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W I E WAT WA AR
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Go for zero
Ken je het Go for zero-charter? Een initiatief van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid met een ambitieus doel: het aantal verkeersdoden in ons land herleiden tot nul. Ik
heb dat charter onlangs getekend. Heel bewust. Dat betekent dat ik me engageer voor een
veiliger en hoﬀelijker verkeer.
Zijn dat holle woorden? Ik meen van niet. Het charter formuleert zeven heel concrete
afspraken. Afspraken die vandaag lang niet iedereen nakomt en die al tot heel wat
verkeersellende en –agressie hebben geleid. Het gaat ondermeer om handenvrij bellen
achter het stuur. Nuchter rijden of een Bob kiezen. Ritsen in plaats van vloeken.
Dat soort dingen.
We moeten ons hoofd niet in het zand steken. Ook in Berlare betreuren we verkeersslachtoﬀers. Recent nog. Maar het doet me plezier dat twee Berlaarse verenigingen hun
verantwoordelijkheid nemen. De actie van SK Berlare valt op en haalt zelfs het Jaarboek
voor Verkeersveiligheid. Tegelijk houdt OKRA Overmere een verkeersopfriscursus. Jong en
minder jong, samen aan hetzelfde zeel.
Verkeersveiligheid is echter geen zaak van jong of oud, maar een zaak van elk van ons.
Het is aan de politiek, van lokaal tot Vlaams niveau, om de infrastructuur te verzorgen en
gevaarlijke knopen te ontwarren. En jij als weggebruiker? Hoe kan jij bijdragen aan een
veiliger verkeer? Rij met een goed onderhouden voertuig en hanteer een aangepaste rijstijl
met een verdraagzame ingesteldheid.
Mag ik jou uitnodigen om ook heel bewust het charter te ondertekenen via
www.goforzero.be?

Wim Arbijn
schepen bevoegd voor milieu, verkeer, mobiliteit
en informatica

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.

Middenin een mannenwereld: duivenmelkster Carine
Roekoe! Ik vraag me af waar ze mijn duivinneke nu hebben gestoken. Een paar dagen voor ik moet vliegen, zetten ze ons apart.
Dat is een spelletje. ‘Op weduwschap’ heet het. Maar wacht: nadat ze me zaterdag naar Dourdan, Quiévrain of een andere verre plek hebben gebracht,
vlieg ik zondagmorgen als een razende terug naar mijn lief. En naar Carine Deolet. Hoe vlugger ik terug ben, hoe blijer Carine is.
Ze is al 33 jaar duivenmelkster. Misschien wel de enige in de regio. En ze is nog voorzitster van een duivenmaatschappij ook:
Rap of niet - De Vrije Vlucht. Met clublokaal in Uitbergen.

|6|
40 voorzangers voor Berlare zingt!

JOC zoekt nog bestuurder

Gemeente Berlare zoekt 40 voorzangers (minimum 20 jaar) voor Ber-

Gemeente Berlare heeft een jeugdontmoetingscentrum (JOC). Een

lare zingt! op zondag 9 juli vanaf 19 uur op het Kapelleplein. Hun taak

raad van bestuur beheert dit JOC. In die raad is nog plaats voor een

is even noodzakelijk als leuk: de honderden mensen op het plein in de

onafhankelijk lid dat geen politiek mandaat vervult. Het kandidaat-lid

sfeer brengen. Het publiek krijgt daarvoor aan het begin van de avond

woont in Berlare, is minimum 18 jaar en kan voeling met de doelgroep

een krantje met de liedteksten. Een presentator leidt het geheel in

aantonen.

goede banen en krijgt op het podium steun van voormelde voorzan-

Schriftelijke kandidaturen zijn welkom tot uiterlijk 30 juni 2011 op de

gers. Die zoeken we dus nog.

dienst jeugd & vorming, Gaver 72.

En dat moeten echt geen getalenteerde zangers zijn!
Als bedank lessen we hun dorst

meer info:

en krijgen ze een T-shirt.

dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56
en jeugd.vorming@berlare.be

meer info:
dienst toerisme, 09 342 92 40
en toerisme@berlare.be

Jong talent op vrij podium
De jeugdraad en CC Stroming houden een vrij podiumavond op zaterdag 26 november in het cultureel centrum. Een uitgelezen kans voor beginnende artiesten en groepen om zich te tonen. Speel je muziek? Kan Philippe Geubels nog iets van je leren? Ben je een krak aan de draaitafels?
Of heb je nog een andere passie die je wil tonen? Schrijf je zeker in. De organisatoren beloven je een plaats op het vrij podium als voorprogramma van een grote naam uit de muziekwereld die de avond afsluit.
meer info: Ruud Van de Weghe, 0476 46 70 61 en ruud_vdw@hotmail.com
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Fotowedstrijd
Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd?
Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem

Smiley voor OCMW-keuken

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

De keuken van OCMW Berlare kreeg een Smiley van het Federaal

Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand

Agentschap voor Voedselveiligheid. Dat is een kwaliteitslabel en

een winnaar. Die krijgt een waardebon van 25,00 euro

garandeert de voedselveiligheid en de traceerbaarheid van producten

voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegen-

over de hele keten: van de selectie van de grondstoﬀen tot en met

heden. We maken de winnaar bekend in het volgende

het bord van de consument. Deze Smiley is een bekroning voor het

nummer.

geleverde werk van jaren op het vlak van kwaliteit, veiligheid, hygiëne
Winnaar Infogem maart-april

en opleiding.

(oplossing: detail inrit Nieuwdonk, Dendermondse Steenweg): Evelien Guns (Hoogstraat 31) mag haar waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

Geen reclamedrukwerk
Wie er niet toe komt om de wekelijkse papierberg
reclame te lezen, kan een gratis sticker voor zijn
brievenbus afhalen op het gemeentehuis.
Minder papierproductie en –afval.
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Nachtmerrie voor Vanessa en de kinderen
Of de noodzaak van een Kids-ID bij buitenlandse reizen

© Bert Van der Linden

Stel het je voor. Je hebt gewerkt en gespaard om op reis te kunnen gaan.
Je kijkt ongelooﬂijk uit naar dat weekje rust in Turkije. De koﬀers zijn gepakt, ook die van de kinderen.
Dan kom je aan op Zaventem en krijg je te horen dat je niet mag vertrekken.
Reden: de kinderen hebben geen Kids-ID.

Het overkwam Vanessa vorig jaar op zondag

En toen kwam de koude douche?

23 mei. Ze was in alle staten, maar het bracht

op te sturen, voor mezelf en de kinderen de reis
te annuleren en ze onmiddellijk te herboeken.

haar geen meter dichter bij het vliegtuig. Ze

Vanessa: Ja. De check-in-medewerker vroeg

De vlucht die ik boekte voor maandagnamid-

reconstrueert nu haar verhaal voor Infogem.

vrijwel onmiddellijk naar de twee Kids-IDs. Die

dag, viel echter ook in het water. Ik had namelijk

had ik niet.

geen rekening gehouden met de leveringster-

Vanessa: Ik had een week vakantie geboekt in

Het viel me ineens ook in dat ik daar al had over

mijn van de Kids-IDs. Opnieuw een kleine 200,00

Turkije, samen met mijn twee kindjes en mijn

gehoord, maar ik dacht dat het paspoortje dat

euro armer.

ouders.

de kinderen bij hun geboorte kregen, voldoende

Het was de eerste keer dat de kinderen zouden

was. Ik had me dus niet verder geïnformeerd.

vliegen. Ze waren dan ook bijzonder enthousiast om te kunnen vertrekken. Ook ik, want

Was er geen enkel alternatief aan de balie?

de laatste zeven jaar was ik niet meer op reis
geweest. Mijn beste vriend is ons en mijn ouders

Vanessa: Neen. Hoezeer ik ook aandrong. Die

op zondag komen oppikken. Onderweg naar

medewerker deed zijn job. Maar op dat moment

Zaventem hebben we nog hard moeten lachen

word je boos op heel de wereld en nog het meest

met wat we misschien allemaal vergeten waren

op jezelf natuurlijk. En dan die teleurstelling op

in onze koﬀers. We zijn volledig in vakantiestem-

mijn kinderen hun gezicht. Hun verdriet deed

ming aangekomen in de luchthaven.

me veel pijn. Dat was nog het ergste. Er zat niets
anders op dan mijn ouders alleen het vliegtuig

Vanessa
had geen Kids-ID
voor haar twee kinderen.
De reispassen
in spoedprocedure
kostten haar
450,00 euro.
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Je wordt boos op heel de wereld
en nog het meest op jezelf natuurlijk.
Kids-ID in notendop
De Kids-ID is verplicht voor alle kinderen
onder de 12 jaar die naar het buitenland
reizen. De Kids-ID vervangt het vroegere
witte, kartonnen identiteitsbewijs en
is geldig voor reizen binnen Europa
en naar enkele niet-Europese landen
waarvoor geen reispas nodig is.
Maar de Kids-ID is meer dan een reisdocument. Op de chip staan alle gegevens

Dure vergetelheid

Informeer je

Karine van de dienst bevolking opent op

Dinsdag bij het krieken van de dag krijgt

kaart kan worden gebruikt om veilig op

maandagochtend het rolluik van de loketten

Vanessa telefoon van de lokale politie. Ze

het internet te chatten, maar is vooral

en ziet Vanessa nogal zenuwachtig naar haar

gaat de paspoorten ophalen en kan eindelijk

handig als het kind iets overkomt. Er is

toe schieten.

op vakantie met de kindjes.

een centraal noodnummer op vermeld

van het kind, zoals op de elektronische
identiteitskaart voor volwassenen. De

dat via een cascadesysteem onmiddelKarine: Vanessa deed haar verhaal. We konden

Vanessa: Hoewel het me veel meer geld heeft

haar helpen, maar het zou een dure aangele-

gekost dan nodig, hebben we toch volop kun-

genheid worden.

nen genieten van de vakantie. De laatste dagen
hebben we zelfs nog de hotelsuite gekregen. Met

Vanessa: Op dienst bevolking kreeg ik te horen

Aanvragen

bubbelbad!
Zowel het kind zelf als de persoon die er

dat een Kids-ID aanvragen via spoedprocedure geen oplossing was. Want die zou pas op

lijk de ouders op de hoogte brengt.

Sympathiek!

ouderlijk gezag over uitoefent moeten
zich melden als ze een Kids-ID komen

woensdag worden geleverd.
Vanessa: Ja. En dat hielp tegen de stress van de

aanvragen op het gemeentehuis. Breng

Karine: Een voorlopige Kids-ID ophalen bij het

laatste dagen. Maar ik zorg ervoor dat zoiets me

een recente pasfoto met witte achter-

rijksregister in Gent kon ook niet. Want het betrof

geen tweede keer overkomt. Voortaan informeer

grond mee en eventueel een vervallen

hier een geval van nalatigheid. Dus was er maar

ik me grondig als ik reisplannen heb. Zeker als

Kids-ID (of bewijs van diefstal of verlies).

één mogelijkheid.

ook de kinderen meegaan.

Een Kids-ID kost in normale omstandigheden 3,00 euro. Na ongeveer vier

Vanessa: Twee reispaspoorten bestellen in

weken is het document beschikbaar.

spoedprocedure. 210,00 euro per kind! Om ze

Met een spoedprocedure beschik je
over een Kids-ID na twee dagen, maar je

nog ’s nachts te kunnen hebben, is een koerierdienst ingeschakeld om de paspoorten af te

meer info:

leveren bij de politie in Zele. Nog eens 30,00 euro

www.berlare.be/kids-id

extra. Maar ik kon nu toch een nieuwe vlucht

dienst bevolking, 052 43 23 44

boeken.

en bevolking@berlare.be

betaalt er wel 170,00 euro voor.
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Help! ’t Is vakantie!
zaterdag 28 mei: gezamenlijke inschrijfdag gemeentelijke vakantiewerking
Het gemeentebestuur denkt aan de werkende ouders en heeft voor de grote vakantie opnieuw een activiteitenaanbod
voor kinderen en tieners samengesteld. Nieuw is dat onze diensten de krachten bundelen voor een gezamenlijke inschrijfdag:
zaterdag 28 mei. Verzamel iedereen rond de tafel, giet een glas fruitsap in en prik de data in je agenda!
De kinderen zijn binnenkort opnieuw twee maand thuis. Maar dat betekent niet automatisch dat ook jij negen weken vrij hebt.
En dan zijn goedkope activiteiten dichtbij huis welkom. De vrijetijdsdiensten bespelen alle leeftijden van 2,5 tot en met 15 jaar.
Een overzicht.

Sportkampen kleuters

Sportkampen lagere school

De kleutersportkampen zijn er voor kindjes die geboren zijn in 2005,

Kinderen uit het basisonderwijs (geboortejaren 2004 t.e.m. 1999) halen

2006 en 2007. Ze duren een halve dag (van 9 tot 12 uur) en kosten

hun hart op met sportkampen voor hun leeftijd. Deze kampen nemen

20,00 euro voor vijf dagen actief plezier.

een dag in beslag (van 9.30 tot 16 uur met een middagpauze van 12

• 4 t.e.m. 8 juli

tot 13.30 uur) en kosten 40,00 euro.

Kleuters op safari | sporthal Overmere
• 22 t.e.m. 26 augustus
Kleuters onder zee | sporthal Berlare

• 4 t.e.m. 8 juli
Sport & fun | sporthal Berlare
• 22 t.e.m. 26 augustus
Binnen-buitenkamp | sporthal Berlare

twee pa
ar
schoene
n nodig
:
binnen é
n buiten
!

Trek je kleuter sportieve kledij aan, geef koek en drankje mee (geen
blikje) en stop in de sporttas turnpantoﬀels of sportschoenen voor

Ook hier zijn sportieve kledij en turnpantoﬀels of sportschoenen

zaalgebruik.

voor zaalgebruik een must. Ouders geven voor de pauze een koek en
drankje mee (geen blikje). Wie ’s middags blijft eten, zorgt voor een
lunchpakket. Voor ’s middags mag je zelf een drankje meebrengen,
maar je kan er evengoed eentje kopen aan 1,00 euro.
meer info:
sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
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28 mei: gezamenlijke inschrijfdag
Voor het eerst is er voor al deze activiteiten een gezamenlijke

Tienerspeelplein Kab m: uniek in Vlaanderen

inschrijfdag: zaterdag 28 mei van 10 tot 12 uur in CC Stroming.
Dat betekent ook dat je pas vanaf die dag kan reserveren.

Weinig of geen gemeenten hebben een tienerspeelplein. Berlare heeft

Schriftelijke en telefonische aanvragen worden pas na 28 mei

dat wel. Iedereen van 10 t.e.m. 15 jaar is er welkom. Vijf weken lang:

behandeld.

