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Jo Pien over zijn Appels Veer

© Bert Van der Linden

Vrijwilligers welkom
in WZC Ter Meere

Sportpark Overmere
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Kinderen baas
op Waterfeesten
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Laura Lynn
tegen eenzaamheid?
Beste inwoners
WIE WAT WAAR

Begin juni las ik een opmerkelijk artikel: volgens vrijetijdswetenschapper Vera Toepoel (universiteit Tilburg) zouden Nederlandse senioren die naar een levensliedconcert of musical

43

gaan, zich minder eenzaam voelen dan leeftijdsgenoten die musea en balletvoorstellingen
bezoeken. Oudere mensen die van volksvermaak houden, zijn - nog steeds volgens haar
onderzoek - ook gelukkiger.
Ik fronste de wenkbrauwen. Eerlijk? Ik zie het verband niet tussen eenzaamheid en/of geluk
enerzijds en een voorkeur voor Laura Lynn of Luciano Pavarotti anderzijds. Het samenhorigheidsgevoel op een schlagerfestival staat misschien haaks op de kilte thuis. Voor de stilte en
‘eenzaamheid’ in een museum- of theaterzaal kies je zelf en het belet in geen geval een gezellig cafébezoek met vrienden na het applaus. Ik wil maar zeggen: ik ken overal eenzame
en niet-eenzame senioren, gelukkige en minder gelukkige.
Amusement is een pittige saus. Maar volgens mij zijn er ingrediënten die een veel grotere
impact hebben op de eenzaamheids- en geluksgraad van senioren. Gezondheid en zorg,
huisvesting, kansarmoede, tewerkstelling. Dat zijn niet toevallig thema’s waarin OCMW
Berlare elke dag opnieuw hard investeert, omdat ik - en samen met mij vele anderen geloof dat de fundamenten voor geluk en integratie hier liggen.
Ik waardeer laagdrempelig vermaak, kunst met een K en alle mengvormen daartussen.
Vandaag wil ik genieten van een klassiek concert, morgen van een klucht, overmorgen van
poëzie, … Daar zal ik niet meer of minder eenzaam van worden.
Dus mevrouw Toepoel uit Tilburg, kom gerust eens langs en geniet van de tentoonstelling
rond het Donkmeer en van My Fair Lady, van de Waterfeesten en van het kasteelconcert,
van Berlare zingt en … Ik hoop dat je gelukkig blijft.

Gunther Cooreman
voorzitter OCMW en schepen bevoegd voor
sociale zaken, senioren en tewerkstelling

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.

De astronomische klok van Gaston De Keulenaere
Tik Tak! Ik ben de enige astronomische klok van Berlare en 60 jaar oud. Gaston De Keulenaere stak me eigenhandig in elkaar tussen 1950 en 1952.
Ik toon het uur, het sterrenbeeld, het seizoen, de sterren die we boven ons hoofd hebben vandaag, en of het nieuwe of volle maan is.
Paul Van Gysegem schilderde mijn voorkant. Prachtig hé? De biologische klok van Gaston tikt sinds een paar jaar niet meer.
Maar zijn zoon Marc, kleinzoon Luc en schoonzoon Ronny hebben me geadopteerd. Ze regelen me terug af. Dat kriebelt. Maar nu kan ik de jaren en seizoen
weer doorstaan. Ook in het kasteelpark, waar Gaston vroeger geregeld klusjes opknapte.
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Kermisaﬃche Uitbergen en Berlare
Verenigingen en horecazaken die graag hun kermisactiviteiten vermeld zien op de kermisaﬃche
van Uitbergen of Berlare, bezorgen de gegevens (datum, uur, plaats en activiteit) via het formulier op
www.berlare.be/kermisaﬃche. Verenigingen en horecazaken krijgen hierover geen aparte brief meer.
We verwachten de inschrijvingen uiterlijk op 15 juli voor kermis Uitbergen en 31 juli voor die van Berlare.
Na de deadline kunnen geen activiteiten meer worden toegevoegd of aangepast.
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de activiteit al dan niet op de aﬃche komt.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be

Lezen met je oren
Onze bib leent nu ook luisterboeken uit. Ideaal ter verpozing, languit in het
gras of in de auto. Misschien maken ze zelfs huishoudelijk werk een stuk
aangenamer…
Er zijn twee soorten luisterboeken: gewone cd’s en Daisy-boeken.
Daisy-boeken zijn er voor mensen voor wie lezen moeilijk is of wordt: jong en
oud, blind of slechtziend, mensen die moeilijk een boek kunnen vasthouden,
personen met dyslexie ... Deze boeken hebben meer mogelijkheden dan een
gewone cd en zijn zeer eenvoudig in het gebruik. Je ‘leest’ ze op een
computer of op een speciale speler die de bib ter beschikking stelt.
meer info: bibliotheek, 052 42 61 88
en berlare@bibliotheek.be
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Ve r m i j d g e u r h i n d e r b i j w a r m e zo m e rd a g e n e n k o o p i n h e t g e m e e n te h u i s k l e i n e re re s t a f v a l z a k k e n ( h e l f t
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v a n d e i n h o u d v a n d e s t a n d a a rd z a k k e n ) . I n fo : 0 5 2 4 3 2 3 4 6 .
bij je th u i s, m a a r wel op op enb aar d om ei n. B el 052 42 35 25.

D e B r a n d we e r b e s t r i j d t g e e n e i k e n p ro c e s s i e r u p s e n
Er i s nog plaats voor de zom er spor tk am pe n (lag ere

s c h o o l k i n d e re n ) v a n d e s p o r td i e n s t . I n fo o p w w w. b e r l a re. b e / s p o r t k a m p e n . h t m l.
v a n 1 to t 1 5 j u l i . I n fo o p 0 5 2 4 2 7 7 5 6 .
77 56.
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Speelstraat in de Heikantstraat

S p e e l s t r a a t i n d e S p i n n e r i j s t r a a t v a n 2 5 j u l i to t 7 a u g u s t u s. I n fo o p 0 5 2 4 2

B e r l a re c u l to e r t : g e z i n s f i e t s to c h t v a n d e c u l t u u rd i e n s t m e t ve l e ve r ra s s i n g e n o n d e r we g. H o u a l v a s t zon d a g

1 8 s e p te m b e r i n d e n a m i d d a g v r i j.
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L a a t j e k n o t b o m e n e n h o u t k a n te n gr a t i s k n o t te n d o o r R e gi o n a a l L a n d s c h a p

S c h e l d e D u r m e. I n fo o p 0 5 2 3 3 8 9 1 0 e n j a n @ r l s d. b e.
o p w w w. a fs v l a a n d e re n . b e.
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Wo rd g a s tg e z i n vo o r e e n s t u d e n t u i t h e t b u i te n l a n d. I n fo

B e s c h e r m m e e z w a l u w n e s te n a a n j e wo n i n g ! Vr a a g t u s s e n 1 5 m e i e n 3 1 j u l i s u b s i d i e

a a n . I n fo o p w w w. b er l are. b e ond er ‘m i l i eu’ of 0 52 43 23 47.
d e c u l t u u rd i e n s t v i a c u l t u u r @ b e r l a re. b e.
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S c h r i j f j e i n o p d e m a a n d e l i j k s e U i T- n i e u w s b r i e f v a n

D e j e u g d r a a d zo e k t n o g p l a a t s e l i j k j o n g t a l e n t vo o r e e n v r i j p o d i u m o p

2 6 n ove m b e r i n CC S t ro m i n g. B a n d s, D J ’s, c o m e d i a n s, … n e m e n c o n t a c t o p. I n fo : 0 4 7 6 4 6 7 0 6 1 .
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Blijf per e-mail

o p d e h o o g te v a n o m l e i d i n g e n o p j o u w b u s - o f t r a m l i j n . S c h r i j f j e gr a t i s i n o p w w w. d e l i j n . b e / o m l e i d i n g e n .
k e e r s h i n d e r i n o n ze g e m e e n te ? B l i j f o p d e h o o g te v i a w w w. b e r l a re. b e e n k i e s d a a r d e k n o p ‘ ve r k e e r s h i n d e r ’.
B e r l a a r s e b e gr a a f p l a a t s e n z i j n t i j d e n s d e zo m e r u re n o p e n v a n 8 . 3 0 to t 1 9 u u r.
r a t i o n e e l e n e rgi e g e b r u i k . D e m o e i te w a a rd vo o r ( ve r ) b o u we r s.
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|
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Ve rAlle

E a n d i s. b e l i j s t d e p re m i e s o p vo o r

Een k lacht m elden over een slecht her steld e op r it

o f s l o rd i g e b e r m n a we r k e n v a n E a n d i s, k a n o p h t t p : / / k l a c h te n . e a n d i s. b e.
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Picknick in het park
Het gemeentebestuur en de cultuurraad nodigen zondag 10 juli vanaf 16 uur alle inwoners uit op een picknick in het kasteelpark.
Dit naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Je brengt je picknick zelf mee, of je koopt ‘m ter plaatse.
Luckas Vander Taelen houdt om 18 uur een gelegenheidstoespraak; voor de kinderen is er aangepaste animatie.
Aansluitend genieten jong en oud vanaf 21 uur van een Boombal: een dansfeest op live folkmuziek.
De toegang is gratis en er komt een grote tent op het domein.
meer info: cultuurdienst, 052 42 73 72

Fotowedstrijd

en cultuur@berlare.be

Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd?
Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem
in of mail je antwoord door naar infogem@berlare.be.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand
een winnaar. Die krijgt een waardebon van 25,00 euro voor

Check je bandenspanning

een etentje in een van onze plaatselijke
eetgelegenheden. We maken de winnaar bekend in het
volgende nummer.

Laatste controle voor je op vakantie vertrekt.
Laat op zaterdag 2 juli tussen 9.30 en 13 uur de

Winnaar Infogem mei-juni

bandenspanning van je wagen gratis checken.

(oplossing: detail telefooncel op pleintje Veerstraat):

Je vindt ons op het Brielplein in Berlare.

Sven Possé (Salvialaan 8) mag zijn waardebon komen

Een correcte bandenspanning is veilig,

ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

zuinig en beter voor het milieu.

Gemeente wint
Hans Vredeman De Vries Prijs
Gemeente Berlare is laureaat van de Hans Vredeman De Vries Prijs.
Deze prestigieuze prijs, uitgereikt door het Louise Vandenbulckefonds
binnen de Koning Boudewijnstichting, wil het behoud van historische
parken in Vlaanderen ondersteunen.
Het dossier van het kasteelpark van Berlare werd door de jury unaniem
gekozen. De prijs, ter waarde van 6.000,00 euro, wordt aangewend
voor de restauratie van een historisch parkornament,
uniek in Vlaanderen: een obelisk op drie bollen
op sokkel. Dit merkwaardige object stond met
zekerheid al op deze plaats in het park aan
het einde van de 18de eeuw.
Het herstel van deze obelisk en taxushaag
staat meteen symbool voor de herwaardering
van het hele domein.

10 AUGUSTUS

Start verkoop losse tickets CC Stromin
g|

Volledig programma in het midden van

Infogem
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LEVEN

“Van een kus of knuﬀel
gaat zoveel dankbaarheid uit.”
WZC Ter Meere op zoek naar bijkomende vrijwilligers

De bewoners en het personeel van

Wat doen jullie zoal in het rusthuis?

Woonzorgcentrum Ter Meere kunnen

Kan het personeel jullie inbreng en inzet
waarderen?

rekenen op zestien enthousiaste vrijwil-

Edith: Van alles. We helpen vooral mee om de

ligers. Mensen die sporadisch of bijna

bewoners een thuis te geven. Een babbeltje

Monique: De professionals zijn blij als we

dagelijks langskomen om te helpen

slaan, huiselijke sfeer creëren, themaversiering

komen helpen. Ik denk dat we voor hen een

en de bewoners een aangename tijd

aanbrengen, meehelpen met activiteiten.

deel van het team zijn. Ze laten ons in elk geval

te bezorgen. Ik ontmoet er drie: Edith,

voelen dat we welkom zijn. En onze suggesties

Monique en Gilbert. Het valt meteen op:

Monique: En dansen met de bewoners.

vrijwilligers zijn goedlachse mensen die

Sommige doen niets liever. Maar evengoed

graag honderduit vertellen.

maak ik pakjes voor vaderdag en zorg ik voor

Edith: Juist. We hebben eens gevraagd om de

Goeie ambassadeurs. Want Ter Meere

de fruitvoorraad van enkele mensen. Bestelling

rolstoelen te merken. Wij weten niet altijd goed

heeft nood aan extra vrijwilligers.

noteren, doorgeven, ophalen bij de fruitboer en

van wie een rolwagen is of op welke afdeling

het uiteindelijk bezorgen op de kamer.

hij thuis hoort. Ze hebben daar even later voor

Edith (65) had lang een kaaswinkeltje.

vallen niet in dovemansoren.

gezorgd. Weet je, ze hebben zelfs een salonnetje

“Ik moet dagelijks met mensen kunnen

Edith: De drukste maand is toch november.

speciaal voor ons gereserveerd. Daar komen we

omgaan. Een buurvrouw was vrijwilliger in

Dat is de seniorenmaand met veel activiteiten,

samen, drinken een koﬃetje, we hebben er een

Herfstvreugde, het vroegere OCMW-rusthuis

zoals het feestelijk en uitgebreid ontbijt op elke

postvak en kunnen onze persoonlijke spullen

in Berlare. Een paar jaar terug ging ik eens

afdeling. We helpen dan waar nodig de

achterlaten.

met haar mee en sindsdien ben ik verkocht.”

bewoners bij het aanschuiven.

Monique (61) heeft 13 jaar voor het OCMW

Monique: De bewoners zitten graag bij ons in

gewerkt. “Ik werkte hier heel graag, maar het

Gilbert: Mijn drukste periode breekt nu aan.

deze huislijke woonkamer. We knutselen dan

werd te zwaar. Omdat ik veel bewoners en

In de zomermaanden plant het team de meeste

met hen, samen met de ergotherapeuten en de

hun familie niet kon missen, ben ik vrijwilliger

uitstappen. En dan moeten ze op hun chauﬀeur

animatoren. Een bloemstukje maken bijvoor-

geworden.” En Gilbert (61) is er ingerold toen

kunnen rekenen hé. Buiten het seizoen doe ik het

beeld. En ondertussen praten over vroeger en nu.

zijn moeder in Herfstvreugde verbleef. “Een

wat kalmer aan. Mijn vrouw en ik vangen

ergotherapeut vroeg me of het niets voor mij

immers een kleindochter op en straks komt er

Edith: Onze relatie tot het personeel is welom-

was. Ik rij graag rond en voor ik het wist, was

zelfs nog een kleintje bij.

lijnd. Onze rechten en plichten liggen vast in

ik chauﬀeur van een bewonersbusje.”

een vrijwilligerscontract. Je brengt niet zomaar
iemand mee die je helpt om met de bewoners te
gaan wandelen. Dat moet vooraf voorgelegd en
goedgekeurd worden. En Gilbert moet als
chauﬀeur regelmatig zijn ogen laten keuren.
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Monique: Dat is maar goed ook in zo’n grote

Monique: (lacht) Maar ze heeft wel goed

Zijn er nog een speciale activiteiten waar

organisatie. En laat je vooral niet afschrikken

geslapen toen!

jullie naar uitkijken?

sprekende afspraken. Daartegenover staat dat je

Gilbert: Ik denk dat ik zo lang blijf komen als ik

Edith: Op 1 januari 2012 wordt Germaine 100

verzekerd bent.

kan en mag.

jaar. Ze houdt van muziek en feesten.

Edith: Verder worden we jaarlijks verwend met

Monique en Edith: (in koor) Wij ook.

door het woord ‘contract’. Het gaat om vanzelf-

Dat moet een prachtige dag worden: een
honderdjarige op nieuwjaarsdag.

een nieuwjaarsreceptie, een etentje met het
bestuur, een Sinterklaas- en een paascadeautje.

Monique: Germaineken, zet je schrap voor een

Bloemen en pralines hebben we ook al een

Over welke eigenschappen beschikt een

keertje gekregen.

goed vrijwilliger volgens jullie?

Gilbert: Dat is zeer attent. Maar uiteindelijk

Gilbert: In mijn ogen moet een vrijwilliger in

doen we het vooral voor de bewoners. Er gaat

WZC Ter Meere gedienstig, vriendelijk en

zoveel dankbaarheid en vriendschap uit van een

enthousiast zijn.

Word zelf ook vrijwilliger!
Bij WZC Ter Meere blijven extra

glimlach of een knuﬀel.
Edith: Inderdaad. De bewoners stellen onze hulp

spetterende dag!

Monique: En geduldig. Bij veel bewoners gaat

vrijwilligers welkom om de woon- en

alles al wat trager.

leefkwaliteit van de bewoners verder te
ontplooien.

enorm op prijs. Dat geeft veel voldoening.
Edith: Een vrijwilliger hier is best vrolijk en
Monique: Ze zeggen het ons ook hé: goed dat er

optimistisch. Een lang gezicht bederft de sfeer.

mensen zoals jullie zijn. Of ze geven een kus.

Maar het is even belangrijk dat je een luisterend
oor hebt. Dat je kan luisteren naar de verhalen,

Gilbert: En ik ben ‘onze chauﬀeur’. Na een rit

de mooie herinneringen, de pijnlijke momenten.

krijg ik al eens een schouderklopje.

Ik heb ook heel wat mensen getroost toen ze
van Berlare naar Overmere moesten verhuizen.

Edith: Die uitstappen zijn echt wel leuk want
je maakt van alles mee. Weet je nog Monique,

Monique: Ook het thuisfront moet achter je

dat een bewoner eens per ongeluk mijn glas

keuze staan. Mijn man zegt altijd: “Monique is

wijn leegdronk? Dat madammeken was er van

weer content. Ze is naar Overmere geweest.”

aangedaan.

meer info: 09 326 97 30
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LEVEN

Ergens tussen CSI Berlare en ‘de sjampetter’
Lokale politie wil goede criminaliteitcijfers behouden met hulp van inwoners

Rudi: We zijn een team van zes rechercheurs.

forum, vult verder aan met nieuwe informatie

Elke tip, alle informatie onderzoeken wij ernstig.

uit het onderzoek of legt verbanden. Uiteindelijk

Maar dat betekent niet dat we ’s anderendaags

leid jouw tip tot iets of tot niets. In elk geval mag

al bij iemand ‘binnenvallen’. Zo werkt het niet.

je van ons aan het einde van de rit feedback

We moeten hiervoor via een huiszoekingsbevel

verwachten over wat het onderzoek heeft

toestemming krijgen van de onderzoeksrechter.

opgeleverd.

