

ter Dirk Lippens, tevens directeur van de

Dirk, hoe voelt het om in Berlare te komen
spelen?

plaatselijke Kunstacademie afdeling Muziek &

Dirk: ’t Is echt laagdrempelig. Zeer gevarieerd,

Woord, gooien zich in de strijd om je naar het

altijd virtuoos en/of beklijvend. Neem nu

Dirk: Op eigen terrein spelen is altijd speciaal.

concert te leiden. Want het blijkt ongewoon

de ‘Serenata Notturna’ van Mozart: rustige

Je weet dat er meer bekenden in de zaal zitten

en heel bijzonder te zijn.

avondmuziek. Daar beginnen we het concert

en dat zorgt voor extra motivatie. Ik kijk er echt

mee. Of het ‘Adagio’ van Barber, wereldberoemd

naar uit, maar zenuwachtig word ik er niet van.

Ivan: Je hoort ze vandaag nog zelden, muziek-

sinds Oliver Stone het gebruikte voor zijn ﬁlm

stukken voor strijkorkest en saxofoon. Nochtans

‘Platoon’. Net voor de pauze is het genieten met

Ivan: (lacht) Ik hoop alleen dat ik mijn dirigeer-

was dat in de tijd van Adolf Sax, zo’n 150 jaar

topsolist Simon Diricq in het saxofoonconcerto

stokje niet in de zaal laten vliegen. Want dat is

geleden, een echte hype.

van Glazoenov. Verder nog meer Mozart op de

me laatst overkomen.

lessenaars en Benjamin Britten.
Dirk: We zijn daar eigenlijk per toeval op uitge-

We zorgen voor talkpoeder in de

komen. Het Kamerorkest mocht de kandidaten

Ivan: Weet je, in Nederland en Duitsland is klas-

van het internationale saxofoonconcours in

sieke muziek een vanzelfsprekendheid. Bij ons

Dinant begeleiden. En daar ontdekten we veel

niet. Ik vind dat jammer en daarom zet ik me

Het Kamerorkest speelt op

verborgen parels. Daarom hebben we er een

samen met mijn orkest in om een jong publiek

zaterdag 19 maart om 20 uur

concertprogramma van gemaakt en nemen we

uit te bouwen. Ik geloof steevast in educatieve

in CC Stroming.

de laureaat van de wedstrijd mee als solist op

projecten. Daarom mogen leerlingen van de

Om 19.15 uur is er een inleiding.

tournee.

Berlaarse muziekacademie onze generale repeti-

coulissen!

tie bijwonen tussen de leden van het orkest. Dan

Tickets: 11,00 / 10,00 (+55j) /

proeven ze de echte repetitiesfeer en horen ze

8,00 (abonnement CC en -26j) euro |

mijn opmerkingen en aanwijzingen. Ook geven

1 stempel culturele zuipkaart

we een begrijpbare inleiding op het concert, zo’n

Reserveren: CC Stroming, 052 42 35 31

goed halfuur voor aanvang.

en cultuur.reserveren@berlare.be
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‘t Nachtkastje
van Free en Too Van Hee
Welke boeken en/of DVD’s liggen op de nachtkastjes van onze inwoners? De zusjes Free
(links op de foto) en Too Van Hee bijten de spits af. Al deze materialen en nog veel meer
vind je in onze bib!

Free

Too

Free is 10 jaar, houdt van zingen, dansen, zwemmen en piano

Zus Too is 9. Zij is in haar element als ze kan dansen, judoën of

spelen. Op haar nachtkastje vinden we:

cello spelen. Dicht bij haar hoofdkussen vinden we:

• stripreeks Melisande

• stripreeks Pitch

De reeks gaat over een tienertovenares die in
een spooktoren woont. Echt leuk om te lezen.
En grappig ook!
• De schoentjes van Noor (Katrien Vandewoude)

Voor wie van ingewikkelde maar grappige strips houdt!
• De reuzenkrokodil (Roald Dahl)
Het boek gaat over een krokodil die zin heeft in kinderen
en probeert om ze op verschillende manieren op te eten.

Het boek vertelt over Noor, een meisje dat
dansles volgt. Haar zusje is jaloers, omdat Noor
mooie, blinkende dansschoentjes heeft. Soms
hoopt het zusje zelfs dat Noor haar been breekt.
Maar dan gebeurt er iets ergs…

Schrijf mee
met Too en Free
aan de legende
van de zwarte madam!
“Hoe het verhaal hiernaast gaat, bepalen onze jonge
lezers zelf”, zegt bibliothecaris Ann Pieters. Op de blog
van De Leesdijk kunnen kinderen hun fantasie intikken. Zo ontstaat een originele legende van de zwarte
madam waar De Leesdijk later ook eﬀectief een boek
van maakt.
Een initiatief van de De Leesdijk in het kader van jeugdboekenweek 2011 (19 maart tot 3 april).
Blogadres van De Leesdijk:
geheimvandeleesdijk.blogspot.com
meer info: bibliotheek Berlare,
052 42 61 88 en berlare@bibliotheek.be
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Sportkampen paasvakantie

Illustratie © Gert Van Kerckhove

Veertien dagen schoolvakantie in april. Je kinderen hoeven geen Kim Clijsters of
Philippe Gilbert te worden, maar enige beweging is altijd welkom.
De vier gemeentelijke sportkampen voor kinderen tussen 4 en 12 jaar
helpen daar ongetwijfeld bij.
KLEUTERS

KINDEREN LAGERE SCHOOL

Ook hier zijn sportieve kledij en turnpantof-

De kleutersportkampen zijn geschikt voor

Kinderen uit het basisonderwijs (geboorteja-

fels of sportschoenen voor zaalgebruik een

kindjes die geboren zijn in 2005, 2006 en

ren 2004 t.e.m. 1999) halen hun hart op met

must. Ouders geven voor de pauze een koek

2007. Ze duren een halve dag (van 9 tot 12

sportkampen voor hun leeftijd. Deze kampen

en drankje mee (geen blikje). Wie ’s middags

uur) en kosten 20,00 euro voor vijf dagen

nemen een dag in beslag (van 9.30 tot 16 uur

blijft eten, zorgt voor een lunchpakket. Voor

actief plezier.

met een middagpauze van 12 tot 13.30 uur)

’s middags mag je zelf een drankje meebren-

en kosten 40,00 euro.

gen, maar je kan er evengoed eentje kopen

11 t.e.m. 15 april:
Piratensportkamp | sporthal Berlare
18 t.e.m. 22 april:

aan 1,00 euro.
11 t.e.m. 15 april:
Sportclubkamp | sporthal Overmere

INSCHRIJVEN EN VOORWAARDEN

(i.s.m. verschillende lokale sportclubs)

• Schrijf je kinderen in via de sportdienst;

Indianensportkamp | sporthal Overmere

• Betaling: cash of via overschrijving

Trek je kleuter sportieve kledij aan, geef koek

18 t.e.m. 22 april:

naar 091-0124780-67 met vermelding

en drankje mee (geen blikje) en stop in zijn

Sportmix | sporthal Berlare

naam deelnemer en naam sportkamp;

sporttas turnpantoﬀels of sportschoenen

Sportmix: voetbal, dans, gymnastiek, bas-

voor zaalgebruik.

ketbal, judo, omnikin, bumball, komeetbal,
speedminton, …

• Inschrijvingen die niet twee weken vóór
aanvang van het kamp zijn betaald,
worden geannuleerd;
• Betalingen zonder voorafgaande

UiTtip

inschrijvingen worden niet aanvaard.

KRIEBELMANIA

meer info: sportdienst,

donderdag 21 april van 10 tot 16 uur | domein Puyenbroeck

09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be

De sportdienst neemt iedereen tussen 10 en 18 jaar mee naar Kriebelmania
in Wachtebeke. Daar wacht de deelnemers een dag vol avontuurlijke sporten.
Deelnemen kost 5,00 euro, inclusief busvervoer.
Vertrek- een aankomstuur bus wordt later meegedeeld.
Meer info en inschrijven bij de sportdienst: 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be

Monitor worden op een sportkamp
deze zomer? Zie p. 20.
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Burgemeestersbal
duurt twee dagen
Gratis seniorennamiddag op zondag
Zaterdag 2 en zondag 3 april is er een tweede
burgemeestersbal. De zondagformule is nieuw en
mikt met animatie, koﬃe en taart op een ouder
publiek.