• 4 t.e.m. 15 juli;
• 8 t.e.m. 26 augustus.
Een dag op het speelplein ziet er als volgt uit:
• 8 – 9.30 uur: vrije ontspanning;

Kinderopvang

• 9.30 – 12 uur: voormiddagactiviteit;
• 12 – 13.30 uur: middagpauze;

Het gemeentebestuur biedt kinderopvang aan voor alle kinderen van

• 13.30 – 16 uur: namiddagactiviteit;

2,5 t.e.m. 9 jaar. Zowel in Berlare (niet van 11 t.e.m. 22 juli), Overmere

• 16 – 17 uur: vrije ontspanning.

(niet van 25 juli t.e.m. 5 augustus) als Uitbergen (niet van 18 juli t.e.m. 5
augustus). Kinderen kunnen op elke locatie terecht van 7 tot 18.30 uur.

Tijdens de vrije ontspanning bepaal je zelf of en hoe lang je komt.
Maar voor de activiteiten verwachten we iedereen stipt om 9.30 of

De begeleiding deelt de kinderen voor activiteiten in leeftijdgroepen

13.30 uur.

in. De kinderen mogen buiten ravotten, in het bos spelen, verrassende

Breng een lunchpakket mee als je over de middag blijft. Behalve als

spulletjes knutselen en zandkastelen bouwen. En (bijna) wekelijks

we samen koken natuurlijk!

koken ze zelf en trekken ze er voor een dag op uit. Je kan de volledige
programmabrochure meenemen op de inschrijfdag.

Je leest vanaf 17 mei het volledige programma op www.berlare.be.

Het verplichte inschrijﬀormulier is vanaf dinsdag 17 mei beschikbaar

Voor alle gewone activiteiten kan je tot op het laatste moment beslis-

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

sen om deel te nemen. De aanwezigheden worden bijgehouden door

be onder het thema ‘jeugd’. Op deze website kan je tevens het huis-

de monitoren en op basis daarvan krijgen de ouders aan het eind van

houdelijk reglement en de tarieven nalezen.

de zomer een factuur.
Voor de uitstappen op donderdag is inschrijven op voorhand wel

Is jouw kind nog nooit naar de opvang geweest? Maak dan vóór de

noodzakelijk, aangezien de plaatsen op de bus beperkt zijn. Liggen al

inschrijfavond een afspraak.

vast: Bellewaerde (7 juli) en Walibi (11 augustus).

meer info:

meer info:

dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04

dienst jeugd & vorming: 052 42 77 56

en jeugd.administratie@berlare.be

en jeugdwerk@berlare.be

Monitoren blijven welkom
Zowel voor de sportkampen, de buitenschoolse opvang als het tienerspeelplein is gemeente Berlare
nog op zoek naar monitoren. We zoeken vooral jonge mensen met een groot hart voor kinderen en tieners,
die ervan genieten om mee te spelen. En ondertussen verdienen ze een centje bij.
Interesse? Neem contact op met de diensten voor meer informatie en voorwaarden.
Vul het online sollicitatieformulier in op het e-loket van www.berlare.be.
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GEMEENTERAAD

Duidelijke procedure voor overwelven van baangrachten
Baangrachten mag je niet dempen.
De gemeenteraad heeft nu de schemerzone hieromtrent weggewerkt
met een duidelijke procedure om ze te overwelven.
Een baangracht is een gracht die parallel

beeld een oprit aan te leggen, kan nu de

loopt met een weg en die vooral dient om

toelating krijgen om deze over een beperkte

hemelwater van de weg en van aanpalende

breedte te overwelven. Alle bepalingen

percelen op te vangen en af te voeren. Ze

en voorwaarden staan opgelijst in een

mogen niet worden onderbroken, ook niet

reglement. In de regel voert de technische

om bijvoorbeeld een oprit aan te leggen. “In

dienst van de gemeente die werken uit. De

het verleden is daar niet altijd nauw naar ge-

gemeenteraad stelde daarom meteen ook

keken”, zegt burgemeester wn Katja Gabriëls

het tarief vast voor de uitvoering van deze

(Open vld). “Nochtans zijn die grachten uiterst

overwelving: 60,00 euro per lopende meter,

nuttig bij zware regenval. En dat komt steeds

inclusief materiaal en werkuren. Neem con-

vaker voor.”

tact op met de technische dienst voor advies

Wie een baangracht wil kruisen om bijvoor-

op maat.

Snelheidsaanpassing in Kamershoek
Omdat de bocht in Kamershoek ter hoogte van de Haststraat geregeld het decor is
van verkeersongevallen, besliste de gemeenteraad om de maximumsnelheid terug te dringen
van 70 km/uur naar 50 km/uur.

De aanpassing komt er in overleg met het gemeentebestuur van Zele.
Beide besturen zullen de kosten voor signalisatie delen.
Voor wie geregeld met de ﬁets langs Gaver en Koolstraat rijdt, is er
eveneens goed nieuws. De slechtste stroken op die ﬁetspaden kregen
heel recent een slemlaag. Dat is maar een voorlopige oplapregeling.
Het dossier voor een volledig nieuw ﬁetspad richting Kamershoek is in
voorbereiding.

Samenvattingen
van gemeenteraadsversla
gen
vind je op
www.berlare.be
onder
‘bestuur en beleid’.
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5 tips voor een
eenvoudig buurtfeest
Dag van de Buren: vrijdag 27 mei
De laatste vrijdag van mei is al enkele jaren uitgeroepen tot Europese Dag van de Buren. Een uitgelezen
moment om met je buren iets leuks te doen. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld of grootschalig te zijn.
Onthoud de volkwijsheid: beter een goede buur dan een verre vriend.

1

2

3

4

5

NODIG UIT
MET BRIEFJE

HOU DE ORGANISATIE
EENVOUDIG

ANIMATIE WERKT

HOU HET VEILIG

OVERLEG

Enkele muzikanten,

Als ‘t kan, maak er een

Organiseer niet uit een

Nog niet iedereen heeft

Liever drie kleine

een straatzanger,

autoloze happening van

ivoren toren, maar betrek

e-mail. En een klein briefje

partytentjes verspreiden

een ijsventer, …

en vraag het gemeente-

je buren en zorg ervoor

hang je vlug op aan

dan één centrale grote.

zorgen steeds voor dat

bestuur om een tijdelijke

dat je hen kunt enthousi-

een prikbord.

Dat brengt meteen de

tikkeltje extra sfeer.

afsluiting voor doorgaand

asmeren.

Een perfecte memo dus

directe buren samen en

En voor de kindjes zijn

verkeer.

Overleg op een duidelijk

voor een niet te missen

nodigt uit om ook zelf

volksspelen of een

Gezellig buurten op

afgesproken plaats en

buurtontmoeting.

kleine initiatieven te

springkasteel super.

een veilige plaats

moment.

werkt zeer uitnodigend.

Bespreek zeker ook

nemen.
En vergeet geen stoelen

voldoende en in een open

voor wat oudere buren.

sfeer het ﬁnanciële aspect.

Bewust even tijd maken voor de mensen uit je directe omgeving. Dat
is waar de Europese Dag van de Buren om draait. Een praatje slaan bij

Buurman, wat doe je nou?!

een glaasje en wat kleine hapjes. Meer mag, maar hoeft niet. Je buren
ontmoeten kan echt overal: op straat, in een tuin, op de binnenplaats

Vergeet geen foto’s te maken van jouw Dag van de Buren.

van een appartementsblok of op de gang.

Stuur ze door naar infogem@berlare.be.
Misschien verschijnen ze in de volgende Infogem of op

Buurtcomité Heikantstraat springt voor het tweede jaar op rij op de

www.berlare.be!

kar van de Europese Dag van de Buren. De Heikantstraat is een straat
met traditie en bakken ervaring als het op buurtwerking aankomt.
De vijf tips voor een eenvoudige, maar geslaagde buurtontmoeting
komen van hen.

meer info: www.dagvandeburen.be
www.heikantstraat.be
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GEREGISTREERDE GEBOORTEN

GEREGISTREERDE OVERLIJDENS
26/01/2011

Lucia Haentjens

26/01/2011

Maria Van Hauwermeiren

30/01/2011

Yvan De Schutter

05/02/2011

Steven Van Daele

13/02/2011

Roland Glorieux

13/02/2011

Julia De Leenheer

12/01/2011

Emily Roels

18/02/2011

Ferdinand De Blauwer

16/01/2011

Quinten Heungens

19/02/2011

Willy Burgelman

18/01/2011

Laure Fiers

19/02/2011

Maria Cammerman

21/01/2011

Elise Vermeersch

26/02/2011

André Van der Poorten

23/01/2011

Yaro Roels

04/03/2011

Roger Van den Bossche

23/01/2011

Kaan Temmerman

10/03/2011

Leana De Smedt

25/01/2011

Fé Uyttendaele

11/03/2011

Hector Janmart

26/01/2011

Maxine De Wilde

16/03/2011

Marcellis Heekhout

27/01/2011

Ralph Van der Stricht

17/03/2011

Yvonna Coppens

28/01/2011

Sükriye Avaçar

17/03/2011

Gabrielle Boone

28/01/2011

Fatma Avaçar

18/03/2011

Jeanine Vanhoesen

05/02/2011

Stacey Van Semmertier

19/03/2011

Flora Cloostermans

07/02/2011

Thomas Blancquaert

19/03/2011

Lilly Van Hulle

10/02/2011

Zita D’hauwer

20/03/2011

Margareta Buyle

10/02/2011

Siska De Coninck

22/03/2011

René Dillen

13/02/2011

Pia Van Droogenbroeck

22/03/2011

Oda Rappé

14/02/2011

Lobke Gistelynck

22/03/2011

Anna Veldeman

17/02/2011

Thomas Van Peteghem

27/03/2011

Augusta De Wandel

19/02/2011

Sasha Heungens

29/03/2011

Estella De Ridder

21/02/2011

Lovely Coene

29/03/2011

Eddy Lorie

22/02/2011

Lies Verhoeven

30/03/2011

Alois Sichien

27/02/2011

Jade Van Steendam

01/04/2011

Leon Van Uytvanck

27/02/2011

Laura Sarsri

06/04/2011

Maria Leys

04/03/2011

Janne Blondeel

15/03/2011

Arthur Possé

18/03/2011

Marie Callaert

18/03/2011

Lisa Verhelst

VOLTROKKEN HUWELIJKEN

18/03/2011

Jelle De Keukeleire

22/03/2011

Levi Van Acker

11/02/2011

Henri De Smet en Jeanine Cludts

22/03/2011

Senne De Vylder

12/02/2011

Stijn Martens en Sara Van Vlierberghe

23/03/2011

Elle De Cuypere

05/03/2011

David Van Tilborg en Annelies Van Der Burgt

28/03/2011

Arthur Temmerman

12/03/2011

Alain De Brabander en Fanny De Paepe

02/04/2011

Pascal Simoens en Caroline De Wilde

02/04/2011

Lieven De Decker en Elke Clement

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

GOUDEN JUBILEA
04/02/2011

Joseph Peelman – Simonne Cattoir: gouden

08/02/2011

Gerard Temmerman en Maria De Cuyper

11/02/2011

Henri Van Vaerenberg en Magdalena Crommelinck
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Als je verplaatsen problematisch wordt
Deur-aan-deurvervoer in de lift

© VCM

© VCM

Stel: boodschappen doen, een vriend bezoeken of op afspraak

Voor Godelieve is dit een geschenk uit de hemel. “De meeste onder-

gaan in het ziekenhuis is – om welke reden ook – niet

zoeken zijn op weekdagen. Ik heb twee kinderen, maar ik wil niet dat

vanzelfsprekend, omdat je je niet kan verplaatsen. Tuut tuut!

ze hun vakantiedagen daaraan opoﬀeren. Ik kan al op hen rekenen in

Maak kennis met de Berlaarse afdeling van de Minder

het weekend om boodschappen te doen. In de week rij ik dus mee

Mobielen Centrale.

met Frans en zijn team.” Godelieve heeft alleen maar lof voor de MMC.
“Je moet het maar willen doen hé”, zegt ze. “Ik heb veel bewondering

De vraag naar sociaal vervoer is groot. Taxistop v.z.w. heeft dat jaren

voor die vrijwilligers. Ze zijn altijd stipt, komen je thuis oppikken, zijn

geleden al zien aankomen en richtte tientallen Minder Mobielen Cen-

hulpvaardig en discreet, kennen blindelings de weg in het ziekenhuis

trales (MMC) op. Ze moeten een oplossing bieden voor mensen met

en gaan mee tot waar ik moet zijn.”

verplaatsingproblemen en een beperkt inkomen.
Frans is er trots op dat zijn Centrale geen kantooruren kent. “Als menTaxistop werkt hiervoor met vrijwillige automobilisten. Frans De Smet

sen om 18.30 uur te horen krijgen dat ze ’s anderendaags om 8 uur in

is zo’n vrijwilliger en coördineert bovendien de MMC van Berlare.

de kliniek moeten zijn, dan kan dat. Ondermeer om deze dienstverle-

“Vooral senioren en mensen in een sociale situatie maken van onze

ning te kunnen blijven garanderen, zijn extra chauﬀeurs zeer welkom.”

dienst gebruik. Ze worden ‘lid’ van de MMC voor 7,00 euro per jaar en
betalen 30 eurocent per kilometer. In ruil daarvoor halen wij hen thuis

meer info:

op, begeleiden we hen indien gewenst tot waar ze moeten zijn en

Frans De Smet, 052 42 02 12

brengen we hen ook veilig terug. Bovendien zijn ze verzekerd tijdens

www.taxistop.be

de rit: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.”
Godelieve (79) is rugpatiënt en maakt sinds drie jaar geregeld gebruik

En wat met een rolstoel?

van de MMC. “Ik moet dikwijls naar de kliniek. Naar Zele of naar Aalst.”
De MMC werkt met auto’s van vrijwilligers en is dus geen
oplossing voor mensen die niet of nauwelijks uit een rolwa-

Extra chauﬀeurs MMC nodig

gen kunnen. Nochtans bestaat ook voor deze groep mensen
deur-aan-deurvervoer via Dienst Aangepast Vervoer (DAV) met

De MMC van Berlare telt momenteel zes chauﬀeurs. Dat is nipt bij

standplaats in Wetteren. DAV rijdt met aangepaste wagens die

piekmomenten. Dus zijn nieuwe vrijwilligers met een eigen wagen

toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

welkom. Vrijwilligers krijgen een jaarlijkse gratis opleiding. Tijdens
de ritten zijn ze verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en zorgt

meer info:

Taxistop voor een omniumverzekering. Geïnteresseerd en meer

09 272 52 20 (elke werkdag tussen 8.30 en 12 uur)

weten? Bel Frans De Smet op 052 42 02 12.

en aangepastvervoer@sintlodewijk.be
www.odav.be
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Afspraak met je toekomst
12 mei: jobbeurs Festivalhal Donkmeer

© Marleen De Vos

Wie op zoek is naar werk in de regio, moet zeker donderdag 12 mei in zijn agenda omcirkelen.
Festivalhal Donkmeer vormt dan het decor voor de tweede jobbeurs van Werkwinkel Zele-Berlare.
Dat zo’n initiatieven lonen, getuigen Marc De Bonte en Denny De Geest.
Sinds de vorige beurs van 2008 werkt Marc in het bedrijf van Denny.