Die weegt dus af of de verzamelde aanwijzingen
ernstig genoeg zijn om de privacy van de

De kans bestaat dan dat ik mij belachelijk

verdachte en zijn vrijheid van woonst te schen-

heb gemaakt.

den. We krijgen pas zijn handtekening als wij
Al meerdere dagen valt een onbekende

ons huiswerk hebben gemaakt met een

Rudi: Toch niet. Nogmaals: wij onderzoeken elke

blanke man van rond de 40 jaar je op in

overtuigend dossier. En dat is maar goed ook.

tip. Dat is onze job. En misschien is je melding

de buurt. Steeds rond 16 uur. Hij heeft

in een later stadium toch geen ‘maat voor niets’.

een zonnebril op en over zijn schouder

Wat doen jullie met mijn telefoontje over

Ik geef een voorbeeld. Er staat iemand aan je

hangt een grote sporttas. Hij draalt

verdachte bromﬁetsers op een buurtplein-

deur met een vreemd verhaal. Je vindt dat wat

en telefoneert. Na ongeveer twintig

tje?

verdacht en je belt ons. Na onderzoek moeten

minuten is hij weer weg. Drugs? Heling

we echter vaststellen dat deze persoon hier

van gestolen goederen? Prostitutie?

Rudi: We registreren jouw melding en proberen

geen strafrechtelijke feiten heeft gepleegd. Zaak

Voorbereiding voor een inbraak?

al zoveel mogelijk informatie via jou in te win-

gesloten. Maar een paar weken later duikt een

Of toch een volstrekt normaal verhaal?

nen. Met hoeveel zijn ze doorgaans? Leeftijd?

gelijkaardig verhaal op in Lokeren. En daar zijn

Je weet het niet. Maar alle tips rond

Tijdstip? We schatten ook in of we onmiddellijk

wel linken met een aantal inbraken. Onze col-

ongebruikelijke situaties zijn welkom bij

een interventieploeg moeten langs sturen. Jouw

lega’s uit Lokeren kunnen dan online zien dat de

de lokale politie en kunnen belangrijk

input krijgt vervolgens speciale aandacht op

verdachte eerder al in Berlare is gesignaleerd.

zijn. Ze helpen mee het goede rapport

de volgende dagelijkse ochtendbrieﬁng met

van de politiezone inzake criminaliteit-

heel het korps. De collega’s zijn dan ingelicht en

bestrijding bestendigen.

kunnen eventueel linken aan andere meldingen

Waar ligt de grens met verklikken?

of eigen vaststellingen. Misschien verzamelen

Rudi: Wie zijn buurman een hak wil zetten

De beeldvorming rond speurwerk is nogal

de bromﬁetsers ook nog op een andere plaats

omdat hij zijn haag niet wil scheren, moet niet

zwart-wit. Je hebt het spotbeeld van de

in onze zone. Of hebben we weet van handtas-

bij ons zijn. Maar alle inwoners hebben er be-

speurder die de nagels vijlt met de voeten

dieven die zich met een bromﬁets verplaatsen.

lang bij om niet-alledaagse, verdachte situaties

op het bureau. Televisie dan weer laat ons

We overleggen ook op welke manier we jouw

of handelingen door te geven. Dat staat voor

geloven dat je een zaak oplost in vijftig

melding verder checken. Na de brieﬁng verhuist

mij mijlenver af van verklikken. En we raden

minuten. De waarheid heeft haar recht en

je inbreng naar ons Lokaal Informatie Kruis-

het niet aan omdat het in een latere fase de

dus gingen we praten met hoofdinspecteur

puntnetwerk. Elke agent, of die nu in Zele of

bewijskracht naar beneden haalt, maar wie dat

Rudi Moerman, chef van de lokale recherche.

Berlare werkt, consulteert dit online informatie-

wil, kan anoniem getuigen.
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Goed rapport

Wie is het?

De aanpak van onze politiezone werpt zijn

Een goeie visie en structuur enerzijds en de

Rudi: Als je iets opmerkt, activeer dan je

vruchten af. Heroïnedealers bijvoorbeeld zijn

waakzaamheid van de burger anderzijds zijn

zintuigen. Zoals je vroeger het gezelschaps-

zo goed als uitgeschakeld.

essentieel om de veiligheid in onze gemeen-

spel ‘Wie is het?’ speelde. Is het een man of een

In het arrondissement Dendermonde met

te te handhaven en nog te verhogen.

vrouw? Hoed op? Snor? Bruin haar?

veertien zones tellen Berlare en Zele al

Sommige buurten hebben ervoor gekozen

En bij uitbreiding: nummerplaat, merk en type

verschillende jaren het laagste of tweede

zich te verenigingen in een buurtinforma-

auto, beschadigingen, Nederlandstalig, Fransta-

laagste aantal feiten per duizend inwoners

tienetwerk (BIN). Dat is een gestructureerd

lig, hoge stem, hese stem, …?

inzake drugsdelicten (nog slechts 44 zaken

samenwerkingsverband tussen burgers en

Maar de belangrijkste tip is wellicht deze:

in 2010) en inbraken (73 en 32 pogingen in

lokale politie. In onze gemeente heb je zo

reageer snel. Hoe vlugger je ons verwittigt, hoe

2010). En wat nog belangrijker is: deze

een BIN in de Heikantstraat en in de

groter de kans op een snelle opheldering.

politiezone heeft de sterkste ophelderings-

Fonteinstraat/Grote Kouterstraat. Maar het

graad van het arrondissement. Het resultaat

is intussen duidelijk dat je ook als particulier

van gedurfde beleidskeuzes en een open

van grote waarde kan zijn. Rudi heeft nog

communicatie, meent Rudi.

een paar nuttige tips voor attente burgers.

Rudi: Toen we de structuren van de politiezone

meer info:

Berlare-Zele uittekenden begin jaren 2000, heb-

bel 101 voor heel dringende oproepen

ben we sterk gehamerd op een geïntegreerde

bel in alle andere gevallen 052 45 98 45

werking van onze verschillende diensten. Elke

(elke werkdag van 8 tot 20 uur; op zaterdag van 9 tot 17 uur)

dienst zou zijn specialisatie behouden, maar
samenwerking, kennisdeling en teamspirit
moesten sleutelbegrippen worden. En ook de
strategische keuzes indertijd van zonechef De

Patrouille tijdens je vakantie

Rocker lonen: op elk moment van de dag staan
twee personen van ons rechercheteam stand-by

Wie dat wil, kan zijn woning extra laten checken tijdens zijn afwezigheid. De politie

en zijn twee interventieploegen actief in het

komt dan geregeld langs voor nazicht. Het team controleert meteen ook de achterzijde

straatbeeld. Dat laatste betekent ondermeer

van de woning en ramen en deuren.

dat je je reactiesnelheid behoudt als één ploeg is

Een aanvraagformulier vind je op www.lokalepolitie.be/5436 onder ‘projecten/afwezig-

opgeroepen voor pakweg een verkeersongeluk.

heidsmelding’. Of kom langs op het bureau aan het Donkmeer. Aanvragen kan vanaf

Geloof me, lang niet elke politiezone beschikt

drie maand voor vertrek en ten laatste zeven dagen ervoor.

over een permanente tweede ploeg. Als er geen
oproep is, schakelen we die ook in bij andere
projecten.

meer info: politieantenne Donkmeer, 09 367 50 15
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GEMEENTERAAD

Gemeentelijk nood- en interventieplan
De gemeenteraad van juni heeft het gemeentelijk nood- en interventieplan aanvaard.
Dit plan brengt alle risico’s op ons grondgebied in kaart, somt de nodige maatregelen op en bevat procedures
en actiekaarten om eﬃciënt en snel te kunnen handelen.
Voor grote evenementen als de Waterfeesten en Festivaria bestaan
al veel langer speciﬁeke plannen. Maar het is noodzakelijk om zoveel
mogelijk risico’s te inventariseren. “Dat hebben we nu gedaan”, zegt
gemeentesecretaris Frank Lippens. “Naast de inventaris zijn ook maatregelen en procedures uitgewerkt om de verschillende noodsituaties
(transport, natuurramp, zware brand, nutsvoorzieningen, vogelgriep,
evacuatie, …) gestructureerd de baas te kunnen.”
Er is ook een veiligheidscel opgericht. Die houdt het plan op
geregelde tijdstippen actueel en komt bijeen bij noodsituaties.
In dat veiligheidsteam zitten, naast de burgemeester en de noodambtenaar, vertegenwoordigers van diensten die absoluut nodig zijn om
een crisis te beheersen: hulpverlening, medische hulp, politie, logistiek
en communicatie.
“We hopen dat we dit handboek nooit moeten gebruiken voor een
echte ramp. Maar als het noodlot toch toeslaat, kan je maar beter
goed voorbereid zijn”, aldus nog de gemeentesecretaris.

Berlare investeert verder in uitbouw kerkhoven
De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van een perceel om
het kerkhof van Uitbergen uit te breiden. “Het huidige kerkhof is te
klein en is aan reorganisatie toe. De mogelijkheid om dit aanpalend
stuk grond te kopen is een buitenkans”, zegt Julien Wettinck (Open
vld), schepen bevoegd voor de begraafplaatsen. Het gaat om een
perceel van 1.075m² dat onmiddellijk aansluit op het huidige kerkhof
in de dorpskern.
Daarnaast heeft de gemeenteraad ook beslist om de urnenvelden in
Uitbergen (15), De Donk (24) en Berlare (40) te vergroten.

Samenvattingen
van gemeenteraadsversla
gen
vind je op
www.berlare.be
onder
‘bestuur en beleid’.
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Verkeersmaatregelen Waterfeesten
Tijdelijke hinder voor volkstoeloop

© Kirsten Van der Haegen

Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus zakken duizenden sportliefhebbers en liefhebbers van het goede leven af
naar onze gemeente voor de Waterfeesten. Dat betekent ook dat het gemeentebestuur op het parcours en in de feestzone
een aantal veiligheidsmaatregelen neemt. Dat heeft ondermeer gevolgen voor het verkeer.

Op zaterdag is er om 10 uur een aﬂossingstriatlon en om 14 uur een

Je mag op zaterdag tussen 9.30 en 17 uur niet rijden tegen de

kwarttriatlon. Deze wedstrijden doorkruisen een deel van het grond-

wedstrijdrichting in:

gebied.

• op Donklaan (stuk Scheve Villa);
• in Veulaertstraat vanaf kruispunt met Maaidonkstraatje;
• in Brielstraatje;

Verkeersmaatregelen zaterdag

• in Maaidonkstraatje;
• in Moleneindestraat tussen kerkwegel en Nieuwdonk;

Het ﬁetsparcours van de kwarttriatlon is als volgt:
Donklaan vanaf Brielstraat tot aan kruispunt met Blauwhofdreef |

• in Maaidonk (alle verkeer verboden van Weidelandstraat naar
Brielstraatje).

Donklaan (Scheve Villa) via verbindingsweg Uitbergen-Berlare naar
Sluis | vanaf Sluis naar binnendijk en Scheldedijk | Moleneindestraat |

Het is verboden om te rijden met de wedstrijdrichting mee op

Veulaertstraat | Maaidonkstraatje | Broekdam | Paepenbogtstraatje |

zaterdag van 9.30 tot 17 uur:

Brielstraat | Donklaan.

• op Donklaan vanaf kruispunt met Brielstraat tot aan kruispunt met
Blauwhofdreef.

Er geldt een parkeerverbod van vrijdag 5 augustus om 18 uur tot en
met zaterdag 6 augustus om 18 uur:
• op parking Wandelpad (rechtover ’t Winkeltje, Donklaan);

Verkeersmaatregelen zondag

• in Moleneindestraat tussen Moleneinde en Veulaertstraat;
• op de verbinding tussen Moleneinde en Sluis;

Voor de Waterfeesten wordt:

• op Sluis tussen Hoogstraat en Nieuwdonk.

• van 8 tot 10 uur de Donklaan afgesloten voor alle verkeer tussen
Kapelleplein en Zandstraat;

Alle verkeer in beide richtingen is verboden op zaterdag van 9.30 tot

• van 10 tot 24 uur de Donklaan afgesloten voor alle verkeer tussen
het kruispunt met de Dendermondse Steenweg en huisnummer

17 uur:
• vanaf Sluis naar binnendijk tot Maaidonkstraatje
(kruispunt met Veulaertstraat);
• in Broeckstraat –Broekstraatje (verbindingsweg tussen Broekstraat
Overmere en Maaidonckstraatje Uitbergen);
• in Broekstraat tussen Koningstraat en Paepenbogtstraatje;
• in Paepenbogtstraatje (verbindingsweg tussen Broekstraat en

26 (Brugsken);
• van 8 tot 24 uur in het gedeelte van de Donklaan tussen
Blauwhofdreef en Schelde enkel het verkeer toegelaten komende
van Berlare richting Schelde;
• van 8 tot 24 uur een parkeerverbod ingevoerd aan de rechterzijde
in het gedeelte van de Donklaan tussen Blauwhofdreef en Schelde.

toegangsweg Nieuwdonk);
• in Brielstraat.
meer info:
technische dienst, 052 43 23 46
en technische.dienst@berlare.be

Ontdek het programma van de Waterfeesten op p. 22.
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GEREGISTREERDE GEBOORTEN

VOLTROKKEN HUWELIJKEN

30/03/2011

Mathias Vanlindt

14/05/2011

30/03/2011

Sam Meesens

21/05/2011

Peter Audenaert en Sabine Roels

31/03/2011

Tara Meesens

27/05/2011

Birger Van Langenhove en Caroline De Vos

02/04/2011

Lieze Van Migerode

03/06/2011

Joris Duquet en Lauren Van Daele

10/04/2011

Pauline Devriendt

03/06/2011

Mario Van den Steene en Els Nijs

19/04/2011

James Maes

04/06/2011

Tim Huylebroeck en Kimberley Van der Haegen

19/04/2011

Mathis Wyﬀels

21/04/2011

Niels Schatteman

21/04/2011

Ramzia Tchalombo

27/04/2011

Mickaël Vereeken

08/05/2011

Evany Van Gyseghem

18/05/2011

Kaat Segerink

Bart Van Gucht en Vicky Hofman

GOUDEN JUBILEA

GEREGISTREERDE OVERLIJDENS
05/04/2011

Omer De Schrijver

05/04/2011

Louis Willems

09/04/2011

Albertus Clincke

19/04/2011

Roger Meuleman

26/04/2011

Jean Marie Janssens

27/04/2011

Yvonne Van der Stelt

29/04/2011

Mathilde Van de Wiele

30/04/2011

Gerrit Teela

04/05/2011

Cesarina Podevyn

05/05/2011

Rachella De Geest

05/05/2011

Paul Jacobs

08/05/2011

Franciscus Benaerens

08/05/2011

Ludovicus Van Steelant

11/05/2011

Maria Boucqué

17/05/2011

Emiel De Schoemaecker

18/05/2011

Mathildis Christiaens

22/05/2011

Agnes De Coninck

23/05/2011

Emiel Van de Wiele

25/05/2011

Leo Meeremans

26/05/2011

Annick Van Cauteren

01/06/2011

Margo Renneboog

07/04/2011

Willy Beelaert en Margarita De Wael

15/04/2011

Cyriel Vander Straeten en Ghislaine Van Lunter

02/06/2011

André De Regge en Jakelina Van Cauteren

03/06/2011

Leon Leys en Maria Wierinck

09/06/2011

Julien Clerinck en Diana Van Goethem

10/06/2011

Marcel Gheysens en Georgette Van Bosch

DIAMANTEN JUBILEA
02/06/2011

Walter Van Londersele en Denise Samin

Vele inwoners vragen om ook adressen
te vermelden. Maar de wet ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer laat dit niet toe.
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5 tips voor een valarm leven
Valpreventie bij senioren vermijdt veel miserie

© Bert Van der Linden

Iedereen valt wel eens. Jong en oud. Alleen: bij oudere mensen

meer. Het incident tast dikwijls het zelfvertrouwen aan. Slachtoﬀers

heeft een banale val vaker nare gevolgen. Het kan iedereen

voelen zich vaak onzeker en durven nog minder bewegen. Sommigen

overkomen. Maar je kan vallen dikwijls wel vermijden door

komen dan nog weinig het huis uit en raken sociaal geïsoleerd. Nog

je voorzorgen te nemen en zo het risico te beperken. Sandra

anderen verliezen hun zelfstandigheid en verhuizen noodgedwongen

Vermaerke is kinesitherapeute in Woonzorgcentrum Ter Meere.

naar een rusthuis.

Zij deelt haar tips rond valpreventie.
Net omdat de gevolgen dramatisch kunnen zijn, heb je er alle belang
Eén op drie 65-plussers zou jaarlijks een ernstige val maken. Bij een

bij de kans op vallen te verkleinen. En dus vroegen we naar de tips van

tachtigjarige loopt dat op tot één kans op twee. Bijna alle ongelukken

Sandra van Woonzorgcentrum Ter Meere.

gebeuren bij een dagelijkse activiteit, in driekwart van de gevallen
zelfs in en rond de eigen woning.

meer info:

De lichamelijke letsels na een valpartij kunnen ernstig zijn. Maar er is

Lokaal gezondheidsoverleg Dender v.z.w.,
053 41 75 58 en logo@logodender.be

1
RUST ROEST

2

3

Je lichaam verandert met

NOOIT TE OUD OM TE
BEWEGEN

WEES EERLIJK MET
GENEESMIDDELEN

ouder worden. Je wordt

Hoe meer je beweegt, hoe

Geneesmiddelen kunnen

wat trager en strammer.

beter. Dat moeten echt

Blijf in elk geval bewegen!

geen zware turn-

Anders neemt je soepelheid af en ga je zelfs trager

4

5
PAS JE (T)HUIS AAN

je evenwichtsgevoel en

BLIJF NIET
RONDLOPEN MET
LAGE BLOEDDRUK OF
ONDERMAATS ZICHT

coördinatie beïnvloeden.