De opbrengst van deze tweedaagse gaat naar verschillende sociaal-culturele verenigingen in onze gemeente.

De zaterdagformule was vorig jaar een schot in de
roos en krijgt dus een vervolg. Vanaf 19 uur is iedereen

Praktisch

welkom voor een aperitief, buﬀet met drie gerechten
en een dessert. Aansluitend om 22 uur opent het bal.
Zondagmiddag tussen 14.30 en 17.30 uur nodigt de
burgemeester senioren en andersvaliden uit voor een
gezellige namiddag met muziek van André Baert.

• toegang dinner en bal op zaterdag: 30,00 euro;
(beperkt aantal plaatsen)
• toegang bal op zaterdag (vanaf 22 uur): 5,00
(voorverkoop) / 7,00 euro;

“Op die manier hebben ook inwoners die de drukte

• toegang zondag: gratis;

van ’s avonds liever mijden, een ﬁjne dag. Want zij zijn

• inschrijven voor dinner en seniorennamiddag

evengoed inwoner van Berlare als het zaterdagavondpubliek”, aldus burgemeester Gabriëls. “En wie er niet
genoeg van krijgt, mag natuurlijk twee dagen komen!”

is verplicht;
• inschrijven en/of tickets: gemeentehuis Berlare,
052 43 23 40 en burgemeestersbal@hotmail.com.
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FRANKENSTEIN
vanaf vrijdag 25 maart
Een supergrappige, absurde muzikale komedie bij Panta Rhei Overmere!
Moord in een dorpje. Diezelfde dag arriveert Victor Frankenstein en neemt zijn intrek in het kasteel van zijn
illustere voorvader. Daar ontdekt hij allerlei duistere geheimen die leiden tot hilarische toestanden.
Voorstellingen op:
- vrijdag 25 en zaterdag 26 maart om 20 uur in VBS Sint-Jozef Overmere;
- zondag 27 maart om 15 uur in VBS Sint-Jozef Overmere;
- vrijdag 1 april om 20 uur in CC Stroming.
Tickets kosten 8,00 en 4,00 (kinderen tot 12 jaar) euro en reserveer je op 0474 68 32 55.

4 t.e.m. 6 maart

vanaf donderdag 10 maart

zondag 13 maart van 14 tot 17 uur

DE ROZE RIDDER

VERKEERSOPFRISCURSUS

TWEEDEHANDSBEURS BABY- EN

TONEELKRING HAND IN HAND

OKRA OVERMERE

KINDERARTIKELEN GEZINSBOND

Een hilarische komedie over een historisch

Vier sessies voor 55-plussers.

BERLARE

drama.

Telkens van 14 tot 16 uur.

plaats: CC Stroming

Elke dag om 20 uur; op zondag bijkomend

plaats: Parochiale Kring

meer info: 0475 69 38 29

ook om 15 uur.

meer info: 09 367 55 54

en valerie.thoen@telenet.be

plaats: Parochiezaal Berlare

en 0473 46 67 71

meer info: 0493 14 42 51

zondag 13 maart om 19.30 uur
zaterdag 12 maart

STUDIO ZONDAG

vrijdag 4 maart om 20.30 uur

NACHT VAN DE FILM

KISS LITTLE JOSY

FREDDY GAAT NAAR DE BAKKER

KSJ BERLARE

Roots en pop. Gratis.

FREDDY DE VADDER

Zie UiTtip p. 25.

plaats: CC Stroming

plaats: CC Stroming

meer info: 052 42 35 31

meer info: 0471 43 95 87

en cultuur.reserveren@berlare.be

en tickets@caspayacomedy.be

zaterdag 12 maart vanaf 19 uur
CELTIC EVENT

zaterdag 5 maart van 9 tot 18.30 uur

KWB OVERMERE

zaterdag 19 maart om 19.30 uur

Zie UiTtip p. 23.

HANDBAL

SKWAT-DAG EN OENKIE

HC GROOT BERLARE – A. TEMSE

BOENKIEKINDERFUIF

plaats: sporthal Berlare
meer info: 0486 42 13 24

JEUGDRAAD BERLARE

zaterdag 12 maart om 20 uur

Bezoek zelfstandigen en instellingen.

VOLLEYBAL

Aansluitend van 17 tot 18.30 uur kinderfuif.

JTV Brigand Dames – VBC Lochristi-

meer info: 0473 52 86 38

Wachtebeke

zaterdag 19 maart om 20 uur

en www.berlare.be/skwat-dag

JTV Brigand Heren B – Sibok Sinaai

SERENADE MET SAXOFOON

plaats: sporthal Berlare

HET KAMERORKEST

meer info: 052 42 22 69

Zie artikel p. 26.

plaats: CC Stroming

zondag 13 maart

zaterdag 19 en zondag 20 maart

meer info: www.fanfare-uitbergen.com

van 13.30 tot 16.30 uur

STEAKFESTIJN

TWEEDEHANDSBEURS BABY- EN

SK BERLARE

zaterdag 5 maart om 20 uur
K.F. SINT-PIETERSVRIENDEN UITBERGEN

KINDERARTIKELEN

plaats: SK Berlare

vanaf maandag 7 maart

GEZINSBOND OVERMERE

meer info: 0475 46 41 77

START TO RUN

plaats: VBS Sint-Jozef

SPORTDIENST BERLARE

meer info: 09 367 83 99

zondag 20 maart van 14 tot 18 uur

Zie artikel p. 24.

OPEN KOLONIEDAG
V.Z.W. DURME
Zie UiTtip p. 25.

© Tom Verbruggen

Freddy De Vadder: 4 maart

K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen: 5 maart

Kiss little Josy: 13 maart

Verkeersopfriscursus:

25 t.e.m. 27 maart

zondag 27 maart om 11.15 uur

zaterdag 9 april om 19 uur

SPORTIEF WEEKEND AAN ZEE

HANDBAL

BINGOAVOND SKV OVERMERE

SPORTDIENST BERLARE

HC Groot Berlare – HC Aalst

plaats: SKV Overmere

Driedaags sportief verblijf voor senioren

plaats: sporthal Berlare

meer info: 09 367 75 74

aan zee.

meer info: 0486 42 13 24

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

zaterdag 9 april om 20 uur
zondag 27 maart van 14 tot 17 uur

BOOMBAL OP VOYAGE

NATUURBELEVING HEIDEMEERSEN

Eerst initiatie en dan fuif op live folkmuziek.

NATUURPUNT DENDERMONDING

www.boombal.be

vanaf 25 maart

Inventariseren, fotograferen en genieten.

plaats: CC Stroming

FRANKENSTEIN

Inschrijven verplicht.

meer info: 052 42 35 31

PANTA RHEI OVERMERE

afspraak: Gemeenschapsschool

en cultuur.reserveren@berlare.be

Zie UiTtip p. 29.

Ten Berge
meer info: 052 42 69 72

zaterdag 9 april om 20 uur
vrijdag 25 maart om 20 uur

VOLLEYBAL

HANS DE BOOIJ

zaterdag 2 en zondag 3 april

JTV Brigand Dames – Belltex Oudenaarde B

‘Een vrouw zoals jij’, ‘Thuis ben’ en ‘Annabel’:

NATIONAAL FIGURENTHEATERFESTIVAL

JTV Brigand Heren B – Griﬀoenen Steenhuize

Hans de Booij is kleinkunst ten top.

Zie UiTtip p. 23.

plaats: sporthal Berlare

CC Stroming i.s.m. Bosquimano v.z.w.

meer info: 052 42 22 69

plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

zaterdag 2 en zondag 3 april

en cultuur.reserveren@berlare.be

BURGEMEESTERSBAL

zondag 10 april om 11.15 uur

Zie artikel p. 29.

HANDBAL
HC Groot Berlare – Brabo Denderbelle

zaterdag 26 maart om 19.30 uur

plaats: sporthal Berlare

VOETBAL

donderdag 7 april van 9 tot 12 uur

SK BERLARE – DILBEEK SPORT

LENTE IN DE KALKENSE MEERSEN

plaats: SK Berlare

Kolena v.z.w.

meer info: 0475 87 38 53

afspraak: parochiekerk Uitbergen

11 t.e.m. 15 april

meer info: 0486 46 08 71

PIRATENSPORTKAMP

meer info: 0486 42 13 24

EN SPORTCLUBKAMP
zaterdag 26 maart om 20 uur

Zie artikel p. 28.