Een-op-een versus advertentie

Welk publiek kwam aankloppen?

bedrijven, overheidsinstellingen en uitzend-

D&P Painting uit onze gemeente was een van

Denny: Eigenlijk was er best wel veel volk. De

kantoren uit de regio en breng ze in contact

de 50 standhouders op de beurs van 2008.

meeste mensen waren ook werkelijk op zoek

met mensen die op zoek zijn naar een (nieu-

Deze KMO heeft elf medewerkers in dienst

naar een job. Van zo’n ingesteldheid droomt elke

we) job. Het resultaat is een hartelijke beurs

en is actief op de markt van schilderwerken,

werkgever. Want alleen op deze manier maak-

die werkgever en werkzoekende een gezicht

wand- en vloerbekleding. Zaakvoerder Denny

ten we kans om een gemotiveerde werkkracht

geeft, weet ook Gunther Cooreman (Open

De Geest herinnert zich goed waarom hij zijn

te rekruteren.

vld), schepen bevoegd voor tewerkstelling.

bedrijf inschreef voor de jobbeurs.

Het concept is even eenvoudig als eﬃciënt:
huur een grote zaal, verzamel zoveel mogelijk

“Een bedrijf krijgt in een klassieke advertentie
niet alles gezegd. Voor veel werkzoekenden

Denny: Wij hadden een concrete vacature die

is de drempel om te reageren via e-mail of

we ondanks verschillende advertenties niet

brief dan weer te hoog. Vandaar onze insteek:

konden invullen. Ik was er nochtans sterk van

zet beide partijen samen rond de tafel, laat

overtuigd dat wij een boeiende job aanboden

ze kennis maken met elkaar en een eerste

voor mensen die in de streek willen werken. Dus

indruk opdoen. Dat kan, omdat we de regio

besloot ik het op de beurs te proberen met een-

klein houden en duidelijk afbakenen: bij ons

op-een gesprekken.

staan alleen bedrijven uit Berlare, Dendermonde, Lokeren, Wetteren en Zele.”

Laat op de jobbeurs
je sollicitatiebrief
en CV nakijken
door ervaren
sollicitatietrainers
van de VDAB.
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De jobbeurs is een goede start:
een groot aantal bedrijven uit de streek
samen op hetzelfde moment, met concrete vacatures.

Nooit geschilderd

De rest is geschiedenis. Wat heeft je doen
kiezen voor het bedrijf van Denny?

Een van die gedreven passanten bij Denny
was Marc De Bonte (58).

Marc: Het klikte vanaf het eerste moment.

De jobbeurs praktisch

Denny maakte tijd voor een goed gesprek, in
• Donderdag 12 mei

Marc: Ja, ik wou dringend een nieuwe baan. Ik

een aangename sfeer en met ruimte voor een

was in vooropzeg bij OCMW Zele. De jobbeurs

grapje. Ook belangrijk: ik was toen 55 jaar.

van 10 tot 12.30 uur

leek me een goede start: een groot aantal bedrij-

Denny heeft me het gevoel gegeven dat ik nog

en van 14 tot 16 uur

ven uit de streek samen op hetzelfde moment,

lang niet ben uitgeteld door te willen investeren

met concrete vacatures. Dat zou zeker mijn kans

in mijn opleiding. Want als schilder moest ik

op tewerkstelling vergroten.

echt wel van nul beginnen.

En toen kwam je aan de stand van D&P

Denny: Da’s waar Marc. Maar je straalde sterk

Painting.

uit dat je zo graag wilde. En dat is minstens zo
belangrijk dan ervaring. Dat krijg je wel door te

Marc: Ik had nog nooit van het bedrijf gehoord.

doen. En met wat geluk kan ik nog zeven jaar op

Ik dacht zelfs niet eens aan een schildersjob,

je rekenen, toch?

• In Festivalhal Donkmeer,
Donklaan 125
• Gratis toegang
• Bedrijven kunnen nog gratis
inschrijven tot uiterlijk 6 mei
• Contactpersoon voor bedrijven

want ik had dat nog nooit gedaan. Maar Denny
sprak me aan.

Marc: Ik hoop het!

Denny: Dat is nog een groot voordeel van zo’n

Tips van trainers

en bezoekers:
Jolien Van Rysselberghe:
052 45 75 96 en
jolien.vanrysselberghe@werkwinkel.be

beurs. Je praat met mensen, peilt naar hun
interesses en je kan kandidaten een realistische

Jolien Van Rysselberghe van Werkwinkel

kijk op je beroep meegeven. Je voelt dan al vlug

Zele-Berlare coördineert de jobbeurs. Ook zij

aan of het klikt en of de sollicitant na je uitleg

benadrukt de unieke kans om onmiddellijk

geïnteresseerd blijft.

en persoonlijk bij werkgevers uit eigen streek
te solliciteren voor de openstaande vacatures.

Hoe heb jij de jobbeurs toen ervaren Marc?

Maar zij vestigt ook onze aandacht op een
interessant randprogramma. “Mijn collega’s

Marc: Ik weet nog dat ik gesprekken heb

en medewerkers van de Vlaamse dienst voor

gevoerd met verschillende bedrijven. Drie ervan

arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

zouden mij bellen om langs te gaan. Dat heb-

(VDAB) zijn ook aanwezig. Zij informeren je

ben ze trouwens ook snel gedaan. Ik vond dat

graag over loopbaan- en opleidingsmoge-

zeer positief.

lijkheden. En wat ook mooi meegenomen
is: je kan je sollicitatiebrieven en curriculum

meer info:

vitae (CV) laten nakijken door ervaren sol-

Werkwinkel Zele-Berlare -

licitatietrainers van de VDAB. Met hun tips en

Jolien Van Rysselberghe,

suggesties scoor je ongetwijfeld sterker bij

052 45 75 96 en

een eerste selectie op basis van brieven.”

jolien.vanrysselberghe@werkwinkel.be
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Achter de muren: verbouwing IBO Overmere
Buitenschoolse kinderopvang Overmere gebruiksklaar tegen bouwverlof
In de Burgemeesters De Lausnaystraat laat niets vermoeden dat achter nummer 79 een grote bedrijvigheid
heerst. De gevel van Feestzaal Overmere verbergt dat aannemers en onderaannemers volop werken aan de
verbouwing van de vroegere klaslokalen tot buitenschoolse kinderopvang. Een stand van zaken.

Na drie maand zijn de afbraakwerken, de
riolering, het pleisterwerk en de elektrische
en sanitaire leidingen klaar. 7 april is een
dag van rust op de werf. Een wisseldag
eigenlijk tussen twee projectonderdelen.
“Alles staat klaar nu om te beginnen aan het
buitenschrijnwerk, de plafonds en de chape”,
weet projectleider Gerd Jacobs van Dero
Construct.
De nieuwe locatie voor buitenschoolse
kinderopvang moet klaar zijn tegen het
bouwverlof. Na het bouwverlof start fase 2:
de renovatie van Feestzaal Overmere. Die
werkzaamheden zal je ongetwijfeld wel van
op straat kunnen volgen.
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Pompen of verzuipen
Nieuwe brandweerkazerne noodzakelijk voor snelle hulpverlening
Als alles goed gaat, verhuist ons vrijwillig brandweerkorps tegen 2012 naar zijn nieuwe kazerne.
Die komt ongeveer op hetzelfde terrein, maar een goeie 200 meter verder van straat.
Een weloverwogen investering om een snelle en eﬃciënte hulpverlening aan inwoners te blijven garanderen.

De nieuwe kazerne komt achteraan de parking van CC Stroming. De

Compatibel met Brandweerzone Oost

investering is geraamd op ca. 1.500.000, 00 euro (inclusief btw) en
blijkt dringend en noodzakelijk. “Sinds 1999 krijgt onze kazerne steeds

Of deze investering nog nodig is, nu het brandweerkorps van Berlare

negatievere inspectieverslagen over de toestand en de indeling van

deel uitmaakt van een grotere, intergemeentelijke samenwerking? “Ja!”,

het gebouw. We moeten nu ingrijpen om te voldoen aan de wet-

klinkt het volmondig. “We hebben inderdaad de eerste stappen gezet

telijke bepalingen en aan de noden van een modern korps dat mee

in de brandweerhervorming. Maar de ﬁnale structuur van Brand-

wil spelen in de zonale brandweerzone”, motiveert burgemeester wn

weerzone Oost, met eigen rechtspersoonlijkheid, is zeker niet voor

Katja Gabriëls (Open vld).

onmiddellijk. Dat kan ook niet als je de voorwaarden uit de wet van
2007 leest”, klinkt het bij de burgemeester. De commandant vult aan:
“Zelfs als morgen de volledige hervorming deﬁnitief zou zijn, blijft een

Wettelijk en praktisch

goed en wettelijk uitgeruste kazerne nodig. De wet van 2007 draait
volledig om het principe van de snelste adequate hulp (zie Infogem

De voorbije maanden zijn verschillende scenario’s bekeken, onder-

maart-april n.v.d.r.). Stel dat wij onze kazerne nu opdoeken, dan moe-

meer ook een verbouwing van de huidige locatie. Maar uiteindelijk

ten vrijwilligers uit omringende gemeenten onze taak overnemen. Dat

heeft het bestuur gekozen voor een nieuwbouw. Commandant Luc

betekent dat veruit de meeste inwoners veel minder snel hulp zouden

De Block overloopt de belangrijkste ruimtes van het op te richten ge-

krijgen. Meer nog, ik denk dat ze de deadline van twaalf minuten in

bouw: “Een ruime garage en magazijn moeten onderdak bieden aan

vele gevallen niet halen. Of stel dat de omliggende korpsen beroeps-

al onze voertuigen en materiaal. Vuile en propere ademluchttoestellen

korpsen worden, dan wordt het prijskaartje voor Berlare onbetaalbaar.”

worden van elkaar gescheiden. Dat is wettelijk verplicht. Net als kleed-

Burgemeester Gabriëls concludeert: “Als je alles in overweging neemt

kamers die gescheiden zijn van de voertuigenloods. Nu we een vrouw

is een nieuwe kazerne op termijn goedkoper en eﬃciënter voor onze

in ons korps hebben en zij misschien op termijn nieuwe vrouwelijke

inwoners dan het afschaﬀen van onze post.”

kandidaten kan motiveren, voorziet de nieuwbouw meteen gescheiden sanitair en kleedruimten. Op de verdieping tot slot is plaats voor
een ruim vergaderlokaal, een polyvalente zaal, twee bureautjes en een
aparte radiokamer.”
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Moet kunnen:
halverwege even rugslag zwemmen!
Sfeer primeert bij zomerse trio-triatlon
Zaterdag 1 augustus 2009.

© Bert Van der Linden

Voelden jullie wat zenuwen bij de start?

Drie vriendinnen schreeuwen zich schor langs het Donkmeer
om drie andere meisjes aan te moedigen tijdens de trio-

Valerie: Een beetje.

triatlon. “Zo leuk”, kirt de ene. “De max”, roept een tweede.

Marieke: (lacht) Een beetje? Jij kreeg een appelﬂauwte nog vóór de start!

“Dan doen we volgend jaar toch zelf mee?” besluit de derde.

Katrien: Je had ineens wel veel bekijks hé Valerie…
Valerie: Jij moet spreken! Halverwege het zwemmen ben je overgeschakeld

En zo geschiedde. Marieke (29), Katrien (24) en Valerie (25) kennen

op rugslag!

elkaar al jaren van bij de chiro in Overmere. In de zomer van 2010

Marieke: Dat is juist. Je had de gezichten van de omstaanders en andere

staan ze te blinken in hun compleet roze outﬁts bij de start van de

zwemmers moeten zien.

aﬂossingstriatlon, hun groepsnaam waardig: Pink Ladies 2.

Katrien: Gewoon. Even ontspannen. Net voorbij de boei ben ik er weer volledig voor gegaan. Alles voor de supporters hé.

Marieke: Charlotte uit het andere team dat in 2009 al deelnam, is zot van

Valerie: Supporters geven je echt extra adrenaline hé. Ze zijn ook bijzonder

roze. En dus werd het Pink Ladies 1 en Pink Ladies 2. We hebben ons vol-

zorgend: handdoek klaar houden voor na het zwemmen, druivensuiker en

ledig uitgeleefd in onze groepsnaam: werkelijk al onze kledij was roze, zelfs

bananen aanreiken, …

de diademen.
Katrien: Eigenlijk was dat de hoofdmoot van onze voorbereidingen hé:

Hoe hebben jullie het er eigenlijk van af gebracht?

onze uitrusting piekﬁjn uitkiezen en afspreken om hoe laat we elkaar
zouden zien aan de Donk.

Marieke: (trots) Derde plaats bij de vrouwenploegen. Net na Pink Ladies 1.

Valerie: We zijn echt een gelegenheidstrio. Marieke ﬁetst wel wekelijks bij de

Valerie: (strijdvaardig) Dus doen we dit jaar opnieuw mee. Want we willen

wielertoeristen van ’t Stuurken en Katrien en ik tennissen. Maar trainen in

nu ﬁnishen vóór onze vriendinnen.

functie van de trio-triatlon hebben we niet gedaan.

Katrien: (trots en strijdvaardig) Mededeling aan de andere deelnemers:
maak jullie borst maar nat.
Marieke: En vooral dan Pink Ladies 1!

Trio-triatlon
op zaterdag 6 augustus om 10 uur
Wie is de snelste club, vereniging, ploeg,
familie of vriendengroep van Berlare?

meer info:

Doe mee aan de aﬂossingstriatlon op en rond het Donkmeer.

sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Ploegen bestaan uit drie personen: de eerste moet 250 m

De ‘klassieke’ kwarttriatlon vindt ook plaats

zwemmen, de tweede 15 km ﬁetsen en de laatste 3,5 km lopen.

op zaterdag 6 augustus om 14 uur.
Inschrijven voor beide evenementen via
www.berlare.be/triatlon.
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Mercury en Lennon samen aan Donkmeer
Queen Revival Band en Beatles Revival hoofdacts oldiesfestival Such a Night
Such a Night festival bestaat tien jaar en viert zijn jubileum met een tweedaagse in Festivalhal Donkmeer
op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei. Met Queen Revival Band op vrijdag en Beatles Revival op zaterdag strikken de organisatoren
twee internationale topacts. Ook in de rest van het programma duiken vele (internationale) namen op uit de tijd van toen.