Misschien heb je last van

matten of leg er op zijn

oefeningen zijn. Integreer

Niet in het minst kalmeer-

duizeligheid als je snel

minst een antisliplaag

zoveel mogelijk lichaams-

en slaappillen. Neem

opstaat uit een zetel of

onder. Een antislipmatje in

reageren. Dan kan zelfs

beweging in je dagelijkse

daarom de medicijnen in

je bukt. Meestal duurt

bad en douche voorkomt

een kleine misstap fataal

routine. Met de ﬁets of te

strikt volgens het schema

dat niet lang, maar toch

veel miserie. Zorg voor

zijn. Draag zeker ook geslo-

voet boodschappen doen,

van je huisarts. Meld hem

schuilt in deze situatie een

voldoende verlichting,

ten, stevig schoeisel met

een beetje tuinieren of het

ook ongewenste eﬀec-

groot valrisico. Dat geldt

ook in de kelder. Leg geen

veters of velcro!

gras afrijden. En als je niet

ten en breng hem op de

evenzeer als je een minder

matje of rommel onderaan

goed meer te been bent,

hoogte van alle middeltjes

zicht hebt. Want dan zie

de trap. Berg voorwerpen

zijn er zeker hulpmiddelen

die je neemt, ook deze

je sommige obstakels niet

die je vaak nodig hebt,

zoals een stok of looprek.

die je niet op voorschrift

of te laat. Neem in beide

op in kasten die makkelijk

kocht. Sommige planten-

gevallen contact op met

bereikbaar zijn, …

bereidingen bijvoorbeeld

een (oog)arts.

Kortom: kijk om je heen en

kunnen immers het eﬀect
van klassieke geneesmiddelen versterken.

Hecht losliggende
elektriciteitssnoeren vast
aan de muur. Vermijd

gebruik je verstand.
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Private eigendommen
Eigenaars krijgen professioneel advies en 750,00 euro
Europese en Vlaamse regels verplichten

regen vaak sterk onder druk te staan. Er zijn

pervlakten die naar de straatzijde afwateren,

gemeenten om enkel nog rioleringen

wel noodoverlaten voorzien om te lozen in

een aparte afvoer hebben. Eigenaars van een

aan te leggen die regenwater en

waterlopen, maar dat verdund afvalwater is

nieuwbouw of een recente grondige verbou-

afvalwater gescheiden opvangen en

dan weer niet zo goed voor het milieu.”

wing hebben in principe geen werk meer:

afvoeren. Die maatregelen hebben

de verplichting om gescheiden af te voeren

natuurlijk maar zin als ook private

De argumenten zijn sterk, maar als eigenaar

volgens de stedenbouwkundige voorschrif-

eigendommen gescheiden aansluiten

van een woning of zaak is het wellicht toch

ten bestaat al enkele jaren, ook al ligt er in de

op het ontdubbelde openbaar rioolnet.

even schrikken. Gemeente Berlare wil daarom

straat nog een gemengde riool.”

Waar nodig zullen inwoners daarom ver-

de betrokken inwoners bijstaan. Het gemeen-

plicht de riolering op hun grond moeten

tebestuur heeft een subsidiereglement ge-

splitsen. Maar daar staan goeie raad van

stemd en het stelt afkoppelingsdeskundigen

experts en een subsidie van 750,00 euro

ter beschikking. Hiervoor is een samenwer-

tegenover.

kingsovereenkomst met RioAct getekend.

Wacht niet op openbare
riolering
Er zitten rioleringswerken in de pijplijn voor

Afvalwater en regenwater zullen voortaan in aparte buizen worden afgevoerd.

dit en volgend jaar in ondermeer de Strijdam-

Wettelijk verplicht

Zo’n gescheiden rioleringsstelsel heeft veel

straat, de Schuttersweg en het Slot.
Dat betekent dat de eigenaars daar op rela-

voordelen, weet ook Jolien Rogiers van de

Jan Mertens is zo’n afkoppelingsexpert. “Een

tief korte tijd een gescheiden stelsel op hun

dienst huisvesting: “In de eerste plaats is

gescheiden rioleringsstelsel in de straat

terrein moeten hebben. Maar Jan Mertens

regenwater niet vervuild en moeten we

houdt voor de bewoners dus een wettelijke

raadt aan om niet te wachten tot er concrete

het dus niet zuiveren. Daarnaast horen we

verplichting in: ze moeten het regenwater af-

openbare werken worden aangekondigd.

allemaal dat drinkwater schaars wordt. We

komstig van het dak en van andere verharde

“Vroeg of laat is ook jouw straat aan de beurt

kunnen daarom maar beter het regenwater

oppervlakten zoals een terras en oprit, afkop-

en dan moet je toch overschakelen. Als je

gebruiken om bijvoorbeeld het toilet te

pelen van de afvalwaterriool. Voor gesloten

bijvoorbeeld je oprit, terras of tuin gaat aan-

spoelen, te poetsen of de tuin te sproeien.

bebouwingen geldt er een uitzondering:

leggen, is het een goed idee om meteen de

Tot slot komen gemengde riolen bij hevige

hier moeten enkel de daken en verharde op-

afkoppeling volgens de huidige regelgeving
te voorzien.”
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Als je bijvoorbeeld je oprit, terras of tuin gaat aanleggen,
is het een goed idee om meteen de afkoppeling
volgens de huidige regelgeving te voorzien.

moeten afval- en regenwater scheiden
Advies op maat
Mensen die de goeie raad van Jan volgen en
Bewoners van straten met concrete rio-

niet wachten tot er een brief in de bus zit,

leringsplannen, krijgen een brief van het

kunnen eveneens een beroep doen op zijn

gemeentebestuur in de bus. Het is een uitno-

expertise of die van een collega en dus in

diging voor een infovergadering.

aanmerking komen voor de gemeentelijke

De brief bevat ook de contactgegevens van

premie. Neem in dat geval contact op met

een afkoppelingsdeskundige. Van Jan bijvoor-

de dienst huisvesting die op haar beurt een

Jan Mertens, afkoppelingsdeskundige van

beeld. “De afkoppeling is niet altijd makkelijk

afspraak voor je maakt.

RioAct: Gemeente Berlare is zo verstandig

te verwezenlijken. En lang niet iedereen

geweest externe professionals in te schakelen

heeft inzicht in deze materie. Dat is normaal.

De eigenaar mag een aannemer inschakelen

Gemeente Berlare is zo verstandig geweest

of zelf de aanpassingswerken uitvoeren. In elk

externe professionals in te schakelen om

geval keert de deskundige nog eens terug

particulieren bij dit project te begeleiden.

om de werken te controleren.

Als een eigenaar me belt, kom ik langs om de

Als de installatie voldoet, schrijft Jan een

situatie ter plaatse te bekijken.

positief verslag. Jolien Rogiers van de dienst

meer info:

In samenspraak met de bewoners werk ik dan

huisvesting licht nog kort de subsidieproce-

dienst huisvesting,

een voorstel uit om zo goedkoop en eﬃciënt

dure toe: “Je stuurt dit verslag, samen met het

0474 08 06 65

mogelijk de afvoer van regen- en afvalwater

ingevulde subsidieformulier en de facturen

en huisvesting@berlare.be

te splitsen.”

van de aannemer en/of de aankoop van
materiaal naar dienst huisvesting, Dorp 22 te
9290 Berlare. Als het dossier volledig is, krijgt
de aanvrager de subsidie uitbetaald.
Deze tussenkomst bedraagt standaard 750,00
euro. Ligt het factuurbedrag lager, dan dekt
de subsidie de exacte prijs. Voor alle duidelijkheid: de tussenkomst van RioAct is noodzakelijk om aanspraak te maken op de subsidie.”

om particulieren bij dit project te begeleiden.
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Uitvoering nieuwe fase
sportpark Overmere gestart
Gemeente beperkt hindertijd voor gebruikers
Wie passeerde kon het al merken: eind mei zijn de werken in sportpark Overmere herbegonnen.
De zogenaamde fase 2 omvat hoofdzakelijk sportinfrastructuurwerken en is wellicht daarom voor sportieve inwoners
het belangrijkste onderdeel van dit meerjarenproject.

Vorig jaar heeft het gemeentebestuur vooral de toegankelijkheid van

De grasmat van het voetbalterrein dat omsloten wordt door de atle-

het sportdomein aangepakt. De drevenstructuur werd hersteld en

tiekpiste, wordt heel grondig aangepakt. De handboogschutters van

ruime, mooi aangelegde parkings verwelkomen sporters en

de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan mogen binnenkort een nieuwe

supporters.

extra mast inschieten. En BMX-liefhebbers hebben straks een eigen
aangelegd terrein achter de sporthal.

Nu is dus de sportinfrastructuur zelf aan de beurt. In eerste instantie
neemt aannemer Sportinfrabouw de atletiekpiste onder handen.

Tot slot voorziet het plan van fase 2 extra groenaanleg om de integra-

Bijzondere aandacht bij deze renovatie gaat uit naar de waterafvoer

tie van de sportfaciliteiten met de omgeving te verhogen.

van de piste. Nieuw is een verspringbak die naast de piste komt. De
bestaande Finse piste en de nu nieuw aan te leggen atletiekpiste wor-

De werken worden heel bewust nu uitgevoerd, tussen twee sport-

den in deze fase ook met elkaar verbonden. Op die manier genieten

seizoenen in, om de hinder voor de gebruikers te beperken. Zonder

zowel competitie- als recreatiesporters van een groter en uitdagender

grote tegenslagen is alles midden september al klaar. Enkel de voet-

jog- en loopterrein. Het gemeentebestuur breidt de Finse piste zelf

balmat zal voor een langere periode niet kunnen worden belopen.

trouwens uit met een Fit-o-meter. Dat zijn een aantal relatief een-

Maar het resultaat moet dan ook kwaliteitsvol en duurzaam zijn.

voudige oefeningen voor je conditie, lenigheid en kracht. Ze liggen
verspreid langs de piste.

meer info:
technische dienst, 052 43 23 46
en technische.dienst@berlare.be
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Tuymans, Decleir en Groslot met pensioen!
Schrijf je kind in aan de KUNSTacademie

Joshua Eijbersen, 9 jaar

Elien Osselaer, 15 jaar

Michiel Nelis, 18 jaar

1ste jaar notenleer Uitbergen

voordracht en toneel

tekenacademie

“Ik wil graag gitaar spelen.
Maar daarvoor moet ik eerst
de noten kennen!”

“Toneel is de max,
want ik kan er al mijn
energie in kwijt!”

“Tekenen en schilderen:
voor mij de ideale
ontspanning!”

Wie zoon of dochter heeft die graag tekent, zingt of een gezelschap entertaint, kan de KUNSTacademie overwegen.
De Tekenacademie en de Academie voor Muziek & Woord gaan tegenwoordig hand in hand onder de naam KUNSTacademie.
Maar dat maakt jou niet uit. De twee instellingen, met hoofdschool in Wetteren en ﬁlialen in Berlare, doen er alles aan
om de muzische talenten van je schatten te prikkelen en verder te ontplooien.
Afdeling Muziek & Woord

Afdeling Beeldende Kunst

Voor iedereen vanaf 8 jaar (op 31/12/’11) of het derde leerjaar.

Voor iedereen van het eerste leerjaar.

Lessen op woensdag, vrijdag en/of zaterdag (twee verschillende
lesmomenten per week voor notenleer / één lesuur per week

Lessen op woensdag, zaterdag of zondag (één keer twee lesuren)

voor dictie)
in Berlare (Dorp 101) of Uitbergen (Veerstraat 10)

in Berlare (Gaver 72) of Overmere (Burgs. De Lausnaystraat 79)

Inschrijvingsgeld: 58,00 euro / met vermindering 38,00 euro

Inschrijvingsgeld: 64,00 euro / met vermindering 44,00 euro

(voorwaarden op website)

(voorwaarden op website)

Inschrijven (breng SIS-kaart mee):

Inschrijven (breng SIS-kaart mee):

• vrijdag 2 september van 16 tot 18 uur (Veerstraat 10)

• dinsdag 30 augustus van 14 tot 19 uur (hoofdschool Wetteren)

• zaterdag 3 september van 9 tot 12.30 uur (Dorp 101)

• woensdag 31 augustus van 14 tot 19 uur (hoofdschool Wetteren)

• woensdag 7 september van 13.30 tot 18.30 uur (Dorp 101)

• tijdens de lesuren en uiterlijk op woensdag 28 september

• tijdens de lesuren en uiterlijk op vrijdag 30 september

• of op het secretariaat van de hoofdschool in Wetteren

• of op het secretariaat van de hoofdschool in Wetteren
Proeﬂessen op zaterdag 10 of woensdag 14 september
(13.30 tot 20 uur).

Proeﬂessen op zondag 11, woensdag 14 of zaterdag 17 september.

Deze info geldt voor beginnende leerlingen. Voor leerlingen Muziek & Woord kunnen er vanaf het tweede jaar ook lessen zijn op weekavonden.
De uurroosters vind je op de websites van beide afdelingen.
meer info: KUNSTacademie, afdeling Muziek & Woord, 09 369 24 90 en www.gamwwetteren.be
KUNSTacademie, afdeling Beeldende Kunst, 09 366 00 54 en www.academiewetteren.be
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Rinkelende gsm = champagne!
Gedrevenheid, tempo en humor bij lezing My Fair Lady
Ik ben op de afspraak bij Frans Maas (professor Higgings) en

Tijdens een korte pauze trek ik mijn stoute schoenen aan. Of dat toch

Deborah ‘Wie wordt Maria?’ De Ridder (bloemenmeisje Eliza

niet riskant is, één lezing en dan opnemen. “Ervaring leert me dat je

Doolittle) voor een tekstlezing van My Fair Lady. Twee dagen

met een goede voorbereiding en sterke acteurs een mooi resultaat

later gaan alle gesproken dialogen op de band. Een straf

neerzet in een korte tijd”, antwoordt Frank. “Wat ik vandaag met mijn

staaltje van vakkennis, goesting, teamspirit, spanning en

spelers doe, is werken op interpretatie en sfeer: lachje hier, zuchtje

adrenaline. Het bindmiddel heeft een naam: regisseur Frank

daar. Wees gerust, we houden niets op band dat niet goed genoeg is.

Van Laecke.

En desnoods herbeginnen we honderd keer opnieuw. Maar ik geloof
niet dat het met deze ploeg zover komt.”

Frans en Deborah zijn twee professionals. Maar doorheen de lezing
wijst Frank hen geregeld op de eigenheid van de grote openluchtscè-

Ik wil antwoorden dat ik hem geloof. Maar mijn telefoon rinkelt en

ne. Ze moeten de ruimte vullen en rekening houden met de galm. Van

Frank is me voor. “Een ﬂes champagne!”, straalt hij. Ik kijk hem vragend

Laecke hoort als geen ander de tekst weerklinken op zijn Donkmeer.

aan. “Geen telefoons op repetities is hier de afspraak.”

Nu al. Als een dirigent die in zijn hoofd precies heeft waar hij zijn
muzikanten en de partituur wil brengen. Als geen ander weet hij zijn

Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Of toch bijna.

spelers veel meer te laten zeggen dan wat er in de brochure staat.
’t Is onvoorstelbaar hoe hij een wat vlakke dialoog van de zoekende,

meer info:

aftastende acteurs in geen tijd pimpt tot een geanimeerd en gelaagd

Festivaria speelt My Fair Lady

‘hoorspel’.

van 19 augustus tot 3 september aan het Donkmeer.
Tickets en info via www.festivaria.eu

We vliegen in een rotvaart door de brochure. Deborah is er toch niet

of op 09 367 88 40 (zaterdag van 10 tot 12 uur).

gerust in. “Vooral dat dialect van hier is voor een Antwerpse moeilijk
op te pikken. Ondanks het engelengeduld van Rik.”
Rik is Rik Coppieters en haar taalcoach voor de gelegenheid. Ook
voor Frans is het best spannend. Hij valt immers in en moet ook zijn
zangpartijen nog opnemen. Hij haalt aarzelend een oefenbandje

Het verhaal

boven. Hoe meer Van Laecke hoort, hoe enthousiaster hij op de Rwd-,
Fwd- en Playknoppen ramt. “Komt helemaal goed”, verzekert hij zijn

Op een regenachtige avond loopt Eliza professor Higgins tegen

hoofdrol die hij meteen weer onder een lawine tips bedelft. “Breng

het lijf. Higgins raakt gefascineerd door haar platte taalgebruik

meer spreekstijl in je zangpartijen, Frans. Je kan dan mooier intoneren,

en volkse manieren. Hij sluit een weddenschap af met een vriend:

inkleuren, schakelen van de ene naar de andere emotie.” En Frans knikt

hij zal Eliza van haar accent afhelpen en haar beschaafde manieren

instemmend en noteert.

bijbrengen.
Met: Deborah De Ridder, Frans Maas, Luk Vernimmen,
Jef Coppieters, Livia Vernimmen, Rik Coppieters e.a.
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Waterfeesten 2011: kinderen baas!
Of wordt het toch de sterkste man van België?

© Bert Van der Linden

De Waterfeesten zijn – samen met de openluchtmusicals – het sterkste toerismemerk van onze gemeente.
Al decennia lang. Het basisrecept blijft top: animatie op, rond en boven het Donkmeer voor een breed
publiek. Organisator Wen De Lathauwer blijft met deze ingrediënten werken, maar houdt de kruiding
dit jaar een stuk kind- en dus gezinsvriendelijker. Met als klap op de (euh) vuurpijl een gratis kinderdorp.