VOLLEYBAL

vrijdag 8 april om 20 uur

JTV Brigand Dames – VC Kalken

ALGEMENE KENNISQUIZ BOSQUIMANO

JTV Brigand Heren B – Eevoc Ertvelde-

V.Z.W.

12 t.e.m. 14 april

Evergem A

Quiz telt mee voor Vlaamse quizranking.

EXPEDITIE OOSTKANTONS

plaats: sporthal Berlare

plaats: CC Stroming

SPORTDIENST BERLARE

meer info: 052 42 22 69

meer info: 0476 84 64 76

Avontuurlijke driedaagse voor leerlingen

en www.bosquimano.be

6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar.
meer info: 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be

vanaf 10 maart

Tweedehandsbeurs: 13 maart

Hans de Booij: 25 maart

Figurentheaterfestival: 2 & 3 april

zaterdag 16 april van 9 tot 14 uur

donderdag 21 april van 10 tot 16 uur

zaterdag 30 april om 15 uur

ELVIRA-WANDELING

KRIEBELMANIA

OPENING ‘VAN STADSSTRONT

V.Z.W. DURME EN RESTAURANT ELVIRA

Zie UiTtip p. 28.

NAAR ZANDGROND’

Gastronomische wandeling.

HEEM- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING

Inschrijven verplicht.

BERLARE

plaats: restaurant Elvira

vrijdag 22 april om 20 uur

meer info: 09 367 06 82

PECH

Zie artikel p. 12.

BERT GABRIËLS
plaats: CC Stroming

zaterdag 30 april om 19 uur

zaterdag 16 april om 20 uur

meer info: 0471 43 95 87

BINGOAVOND

VOLLEYBAL

en tickets@caspayacomedy.be

SK BERLARE

JTV Brigand Heren B – Mezo Zottegem

plaats: SK Berlare

plaats: sporthal Berlare

meer info: 0475 46 41 77

meer info: 052 42 22 69

23 t.e.m. 25 april
OPENING TOERISTISCH SEIZOEN
zondag 8 mei om 12 uur

Zie artikel p. 21
zondag 17 april om 19.30 uur

BARBECUE

STUDIO ZONDAG

KSJ BERLARE

RECEPTIEMUZIEK

zaterdag 23 april van 9 tot 16 uur

Inschrijven uiterlijk op 29 april.

Akoestische jazz- en popset. Gratis.

RECREATIEF BADMINTONTORNOOI

plaats: KSJ lokaal en Parochiezaal

plaats: CC Stroming

4FUN

meer info: 0477 61 78 52 en 0479 32 16 72

meer info: 052 42 35 31

Drie categorieën: dames-dubbel, heren-dubbel,

en cultuur.reserveren@berlare.be

gemengd dubbel.
plaats: sporthal Overmere

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

meer info: 0477 24 40 55

en www.UiTinVlaanderen.be.

18 t.e.m. 22 april
INDIANENSPORTKAMP EN SPORTMIX
Zie artikel p. 28.

Je eigen activiteit in deze UiTkalender?
zaterdag 23 april vanaf 21.30 uur

Voer ze in vóór 6 april op

HUDI’S BEACHPARTY

www.UiTdatabank.be.

SUNDAYBOYZ SKV OVERMERE
dinsdag 19 april om 14.30 uur

Met DJ Jan Van Gaver.

PROFESSOR LAYTON EN DE EEUWIGE

plaats: SKV Overmere

DIVA

meer info: vandersyptpiet@hotmail.com

Professor Layton en Luke staan voor een groot
raadsel wanneer de jonge zangeres Janice
Quatlane hen vertelt dat ze de geest van haar

vanaf donderdag 28 april om 19.30 uur

overleden vriendin gezien heeft.

WE ZIJN WAT WE DENKEN

plaats: CC Stroming

VORMINGPLUS WAAS-EN-DENDER

meer info: 052 42 61 88

Je hoeft geen slaaf te zijn van je gedachten.

en berlare@bibliotheek.be

Ga er op een productieve manier mee om.
plaats: CC Stroming

Vlieg toont je de weg naar het
vrijetijdsaanbod voor kinderen.

meer info: 03 775 44 84

© Abbeloos

Boombal: 9 april

Prof. Layton & de eeuwige diva: 19 april

Bert Gabriëls: 22 april

Beachparty: 23 april
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Zweet wordt water
Deelnemen aan Great Ethiopian Run maakt het verschil

De voorstelling van Run4Water in het novembernummer van vorig jaar heeft vele
inwoners overtuigd om GROS-voorzitter Greta Van Boven en burgemeester wn Katja
Gabriëls te sponsoren voor The Great Ethiopian Run, een stratenloop in Addis Abeba.
De burgemeester kon ter plaatse ook meteen zien dat haar miljoenen zweetdruppels
wel degelijk drinkwater in Ethiopische dorpen mogelijk maakt.

Greta en haar v.z.w. Finado-Ethiopië zetten zich al jaren in om de men-

Tijdens hun verblijf hebben zij een aantal drinkwaterprojecten be-

sen in Ethiopië een menswaardig bestaan te garanderen. Net als in

zocht die worden geﬁnancierd dankzij Run4Water. Zo ook in het dorp

nog vele andere landen, is proper drinkwater ook daar geen evidentie.

Ginchi, waar het Berlaarse duo de installatie aan een school met 2.600

De v.z.w. verbindt sinds 2008 haar drinkwaterprojecten aan The Great

leerlingen oﬃcieel mocht openen (inzetfoto).

Ethiopian Run, onder de naam Run4Water. Greta en Katja lieten zich
sponsoren voor elke afgelegde kilometer.

In de loop van januari kon Overmerenaar Frank Meulewaeter namens
v.z.w. Finado-Ethiopië vaststellen dat ook Akaki zijn eigen drinkwater
tapt. Dat leidde tot heel emotionele toestanden. Een oud vrouwtje
maakte duidelijk wat een hemelsbreed verschil deze realisatie maakt
voor de meisjes en vrouwen van het dorp: geen ki-lo-me-ters meer
sleuren met jerrycans of kruiken, geen onhygiënische toestanden
meer met stilstaand water. Zuiver, fris drinkwater dat ze op drie plaatsen in het dorp kunnen aftappen. Een godsgeschenk!

meer info:
Greta Van Boven, 0474 51 29 08
en gretavanboven@skynet.be
www.run4water.be
www.ﬁnado.be

| 34 |
BERLARE & DE WERELD

DE AMBASSADEUR

“Berlare is een goede insteek,
vooral als ze niet weten waar het ligt.”
Franky Roels reist de wereld rond in het kielzog van zijn bands

Roskilde (DK), Sziget Festival (HU), FME

Waaruit bestaat je job precies?

(CA), RecBeat (BR), Pukkelpop, Dour,

© Christophe Gribbe

Een greep uit de Belgische groepen die je in
portefeuille hebt: Madensuyu, Radical Slave

Rock Zottegem, Les Ardentes en Lef-

Franky: Eerst en vooral ben ik een bemiddelaar.

(met o.a. Mauro Pawlowski), Soldout, Little

ﬁngeleuren. Het zijn enkele voorbeelden

Ik probeer bands aan optredens te helpen op

Trouble Kids en Vermin Twins. Allemaal

van festivals waar Berlarenaar Franky

festivals, in clubs en jeugdhuizen. Live spelen is

bands die het in de alternatieve scene goed

Roels nationale en internationale bands

voor artiesten erg belangrijk geworden sinds ze

doen, maar bij het grote publiek geen bel-

plaatst om op te treden. Franky runt het

minder inkomsten halen uit hun platenverkoop.

letje doen rinkelen. Is dat leefbaar?

boekingskantoor stage-mania.

Daarnaast lever ik ook logistiek werk: tournees
plannen, verplaatsingen regelen, hotels boeken

Franky: Voet aan wal krijgen in het commerciële

en technici inhuren.

circuit interesseert me niet. Ik werk alleen voor
bands die me raken. Onder muzikanten die me
tijdens een optreden de adem afsnijden, wil ik
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Je hoeft niet meteen voor Lady Gaga
of Helmut Lotti te werken
om in de muzieksector aan de bak te komen.

mijn schouders zetten. Ik focus me op muziek-

last. Soms gaat er wel eens een ander lopen

De muziekwereld is voor veel mensen een

liefhebbers die moeite willen doen om muziek te

met een planning die ik had opgesteld. Maar ik

oord des verderfs vol seks, drugs en rock-‘n-

ontdekken. Die meer of anders willen dan wat

bekijk dat positief: het bewijst dat het een goed

roll. Met welk verhaal durf je al eens uit te

de populaire media voorschotelen. Het Ame-

idee was.

pakken op café?