Zeg nooit coverband tegen een revival band. Wat

sionele muzikanten met een passie voor de onsterfe-

Queen Revival Band uit Duitsland en Beatles Revival

lijke muziek van The Beatles. Vanuit die passie en een

uit Tsjechië onderscheidt van andere imitators en

groot respect voor deze muzikale genieën is het idee

lookalikes is perfectie: perfectie in looks, perfectie in

ontstaan om alles live en tot in de details uit te voeren.”

sound, perfectie in performance. Zelfs de Tsjechische
McCartney speelt linkshandige bas.

De tijd van toen

We belden de nieuwe John Lennon en Freddy Mercury

We zouden haast vergeten dat er in de jaren ’60, ’70

op. Voor deze laatste is het een blij weerzien met Such

en ’80 nog sterren schitterden die evenwel minder

a Night. Queen Revival Band stond immers in 2008 ook

dan Queen en The Beatles de tand des tijds hebben

op de aﬃche en keert op algemeen verzoek van het

doorstaan. “Maar als we de hits opsommen, gaat onge-

publiek terug. “Dat doet deugd. Ik herinner me dat we

twijfeld een lichtje branden”, belooft organisator Chris

toen speelden tijdens een koude zomernacht. Maar het

Rombaut. “We hebben het ondermeer over de Britten J.

onthaal was bijzonder hartelijk en het publiek laaiend

Vincent Edwards (Thanks, Hair, Love hit me, …) en The

enthousiast.” Voor Beatles Revival is het een eerste

Equals (Baby come back, I get so excited, Police on my

kennismaking met een Vlaams podium. Aan Lennon

back, …), en over noorderbuur en voormalig frontman

vroegen we waarom hij zo graag deze legendes laat

van The Cats Piet Veerman (Lea, One way wind, Sailing

herleven. “Alle leden van onze tribute band zijn profes-

home, …).”
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Programma 10 jaar Such a Night
vrijdag 27 mei, 20.30 uur
•

J. Vincent Edwards (UK)

35 JAAR POPPENTHEATER
SLOEBER

•

A.B. Nono (BE)

vrijdag 20, zaterdag 21

•

Queen Revival Band (DE)

en zondag 22 mei

•

Mr. P & The Cadillacs (BE) - doowop en rock’n roll!

(deuren open vanaf 19.30 uur)

Poppentheater Sloeber bestaat 35 jaar
zaterdag 28 mei, 21 uur

en viert dat met ‘Sloeber ondersteboven’,

(deuren open vanaf 20.15 uur)

een feestdriedaagse in CC Stroming. Op

•

The Equals (UK)

vrijdag en zaterdag speelt het gezel-

•

Piet Veerman (NL)

schap om 20 uur een poppenspel voor

•

Beatles Revival (CZ)

volwassenen. Op zondag om 15 uur

•

Swinging Soul Machine (NL)

gaat Sloeber in première met een nieuw
kinderstuk over prinsen en prinsessen.

Alle info over de bands op www.suchanight.be.
Een ticket voor de voorstellingen
op vrijdag en zaterdag kost 5,00

Win tickets voor vrijdag

euro.
Een ticket voor de voorstelling

We hebben van de organisator vijf keer twee tickets gekregen voor de lezers

op zondagmiddag kost 2,00 euro.

van Infogem. Bezorg ons uiterlijk op zondag 15 mei het antwoord op volgende

Tickets via 0476 38 23 50 (na 18 uur)

vraag: welk cijfer bekom je als je het geboortejaar van Freddy Mercury

jubileumsloeber@gmail.com

vermenigvuldigt met het sterfjaar van John Lennon?

Meer info bij Poppentheater Sloeber:

Mail je antwoord door naar infogem@berlare.be of bezorg ons de meldingskaart

0476 38 23 50 en www.sloeber.org

uit het midden van deze Infogem met vermelding ‘wedstrijd Such a Night’.
Een onschuldige hand loot vijf winnaars die schriftelijk worden verwittigd.

Tafels en stoelen

meer info:
Such a Night op vrijdag 27 en zaterdag

“Zonder een tevreden publiek mag je de boeken

28 mei in Festivalhal Donkmeer

sluiten”, weet Chris Rombaut. “Een straf programma is de basis,

tickets in voorverkoop:

maar is niet zaligmakend. Daarom investeren wij ook in aange-

12,00 euro (vrijdag),

name randvoorwaarden. Onze verzorgde geluidstechniek en

14,00 euro (zaterdag)

lichtshow bekoren vele muziekliefhebbers. Maar misschien is

en 20,00 euro (twee dagen)

onze grootste troef nog wel dat het publiek met een drankje

tickets via 0477 35 98 79

aan tafel kan zitten en dat we een aparte dansvloer voorzien.”

en www.suchanight.be
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Kom uit je zetel en ga naar Berlaars Salon
48 kunstenaars van hier bezetten maand lang kasteel en park

Maar liefst 48 kunstenaars, creatievelingen en artistieke duizendpoten uit onze gemeente
gingen in op het aanbod van de cultuurdienst om een maand lang tentoon te stellen
in het kasteel en park. Dit Berlaars Salon heeft daarnaast ook een kinderpoot in de oranjerie
van het domein.

Deze volwassen deelnemers hebben zich op beeldhouwkunst, hedendaagse installaties, schilderkunst, graﬁek, video en fotograﬁe gestort:
Bauwens Carine, Beeckman Simonne, Bracke Lydia, Copers Eddy, Coppieters Monique,
Coppieters Rik, Coucquyt Gaby, Cornelis Karel, De Backer Herman, De Backer Ivo, De Backer
Noëlla, De Bie Jan, De Bruyne Cyriel, De Bruyne Mieke, De Bruyne Tine, De Dobbeleer Marie,
De Kegel Jeﬀ, De Saedelaere Katrien, De Vos Marleen, Gluschenko Angelina, Isaïe Chris, Lison
Guy, Osselaer Brenda, Praet Geert, Ringoet Isabelle, Ruys Hugo, Ryckaert Ann, Schelfhout
Gerda, Schelfhout Walter, Simons Peter, ‘t Kindt Lydie, Temmerman Victor, Van den Abbeel
Brenda, Van der Linden Bert, Van Dorpe Jean-Claude, Van Gysegem Mark, Van Hee Herman,
Van Kerckhove Gert, Van Malderen Johan, Van Malderen Luc, Van Oost Diane, Van Steendam
Nies, Van Steenkiste Marc, Van Vlierberghe Katrien, Vande Wiele Samina, Van der Haegen
Kirsten, Verbeeren Peter en Verdonck Cecile.

meer info: cultuurdienst, 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be
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Berlaars Salon praktisch

DONKMEERTOCHTEN
zaterdag 21 mei tussen 7 en 15 uur

De tentoonstelling opent oﬃcieel op zondag 1 mei
met een fruitsapreceptie om 10.30 uur
voor de kindertentoonstelling en een vernissage
van het Berlaars Salon om 11.30 uur.
Leerlingen van de KUNSTacademie afdeling Muziek
& Woord luisteren de opening op.
Je kan de tentoonstelling elke zaterdag en
zondag van mei gratis bezoeken tussen
14 en 18 uur.

Festivalhal Donkmeer
Keuze uit tochten van 4, 6, 12, 18, 24 of 30 km.
Wegwijzers leiden je door de Eendenkooi, Berlare
broek en Heidemeersen, langs vijvers en moerassen. Eten en drinken kan je in de startzaal en op
de rustplaatsen.
Een organisatie van Boerenkrijgstappers
Overmere

Er is een gratis nocturne op vrijdag 13 mei

Meer info bij Boerenkrijgstappers

van 20 tot 22 uur met optredens van het saxensemble

Overmere: 09 367 75 97

van de K.F. De Verenigde Vrienden

en norbertsichien@boerenkrijgstappers.be

Overmere en van De Elegasten.
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Van blanco blad tot fantasierijke moestuin
Warmoes is net-anders toneel voor het hele gezin

© Steven Decroos

Stroming gaat vreemd. Met de bus nog

Martine: Wij kiezen eerst een locatie, pas

Leen: In ons centrum koesteren wij gezinnen

wel. Aanleiding is de bijzonder ﬁjne loca-

daarna hebben wij het over de inhoud. Omwille

met kinderen. Het spelplezier en de fantasie van

tievoorstelling ‘Warmoes’ in de volks-

van onze opleiding neemt de vormgeving een

gezelschappen zoals Studio Orka maken van

tuintjes van Dendermonde. Een feest vol

nogal prominente plaats in. Dat is niet evident

familievoorstellingen telkens een feest voor jong

dubbele bodems voor iedereen vanaf 7

voor acteurs. Soms verdwijnen ze letterlijk op de

en oud. De totaalbeleving is heel belangrijk.

jaar. Stap op 15 mei om 13.30 uur op aan

achtergrond. Of zijn kinderen zo verwonderd

Vandaar ook de keuze om iedereen naar Berlare

het CC en rij mee!

door een bepaalde techniek of vorm dat ze

te laten komen om samen met de bus naar

extra moeite moeten doen om hun plaats in het

Dendermonde te rijden.

Keer op keer weet Studio Orka zijn publiek te

geheel op te eisen.

verrassen met onvergetelijke locatievoorstel-

Stijn: Het feest begint trouwens ook al op de bus

lingen. De makers goochelen steeds met de

Locatietheater is typerend voor jullie

grens tussen ﬁctie en realiteit en laten je bijna

collectief. Zijn er nog vaste ingrediënten in

vergeten dat je in een voorstelling zit. Zoals

een Studio Orka-voorstelling?

Leen: Gingen we dat al zeggen?

Martine: Wij proberen altijd verschillende lagen

Te laat!

met aangepaste animatie.

nu, in een volkstuintje. Niet toevallig, vertelt
Martine Decroos van Studio Orka.

in onze voorstellingen te stoppen. We mikken
Martine: Een volkstuintje is een soort microkos-

niet alleen op de kinderen, we willen evengoed

Warmoes (7+) speelt op zondag

mos: de grote wereld in het klein. En dat wilden

volwassenen meenemen in onze verbeeldings-

15 mei in Dendermonde.

we absoluut in onze voorstelling verwerken. Als

kracht. Het doet deugd als we tijdens het spelen

De bus vertrekt om 13.30 uur

je in zo’n volkstuintje rondhangt en een praatje

merken dat het lukt.

op de parking van CC Stroming.

leven van je gesprekspartner. Daaruit hebben

Dat CC Stroming een voorstelling organiseert

Tickets: 6,00 / 5,00 (+55j) / 5,00

we onze inspiratie gehaald.

in Dendermonde, doet sommigen wellicht

(abonnement CC en -26j) euro |

de wenkbrauwen fronsen. Maar het is niet

1 stempel culturele zuipkaart

Martine is een vreemde eend in de bijt.

raar doen om raar te doen, verduidelijken

Reserveren: CC Stroming,

Samen met Philippe Van de Velde heeft zij

onze programmatoren Leen en Stijn.

052 42 35 31 en

maakt, ken je binnen de kortste keren het hele

haar commercieel ontwerpbureau laten
uitgroeien tot een fris en origineel theatercollectief. Net omdat zij niet met voorkennis in
het theater zijn gerold, werken zij buiten de
codes van het genre en dat verbaast telkens
weer het enthousiaste publiek.

cultuur.reserveren@berlare.be
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‘t Nachtkastje
van Jaklien Van Waes
Welke boeken en/of DVD’s liggen op de nachtkastjes van onze inwoners?
We snuisterden deze keer in de slaapkamer van Jaklien Van Waes.
Al deze materialen en nog veel meer vind je in onze bib!
•

Het land dat zichzelf bemint (Rudi Rotthier)

•

Een vrouw alleen op reis (Kerstin Thorvall)

Het verslag van een jaar reizen met het openbaar vervoer

Een boeiende roman over een vrouw die geregeld haar

door de Verenigde Staten van Amerika. Rotthier observeert de

huwelijk ontvlucht en gaat reizen. Centrale thema’s zijn reizen,

armere mensen, vertelt over hun levenswijze, beschrijft hoe ze

emancipatie en seksualiteit.

twee jobs combineren. Hij focust op de sociale ongelijkheid en
durft ethische kwesties aan te snijden.

•

Sprakeloos (Tom Lanoye)
Objectief gezien: een biograﬁe over Lanoyes moeder. Maar de

•

Een akkeﬁetje (Mark Haddon)

typische stijl van de auteur en de grote liefde voor zijn mama

Haddon beschrijft met veel humor hoe een jonggepensioneerd

tillen het werk voor Jaklien op tot een ontroerend meesterwerk.

man zichzelf en zijn onmiddellijke omgeving ervaart. Hij vreest
huidkanker, heeft problemen met het vriendje van de dochter
en ziet zijn vrouw verliefd worden op een oud-collega van hem.
En toch komt het nog allemaal goed!

UiTtip
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SINT-MARTINUS
FIETSZOEKTOCHT

ROND DE DONK
zondag 22 mei vanaf 14.30 uur | Donkmeer

zondag 5 juni tussen 10 en 14 uur |
Parochiezaal Berlare

Recreatieve jogging voor jong en oud. Voor kinderen tot 12 jaar is er
een parcours van 1,5 km. Verder trajecten van 3,5 km, 7 km of 10,5 km.

Pasar Berlare nodigt uit om deel te nemen

Inschrijven ter plaatse vanaf 13.30 uur aan Museum Donkmeer.

aan een ﬁetszoektocht langsheen Berlaarse
kapelletjes. Vertrek- en aankomstpunt is

De jogging maakt deel uit van het nieuwe joggingcriterium ‘Vier voor

de Parochiezaal.

’t plezier’. Een samenwerking tussen gemeente Berlare, de sportraad,

Alle antwoordformulieren moeten ten

Atletiekkern Overmere en kermiscomité Uitbergen.

laatste om 18 uur binnen zijn.
Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats.

Agenda komende drie: smouteriejogging Overmere (20/8), kermisloop Uitbergen (10/9) en kerstcorrida Berlare (18/12).

Deelnemen kost 2,00 euro (1,00 euro voor
leden van Pasar en CM).

Wie aan de vier straatlopen deelneemt, ontvangt een leuke prijs.

Meer info bij Pasar Berlare: 052 42 25

Meer info bij de sportdienst:

26 en achiel.desmet@skynet.be

09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

| 28 |
UiT

De oplossing voor Sylvia en Tijl:
7 kopen en 1 gratis
Abonnementenverkoop Stroming start 15 juni

© Alain Meirte

Wie er de voorbije weken passeerde, kon het horen: de ploeg van CC Stroming

van een druk werk- en schooljaar nog veel uitjes

timmerde noest aan het podiumaanbod voor komend seizoen.

extra plannen. Dat komt er niet van.