De Waterfeesten zijn nog steeds een hoogdag in de

veel plezier beleven aan de kaboutermolen en aan de

regio. Bij droog weer is het op de koppen lopen rond

molen met grote pluchen dieren waar ze samen met

het Donkmeer. Die volkstoeloop is het gevolg van een

mama en papa op mogen. De wat oudere kids kunnen

jarenlange traditie. Elke bezoeker weet wat hij mag

terecht in de arena met een levend voetbalspel, sumo

verwachten. Accentverschuivingen moet je in die zin

worstelen en boksen. En tot slot dagen we de echte

goed overwegen. En dat heeft Wen De Lathauwer,

durvers uit met een go-quad piste.”

die het volksfeest nu voor de zevende keer in goede
banen leidt, ook gedaan. “Kinderen komen al jaren mee

Wie wordt sterkste man van België?

met hun ouders. We hadden de laatste tijd al wat extra
aandacht voor hen. Maar die animatie was verspreid

De extra inspanningen voor kinderanimatie hebben

in de feestzone en veelal betalend. Of kinderen ervan

weinig invloed op de gekende formule. Reddingsde-

genoten, hing dus grotendeels af van de portemonnee

mo’s van de Seaking en een blusdemonstratie van

van de ouders.”

de politiehelikopter met gigantische emmer blijven.
Het vliegend podium verwelkomt Merel (Amika), Lisa

De vernieuwde kinderaanpak heeft twee grote troeven:

del Bo, Kevin (winnaar Idool 2011), Paul Severs, Corry

alle animatie is gratis en is bovendien samengebracht

Konings, Anagrace en Swoop en leidt de vuurwerkapo-

op één locatie: de gemeentelijke parking Donkmeer

theose in. Verder heel de dag door veel en opvallende

en het terrein van de wekelijkse markt ernaast. Dit

straatanimatie. Als opmerkelijke extra is Wen er in

kinderdorp moet het paradijs zijn voor iedereen tussen

geslaagd de wedstrijd voor ‘De sterkste man van België’

0 en 16 jaar. Wen legt uit waarom: “Grimeren, ballonnen

naar het Donkmeer te krijgen. “Vanaf 14 uur strijden

plooien, ontmoetingen met bekende kinderﬁguren zijn

potige kerels voor deze titel ter hoogte van restaurant

de opwarmertjes. De acteurs van ons Berlaars poppen-

Regina. Ze gaan de confrontatie met elkaar aan in zes

theater Sloeber spelen doorlopend, net als de DJ van

duels. Zo moeten ze ondermeer een auto tillen, een

de kinderdisco. Verder komen er een grote speeltent

vrachtwagen van 25 ton trekken en jongleren met

en mobiele kindertruck. Leuk worden ook de gekende

tractorbanden.”

gezelschapsspelen in reuzenformaat. Een treintje rijdt
dan weer de kleinsten rond. Die zullen ongetwijfeld ook
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zaterdag, 18 uur

Programma vrijdag en zaterdag
De dagen vóór de Waterfeesten is er ook steeds van alles te beleven op
en rond het water. Een overzicht:

vrijdag 5 augustus
14.30 uur:

jeugdviswedstrijd

zaterdag 6 augustus

Inwoners goedkoper
naar Waterfeesten

10 uur:

trio-triatlon

14 uur:

kwarttriatlon

18 uur:

Summerfest met Te land, ter Donk en in het meer:
Hoog & droog!
Het spektakel blijft. Geen schans dit jaar, wel twee strak

Inwoners van Berlare krijgen korting op de tickets

gespannen kabels op 1 meter van elkaar waartus-

voor de Waterfeesten. Zij betalen zij slechts 3,00

sen de deelnemers zich met een ‘voertuig’ naar de

euro in voorverkoop. Deze goedkopere tickets zijn

overkant laten glijden om de ﬁnishbel te luiden. Hoe

enkel verkrijgbaar op het gemeentesecretariaat

ze dat doen, heeft geen belang. Zolang ze maar beide

(Dorp 22) van 18 juli t.e.m. 5 augustus, tijdens de

kabels gebruiken.

openingsuren van het gemeentehuis. Er is een

Maximum vier personen per team. Prijzen in verschil-

extra afhaalmoment voorzien op zaterdag 23 juli

lende categorieën.

van 11 tot 13 uur.

Deelnemen: 3,00 euro per kar en 6,00 euro per per-

Enkel een lid van het gezin kan de tickets afhalen,

soon. Inschrijven doe je op www.donkmeer.be. Je leest

op vertoon van de eigen identiteitskaart.

er ook het volledige reglement.

Het voordeeltarief voor inwoners geldt niet meer

Tussendoor kunnen toeschouwers van Hoog &

aan de kassa op zondag 7 augustus.

droog meedoen aan het Belgisch kampioenschap
spijkerbroek hangen. Vier deelnemers hangen boven

meer info: gemeentesecretariaat,

het water aan een jeansbroek. Wie het langs blijft

052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be

hangen, wint een halve liter bier. De vier personen
met de beste tijd komen tegen elkaar uit in de ﬁnale.
De winnaar krijgt een mooie prijs mee naar huis en is
een jaar lang Belgisch kampioen spijkerbroek hangen.

meer info:

Deelnemen kost 2,00 euro. Inschrijven bij voorkeur al

De Waterfeesten vinden plaats

via www.donkmeer.be of nog ter plaatse.

op zondag 7 augustus vanaf 10 uur.
Tickets kosten 7,00 euro en 5,00 euro in

22 uur:

Afterparty in Festivalhal Donkmeer
8,00 euro (5,00 euro in voorverkoop)

voorverkoop. Inwoners betalen in voorverkoop slechts 3,00 euro
(zie apart kaderstuk voor voorwaarden);
Kinderen tot 12 jaar worden gratis
toegelaten. Het volledige programma
vind je op www.donkmeer.be

meer info:

jeugdviswedstrijd: 0473 87 80 55
trio-triatlon en kwarttriatlon: 09 356 89 56
en www.berlare.be/triatlon
Te land, ter Donk en in het meer,
en afterparty: www.donkmeer.be

Ontdek de verkeersmaatregelen voor de triatlon
en de Waterfeesten op p. 13.
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Waar heb ik vandaag eens zin in?
Speelplein voor tieners speelt kort op de bal
Weinig of geen gemeenten hebben een tienerspeelplein. Berlare heeft dat wel. Iedereen van 10 t.e.m. 15 jaar is er welkom.
Vijf weken lang de zomer van je leven met Kabxxm: avontuurlijk en uitdagend, ontspannend, prettig gestoord en bovenal met
een hoog vakantiegehalte. En je moet niet op voorhand inschrijven, behalve voor de uitstappen.
MONKEYLAND
maandag 4 juli
dinsdag 5 juli
woensdag 6 juli

vm
nm
vm
nm
vm
nm

donderdag 7 juli
vrijdag 8 juli

BEAUTY & NERDS
maandag 11 juli
dinsdag 12 juli
woensdag 13 juli

uitstap: Bellewaerde
vm
nm

één tegen allen
avonturentraject Nieuwdonk

geen speelplein want Feest van de Vlaamse Gemeenschap
vm allen tegen één
nm ren-je-rot spel
vm groot beauty & nerdsspel
nm groot beauty & nerdsspel

donderdag 14 juli
vrijdag 15 juli

wie ben ik? / speelpleindans
jungle trip
fotozoektocht / bendespel
spelletjes
dropping
doe iets met je handen

uitstap: Bokrijk
vm
nm

fashion & pechen
fashion & pechen

vm
nm
vm
nm
vm
nm

sjorren
zie je wel
reis rond de wereld / wokken
reis rond de wereld
volksspelen / dans
teletijdmachine / robot

ﬁets meebrengen

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

reservekledij meebrengen
reservekledij meebrengen
vertrek om 8 uur; terug rond 18.30 uur
meenemen: lunchpakket en wat zakgeld
geen extra opvang voor en na uitstap

BACK TO THE FUTURE
maandag 8 augustus
dinsdag 9 augustus
woensdag 10 augustus
donderdag 11 augustus
vrijdag 12 augustus

DE ONDERWERELD
maandag 15 augustus
dinsdag 16 augustus
woensdag 17 augustus

uitstap: Walibi
vm
nm

vrijdag 19 augustus

reis door het verleden
sprong naar de toekomst

geen speelplein want O.L.V.-Hemelvaart
vm fotostrip
nm Chinese maﬃa
vm paintball
nm waterspelen

donderdag 18 augustus

uitstap: verkenning op het water en GPS-spel
vm
nm

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

reis door het verleden
sprong naar de toekomst

ﬁets meebrengen

vertrek om 8.30 uur; terug rond 18 uur
meenemen: lunchpakket en wat zakgeld
geen extra opvang voor en na uitstap

KALENDER CC STROMING 2011 | 2012
MEER INFO: SEIZOENSBROCHURE CC STROMING EN www.berlare.be/ccstroming
TICKETS: 052 42 35 31 EN cultuur.reserveren@berlare.be
START ABONNEMENTENVERKOOP

START VERKOOP LOSSE TICKETS

Op woensdag 15 juni

Op woensdag 10 augustus

SEPTEMBER 2011

zaterdag 10 september, 20 uur
HET WOORD
FESTIVAL IN HET TEKEN VAN HET WOORD
In deze 10de en meteen ook feesteditie wordt het
alweer een goede cocktail van stand-up comedy en
muziek met onder andere Bert Gabriëls.

vrijdag 16 september, 19.30 uur
MATHIAS SPRIET | ESTHETIEK VAN HET FRAGIELE
Mathias Spriet streeft de esthetiek van het fragiele na
en gebruikt hiervoor de natuur als bron van inspiratie.

zondag 18 september, 11 uur – Kasteel Berlare
AMICI DELLA MUSICA | KASTEELCONCERT
Voor het eerst een kasteelconcert in het Berlaars
kasteel. Op het programma staat werk van twee
topcomponisten: Mozart en Chopin!
Reserveren verplicht

zondag 18 september, 14 tot 19 uur
BERLARE CULTOERT
Wat is er leuker dan met de hele familie genieten van
een heerlijke ﬁetstocht? Misschien een ﬁetstocht langs
de mooiste plekken van onze gemeente waarbij je gratis kan genieten van muziek, dans en straattheater…

zondag 25 september, 21 uur
THE WIZARDS
The Wizards: een opwindende coversensatie!
The band doet een greep uit 30 jaar pop, blues en
americana classics.
OKTOBER 2011

zaterdag 1 oktober, 20 uur
JOHAN VERMINNEN | SONGBOOK VAN MIJN HART
- JOHAN VERMINNEN 60!
60 jaar! Dat werd Johan Verminnen op 22 mei 2011.
Tijd om te vieren!
Hiervoor brengt Verminnen de sterkste van zijn
onverwoestbare klassiekers samen en vult die aan
met andere pareltjes. Swingend, soms intiem, maar
onverwacht ook enkele keren serieus rockend.

zondag 2 oktober, 15 uur
GILLES MONART | BOMEN (VANAF 7 JAAR)
Twee standbeelden komen tot leven,
Twee dansende mannen die hen beweging geven.

zaterdag 15 oktober, 20 uur
WILLEM VERMANDERE | ALLES GAAT OVER
Willem werd zeventig, maar ‘van verre’ is daar niets aan
te zien. Hij gaat onverminderd op stap met zijn trawanten Freddy, Pol en Bart, met al hun snaren en gitaren,
een resem ﬂuiten en klarinetten en de grote contrabas.

zondag 16 oktober, 15 uur
HOPLA | HOPLAHOP (PEUTERS)
Willen jullie een dag meemaken uit het leven van
Hopla en zijn vriendjes?
Dat kan! Het populairste konijntje van televisie Hopla
bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd met een leuke
voorstelling speciaal voor de allerkleinsten.

vrijdag 21 oktober, 20 uur
AN NELISSEN | ZUS
‘Zus’: een voorstelling over hoe je je eigen familie,
heel je leven met je meedraagt, tegen wil en dank.
Dat geeft veel leuke momenten, maar ook wel eens
pijnlijke. Het wordt een prettig avondje roeren in familiegeheimen zoals iedereen er heeft.

zaterdag 29 oktober, 20 uur
LOGE 10 | 10 KLEINE NEGERTJES
Op een onbewoond eiland worden tien gasten
uitgenodigd, die elkaar niet kennen. Dan worden ze
door een mysterieuze stem beschuldigd van moord en
blijken ze allemaal iets op hun kerfstok te hebben.
De gasten komen één voor één op gruwelijke wijze
aan hun einde. Een tienkoppige Vlaamse topcast staat
garant voor een avond puur thrillerplezier!

zondag 30 oktober, 11.30 uur
A CE SOIR | GOLD COLLECTION
Aravinda Rodenburg is één van de weinige echte
kleermakers in ons land. Els Robberechts is ‘hat designer’ en speelt een belangrijke rol in de revival van de
hoedencultuur. Beide ontwerpers creëerden hun ‘gold
collection’: 5 miniatuur silhouetten van maatpakken
voor heren, 5 pièce unique hoeden van Els.

DECEMBER 2011
zondag 30 oktober, 19.30 uur
TRIPOLI
Kolkende gitaarrifs, een stuwende bas, Melissa’s stem
en nerveuze drums vormen de fundamenten van
Tripoli’s sound.
NOVEMBER 2011

Zaterdag 12 en zondag 13 november,
10 tot 13 uur en 14 tot 18 uur
ONTSPANNENDE LICHAAMSMASSAGE
Een massage is ontspannend en kikkert je weer op.
Na aﬂoop van de workshop kan je een volledige
lichaamsmassage geven. Info op 03 7754484

zaterdag 12 november, 20 uur
GILI | GILI DRIJFT UIT
Is Halloween zo onschuldig als het lijkt?
En waarom is Halloween nog steeds een hoogdag voor
de satanisten?
Gili trekt het land door om de bevolking van deze
cynische ondergang te redden.

zaterdag 19 november, 20 uur
JEF DEMEDTS | CONFIDENTIES VAN EEN
SERIEMOORDENAAR
Een seriemoordenaar neemt het publiek mee in zijn
verborgen gedachten.
Deze monoloog is een intrigerende reis naar het brein
van een ogenschijnlijk doodnormaal man met een
hoogst merkwaardig tijdverdrijf.

vrijdag 25 november, 20 uur
locatie: Ignace De Wildezaal CC Stroming
CHRIS DUSAUCHOIT | WILD VAN AFRIKA
Chris Dusauchoit leerde het leven in de Zuid-Afrikaanse parken echt kennen dankzij de vele opnames voor
Dieren in Nesten. Hij vertelt aan de hand van foto’s
waarvan hij zelf achterover viel en valt. Nadien zal u
nog wilder zijn van het Zwarte Continent.

zaterdag 26 november, 20 uur
FREE STAGE
“Ben je jong en kan je wat?”
Dan is ons ‘free stage’ zeker iets voor jou!
info: ruud_vdw@hotmail.com

zondag 27 november, 19.30 uur
THE ANTLER KING
Melancholie en sfeer staan centraal in de muziek van
Esther en co, die nog het best als singersong/pop kan
beschreven worden.

zaterdag 3 december, 20 uur
HAN SOLO | MULTIKUL
De tweede soloshow van de eerste extreem-rechtse
stand-up comedian van Vlaanderen!
‘Multikul’ is een sociaal en politiek pamﬂet waarmee
acteur Han Coucke op een harde en humoristische
manier het multiculturele België onder vuur neemt in
zijn hoedanigheid als stand-up comedian ‘Han solo’.

vrijdag 9 december, 20 uur
locatie: Sint-Pietersbandenkerk Uitbergen
ISHTAR | DIVINE LOVE SONGS
In ‘My Love’ zoekt Ishtar het evenwicht tussen sterke
emoties en verﬁjnd muzikaal vakmanschap. De voorstelling is geënt op de wijdvertakte wortels van de
Europese volksmuziek. Een voorstelling die niemand
onberoerd zal laten.

zaterdag 10 december, 20 uur
STENZEL, KIVITS EN MENDERS |
CONCERTO TRICOLORE
‘Concerto Tricolore’ is een heerlijke combinatie van
klassieke muziek en humor. Verrassend origineel, maar
altijd herkenbaar. In ‘Concerto Tricolore’ krijgt het concert een nieuwe dimensie met de aanwezigheid van
een tweede tenor, mister Menders.

zaterdag 17 december, 20 uur
COMPAGNIE LOWIE | JEZUS, MARIA, JOZEF
Albert en Michel, twee broers die al jaren in ruzie
leven, worden gedwongen om kerstavond samen door
te brengen. De sfeer zit zoals verwacht al ver onder nul,
wanneer er plots een hoogzwanger, onbekend meisje
voor de deur staat.
Een hilarische komedie die je meteen in de kerststemming brengt!

zondag 18 december, 17 uur
NICK HANNES | RED JOURNEY
Fotograaf Nick Hannes reisde in 2007 en 2008 een jaar
lang door de vijftien voormalige Sovjetrepublieken
op zoek naar sporen van het verleden en tekenen van
maatschappelijke transitie.
JANUARI 2012

zaterdag 28 januari, 20 uur
DE FRIVOLE FRAMBOOS | TERRA RARE
De ﬂamboyante Peter Hens, grootmeester conférencier
musico-humoroloog, en Bart Van Caenegem, de rustige toetsentovenaar, gidsen jullie andermaal met brio
door een muzikale jungle. Laat je rustig overweldigen
door dit muzikaal-komisch stortbad.

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

FEBRUARI 2012

zondag 5 februari, 11.30 uur
LUCAS DEVRIENDT
Lucas schildert ﬁguratieve, naïeve schilderijen naar de
werkelijkheid. Je mag vergeten dat het een schilderij
is. Het mag werkelijkheid worden. Hiermee wil hij
aantonen dat een schilderij ook een realiteit kan zijn in
plaats van een fantasie. “Want de werkelijkheid op zich
is al fantasierijk genoeg.”

zondag 5 februari, 15 uur
OOST-VLAAMS SYMFONISCH ORKEST |
PETER EN DE WOLF (vanaf 6 jaar)
Een muzikaal sprookje. Niet de woorden maar de
instrumenten vertellen het verhaal. Het Oost-Vlaams
Symfonisch Orkest neemt je mee op een muzikale reis.

zaterdag 11 februari, 20 uur
KARL VANNIEUWKERKE & LES SUPAPPES |
HELDEN IN DE SPORT
‘Helden in de sport’ is een humoristische, historische
en muzikale trip door de geschiedenis
van de sport. Van Muhammad Ali over John Mc Enroe
tot Eddy Merckx.
Voor iedereen die van sport houdt en voor iedereen
die er een hekel aan heeft!

