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Dancing Queen voor Oslo
21 juli 2011. Ik ben op vakantie en schuif aan voor een brood. Achter mij staat een jonge
kerel. Ik schat hem 17. Een beer met de fysiek van een getraind sporter. En dan begint hij,
dromerig van de zon en van het wachten, ineens zacht maar toch verstaanbaar ‘Dancing
WIE WAT WAAR

Queen’ van ABBA te zingen. Ik zie iedereen de ogen sperren, het gezicht draaien richting
jongeman en breeduit glimlachen, terwijl Benny onverstoord verder doet. Een vrouw die
wellicht in haar tijd een dancing queen was, pikt in. En dan nog een paar klanten. Er klinkt

43

een applausje op het eind. “Thanks”, glimlacht de tiener.
Kijk, zo heb ik ze graag. Jonge mensen die zich niet in een hokje laten duwen. Jonge mensen die een eigen stijl ontwikkelen en daar ongegeneerd voor gaan. Die kunnen weerstaan
aan de druk van een groep en nog respect afdwingen ook. Dat is niet makkelijk. Daar is lef
voor nodig. Zeker. Maar ook stimulans. Aansporingen en vertrouwen van thuis, van leerkrachten, trainers, jeugdleiders, vrienden, … Ook het gemeentebestuur draagt zijn steentje
bij door bewust te kiezen bij het jeugdbeleid voor een participatiemodel met gedeelde
verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we samen met de jongeren noden en wensen
opsporen, ze waar nodig en mogelijk opnemen in het beleid, en ze mee uitwerken met de
spelers op het terrein.
22 juli 2011. Een dag na het surreële maar geweldige tafereel bij de bakker beslist Anders
Behring Breivik zijn land te splijten in een Noorwegen van toen en een Noorwegen van nu.
Bij de 70 tieners komen om. Lachende tieners op kamp; tieners in volle ontwikkeling en op
zoek naar wat hen bezighoudt in het leven en wat niet.
Ik wankel, mijn oren suizen, ik denk aan mijn kinderen. Het is vreselijk en niet te vatten
voor woorden. Maar dan, als de eerste vloedgolf aan emoties is weggeëbd, ben ik ervan
overtuigd: net nu moeten jonge mensen doorzetten, de schrik van hun gezicht schudden,
open en eerlijk tonen wie ze zijn en wie ze niet zijn. Dat is hun bijdrage om mogelijk nieuw
kiemende zieke geesten te verstikken. Dat zijn ze verplicht aan hun betreurde leeftijdsgenoten in Oslo.
Ik wil nog vaak ‘Dancing Queen’ horen. Ook in Noorwegen, op een dag.

Tom Temmerman
schepen bevoegd voor sport, jeugd, kinderopvang,
volksgezondheid, ontwikkelingssamenwerking
en drugpreventie

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.

Gouden Arend voor Willy Temmerman
Boerenkrijgstappers Overmere op tocht in Uitbergen.
Een klein tussendoortje voor Willy Temmerman. Want die heeft tussen maart 2009 en mei 2011 maar liefst 1950 km in een vastgelegd patroon gewandeld:
2 x 150 km, 2 x 125 km, 10 x 100 km, 2 x 75 km, 3 x 50 km en 4 x 25 km. Goed voor een Gouden Arendtrofee in het wandelcircuit van Euraudax.
Daar is Willy terecht ﬁer op.
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Wisselcollectie
alternatieve ﬁlms in bib

Bekijk ‘De reis van Tover’
In juni ging ‘De reis van Tover’ in première in CC Stroming. Deze kortﬁlm van gemeente Berlare kan je gratis ontlenen in de bib of online

Ontdek voortaan in de bib elke drie maand twintig nieuwe parels uit

bekijken via www.berlare.be/dereisvantover.

het alternatieve ﬁlmcircuit. Het gaat om toppers uit de wereldcinema,
roadmovies, kinder- en jeugdﬁlms. Onze bib start met ﬁlms uit China.

De ﬁlm toont enkele dagen uit het leven van Tover, een meisje van

Je vindt deze ﬁlms in de Cinébib display. Neem zeker ook het gratis

tien uit Berlare. We zien haar op school, in haar vrije tijd en met haar

Cinébib magazine mee, boordevol info over de ﬁlms.

opa. Het verhaal speelt tegen de achtergrond van een Zuid-Amerikaproject in alle Berlaarse scholen.

meer info: bibliotheek, 052 42 61 88
en berlare@bibliotheek.be

De aanleiding om de ﬁlm te maken is bijzonder. Berlare heeft de

www.cinebib.be

voorbije drie jaar mee geïnvesteerd in een drinkwaterinstallatie voor
Chumunde, een gehucht van Rio Verde in Ecuador. Die installatie is nu
klaar. Uit de contacten van de voorbije maanden rijpt nu het idee om

Weg niet goed hersteld?
Meld het snel!

een bescheiden jumelage tussen beide gemeenten voor te bereiden.
In overleg met inwoners van Rio Verde stelt Berlare zich voor met dit
ﬁlmpje.

Nutsbedrijven voor gas, elektriciteit, water, telefoon en tv-distributie
voeren geregeld werken uit op het openbaar domein. Het gebeurt
dat na aﬂoop de weg of berm niet goed is hersteld. Als je dit opmerkt,
is het van belang dit onmiddellijk te melden. Zo kunnen de nutsmaatschappijen hun onderaannemers nog op hun plichten wijzen,
vooraleer de werken deﬁnitief zijn opgeleverd.
Je kan met al jouw meldingen terecht bij het gemeentebestuur.
Voor werken die uitgevoerd zijn in opdracht van Eandis (staat in voor
elektriciteit- en aardgasnetwerk n.v.d.r.), raadt het gemeentebestuur
aan direct gebruik te maken van het online klachtensysteem van het
bedrijf: http://klachten.eandis.be
meer info: technische dienst, 052 43 23 46
en technische.dienst@berlare.be
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O n t h a a l o u d e r s e n k i n d e rd a g ve r b l i j ve n k r i j g e n 1 0 0 gr a t i s l u i e r z a k k e n v a n g e m e e n te B e r l a re.

n iet l a n g a a n d e s l ag ? M el d j e aan op d e f i nanci ë le dienst ( 052 43 23 43 en re k e ndi enst@ ber lare. be) .

|

|

Nog

R o de K r u i s

B e r l a re s t a r t e e n n i e u we gr a t i s c u r s u s ‘e e r s te h u l p’ e n ‘ he l p e r ’ o p d i n s d a g - e n d o n d e rd a g avo n d v a n a f 4 o k to b e r. I n fo
e n i n s c h r i j ve n : vo r m i n g @ b e r l a re. ro d e k r u i s. b e o f 0 4 7 7 9 9 5 7 7 4 .

|

H e t a l g e m e e n w a te r ve r k o o p re g l e m e n t v a n d e

V l a a m s e M a a t s c h a p p i j vo o r Wa te r vo o r z i e n i n g i s s i n d s k o r t v a n k r a c h t . J e l e e s t h e t i n te gr a l e re g l e m e n t o p w w w. v mw.
b e / w a te r ve r k o o p re g l e m e n t .

|

Ve r m i j d g e u r h i n d e r 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 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 .

|

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 gio 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.
n i e u w s b r i e f v a n 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.

|

|

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-

B l i j f p e r e - m a i l 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 .
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 ’.

|

Ve r 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

|

A l l e 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. Va n a f 3 0 o k to b e r ( w i n te r t i j d ) v a n 8 . 3 0 to t 1 7 u u r.
m i e s o p vo o 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.

|

|

E a n d i s. b e l i j s t d e p re -

Een k lacht melden over een slecht

h e r s te l d e o p r i t 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.

|

G r i e k e n l a n d a l s g a s t l a n d vo o r e e n c u l i n a i r e ve n e m e n t o p 1 3 n ovem b e r. I n fo : 0 9 3 4 2 9 2 4 0 .

O n ze i nwo n e r s k ozen

|

R e s u l t a te n v a n d e

p rov i n c i a l e c a m p a gn e ‘ G ro e p s a a n k o o p v a n 1 0 0 % gro e n e s t ro o m e n a a rd g a s : b i j n a 3 0 . 0 0 0 d e e l n e m e r s s c h re ven z i c h
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Vanaf 10 oktober:
inschrijven kinderopvang
herfstvakantie
Het gemeentebestuur voorziet gemeentelijke kinderopvang voor

Fotowedstrijd

kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de herfstvakantie op donderdag
3 en vrijdag 4 november. Zowel in Berlare, Overmere als Uitbergen,
van 7 tot 18.30 uur.

Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd?

Inschrijven kan vanaf maandag 10 oktober per post, e-mail of bij

Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem

afgifte op de locaties.

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

Het verplichte inschrijﬀormulier is vanaf 1 oktober beschikbaar op de

Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand

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

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

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

een etentje in een van onze plaatselijke

reglement en de tarieven nalezen.

eetgelegenheden. We maken de winnaar bekend in het
volgende nummer.

meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04
en jeugd.kinderopvang@berlare.be

Winnaar Infogem juli-augustus
(oplossing: detail gevel restaurant Elvira, Donklaan):
Luc Wesemael (Kruyenberg 29) mag zijn waardebon komen
ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

Boodschappenlijstje
Doe boodschappen op een moment
dat je geen honger hebt én gebruik een lijstje.
Wedden dat je minder voedsel
moet weggooien?

v r i j b l i j ve n d i n e n u i te i n d e l i j k b e s l i s te n 1 0 . 3 9 7 g e z i n n e n o f 3 4 , 8 9 % v a n d e d e e l n e m e r s o m o p h e t a a n b o d i n te g a a n .

|

Le e r p u n t Wa a s & D e n d e r b i e d t gr a t i s c u r s u s s e n a a n o m b a s i s v a a rd i g h e d e n (o p n i e u w ) o n d e r d e k n i e te k r i j g e n o f

te ver b e te re n . Le s s e n N e d e r l a n d s, Fr a n s, E n g e l s, w i s k u n d e, m a a r e ve n g o e d zek e r v a n j e ze l f, o p s t a p m e t d e k a a r t , b e w u s t c o n s u m e re n , k e n n i s m a k e n m e t c o m p u te r e n i n te r n e t , … I n fo : 0 5 2 2 5 8 2 7 8 .

|

A a n d e b l o e d g e ve r s v a n B e r l a re :

zowe l n i e u we a l s t ro u we d o n o re n k r i j g e n e e n ve r ra s s i n g b i j d e b l o e d i n z a m e l a c t i e v a n 6 o k to b e r i n CC S t ro m i n g.