Het is intussen volledig klaar. Bij Stroming zijn ze maar wat benieuwd hoe het
potentieel publiek er over denkt. Daarom trok Infogem met de kladjes onder de arm

Stroming opent al enkele jaren met Het

naar een willekeurig abonneegezin. Ze doorbladerden uitgebreid het programma,

Woord (10/9), een comedyfestival. Iets voor

maakten aantekeningen, gingen in discussie, dronken nog een glas en wisten het

jullie?

toen met absolute zekerheid: 2011-2012 wordt een topseizoen.
Tijl: We zijn daar nog niet geraakt, maar horen
wel steeds leuke reacties. Vele korte acts in een
gezellig themadecor spreekt wel aan. Al moet
We kloppen aan bij Tijl (34), Sylvia (33), Jasper

Sylvia: We hebben al enkele jaren een abon-

ik toegeven dat ik van de gasten enkel Bert

(6) en Saartje (2,5), daags na de Ronde van

nement in Stroming. Een aanbod dat ons bevalt

Gabriëls ken.

Vlaanderen. Tijl doet open. “Komt Karl Van-

en het is vlakbij huis. Ideaal.

nieuwkerke terug met een wieleroverzicht?”

Sylvia: Ik zou dan liever naar de nieuwe voor-

“Neen.” Ik loop achter hem aan het huis in.
Zijn schouders verraden een zekere ontgoocheling. Hij weet dan nog niet dat Vannieuw-

stelling van An Nelissen (21/10) gaan. Of Gili

Kloosterzusters zot van
Vermandere

kerke eigenlijk wel komt, zij het met een
enigszins ander programma.

(12/11).
Tijl: Die durft wel zijn publiek uit de zaal halen

Tijl: Het voordeel van een abonnement is: we

hé.

zetten ons één namiddag rond de tafel, we
Even later zitten we allen aan de keukentafel.

sturen een mail met onze keuze, een paar dagen

Sylvia: Ai, dat is minder. Maar toch intrigeert

De nieuwsgierigheid en gretigheid in hun

later hebben we de tickets en schrijven we de

die Gili me met zijn verfrissende combinatie van

ogen vallen op.

data over in de agenda. Alles loopt vlot en

goochelacts, illusie en comedy.

correct. Wij zijn niet de mensen die in de loop
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Hoe fris klinkt Willem Vermandere (15/10)
nog voor een jong gezin?
Sylvia: Willem Vermandere heb ik leren kennen
via een vroegere job. Ik werkte als ergotherapeute in een Leuvens klooster. Die zusters hadden

De keuze van Sylvia en Tijl

veel platen van Vermandere. Toen ik vertrok, heb
ik er een paar meegekregen. Ik wil hem nu dus

1. 15 oktober: Willem Vermandere - Alles gaat over

wel eens live aan het werk horen. Hij spreekt me

2. 16 oktober: Hopla familievoorstelling

meer aan dan Johan Verminnen (1/10).

3. 29 oktober: Loge 10 - Tien kleine negertjes
4. 12 november: Gili - Gili drijft uit

Tijl: Zeg, dat is wel familie van mij hé! Een neef

5. 19 november: Jef Demedts - Conﬁdenties van een seriemoordenaar

van mijn dooppeter. Ik zie dat het publiek via zijn

6. 28 januari: De Frivole Framboos - Terra rare

website een deel van het programma mee kan

7. 11 februari: Karl Vannieuwkerke - Helden in de sport

bepalen.

8. 26 mei: De Mens - De Mens wordt 20!

Sylvia: Leuk. Doe mij dan maar ‘Rue des Bouchers’.
“Mama, zijn er ook toneeltjes voor ons?” Jas-

We zijn er door. Tijd om vijf voorstellingen

Tijl: (ineens) Karl Vannieuwkerke (11/2) komt

per moet hebben gemerkt hoe enthousiast

te kiezen.

toch?!

mama en papa intussen klinken en mengt
zich onverwacht in het gesprek. Saartje treedt

Tijl: ’t Is echt een straf programma. Er zijn wel

Euh, ja. Niet met een wieleroverzicht, maar

haar broer bij met haar grote kijkers. “Natuur-

meer voorstellingen die me interesseren.

met een trip doorheen de sportgeschiede-

lijk!” stelt Sylvia hen gerust.

nis.

Sylvia: Mij ook. Maar onze agenda zal ongetwijTijl: Ik heb de indruk dat er opnieuw meer kin-

feld helpen selecteren. Ik merk bijvoorbeeld dat

Tijl: Ook goed. Ik ben fan.

dervoorstellingen zijn dan de voorbije jaren.

de jongens van De Beenhouwerij (3/3) komen

Sylvia: Karl heeft een heel mooie stem. Ik ken

Sylvia: Fijn! Hoe meer, hoe liever. Als het past in

niets van koers, maar heb de vorige keer wel erg

onze agenda, komen wij naar alle familievoor-

genoten van zijn wielershow. Dat komt, denk ik,

stellingen. Die zitten zelfs meestal niet in ons

Neem gerust zeven voorstellingen. Dan

door de mooie opbouw en het slimme gebruik

basisabonnement. Voor Saartje moet er veel

krijg je nog een achtste gratis!

van beelden en live muziek.

gebeuren op scène. Met mooie kleuren en zo.

op een avond dat wij zelf moeten spelen met
Hand in Hand.

Jasper is wat ouder en kan al beter een verhaal

Tijl: Juist. Dat is goed bekeken en lokt ons al eens

volgen.

naar een voorstelling die we anders niet zouden

Joepie! Kindervoorstellingen

nemen. Als we er zeven plus één kiezen, komen
Tijl: ’t Ziet er naar uit dat ze allebei toﬀe namid-

Jullie spelen zelf amateurtoneel. Gaan jullie

dagen gaan beleven. Ik zie al Hopla (16/10) en

ook graag kijken?

Hop (29/4) staan voor ons Saartje en bijvoor-

we er dan uit pruts?
Sylvia: Natuurlijk prutsken!

beeld De markies van Carabas (11/3) en Peter
Tijl: Ja. Zowel naar andere amateurgroepen als

& de wolf (5/2) voor Jasper. En zelf ben ik al

naar professionals. Ik zie hier een aantal klas-

benieuwd welke acts naar het Internationaal

siekers staan in het programma: Don Quichot

Figurentheaterfestival 31/3 en 1/4) in Berlare

(18/2) en Tien kleine negertjes (29/10).

komen.

meer info:
De gratis seizoensbrochure is beschikbaar vanaf 1 juni in

Sylvia: Van Agatha Christie. Ik heb dat nog
gelezen op school, maar ik ben volledig kwijt wie
de moordenaar is.

CC Stroming, de bibliotheek en het gemeentehuis.
Vanaf hetzelfde moment vind je alle informatie ook op
www.berlare.be/ccstroming.
Abonnementenverkoop loopt van 15 juni tot en met 8 juli.
Losse tickets worden verkocht vanaf 10 augustus.

tot 20 september

zaterdag 7 en zondag 8 mei

zaterdag 14 mei

51°02’00’’N, 03°58’00’’E

10 JAAR KSJ BERLARE!

30 PLUS FUIF

Openluchttentoonstelling op en rond het

KSJ BERLARE

BOSQUIMANO V.Z.W.

Donkmeer van drie generaties Berlaarse

Op zaterdag derdekleuterklasdag en ’s avonds

plaats: Festivalhal Donkmeer

kunstenaars.

streekbierenavond en café chantant. Op

meer info: 0496 36 69 22

meer info: 09 342 92 40 en www.berlare.

zondagmiddag barbecue met aansluitend

be/tentoonstellingdonkmeer

goochelaars, clowns, grimekunstenaars, …
plaats: KSJ lokaal (Dorp 34) en Parochiezaal

zondag 15 mei om 7.30 uur

meer info: 0477 61 78 52

ONTBIJTWANDELING IN DE SCHELDEBROEKEN

1 t.e.m. 29 mei

V.Z.W. DURME, NATUURPUNT DEN-

BERLAARS SALON EN BERLAARS SALON
VOOR KINDEREN

zaterdag 7 mei om 17.30 uur

DERMONDING EN VOGELWERKGROEP

Zie artikel p. 24.

INWIJDING KAPEL MOLENSTRAAT

DURMEVALLEI

BUURTBEWONERS MOLENSTRAAT

Gratis wandeling met aandacht voor de weide-

Buurtbewoners hebben met de steun van de

vogels van de Scheldebroeken. Nadien kan je

zondag 1 mei van 14 tot 17.30 uur

gemeente Berlare een bestaande kapel afge-

vrijblijvend met de groep ontbijten. Hiervoor

GEZINSWANDELING HEIDEMEERSEN

broken en verplaatst naar het Boerenkrijgpark.

moet je inschrijven en dat kost 7,50 euro.

NATUURPUNT DENDERMONDING

Inwijding en eucharistieviering om 17.30 uur

afspraak: Het Veerhuis

Familiewandeling met aandacht voor fauna en

met aansluitend receptie voor de aanwezigen.

meer info: 052 44 84 42 en 09 348 30 20

ﬂora op onze twee rivierduinen: ’t Stampkot en

plaats: Boerenkrijgpark Overmere

de Hoge Berg.

meer info: 09 367 58 06
zondag 15 mei om 13 uur

afspraak: Gemeenschapsschool Ten Berge

WARMOES

meer info: 052 42 69 72
zondag 8 mei om 15 uur

STUDIO ORKA

VOETBAL

Zie artikel p. 26.

6 t.e.m. 8 mei

SK BERLARE – K. FC. SP. SINT-GILLIS-

1 JAAR JOCOLOCO!

WAAS

JEUGDONTMOETINGSCENTRUM BERLARE

plaats: SK Berlare

donderdag 19 mei van 9 tot 12 uur

Verjaardagsweekend 1 jaar Jocoloco.

meer info: 0475 87 38 53

STRALENDE HOOILANDEN
V.Z.W. KOLENA EN NATUURPUNT

plaats: Jocoloco (Dorp 96)

SCHELDELAND

meer info: joc@berlare.be
donderdag 12 mei van 19 tot 22 uur

Wandeling in de Kalkense Meersen.

INVENTARISEREN BROEDVOGELS AAN

afspraak: parochiekerk Uitbergen

vrijdag 6 mei van 19.30 tot 22 uur

DONKMEER

meer info: 0486 46 08 71

STILLEVEN

V.Z.W. DURME

V.Z.W. DURME

Onder leiding van experts van v.z.w. Durme op

Volg de gids op zoek naar stilte in

zoek gaan naar broedvogels en de soorten en

donderdag 19 mei om 15 uur

Reservaatzone Donkmeer.

aantallen noteren. Laarzen zijn noodzakelijk.

MARC MEERSMAN

afspraak: Scheve Villa (Donklaan 7)

afspraak: ingang Nieuwdonk

Marc Meersman brengt bekende Vlaamse

meer info: 09 348 30 20

meer info: 0478 76 55 49

liedjes zoals Het Hemelhuis, Mama, De Stille
Kempen, …
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

10 jaar KSJ: 7 & 8 mei

30 plus fuif: zaterdag 14 mei

Marc Meersman: donderdag 19 mei

Infonamiddag seniorenraad :

20 t.e.m. 22 mei

donderdag 26 mei van 14 tot 17 uur

zondag 5 juni tussen 10 en 14 uur

SLOEBER ONDERSTEBOVEN

INFO EN ONTSPANNING: FIT IN JE HOOFD,

SINT-MARTINUSFIETSZOEKTOCHT

POPPENTHEATER SLOEBER

GOED IN JE VEL

PASAR BERLARE

Zie UiTtip p. 23

SENIORENRAAD BERLARE

Zie UiTtip p. 27.

Een gastspreker geeft je tien goeie tips mee om
ﬁt te blijven in je hoofd. Tussendoor gratis koﬃe
zaterdag 21 mei tussen 7 en 15 uur

en gebak en animatie. Inschrijven noodzakelijk.

zondag 5 juni om 11.30 uur

WANDELHAPPENING DONKMEER-

plaats: SCC De Venne

VERNISSAGE LOF DER ZOTHEID

TOCHTEN

meer info: 052 43 23 40

LEERLINGEN TEKENACADEMIE

BOERENKRIJGSTAPPERS

en secretariaat@berlare.be

De tentoonstelling loopt tot 26 juni.
plaats: CC Stroming

Zie UiTtip p. 25

meer info: 052 42 42 47
vrijdag 27 en zaterdag 28 mei
zondag 22 mei vanaf 7.30 uur

SUCH A NIGHT FESTIVAL

MALHEUR MOUNTAINBIKETOUR

SAN V.Z.W.

VBS DE DUIZENDPOOT

Zie artikel. p. 22.

en ccstroming@berlare.be

maandag 6 juni van 14 tot 17.30 uur

Voor elk wat wils: begeleide kindertocht van 20

MARKT

km, tocht van 30 of 50 km (vertrek tussen 7.30

RUSTHUIS KRUYENBERG

en 10 uur) en tocht van 80 km (vertrek tussen

zondag 29 mei om 14 uur

plaats: Turfputstraat, ter hoogte van rusthuis

7.30 en 9 uur). Om 13.30 uur is er een familie-

DAG VAN HET PARK

Kruyenberg

ﬁetstocht. Randanimatie en springkasteel. Met

GEMEENTE BERLARE

meer info: 052 42 30 57

mooie prijzen.

I.S.M. VERSCHILLENDE PARTNERS

vertrek: VBS De Duizendpoot

plaats: kasteelpark Berlare

(kant sporthal Berlare)

meer info: 052 43 23 46

donderdag 9 en 16 juni om 19.30 uur

meer info: 052 42 37 29

en duurzaamheid@berlare.be

BACH BEZOEKT BERLARE
VORMINGPLUS WAAS-EN-DENDER
Een bevattelijke inleiding van twee avonden tot

zondag 22 mei vanaf 11.30 uur

zondag 29 mei om 19.30 uur

het oeuvre van J.S. Bach.

SCHOOLFEEST

STUDIO ZONDAG

plaats: CC Stroming

GEMEENTESCHOOL UITBERGEN

AARDVARK

meer info: 03 775 44 84

Iedereen welkom op het eetfestijn, de spelen-

Aardvark is ﬁnalist van de Nekka-wedstrijd,

markt (14 uur) en de playbackshow (16 uur).

laureaat van ‘De Kleine Avonden’ en winnaar

plaats: Gemeenteschool Uitbergen

van de AB-prijs.

zaterdag 11 juni van 14 tot 17 uur

meer info: 09 367 50 88 en gemeenteschool.

plaats: CC Stroming

INVENTARISEREN LIBELLEN

uitbergen@berlare.be

meer info: 052 42 35 31

V.Z.W. DURME

en cultuur.reserveren@berlare.be

Onder leiding van experts van v.z.w. Durme op
zoek gaan naar libellen en deze sorteren op

zondag 22 mei vanaf 14.30 uur

naam.