Hoe ben je die sector ingerold?

Franky: Die losbandigheid valt reuze mee. Je ziet

rikaanse Sonic Youth bewijst al dertig jaar dat
undergroundgroepen bijzonder levensvatbaar
zijn. Hun muziek haalt amper de hitlijsten, maar

het wel eens bij de hele grote of snelle successen

hun concerten zijn zo sterk dat ze kunnen reke-

Franky: Passie is mijn drijfveer. Enkele jaren terug

die met hun roem of geld geen blijf weten. Het

nen op een ﬂinke schare fans die de band trouw

was ik een van de krachten achter het PhiNyX

klink waarschijnlijk saai, maar de artiesten voor

blijft. Je hoeft niet meteen voor Lady Gaga of

Festival in Berlare. We kregen namen als Disco-

wie ik werk, zijn vooral met hun muziek bezig

Helmut Lotti te werken om in de muzieksector

bar Galaxie, Admiral Freebee, Zornik, The Kids

en minder met hun imago. Zo zijn de meeste

aan de bak te komen.

en Osdorp Posse naar CC Stroming, maar het

muzikanten trouwens. Daar heb ik nog wel een

publiek hapte nauwelijks toe. Toch is toen mijn

anekdote over. Vorige zomer zat ik op Pukkelpop

Je bent ook agent van internationale bands

loopbaan gelanceerd. Ik heb uit die tegenslag

backstage te eten voor de trailers van head-

zoals The Orb, Senser, The Undertones en

geleerd en ben het buiten onze gemeente gaan

liners Snow Patrol en The Prodigy. Naast mij

Lucy Love. Hoe komen zij bij jou terecht?

zoeken.

zaten enkele Britten. Twee rare snuiters en een

Franky: Ik ga in Europa naar enorm veel concer-

Speelt in Berlare wonen en werken in je

en ik zeg: “Jij ziet er nog behoorlijk normaal uit

ten kijken. Vaak trek ik dan mijn stoute schoenen

voor- of in je nadeel?

om een crewlid van The Prodigy te zijn.” Die gast

doordeweekse kerel. Die laatste spreek ik aan

aan en neem contact op. Ik bied hen dan een

begint te lachen en antwoordt: “Je weet niet wie

aantrekkelijke show aan op een geschikt po-

Franky: Lang heb ik gedacht dat Berlare niet de

ik ben, hè?” Bleek het Gary Lightbody te zijn, de

dium met een goeie techniek. Zo heb ik The Orb

thuishaven van de rock-‘n-roll is zoals ik het wil

frontman en songwriter van Snow Patrol. Om

Sinner’s Day kunnen laten afsluiten voor 20.000

beleven. Klopt natuurlijk, maar ’t maakt geen

maar te zeggen dat het exentrieke gedrag van

man. Als die gasten tevreden zijn na zo’n show,

zak uit. Live Nation werkte jarenlang vanuit

popsterren vaak fel overdreven wordt. Alhoewel,

dan kan je met hen verder werken.

Kontich. Alsof dat een grootstad is. In steden leg

de mannen van De Jeugd van Tegenwoordig lie-

je wel makkelijker contacten en kan je meer con-

pen daar ook rond en die bevestigden met hun

Blijf je makkelijk overeind tegen een kolos

certen gaan bekijken. Toch is het geen absolute

drietjes ongeveer alle clichés rond extravagante

als Live Nation?

must vanuit een stad te opereren. Berlare is soms

artiesten. De echt sappige verhalen zijn niet voor

zelfs een goede insteek, vooral als ze niet weten

publicatie vatbaar. Ik heb nog familie in Berlare

Franky: Live Nation is sowieso de grootste speler

waar het ligt. Dan knoop je er een gesprek over

wonen (grijnst).

op de markt. Wanneer een van mijn bands

aan en heb je het eens even niet over muziek.

echt groot wordt, kan het zijn dat Live Nation

Wat me hier houdt, is de rust. In de stad slaap je

hem opslokt. Toegegeven, dat heb ik nog niet

niet. Hier zit je tussen het groen en kost het geen

meegemaakt. Onze interessevelden liggen wat

moeite om te ontspannen. Doordat ik niet van

Infobox

uit mekaar. Ik kruis Live Nation eerder dan dat

9 tot 5 werk, heb ik ook amper last van ﬁles en

Franky Roels

ik ertegen moet opboksen. In de zes jaar dat ik

zowel Antwerpen, Gent als Brussel liggen op een

36 jaar

dit werk doe, heb ik een eigenheid gecreëerd

boogscheut. Allemaal voordelen, dus.

www.stage-mania.com

die door de sector wordt erkend. Dat heeft als
voordeel dat ik me minder concurrentieel moet
opstellen dan agents die zich richten op hitmachines. Van een minderwaardigheidsgevoel t.o.v. de grote kleppers heb ik evenmin

Opgetekend door Sven Van der Linden.
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Buenos dias Ecuador!
Inleefproject Fiesta Latina in alle vierde leerjaren

De leerlingen van 4B uit Vrije Basisschool Sint-Jozef zijn wat onwennig.
Ze mogen zich anderhalf uur inleven als Ecuadoriaanse leerling, mét poncho en hoed.
Buiten de klas en met een andere juf nog wel. Bovendien loopt er een fotograaf rond
en zit iemand in een hoekje het geheel te observeren (ik).
Deze workshop kadert binnen ‘Fiesta Latina Andes’, een wereldproject waaraan alle
vierde leerjaren van onze gemeente deelnemen.

“Buenos dias!”, glimlacht de andere juf naar

4B leren ook al gauw dat in Zuid-Amerika een

brengt spelenderwijs enkele woordjes bij die

de kinderen. Het is Joyce, educatief mede-

smeltkroes van bevolkingsgroepen woont. “A

de leerlingen even later nodig hebben bij een

werker van Djapo v.z.w. Deze organisatie

ja, want de Spanjaarden hebben Zuid-Amerika

populair kinderspelletje. Want spelen doen ze in

bedacht Fiesta Latina en lanceert het project

ontdekt”, weet Benedicto. “En de slaven kwamen

Ecuador natuurlijk ook!

in heel Vlaanderen.

uit Afrika’, vult Magdalena aan. Ja, de leerlingen
hebben voor de gelegenheid een Zuid-Ameri-

Joyce: Met Fiesta Latina Andes laten we kinde-

Dank je wel Pacha Mama

kaanse naam gekregen.
Tien dagen vóór Joyce naar school kwam, lag

ren het leven in Latijns-Amerika ontdekken. Ze
verwerven inzichten en leren verbanden leggen

De cultuurverschillen zitten soms ook in grap-

er ineens een mysterieuze kijkdoos in de klas.

met hun eigen leven. Het project draagt ertoe bij

pige onbenulligheden: zo tellen wij tot vijf op

Alessandro ﬂuistert me toe: “Juf Daniëlle stop-

dat kinderen respectvoller in het leven staan.

onze vingers van duim naar pink; in Ecuador

te daar vreemde spullen in en gaf de kijkdoos

doen ze dat omgekeerd. Niet makkelijk, ontdek-

dan door.” Er zat al eens een lama in. Of een

Tussen tienjarigen uit Overmere en Ecuado-

ken de leerlingen na een paar keer oefenen. En

rood armbandje, banaan of schildpad. Zelfs

riaanse leeftijdsgenoten zijn veel verschillen,

van de verlegenheid bij aanvang valt intussen

een voetbaltruitje, want in Ecuador regeert

maar ook een pak overeenkomsten. Dat is de

niets meer te bespeuren…

koning voetbal! Op een dag verscheen een
ocarina, een soort ﬂuitje. En dat heeft een wel

centrale boodschap van de workshop. Ecuador
is sterk bergachtig en hoewel we allemaal het

Kinderen uit bergdorpen gaan net als wij naar

heel speciale betekenis, verduidelijkt Joyce:

beeld hebben van een broeierig klimaat, kan

school en de vakken zijn vergelijkbaar. Joyce

De aarde en de zon zijn heel belangrijk voor

het er ’s nachts barkoud zijn. De leerlingen van

leert onze klas tot vijf tellen in het Spaans en

ons, maar ook voor de Ecuadorianen. Zonder
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Joyce nodigt ook ónze vierdejaars uit om

in de bib en bezoeken ze Oxfam wereldwin-

de zon en de aarde eens te bedanken, met

kel. De apotheose vindt plaats op donderdag

hetzelfde ritueel. En in geen tijd zie ik de

17 maart in Festivalhal Donkmeer. Dan ver-

kinderen knielen in de vier windrichtingen en

zamelen de vierdejaars van alle scholen voor

“Dank je wel Pacha Mama, dank je wel Taita

een dag vol creatieve workshops, toonmo-

Inti” prevelen onder zacht ocarinagezoem.

menten en dans. Ouders en grootouders zijn
dan welkom.