|

K i n d e re n d i e i n 2 0 1 3 h e t H e i l i g Vo r m s e l w i l l e n o n t v a n g e n i n d e S i n t- Pi e te r s b a n d e n k e r k U i t b e rg e n , m o e te n z i c h i n
s e p te m b e r 2 0 1 1 i n s c h r i j ve n b i j p a s to o r M a rc Va n S te e n : 0 5 2 4 2 3 3 9 7 o f 0 4 7 5 3 2 0 7 7 3 .

|

K i nderen die i n 2013 h et

H e i l i g Vo r m s e l w i l l e n o n t v a n g e n i n O n ze - L i e ve -Vro u w Te n h e m e l o p g e n o m e n O ve r m e re, m o e te n z i c h i n s e p te m b e r
2 0 1 1 i n s c h r i j ve n t i j d e n s d e s c h o o l u re n b i j Pa t r i c k D e S m e t , d i re c te u r v a n V B S S i n t-J oze f : 0 9 3 6 7 6 8 3 6 .

|

K i n d e re n

d i e i n 2 0 1 3 h e t H e i l i g Vo r m s e l w i l l e n o n t v a n g e n i n d e S i n t- M a r t i n u s k e r k B e r l a re, m o e te n z i c h i n s c h r i j ve n t i j d e n s
e e n v a n vo l g e n d e i n s c h r i j fd a g e n o p d e p a s to r i j, D o r p 3 2 : z a te rd a g 1 0 o f z a te rd a g 2 4 s e p te m b e r 2 0 1 1 , tel k e n s t u s s e n 9 e n 1 2 u u r.

|

Z a te rd a g 8 o k to b e r : gr a t i s re c re a t i e ve s p o r t h a p p e n i n g vo o r k in d e re n e n vo l w a s s e n e n m e t e e n

h a n d i c a p i n To p s p o r t h a l V l a a n d e re n , G e n t . I n fo : 0 9 2 4 3 1 2 8 0 .

|

M eeste r m olenaar wo rd en? Er star t een cursus op

8 o k to b e r m e t l e s s e n i n O u d e n a a rd e e n B r u g g e. I n fo : 0 5 0 3 1 6 6 5 6 .

|

Wi e verd i e n t ‘ D e Pl u i m’ ( 2 . 0 0 0 , 0 0 e u ro ) vo o r

z i j n i n ze t vo o r e e n o p e n e n a a n g e n a m e s a m e n l e v i n g ? K a n d i d a te n vo o r s te l l e n k a n tot 2 o k to b e r v i a w w w. d e p l u i m . b e.
E e n o rg a n i s a t i e v a n K o n i n g B o u d e w i j n s t i c h t i n g e n T V O o s t .

|

S o l i d a r i te i t vo o r h e t G e z i n i s d r i n g e n d o p zo e k n a a r

v r i j w i l l i g e d a g - e n n a c h to p p a s s e r s ( t h u i s zo rg ) e n c h a u f fe u r s. I n fo : 0 9 3 4 0 5 3 1 4 e n w w w. s o l i d a r i te i t . b e.
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OCMW Berlare
blijft 80-plussers thuis informeren
Geslaagd proefjaar aanzet voor verdere specialisatie
Kennen onze 80-plussers alle hulpmogelijkheden en benutten ze ten volle waar ze recht op hebben?
Met deze twee vragen komen de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis al meer dan een jaar bij de mensen thuis.
Tot grote tevredenheid, zo blijkt. En dus verlengt OCMW Berlare het initiatief. Infogem ging samen met Liesbet Cooreman
op huisbezoek bij Frans en Godelieve uit Overmere.

Je wordt een dag ouder. De gezondheid zit niet meer zo mee. Of pro-

Gemoedelijk en professioneel

blemen rond huisvesting, eenzaamheid, woning- of tuinonderhoud
steken de kop op. Voor vele van deze zaken is er een oplossing, maar

Liesbet neemt ons mee op huisbezoek bij Frans Van Accoleyen. Samen

niet iedereen is op de hoogte. “Om zoveel mogelijk inwoners te berei-

met zijn vrouw Godelieve woont hij in de Burgemeesters De Lausnay-

ken en te informeren zijn we in juni 2010 thuiswonende 80-plussers

straat. “Ik verwachtte jullie. Kom erin”, verwelkomt hij ons bij de deur.

beginnen opzoeken. Tijdens zo’n informele babbel in hun vertrouwde

Hij is precies goed op de hoogte van het waarom van onze visite.

omgeving krijgen we een goed zicht op de situatie. En bovendien
wordt duidelijk of die mensen al hun rechten op tegemoetkomingen

Frans: Er wordt gepraat in het dorp over deze huisbezoeken. Onder buren,

gebruiken. Want er zijn er nogal wat: tegemoetkoming voor hulp aan

in de verenigingen. Iedereen vindt het een prima initiatief. Ik weet begot

bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, Vlaamse zorgverzekering

niet hoe ik zelf kan vinden waar ik recht op heb. En vandaag komt Liesbet

en de gemeentelijke mantelzorgpremie bijvoorbeeld”, vertelt Liesbet

mij dat haarﬁjn uitleggen. Niets makkelijker, toch?

Cooreman, hoofdmaatschappelijk werker van het OCMW.
Na een korte kennismaking, steekt Liesbet van wal. Liesbet peilt
naar de zorgbehoevendheid van Frans. Al vlug wordt duidelijk dat

Ongeveer 480 huisbezoeken in anderhalf jaar

Godelieve zijn mantelzorger is. Zij verzorgt immers Frans thuis op
regelmatige basis en doet dat niet beroepshalve. “Wellicht kom je in

De maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis stonden vorig jaar

aanmerking voor de gemeentelijke mantelzorgpremie van 125,00 euro

voor de uitdaging om dit huisproject rond te krijgen. Zowel de voor-

per jaar, Godelieve. Ik kijk straks even na of jullie aan alle voorwaarden

bereiding, het bezoek zelf als de verwerking achteraf zijn tijdinten-

voldoen”, zegt Liesbet. Godelieve is aangenaam verrast. “Het is ﬁjn dat

sief. Maar de huisbezoeken blijken een groot succes: het overgrote

de gemeente mijn werk waardeert en wil belonen.”

merendeel van de bejaarden is opgezet met de informatie aan huis en
de opvolging en hulp achteraf. Het bestuur van OCMW Berlare heeft

Liesbet werkt haar lijstje af. Heel gemoedelijk en toch professioneel. Ze

dan ook beslist het project te verlengen. Tegen eind dit jaar moet elke

vraagt door tot ze een duidelijk zicht heeft op alle mogelijke premies

80-plusser een medewerker van het Sociaal Huis over de vloer hebben

voor Frans en eventuele thuiszorgnoden voor dit gezin.

gekregen. Goed voor ongeveer 480 huisbezoeken in anderhalf jaar
heeft Liesbet berekend. “Vanaf 2012 moeten we enkel nog de inwoners opzoeken die in dat jaar 80 worden. We pakken dat systematisch
aan, straat per straat.”
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Weet je wat ik misschien nog het belangrijkste vind?
Het OCMW heeft nu een gezicht gekregen.

Frans kende de diensten van het OCMW niet.

Berlare speelt in op deze evolutie, verduidelijkt OCMW-voorzitter
Gunther Cooreman (Open vld): “Wij moeten ons dienstverleningspak-

Frans: Ik heb nooit eerder een beroep gedaan op het OCMW. Nu doe ik dat

ket beter afstemmen op de maatschappelijke realiteit. En we willen

dus wel. Die mantelzorgpremie is een eerste stap. En daar schaam ik me

kwalitatief werk aﬂeveren. Dat vraagt specialisatie. Vandaar dat wij

absoluut niet voor. Het OCMW heeft al lang niet meer het imago dat het

onze interne structuur wijzigen. Vanaf 1 september start de cel thuis-

enkel mensen met zware ﬁnanciële problemen helpt.

en ouderenzorg.” Liesbet verduidelijkt wat deze cel gaat doen.

Liesbet: Dat klopt. De term ‘Sociaal Huis’, die enkele jaren terug in het leven

Liesbet: De cel thuis- en ouderenzorg centraliseert voortaan alle thuis-

is geroepen, werkt echt drempelverlagend. Onze diensten zijn trouwens

zorg- en aanverwante diensten. Het gaat ondermeer om de maaltijd-

zeer uiteenlopend en zitten toch allemaal samen onder één dak: de sociale

bedeling aan huis en de dienstenchequeonderneming. Maar evengoed

dienst van het OCMW, een PWA-medewerker, jobﬁnder, jurist, … En komt

de huisbezoeken aan 80-jarigen vinden hier onderdak. Voor de mensen

iemand met een vraag die we niet zelf kunnen helpen, dan verwijzen we

betekent dat een duidelijke vereenvoudiging. Wie maaltijden aan huis wou

die correct door.

en huishoudhulp, moest bij twee diensten aankloppen. Vanaf september
is er nog één contactpersoon binnen de cel. Enkele van onze maatschappelijk werkers gaan zich hierin volop specialiseren. Ze kennen alle sociale

Dienstverlening afstemmen op vergrijzing

uitkeringen en premies als hun broekzak en ze krijgen de tijd om de wenselijkheid van thuiszorg bij gezinnen op te sporen.

Een goed uur later nemen we afscheid. Frans vindt dat dit huisbezoek
geen eindpunt mag zijn. “Eigenlijk zouden jullie na verloop van tijd

Een paar dagen later bellen we Frans nog eens. Hij is nog steeds en-

nog eens contact moeten opnemen om te zien hoe het met ons gaat.

thousiast. “Liesbet heeft me goed geïnformeerd en is aangenaam in de

Want dat kan vlug veranderen hé. Vandaag kan ik mij bijvoorbeeld nog

omgang. Ze heeft een luisterend oor en spoort makkelijk problemen

zelf wassen. Maar dat kan bij wijze van spreken morgen anders zijn.”

op. Weet je wat ik misschien nog het belangrijkste vind? Het OCMW
heeft nu een gezicht gekregen. Als er iets is, ga ik haar zeker bellen.”

Liesbet: Dat zou inderdaad mooi zijn. Maar in de praktijk is dat niet haalbaar. Wat ik nu bij ieder bezoek wel achterlaat, zijn de contactgegevens

meer info:

van onze diensten. Wie nood heeft aan meer thuiszorg, kan ons bellen.

Sociaal Huis, Liesbet Cooreman, 09 326 97 10

De vergrijzing van onze samenleving is ook in Berlare sterk voelbaar.