ROND DE DONK

afspraak: ingang Nieuwdonk

SPORTRAAD

meer info: 09 348 30 20

Zie UiTtip p. 27

: donderdag 26 mei

51°02’00’’N, 03°58’00’’E: tot 20 september

Aardvark: zondag 29 mei

Inventariseren libellen: zaterdag 11 juni

zondag 12 juni om 11 uur

woensdag 15 juni om 19.30 uur

EL VIAJE DE TOVER - DE REIS VAN TOVER

JONG LEVEN IN DE AVOND

GEMEENTE BERLARE EN GROS BERLARE

KOLENA V.Z.W. EN NATUURPUNT

Wereldpremière van een Berlaarse kortﬁlm.

SCHELDELAND

Zie ook artikel p. 36.

Zoektocht naar jonge dieren in de Kalkense

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en

plaats: CC Stroming

Meersen. Rietzangers, grutto’s, hazen, …

www.UiTinVlaanderen.be.

meer info: 0474 51 29 08

afspraak: parochiekerk Uitbergen

en gretavanboven@skynet.be

meer info: 0486 46 08 71

Je eigen activiteit in deze UiTkalender?
Voer ze in vóór 6 juni op
www.UiTdatabank.be.

maandag 13 juni om 15 uur

zondag 19 juni om 11 uur

WIELERWEDSTRIJD EREPRIJS LUC

KASTEELCONCERT

VERCRUYSSEN

ARCO BALENO

BERLARE SPORTIEF EN

Uitverkocht.

WTC DE PUITERIJDERS
Elite zonder contract jonger dan 23 jaar.

Vlieg toont je de weg naar het

afspraak: ter hoogte van E. Hertecantlaan 38

vrijetijdsaanbod voor kinderen.

meer info: 0473 93 82 06

Opfrisavond maandag 6 juni:
activiteiten invoeren in UiTdatabank
UiT in Berlare bestaat bijna een jaar. Een jaar van leren en proberen via
www.UiTdatabank.be. En dat hebben onze verenigingen en organisaties massaal
gedaan. UiT in Berlare gaat dan ook buiten de gemeentegrenzen niet onopgemerkt
voorbij: we zijn dit vrijetijdsproject al op vraag van verschillende gemeenten en
koepelorganisaties gaan voorstellen!

De voordelen
In ‘t kort nog eens de voordelen van UiTdatabank:
• Geef één keer je activiteit in en zie ze op verschillende plaatsen verschijnen: in Infogem, op www.berlare.be en www.UiTinBerlare.be,
op maandelijkse posters (A1 en A2). Bovendien halen ook een heleboel regionale en nationale agenda’s zoals Het Nieuwsblad, De Standaard,
De Morgen, Ketnet, Radio 2, … en UiTinVlaanderen.be hun gegevens uit de UiTdatabank.
• Invoeren op www.uitdatabank.be is gratis, eenvoudig en snel. Registreer je op de site, ontvang je gebruikersnaam en paswoord en je bent
vertrokken!

Help
Invoeren in de UiTdatabank is echt kinderspel. Maar omdat je wellicht niet alle dagen activiteiten promoot, houden we een opfrissessie op
maandag 6 juni om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Berlare.
We gaan tijdens deze sessie concrete activiteiten ingeven. Aan de hand daarvan bespreken we mogelijke valkuilen en geven we tips om je tekst zo
volledig en opvallend mogelijk te schrijven. Daarna kan je thuis zelf opnieuw aan de slag.

Inschrijven
Deelnemen aan deze sessie is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat doe je via www.berlare.be/UiTopleiding. Of bel 052 43 23 30.
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De Nijl kolkt tot aan de Donk

Elli Cloots en de Egyptische weeshuizen tijdens de laatste dagen van Mubarak
Voor Elli Cloots zijn het spannende tijden. De revolutie in

Bang, met een slinkende voorraad

Egypte is geen ver-van-haar-bedshow. Als vrijwilliger bij de
Belgische ngo FACE for Children in Need en als Plan-ouder van

De meeste kinderverzorgsters van de weeshuizen zijn tussen 17 en

kindjes in Cairo heeft ze de laatste stuiptrekkingen van

25 jaar. Deze jonge vrouwen vreesden voor hun leven. “Heethoofden

Mubarak van heel dichtbij gevolgd. Hij is nu weg, maar de

hebben de buitenkant van onze gebouwen geript en de ruiten met

naweeën van het regime blijven zorgen baren.

stenen bekogeld.” Elli is opgelucht dat uiteindelijk niemand gewond
raakte. “Maar de dagelijkse contacten, soms alleen met de vaste lijn

Elli en Tim wonen in de Bareldonkdreef. Het is de uitvalsbasis om

omdat het regime internet en mobiele netwerken had platgelegd, be-

fondsen en hulpgoederen in te zamelen om het lot van straatkinde-

loofden weinig goeds: voeding en medicatie voor de kinderen raakten

ren in Cairo te verbeteren. Ze doen dat al jaren als vrijwilliger voor de

uitgeput en de winkels bleven dicht. Vanuit Berlare kon ik alleen maar

niet-gouvernementele organisatie (ngo) FACE for Children in Need.

toekijken. Heel frustrerend.”

Deze ngo beheert in Cairo vier weeshuizen en een crisiscentrum voor
straatkinderen.

FACE blijft nodig
Dankzij de rechtstreekse contacten met medewerkers van FACE in
Cairo en met haar boezemvriend Essam krijgen ook wij nu een indruk

“He’s out!”. Dit bericht van Essam op 11 februari, de dag dat Mubarak

van de impact van het kolkende Tahrirplein op de gewone man in de

uiteindelijk opstapte, zit nog steeds in haar mailbox. De geweerscho-

straat. “De mensenzee op televisie was indrukwekkend”, zegt Elli. “Maar

ten in de straten zijn gestopt. Iedereen kijkt naar de toekomst en

vergeet niet dat de overgrote meerderheid van de bevolking thuis

hoopt op meer vrijheden. “Maar het is naïef te denken dat met het

zat. De schrik voor geweld en aanslagen zat er stevig in. Terecht, want

vertrek van Mubarak alle problemen van de baan zijn. Integendeel:

tot ver buiten het centrum probeerden gewapende voorstanders van

op korte termijn ziet het er niet goed uit voor de straatkinderen en

het regime elke tegenstander op te sporen en te bedreigen. Essam

wezen van Cairo. Onze medewerkers laten weten dat de basisgoede-

heeft zelfs samen met de andere bewoners van het appartementsblok

ren moeilijk te vinden zijn en dat de prijzen elke week omhoog gaan.

privébewaking ingehuurd.”

Onze ngo blijft meer dan ooit nodig.”

meer info:
Elli Cloots,
elli.cloots@telenet.be
http://faraoszondergoud.blogspot.com
http://facecharity.org
Elli is vertegenwoordiger
voor FACE in de gemeentelijke GROS
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“Overmere blijft onze vaste standplaats.”

© Bert Van der Linden

Francis en Fabienne combineren gezinsleven met missies voor het Belgische leger
In 2002 kochten Francis Baetens (36) en Fabienne Verschoote (31) bouwgrond in het Molenveld.
Ergens halfweg tussen Aﬄigem en Eeklo waar ze opgroeiden. Dat is niet zo uitzonderlijk.
Toch zijn zij in Overmere een niet-alledaags gezin: allebei trekken ze geregeld voor meerdere maanden
op buitenlandse missie voor hun werkgever, het Belgisch leger.

Dat Francis en Fabienne in Berlare willen blij-

Francis is zestien jaar bij het leger; Fabienne

in Peutie, bij de Movement Control Group.

ven wonen, komt verschillende keren terug

veertien. ’t Is voor beiden hun eerste werkge-

Dat is de dienst die alle mogelijke transport

tijdens het gesprek. “Omdat het hier zo rustig

ver. “De politie was voor ons twee een andere

coördineert.” Een bewuste keuze, zo blijkt:

is, met nog veel natuur”, legt Fabienne uit. “En

mogelijkheid geweest”, zegt Francis. “Maar

“Omdat in deze afdeling de buitenlandse

het ligt toch niet te ver weg van alles”, vult

het leger reageerde eerst op onze sollicita-

missies beperkter zijn in tijd, kan ik het werk

Francis aan. Maar de voornaamste reden luidt

ties.” Het paar leerde elkaar toevallig kennen

makkelijker combineren met ons gezinsleven.

verrassend en in koor: “Omdat de mensen

op de Vierdaagse van de IJzer, een jaarlijkse

Bovendien ben ik nogal leergierig en wou

hier nog zorg hebben voor elkaar.”

internationale mars van de Belgische Defen-

ik me verdiepen in de transportsector.” Maar

sie die openstaat voor burgers en militairen.

Fabienne is geen huismus pur sang. Zo gaf ze

Nadien ‘lagen’ ze gedurende een tiental jaar

zich op om een maand naar Afghanistan te

in dezelfde kazerne: de Genie in Burcht. Als ze

gaan. “Om ter plekke te zien wat de gevolgen

niet op missie waren, tenminste.

van beslissingen in de hoofdzetel zijn, en

Actie en afwisseling
Je kan moeilijk zeggen dat zij samen met hun

om zo mijn taak nadien nog beter te kunnen

zonen Jesse (8) en Jaylan (5) een ‘gewoon’
gezin vormen. De voorbije jaren was Francis,

uitvoeren.”

De wereld zien

dan weer Fabienne geregeld voor meerdere

Ook de carrière van Francis is mee geëvo-

maanden weg met het leger naar Bosnië,

“Ik begon bij de gevechtsgenie, die onder

lueerd. De buitenlandse poot blijft evenwel

Kosovo, Benin, Libanon, Sri Lanka of Afgha-

meer wegen en bruggen moet bouwen,

een constante. “Van opleiding ben ik metser,

nistan. “Een bewuste keuze en niet alleen

bewaken of vernietigen, en mijnen leggen of

dak- en vloerlegger, maar toen ik afstudeerde

omdat we zo ons inkomen konden verho-

ontmantelen. Nadien ging ik, zoals Francis, bij

had ‘de bouw’ het moeilijk. In het leger wou

gen”, klinkt het. “We zijn bij het leger gegaan

de meer ondersteunende genieafdeling wer-

ik de kans grijpen om iets van de wereld te

voor actie en afwisseling. En totnogtoe zijn

ken en reed er met allerlei zware voertuigen.

zien.” Dat deed hij intussen uitgebreid, terwijl

die verwachtingen zeker uitgekomen.”

Sinds kort ben ik verhuisd naar de kazerne

hij mensen en materiaal vervoerde. Ook zijn
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Misschien moeten meer mensen
eens zo een missie meemaken, om te beseﬀen
hoe goed het hier eigenlijk is !

opleiding kwam goed van pas bij bouwpro-

leven, hebben Francis en ik leren relativeren.

“De steun van onze buren en van zoveel an-

jecten tijdens zendingen. “Zo metste ik mee

Misschien moeten meer mensen eens zo een

deren, dat moet je zeker vermelden. Via op-

aan een weeshuis in Benin en hielp ik aan de

missie meemaken, om te beseﬀen hoe goed

vangmoeder Veerle leerden we de gemeente

wederopbouw van Sri Lanka na een tsunami.”

het hier eigenlijk is!”, besluit ze.

kennen. De opvang en acties die de school

Sinds twee jaar heeft hij echter een heel an-

opzet telkens een van ons weg is. De manier

dere taak. “Ik spoor nu met een militaire hond
explosieven op. Ik had daar niet de minste

waarop mijn intussen overleden vader in

Planning en steun

het rusthuis is opgevangen en verzorgd. Dat

ervaring mee, maar de band tussen mens en

maakt het allemaal iets gemakkelijker om

dier bij dit soort opdrachten intrigeerde me.

Een avontuurlijk leven als dat van Fabienne

het toch te kunnen combineren. Net daarom

Tina (de scheper die bij het gezin inwoont,

en Francis vraagt veel planning, geven ze toe.

zijn we zeker van plan om hier te blijven”, legt

n.v.d.r.) en ik hebben de hele opleiding door-

Zeker na de geboorte van de twee jongens.

Fabienne uit.

lopen. Met succes. Want we zijn een maand

“Al was dat ook voordien nodig: ik zorgde ja-

ingeschakeld in Afghanistan en we hebben

ren mee voor mijn zieke vader in Eeklo, tot hij

“Waar we ook komen, het Donkmeer geniet

dat daar samen heel goed gedaan.”

hier in het rusthuis kwam”, zegt Fabienne. “We

nog steeds een grote bekendheid. En anders

proberen goed te overleggen en doorbreken

leggen we iedereen graag uit waar we wo-

De voorbije jaren zagen Fabienne en Francis

de rolpatronen. Je moet samen alle taken

nen en wat er zoal mogelijk is. Het leger kent

het imago en het takenpakket van het

willen doen”, vult Francis aan. “Onze Jesse

het hier trouwens ook vrij goed: onze duikers

Belgisch leger veranderen. “De aandacht voor

was nog geen half jaar oud toen ik als jonge

oefenen hier af en toe, we worden al eens

het buitenland is gestegen. Wij zijn heel goed

mama naar Benin vertrok. Voor vier maand

deze richting uitgestuurd bij kaartleesoefe-

voorbereid op verschillende situaties. Dat is

was gezegd, maar het werden er zes. Francis

ningen of marsen, en Defensie is jaarlijks op

nodig, want niet alles verloopt zonder gevaar.

heeft dat toen prachtig opgevangen”, klinkt

de afspraak tijdens de Waterfeesten. En zelf

Schrik is onze grootste vijand”, stellen beiden

het met bewondering. “En Fabienne had

organiseerden we hier al bijeenkomsten voor

formeel. “Want dan ga je twijfelen en kan je

voordien met haar ‘dikke buik’ nog meege-

ouders van jeugdspelers bij KAA Gent, waar

niet meer kordaat handelen.”

holpen om dakpannen te leggen.” Fabienne

Jesse voetbalt”.

moet er om lachen. “De buren spreken er nog

Of hoe ook soldaten ambassadeur voor onze

van”, klinkt haar prompte reactie.

gemeente kunnen zijn.

“We leveren ook meer dan vroeger hulp
aan de plaatselijke bevolking en werken
samen met deze mensen projecten uit”, weet
Fabienne. Ik ben mezelf zwaar tegengekomen in de brousse van Benin. Wat een
cultuurschok! Maar aan de andere kant: door
al die contacten met mensen die het slechter

Opgetekend door Nico Keppens.

hebben, die met minder luxe toch gelukkiger

http://home.scarlet.be/~keppens4/nkb_informatief
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Camera? loopt! En... actie!
Camera? Loopt! En … actie!

Liefde op de ﬁlmset van ‘De reis van Tover’
Alsof ze het al jaren doen. Films maken. Tien keer een shot hernemen.