“In Ecuador zijn er rijke en arme mensen”, stelt
Rosamaria. “Net als bij ons”, trekt Joyce de pa-

Gemeente Berlare zorgt, samen met de

rallel door. “In verhouding telt Zuid-Amerika

provincie, voor logistieke en ﬁnanciële onder-

wel veel meer onbemiddelde mensen. Maar

steuning, maar het is vooral de Gemeentelijke

daarom voelen zij zich niet arm”. Het afsluiten-

Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, kort-

de verhaal dat Joyce vertelt over rijkeluizoon-

weg GROS, die dit project trekt. Ondervoorzit-

tje Eduardo, zet haar besluit kracht bij.

ter Ruth Van Uytvanck licht toe waarom de
GROS heel graag Fiesta Latina Andes naar

© Bert Van der Linden

Apotheose op 17 maart

Berlare haalt.

Djapo v.z.w. hield deze workshops ook in

Ruth: Kinderen zijn de toekomst. Dankzij de

gemeenteschool Uitbergen, VBS De Dui-

inzichten die kinderen uit het Noorden en uit

zendpoot, VBS De Kleurenboog en Gemeen-

het Zuiden elkaar bijbrengen, bouwen zij op

schapsschool Ten Berge. Ze zijn slechts een

verschillende fronten mee aan een andere we-

onderdeel van het hele Fiesta Latina project.

reld. Een duurzame, solidaire en rechtvaardige

Zo gaan alle klassen ook nog een spel spelen

wereld. En daar worden we allemaal beter van.

zon geen licht en warmte; zonder aarde geen
zuurstof, natuur en water. Maar in Ecuador

meer info:

zijn ze daar nog elke dag zeer dankbaar voor.

Ruth Van Uytvanck,

En dat tonen ze met een dagelijks ritueel

GROS Berlare:

waarin ze “dank u” zeggen aan Pacha Mama

ruth.vanuytvanck@kahosl.be

(moeder Aarde) en Taita Inti (vader Zon). De

www.djapo.be

ocarina begeleidt deze korte, maar ontroerende ceremonie.

Illustratie © Gert Van Kerckhove
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Pesticiden en de zeven feitjes

IN ‘T GROEN

1

2

3

4

5

6

DODELIJK

GRONDWATER

AFBRAAKPRODUCTEN

ONGEZOND

ONVRUCHTBAAR

VERBODEN

Pesticiden zijn
chemische
bestrijdingsmiddelen.
Ze doden levende
organismen en vergiftigen de mens. En toch
worden ze nog dagelijks
gebruikt, ook in onze
eigen tuin.

Slechts 20%
van de pesticiden komt
terecht waar de gebruiker dat wil.
Je vindt ze massaal in
het grondwater.

In het bloed
van baby’s, jongeren
en volwassenen
treft men geregeld
schadelijke
afbraakproducten aan
van ondertussen
verboden middelen.

Zelfs in zeer lage doses
kunnen
pesticiden ernstige,
onomkeerbare gevolgen
voor ons hebben.
Er is ook een
oorzakelijk verband
tussen pesticiden en
sommige kankers.

De spermaproductie
is spectaculair gedaald.
Wetenschappers wijzen
met de vinger naar
PCB’s, DDT, glycolether
en … pesticiden.

De Europese Unie nam
onlangs initiatieven om
het gebruik van een
nieuwe reeks pesticiden
te verbieden.

Durf tuinieren zonder
In maart krijgen veel mensen tuinkriebels. Schiet niet als een kip zonder kop de tuin in om
de voorbereidingen ‘van altijd’ te starten, want “ik ben dat al jaren zo gewoon”.
Informeer je eerst over natuurlijke alternatieven. Want een mooie gazon,
border of tuinpad zonder mos, zonder onkruid, zonder wild gras
én zonder pesticiden zijn wel degelijk mogelijk.
Alvast enkele tips:
•

Wied manueel. Gebruik eventueel voor grote oppervlaktes
een onkruidbrander om de twee à drie weken tot het onkruid
voorgoed weg is;

•

Maai planten af vóór ze in bloei staan als je niet wil dat de zaadjes
zich verspreiden in je tuin;

•

Kies een aangepaste grassoort om het grasperk in te zaaien:
let op de aard van de bodem, de grondvochtigheid en de bestemming
(spelende kinderen, siertuin, …);

•

Voorzie bodembedekkers op schaduwrijke en met mos bedekte plaatsen;

•

Verlucht deze bodembedekkers geregeld;

•

Verlucht de bodem om de luchtcirculatie en het vasthouden van water te verbeteren (verstikking bevordert mosgroei);

•

Laat het afgereden gras liggen als je maait op een hoogte van 5 tot 10 cm;

•

Gebruik bij de aanplant van borders een dikke laag compost of houtsnippers. Zo vermijd je in het begin onkruid en kunnen
de bodembedekkers optimaal groeien;

•

Hark regelmatig je paden met kiezelsteentjes om ze onkruidvrij te houden. Doe dat bij voorkeur op warme dagen,
zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven;

•

Laat tijdens de herfst een bodemonderzoek doen. Extra kalk aan de tuin geven, kan nodig zijn om de zuurtegraad te herstellen
en om zodoende de groei van mossen en wild gras te beperken.
meer info: dienst duurzaamheid, 052 43 23 46 en duurzaamheid@berlare.be
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7
ALTERNATIEVEN

Er zijn eﬃciënte en
gezonde manieren om
te tuinieren zonder
pesticiden en
kunstmest!

Beker zkt toog
voor langdurige relatie
Berlare trakteert verenigingen op recyclagebekers
Doe ze nog eens vol. En nog eens. En nóg eens.
Berlare kocht meer dan 700 recyclagebekers voor zijn verenigingen. Schol!
Alle beetjes helpen om de afvalberg te verkleinen. En het gemeentebestuur wil graag zijn verenigingen
blijven ondersteunen waar mogelijk. De recyclagebekers vangen dus eigenlijk twee vliegen in één klap.
“We hebben 400 frisdrank- en meer dan 300 bierbekers aangekocht”, zegt duurzaamheidsambtenaar Phyllis
Bauwens. “Ideaal voor milieubewuste verenigingen die een feest of fuif organiseren en huiveren bij de
gedachte aan een onoverzichtelijke berg wegwerpbekertjes bij het krieken van de dag.”

Gratis
De bekers zijn er alleen voor Berlaarse verenigingen. Ze moeten een aanvraagformulier invullen, bij voorkeur
twee weken op voorhand. Je vindt dit formulier op www.berlare.be en aan het loket van de technische
dienst. Als de aanvraag is goedgekeurd, haal je de bakken op het afgesproken moment op. Je krijgt er nog
een spandoek bij om de actie duidelijk te maken voor je publiek.
Bekers en spandoeken lenen kost niets. “Verenigingen betalen wel een waarborg van 25,00 euro per ontleende bak met 125 bekers. Maar dat geld krijgen ze terug als ze alles tijdig en netjes terugbrengen”, vult
Phyllis aan. Kosten zijn er alleen als je brokken maakt of spullen kwijtspeelt: 0,75 euro per beker, 10,00 euro
per transportbak en 250,00 per spandoek.
meer info:
dienst duurzaamheid, 052 43 23 46 en duurzaamheid@berlare.be
www.berlare.be/duurzaamheid voor het reglement en aanvraagformulier
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IN ‘T GROEN