Als je 80-plusser bent, neemt het Sociaal Huis zelf

Een steeds groter wordende groep senioren woont nog thuis. OCMW

contact met je op.
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PROGRAMMA BERLARE KERMIS 2011
VRIJDAG 23 SEPTEMBER
17 uur

Kermiscafé in Cultuurcafé

20 uur

Opening kermistentoonstelling gemeentehuis (Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare)
‘Honderd jaar geleden’
de tentoonstelling is toegankelijk:
zaterdag: 17 tot 20.30 uur
zondag: 10 tot 12 uur en 15 tot 20 uur
maandag: 9 tot 12 uur (voor scholen op aanvraag)
dinsdag: 10 tot 20 uur
Ook tentoonstelling Waterproject Berlare-Rio Verde (GROS - Protos)

20 uur

Kermisquiz in café De Dreef (KSJ en Handbalclub Berlare)

20 uur

Grote belotwedstrijd in café De Warande

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)
14 uur

Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
70 km in 11 ronden

14.30 uur

Soldatenschieting staande wip sporthal Berlare

16 uur

Wielerwedstrijd voor Juniores KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
95 km in 15 ronden van 6 km

18 uur

Kermiscafé in Cultuurcafé

19.30 uur

Voetbalwedstrijd SK Berlare – K. BS. Poperinge

20 uur

Kermisconcert door ’t Meziek in CC Stroming

20 uur

Fuif met DJ Benny in café De Dreef (KSJ en Handbalclub Berlare)

20 uur

Fuif met discobar New-Line in café De Warande

21 uur

Kermisfuif met DJ Jo in café Parochiehuis

21 uur

Kermisfuif in café ‘t Pompierken

ZONDAG 25 SEPTEMBER
Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)
12 uur

Familiedag met pannenkoeken in café De Dreef (KSJ en Handbalclub Berlare)

15 uur

5de Dartswedstrijd in café Parochiehuis - inschrijven van 13.15 tot 14.30 uur.
850,00 euro prijzenpot

16 uur

Kermisterras Dorp 14 (Oxfam Wereldwinkel)

17 uur

Optocht door het orkest en de drumband van de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden Overmere

18 uur

Fuif met discobar New-Line in café De Warande

18 uur

Kermiscafé in Cultuurcafé

21 uur

Studio Zondag The Wizards in Cultuurcafé
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MAANDAG 26 SEPTEMBER
10 uur

Mis voor de overledenen in Sint-Martinuskerk

10.45 uur

Groet en bloemenhulde aan monument (NSB Berlare)

13 uur

Koerscafé in Cultuurcafé

17 uur

Wielerwedstrijd Elite, Beloften, Amateurs, Masters & Cyclotoeristen (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur)
95 km in 15 ronden

DINSDAG 27 SEPTEMBER
Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)
10 uur

Prijskamp voor paarden
Brabants ras – zadelpaarden – pony’s en ezels
Keuring van de dieren begint stipt om 10 uur.

10 uur

Jaarmarktfuif met DJ Jo tot in de vroege uurtjes in café Parochiehuis

10 uur

Fuif met DJ Benny in café De Dreef (KSJ Berlare)

11 uur

Kermisterras Dorp 14 (Oxfam Wereldwinkel)

11.30 uur

Frituur ‘Sint-Martinusfonds’ in de Parochiezaal

13 uur

Discobar New Line in Café De Warande

14 uur

Amusement, dans en plezier met André Baert in sporthal Berlare

18 uur

Kermiscafé in Cultuurcafé

20 uur

Ambi-fuif in café ’t Pompierken

21 uur

Optreden Puirek in Cultuurcafé

WOENSDAG 28 SEPTEMBER
Kermiscafé hoek Dorp – Kerkwegel (SK Berlare)
14 uur

Wielerwedstrijd Elite Sportgroepen KBWB (W.K. Berlare Sportief i.s.m. gemeentebestuur) - 162 km in 14 ronden
(Memorial Fred De Bruyne)

14 uur

Drinkgelegenheid tijdens de wielerwedstrijd in café De Dreef

21 uur

Vuurwerk op het Beukenplein (gemeentebestuur)

Dit is het kermisprogramma voor zover het gekend was op 1 augustus.

LEVEN

GEMEENTERAAD

Vernieuwd bestuur werkt JOC verder uit
Open brief van Katja Gabriëls en Tom Temmerman

© Bert Van der Linden

De gemeenteraad van september stelt een vernieuwde Raad van bestuur van jeugdontmoetingscentrum Jocoloco aan.
Meteen maakt het college ook duidelijk dat het doorgaat met het project en dat vrijwilligers, jong en oud, welkom blijven.
Getuige daarvan deze open brief van burgemeester wn Katja Gabriëls (Open vld) en schepen voor jeugd Tom Temmerman (Open vld).
Beste inwoners
Er wordt al ja-ren gesproken over een jeugdontmoetingscentrum

Vandaar ook de nieuwe statuten van de Raad van bestuur, met daarin

(JOC). Een JOC als eigen stek voor jonge mensen.

nu twee vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur voor een beter

Zoals een sporthal voor sportievelingen en culturele infrastructuur

overleg en een duidelijkere controle. En het dagelijks bestuur vrijwil-

voor verenigingen en liefhebbers van optredens allerlei.

ligers krijgt de kans opleiding te volgen.

Het college heeft nooit getwijfeld aan de zin van zo’n ontmoetingsruimte. Wel hebben we onze tijd genomen om vele opties te bekijken

We hopen dat er nog lang wordt gesproken over het JOC. Dat is

en de voor- en nadelen van deze mogelijkheden te bespreken. Het

ook de wens van het vernieuwde hart van de bestuursploeg. Wout

resultaat: het college steunt een JOC waarin de jonge mensen zelf de

Tackaert en Arne Beelaert delen voortaan het voorzitterschap en Lynn

verantwoordelijkheid nemen. In 2010 kwam alles dan in een stroom-

Vanhenden is de nieuwe penningmeester. We bedanken hen voor hun

versnelling. De structuur met een controlerende Raad van bestuur (ze-

engagement en wensen hen alle succes toe bij de verdere uitbouw

ven politieke vertegenwoordigers, zeven gebruikers) en een dagelijks

van Jocoloco.

bestuur (enkel vrijwilligers) werd uitgestippeld. Het gemeentebestuur
stelde het voormalige politiekantoor ter beschikking. Een schare jonge

De fakkel is doorgegeven, maar alle hulp blijft welkom om deze bran-

vrijwilligers ging met de steun van de jeugdraad aan de slag met verf

dende te houden. Jonge mensen kunnen lid of zelfs meewerkend lid

en borstel. In mei vorig jaar gingen de deuren van het JOC voor het

worden. Ook ouders en sympathisanten mogen hun ervaringen zeker

eerst open voor publiek.

delen met een nieuwe generatie. Reageren kan op joc@berlare.be.
Wij, of beter het JOC, hebben jullie nodig! Zonder vrijwilligers is er im-

Er wordt vandaag gesproken over het JOC. Jonge mensen komen

mers geen sprake van een JOC.

graag langs, spreken daar af om een avondje uit in te zetten of te
eindigen. Daar zijn wij blij om. Soms horen we ook wel eens minder

Tot slot nog dit: behoed je voor veralgemeningen. Onze ‘jeugd van

positieve geluiden. Overwegend klinkt dan bezorgdheid door, vooral

tegenwoordig’ is niet rot, ook al zijn er wel een paar rotte appels.

van ouders en omwonenden. Begrijpelijk. Het loopt af en toe mis

Overal waar wij komen, merken we vooral gedrevenheid en passie

omwille van het spanningsveld tussen plezier en vrijheid enerzijds, en

onder jonge mensen.

plichten en structuur anderzijds. Maar moeten we daarom het kind

Daar zijn we ﬁer op. Als burgemeester en schepen, én ook als ouder.

met het badwater wegspoelen? Neen, wij kiezen immers voor een
jeugdbeleid waarbij we de verantwoordelijkheid mee toevertrouwen

Katja Gabriëls, burgemeester wn

aan jonge mensen zelf, omdat wij erin geloven dat zij zo later sterk

Tom Temmerman, schepen van jeugd

in het leven staan. Er zijn capabele jonge mensen die bovendien de
moed hebben om volop voor het JOC te gaan. Wij geven hen die kans.
Het gemeentebestuur van zijn kant blijft een JOC steunen en stuurt
achter de schermen bij om de kinderziektes aan te pakken.

v.l.n.r.: Wout Tackaert, Lynn Vanhenden & Arne Beelaert
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PROGRAMMA UITBERGEN KERMIS
ZONDAG 28 AUGUSTUS
15 uur
Wielerwedstrijd voor Nieuwelingen KBWB/WBV
10 ronden van 7 km
inschrijving: café Ter Linden (Veerstraat) / prijsuitreiking: café De Zwaan (Veerstraat)
ZATERDAG 3 SEPTEMBER
13 uur
100 km rond Uitbergen (WTC De Dorpsvrienden)
inschrijving vanaf 12 uur: café Ter Linden. Deelname: 4,00 euro.
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
vanaf 15.30 uur Kermisjogging (onderdeel ‘Vier voor het plezier’)
14.30 uur: start inschrijvingen
15.30 uur: kidsrun over 1,5 km
16 uur: 6 km loop (drie ronden)
16.30 uur: 10 km loop (vijf ronden)
vanaf 15.30 uur
17-22 uur
18.30 uur
18.30 uur
19 uur
20 uur
22.30 uur

Doorlopend antiek- en brocantemarkt, verenigingen Uitbergen in de kijker, ballonplooien,
prijsuitreiking kindertekenwedstrijd, …
Opendeur pastorij: bewonder de wandschilderijen (Werkgroep Erfgoed)
Ononderbroken muzikale ambiance op vrij podium met lokaal muziektalent Peter De Landtsheer en M&M
Kermisbarbecue in SCC De Venne (Gezinsbond Uitbergen)
Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan met discobar
Zumba demo (2B Funky)
Zumba demo (2B Funky)
Traditionele Kermisworp