Terug de emotie oproepen. Opnieuw die lange microfoon in de hoogte steken.
En toch doen Tover, Tuur en Hugo dat met de glimlach.
Ze werken enthousiast mee aan een bescheiden ﬁlmproject van het gemeentebestuur.
En Infogem ging op setbezoek.
Ik ontmoet de ploeg op een gure middag

Ik lust geen vis!

in de krokusvakantie. Regisseur-cameraman

We komen aan op de Donk. Aan de oever
begroet Donkwachter Ronny ons. Op vraag

Brecht Vanmeirhaeghe geeft net instructies

“Cut!” weerklinkt het op het voetpad voor de

van Brecht heeft hij enkele doorwinterde

voor het laatste shot van een scène in een

frituur. Regisseur Brecht spoort acteurs en

vissers opgetrommeld. Als edelﬁguranten

plaatselijke frituur: de aankomst van opa Tuur

medewerkers aan om in te laden en door te

zal straks blijken. Maar ook om opa Tuur te

en kleindochter Tover. Klankman Hugo heeft

rijden naar een volgende locatie. Ik moet me

assisteren bij zijn eerste vispartijtje dat hier

even vrij en dus klamp ik hem aan. Vandaag

reppen om nog bij Brecht in de auto te sprin-

wordt geﬁlmd. “En zeggen dat ik dat nog

nemen ze nog vijf scènes op. En ja, de frietjes

gen. Ik wil hem onderweg vragen hoe hij

nooit heb gedaan. Meer nog: ik lust zelfs

waren lekker.

leven en werken in Berlare in vijftien minuten

geen vis”, ﬂuistert Tuur me toe. Van die aversie

ﬁlm propt.

is enkele minuten later evenwel niets meer

Buitenlanders zijn dol op de Belgische friet.

te merken. Het geheim: aangepaste kledij, de

Daarom mocht deze nationale lekkernij niet

Brecht: Dat gaat niet. Iedereen zag dat ook in.

juiste attributen, zijn acteerervaring en een

ontbreken in de ﬁlm. Want dit project is inter-

Daarom kiezen we een eenvoudige verhaallijn:

gedreven regisseur. “Hier moeten we een foto

nationaal van opzet, vertelt Greta Van Boven,

de ﬁlm volgt enkele dagen een meisje van tien

van maken, want anders gaat zijn vrouw dat

voorzitter van de Gemeentelijke Raad voor

op school en in haar vrije tijd. Centraal daarin

nooit geloven.” Hilariteit alom. En even later

Ontwikkelingssamenwerking (GROS):

staan de nauwe band met haar opa en een

klikken de toestellen.

schoolproject over Ecuador.
Greta: Berlare heeft de voorbije drie jaar mee ge-

Tijd voor Tover. Brecht legt haar uit dat ze met

investeerd in een drinkwaterinstallatie voor Chu-

Dat meisje van tien is Tover. Ze werd getipt na

de ﬁets komt aangereden, haar tweewieler

munde, een gehucht van Rio Verde in Ecuador.

een oproep naar onze scholen en geselec-

tegen een boom zet, “Opa!” roept en vervol-

Die installatie is nu klaar. Uit de contacten van

teerd door Brecht. Op de set vandaag wordt

gens naar hem toe holt. Brecht ontpopt zich

de voorbije maanden rijpt nu het idee om een

ze begeleid door haar mama. “Een verwante

tot sympathieke slavendrijver. “Opnieuw!”.

bescheiden jumelage tussen beide gemeenten

in de buurt helpt altijd”, weet Brecht. “En met

“Microfoon in beeld!”. “Stilte op de set!”.

voor te bereiden. In overleg met inwoners van

dit grillige weer moet iemand erover waken

“Verspreking!”. “OK. Hetzelfde maar vanuit een

Rio Verde stellen wij ons voor met een ﬁlmpje.

dat Tover niet ziek wordt. We hebben de

andere camerahoek!.” Het gaat zomaar door.

komende dagen nog heel wat scènes in te

Wel twintig keer. Het is ijskoud langs het wa-

blikken.”

ter. Bovendien begint het te druilen. En Tover?
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Brecht steekt zijn hoofd binnen in de cafetaria

“Kom gerust mee. Ik heb voldoende warme

van de sporthal. De pauze zit er op, iedereen

chocolademelk gemaakt en er zijn meer dan

zwelgt vlug zijn laatste slok bier door en vijf

voldoende pistolets en sandwiches”, nodigt

minuten later staan we al op de Scheldedijk

de mama van Tover me uit. En plots kan ik

tussen Berlare en Uitbergen voor een kort

haarﬁjn zeggen wat ik onbewust al heel de

shot van Tover en Tuur. Brecht tovert prikmi-

middag voel: deze ﬁlm wordt met heel veel

crofoontjes uit de koﬀer van zijn auto. “Cool!”,

liefde gemaakt.

kirt Tover. “Ha, even werkloos!”, ontsnapt uit
de mond van Hugo. Hij loopt al heel de dag

Het valt me op dat nog iemand op wolkjes

te hijsen met zo’n lange ﬁlmmicrofoon. “Op

loopt.

zich is dat niet te zwaar hoor, maar na enkele
uren voel je dat toch serieus in je armen.” Ik

Greta: (lacht) Valt het zo hard op? Ja, ik ben

grijp mijn kans en besef al na tien seconden

gelukkig als ik zie hoeveel mensen zich vrijwillig

dat je uit tropisch hardhout moet gesneden

inzetten voor en achter de camera. De mensen

zijn om dat dag in dag uit te doen.

die je hier vandaag ziet, zijn zeker niet alle
medewerkers hoor.
Wielertoeristenclub De Dorpsvrienden, mede-

De kou staat in haar gezicht gebeiteld, maar

Met liefde

ze blijft glimlachen. “Wat een doorzetter hé,

werkers van de ﬁetspoetsdienst, leerlingen en
leerkrachten van onze scholen en verschillende

die Tover”, complimenteert een attente regis-

Volgende halte is de bib. Een scène die er

bewoners van Woonzorgcentrum Ter Meere

seur zijn steractrice. En iedereen steekt nog

op 1 2 3 moet op staan volgens de plan-

hebben zich ontpopt tot gedreven ﬁguranten.

een tandje bij. Ook ik ben nu gebombardeerd

ning: Tover wandelt de bib binnen, wisselt

Robert Bonnarens heeft zelfs zijn miniatuurcar-

tot paraplu-boven-de-camera-vasthouder.

enkele woorden met de baliemedewerker en

rousel thuis ontmanteld en opnieuw gemon-

loopt vervolgens langs de boekenrekken, op

teerd in een kamer van het rusthuis. Het plezier

zoek naar een boek over Ecuador. Maar het

druipt er af. Ik ben ervan overtuigd dat je dat ook

is bijzonder druk in de bib. En dus moet de

op het scherm zal zien.

De magie van cinema

crew wachten. Nog zo’n cliché dat blijkt te
Anderhalf uur later staat de visscène er op,

kloppen.

inclusief de deels Spaanse dialoog tussen

Dit project krijgt ﬁnanciële steun van de
provincie Oost-Vlaanderen.

opa en kleindochter. We rijden door naar de

Het wordt stilaan donker als we de bib uit-

sporthal. Om ons te warmen. Maar ook om

stappen met goed ﬁlmmateriaal. De laatste

meer info:

enkele sfeerbeelden te draaien op het circus-

scène van de dag speelt bij Tover thuis. Maar

Greta Van Boven, 0474 51 29 08

sportkamp. Brecht overtuigt Tover om op zo’n

ik neem afscheid van de ploeg op de parking.

en gretavanboven@skynet.be

rollende ton te gaan staan. Ze doet het, met
een klein hartje. “Dat vindt ze echt niet leuk
hoor”, vertrouwt haar mama me toe. Even
later is daar echter niets meer van te merken.
Ze staat op die ton alsof ze dat elke dag doet.

Uitnodiging première ‘De reis van Tover’:
zondag 12 juni, 11 uur, CC Stroming

Dat heet acteren. Op het scherm zal je niet
merken dat de lesgeefster die ton tegen-

Gemeentebestuur Berlare en GROS Berlare nodigen alle inwoners uit op de oﬃciële

houdt… De magie van de cinema!

voorstelling van ‘De reis van Tover’.
Deze vindt plaats op zondag 12 juni om 11 uur in CC Stroming.

Tover: Ik dans en zing heel graag. Maar toneel

De receptie aansluitend zit in een Zuid-Amerikaans jasje.

spelen of acteren in een ﬁlm heb ik nog nooit

Een leuk uitje voor het hele gezin!

gedaan. Brecht zegt me voortdurend wat we
gaan doen en geeft me duizend tips. ’t Is echt

De ﬁlm is Nederlands gesproken. De versie voor Rio Verde in Ecuador wordt gedubd

heel plezant.

in het Spaans. Vermoedelijke duurtijd van de ﬁlm: vijftien minuten.
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Donkmeer
verwelkomt nieuw hotel

Illustratie © Gert Van Kerckhove

Aangepaste tuin moet vlinders (en publiek) aantrekken
Kan je vlinders verplichten om aan de boorden van het Donk-

Toch worden vlinders hier een zeldzaamheid. Dat komt omdat hun

meer te komen ﬂadderen? Natuurlijk niet. Maar je kan wel een

biotoop (bloemen om te drinken, planten en hoog gras als afzetplaats

omgeving zo inrichten dat ze aantrekkelijk wordt voor deze

voor eitjes en voedsel voor rupsen, …) razendsnel inkrimpt door men-

beestjes. En dat is precies het opzet van dit charmante project.

selijke aanwezigheid. Gelukkig zijn er mensen en organisaties die van

Het speelt meteen in op twee troeven van ons toeristisch hart:

vlinders houden en werk maken van plekjes om hen aan te trekken en

zachte recreatie in een groene omgeving.

te beschermen.

Vlinders zijn niet alleen mooi, ze hebben ook hun nut. Zo helpen ze

Zo ook gemeente Berlare. Het idee bekoorde zelfs de Vlaamse Land-

bloemen bestuiven, hebben ze hun rol in de voedselketen (niet in

maatschappij die dan ook besliste het Berlaars initiatief voor de helft te

het minst als rups) en zegt hun aan- of afwezigheid ook iets over de

subsidiëren.

natuurkwaliteit van de omgeving.

Vlindersauna noodzakelijk
VLINDERTUIN

LEGENDE:

De vlindertuin vervangt de voormalige picknickweide in de Brielstraat.
1. toegangspad/infobord

Aangepaste bloemen, planten en andere ingrepen moeten de vlinders

2. bloemenbed

naar hier lokken. Hoe gemeente Berlare dat precies wil doen, kan je

3. gemengde haag
4. zaaibed

volgen aan de hand van het conceptplan hiernaast.

5. vlindersauna
6. bloemenweide
7. bestaande treurwilg (Salix vitellina var. pendula)
8. aanlegsteiger
9. Donkmeer

Langs het toegangspad komen borders vol bloemen en planten (2)
die bloeien van het vroege voorjaar tot in de herfst. Een mooi kleurenpallet voor ons, maar vooral een waar restaurant voor de vlinders.
De gemengde haag (3) begrenst het perceel en biedt beschutting
tegen windvlagen en regenbuien. De vlinders kunnen ook naar de
vlindersauna (5), een berg zand met stukken steen. Noodzakelijk, want
vlinders zijn koudbloedig en hebben de warmte van de zon nodig om
te kunnen vliegen. Een kleurrijke bloemenweide (6) tot slot moet een
belangrijke broed-, ontpop- en schuilplek worden. Deze weide wordt
dan ook maar twee keer per jaar gemaaid, in mei en oktober.
Deze kleine ingrepen samen moeten leiden tot een paradijs voor vlinders. En de mens geniet mee van al die kleurenpracht en de uitzonderlijke vlinderkolonie. Al dan niet op een van de nieuwe rustbanken.
Maar hou je mond dicht. Of je krijgt vlinders in de buik.
meer info: dienst duurzaamheid, 052 43 23 46
en duurzaamheid@berlare.be
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Een goedkopere energiefactuur, zonder gedoe
Oost-Vlaanderen start met groepsaankoop 100% groene stroom
Feit: energiefacturen nemen maandelijks een steeds grotere
hap uit ons gezinsbudget. Heel wat mensen betalen zonder
morren en realiseren zich niet dat het ook anders kan.
Bijvoorbeeld door samen groene energie aan te kopen.
Dat kan nu makkelijker dan ooit via de groepsaankoop van

Getuigenis
uit Antwerpen

de provincie Oost-Vlaanderen. Inschrijven doe je vrijblijvend
vanaf 26 april, zonder enige aankoopverplichting.
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen organiseert de voordelige

Jan Van Herreweghe is een van de meer dan 10.000 inwoners

groepsaankoop van gas en 100% groene stroom in samenwerking

uit de provincie Antwerpen die vorig jaar besliste om van ener-

met 62 Oost-Vlaamse gemeenten, waaronder Berlare.

giecontract te veranderen. “Ik was meteen gewonnen voor het

Bij eenzelfde initiatief vorig jaar in de provincie Antwerpen schreven

idee”, zegt Jan. “Als individuele consument heb je geen greep op

meer dan 28.000 burgers zich in. Ongeveer de helft veranderde intus-

de prijs. Net daarom is een groepsaankoop zo interessant. Mijn

sen van energiecontract en bespaart nu moeiteloos tot honderden

nieuwe leverancier kon mij op basis van mijn laatste verbruik

euro’s per jaar. Moeiteloos, want de hele procedure blijkt kinderlijk

een besparing voorstellen van 19% op mijn elektriciteit en van

eenvoudig. “Je moet gewoon op basis van je eindafrekening een

16% op mijn aardgas. Samen goed voor een besparing van

aantal gegevens invullen op de website”, zegt Saskia Van der Stricht,

257,00 euro. Dan moet je in feite niet twijfelen, toch?”

beleidsmedewerker milieu bij de provincie Oost-Vlaanderen. ”Ten laat-

“Alles samen heeft het me hoop en al een kwartiertje werk

ste op 10 juni krijg je dan een persoonlijk voorstel voor een goedkoper

gekost”, herinnert Jan zich. “Mensen moeten dus absoluut geen

contract.”

schrik hebben van administratieve rompslomp.”

Hoe meer, hoe goedkoper
Wie mogelijks jouw nieuwe energieleverancier wordt, weten we nog

Concreet

niet. De energieleveranciers die willen meedoen aan de veiling, zijn
gebonden aan een aantal voorwaarden, zoals de garanties dat ze

• van 26 april tot 31 mei 2011:

100% groene stroom kunnen leveren en over voldoende productieca-

schrijf je vrijblijvend in via de website

paciteit beschikken. Wat we wel al weten is dit: hoe meer mensen inte-

www.samengaanwegroener.be

kenen, hoe groter de korting. En hoe beter voor het milieu uiteraard.

of maak een afspraak met onze milieudienst: 052 43 23 47
• ten laatste op 10 juni 2011: je ontvangt een persoonlijk

meer info:

voorstel

groenestroom@ichoosr.com

• vóór 10 juli 2011: je beslist of je ingaat op het voorstel

gratis nummer 0800 95 052

• infoavond op 26 mei om 20 uur in de raadzaal van
gemeentehuis Wichelen, Oud Dorp 2.
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Het Aubroek: attractie voor vogel en mens
Buitelende weidevogels in de mooiste tijd van het jaar

© Marleen De Vos

Velen benijden Berlare om zijn buitenmaats grote oppervlakte groen.
In de lente bulken de graslanden langsheen de Schelde van uitbundige natuur.
Vooral de reservaatprojecten (de Kalkense Meersen, de Heidemeersen en de Scheldebroeken)
tonen deze tijd het liefdesleven van weidevogels en het geschakeerde kleurenpalet van planten in bloei.
We zoomen in op het Aubroek, het kerngebied met de rijkste natuur van de Scheldebroeken.