Woensdag 15 februari, 20 tot 22.30 uur
VULKAANUITBARSTINGEN, AARDBEVINGEN EN
TSUNAMI’S
Zijn er nu meer natuurrampen dan vroeger? Kunnen
we deze rampen voorspellen? Prof. Eddy Keppens
beantwoordt al je vragen. Info op 03 7754484

zaterdag 18 februari, 20 uur
HET ONGERIJMDE | DON QUICHOT
Het Ongerijmde bewerkte de roman ‘De vernuftige
edelman Don Quichot van La Mancha’ van Cervantes
en neemt je mee in de wereld van ridder Don Quichot
en zijn schildknaap Sancho Panza.

zondag 19 februari, 19.30 uur
WR3
‘WR3’ is een alternatieve band uit Denderleeuw. Hun
muziek wordt beïnvloed door punk en rock en kan
beschreven worden als stevig, maar steeds melodieus.
MAART 2012

zaterdag 3 maart, 20 uur
DE BEENHOUWERIJ | BINNEN ZONDER KLOPPEN!
15 jaar De Beenhouwerij dat wordt gevierd! Binnen
zonder kloppen verenigt een ‘best oﬀ ’ met gloednieuw
materiaal. Mag het voor een keer ietsje meer zijn? De
Beenhouwerij? Sommigen noemen het humoristisch
percussie-theater, anderen spreken liever over een
unieke muzikale beleving. Wat vast staat, is dat De
Beenhouwerij niemand onberoerd laat.

donderdagen van 1 tot 22 maart, 19.30 tot 22 uur
JUWEELATELIER: WERKEN MET ZILVERKLEI
Vanaf de eerste avond start je met de creatie van een
eigen juweel. Je boetseert en vormt je eigen sieraden.
In de beginfase nog min of meer geïnspireerd op een
model, ga je daarna naar volledig eigen ontwerpen.
Info op 03 7754484

zondag 11 maart, 15 uur
WARRE BORGMANS EN I SOLISTI DEL VENTO | DE
MARKIES VAN CARABAS (vanaf 6 jaar)
Met ‘De Markies van Carabas’ maakte Herman Mariën
een bewerking van ‘De Gelaarsde Kat’ van de Franse
schrijver Perrault. Het werd een virtuoze partituur voor
verteller, ﬂuit, klarinet, slagwerk, harp, accordeon en
contrabas voor jong en oud.

vrijdag 16 maart, 20 uur
CIRCUIT X | PITSTOP NIEUW WERK
Circuit X is een selectie van het beste werk van een
nieuwe generatie veelbelovend podiumtalent. Wat het
wordt, is een verrassing.

zondag 18 maart, 11.30 uur
CHANTAL POLLIER
Chantal Pollier, beeldhouwster en psychologe, toont
twee reeksen: ‘the Heart of the Matter’ en ‘Much ado
bout nothing’. The Heart of the Matter is een serie
versteende harten, die verwijzen naar het samenzijn
in grote eenzaamheid. ‘Much ado about nothing’ is
een albasten sculptuur, omgeven door een veertigtal
hangende wassen beelden.

zondag 18 maart, 19.30 uur
IZA
Pop met een alternatieve rand. Een zangeres-pianiste
met een wonderlijke mooie stem die gewoon haar
ding doet.

zaterdag 24 maart, 20 uur
KAMAGURKA | GROOT, GROTER, GROOTST
Kamagurka trekt graag een gigantische pot onzin
open. Hij haalt de ernst en de schaduwkant onderuit
met een stevige dosis humor en absurdisme. Wie
graag waanzinnige anekdotes over de evolutietheorie
en zinloos geweld hoort, heeft hier een vette kluif aan!

zaterdag 31 maart en zondag 1 april,
diverse locaties
INTERNATIONAAL FIGURENTHEATER
Na het nationale ﬁgurentheater vorig seizoen richt CC
Stroming zijn blik weer internationaal.

APRIL 2012

zaterdag 21 april, 20 uur
VEERLE MALSCHAERT | SOLDIER OF LOVE
Alle maatschappelijke, sociale en relationele taboetjes
worden totaal onderuit gehaald op een komische,
maar nooit mis te verstane wijze. Haar humor is echter
nooit gemeen, steeds speels en op fantastische manier
ondersteund door haar expressiviteit.

zondag 29 april, 15 uur
NEVSKI PROSPEKT | HOP (vanaf 4 jaar)
‘Hop’ is een fysieke theaterbeleving die zich afspeelt
voor, tussen en boven het publiek. De voorstelling is
gebaseerd op de mythe van Icarus.

zondag 29 april, 19.30 uur
THE FORTUNATE FEW
The Fortunate Few brengt popular music met een
heel eigen, originele sound. Door de bijzondere klank,
neigend naar sing and song en toch voldoende pittig,
dompelt hun muziek je onder in een totaal nieuwe
sfeer

zaterdag 26 mei, 20 uur
DE MENS | DE MENS WORDT 20!
De Mens is een vaste waarde die steeds in beweging
bleef. Nu is het tijd om de balans op te maken. Ze
schrikken er zelf een beetje van: De Mens wordt 20...
feest, met op het podium alle klassiekers, plus een
aantal nieuwe nummers en verrassingen.

zondag 27 mei, 19.30 uur
DE PALTOOS
Goede wijn behoeft geen krans… : Paltoos, garantie
op een avond vol verrassende covers. Ook in 2012
sluiten ze het Studio Zondagseizoen in stijl af.
JUNI 2012

zondag 3 juni, 11 uur
SAM VLOEMANS | APERITIEFCONCERT
Tijdens dit concert presenteert Vloemans nieuw
materiaal, in zijn typische eclectische stijl.
Waarbij vooral funk en latin de bovenhand nemen.
Hierbij ontpopt hij zich tot een echt podiumbeest en
multi-instrumentalist. Reserveren verplicht.

MEI 2012

zondag 6 mei, 11 uur – locatie: Kasteel Berlare
MIREK COUTIGNY | KASTEELCONCERT
CC Stroming steunt uitzonderlijk jong talent! Dit
seizoen konden we de jonge pianist Mirek Coutigny
(1992) strikken voor het tweede kasteelconcert.
Reserveren verplicht

zondag 6 mei, 11 uur
LEERLINGENWERK ACADEMIE | BEESTELIJKHEDEN
Tentoonstelling met werk van cursisten van de KUNSTacademie, lagere graad Berlare.

Maandag 7 mei, 19.30 uur tot 22 uur
DE CENTRAAL-AFRIKAANSE KEUKEN
kookworkshop met culturele achtergrond
Rie Vermeren, antropologe en kokkin neemt je op
sleeptouw en bereidt met ons enkele typische gerechten uit de keukens van Congo en het gebied van de
Grote Meren. Info op 03 7754484

zaterdag 12 mei, 14 uur tot 19 uur
DE MATONGÉWIJK:
EEN STUKJE AFRIKA IN BRUSSEL
stadswandeling tussen verleden en toekomst
Daarna trekken we samen door het kloppende hard
van Matongé en staan we stil bij het interculturele,
maar ook bij de rijke eind-18de eeuwse bourgeoisarchitectuur. Om de kleurrijke sfeer helemaal te kunnen
proeven, sluiten we af met een lekkere Afrikaanse
maaltijd. Info op 03 7754484

zondag 3 juni, 17 uur
GERALDINE VAN WESSEM | WARMOES
Géraldine maakte een fotoreportage over de voorstelling Warmoes in de volkstuintjes van Dendermonde.

donderdag 7 juni, 15 uur
MARIJN DEVALCK | NU WETEN ZE WIE IK BEN...
Deze theatershow brengt een overzicht van het leven
en werk van Will Ferdy. Reserveren verplicht!

donderdag 7 en donderdag14 juni, 19.30 tot 22 uur
ITALIAANSE BAROK: TUSSEN ROME EN VENETIË
MUZIKALE CAUSERIE
Musicoloog André De Groeve neemt je mee naar het
Italië van de vroege achttiende eeuw. In zijn muzikale
causerie laat hij je de grote meesters doorgronden van
de barok, zoals Corelli, Händel en Vivaldi.
Info op 03 7754484

zondag 17 juni, 11 uur – locatie: Kasteel Uitbergen
TELEMANN BAROKENSEMBLE | KASTEELCONCERT
Samen met het Telemann barokensemble rond de
bekende dirigent en blokﬂuitist Patrick Peire, word je
ondergedompeld in de streek tussen Rome en Venetië
van de 18de eeuw. Laat je verwennen met prachtige
kamermuziek van o.a. Scarlatti, Corelli, Händel en
natuurlijk Vivaldi! Reserveren verplicht.
CULTUUR IN JE MAILBOX
Wie graag via e-mail op de hoogte blijft van het
culturele reilen en zeilen in Berlare, stuurt een
mailtje naar cultuur@berlare.be met als onderwerp
‘cultuur in je mailbox’. Het bestand mailadressen
wordt in geen geval doorgegeven aan derden voor
commercieel gebruik.
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PIRATES OF THE CARIBBEAN
vm
maandag 22 augustus
nm
vm
dinsdag 23 augustus
nm
vm
woensdag 24 augustus
nm
donderdag 25 augustus

strafste piraatspel
hijs de zeilen en … enteren!
waterspelen Nieuwdonk / picknick
waterspelen Nieuwdonk
waterballonnenquiz
waterballonnengevecht

meenemen: ﬁets en lunchpakket

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

uitstap: Scheldorado en schattenjacht
vrijdag 26 augustus

vm
nm

afscheidsfeest en barbecue
afscheidsfeest

Last minute
Uitvalsbasis van Kab

m is het lokaal van het Rode Kruis, Dorp 96.

Vakantie is zo weinig mogelijk op voorhand moeten plannen. Dat

Alle activiteiten vinden daar plaats. De uitstappen vertrekken en

hebben ze op de jeugddienst ook begrepen en dus is Kab

m heel

eindigen ook daar.

ﬂexibel, zegt ook jeugdwerker Laurens Everaert: “Voor alle gewone
activiteiten kan je tot op het laatste moment beslissen om deel te

Een dag op het speelplein ziet er als volgt uit:

nemen. Alleen voor de uitstappen op donderdag is inschrijven op

• 8 – 9.30 uur: vrije ontspanning;

voorhand wel noodzakelijk, aangezien de plaatsen in de bus beperkt

• 9.30 – 12 uur: voormiddagactiviteit;

zijn. Onze monitoren houden de aanwezigheden bij en op basis

• 12 – 13.30 uur: middagpauze;

daarvan krijgen de ouders aan het eind van de zomer een factuur: 0,50

• 13.30 – 16 uur: namiddagactiviteit;

euro / uur vrije ontspanning, 3,00 euro per activiteit en 15,00 euro voor

• 16 – 17 uur: vrije ontspanning.

de uitstappen.”

Tijdens de vrije ontspanning bepaal je zelf of en hoe lang je komt.

meer info:

Maar voor de activiteiten verwachten we iedereen stipt om 9.30 of

dienst jeugd & vorming: 052 42 77 56

13.30 uur. Breng een lunchpakket mee als je over de middag blijft.

en jeugdwerk@berlare.be

Behalve als we samen koken natuurlijk!

updates over Kab

m zomer 2011? Schrijf je in op de

nieuwsbrief via jeugdwerk@berlare.be

Vind de schat van Vlieg en win!
Vlieg, het UiTlabel voor kinderen tot 12 jaar, heeft in bib Berlare,
Museum Donkmeer en in sporthal Overmere een schatkist verstopt.
Kom deze zomer zeker eens langs met de kinderen.
Ze krijgen een opdrachtenboekje vol tips die naar de schat leiden.
In de kist zitten leuke verrassingen en geheime codes.
Voer jouw geheime code in op www.UiTmetVlieg.be.
Misschien win je wel een trampoline!
De deelnemers maken bovendien kans op tickets voor leuke familievoorstellingen in CC Stroming of op gratis minigolfbeurten.
meer info:

bibliotheek Berlare, 052 42 61 88 en berlare@bibliotheek.be
www.UiTmetVlieg.be

© Bert Van der Linden
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“Je bent hier direct in vakantiestemming.”
Echtpaar uit Zoersel voor tweede keer op Donkoeverpark met mobilhome
Bij de aanleg van het Donkoeverpark heeft het gemeentebestuur standplaatsen voorzien voor ongeveer twintig mobilhomes.
Sinds de start van het project, nu een goed jaar terug, hebben tientallen Belgen, Nederlanders, Fransen en Duitsers er de nacht
doorgebracht . Sommigen keerden al eens terug. Zoals de familie Meeusen uit Zoersel.

François (58 jaar en huisman) en Lutgart (54

François: Schrijf het maar op: gebakken paling

François: En ik zou toch ook aanbevelen om

jaar, lerares wiskunde) zijn ervaren mobil-

is onze meug!

paling te gaan eten.

Kenden jullie het Donkmeer vooraf?

Jullie klinken enthousiast. Komen jullie nog

homereizigers. “Er op uit trekken met de
mobilhome geeft ons een enorm gevoel
van vrijheid. We moeten zo goed als niets

eens terug dan?

plannen en we genieten van de buitenlucht”,

Lutgart: We hadden al van de naam gehoord.

vertelt François. “En dus gaan wij al jaren de

Maar we waren hier nog nooit geweest. En over

Lutgart: Zeer zeker. Wij genieten heel erg van

hort op met ons tweede huis. In de schoolva-

de streek wisten we zo goed als niets.

Berlare. En de standplaats is netjes, rustig gele-

kanties reizen we rond in Europa. Maar in het

gen en toch vlakbij het toeristisch hart.

weekend gaan we verschillende keren ﬁetsen

François: Dat is wel goed bekeken: het infokan-

of wandelen in eigen land”, vult Lutgart aan.

toor vlakbij de standplaats voor mobilhomes.

François: Mogen we een suggestie doen?

Je komt aan, strekt eventjes de benen na de rit

Als jullie nog een lozingsplaats voorzien en de

en loopt al onmiddellijk op de dienst die je alle

mogelijkheid bieden om aan te sluiten op water,

nodige informatie weet te bezorgen.

is het Donkoeverpark een absolute superplek

Het bevalt Lutgart en François hier.

voor mensen die onze passie delen.

Lutgart: Het Donkmeer is een heel aangename
plek. De directe nabijheid van water en bossen

Wat raad je vrienden aan als ze naar het

vinden wij super. Je bent hier direct in vakantie-

Donkmeer zouden komen?

René Kets (Open vld), schepen bevoegd voor

stemming en ’t is toch vlakbij huis.
François: De omgeving is het paradijs voor

Met de uitsmijter van François trokken we bij

Lutgart: Breng je ﬁets mee. Ook een verrekijker

toerisme. “Ik begrijp de wens. Maar het is een

om de vele watervogels te observeren.

bewuste keuze van het gemeentebestuur om
deze faciliteiten niet te voorzien. We willen

recreatieve wandelaars en ﬁetsers zoals wij.
Maar er is voor elk wat wils hé. Met de kinderen

François: Zeker! De nesten van aalscholvers en

immers geen concurrentie aangaan met de

en kleinkinderen kan je naar de Eendenkooi

reigers in het voorjaar, dat is best indrukwek-

campinguitbaters die deze investeringen

of Nieuwdonk. Een partijtje minigolf of bootje

kend hoor.

hebben gedaan.”

varen is ook wel eens leuk.
Lutgart: We sturen ze ook langs bij de medewerLutgart: En dan heb je nog de vele terrasjes en

kers van het infokantoor. Die kunnen tips geven

eethuizen.

op basis van hun voorkeuren.
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‘t Nachtkastje
van Chris Verhofsté

Welke boeken en/of DVD’s liggen op de nachtkastjes van onze inwoners?
We snuisterden deze keer in de slaapkamer van Chris Verhofsté.
Al deze materialen en nog veel meer vind je in onze bib!

• Over het kanaal (Annelies Beck)

• Gitte (Kristien Hemmerechts)

Een historische roman over het waargebeurde verhaal van Belgen

Een roman over het geloof en wat het aanricht in het leven van

die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Glasgow vluchten.

de jonge Gitte en haar familie. Een slimme combinatie van thriller,

Zij proberen over het kanaal een nieuw leven op te bouwen.

liefdesverhaal en studentenroman. Vlot leesbaar, met veel stof tot

Marie Claes, de overgrootmoeder van de auteur, staat centraal in

nadenken!

het boek. Annelies Beck doorgrondt haar persoon en haar streven
naar rechtvaardigheid op een zeer knappe wijze.

• Gedichten (Herman De Coninck)
Voor het slapengaan nog even een gedicht lezen van mijn

Een staaltje van echt rake schrijfkunst.

favoriete dichter. Een serene afsluiter van een (soms) drukke dag.
• De blanke Masai (Corinne Hofmann)
De schrijfster vertelt hoe ze tijdens een Afrikareis hopeloos verliefd
wordt op een Masai krijger. Ze ruilt haar luxueuze leventje in
Zwisterland voor een bestaan bij een wilde volksstam.
Dit boek is aangrijpend. Hofmann beschrijft subliem het leven
van de stam in al zijn aspecten en de moeilijkheden om door te
dringen in hun denkwijze.

UiTtip
BERLARE ZINGT!
zaterdag 9 juli om 19 uur | Kapelleplein
De formule van deze feel good avond is stilaan bekend. Wim Leys & @dfundum
warmen je op met Nederlandstalige klassiekers. Daarna zing je twee uur lang
uit volle borst mee met de grootste hits. Je krijgt daarvoor aan het begin van de
avond een krantje met de liedteksten. Een presentator leidt het geheel in goede
banen en krijgt op het podium steun van een groep voorzangers.
Gratis.
Meer info bij dienst toerisme: 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be
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OVERMERE KERMIS: PROGRAMMA 2011
VRIJDAG 12 AUGUSTUS
19 uur
Chirolympische spelen (Chiro)
1ste deel van het jaarlijkse ‘Spel zonder grenzen’ in het Boerenkrijgpark en grote feesttent
ZATERDAG 13 AUGUSTUS
Chirolympische spelen (Chiro)
13 uur
2de deel van het jaarlijkse ‘Spel zonder grenzen’
Varken aan ’t spit (Chiro)
19 uur
Wie er eens van geproefd heeft, is op de afspraak in de tent aan het Boerenkrijgpark.
Kaarten BBQ te verkrijgen bij de leiding,’t Boerken en café De Lantaarn.
Groot volksfeest (Chiro)
22 uur
In de tent aan het Boerenkrijgpark.
MAANDAG 15 AUGUSTUS
10 uur
Processie en openluchtmis in het Boerenkrijgpark ter ere van het feest van Maria ten Hemel Opgenomen
VRIJDAG 19 AUGUSTUS
17.30 uur

18 uur

9de VMD Minivoetbaltornooi de gust
met acht Overmeerse ploegen op voetbalterrein (Kerkstraat 67). Finale omstreeks middernacht.
Wielerwedstrijd voor dames (Feestcomité Overmere)
Wielerwedstrijd voor dames Nieuwelingen (€250 aan prijzengeld). Afstand 59 km of 8 rondes van 7,3 km:
Burgs. De Lausnaystraat, Fortstraat, Mosseveldstraat, Bayaerdstraat, Lindestraat, Oorringstraat en Kerkstraat.
Inschrijven vanaf 16.30 uur aan café Boerenkrijg. Aankomst aan café Parking.

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
13 uur
Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel (tot 20 uur)
Jogging met inschrijven in gemeentelijke Feestzaal (Atletiekkern Overmere)
Voor groot en klein. Iedereen mag deelnemen. Met randanimatie.
14 uur
14.30 uur: kinderloop – 14.40 uur: jongerenloop – 15 uur: 3 km – 15.30 uur: 9 en 11,5 km.
Deel van het nieuwe joggingcriterium ‘De vier voor ’t plezier’.

24ste Overmeerse Smouterie

17 uur

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

18 uur

Ommegang

15 uur

18 uur
21 uur

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

Smouterworp

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

ZONDAG 21 AUGUSTUS
11 uur
15 uur
22 uur

Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel
(tot 20 uur)
Fotosalon (fotoclub Reﬂex) in raadzaal gemeentehuis (tot 20 uur)

Prachtig vuurwerk op muziek
in het Boerenkrijgpark, aangeboden door het gemeentebestuur.