Stamp het erin: ‘t Stampkot wordt weer prachtig
Natuur en zachte recreatie hand in hand in uitzonderlijk stuk natuur
Berlare heeft op zijn grondgebied twee uiterst zeldzame landschapsfenomenen: de

verdwenen. Buntgras, zandblauwtje, klein

Hoge Berg en ’t Stampkot. Twee rivierduinen. De eerste is eigendom van Natuurpunt

tasjeskruid, zandzegge, vroege haver, haze-

v.z.w.; de tweede van de gemeente. Omdat ’t Stampkot er troosteloos bij lag, hebben

pootje en bremstruweel vinden we gelukkig

het gemeentebestuur en diezelfde Natuurpunt v.z.w. in 2009 een beheersovereen-

wel nog.” De typische vegetatie trekt ook een

komst afgesloten. De eerste resultaten daarvan zie je nu op het terrein verschijnen.

eigen fauna aan: vlinders als het bruin blauwtje, hooibeestje en kleine vuurvlinder. Zelfs de
zeldzame bastaardzandloopkever kun je bij

’t Stampkot vind je tussen de Leopolddreef,

Typische fauna en ﬂora

toeval nog zien in de open zandige plekken.

de Zandbergstraat en de Heidekasteeldreef.
De rivierduin is 3,7 ha groot en moet een

’t Stampkot dankt zijn naam aan een voor-

kleine 15.000 jaar terug zijn ontstaan door

malige olieslagerij op de duin. Ze stampte

zandverstuivingen vanuit de rivierbedding

natuurlijke olie uit ondermeer lijnzaad en

van de Schelde. Tegen 1970 waren er in Eu-

koolzaad. Begin jaren zeventig kon gemeente

“Gemeente en Natuurpunt v.z.w. hebben

ropa bijna geen rivierduinen meer als gevolg

Berlare het gebied vrijwaren van commerci-

met de beheersovereenkomst van 2009 twee

van zandwinning en woningbouw. In Berlare

alisering. Maar zonder beheer raakte de duin

hoofddoelen voor ogen”, weet Wim Arbijn

zijn ’t Stampkot en de Hoge Berg hiervan

volkomen verloederd. Exoten (organismen

(SPa), schepen bevoegd voor milieu. “Ten eer-

gespaard gebleven. Om trots op te zijn! Want

die zich vestigen in een gebied waar ze oor-

ste willen we het gebied veilig stellen voor de

deze natuurverschijnselen zijn uniek in de

spronkelijk niet van nature voorkomen n.v.d.r.)

toekomst. We bestrijden de teloorgang door

regio en zelfs uitermate zeldzaam in Europa.

hebben de inheemse ﬂora grotendeels

de biotopen en de hoge natuurwaarden

verdrongen, moet ook Dirk De Mesel van

systematisch te herstellen. Hoe we dat doen,

Natuurpunt v.z.w. vaststellen: “Vooral Ameri-

is vastgelegd in een beheersplan. Ten tweede

kaanse vogelkers en Robinia pseudoacacia

moet ’t Stampkot een plek worden om tot

zijn de doodsteek voor de oorspronkelijke

rust te komen, om te genieten van stilte en

bloemen en planten. Struikhei bijvoorbeeld

natuur. Motoren en quads horen er voortaan

is een typische plant voor schrale zandgrond

niet meer thuis; alle vormen van zachte recre-

en is nog waargenomen bij de inventarisatie

atie en spelende kinderen daarentegen wel.”

halverwege de jaren ’80. Maar nu is de plant

Handje toesteken
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zwerfvuil
© Marc Van Gysegem

Dat is het schokkende minimumgewicht
dat in 2010 is opgehaald, zowel tijdens
de zwerfvuilactie van maart als periodiek
De visie vertaalt zich hier en daar al zichtbaar op het terrein. Aange-

door de medewerkers van Jomi v.z.w. Goed

paste verkeersborden verwelkomen wandelaars, ruiters en ﬁetsers.

voor een verwerkingskost van om en bij de

Tegelijk worden kwetsbare delen beschermd tegen menselijke aan-

2.000,00 euro.

wezigheid. Paaltjes met dwarsbalken moeten het gebied bescher-

Jammer dat we daar tijd en geld moeten

men tegen gemotoriseerd verkeer. Vrijwilligers van Natuurpunt

in investeren. Maar zolang mensen zonder

v.z.w. en omwonenden hebben op een jaar tijd ongeveer 90% van

schroom of schuldgevoel afval op straat

de Amerikaanse vogelkers gekapt. Dat was een absolute prioriteit.

gooien en in de natuur achterlaten (ook in ’t

Het verruigd struisgrasland aan de niet-beboste randen van ’t

Stampkot!), blijven acties nodig.

Stampkot krijgt voortaan een periodieke maaibeurt.

Daarom houdt Berlare een nieuwe zwerf-

“Het is fantastisch wat vrijwilligers en gemeente samen op een jaar

vuilactie op zaterdag 19 maart. Onze

tijd voor elkaar hebben gekregen. Maar de zwarte bladzijde van

verenigingen en scholen kregen al een uit-

tientallen jaren verwaarlozing draai je niet in één twee drie om.

nodiging om een halve dag mee te helpen.

Daarom blijven helpende handen welkom. In de loop van het jaar

Maar ook privépersonen zijn zeer welkom.

houden we zeker nog een aantal werkdagen op ’t Stampkot. Laat
gerust nu al weten dat je graag een (halve) dag wil komen helpen

Gemeente Berlare zorgt voor het nodige

om ’t Stampkot mee in zijn glorie te herstellen”, aldus nog Dirk De

materiaal en bedankt met een broodje en

Mesel.

een drankje ’s middags.
meer info:

Afspraak op zaterdag 19 maart om 9 uur aan

Dirk De Mesel, 052 42 67 28

de kerk van Berlare, Overmere of Uitbergen.

milieudienst, 052 43 23 47
en milieu@berlare.be

Meer info:
dienst duurzaamheid,
052 43 23 46
en duurzaamheid@berlare.be
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O U D N I E U WS

Kamiel Bracke: Uitbergs schoolhoofd en meer

In augustus 1919 kwam Kamiel Bracke aan het hoofd van de school van Uitbergen.
Dat lijkt een faits divers, maar Bracke zou 41 jaar blijven en zijn stempel drukken
op de dorpsgemeenschap in al haar aspecten.

De bronnen liegen er niet om: vóór de

Maar Bracke deed veel meer dan zijn school besturen.

eerste wereldoorlog was het school-

Hij richtte een afdeling van de bond der grote gezinnen

niveau van Uitbergen beneden alle

(nu Gezinsbond n.v.d.r.) op, zette Rode Kruis Uitbergen

peil. De onderwijzer zat tijdens de

op de kaart, was twintig jaar regisseur van de toneel-

schooluren dikwijls in het café van

vereniging en bezieler van de ‘volksboekerij’. Hij sprak

Fons Van Peteghem, rechtover de

over huishoudelijke en opvoedingsvraagstukken bij

school (toen nog in de Veerstraat,

de boerinnengilden, was secretaris van ondermeer de

waar nu SCC De Venne staat n.v.d.r.).

Sint-Severusweversgilde, de pensioen- en ziekenkas. En

Kinderen bleven weg en de weinige

ook na zijn schooluren gaf hij Frans aan vrijwilligers.

leerlingen die toch nog kwamen,
leerden niets dan liedjes zingen.

Kamiel Bracke werd in 1960 opgevolgd door René

En toen kwam Bracke. Op zijn eerste

De Lausnay (tot 1978), Marcel Pieters (tot 1994), Paul

dag waren slechts veertien van de

De Clercq (tot 1998) en Johan Meganck (tot augustus

74 leerlingen aanwezig. Tegen het

2010). Na een overgangsperiode met Peter De Landts-

einde van de week was iedereen op

heer heeft Uitbergen sinds 1 januari 2011 zijn eerste

post. Hij zou de school geleidelijk aan

mevrouw de directeur: An Mertens.

ombouwen en uitbreiden. Inspecteurs
spraken uiteindelijk zelfs van een

met dank aan Werkgroep

modelschool.