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Grote gewaarborgde kermisvlucht uit Quievrain in lokaal De Zwaan
10-12 uur
Opendeur pastorij: bewonder de wandschilderijen (Werkgroep Erfgoed)
15-19 uur
Opendeur pastorij: bewonder de wandschilderijen (Werkgroep Erfgoed)
MAANDAG 12 SEPTEMBER – JAARMARKT
Speciale aandacht voor kinderjaarmarkt
Kleine veemarkt voor schapen, honden, kippen en konijnen
Premies met de medewerking van het gemeentebestuur
Uitbetaling in het oud-gemeentehuis
De tentoongestelde dieren moeten op de markt aanwezig zijn van 9 tot 11.30 uur.
9.30 uur
Plechtige eucharistieviering voor de overleden parochianen, bijzonder voor de overledenen
van het voorbije jaar, en zegening van de graven
10 uur
Jaarmarktcafé in SCC De Venne (K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen)
’s Middags ook stoofvlees met frietjes, croques en soep.
10-12 uur
Opendeur pastorij: bewonder de wandschilderijen (Werkgroep Erfgoed)
12 uur
Dans en ambiance in feestzaal De Zwaan, met discobar
16-20 uur
Opendeur pastorij: bewonder de wandschilderijen (Werkgroep Erfgoed)

PROGRAMMA DONK KERMIS
VRIJDAG 9 SEPTEMBER
19.30 uur
Schieting zonder vizier liggende wip in café In de Wandeling (privé)
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
15 uur
Wielerwedstrijd Elite zonder contract (onder 23 jaar) KBWB/WBV - 12 ronden van 9,4 km
start en inschrijving: café In de Wandeling / aankomst en prijsuitreiking: café Mistral
MAANDAG 12 SEPTEMBER – JAARMARKT VOOR VEE EN HUISDIEREN
Toegankelijk voor iedereen op het pleintje voor het Kapelleplein. Het bestuur beslist over de uitkering der prijzen.
9.30 uur
Mis voor de overledenen sinds kermis 2010 in Bareldonkkapel
10.30 uur
Bakbolling in café restaurant Regina (ook om 19.30 uur)
Heel de dag mosselen en gratis vlaaien of rijstpap.
Dit is het kermisprogramma voor zover het gekend was op 1 augustus.
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MENS&TIJD

GEREGISTREERDE GEBOORTEN

08/07/2011

André Ruiz (°05/12/1923)

08/07/2011

Liliane Vlaeminck (°25/04/1950)

09/07/2011

Longuinus Waegeman (°21/12/1947)

11/07/2011

Ferdinandus Van Waerebeek (°15/01/1932)

14/07/2011

Anna Thienpondt (°30/04/1940)

15/07/2011

Leon Colman (°27/01/1923)

16/07/2011

Diana Van Uytvanck (°25/11/1926)

18/07/2011

Robertus De Coensel (°24/04/1944)

16/05/2011

Dario Schepens

18/07/2011

Gilbert Raemdonck (°15/06/1951)

26/05/2011

Loeqman Boulagroun

20/07/2011

Gilbert De Wilde (°15/05/1932)

26/05/2011

Salman Boulagroun

26/07/2011

José Pieters (°23/08/1930)

05/06/2011

Milan Raes

06/06/2011

Senne De Weerdt

09/06/2011

Milan Verhaeghe

VOLTROKKEN HUWELIJKEN

18/06/2011

Manelle Van Dorp

20/06/2011

Brent De Coninck

10/06/2011

Tom Libert en Veerle De Greef

20/06/2011

Ileana Deraedt

17/06/2011

Philippe Van Den Branden en Katrien Corbeels

21/06/2011

Ylana Van Lunter

17/06/2011

Koen Blancquaert en Hilde Christiaens

22/06/2011

Kobe Gijsel

17/06/2011

Joost Vereecken en Sally Van Linter

23/06/2011

Daan Ongena

24/06/2011

Kris De Geest en Maureen Dewolf

24/06/2011

Janne De Geest

25/06/2011

Kurt Tollenaere en Leen Van Daele

24/06/2011

Sean Waumans

01/07/2011

Steven Tackaert en Soﬁe Alens

01/07/2011

Jiahao Jin

01/07/2011

Paul Van Yperzele en Elsy Heynderickx

04/07/2011

Lémonie Dubois

02/07/2011

Gino Hussin en Els Aelbrecht

04/07/2011

Flore Schuddinck

02/07/2011

Gilbert Bracke en Monica Kersmaekers

08/07/2011

Romy Van Driessche

08/07/2011

Peter Boone en Nastacia Van Extergem

09/07/2011

Stan Campe

08/07/2011

Joris De Schryver en Tamara De Schaepmeester

19/07/2011

Rens Bogaert

09/07/2011

Jimmy D’Hondt en Ellen Van den Broecke

22/07/2011

Ilyano Van Bosbeke

15/07/2011

Maryn De Craene en Roland Gillis

15/07/2011

Filip Mouton en Els Waeytens

16/07/2011

Milan Buyle en Freia De Boeck

16/07/2011

Jonatan Uyttendaele en Nikita Van der Cammen

GEREGISTREERDE OVERLIJDENS

16/07/2011

Michaël Bicqué en Debby Goossens

06/06/2011

Ludwina Lemmens (°14/03/1918)

22/07/2011

Etienne De Vos en Rita Goethals

08/06/2011

Nadine Van der Eecken (°07/06/1947)

23/07/2011

Tom Van Kerckhove en Jolien De Vleesschouwer

08/06/2011

Elisabeth Berger (°28/08/1930)

30/07/2011

Gert Drieghe en Eva Coppens

09/06/2011

Adrienne De Maesschalck (°30/11/1932)

30/07/2011

Eric De Sutter en Karine Boone

09/06/2011

Amelia Heekhout (°13/07/1922)

12/06/2011

Sylvia Buyse (°16/07/1922)

15/06/2011

Marcellus Plaetinck (°22/10/1934)

17/06/2011

Antonius Dontens (°14/04/1921)

19/06/2011

Marc Scheirs (°11/10/1954)

14/07/2011

Petrus Vande Wiele en Maria Dierickx

19/06/2011

Camiel Oosterlinck (°30/09/1921)

04/07/2011

Valère Lammens en Angèle Pensaert

23/06/2011

Juliana De Munck (°27/08/1923)

15/07/2011

Hendrik Van Den Broeck en Norma Droeshout

24/06/2011

Simonne Van Avermaet (°12/03/1926)

25/06/2011

Maurice Van Geyte (°25/04/1929)

26/06/2011

Albert Tondeleir (°07/07/1915)

28/06/2011

Jos Naudts (°23/03/1963)

29/06/2011

Leon De Rouck (°28/11/1948)

30/06/2011

Herbert Persoon (°23/09/1955)

01/07/2011

Imelda De Dobbeleer (°16/03/1954)

03/07/2011

Michel Casaert (°20/06/1920)

03/07/2011

Julia Lowie (°27/02/1920)

07/07/2011

Marie Claire Van de Wiele (°19/09/1956)

GOUDEN JUBILEA

DIAMANTEN JUBILEA
19/07/2011

René Van de Velde en Elisa De Martelaer

PLATINA JUBILEA
20/06/2011

Adolf Oosterlinck en Georgette Van Den Abeele
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huisvuilzakken
Het gemeentebestuur geeft aan volgende personen/gezinnen gratis huisvuilzakken:

Rechthebbenden op een

Gezinnen met drie of

Gezinnen met een kind

Incontinente

Bij de geboorte van een

verhoogde tegemoetko-

meer minderjarige

dat een invaliditeit heeft

patiënten die thuis

kind

ming van de verzekering

kinderen

van min. 66%

worden verzorgd

Gezinnen met op 1 januari

Een gezin met twee

Incontinente patiënten die

kind krijgen de gezinnen

voor geneeskundige
verzorging

Bij de geboorte van een
2011 drie of meer minder-

minderjarige kinderen,

thuis worden verzorgd,

automatisch een brief van

Personen die op 1 januari

jarige kinderen, hebben

waarvan één kind een

hebben recht op tien gratis

de dienst bevolking met

2011 recht hebben op een

recht op tien gratis huis-

invaliditeit heeft van mini-

huisvuilzakken.

als bijlage het eerste iden-

verhoogde tegemoetko-

vuilzakken. Zij ontvangen

mum 66%, heeft recht op

Zij dienen een attest van

titeitsstuk van het kindje

ming van de verzekering

automatisch een brief met

tien gratis huisvuilzakken.

de behandelende arts

en een bon voor twintig

voor geneeskundige

aangehechte bon. Deze

Deze gezinnen ontvangen

binnen te brengen op de

gratis huisvuilzakken. Deze

verzorging (W.I.G.W.- of

bon kan worden ingeruild

automatisch een bon bij

ﬁnanciële dienst van het

bon kan je inruilen op het

Omnio-statuut), hebben

op het gemeentehuis

het aanvraagformulier

gemeentehuis in Ber-

gemeentehuis van Berlare,

recht op vijftien gratis huis-

van Berlare, Overmere

betreﬀende de toelage aan

lare. Dit attest kan worden

Overmere en Uitbergen,

vuilzakken. De personen

en Uitbergen, tijdens de

ouders of opvoeders van

binnengebracht tot 31

tijdens de openingsuren.

ontvangen automatisch

openingsuren.

mindervalide kinderen.

december 2011.

een brief met aangehechte

Deze bon kan worden in-

bon. Deze bon kan worden

geruild op het gemeente-

ingeruild op het gemeen-

huis van Berlare, Overmere

tehuis van Berlare, Over-

en Uitbergen, tijdens de

mere en Uitbergen, tijdens

openingsuren.

de openingsuren.

Indien je geen bon ontving
en je toch meent recht te

Indien je geen brief met

hebben op gratis zakken,

bon zou ontvangen (je

dan kan je steeds terecht

krijgt deze gelijktijdig met

op de ﬁnanciële dienst

het aanslagbiljet van de

van het gemeentehuis in

algemene gemeentebe-

Berlare.

lasting) en je toch meent
recht te hebben op vijftien
gratis huisvuilzakken, dan
vraag je bij het ziekenfonds een attest waarop
vermeld staat dat je op 1
januari 2011 de verhoogde
tegemoetkoming hebt.

meer info: ﬁnanciële dienst, 052 43 23 43 en rekendienst@berlare.be
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Voor gerust en zuinig wonen
Gemeente helpt je bij regels en premies huisvesting
De overheid slaat ons om de oren met premies, regels en tips rond wonen en (ver)bouwen.
Goed voor onze portemonnee, het milieu en onze veiligheid.
Maar omdat het soms een kluwen dreigt te worden, heeft de gemeente Berlare een deskundige huisvesting in dienst.
Jolien neemt ons mee voor een helikopterbeeld wetenswaardigheden.

Haal het maximum
uit premies

Lees de ‘kleine lettertjes’

Je isoleert nooit teveel

Aan de meeste premies zijn enkele voor-

De overheid hamert de laatste jaren sterk

Tijd voor een nieuwe verwarmingsketel?

waarden gekoppeld. Minimale dikte van

op minder energieverbruik in woningen.