Het Aubroek vind je tussen Quôte en de

vanaf april verschillende keren. V.z.w. Durme

‘Weidevogel’ is een verzamelnaam voor

Schelde. In onze streek het meest open en

laat de natuurpercelen door diezelfde

vogels die het in graslanden (hooilanden

laagst gelegen deel (gemiddeld amper 3

landbouwers maaien zoals vroeger: zonder

en weiden) naar hun zin hebben. Sommige

meter boven zeeniveau) van de historische

bemesting en sproeistoﬀen en met een

soorten blijven hier het hele jaar door, andere

Scheldevallei. V.z.w. Durme beheert er reser-

eerste maaibeurt na de broedperiode. Het

komen enkel overwinteren en/of broeden.

vaatpercelen.

resultaat van hun goede verstandhouding en

Jan vertelt enthousiast. “Als je hier nu komt

‘Aubroek’ betekent letterlijk ‘oud moeras-

samenwerking is uniek: het Aubroek is een

wandelen, kun je de wilde eend niet missen.

sig land’. De bodem bestaat uit rivierklei en

van de belangrijkste weidevogelgebieden in

De slobeend bijvoorbeeld. Die overwintert

is door zijn bijna zeespiegelniveau steeds

onze regio. Zowel jonge als volwassen vogels

aan de Middellandse Zee, maar komt bij ons

vochtig tot kletsnat.

vinden er voldoende geschikt voedsel en

broeden. Als je goed oplet, spot je misschien

nestgelegenheid. En van die bonte verzame-

wel de kuifeend, bergeend, krakeend, winter-

ling weidevogels genieten we allemaal!

taling en zelfs een zeldzame zomertaling.”

Natuur en landbouw samen in
de bres

Steltlopers zijn wellicht de opvallendste

Meer dan 200 vogelsoorten
Graslanden als het Aubroek zijn eeuwen ty-

weidevogels. De kievit zie je hier heel het
jaar. Met wat geluk tref je ook de opvallende

pische hooilanden geweest. Boeren maaiden

“In de lente vind ik het Aubroek op zijn

scholekster aan, broedvogel van het akker-

het gras twee keer per jaar en lieten het dro-

mooist.” Jan Maertens, vrijwilliger bij v.z.w.

land aan de rand van de Scheldebroeken. De

gen tot hooi. Dit maaibeheer leeft nog steeds

Durme is fan van het gebied en zijn bewo-

koning van de steltlopers is zonder twijfel de

verder in het Aubroek, waar vandaag zowel

ners. “Alles staat kleurrijk in bloei, in de paar-

grutto. Hij verblijft hier van de late winter tot

landbouwers als natuurliefhebbers actief

tijd laten de vogels zich van hun opvallendste

de vroege zomer.

zijn. De landbouwers bemesten de percelen

kant horen en zien, en enkele weken later zie

in gewoon landbouwbeheer en maaien ze

je de jongen de donzige vleugels uitslaan.”
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Overmere:
doe je zeg
over de
trage weg

Wandeltip

Het gemeentebestuur en Regionaal
Vertrek aan het Veerhuis en wandel stroomopwaarts langs de dijk.

Landschap Schelde-Durme nodigen ie-

Als je steeds de eerste veldweg of straat aan je rechterzijde neemt,

dereen uit om het herstelplan voor trage

wandel je rond het Aubroek. Zo krijg je in een uurtje stappen

wegen in Overmere mee te kneden. Alle

een overzicht van deze prachtige open ruimte die op zijn mooist

wegen zijn al in kaart gebracht. We willen

is in mei.

nu stilaan beslissen welke van die wegen
nuttig zijn en hoe we ze veiliger en aantrekkelijker kunnen maken.
Een eerste bijeenkomst vindt plaats op
maandag 16 mei om 19.30 uur in
oud-gemeentehuis Overmere.

“Weet je wat me plezier doet?” glundert Jan.
“Dat de veldleeuwerik en de graspieper hier

Trage wegen zijn wegen en paden voor

nog broeden, terwijl hun populatie in heel

niet-gemotoriseerd verkeer. Het zijn weg-

Vlaanderen sterk achteruit gaat.” Ook de gele

jes die ﬁetsers, wandelaars, ruiters mogen

kwikstaart, die in de winter Afrika opzoekt, en

gebruiken, zowel in de dorpskernen als

de roodborsttapuit zijn opvallende zomerse

in velden, bossen en op dijken. Ze zijn

verschijningen. “Sinds 1975 hebben we al

echter in veel gevallen verwaarloosd. Het

meer dan 200 vogelsoorten waargenomen.

belang van het herstel en de opwaarde-

En dat in een historisch en ecologisch interes-

ring van dit netwerk aan trage wegen

sant gebied. Waarom zou je tientallen kilo-

kan niet worden overschat. Ze zijn veilig,

meters rijden naar een artiﬁcieel vogelpark

hebben vaak een grote ecologische en

als je om de hoek gratis en in de volle natuur

historische waarde en … ze zijn meestal

kan genieten van zoveel gekwaak, getsjilp en
gepiep?”

sneller dan je denkt. Ideaal voor ﬁets- of
© Joris Everaert

voettochtjes naar school, het werk of de
winkel.

meer info:

meer info: www.rlsd.be

conservator Mathias Engelbeen, 0486 58 25 95

dienst duurzaamheid,

conservator Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86

052 43 23 46 en

v.z.w. Durme houdt geregeld begeleide groepsbezoeken en andere

duurzaamheid@berlare.be

activiteiten voor jong en oud. Sinds 2006 bestaat ‘Natuurwerkgroep
Scheldebroeken’.
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Emiel Hertecantlaan

O U D N I E U WS

Toen voorrang van rechts nog (g)een prioriteit was
Een kort artikel uit De Voorpost van 12 juni 1965 over de invoering van de voorrang van
rechts leert dat discussies over verkeersveiligheid van alle tijden zijn. En er was vroeger ook
een jeugd van tegenwoordig.

De voorrang van rechts duikt in het verkeer op

De toestand van de ‘staatsbaan’ Schoonaarde-

in de jaren zestig. Een wat vreemde regel in het

Overmere baart hem meer zorgen. Zeker in het

begin: de weggebruikers hanteerden al een

weekend, wanneer veel jonge mensen met de

eigen voorrangssysteem op basis van hoofd- en

wagen naar het Donkmeer rijden. Hij meent dan

zijwegen. In Berlare zorgde een toelichting in

ook dat de weg, een kasseibaan met een brede

de krant onmiddellijk voor opschudding. Hector

niet-verharde berm aan weerszijden, dringend

Blancquaert, correspondent voor Berlare van het

moet worden hersteld en zelfs verbreed. Een

streekweekblad de Voorpost, verontschuldigt

actueel thema. Want ook in deze tijd kondigen

zich tussen de regels door voor de onduide-

grote wegenwerken zich aan in de Brugstraat, E.

lijkheid die hij met zijn vorige bijdrage heeft

Hertecantlaan, Sint-Annaplein en Frankrijkstraat.

gezaaid. “Maar”, verschoont hij zich, “eigenlijk is

De Vlaamse overheid liet weten dat de werken

er in Berlare geen probleem.” Het bestuur had er

niet starten vóór 2013 en dat het wellicht zelfs

voor gekozen om aan elk kruispunt de voorrang

2014 wordt. Het gemeentebestuur garandeert

te regelen met een verkeersbord. “Een dure in-

dat alle inwoners en ondernemers van de N467

greep. Maar ze loont”, meent Blancquaert. “Want

en zijstraten tijdig geïnformeerd worden nog

er zijn weinig ernstige ongelukken.”

vóór deﬁnitieve beslissingen zijn genomen.
met dank aan Heem- en
Oudheidkundige Kring Berlare
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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 tot 19 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: 2 en 13 juni

> 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 eerste maandag van maart;
- zeven dagen vanaf de eerste maandag van oktober
- van 24 december tot en met 1 januari

0473 18 00 66
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OCMW BERLARE

z

www.ocmwberlare.be

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

> VOORZITTER
Gunther Cooreman | Salvialaan 20
spreekuur: op afspraak

0472 47 99 81
voorzitter@ocmwberlare.be

spreekuur voorzitter Carine Meyers

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
Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingsuur
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
www.tekenacademiewetteren.be
afdeling beeldende kunst
consultatiebureau Kind & Gezin
Molendreef 19

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

078 15 01 00
enkel op afspraak

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

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
Gemeentelijk meldpunt milieuklachten
052 43 23 47
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
Klachten na straatwerken nutsmaatschappijen
0475 65 65 57
Defecte straatlampen
0800 6 35 35 en www.straatlampen.be
Defect waterleiding
09 221 50 70
Tele-onthaal
106
Zelfmoordpreventie
02 649 95 55
De druglijn
078 15 10 20
Kinder- en jeugdtelefoon
09 223 22 11
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
Sint-Martinusfonds, hulp aan minderbedeelden
0475 96 89 82
Fonds voor kinderen van bij ons
052 42 48 45
AA Groep Nieuw Leven (Philemon)
052 42 26 34
AA Groep Nieuw Leven (William)
052 42 51 91
AA Groep Samen één (Willy)
052 42 31 21
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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BERLARE IN BEELD

03

01
02

04

04

05

01 Meer dan 300 senioren genoten van het burgemeestersbal op zondagmiddag 3 april.
02 Oxfam wereldwinkel en vrijwilligers verhuisden eind maart naar een nieuw pand: Dorp 14.
De winkel is open op woensdagnamiddag en zaterdag.
03 Leerlingen van het Sint-Jozeﬁnstituut uit Hamme verbroederden met hun collega’s uit Saint-Hubert.
Een wandeling bracht hen naar de Heikantstraat voor een korte inleiding over buurtwerking.
04 Klas 1A van VBS De Duizendpoot verzamelde met een wafelverkoop 360,00 euro voor Broederlijk Delen.
05 Okra Berlare vierde zeven leden die dit jaar 80 worden.
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08

06
10

07

02

11

09

06 CC Stroming en de bewoners van WZC Ter Meere nodigden iedereen uit voor een concert van Marc Dex op 10 maart.
07 Veel acrobaten op de circussportfabriek, een sportkamp van de sportdienst.
08 Veel plezier op de gemeentelijke Buitenspeeldag van 6 april. Met 1 2 3 piano bijvoorbeeld.
09 Balans van de gemeentelijke zwerfvuilactie op 19 maart: 200 kg ijzer, 1.140 kg autobanden en 2,5 ton restafval.
Dank je wel vrijwilligers voor jullie inzet!
10 75 vrijwilligers hebben afgelopen winter 1.200 knotbomen en houtkanten een onderhoudsbeurt gegeven.
Een actie van het Regionaal Landschap Schelde-Durme die ook in Berlare weerklank vond.
11 Maar liefst 220 kinderen ontdekten met jeugdraad Berlare de wereld achter de schermen van verschillende beroepen
tijdens de SKWAT-dag. Zoals hier in het schoonheidssalon.
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Kers op de taart!
Infogem nodigt zich elke keer uit op de koﬃe bij een inwoner die binnenkort
jarig is. Ons vorig feestvarken, Kristoﬀ Herssens, stuurde ons naar Kris. We
kwamen binnen met een verjaardagstaartje en gingen anderhalf uur later
buiten met een reeks weetjes over onze (bijna) jarige.

Kris Van Geert (wordt op 19 juni 36 jaar)
Je straalt enorm veel rust uit, Kris.

werk, een plots overlijden, … Ik speel graag op

jongen, maar dan moet ge zelf uw plan trekken”.

veilig.

De steun die ik van hem kreeg om de moed te

Kris: Bedankt. Dat komt goed van pas op mijn
werk. Ik ben planner bij Recticel en structuur

hebben mijn leven in eigen handen te nemen,
Je lijkt me perfect in evenwicht.

vergeet ik nooit.

vlug aan iets of iemand. ’t Zit in mijn karakter.

Kris: Op het werk benader ik de zaken rationeel,

Hoe vier jij graag je verjaardag?

Ik neem het leven zoals het komt: van dag tot

maar als het op mijn kinderen en familie aan-

dag, met de glimlach. Ik probeer alles van de

komt, kan ik wel emotioneel reageren.

speelt daar een belangrijke rol. Ik stoor me niet

positieve kant te bekijken en me weinig zorgen
te maken.

mij nauw aan het hart liggen: mijn vriendin
Vertel eens iets over een minder

Marijke, mijn kinderen Kyara, Yentel en Keano,

aangename eigenschap?

mijn ouders en mijn schoonouders. Dat hoeft op

Zelfs geen beetje stress nu je aan het
bouwen bent?

Kris: Het liefste met de mensen rondom mij die

zich niets speciaals te zijn. Gewoon het gevoel
Kris: Mijn omgeving ergert zich wel eens als ik

samen te zijn is voor mij al voldoende.

doordram. Zowel over een idee als over mijn
Kris: Een huis bouwen is een enorm uitdaging,

enthousiasme daar rond. Een voorbeeld? Voor

Bij wie moeten we de volgende keer langs-

maar tegelijkertijd wil ik er ook van genieten.

de aanleg van de riolering moesten we een sleuf

gaan met onze verjaardagstaart?

Natuurlijk wind ik me wel eens op. Als een

van 35 meter uitgraven. Ik had beslist om het uit

gemaakte afspraak niet wordt nagekomen

te besteden. Toen ik die mannen bezig zag, heb

bijvoorbeeld.

ik wel vijf, zes keer gezegd hoe content ik was dat
ik daar niet zelf aan was begonnen.

Kris: Bij Sabine Onselaere.
Opgetekend door Jef Coppieters.

Je bent vader van drie kinderen.
Bouw je aan hun toekomst?

Welke situatie heeft je mee gevormd tot wie

Bezorg Kris een onvergetelijke

je nu bent?

verjaardag. Stuur hem een

Kris: Ja. Ik wil zekerheid. Vooral voor de kinderen

verjaardagskaartje via de

en zeker in deze tijden van economische crisis.

Kris: Toen ik thuis vertelde dat ik wou stoppen

Het noodlot kan altijd toeslaan. Ontslag op het

met mijn ingenieursstudies, zei mijn vader: “OK
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