Erfgoed Uitbergen
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W I E WAT WA A R

MANDATARISSEN

> BURGEMEESTER
Karel De Gucht | Hoogstraat 9
titelvoerend burgemeester

Katja Gabriëls | Beukenlaan 2

> GEMEENTERAADSLEDEN
052 42 53 86
burgemeesterdegucht@berlare.be
0477 53 86 09
burgemeestergabriels@berlare.be

waarnemend burgemeester
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 in het
gemeentehuis, Dorp 22

> SCHEPENEN
A.-M. De Lausnay | Burgs. De Lausnaystraat 33
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

052 42 21 64
schepenkets@berlare.be

onderwijs, vorming, huisvesting/patrimonium, toerisme (en Eendenkooi)
spreekuur: op afspraak

Julien Wettinck | Kruisstraat 61

09 367 58 18
schepenwettinck@berlare.be

openbare werken, algemeen onderhoud, kerkfabrieken, begraafplaatsen,
feestelijkheden | spreekuur: op afspraak

Wim Arbyn | Kruisstraat 45

0486 42 13 24
schepenarbijn@berlare.be

milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur
in het gemeentehuis, Dorp 22

Gunther Cooreman | Salvialaan 20

Luc Vercruyssen | Turfputstraat 88A

052 42 23 25
vercruyssen.luc@telenet.be
Francky Verhofstadt | Heikantstraat 48D
09 367 89 06
francky.verhofstadt@skynet.be
Carine Meyers | Donklaan 249/6
02 549 00 24
carine.meyers@openvld.be
Marleen Zaman | Donklaan 22A
09 342 09 17
marleen.zaman@telenet.be
Jan De Palmenaer | Veerstraat 81B
09 367 82 72
jandepalmenaer@hotmail.com
Michel Van der Haegen | Warande 24
052 42 29 97
vanderhaegen.michel@skynet.be
Tania Vis | Hogeweg 22
052 42 30 16
tania _ vis@msn.com
Patrick Van Malderen | Galgenbergstraat 73
052 42 50 37
patrick.van.malderen@skynet.be
Freddy Schatteman | Mandemakersstraat 4
052 42 25 41
schatteman.freddy@skynet.be
An Van Driessche | Koﬃestraat 25
09 367 94 26
anvandriessche1@telenet.be
Steven Baeyens | Rijtewegel 23
0479 27 82 92
baeyens _ steven@hotmail.com
Dion Landuyt | Kerkveld 3
052 43 00 86
dion.landuyt@skynet.be
Piet Vandoolaeghe | Kruisstraat 3
0476 29 30 83
piet.vandoolaeghe@skynet.be
Raf Maes | Groenstraat 31
0497 53 29 80
rafmaes@telenet.be
Willy De Coster | Kerkwegel 20
09 367 55 49
willy@decoster.be
Erik Van Acker | Sint-Annaplein 8
0473 22 09 23
van.acker.erik@telenet.be
Kris Malﬂiet | Heide 12A
0475 46 41 77
kris.malﬂiet@telenet.be
Frank Lippens | Dendermondse stwg 74A
052 43 23 41
gemeentesecretaris
secretaris@berlare.be

0472 47 99 81
schepencooreman@berlare.be

voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling
spreekuur: elke 1ste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur
elke 3de woensdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur
telkens in het gemeentehuis, Dorp 22 of op afspraak

DIENSTVERLENING GEMEENTE BERLARE

> IN GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22
Openingsuren

Tom Temmerman | Maaidonk 26

09 367 72 93
schepentemmerman@berlare.be

jeugd, kinderopvang, volksgezondheid, sport, ontwikkelingssamenwerking
en drugpreventie | spreekuur: op afspraak

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8-12 uur
8-12 uur/13-19 uur
8-12 uur/13-17 uur
8-12 uur
8-12 uur

052 43 23 40
fax 052 42 26 77
onthaal@berlare.be
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secretariaat
bevolking1
1
z burgerlijke stand
z openbare werken
z stedenbouw
z mobiliteit
z duurzaamheid
z milieu
2
z huisvesting
z ﬁnanciën
z ontvangerij
z communicatie
z
z

052 43 23 40
secretariaat@berlare.be
052 43 23 44
bevolking@berlare.be
052 43 23 45
bevolking@berlare.be
052 43 23 46
technische.dienst@berlare.be
052 43 23 46 ruimtelijke.ordening@berlare.be
052 43 23 46
mobiliteit@berlare.be
052 43 23 46
duurzaamheid@berlare.be
052 43 23 47
milieu@berlare.be
0474 08 06 65
huisvesting@berlare.be
052 43 23 43
rekendienst@berlare.be
052 43 23 42
ontvanger@berlare.be
052 43 23 30
communicatie@berlare.be

1 ook elke 1ste en 3de zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur)
2 enkel aanwezig in Berlare op dinsdag (13-19 uur), woensdag (13-17 uur) en
vrijdag (8-12 uur)
sluitingsdagen gemeentehuis: 25 april

> IN GEMEENTEHUIS OVERMERE

buitenschoolse kinderopvang
locatie Berlare
locatie Overmere
locatie Uitbergen

z

GEMEENTESCHOOL
Kleine Kouterstraat 1

z

MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST
Bollewerkstraat 34

z

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Dorp 101A

(elke woensdag en vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur)

ﬁliaal Overmere
Baron Tibbautstraat 2

De gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen zijn enkel info- en doorgeefpunten. Je kan er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de
burgerlijke stand aanvragen. Maar de verwerking kan niet onmiddellijk en niet
ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, kinderpasjes, …
Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde documenten
wil krijgen: in het deelgemeentehuis, in het gemeentehuis van Berlare of (als
dat kan) thuis met de post. In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk
vuilzakken, GFT-stickers en rattenvergif meenemen.

openingsuren
woensdag: 18.30-20.30 uur
vrijdag:
18.30-20.30 uur
z

052 42 73 72
cultuur@berlare.be
052 42 35 31
cultuur.reserveren@berlare.be

openingsuren
maandag
9-11 uur
dinsdag
gesloten
woensdag 9-11 uur/13-17 uur
donderdag 9-11 uur/13-19 uur
vrijdag
9-12 uur
z

JEUGD & VORMING
Gaver 72
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

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

09 367 87 55

SPORT
Molenstraat 1B
openingsuren
bureau 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

> BUITENDIENSTEN
CULTUUR
Dorp 101
tickets CC Stroming

052 42 29 75

09 367 50 66

(elke dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur)

z

09 367 50 88
gemeenteschool.uitbergen@berlare.be
www.gbsuitbergen.be

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

09 367 87 55

> IN GEMEENTEHUIS UITBERGEN

052 42 77 04
jeugd.kinderopvang@berlare.be
052 42 49 41
09 367 62 44
09 367 94 29

09 356 89 56
sportdienst@berlare.be
openingsuren
bureau 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

z TOERISME

EN MUSEUM DONKMEER
Donklaan 123

09 342 92 40
toerisme@berlare.be

openingsuren van 1 april tot 1 oktober
elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 18.30 uur
openingsuren van 1 oktober tot 1 april
elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur
z

052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be
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

EENDENKOOI
openingsuren van 1 april tot 1 oktober
- elke weekdag van 10 tot 18 uur
- op weekend- en feestdagen van 10 tot 19 uur
- in juli en augustus alle dagen van 10 tot 19 uur
openingsuren van 1 oktober tot 1 april
- elke weekdag van 10 tot 16 uur
- op weekend- en feestdagen van 10 tot 17 uur
de eendenkooi is gesloten
- zeven dagen vanaf de vierde maandag van mei;
- zeven dagen vanaf de eerste maandag van oktober;
- van 24 december tot en met 1 januari

0473 18 00 66
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z

OCMW BERLARE

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

www.ocmwberlare.be

> VOORZITTER
Gunther Cooreman | Salvialaan 20
spreekuur: op afspraak

spreekuur voorzitter Carine Meyers

0472 47 99 81
voorzitter@ocmwberlare.be

Marleen Lateir | Broekstraat 5
Ingrid Rogiers | Gaver 112
Helena Lateir | Brielstraat 3/4
Frank Van Laere | Mosseveldstraat 14
Martha Tackaert | Hogeweg 8A
Bart Van Malderen | Beukenlaan 14
Erna Peelman | Schuurputstraat 20
Marleen Abbeel | Koolstraat 39

09 367 51 47
0478 29 31 03
052 43 22 20
0474 24 78 18
052 42 30 82
052 42 73 66
052 42 42 80
0498 93 04 06