Wil je het dak isoleren? Is het hele huis

isolatie, volume van de regenwaterput,

Dat betekent dus: beter en meer isoleren.

aan een opknapbeurt toe? Of wil je

vereiste adviezen, datum van de factuur,

Bij werken waarvoor een stedenbouw-

zelfs een energiezuinige woning uit de

inkomensgrens, … Zorg dat je die kent

kundige vergunning nodig is, worden

grond stampen? Weet dat er voor vele

alvorens je materiaal aankoopt. Breng je

minimumeisen gesteld. Dat kost geld.

bouwklussen interessante premies zijn.

aannemer op voorhand op de hoogte

Maar daar staan premies tegenover en

Zie niets over het hoofd en neem daarom

zodat hij er rekening mee kan houden.

een ﬂinke besparing op termijn, want je

vóór je de werken start een kijkje op

Ook medewerkers van doe-het-zelfzaken

moet minder verwarmen. Alleen daarvoor

internet of kom eens langs. Er komt soms

zijn voldoende vertrouwd met de juiste

al is het ook bij kleinere klussen zonder

wel wat administratie bij een premieaan-

materialen en procedures voor een maxi-

vergunning zinvol je huis energiezuinig

vraag kijken, maar laat dat je niet afschrik-

maal ﬁnancieel voordeel.

te maken met bijvoorbeeld dikkere lagen

ken. Vraag gerust hulp.

isolatie of sterker isolerende ramen.
Kan je teveel isoleren? Neen!
Maar wel te weinig ventileren.
Zorg ervoor dat verontreinigde lucht
voldoende en geregeld buiten kan.
Anders riskeer je condensatie en schimmelvorming. Geregeld een venster openzetten is al een goed begin.
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Gezocht:
eigenaars van energiezuinige
woningen
Ecobouwers Opendeur is een initiatief van Bond Beter
Leefmilieu. Tijdens twee opeenvolgende weekends
begin november (op 5, 6 november en 11, 12 en 13
november) willen ze kandidaat-bouwers of verbouwers in contact brengen met mensen die al ervaring
hebben met het bouwen van een energiezuinige
woning.
Voor deze opendeurweekends is Ecobouwers Opendeur
nog op zoek naar bouwheren die hunwoning willen open© Bert Van der Linden

stellen voor bezoekers en hun ervaringen in verband met
de planning, de bouw en het leven in de energiezuinige
woning willen delen. Wie wenst deel te nemen, bepaalt
uiteraard zelf of dit tijdens één of beide weekends is, hoe
groot de groep bezoekers is en wanneer de groep mag
langskomen.
Ben je eigenaar van of ken je iemand
met een passiefhuis of een lageenergiewoning? En ben je bereid je

CV-ketel onderhouden
is verplicht

Plaats je rookmelder
correct

woning open te stellen en een aantal
geïnteresseerde kandidaat-bouwheren
rond te leiden? Contacteer dan zo snel

Als je een CV-ketel hebt met stookolie of

Een rookmelder redt levens. Zonder

een vaste brandstof als hout of pellets,

twijfel. Je kan zo’n toestelletje voor bijna

dan moet je deze jaarlijks onderhouden.

geen geld kopen in de meeste doe-het-

Voor gas is dat tweejaarlijks. Een correct

zelfzaken. En de plaatsing is kinderspel.

meer info:

afgesteld toestel garandeert jouw veilig-

Maar het is wel van belang dat je dat op

Bond Beter Leefmilieu,

heid, werkt eﬃciënter en dus zuiniger, en

de goede manier doet!

02 282 19 42

verkleint het risico op een panne. Boven-

•

Plaats de rookmelder tegen het pla-

en jurgen.naets@bblv.be

fond, in het midden van de ruimte;

www.ecobouwers.be

dien geniet je belastingvermindering.
Hou dus zeker je onderhoudsfactuur bij.

•

mogelijk Bond Beter Leefmilieu.

Zorg ervoor dat het signaal overal

Heb je nog andere verwarmingstoestellen

hoorbaar is. Gebruik eventueel

met verbranding? Laat ze ook regelmatig

meerdere toestellen. Test ze ook even

Met dank aan

nakijken. CO, het gas dat ontstaat bij een

uit, zodat je weet welk geluid je mag

beter bouwen & verbouwen.

slecht functionerend apparaat, noemt
men met reden ‘de stille moordenaar’.

verwachten;
•

Als de batterijtjes bijna leeg zijn,
geeft het toestel een biep. Vervang
ze dan onmiddellijk.
Misschien vergeet je het later.

meer info:
dienst huisvesting, Jolien Rogiers,
0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be
dienst huisvesting is open op dinsdag (13 tot 19 uur)
en woensdag (8 tot 12 en 13 tot 17 uur)
www.premiezoeker.be
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Ten dienste van iedereen:
het administratief centrum
Nieuwbouw en reorganisatie diensten voor een verhoogde eﬃciëntie
Het gemeentebestuur kon in 2009 het winkelpand rechtover het gemeentehuis
kopen. Een godengeschenk om er een administratief centrum op te richten, want het
gemeentehuis barst uit zijn voegen.
Het management maakte meteen ook van de gelegenheid gebruik om de gemeentelijke structuren aan te passen. Het resultaat wordt verwacht in 2013: een open,
klantvriendelijk en eﬃciënt huis, laagdrempelig voor elke inwoner.

In de loop van de jaren is het takenpak-

Deze kans heeft ook geleid tot een nieuwe

schoolse opvang, tickets te bestellen voor CC

ket van lokale overheden sterk uitgebreid.

interne werkingsstructuur. Opvallend is dat

Stroming of een sportzaal te reserveren. Voor

Logisch dat de personeelsformatie is

de huidige buitendiensten cultuur, sport,

al deze diensten kunnen ze in het admini-

meegegroeid. Wie al eens het gemeentehuis

jeugd & vorming, administratie kinderopvang

stratief centrum terecht. Verder hebben we

binnenloopt, heeft ongetwijfeld gemerkt

mee zullen verhuizen. Gemeentesecretaris

onze diensten gegroepeerd in drie clusters:

dat het er krap werken is geworden. Toen

Frank Lippens legt uit waarom: “Doel van het

algemene zaken, grondgebiedzaken en vrije

de superette aan de overzijde te koop werd

hele project is een transparante, eﬃciënte

tijd. Voor de burger betekent dat een betere

aangeboden, twijfelde het gemeentebestuur

en klantgerichte dienstverlening uitbouwen.

bereikbaarheid van de diensten, ook bij ziekte

geen seconde om het aan te kopen en op dit

Onze inwoners zullen vanaf 2013 niet meer

van collega’s en vakantieperiodes.”

perceel een nieuw administratief complex te

moeten rondrijden om een identiteitskaart af

bouwen.

te halen, een kind in te schrijven in de buiten-
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© Puls Architecten

Simulatie gevel Dorp

Het perceel van ‘den AMI’ is merkwaardig. Het

het opvallend pand dat de komende jaren

vang, sport) en grondgebiedzaken (nu nog

is langs beide kanten ingesloten, is smal aan

rijst op de site.

technische dienst, stedenbouw & ruimtelijke

de dorpszijde en breder aan de kerkwegel,

ordening, mobiliteit, milieu & duurzaamheid,

en kent een niveauverschil van 1,65 m tussen

Het administratief centrum telt vier bouwla-

huisvesting) vind je op -1. Algemene zaken

voor- en achterkant. Een hele opgave voor

gen en is bereikbaar langs het Dorp (niveau

(momenteel bevolking, burgerlijke stand,

elk architectenbureau om op dit grillig terrein

0) en langs de kerkwegel (niveau -1). Zowel in

gemeenschapswacht en onthaal) krijgen een

een functioneel administratief centrum op te

het souterrain als op het gelijkvloers leidt een

stek op het gelijkvloers. Op de eerste verdie-

richten. Op advies van de Vlaamse Bouw-

lange gang elke bezoeker tot bij de gewenste

ping komen, naast ontvangstruimtes voor

meester gaat het gemeentebestuur hiervoor

dienst. Voor het gemak van de inwoners zijn

de burgemeester en de schepenen, de meer

in zee met Puls Architecten uit Borgerhout.

deze voortaan thematisch gegroepeerd:

ondersteunende diensten als personeel,

Net geen jaar is gewerkt aan de plannen van

vrije tijd (huidige cultuur, jeugd, kinderop-

ﬁnanciën, ICT, communicatie en het

Lees verder >
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algemeen secretariaat. Op de tweede

De verhuis naar het nieuwe gebouw is voor-

meer info: technische dienst,

verdieping springt een polyvalente ruimte

zien in 2013. Het gemeentebestuur koos voor

052 43 23 46 en

in het oog. Deze dient als personeelsruimte,

de formule van een promotieovereenkomst.

technische.dienst@berlare.be

maar wordt evengoed receptiezaal en raad-

“Dat betekent dat de bouw wordt opgevolgd,

zaal voor de maandelijkse gemeenteraad.

gecontroleerd en geﬁnancierd door één ver-

Opmerkelijk is dat in deze ruimte een kleinere

antwoordelijke ﬁrma, volgens de plannen die

collegezaal ‘zweeft’.

de gemeente heeft goedgekeurd. Pas na de
oplevering moeten we beginnen afbetalen”,
verduidelijkt burgemeester wn Katja Gabriëls
(Open vld). Met wie gemeente Berlare deze
overeenkomst aangaat, moet duidelijk worden dit najaar.
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“Voorlezen is veel meer
dan een verhaaltje vertellen.”
Nieuw voor kleuters: maandelijks voorleesmoment in de bib

© Bert Van der Linden

Onze bib start op woensdag 5 oktober met een maandelijks voorleesmoment voor kleuters.
Angelique Vlaeminck, studente lager onderwijs, is een van de vrijwilligers die zich heeft aangeboden om van dit initiatief
een succes te maken. Aan Infogem vertelt ze waarom ze zo enthousiast is.
Angelique: Ik ben zelf een enorme boekenworm en vind het super om
samen met anderen een unieke wereld in te stappen. Dankzij mijn docente

4 voorleestips van Angelique

Nederlands ben ik voorleesvrijwilliger geworden in Lede. Na de eerste keer
was ik verkocht: kinderen die aan je lippen hangen, smachtend naar de

1.

Kies een boek met duidelijke prenten, zodat je die kan
laten zien.

woorden waarmee je een prinses kan bevrijden, boeven opsluit... Ik wou
een gelijkaardig project heel graag helpen introduceren in onze gemeente.

2.

Waarom vind jij voorlezen zo belangrijk?

3.