MAANDAG 22 AUGUSTUS
Eucharistieviering voor overleden parochianen en zegening van de graven
10 uur
Welkomstgroet in de Parochiale Kring.
13 uur
Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel (tot 20 uur)
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39ste Boerenkrijgprijs
Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften K.B.W.B (€800 aan prijzengeld en €300 premies).
Afstand 110 km of 10 omlopen via Donk, Uitbergen en Overmere. Inschrijven vanaf 13 uur aan café De Lantaarn.
Aankomst aan café Parking. Met medewerking van de plaatselijke zelfstandingen (Overmere, Donk, Uitbergen)
voor de premies. Radiowagen dagblad VUM en medewerking van de lokale politie.
Bieden (4Fun)
Kermiskaarting in de cafetaria van sporthal Overmere. €2 inschrijving. Waardevolle prijzen.
Fuif in café De Lantaarn

14.45 uur

19 uur
21 uur
DINSDAG 23 AUGUSTUS
9 uur

Open archief (Heemkundige Kring Overmere)
De Heemkundige Kring stelt het archief doorlopend open op de zolder van het gemeentehuis van Overmere.
Oude foto’s, kaarten en info over personaliteiten uit het dorp.

312de Zomerjaarmarkt op het demonstratieterrein in de Molenstraat

9.30 uur

Alle paarden worden tentoongesteld in de Molenstraat. Inschrijvingen van 8 tot 9.30 uur in café Boerenkrijg.
Alle dieren moeten in de ring worden gepresenteerd en moeten tot 11.30 uur aanwezig blijven.
De organisatoren wijzen erop dat alle paarden, ezels en pony’s die vanaf 1 januari 2010 deelnemen aan activiteiten
en wedstrijden, correct moeten geïdentiﬁceerd zijn.
A/ Brabants Ras
1. zuigelingen
1ste prijs: €18 + medaille
2. jaarlingen
volgende: €15, €13 en verder €10
(en €5 verplaatsing per dier)
3. merries van 2 jaar
1ste prijs: €28 + medaille
4. merries van 3 & 4 jaar
volgende: €23, €20, €18, €15 en verder €13
5. merries van 5 jaar en ouder
(en €5 verplaatsing per dier)
B/ Zadelpaarden
1. zuigelingen
1ste prijs: €18 + medaille
2. jaarlingen
(en €5 verplaatsing per dier)
(en €5 verplaatsing per dier)
3. merries, hengsten & ruinen van 2 jaar
1ste prijs: €28 + medaille
4. merries en ruinen van 3 jaar
volgende: €23, €20, €18, €15 en verder €13
5. merries en ruinen van 4 jaar en ouder
(en €5 verplaatsing per dier)
C/ Alle rassen (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)
1. merries en ruinen van 1 & 2 jaar
1ste prijs: €25 + medaille
2. merries en ruinen van 3 jaar en ouder
volgende: €23 en verder €20
(geen verplaatsingsvergoeding)
D/ Pony’s en ezels (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)
1. pony’s kleiner dan 1,1 meter

1ste prijs: €14 + medaille

2. pony’s tussen 1,1 en 1,48 meter

volgende: €12 en verder €9

3. ezels

(geen verplaatsingsvergoeding)
max. vijf dieren per deelnemer

Grote reeksen kunnen worden gesplitst.
10 uur

Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel (tot 18 uur)

11 uur

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

21 uur

Afsluitfuif in café De Lantaarn

ZATERDAG 27 AUGUSTUS

Pa-Gijs Wielerfeest
15 uur

Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften. 20ste Grote Ereprijs D&P Painting, ingericht door buurtcomité Heikantstraat i.s.m. het gemeentebestuur van Berlare en Zele en Berlare sportief.
20 ronden van ca. 6 km langs Heikantstraat, Molenstraat, Heikant, Rechte Heistraat, Kromme Heistraat,
Gentsesteenweg en Dendermondsesteenweg. Start en aankomst aan de Neerhoeve in de Heikantstraat.
Alle info op www.heikantstraat.be.
Een vollediger programma vind je in een apart programmaboekje dat later nog wordt bedeeld.

tot 31 augustus

zaterdag 2 juli om 18 uur

4 t.e.m. 8 juli

VIND DE SCHAT VAN VLIEG!

ZOMERFEEST

SPEELPLEIN KAB

Zie artikel p. 25.

K.F. DE VERENIGDE VRIENDEN

Zie artikel p. 24.

M

plaats: Vrije basisschool Sint-Jozef
meer info: 0478 49 87 85
tot 20 september

zaterdag 9 juli om 19 uur

51°02’00’’N, 03°58’00’’E

BENEFIETBARBECUE

Karel Cornelis, Peter Verbeeren en Joris Van

2 juli t.e.m. 4 september

V.Z.W. DURME

Peteghem

NAALDKANT IN BERLARE

Barbecue voor meer natuur in de regio.

Openluchttentoonstelling op en rond het

Zie UiTtip p. 32.

plaats: Donklaan 119

Donkmeer van drie generaties Berlaarse

meer info: 052 42 54 86

kunstenaars. Het volledige parcours is
toegankelijk met kinderwagens en rolstoelen.

zondag 3 juli vanaf 10 uur

meer info: 09 342 92 40 en

GEZINSFIETSTOCHT

zaterdag 9 juli om 19 uur

www.berlare.be/tentoonstellingdonkmeer

GEZINSBOND UITBERGEN

BERLARE ZINGT!

Hele dag of halve dag. ’s Middags barbecue.

Zie UiTtip p. 27.

afspraak: kerk Uitbergen (ochtend) – visput
zaterdag 2 en zondag 3 juli

(middag)

OPENDEUR BRANDWEER BERLARE

meer info: 09 367 72 12

zondag 10 juli om 14 uur
FIETSTOCHT LANGS SCHELDEMEANDER

plaats: brandweerkazerne

NATUURPUNT DENDERMONDING

meer info: 052 42 35 25
zondag 3 juli om 14 uur

afspraak: café ’t Oud Brughuys

WANDELING HEIDEMEERSEN

meer info: 052 42 69 72

zaterdag 2 juli van 9 tot 12 uur

NATUURPUNT DENDERMONDING

BEHEERWERKEN HEIDEMEERSEN

Aandacht voor bijen en vlinders.

NATUURPUNT DENDERMONDING

afspraak: gemeenschapsschool Ten Berge

zondag 10 juli vanaf 16 uur

Bestrijding van Amerikaanse vogelkers op ’t

meer info: 052 42 67 28

PICKNICK VLAANDEREN FEEST!

Stampkot. Ook op zaterdag 6 augustus.

Zie artikel p. 7.

afspraak: gemeenschapsschool Ten Berge
4 t.e.m. 8 juli van 9 tot 12 uur

meer info: 052 42 67 28

OP SAFARI (SPORTKAMP KLEUTERS)

12 t.e.m. 15 juli

plaats: sporthal Overmere

SPEELPLEIN KAB

meer info: 09 356 89 56

Zie artikel p. 24.

Gratis proefsessie van een selectie rode en witte

4 t.e.m. 8 juli van 9.30 tot 16 uur

30 juli t.e.m. 1 augustus

wijnen.

SPORT & FUN

SINT-ANNAKERMIS

plaats: Oxfam Wereldwinkel (Dorp 14)

(SPORTKAMP LAGERE SCHOOL)

plaats: Sint-Annaplein

meer info: berlare@oww.be

plaats: sporthal Berlare

meer info: 052 43 23 40

zaterdag 2 juli van 10 tot 16 uur

M

WIJNPROEFDAG
Oxfam Wereldwinkel Berlare

meer info: 09 356 89 56

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be

Berlare zingt!: 9 juli

Gezinsﬁetstocht: 3 juli

Jogging in Overmere: 20 augustus

vrijdag 5 augustus om 19 uur

van 19 augustus t.e.m. 3 september, 21 uur

22 t.e.m. 26 augustus

WANDELING DOOR UITBERGEN

MY FAIR LADY

SPEELPLEIN KAB

CM FIT

FESTIVARIA

Zie artikel p. 24.

afspraak: kerk Uitbergen

Zie artikel p. 21.

M

meer info: 0474 87 97 67
maandag 22 augustus om 19 uur
vrijdag 19 augustus vanaf 17.30 uur

KERMISKAARTING BIEDEN

vrijdag 5 augustus om 19.30 uur

MINIVOETBALTORNOOI

4FUN

GEBEDSWAKE

VMD DE GUST

Zie kermisprogramma p. 28.

plaats: kapel Sint-Annaplein

Zie kermisprogramma p. 28.

meer info: st.martinus.berlare@parochies.
dinsdag 23 augustus vanaf 9 uur

kerknet.be

zaterdag 6 en zondag 7 augustus

20 t.e.m. 23 augustus

KERMISCAFÉ IN OPENLUCHT

ZOMERKERMIS OVERMERE

plaats: tuin gemeentehuis Overmere

Zie kermisprogramma p. 28.

meer info: 09 346 54 70

zaterdag 20 augustus vanaf 14 uur

26 t.e.m. 28 augustus

JOGGING

JEUGDVOETBALTORNOOI

ATLETIEKKERN OVERMERE

SKV OVERMERE

Zie kermisprogramma p. 28.

plaats: SKV Overmere

WATERFEESTEN
Zie artikel p. 22.

8 t.e.m. 12 augustus
SPEELPLEIN KAB

M

meer info: 09 367 75 74

Zie artikel p. 24.
zondag 21 augustus van 11 tot 22 uur
vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus

BERLARE LEEFT!

zaterdag 27 augustus om 15 uur

CHIROLYMPISCHE SPELEN

ROTARY DENDERMONDE

PA-GIJS WIELERFEEST

(DOLLE CHIRODAGEN)

Zie UiTtip p. 32.

BUURTCOMITÉ HEIKANTSTRAAT
Zie kermisprogramma p. 28.

Zie kermisprogramma p. 28.
22 t.e.m. 26 augustus van 9 tot 12 uur
maandag 15 augustus om 11.30 uur

ONDER ZEE (SPORTKAMP KLEUTERS)

zondag 28 augustus om 15 uur

APERITIEFCONCERT

plaats: sporthal Berlare

WIELERWEDSTRIJD

’T MEZIEK BERLARE

meer info: 09 356 89 56

VOOR NIEUWELINGEN
WTC DE DORPSVRIENDEN

plaats: kerkplein Berlare

Start en aankomst in de Veerstraat.

meer info: 0485 40 71 66
22 t.e.m. 26 augustus van 9.30 tot 16 uur

plaats: Veerstraat

BINNEN-BUITENKAMP

meer info: 0479 31 16 99

16 t.e.m. 19 augustus

(SPORTKAMP LAGERE SCHOOL)

SPEELPLEIN KAB

plaats: sporthal Overmere

Vlieg toont je de weg naar het

meer info: 09 356 89 56

vrijetijdsaanbod voor kinderen

Zie artikel p. 24.

M

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

Picknick in ‘t park: 10 juli

Sportkampen

Voetbaltornooi Overmere: 26 - 28 augustus
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NAALDKANT IN BERLARE
opening zaterdag 2 juli om 11.30 uur| Museum Donkmeer
Maria Van Malderen schonk 75 stukken naaldkant aan de gemeente Berlare.
Meteen de aanleiding voor een tentoonstelling over dit ambacht.
Op de expo ook werk van andere Berlaarse verzamelaars.
Je kan de tentoonstelling elke dag tot en met 4 september bezoeken van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 18.30 uur.
Een organisatie van gemeente Berlare, Kant in Vlaanderen en Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare.
Meer info bij dienst toerisme: 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be

UiTtip
BERLARE LEEFT!
zondag 21 augustus tussen 11 en 22 uur | Kasteel Berlare
Groot volksfeest in en rond het kasteel.
Programma
• 9.30 tot 11.30 uur:

ochtendconcert: Berlaars kwartet brengt licht klassieke muziek

• 11 uur:

opening ambachtenmarkt en oranjerie

• 11.30 uur:

opening champagne-, oester- en maatjesbar

• 12 uur:

barbecue en paella

• 15 uur:

concert ’t Meziek Berlare

• 17 uur:

rondgang Dendermonds Bierorkest

concert ’t Klein Muziek Kon. Harmonie Sinte Cecilia Zele

Het ochtendconcert is niet gratis. Tickets via CC Stroming: 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
Doorlopend en gratis
• ambachtenmarkt, oranjerie met demonstratie bloemschikken en workshop tuinarchitect
• expositie van heemkringen Berlare, Overmere en Zele
• kinderanimatie
• rondritten met koetsen vanaf 13 uur
Een organisatie van Rotary Dendermonde.
Meer info: www.Berlareleeft.be en 052 26 23 26
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San Vicente: nieuw drinkwaterproject in Ecuador
Berlare gaat nieuw engagement voor drie jaar aan
Berlare sluit een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met PROTOS v.z.w. en de provincie Oost-Vlaanderen
om de komende drie jaar drinkwaterprojecten van PROTOS v.z.w. en zijn lokale partner Cefodi in Ecuador te steunen.
Hiermee breit het bestuur een vervolg aan het eerder geslaagde waterschap met dezelfde partners: de nieuwe
drinkwaterinstallatie voor het dorp Chumunde.

Infogem berichtte de voorbije jaren om de

In het dorpje staat een oude wateropslag van

PROTOS v.z.w. en zijn lokale partner

vier maand over de stand van zaken van die

de staat die via een distributienetwerkje de

Cefodi brengen nu in kaart hoe ze dit project

nieuwe drinkwaterinstallatie in Chumunde,

huizen bedient. Alleen, deze installatie heeft

technisch best aanpakken. Indien mogelijk

een gehucht van Rio Verde in Ecuador. Eind

hooguit zes maand gewerkt. Het bewijst

recupereren ze de opslagtank. “Over twee

vorig jaar zijn die werken afgerond en is het

eens te meer dat een project zonder sociale

maand willen we een technisch bestek en

beheer overgedragen aan de bevolking en

omkadering en zonder duidelijke afspraken

een begroting klaar hebben. Met die gege-

de lokale overheid. “De huidige overeen-

rond uitbating, onderhoud en herstel, een

vens starten de onderhandelingen met de

komst loopt ten einde. De samenwerking is

kort leven is beschoren.”

lokale overheid en de inwoners: wat kunnen

vlot verlopen, het resultaat maakt een wereld

ze inbrengen aan mankracht en ﬁnanciële

van verschil voor de inwoners van Chu-

middelen en willen zij zich engageren bij de

munde en de dankbaarheid vanuit Rio Verde

Eerst garanties, dan werken

is groot. Vandaar dat wij een nieuw project

latere uitbating en het onderhoud? Pas als
dat rond is, starten we op het terrein”, besluit

zien zitten”, klinkt het bij Greta Van Boven,

Maar er is meer aan de hand. Om te begin-

voorzitter van de gemeentelijke raad voor

nen zijn meer mensen in het gehucht komen

ontwikkelingssamenwerking (GROS).

wonen en dus zijn verschillende nieuwe

meer info:

woningen niet aangesloten. En vooral: het

Greta Van Boven,

Het gemeentebestuur is dezelfde mening

water in de niet-werkende oude voorziening

0474 51 29 08

toegedaan. Het zal daarom de komende tijd

is verre van drinkwaterkwaliteit. Men pompte

en gretavanboven@skynet.be

jaarlijks ongeveer 4.500,00 euro besteden aan

het rivierwater van de Rio Verde op naar de

www.protosh2o.org

een drinkwatervoorziening voor een ander

tank en voegde er enkel chloor aan toe ter

gehucht van Rio Verde: San Vicente. Marc

ontsmetting. Een essentiële stap ontbreekt

Despiegelaere van PROTOS v.z.w. schetst de

echter: het water zuiveren. De inwoners

huidige situatie in het dorp: “San Vicente ligt

konden dus alleen gechloreerd onzuiver

op 4 km van Rio Verde. Er wonen 45 families.

water drinken.

Despiegelaere.
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DE AMBASSADEUR

“De triatlonwereld kent Berlare wel.”
Ironman-triatlete en meervoudig Belgisch kampioen marathon Veerle D’haese
Voor sommigen is ze een nobele
onbekende. Voor mensen die de sport
een beetje volgen - of ooit Menzo
kochten - is ze een grote sportvrouw.
Veerle D’haese (33) is meervoudig
Belgisch kampioen marathon en ﬁnishte
eind vorig jaar als eerste Berlaarse ooit
in de Ironman van Hawaï, de meest
beruchte triatlon ter wereld.
Ik zie Veerle D’haese in de Hoogstraat, waar
ze in het huis van haar grootouders haar
praktijk podologie heeft. De wachtzaal ademt
sport uit met, naast het magazine Triathlete
Europe, een muur vol met rugnummers van
wedstrijden waar ze opmerkelijke resultaten
liet optekenen. Of nummers die een bijzondere betekenis hebben, zoals het rugnummer 108, als eerbetoon aan de verongelukte
wielrenner Wouter Weylandt.
Wat moeten we verstaan onder ‘podologie’?
Veerle: Het is in ieder geval niet enkel pedicure,
zoals velen denken. Een podoloog is een soort
ingenieur van de voet. Ik behandel blessures,
vaak sportletsels, die gerelateerd zijn aan
functionele of structurele voetproblemen, zoals
een hielspoor, achillespees- en kniepeesklachten, heup- en rugproblemen. Ik zoek naar de
oorzaak via een biomechanisch onderzoek en
een gang-/loopanalyse. Op basis hiervan tracht
ik het functioneren van de voet te corrigeren
en het letsel te verhelpen. Dat gebeurt door op
maat gemaakte steunzolen. Ook kinderen met
statiekafwijkingen en mensen met reuma of

© Bert Van der Linden

klauwtenen komen langs.
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Haar knowhow als podologe helpt haar bij

men. Uiteindelijk ben ik de laatste dag in het

mijn ouders altijd mee. Dus op dat moment is

haar hobby: triatlon. “Omdat ik leer uit de

water gesprongen. In 2009 heb ik dan ‘leren’

Berlare altijd dichtbij. En weet je wat ik het eerste

blessures van mijn patiënten, kan ik bij mezelf

zwemmen. Ondertussen kan ik best wel al

doe als ik terug ben in het dorp? Gaan eten bij

letsels voorkomen. Maar ook omgekeerd hel-

aardig mijn plan trekken. Dat is mede de

mijn grootmoeder! En ondanks haar gezegende

pen de loopsport en triatlon mij in mijn job. Ik

verdienste van Ronald Gaastra, de zwem-

leeftijd blijft ze me vragen of ze mijn strijk kan

weet welke belasting sport van een lichaam

coach die Fred Deburgraeve in Atlanta naar

doen.

vraagt, hoe het aanvoelt om geblesseerd te

Olympisch goud op de 100 m ﬂoot.”

zijn en hoeveel waarde een atleet dan hecht

Haar eerste triatlon was een halve Ironman in

Hoe verkoop je Berlare in je triatlon-

aan iemand die hem van z’n probleem zou

Monaco, in september 2009. Een openbaring

omgeving?

kunnen afhelpen.”

voor Veerle: ze kon dit aan. “Hoewel ik daar

Run Veerle, run

heel slecht heb gezwommen, haalde ik toch

Veerle: Als leuke trainingsplek in volle natuur.

een kwaliﬁcatie voor de Ironman in Hawaï.