> DIENSTEN
z

secretaris OCMW: Hilde Van der Jeugt
sociaal huis
Baron Tibbautstraat 29A

09 326 97 10
secretaris@ocmwberlare.be
09 326 97 10
sociaalhuis@ocmwberlare.be

ﬁnanciële tegemoetkoming, budgetbegeleiding, sociale begeleiding,
woonbemiddeling, maaltijden aan huis, dienstenchequeonderneming
Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en dinsdag ook van 17 tot 19 uur.
z

z

woonzorgcentrum Ter Meere
Baron Tibbautstraat 29

09 326 97 30
termeere@ocmwberlare.be

opnamedienst woonzorgcentrum
09 326 97 34
en serviceﬂats en vragen rond zorgverzekering
opnamedienst@ocmwberlare.be

PARTNERS
z

containerpark, Bollewerkstraat
Inlichtingen Verko
openingsuren dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

z

z

z

z

052 42 69 65
052 21 39 91

14-18 uur
13-18 uur
13-18 uur
14-18 uur
09-15 uur

gemeentelijke kunstacademie
afdeling muziek & woord

09 369 24 90
www.gamwwetteren.be

gemeentelijke kunstacademie
09 366 00 54
afdeling beeldende kunst
www.tekenacademiewetteren.be
consultatiebureau Kind & Gezin
Molendreef 19

078 15 01 00
enkel op afspraak

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) 09 337 50 40
pwa.berlare@ocmwberlare.be
Baron Tibbautstraat 29A
openingsuren
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur

0479 30 39 19
carine.meyers@openvld.be

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur en elke eerste zaterdag
van de maand van 9 tot 10 uur.

> OCMW-RAADSLEDEN

z

sociale huisvestingsmaatschappij cv Hulp in Woningnood
Gaver 70
052 42 57 60

z

Politiezone Berlare-Zele
Donklaan 93

09 367 50 15
fax: 09 367 96 51

openingsuren

maandag: 8-12/13-17 uur
dinsdag:
8-12/13-19 uur
woensdag: 8-12/13-17 uur
z

interventie

z

wijkinspecteurs

donderdag: 8-12/13-19 uur
vrijdag:
8-12/13-17 uur
zaterdag:
8-12 uur
gesloten op zon- en feestdagen

101
09 367 50 15

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Vlaamse infolijn
1700
Op zoek naar een telefoonnummer?
1207
Europees noodnummer
112
Brandweer en ziekenwagen
100
Brandweerkazerne Berlare
052 42 35 25
Politie
101
Rode Kruis Berlare, hulpdienst
0496 72 17 87
Rode Kruis Berlare, uitleen
0486 49 08 90 en 0475 90 78 00
Antigifcentrum
070 245 245
Brandwondencentrum Gent
09 240 34 90
Storingen en defecten elektriciteit/aardgas
078 35 35 00
Gasreuk
0800 65 0 65
Fluxys (hogedrukleiding Distrigas)
0800 9 01 02
Defecte straatlampen
0800 6 35 35 en www.straatlampen.be
Defect waterleiding
09 221 50 70
Card Stop
070 344 344
Tele-onthaal
106
Zelfmoordpreventie
02 649 95 55
De druglijn
078 15 10 20
Kankerfoon
0800 15 800
Diabetes infolijn
0800 96 333
Aids- en Soatelefoon
078 15 15 15
Meldpunt bejaardenmishandeling
078 15 15 70
Vertrouwenscentrum kindermishandeling
0800 970 79
Kinder- en jeugdtelefoon
09 223 22 11
Childfocus
116000
Pastoor Marc Van Steen
052 42 33 97 en 0475 32 07 73
marcpetrus@belgacom.net
Centrum voor morele dienstverlening Aalst
053 77 54 44
Huisartsenwachtdienst Berlare-Uitbergen
052 22 65 65
Huisartsenwachtdienst Overmere
09 365 09 01
Wachtdienst tandarts
0903 39969
Wachtdienst apotheker
0900 10 500
Landelijke kinderopvang
070 24 60 41
www.landelijkekinderopvang.be
Oko & Zo v.z.w. (kinderopvang)
052 45 13 32
www.oko-en-zo.be
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01 Koppen lopen op de derde gemeentelijke kerstmarkt in het kasteelpark.
02 Al tien jaar zingen vrienden voor een goed doel. N.a.v. hun tiende verjaardag hebben ze Fonds Pieterneel opgericht,
ter nagedachtenis van Neelke Tackaert. Het fonds steunen kan op 979-5441073-57. Ideeën voor ‘goede doelen’ zijn welkom
op 052 42 54 88 en nancytas@telenet.be.
03 Op kerstavond was er een levende kerststal op het Slot in Uitbergen.
Een initiatief van de familie Rogiers – De Coster.
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04 Boerenkrijgstappers Overmere mochten maar liefst 3.215 deelnemers verwelkomen op hun Scheldebroektochten
van 23 januari. Een record!
05 Op 8 januari trakteerde de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden de bewoners van Woonzorgcentrum Ter Meere
op een leuk nieuwjaarsconcert.
06 Tijdens zijn nieuwjaarsreceptie reikte de cultuurraad culturele vermeldingen uit aan verdienstelijke inwoners,
verenigingen en ondernemers: Cultuurcafé Berlare, Rudy Suwyns, Eric Van Nevel, Stijn Roels, Buurtcomité Heikantstraat
en chocolaterie Cher. Ze kregen een werk van Nies Van Steendam cadeau.
07 Iedereen kan curvebowlen! Welkom elke maandag en donderdag van 14 tot 16 uur in sporthal Overmere. (09 367 63 66)
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Kers op de taart!
Infogem nodigde zichzelf uit op de koﬃe bij Kristoﬀ. We kwamen binnen met
een verjaardagstaartje en gingen anderhalf uur later buiten met een reeks
weetjes over onze (bijna) jarige.

Kristoﬀ Herssens (wordt op 8 maart 34 jaar)
’t Valt meteen op: je hebt een twinkeling in

Kan je ook genieten van alleen zijn?

je ogen. Lach jij veel?

Straks ben je jarig. Waar doen familie en
vrienden je een plezier mee?

Kristoﬀ : Ja, maar die rust vind ik nu evengoed
Kristoﬀ : Ik lach vooral graag. Ik moet dikwijls

bij mijn vriendin Ilse. Vroeger voelde ik vaker

Kristoﬀ : Meestal geef ik er wel enen op mijn

gieren bij oude komieken zoals Urbanus en Gas-

de behoefte om me echt fysiek af te zonderen.

verjaardag. Het grootste plezier dat ze me dan

ton & Leo. Geert Hoste spreekt me ook wel aan.

Maar ik hou er nog steeds van om mijn auto in

kunnen doen, is aanwezig zijn. En op een spe-

Zelf zorg ik ook meestal voor een kwinkslag als

het veld te parkeren en daar mijn boterhamme-

ciale verjaardag (35 jaar, 40 jaar, …) zou ik een

ik iets serieus moet zeggen. Dat maakt het wat

tjes op te eten. Als ik dan ook nog een specht of

verrassingsfeest wel heel aangenaam vinden…

luchtiger. De wereld is al ernstig genoeg.

eekhoorn zie, ben ik helemaal gelukkig.
Bij wie moeten we de volgende keer langs-

Hoe omschrijf jij je kinderjaren in een paar

Twijfel je wel eens?

gaan met onze verjaardagstaart?

Kristoﬀ : Iedereen twijfelt, ook zij die zeker zijn

Kristoﬀ : Bij Kris Van Geert in Overmere.

woorden?
Kristoﬀ : Merlina, zorgeloos, gelukkig, in de

van hun stuk. Ik vraag me bijvoorbeeld soms

zomer voetballen op de wei bij meter en peter.

af of ik niet te rationeel of consequent ben als
vader voor de kinderen van mijn vriendin.

Opgetekend door Jef Coppieters.

Voetbal je nog steeds?
Heb je van iets spijt?
Kristoﬀ : Neen. Ik heb wel jaren gespeeld bij SKV

Bezorg Kristoﬀ een

Overmere. Maar door aanhoudende blessures

Kristoﬀ : Ik ken mijn vriendin al lang, van in onze

onvergetelijke verjaardag.

ben ik aan de zijlijn beland, eerst als hulptrainer,

humanioratijd. We zijn pas veel later een koppel

Stuur hem een verjaardags-

dan als trainer. Ook dat doe ik niet meer. Ik

geworden. Achteraf gezien hadden we mis-

kaartje via de redactie van

verzorg nu de administratie van zaalvoetbalclub

schien toen die stap al moeten zetten.

Infogem, Dorp 22.

Squadra Overmere. Op die manier blijf ik betrokken want ik ben een sociaal dier.
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