Breng iets extra mee, zoals een knuﬀel, en laat die ook
meespelen in het verhaaltje.
Laat de kinderen ook eens aan het woord.
Verlaat het verhaaltje en laat hen vertellen over een
gebeurtenis in het boek. Zo kunnen ze actief meedoen,

Angelique: Voorlezen is veel meer dan een verhaaltje vertellen. Boeken en

hun gevoelens verwoorden en hun fantasie laten werken.

verhaaltjes stimuleren de taalontwikkeling, het taalgevoel, de fantasie en
de concentratie. En het is ook ontzettend leuk, met één of twee kindjes op
schoot en andere nieuwsgierige snuitjes eromheen!

4.

Een georganiseerd voorleesmoment is anders dan een
verhaaltje voor het slapengaan. Bereid je dus voor.
Alleen zo leg je de juiste nuances, werk je met de juiste

Je vertelde dat je al hebt voorgelezen. Wat is je leukste herinnering?

intonatie, bouw je de spanning op. Je weet dan ook bij
welke passage je leuke vragen kan stellen om de kinderen

Angelique: Er zat eens maar één kindje in de vertelhoek. Een meisje van

te betrekken bij het verhaal.

een jaar of vijf. Ze was heel verlegen. Ik heb toen een groot prentenboek
bovengehaald, ‘Tommie en de torenhoge boterham’. Aarzelend kwam ze
steeds dichterbij om al de kleurrijke tekeningen te kunnen zien. Uiteindelijk
vleide ze zich tegen me aan en ging ze meepraten over wat ze zag. Wat een
prachtig moment!
Welk boekje zou jij willen voorlezen op 5 oktober?
Angelique: Ik zou er een paar willen voorlezen. Dan kan ik kiezen uit
verschillende thema’s en inspelen op de leeftijd van de kindjes. Maar als ik
er toch één zou moeten kiezen, dan zou het waarschijnlijk ‘Het land van de
grote woordfabriek’ zijn. Een prachtig boek om leuk bij te ﬁlosoferen over
de betekenis van woorden en taal.

meer info: bibliotheek Berlare, 052 42 61 88
en berlare@bibliotheek.be
De voorleesmomenten zijn bedoeld voor iedereen van
3 tot 7 jaar. Data dit jaar: 5 oktober, 9 november en
7 december, telkens om 15 uur in de vertelhoek van
de bib (eerste verdieping). Het duurt ongeveer een
kwartier.
Wil je graag zelf voorleesvrijwilliger worden?
Neem contact op met de bib!
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Berlare Cultoert:
waar een verrassing om de hoek loert
CC Stroming opent seizoen met culturele gezinsﬁetstocht

Krak. CC Stroming brak er het hoofd over.
Hoe trap je speels, nazomers, eenvoudig, leuk voor iedereen en (bijna) letterlijk overal in onze gemeente
het nieuwe cultuurseizoen af?
Het antwoord blijkt verrassend eenvoudig: prik acht prachtlocaties op ﬁetsafstand van elkaar,
nodig uiteenlopende en bijzondere acts uit en zet ze daar heel de namiddag aan het werk,
zodat iedereen kan kijken en luisteren wanneer het hem best uitkomt. Laat het desnoods op je hand tatoeëren,
maar vergeet het niet: Berlare Cultoert op zondag 18 september!

Tussen 14 en 19 uur kan elke inwoner getuige zijn van

Wat je wil, op eigen tempo

tien verrassende optredens in Uitbergen, Overmere

De programmatoren van Stroming hebben hun

en Berlare. Theater, dans, jongleerkunst, clownerie en

voelsprieten uitgestoken tot ver buiten het land om

muziek. Een staalkaart van wat de meer dan veertig

ons luchtig zomerse cultuurhapjes aan te bieden. Het

voorstellingen van CC Stroming komend seizoen te

parcours is 16 km lang. Je start waar je wil, je doet het

bieden hebben. “Maar in eerste instantie wil Berlare

volledige traject of pikt er uit wat je leuk vindt. “We

Cultoert een gezellige familienamiddag zijn”, zegt

vonden die ﬂexibiliteit enorm belangrijk. Geen gedoe

cultuurbeleidscoördinator Stijn De Coster. “We hebben

met gezamenlijke verplaatsingen van de ene naar de

een laagdrempelig programma samengesteld, op maat

andere plek. Ieder bekijkt wat hij wil, in de volgorde die

ook van families met kinderen. Om samen te kijken,

hem best uitkomt. Net daarom spelen alle acts verschil-

samen te horen en te proeven.”

lende keren. En het lijkt me aangewezen om alles met
de ﬁets te doen, maar dat moet uiteraard niet,” aldus
nog De Coster.
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Programma Berlare Cultoert

WEKELIJKS EEN UURTJE
SPORTEN

• Kasteel Berlare

vanaf maandag 5 september

Twee hedendaagse choreograﬁeën: de bedwelmende kracht van ‘We all
go’ (Passerelle) tegenover het zeer visuele en lichte ‘Siempredanza’

Vlieg er samen met de gemeentelijke

(Silke Muys).

sportdienst weer in. Voor jong en oud.

• Scheldedijk
Een instrumentenbouwer maakt één instrument per minuut. Bijzonder
geestig om hem in de weer te zien met houtjes, touwtjes, ijzertjes, kartonnetjes, trommeltjes, stopseltjes, kurkjes, ... En hij deelt zijn creaties nog
gratis uit ook!
• Pastorie van Uitbergen
Betoverende straattheateract van Fratelli Fiasco tussen droom en sprookje,
en met een opmerkelijke verbeeldingskracht.
• Nieuwdonk
Cubamania, een tienkoppig Cubaans orkest, zet het strand van Nieuwdonk op zijn kop met zwoele en opzwepende mambo en salsa.

kleuterturnen (vanaf 4j)
woensdag van 13.30 tot 14.30 uur
sporthal Berlare
woensdag van 15 tot 16 uur
sporthal Overmere
naschoolse sport (1ste, 2de en 3de leerjaar)
dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
sporthal Overmere
stepaerobic (volw.)
maandag van 20 tot 21 uur
balletstudio

• Grasplein vlakbij Luilekkerland
The Great Bulgarian Circus kent zijn gelijke niet. Geniet van de absurde
fratsen van diverse typetjes, overgoten met een saus straﬀe acrobatieën
en jongleeracts.
• Museumplein
DDF is een professioneel ropeskippingteam van oud-wereldkampioenen.
Touwtje springen in een dolle mix van hiphop, acrobatie, gymnastiek en
breakdance.
• Bareldonkkapel
Een vleugje mystiek met Ensemble Herman Elegast en hun Gregoriaanse,
Russisch-orthodoxe, Nederlandstalige en Corsicaanse religieuze liederen.
• Beukendreef
Blaasmuziek van eigen bodem. ’t Meziek Berlare en de Koninklijke Fanfare
De Verenigde Vrienden Overmere begeleiden je door deze prachtige
bomenkathedraal.

aerobic (volw.)
dinsdag van 20 tot 21 uur
sporthal Berlare
donderdag van 20 tot 21 uur
sporthal Overmere
conditiesport (volw.)
dinsdag van 21 tot 22 uur
sporthal Overmere
seniorenturnen
dinsdag van 14 tot 15 uur
sporthal Berlare
dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur
sporthal Overmere
actieve 50+ sport
dinsdag van 9 tot 10 uur
sporthal Overmere
Deelnameprijs:
• kleuterturnen en naschoolse sport:
5,00 euro voor tien lessen
(of 1,00 euro per sessie).
inschrijven ter plaatse;
• aerobic, stepaerobic, conditiesport, seniorenturnen & actieve 50+ sport: 10,00 euro
voor tien beurten of 25,00 euro voor 30
beurten. Aan te kopen bij de sportdienst

meer info:

of in de cafetaria‘s van de sporthallen.

Berlare Cultoert is het gratis openingsfeest van CC Stroming
op zondag 18 september.

Meer info bij sportdienst:

Een plannetje, uurrooster en ﬁlmpjes vind je op

09 356 89 56 en

www.berlare.be/berlarecultoert.

sportdienst@berlare.be
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We gaan ons amuseren!
Vier inwoners trekken nieuwe campagne UiT in Berlare

© Hilde Braet

Vrijdag 3 juni, 9 uur. Gemeentehuis Berlare.

gaan we voor het tweede seizoen nog een stap verder: we vroegen

Op de stoep ijsbeert Ann De Moor lichtnerveus heen en weer.

vier inwoners om in de huid te kruipen van de nationale pioniers.

Carla Van den Broek blijft in haar auto zitten en trommelt op

Een lokale parodie op een nationale campagne, zeg maar. Dat zijn

het stuur. Wim De Geest loopt even het gemeentehuis binnen,

Ann, Piet, Carla en Wim geworden. En de fotoshoot voor de aﬃche-

op zoek naar zijn kompanen voor vandaag. De vierde, Piet Van

campagne is vandaag.”

der Sypt, is thuis nog aan het bekomen van een (niet zijn!)
vrijgezellennacht. Hij zal later aansluiten in de fotostudio in
Gent. De start van de nieuwe seizoenscampagne voor UiT in

De vrouwensnor

Berlare is nogal merkwaardig.
We komen aan bij de studio in Gent. Onze gezichten zitten half
Ze kennen elkaar niet. Dat merk ik aan de beleefde begroetingen. En

verstopt achter grimekoﬀers, pruiken en allerlei attributen als fotograaf

ze weten niet precies wat hen te wachten staat. Ik voel dan ook een

Hilde de deur openzwaait. “Welkom”, klinkt het welgemeend. We

geladen spanning als we even later in de auto richting Gent rijden.

volgen haar naar binnen en mogen ons installeren in een ruimte vol

Maar ter hoogte van het Donkmeer breekt ﬂapuit Carla het ijs: “We

prachtige foto’s en hebbedingetjes uit de charlestontijd. Christine

gaan ons vandaag amuseren!” Niet iedereen lijkt er even zeker van,

haalt de originele posters uit een grimekoﬀer. Er volgt een korte

maar het opent in elk geval de verkenningsronde. In Overmere pikken

bespreking. We zullen beginnen met Wim. Hij parodieert Kobe, het

we nog styliste Christine Baert op. Stilaan trekt zich een gesprek op

jongetje met de Mondriaan kleurvlakjes in het gezicht. Dit vraagt de

gang. Nog niemand heeft voor de lens van een professioneel fotograaf

langste voorbereiding. We overlopen ook de andere personages. Pro-

gestaan. Eentje kijkt er naar uit; de twee anderen vragen zich luidop af

bleem: de snor die we hebben voor Alice, voldoet niet. “Te weinig Dali”,

waar ze in hemelsnaam zijn aan begonnen.