Berlare is een luxe om te trainen: Broekbos,

Die uitnodiging kwam evenwel te vroeg. Ik

Gratiebossen, Scheldedijk. Je stippelt hier mak-

was fysiek en mentaal nog niet klaar voor een

kelijk een looptocht van 20 km uit langs rustige

Als 12-jarige sloot Veerle aan bij atletiekclub

volle triatlon een maand later.”

wegen, zonder twee keer dezelfde baan te pas-

AC Zele en doorliep ze vlot de jeugdreeksen.

Het volgende seizoen schreef Veerle zich in

seren. En verder is er natuurlijk het Donkmeer.

Tijdens haar studies liep ze alleen wat rondjes

voor de triatlon van Lanzarote (mei 2010):

Triatleten weten het eerste weekend van augus-

rond de watersportbaan in Gent. Maar toen

3,8 km zwemmen, 180 km ﬁetsen en 42 km

tus de weg te vinden om deel te nemen aan de

ze haar diploma op zak had, ging de microbe

lopen. Omdat ze er dikwijls traint, kent ze het

kwarttriatlon. Chef Geert Van der Bruggen van

weer kriebelen. “Ik wou wel eens een ma-

loop- en ﬁetsparcours. Op dit zwaar parcours

de Lijsterbes geniet trouwens ook respect in het

rathon lopen. Ik had een goede basis, maar

werd ze zevende tussen de profs (eerste als

milieu: hij heeft immers al een paar keer de ﬁnish

een marathon vraagt toch extra speciﬁeke

age gr. of amateur) en opnieuw had ze daar-

van een Ironman gehaald.

training van minstens twaalf weken”, vertelt

mee een kwaliﬁcatie voor de Ironman Hawaï

Veerle. Die eerste marathon was het Belgisch

op zak. Nu besloot ze wel haar kans te wagen.

Veerle kon zich op 1 mei al kwaliﬁceren voor

Kampioenschap in Eernegem in 2005. Met-

Als voorbereiding op die Ironman nam ze

de Ironman Hawaï 2011, maar door een val

een mocht Veerle op het hoogste schavot

in september deel aan de halve triatlon van

op training moet ze nu even wat gas terug

staan. “Ik wist dat ik kon lopen, maar het was

Lanzarote die ze ook nog eens won.

nemen. “Maar als de revalidatie zonder bijko-

toch een verrassing hoor. Mijn enige doel was

mende problemen verloopt, ga ik nog steeds

onder de drie uur blijven.” Veerle herhaalde

met dezelfde ambitieuze doelstelling in

dit huzarenstuk in 2006 en 2007 en werd tus-

Ironman Hawaï

sendoor in de marathon van Barcelona knap

oktober naar Hawaï!”, klinkt het vastberaden.
Een sporter in hart en nieren.

derde. Voor de cijferfreaks: haar beste tijd is 2

Oktober 2010. De hele triatlonwereld komt

uur en 48 minuten.

samen in Hawaï voor de Ironman, het

Opgetekend door Tom Van Acker.

oﬃcieuze wereldkampioenschap. “Ik was
Na haar derde kampioenstitel was ze fysiek

er tien dagen op voorhand. Echt, heel de

op. “Mijn trainer raadde aan een paar weken

regio ademt triatlon. Er is heel veel media-

iets anders te doen. Ik ging ﬁetsen en dacht:

aandacht, maar dat kan onze sport alleen

Contacteer Veerle:

wow, dit is tof. Al snel stapte ik over naar

maar ten goede komen. Daarom dat ik ook

www.podologie-website.be

duatlon, een combinatie van lopen en

instemde met een stijlvolle fotoshoot in

ﬁetsen. Ik kon internationaal direct mee en

Menzo. Op Hawaï zijn de Belgische toppers

haalde enkele ereplaatsen in het Powerman-

Marino Vanhoenacker en Rutger Beke een

circuit, de Ironman van de duatlon.”

bondgenoot. Ik voel respect van deze mensen, omdat ze zien dat ik als amateur toch de
nodige discipline heb. Vergeet niet dat ik per

Van Lanzarote naar Hawaï

jaar een kleine tien weken van huis ben voor
mijn sport, inclusief stages.”

In die periode ging Veerle op stage in Lanzarote. Ze ontmoette er triatlonicoon Luc Van

Mis je Berlare als je zo ver van huis bent?

Lierde. “Twee weken lang heeft hij de oren
van mijn hoofd gezaagd om ook te zwem-

Veerle: Op grote wedstrijden zoals in Hawaï zijn
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Berlaars geld voor Berlaarse inzet in het zuiden
Steun voor drie gemeentelijke projecten ontwikkelingssamenwerking
De gemeenteraad kende in totaal 8.750,00 euro subsidies toe

ken. Het team maakte het voorbije anderhalf jaar bakstenen van klei.

aan drie Berlaarse organisaties met projecten in het zuiden.

Ze werden in een vorm gestampt, gedroogd en daarna gebakken in

We vroegen een woordvoerder van Werkgroep Pater De

een zelfgemaakte oven. Maar liefst 15.000 stenen van 30 op 15 cm zijn

Visscher, Fundación Cesar Maes en Finado Ethiopië waarvoor

op deze manier gemaakt.”

ze de toelage precies gaan gebruiken.
Het geïmproviseerde bouwbedrijf zorgt plaatselijk voor groot enthouDe gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) is

siasme. Het biedt immers werkgelegenheid en dus een inkomen. “En

opgericht in 2007. Deze gemeentelijke adviesraad houdt de vinger

dat is nodig om het schoolgeld van de kinderen te kunnen betalen.

aan de pols rond de vierde wereld en noord-zuidkansen, en adviseert

Want net als bij ons, zijn hun kinderen hun toekomst”, aldus nog Leo.

het gemeentebestuur over deze onderwerpen. Zo gaf de GROS begin
dit jaar het advies om drie Berlaarse initiatieven een projectsubsidie

Later staan nog de renovatie van het ziekenhuis en de school zelf op

te geven. Het gaat om schoolprojecten in Congo en Ethiopië en een

het programma.

forellenkwekerij in Guatemala.

Forellen op laag en troebel water
Huizen voor onderwijzers en verplegers
Net als Werkgroep Pater De Visscher mag Fundación Padre Cesar Maes
Werkgroep Pater De Visscher ontvangt 3.500,00 euro. Ondermeer met

rekenen op 3.500,00 euro gemeentelijke steun. Dit geld is welkom om

dit geld gaat de pater vier onderwijzers- en verplegerswoningen bou-

een economisch project in San José (Guatemala) te helpen realiseren,

wen in zijn missiepost Mwembe (Congo). Dat klinkt wellicht vreemd in

vertelt Raf Maes van de Fundación: “De forellenkweek is een belang-

de oren. Maar in de buurt wonen geen leerkrachten en verpleegkun-

rijke bron van inkomsten voor de inwoners van San José. Maar de

digen. Als Mwembe basisonderwijs en medische zorg wil uitbouwen,

laatste tijd zijn er ernstige problemen met de kweek: duizenden jonge

moet het personeel van heel ver aantrekken. En dus hebben die een

forellen sterven tijdens de eerste levensweken en de kweekvijvers zelf

woning nodig.

zijn zwaar beschadigd na hevige aardschokken.”
De Berlaarse subsidies dragen bij om de kweekvijvers te herstellen en

Leo Segerink van Werkgroep Pater De Visscher, licht de stand van

om het onderzoek naar de waterkwaliteit te ﬁnancieren. Dat laatste

zaken toe: “Het eerste woonhuis wordt in augustus opgeleverd. De

is nodig om de oorzaak van de massale vissterfte te achterhalen. “Een

andere drie volgen daarna in sneltempo. Toch is dat allemaal niet

gespecialiseerde ﬁrma uit Spanje bestudeert momenteel enkele stalen

vanzelfsprekend geweest. Je stapt in Mwembe niet zomaar naar een

van het moordende water. Indien nodig overweegt Fundación Padre

aannemer die dat voor jou regelt en doet. En dus heeft pater De

Cesar Maes om de bouw van een waterzuiveringsinstallatie mee te

Visscher de plaatselijke bevolking overtuigd om dat samen aan te pak-

ﬁnancieren”, besluit Raf.
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Pater Cesar Maes uit Overmere was missionaris in Guatemala.

van Wonji Shoa en omgeving de kans om het hele basisonderwijs te

Hij werkte er tot zijn dood in 2006 heel wat projecten uit.

doorlopen”, klinkt het hoopvol bij Filip.

Na zijn overlijden richtten familieleden en sympathisanten de Fundación Padre Cesar Maes op om zijn levenswerk verder ﬁnancieel te
steunen.

Organisaties om trots op te zijn
Schepen voor ontwikkelingssamenwerking Tom Temmerman (Open

Basisonderwijs tot achtste leerjaar

vld) is ﬁer op deze Berlaarse organisaties. “Je moet het maar doen.
Beseﬀen dat er in het zuiden fundamentele problemen zijn, is één.

De gemeentesubsidie van 1.750,00 euro gebruikt Finado Ethiopië

Je kop niet in het zand steken en er iets aan willen doen, is twee.

voor één van haar projecten: het schooltje van het dorp Wonji Shoa

Maar er in slagen om ter plaatse eﬀectief het verschil te maken, is wei-

uitbouwen met voldoende en aangepaste infrastructuur. “In de streek

nigen gegeven. Deze drie ‘hulporganisaties’ slagen daar wonderwel in.

zijn veel te weinig scholen. En dus gaan heel veel kinderen gewoon

Dat hebben ze in het verleden ook al bewezen. En het is extra mooi

niet. Ze helpen mee op de uitgestrekte suikerrietplantages. Wonji Shoa

als je weet dat deze drie projecten volledig in handen zijn van onze

en het bestuur van de plaatselijke school beseﬀen dat de straatarme

inwoners, en niet van stafmedewerkers bij een of andere koepelorga-

plantagearbeiders en hun families een toekomst kunnen hebben als

nisatie in Brussel.”

er voldoende en degelijk onderwijs komt. Begin 2010 klopte de school
daarom bij Finado aan”, leidt Filip De Sutter van Finado Ethiopië het

Wat mee in de kaart heeft gespeeld voor subsidiëring, is het nauwe

project in.

engagement van de plaatselijke bevolking in het zuiden bij al deze

De school van Wonji Shoa telde begin vorig jaar vier klassen basison-

projecten. Zo is de betrokkenheid gegarandeerd en hebben de

derwijs. Daarna gingen kinderen van school, omdat er geen ruimte

initiatieven alle slaagkansen op lange termijn. Dat vindt ook schepen

was voor een vijfde leerjaar. Sinds de samenwerking met Finado is die

Temmerman: “Het westen is gelukkig al lang geen kolonisator meer

vijfde klas een feit, net als een sanitair blok. Met de Belgische steun

die zijn zelfverklaarde superioriteit opdringt. Samenwerken is het

renoveren de inwoners nu ook de bestaande klassen en komen er

sleutelbegrip waarbij alle partners de krachten bundelen. Of zoals een

nieuwe banken. Een nieuw aangelegd grasterrein doet de stoﬃge

Congolees spreekwoord zegt: Als we samenwerken, zeiden de mieren,

schoolomgeving van een paar maand terug vergeten.

kunnen we een olifant verplaatsen.”

“Momenteel telt de school 500 leerlingen. Ja, een klas van 80 leerlingen en meer is hier geen uitzondering. Omdat het lager onderwijs

meer info:

in Ethiopië acht leerjaren omvat, komen de Berlaarse centen nu van

gemeentesecretariaat, 052 43 23 40

pas om de drie laatste klassen te bouwen. Zo geven we de kinderen

en onthaal@berlare.be
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Hoornaar: wesp onder een vergrootglas
Grote wespvariant houdt de kleintjes onder de knoet

Echt nieuw is de hoornaar (Vespa crabo)

De ‘gewone’ wesp als hapje

niet. Hij komt hier al decennia af en toe voor.

Er leeft in de zomer nogal wat volk in de

Maar de laatste jaren vinden we steeds meer

Ook al ziet deze reuzenwesp er niet be-

nesten in onze gemeente, vertelt Michaël

paald aaibaar uit, toch is zij een stuk minder

Crapoen van v.z.w. Durme. “Je kan

agressief dan de ‘gewone’ wesp. Ze kunnen

ze overal aantreﬀen, maar de meeste

wel degelijk een stevige prik geven, maar ze

meldingen komen van het Donkmeer en

worden alleen kwaad als je in de buurt van

Berlare Broek, waar ze hun nesten maken in

hun nest komt. “Op het menu staan wespen

oude of vermolmde bomen.”

en andere insecten. Je zal weinig last hebben

zoemwereld. Wespen, hommels, honing-

van wespen als je een hoornaarnest in de

bijen, solitaire bijen, zweefvliegen, …

De hoornaar is een warmteminnende soort.

buurt hebt. Ze spelen dus een belangrijke rol

Niet makkelijk om ze van elkaar te

Een indicatie, volgens sommigen, van

bij het onder controle houden van heel wat

onderscheiden.

verschuivende klimaatgordels. In elk geval

insectensoorten. Dus als het nest niet op een

Maar om de hoornaar te herkennen

schuift het leefgebied van de hoornaar beetje

hinderlijke plaats hangt, moet je het helemaal

moet je geen specialist zijn:

bij beetje verder op naar het noorden.

niet laten verwijderen”, besluit Crapoen.

De honingbij

De wesp
•

deze ‘nieuwe’ superwesp is twee tot drie
keer groter dan een gewone wesp,
maar is een stuk mensvriendelijker.

Vervelende prikkers, maar
nuttig

slank gebouwd (‘wespentaille’) en weinig

•

slank gebouwd en licht behaard;

De honingbij en de wesp durven wel eens

•

bruin/zwart;

prikken. Maar ze zijn supernuttig.

•

meestal bij het nest of bij bloemen;

•

geel/zwart;

De honingbij is de belangrijkste schakel in

•

vermijdt mensen;

•

meestal bij het nest, fruitbomen,

het bestuivingsproces en heeft haar functie

•

is niet agressief, maar zal wel steken bij
bedreiging (verdedigt nestingang);

in de voedings- en geneesmiddelenindustrie.
De wesp op haar beurt is een heel belang-

•

rijke insectenbestrijder.
Wespen van één nest kunnen op enkele uren

•

tijd duizenden muggen doen verdwijnen.
Laat dus de nesten van wespen en honingbijen enkel verwijderen als je er echt last van
hebt.

•

of niet behaard;

etenswaren, vuilnisbakken, …
•

vliegt agressiever, verdedigt de
nestingang,

kan slechts eenmaal steken, verliest de
angel (met weerhaakjes) en sterft;

•

kan spontaan steken (tot tien maal);

een nest is meerdere jaren in gebruik,

•

nest slechts één seizoen in gebruik;

maar is zelden te zien in het wild

•

sterft uit tegen de winter;

(enkel in bijenkasten);

•

nest gratis laten verwijderen?

nest laten verwijderen?

Contacteer de brandweer

Contacteer een imker

via 052 42 35 25.

of de Koninklijke Vlaamse Imkersbond

meer info:

(www.konvib.be).

www.berlare.be/insecten
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Kan ik je weiland helpen?
Landschapsloket brengt dynamiek in kleine landschapselementen
Dat je in onze buurt vlug de vakantiesfeer opsnuift, danken we aan de postkaartzichten langs
landelijke wegen. Het landschap rondom ons is prachtig en verdient in stand te worden gehouden.
© RLSD

Regionaal Landschap Schelde-Durme opende daarom recent zijn landschapsloket.
Ieder die een stuk grond wil aanleggen, onderhouden of verfraaien, kan er terecht voor gratis advies en begeleiding.
Ook als het over mogelijke toelages gaat.

Het natuurlijk landschap in onze omgeving is er een van graslanden met knotbomen, sloten en poelen, turfputten, trage wegen en
streekeigen planten. Deze zogenaamde kleine landschapselementen

De eerste klant

zijn zonder twijfel belangrijk voor de natuur. Maar deze natuurparels
zorgen ook voor kleur, ritme en accenten in de streek. Daarom zijn ze

Kris De Witte beet de spits af

het waard om te worden beschermd. Ook voor latere generaties.

voor het landschapsloket.
Hij laat in Overmere een weiland inrichten.

Die beleidskeuze, van Vlaams tot gemeentelijk niveau, is niet nieuw.
Verschillende overheden creëerden subsidiemogelijkheden om het

Kris: Ik mocht een stuk weide van mijn ouders naar mijn zin inrichten.

behoud van stukjes landschappelijk erfgoed te stimuleren. Maar uit-

Ik wou het een landschappelijk karakter geven, met typische planten

eindelijk zag niemand nog door de bomen het bos. “Het was echt een

van hier. Een landschapsarchitect kwam op de proppen met een

kluwen aan reglementen geworden”, vertelt Jan Maertens van Regio-

schitterend plan, meteen zoals ik het me had voorgesteld: met een

naal Landschap Schelde-Durme. “Daarom zijn wij gaan onderhandelen

poel, een fruitboomgaard, een houtkant, elzen, essen, …

met alle partijen om tot een eenduidige, eenvoudige procedure te

Echt een terrein voor ontspanning. We willen er zelfs gaan kamperen!

komen voor de burgers.”
Kris kwam langs op het gemeentehuis om een vergunning
Dat is het landschapsloket geworden. Eigenaars met plannen of

voor zijn plan aan te vragen. Daar wees men hem op

vragen kunnen voortaan terecht bij Regionaal Landschap Schelde-

subsidiemogelijkheden en kreeg hij de gegevens van het

Durme. Wat kan je best planten? Hoe onderhoud je bomen, hagen,

landschapsloket.

poelen? De medewerkers regelen het papierwerk, zorgen voor gratis
advies en begeleiding, onderzoeken de subsidiemogelijkheden van je

Kris: Ik heb contact opgenomen en heb het me geen moment be-

project (in sommige gevallen tot 70%!) en bekijken wat ze eventueel

klaagd. Regionaal Landschap Schelde-Durme bevestigde dat we met

zelf kunnen uitvoeren.

ons plan goed zitten en daarmee het landschap een stukje
vooruit helpen. Ik kreeg ook advies bij de keuze van bomen en
struiken. En een medewerker berekende ook nog hoeveel subsidies

meer info:
Regionaal Landschap Schelde-Durme, 052 33 89 10
en landschap@rlsd.be
www.rlsd.be

ik kon krijgen. En die zijn zeker welkom!
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“Geen uurwerk voor mij op vakantie!”
Veerman Jo Pien over zijn 33 jaar Appels Veer

© Bert Van der Linden

“Bestaat er een rustgevender zicht op Berlare?” Jo Pien (57) en ik zitten op zijn boot.
De vraag verwacht geen antwoord. Het water is nog niets van zijn magie verloren en de natuur er rond blijft adembenemend puur.
Jo is al 33 jaar veerman van Appels Veer. Die man moet uren kunnen vertellen, denk ik.
En dat blijkt te kloppen. Meer nog: hij zuigt me op in zijn wereld.

Op 6 mei hebben Dendermonde, Berlare en Waterwegen en Zee-

Tot 750 gebruikers op één dag

kanaal NV, afdeling Zeeschelde de nieuwe steigers aan beide oevers
ingehuldigd. Het zijn vlottende constructies geworden die meebewe-

Zelfstandig veerman ben je niet van vandaag op morgen. Je moet een

gen met het getij. Dat verhoogt aanzienlijk de toegankelijkheid voor

vaar- en EHBObewijs halen, en vier jaar stage lopen. En dan is er nog

ﬁetsers, rolstoelgebruikers en mensen op stap met een kinderwagen.

de verplichte investering: een eigen boot. Die boot, het is intussen
zijn tweede, heeft heel wat volk verwelkomt. Ook vaste klanten. “Elke

De oudste bronnen over dit historische pont tussen Appels en Berlare

ochtend zet ik vier volwassenen en een dertigtal scholieren over.

gaan terug tot 1253. Ik beperk me tot de levende geschiedenis van de

Ze varen allemaal richting Appels. Voor de schoolgaande jeugd doe ik

laatste drie decennia die rechtover mij zit op zijn boot. Hij steekt van

’s morgens graag een extra vaart. Ik meer aan rond 7.45 uur in Berlare

wal met zijn werktijden. Ik sla al meteen over boord. “Toen ik in 1978

en ten laatste om 7.55 uur vaar ik terug. Zo moeten ze niet spurten

startte, bepaalde de zon mijn uren. Er was veerdienst van zonsopgang

naar school.” Jo heeft de voorbije jaren naast klanten voor functioneel

tot –ondergang. De langste dagen liepen van 5.30 tot 23 uur.

verkeer een nieuwe gebruikersgroep zien komen: recreatieve ﬁetsers.

Een kleine twintig jaar geleden is het vaste rooster gekomen. Tussen 1

“Het ﬁetstoerisme zit al vijftien jaar sterk in de lift. Deze explosieve

april en 30 september vaar ik van 7 tot 21 uur; daarbuiten tot 18 uur.”

groei is te danken aan de promotie van uitgestippelde ﬁetsroutes en

Elk half uur staat Jo paraat om over te zetten. Hij woont op net geen

televisieprogramma’s als Vlaanderen Vakantieland. Bij mooi weer zet

halve kilometer van de steiger. Dat betekent dat hij elke dag ongeveer

ik tot 25 keer meer mensen over dan op gelijkaardige dagen vroeger.

25 of 20 km ﬁetst, afhankelijk van het seizoen.

Weet je dat op Hemelvaartsdag begin juni om en bij de 750 personen
gebruik hebben gemaakt van de veerdienst?
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Krokodil van Berlare

Het water

Tijdens het gesprek verhuizen we meermaals van de boot naar zijn
huis en terug. Het valt me op dat verweerde stukken hout zijn tuin en

blijft altijd verrassen.

huis sieren. “Allemaal schatten van de Schelde”, vertrouwt hij me toe.

De stroming

de loop van mijn carrière. Wrakhout, kisten, balletjes, vouwzeteltjes,

“Je houdt het niet voor mogelijk wat ik allemaal heb bovengehaald in
opblaaspoppen, maar ook een televisietoestel en een Egyptisch beeld.”

maakt van de Schelde
een kwaad beest.

Na al die jaren heeft het water wellicht geen geheimen meer voor Jo.
Maar deze overpeinzing spreekt hij onmiddellijk tegen. “Het water blijft
altijd verrassen. De stroming maakt van de Schelde een kwaad beest.
Aanleggen in Berlare blijft een delicaat manoeuvre, want in de bocht
daar ligt een zogenaamd wantij. Dat betekent dat het water zich er
keert tegen de stroming in. Ik moet er altijd mijn hoofd bijhouden.”
Van een kwaad beest gesproken. “Ooit heeft men een krokodil in de
Schelde gespot. Dat bracht nogal wat nieuwsgierigen naar hier.
Uiteindelijk bleek het om een geschubd stuk hout te gaan.
Maar jongens, wat een commotie toen!”

De boom van Sjef
Veerman Jo moet bestand zijn tegen eenzaamheid. Hij ziet elke
dag veel mensen, maar op een doorsnee weekdag beperkt zich dat

Vrijheid in een gouden kooi

voornamelijk tot de ochtend- en de avondpiek. Bovendien heeft zijn
nieuwe boot een gesloten stuurcabine en heeft hij nog minder zijn

Van ’s morgens tot ’s avonds elk half uur present staan aan de oever.

babbel onderweg. Vroeger was dat anders. Jo behoudt goeie herin-

Weinig mensen moeten leven met zo’n strak dagritme. Jo beaamt:

neringen aan Sjef. “Sjef kwam een paar jaar geleden elke dag met zijn

“Het zijn lange dagen. Ik heb mijn momenten op het water en mijn

ﬁets uit Gijzegem. Om te genieten van de Schelde, zei hij. Hij kwam

momenten van het water. Strak getimed. Ik probeer mijn tijd aan land

geregeld in de chalet die toen nog aan ’t veer stond. Bij koud weer

wat in te delen met terugkerende activiteiten. Die geven mee struc-

zette ik de verwarming daar zelfs aan voor Sjef. We hadden onze bab-

tuur aan mijn dag. De krant bij de buren brengen bijvoorbeeld.

bel en we dronken een glas. Op een dag heb ik Sjef dood gevonden.

En toen ik nog een hond had, nam ik die mee op het water als com-

In onze chalet. Later is een deel van zijn as op de Schelde uitgestrooid.”

pagnon. Hij genoot daar zelf enorm van. Als hij niet in de boot kon,

Jo wordt even stil. “Weet je, Sjef en ik hebben vlakbij de chalet een

zwom hij gewoon mee over.”

boom geplant. De chalet maakte intussen plaats voor een picknick-

Jo is getrouwd met Magda en papa van Laura, Izaak en Manon.

tafel. Maar de boom van Sjef geeft nog steeds lommer aan veel ﬁetsers

Heel het gezin is vergroeid met zijn werk, met zijn klok. Uitstapjes

die er geregeld verpozen.”

overdag met zijn allen, zitten er niet in. “Weet je”, komt Jo plots tot
het besef, “Ik geniet vrijheid in een gouden kooi. Ik ben zelfstandig en

Ik neem afscheid van Jo en ga nog even zitten bij de boom van Sjef.

voel me in mijn sas op het water. Maar ik werk zeven op zeven, op het

Ik kijk naar de overkant. “Bestaat er een rustgevender zicht op Berlare?”

ritme van halve uren.” Vroeger nam Jo ongeveer een maand vakantie.

echoot na in mijn hoofd. Ik moet glimlachen als ik er de pretlichtjes in

Maar dat hielden hij en zijn gezin niet vol. Nu heeft hij voor zichzelf

de ogen van de veerman bij zie.

een ander werkregime gecreëerd. Zijn brugpensioen, noemt hij het.
Na drie weken werk rust hij zeven dagen uit in de Franse Ardèche.
“Weet je wat je absoluut niet vind in dat huis? Een klok!”

Met dank aan Katrien De Witte.
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Opening Van Duyse Wandelpad
Jute perreke ronde, van Gent naar Dendermonde
Het was een ambitieus plan: de Vlaamse Toeristenbond (VTB) zou een wandelpad doorheen Vlaanderen
uitstippelen en promoten. Onze gemeente verdient ook haar plaats in de geschiedenis van dit masterplan:
de inhuldiging van het eerste deel van dat VTB-wandelpad vond hier plaats in 1939.

Het prille Donktoerisme dat na de Eerste Wereldoorlog een serieuze

De toerismedynamiek in onze gemeente moet de VTB zijn opgevallen.

terugval had gekend, vond zijn tweede adem in de jaren ’30 van de vo-

Daarom vonden de festiviteiten bij de opening van het Van Duyse-

rige eeuw. In die renaissance ontstond aan het Donkmeer een afdeling

pad hier plaats. Op zondag 30 juli 1939. De inhuldiging begon om

van de Vlaamse Toeristenbond. De koepel droomde hardop van een

14 uur met toespraken aan het Boerenkrijgmonument in Overmere.

wandelpad door Vlaanderen. Het eerste deel van dit ‘Wandelpad van

De fanfare begeleidde vervolgens de stoet naar het pad om een deel

Vlaanderen’ liep van Gent tot Dendermonde. Het werd ‘Van Duysepad’

ervan oﬃcieel in te wandelen. Tegen 17 uur kwam een massa toeristen

gedoopt, naar de Dendermondse dichter Prudens Van Duyse.

samengestroomd op een eilandje van het Donkmeer voor de slotapotheose: een optreden van 70 Gentse turners, bekende heldentenor

Het pad kwam onze gemeente binnen langs de Overmeerse putten

Arnold De Munninck en mevrouw Platel. Festivaria avant la lettre.

en de Burgveldstraat. Via de Molenstraat, Koningstraat, Broekstraat,
Paepenbogtstraatje en Brielstraat bereikte het de Donk. De Zandstraat

Het Van Duysepad is dus met zekerheid oﬃcieel geopend. Het is

en Kamershoek moesten de wandelaar dan verder richting Zele leiden.

evenwel twijfelachtig of de nodige signalisatie, die begroot was op 100
frank per kilometer (een fortuin!), ooit is aangebracht. Het pad is een
stille dood gestorven, maar was ongetwijfeld een bron van inspiratie
voor de latere wandelroutes rond het Donkmeer.
met dank aan Heemkundige Kring Overmere
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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: in juli en augustus enkel op afspraak

> 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: in juli en augustus 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 Arbijn | Kruisstraat 45

0486 42 13 24
schepenarbijn@berlare.be

milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: spreekuur: in juli en augustus enkel op afspraak

Gunther Cooreman | Salvialaan 20

0472 47 99 81
schepencooreman@berlare.be

voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling

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

spreekuur: in juli en augustus enkel op afspraak

Tom Temmerman | Maaidonk 26

09 367 72 93
schepentemmerman@berlare.be

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

DIENSTVERLENING GEMEENTE BERLARE

> IN GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22
Openingsuren

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) en woensdag
(8-12 en 13-17 uur).
sluitingsdagen gemeentehuis: 21 juli, 6 en 15 augustus

> 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: 8.30-12 uur/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: 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 2 januari

0473 18 00 66
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z

OCMW BERLARE

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

www.ocmwberlare.be

> VOORZITTER
Gunther Cooreman | Salvialaan 20
spreekuur: op afspraak

spreekuur voorzitter Carine Meyers

0472 47 99 81
voorzitter@ocmwberlare.be

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

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

> DIENSTEN
z

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

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

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

z

woonzorgcentrum Ter Meere
Baron Tibbautstraat 29

09 326 97 30
termeere@ocmwberlare.be

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

PARTNERS
z

containerpark, Bollewerkstraat
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

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
Vakantie van 11 t.e.m. 22 juli en van 22 t.e.m. 31 augustus

0479 30 39 19
carine.meyers@openvld.be

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

> OCMW-RAADSLEDEN

z

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

z

Politiezone Berlare-Zele
Donklaan 93

09 367 50 15
fax: 09 367 96 51

openingsuren

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

interventie

z

wijkinspecteurs

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

101
09 367 50 15

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Vlaamse infolijn
1700
Op zoek naar een telefoonnummer?
1207
Europees noodnummer
112
Brandweer en ziekenwagen
100
Brandweerkazerne Berlare
052 42 35 25
Politie
101
Rode Kruis Berlare, hulpdienst
0496 72 17 87
Rode Kruis Berlare, uitleen
0486 49 08 90 en 0475 90 78 00
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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01

04

02

05

03

06

01 Drie uitverkochte zalen voor balletschool Terpsichore dit jaar. Inschrijven voor de nieuwe lessenreeksen vanaf september via
www.balletschool-terpsichore.be. Nieuw in het aanbod: breakdance voor iedereen vanaf geboortejaar 2000.
02 Het Berlaars salon in het kasteel en park van Berlare genoot veel publieke belangstelling gedurende de maand mei.
03 Op 7 mei hebben de buurtbewoners van de Molenstraat hun heropgebouwde kapel O.L. Vrouw van Lourdes laten inzegenen.
De kapel staat voortaan in het Boerenkrijgpark.
04 De ﬁlmpremière van ‘De reis van Tover’ op 12 juni liet de grote zaal van CC Stroming (bijna) vol lopen.
Regisseur Brecht Vanmeirhaeghe (links), Tuur Merckx en Tover Klingen blikken tevreden terug.
05 Dag van het park (29 mei) bracht heel wat volk op de been, niet in het minst voor de gegidste wandeling in het kasteelpark.
06 Hoogdag voor de dappere deelnemers aan Start to run. Op 12 mei legden ongeveer 50 lopers hun 5 km-proef af.
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09
10
07

08

07 Paashazen trapten het toeristisch seizoen af. Meteen de start van drukke maanden april en mei rond het Donkmeer: meer dan
1.700 toeristen kwamen langs in het infokantoor, bijna 300 mensen bezochten Museum Donkmeer, 650 liefhebbers kwamen
minigolfen en de Eendenkooi telde, voorzichtig geschat, om en bij de 10.000 bezoekers (waarvan ca. 2.500 voor de
wandelhappening van Boerenkrijgstappers Overmere).
08 De inwoners van de Heikantstraat vierden Dag van de buren (27 mei).
09 Een voorstelling van het nationaal ﬁgurentheaterfestival speelde begin april in WZC Ter Meere. Bewoners en kinderen genoten
samen van de magie.
10 Op 6 mei huldigden Dendermonde en Berlare de nieuwe steigers van Appels Veer in onder een stralende hemel.
Heb je zelf een leuke en goede foto van een recente activiteit? Stuur ‘m door naar infogem@berlare.be.
Misschien verschijnt hij in de volgende Infogem op deze pagina’s!
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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, Kris Van Geert, stuurde ons naar Sabine. We
kwamen binnen met een verjaardagstaartje (de kers op de taart is deze keer
goed vermomd als aardbei) en gingen anderhalf uur later buiten met een
reeks weetjes over onze (bijna) jarige.

Sabine Onselaere (wordt op 12 augustus 36 jaar)
Je bent een Leeuw, het sterrenbeeld met de

Niets voor niets. Zo leren we haar ook om goed

Samen herinneringen ophalen en ongedwon-

sterke persoonlijkheid. Personen die weten

te sparen. Verder hechten we veel belang aan

gen lachen…

wat ze willen. Kan je je daarin vinden?

beleefdheid en orde en netheid. En we proberen
haar bij te brengen dat ze de dingen moet

Wanneer heb jij nog eens uitbundig

waarderen zoals ze zijn.

gelachen?

(lacht). Vraag maar aan mijn man Gert, nu met

Gaan werken, een huishouden, verbouwen,

Sabine: Onlangs zaten we in de auto. Op de

onze laatste verbouwingen. Ik ben nogal fana-

… Vind je nog de tijd om te genieten?

radio vertelde men dat we gemiddeld 15 keer

Sabine: Ja. Als ik iets in gedachten heb, dan
moet en zal dat ook zo gebeuren. En niet anders

per dag lachen. Wij vonden dat maar weinig

tiek bezig met de inrichting. Het interieur moet
warmte en gezelligheid uitstralen. Het mag

Sabine: O ja hoor! En dat zit vaak in kleine

en moesten alleen daarom al lachen. Enﬁn, we

zelfs heel persoonlijk zijn. Zo wil ik in elke kamer

dingen. Wij wonen aan de prachtige Gratiebos-

deden elkaar nog meer lachen en na een half

een tekst op de muur die iets betekent. Voor de

sen en wandelen en ﬁetsen daar zeer graag.

uur hadden we dat zogezegde gemiddelde al

kamer van onze dochter Yana (8) wil ik bijvoor-

Ook gaan we al eens zwemmen met ons Yana,

ruim overschreden. Ik lach echt makkelijk. Maar

beeld de woorden ‘lief’, ‘schattig’, ‘ondeugend’ en

badmintont Gert elke week en ik, ik lig graag

dat is gezond, toch?

‘kapoen’.

eens languit in de zetel voor een goede ﬁlm, liefst
één die gebaseerd is op waargebeurde feiten.

gende editie onze vragen afvuren?

Nog volgens je horoscoop zou je een harde
werker zijn.

Op welke jarige mogen we voor de vol-

Wat zou je nog graag doen, als je er de tijd
Sabine: Op Saskia De Vriese. Ik heb daar heel

voor had?

lang geleden nog mee in de klas gezeten. Ik zag

Sabine: Klopt ook wel. Ik sta op om 5.45 uur en
ga rond 22.30 uur slapen. Het leven gaat veel te

Sabine: Sporten. Vroeger ging ik geregeld

haar onlangs rijden en ik dacht: hoe zou dat

snel en een dag is zo kort. Ik geef graag steeds de

ﬁtnessen. Ik wil dat terug opnemen als Yana wat

daar nog mee zijn?

volle 100%. Dus vind ik het belangrijk om mijn

ouder is.

Opgetekend door Jef Coppieters.

dagen goed te organiseren.
Straks ben je jarig. Waarmee kunnen ze je

Bezorg Sabine

Neem je dat mee in de opvoeding van Yana?

een groot plezier doen?

een onvergetelijke verjaardag.

Sabine: We geven haar zeker mee dat je in het

Sabine: Alle vrienden van vroeger nog eens

kaartje via de redactie van

leven hard moet werken om iets te bekomen.

samen brengen. Een soort rëunie, zeg maar.

Infogem, Dorp 22.

Stuur haar een verjaardags-
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