vindt Hilde. Christine treedt haar bij en belt onmiddellijk een bevriend
pruikenmaker in Gent. Bingo. Terwijl Christine Wim grimeert, wandelen

Communicatieambtenaar Bob Pieters licht het project kort toe: “UiT

Ann en Carla door de zonnige stad om een snor. Een klein uur later

in Berlare bundelt al een jaar het vrijetijdsaanbod in onze gemeente

hebben we een goede snor en een eerste model voor de shoot. De

en maakt het bekend via Infogem, posters, advertenties en www.

metamorfose is overweldigend en trekt de laatste twijfelaars over de

UiTinBerlare.be. UiT in Berlare heeft een jaar lang de gezichten van het

streep: we gaan ons amuseren! Terwijl Hilde en Wim in de aanpalende

nationale UiT in Vlaanderen (Alice, Jakke, Kobe en Moniek) geleend.

studio werken, gaat de deurbel. Piet! Van een vrijgezellenavond is niets

Maar UiT in Berlare moet nog dichter bij de mensen staan. En dus

te merken. Hij ziet er verrassend fris uit. “Afspraak is afspraak.”
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UiTtips van Piet
Piet (25) is medewerker sportparticipatie bij het Vlaams Instituut
voor sportbeheer en recreatiebeleid. In zijn vrije tijd vind je hem
tussen de palen bij zaalvoetbalclub La Doce Overmere en
Sundayboyz SKVO. Ook in de gemeentelijke sportraad, de lokale
Vredeseilandenwerking en V.M.D. de gust is hij actief.
Piet trekt op www.UiTinBerlare.be volop de kaart van jeugd,
sport en muziek.
Zijn top drie voor de komende weken:
1. Kermisloop Uitbergen (10 september)
2. Lakeside Festival (10 september)
3. Studio Zondag met Tripoli (30 oktober)

UiTtips van Ann
Ann (43) is juf in de gemeenteschool van Uitbergen en is
bestuurslid van KVLV Uitbergen.
Op www.UiTinBerlare.be zet zij de komende maanden jonge
kinderen, muziek en humor in de kijker.
Haar top drie voor de komende weken:
1. My Fair Lady (nog tot 3 september)
2. Kermis Uitbergen (10 tot 12 september)
3. Concert Johan Verminnen (1 oktober)

UiTtips van Wim
Wim (36) werkt bij Dero Construct, is voorzitter van de K.F. De
Verenigde Vrienden Overmere en van het buurtcomité van de
Heikantstraat.
Van hem mogen we op www.UiTinBerlare.be vooral tips rond
blaasmuziek, lichte muziek en cabaret verwachten.
Zijn top drie voor de komende weken:
1. Berlare Cultoert (18 september)
2. Pa-Gijs Wandeltocht (25 september)
3. Concert Willem Vermandere (15 oktober)

UiTtips van Carla
Carla (43) werkt bij de Federatie van diensten voor geestelijke
gezondheidszorg. Zij houdt van tennis en dansen.
Carla op www.UiTinBerlare.be? Dat staat garant voor muziek en
humor. En liefst nog samen!
Haar top drie voor de komende weken:
1. My Fair Lady (nog tot 3 september)
2. Studio Zondag met The Wizards (25 september)
3. Tien kleine negertjes (29 oktober)

Eén voor één komen ze aan de beurt. Ze kleden zich om, passeren

weer leuk voor de inwoners.” Ook Piet juicht de diversiteit toe. “Al zou ik

bij Christine voor schmink, kapsel en pruik en duiken vervolgens met

het ﬁjn vinden als we nog meer grote evenementen konden aantrek-

Hilde de studio in. Allemaal komen ze een half uurtje later enthousiast

ken zoals Berlare zingt! en de provinciale bekerﬁnale zaalvoetbal vorig

weer buiten.

jaar. Verder geniet ik altijd van de charme van alternatieve locaties.
Vaak veel gezelliger dan het CC of de sporthal.” “Dat vind ik ook”, vult

Veel te doen

Ann aan. “Daarom ben ik ook blij met Berlare cultoert: een uitgestippelde gezinsﬁetstocht met verschillende optredens onderweg (zie ook

Tijdens het wachten gaat het over – hoe kan het ook anders – vrije tijd.

p. 22). En ik kan gewoon thuis in Uitbergen starten.”

Wim is gek van verre reizen, heeft een passie voor airshows en gaat
dichter bij huis wel eens lopen en mountainbiken. Piet vind je eerder

Tips op www.UiTinBerlare.be

bij (grote) sportevenementen, humorvoorstellingen en rockconcerten.
Ann gaat graag eens lekker uit eten. Bij een ﬁetstochtje hoort een tus-

De shoot zit er op. Ik stel voor om nog een terrasje te doen. Maar dat

senstop met ijsje of sangria. En vrije tijd voor haar is ook: af en toe eens

zit er niet in: “Ik moet onze kinderkamer verder gaan schilderen”, “Ik heb

een half uurtje zalig niets doen! Carla tot slot houdt van ﬁetsen (met

een vergadering met monitoren voor een zomerkamp”, “Ik heb nog

terrasje!) en winkelen. “Maar ik geniet nog het meest van uitstappen

een druk einde van het schooljaar voor te bereiden”, “Ik ga nog tennis-

met het hele gezin. Iets gaan eten, dan een optreden en daarna nog

sen.” Bezige bijtjes, die Berlaarse UiTgezichten. Daarom zijn ze ook ge-

een gezellige kroeg. Je vindt me trouwens dikwijls in CC Stroming.”

vraagd, weet Bob Pieters nog. “We waren op zoek naar vier dorpsgeno-

Ik vraag meteen door wat zij vinden van het aanbod in Berlare van

ten met een verschillend vrijetijdsproﬁel en een groot sociaal netwerk.

verenigingen en gemeentediensten. Ze zijn het erover eens: inwoners

Mensen die gekend zijn bij heel wat inwoners. Je moet daarom zeker

van Berlare hebben een ruime keuze om hun vrije tijd naar hun smaak

ook www.UiTinBerlare.be in de gaten houden. Want Ann, Carla, Piet en

in te vullen. Wim: “Vroeger had elke vereniging zijn vast publiek. Maar

Wim geven het hele jaar door daar geregeld UiTtips voor de komende

dat is nu opengetrokken. Inwoners shoppen meer, je ziet ze bijvoor-

weken. En zo gaat iedereen zich amuseren!”

beeld én op een concert van ’t Meziek én op eentje van de K.F. De
Verenigde Vrienden. Dat is positief. Maar het weelderige aanbod heeft

meer info: ontdek het vrijetijdsaanbod van Berlare op

ook een schaduwzijde: er is nu zoveel te doen dat een organisator

www.UiTinBerlare.be

echt moet werken voor zijn publiek. Ik zie een trend dat organisatoren

Geef je eigen activiteiten in via www.UiTdatabank.be

zich meer en meer proberen te onderscheiden. En ook dat is natuurlijk

communicatiedienst, 052 43 23 30
en communicatie@berlare.be
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457 Berlaarse kinderen bij Chiro of KSJ
21 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
Sta er gerust even bij stil als je op vrijdag 21 oktober veel kinderen en tieners in jeugdbewegingkledij ziet stappen,
ﬁetsen, trammen, treinen of bussen. In Vlaanderen zijn meer dan 240.000 kinderen en jongeren lid van een jeugdbeweging.
Die verbondenheid tonen ze graag op de Dag van de Jeugdbeweging. Ook in Berlare.

Ongeveer 40.000 leiders en leidsters trekken er wekelijks met hun

De jeugdbeweging in Vlaanderen bruist van de energie en toont dat

groepen op uit. Samen spelen, de wereld ontdekken, uitdagingen

op 21 oktober.

aangaan en leren uit de ervaringen. Jeugdbewegingen tonen een
prachtig staaltje van groepswerking en verbondenheid. Op die manier

Ook in onze gemeente trekken vele van de bijna 460 leden trots hun

zijn ze voor kinderen en jongeren een bijzonder en speels oefenterrein

uniform aan. Gemeente Berlare en de jeugdraad erkennen het belang

voor individuele ontplooiing en sociale bewogenheid. En dat is uniek

van onze jeugdbewegingen en bedanken alle leiders en leidsters die

in Europa.

dag met een etentje.

Ruben Van der Haegen

Lynn Vanhenden

Thijs De Both

Katrijn Feys & Fatima Maes

Laurens Everaert

groepsleider

groepsleidster

groepsleider

groepsleidsters

groepsleider

Chirojongens Berlare

Chiromeisjes Berlare

KSJ Berlare

Chiromeisjes Overmere

Chirojongens Overmere

Chiro is: een manier van

Chiro is: er elke dag een

de lachende gezichten

Chiro is: ons elke keer

Chiro is: een plaats waar

leven en bezorgt je

beetje mee leven.

echt iedereen welkom is!

van de leden bij een

opnieuw smijten met de

vriendschappen voor

activiteit: daar doe ik het

gasten!

altijd.

voor!

Startdagen werkjaar 2011-2012
Jouw zoon of dochter bij een jeugdbeweging? Hierbij een overzicht van de verenigingen en de startdagen van hun nieuwe werkjaar:
• Chirojongens Berlare: zondag 2 oktober van 14 tot 17.30 uur

• Chiromeisjes Overmere: zondag 4 september van 14 tot 17 uur

plaats: Scheve Villa (Donklaan 7)

plaats: chirolokaal (Kloosterlandstraat 8)

contact: 0479 90 37 22 en ruben@schevevilla.be

contact: 0477 06 66 97 en katrijnfeys@hotmail.com

website: www.schevevilla.be
• Chirojongens Overmere: zondag 18 september van 14 tot 17.15 uur

website: www.chiromeisjesovermere.be
• KSJ Berlare: zaterdag 8 oktober van 13.30 tot 17 uur

plaats: Chirolfken, Boerenkrijgpark

plaats: De Kastaar (achter Parochiezaal Berlare)

contact: 0473 29 72 40 en info@chirojongensovermere.be

contact: 0479 20 43 62 en thijs.de.both@hotmail.com

website: www.chirojongensovermere.be

www.ksjberlare.be

• Chiromeisjes Berlare: zondag 2 oktober van 13.30 tot 17 uur
plaats: chirolokaal (Wegelken 2)
contact: 0473 52 86 38 en chiromeisjes_berlare@hotmail.com
website: www.freewebs.com/chiromeisjesberlare.be

| 27 |

‘t Nachtkastje
van Roger Van de Rostyne
Roger is al heel vele jaren een vertrouwd gezicht in onze bibliotheek,
maar gaat nu per 1 september met pensioen.
We gingen hem danken voor zijn jarenlange inzet, maar niet zonder onze vraag
af te vuren: welke boeken en/of DVD’s liggen op jouw nachtkastje?
Alle genoemde materialen en nog veel meer vind je in onze bib!

• Sterven en erven (Jos Ruysseveldt)

• Het gevaar (Jos Vandeloo)

Erfenissen, schenkingen, huwelijkscontracten, … Velen onder ons

Drie mannen raken in een kerncentrale radioactief besmet.

(zeker mijn leeftijdsgenoten) worden ermee geconfronteerd.

Zij moeten daarom afgesloten van de buitenwereld leven.

Maar deze materie is zo ingewikkeld dat je al een jurist of een

De mannen gaan daar alle drie op een andere manier mee

notaris moet zijn om er wegwijs uit te raken. Deze auteur is er toch

om. Ik heb deze novelle uit 1960 terug uit de kast gehaald na de

in geslaagd om de problematiek op een duidelijke en begrijpbare

ramp in Fukushima. Het boek is nog steeds brandend actueel.

manier uit te leggen. Hij illustreert met veel praktische tips, goede
voorbeelden en heldere adviezen.

• The Forsyte Saga (John Galsworthy)
Kroniek van de familie Forsyte tegen de achtergrond van

• Gesprekken met mijn tuinman (Henri Cueco)

Victoriaans Engeland . Schitterend!

Twee mannen op leeftijd. De ene werkt in de tuin – hij raapt noten,
teelt aardappelen, maait het gras. De andere werkt in zijn atelier
en tekent diezelfde noten, de aardappelen, het gras.
Tijdens en na het werk praten ze. Een heel gezellig onderonsje.
Het boek bestaat uit heel veel korte fragmenten (onderonsjes).
Mooi, heel poëtisch en met een zachte humor. Ik lees er af en toe
graag een stukje uit om tot rust te komen.

UiTtip
FEMINIIIIINE
vrijdag 4 (20.30 uur), zaterdag 5 (20 uur) en zondag 6 (15 uur) november | CC Stroming
Nieuw topspektakel van travestiegroep Les Femmes Uniques. Glitter, glamour, humor en ambiance. Met special eﬀects,
professioneel showballet, unieke showgirls en ﬁnalekostuums van Nicky Vankets.
Tickets kosten 35,00 (Vipplaatsen, hapjes en halve ﬂes champagne) of 15,00 euro.
Meer info en tickets: 0475 94 20 54 en cafetaria sporthal Berlare
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Touwtje springen
Ontdek nog meer Berlaarse
lijk sterk variëren: draaien met één of meerdere
touwen, werken met een heel lang touw, noem
maar op.
Freya: Vaak springen we op toﬀe muziek!
Liesbet: Nieuwe leden starten in de recreatiegroep. De skippers studeren er vele oefeningen
in met hun eigen touw en met groepstouwen.
Na verloop van tijd bekijken de trainers wie in
aanmerking komt om door te schuiven naar
een wedstrijdgroep. Dat gebeurt in overleg met
de skipper. Die moet dat zelf willen natuurlijk. En
ook het trainingsrooster loopt dan op tot 5 uur
per week.
Freya: Voor mij hoeft dat niet. Ik hou niet zo van
wedstrijden en competitie. Ik amuseer mij met
anderhalf uur training op zaterdagvoormiddag.
Liesbet: Dat kan hoor Freya. Iedereen kan recre© Bert Van der Linden

atief blijven skippen.
Hoe reageren je vriendinnen? Vinden die

Week van de sportclub komt er aan. Deze actie van Bloso loopt in heel Vlaanderen

‘touwtje springen’ niet ouderwets?

van 10 tot 18 september. Ook veel Berlaarse clubs springen graag op de kar en zetten
hun deuren wagenwijd open. Nieuwsgierigen proeven gratis van het aanbod van de

Freya: Ik heb daar nog geen opmerkingen over

deelnemende clubs. Dat deed ook Freya De Meyer vorig jaar. Sindsdien is ze

gekregen. (plagerig) Ze zouden trouwens eens

ropeskipper bij Siluskip Berlare. En daar is Liesbet Cornelis heel blij mee.

moeten proberen lachen met ropeskippen.
Ik daag hen dan meteen uit om eens mee te

Liesbet: Siluskip Berlare is een nog jonge club.

Freya: Ik had er geen idee van wat je allemaal

trainen. Sommige onderdelen zijn best wel ver-

We bestaan drie jaar en tellen 35 leden. Onze

met een touw kan.

moeiend hoor! Nee, ik denk dat ze het stiekem

vereniging blijft groeien. Dat motiveert om ﬂink

Ik was zo enthousiast dat mama en papa me

eigenlijk wel cool vinden.

door te gaan. Want ropeskippen is een ﬁjne

hebben ingeschreven.

sport. En dat moeten zoveel mogelijk mensen

Liesbet: Dat ze dan gerust maar eens komen

weten!

Wat is ropeskipping precies?

Dat weet Freya (9 jaar) intussen. Ze speelt

Freya: Touwtje springen en ondertussen kunstjes

senen. Die landelijke aandacht en promotie zijn

tennis, maar omdat ze wel eens graag touw-

doen. Er zijn oefeningen alleen en in groep.

bijzonder welkom voor een minder bekende

meedoen tijdens Week van de sportclub. Geweldig initiatief trouwens voor kinderen én volwas-

tje springt, trok ze vorig jaar naar de open les

sport als de onze. De moederclub in Zele bestaat

van Siluskip Berlare tijdens de Week van de

Liesbet: Die oefeningen hebben te maken met

bijna 20 jaar en doet dat heel goed. Toch zijn er

sportclub.

conditie, kracht en elegantie. En je kan ongeloof-

maar 160 leden. Dankzij Week van de sportclub
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voor gevorderden

KASTEELCONCERT
zondag 18 september om 11 uur |

clubs tijdens Week van de sportclub

kasteel Berlare
In het charmante decor van het kasteel
brengt Kamerorkest Amici della Musica
het eerste pianokwartet van Wolfgang

vorig jaar hebben wij echt wel wat nieuwe leden

Amadeus Mozart en de kamermuziek-

mogen verwelkomen. We doen ook inspanningen om onze groep bij elkaar te houden.

Week van de sportclub
in onze gemeente

Freya: Zo ben ik met de club op uitstap geweest.
Supertof! Overdag zijn we gaan schaatsen

Volgende sportclubs nemen deel:

in Gent en hebben we spelletjes gespeeld. Als
afsluiter was er nog spaghetti voor iedereen.

karateclub Kusanku,
volleybalclub JTV Brigand Berlare/Zele,

Freya, waarom moeten jouw vriendinnen

balletschool Terpsichore,

ook gaan ropeskippen?

boldersclub Katrollevrienden,
Curvebowl Overmere,

Freya: ’t Is leuk, je oefent samen met andere

FC SKV Overmere,

skippers en je kan mooie en indrukwekkende

judoclub Kumiuchi Berlare,

voorstellingen geven.

judoclub Kumiuchi Donkmeer,

versie van het tweede pianoconcerto
van Chopin.
Vooraf reserveren is nodig.
Tickets kosten
15,00 / 14,00 (+55j) / 12,00 euro
(abo en -26j), inclusief aperitief.
Meer info bij de
cultuurdienst:
052 42 35 31 en
cultuur.reserveren@berlare.be

jiu-jitsu Tengu ryu Berlare,
Mama Freya: (verbaasd) Ah ja? Waarom heb je

wandelclub Boerenkrijgstappers

dan niet meegedaan met het gala?

Overmere, turnclub Athena,
zaalvoetbalclub La Doce,

Freya: Euh… Ik durfde nog niet zo goed…

Atletiekkern Overmere (joggen),
SK Berlare, rugbyclub BrigandZe,
badminton 4Fun, volleybalclub Kluit Gelijk,
volleybalclub Kavok Plus, handbalclub

Ik denk

Groot-Berlare en Siluskip Berlare.

dat mijn vriendinnen

Uurroosters en contactpersonen

het stiekem

UiTtip

Atletiekkern Overmere (atletiek),

via de sportdienst of
www.berlare.be/weekvandesportclub

wel cool vinden.

MUZIEKQUIZ
vrijdag 28 oktober om 20 uur |
CC Stroming
Tafelrondes (hoezen, foto’s, …),
videoclips en geluidsfragmenten.
Van de jaren ’70 tot nu en met nadruk
op recent werk. Leuk voor iedereen,
maar met aandacht voor de
fervente quizzer.
Deelnemen kost 15,00 euro per ploeg.
Een team bestaat uit maximum vijf
spelers.

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

Een organisatie van PhiNyX v.z.w.

www.berlare.be/weekvandesportclub
Siluskip Berlare, Liesbet Cornelis, 052 42 52 48

Meer info bij PhiNyX v.z.w.:

en liesbetcornelis@hotmail.com

vzwphinyx@gmail.com

tot 3 september, 21 uur
MY FAIR LADY
FESTIVARIA
plaats: Festivalhal Donkmeer
meer info: www.festivaria.eu

10 t.e.m. 12 september
KERMIS UITBERGEN EN DONK
Zie kermisprogramma p. 13.

zaterdag 10 september om 15.30 uur
KERMISLOOP
KERMISCOMITÉ UITBERGEN
Zie kermisprogramma p. 13.

tot 4 september
NAALDKANT IN BERLARE
plaats: Museum Donkmeer
meer info: 09 342 92 40

zaterdag 10 september vanaf 14 uur
LAKESIDE FESTIVAL
Live optredens van o.a. Katya, Epic Lane, Jeu de
Foules, Fixkes en De Laatse Showband.
Aansluitend party in Festivalhal Donkmeer.
plaats: Festivalhal Donkmeer
meer info: www.lakesidefestival.be

zaterdag 3 september om 13 uur
100 KM OP DE FIETS
WTC DE DORPSVRIENDEN
Zie kermisprogramma p. 13.

zaterdag 3 (vanaf 17.30 uur)
en zondag 4 september (vanaf 12 uur)
MOSSELFESTIJN
CHIROJONGENS BERLARE
plaats: Scheve Villa
meer info: 0479 90 37 22

zondag 4 september van 8 tot 11 uur
SCHEVE VILLA MOUNTAINBIKETOUR
CHIROJONGENS BERLARE
afspraak: Scheve Villa
meer info: 0477 20 37 51

5, 7, 9 en 10 september
TRY-OUTDAGEN
DANSSCHOOL LOCOMOTION
Maandag van 18 tot 19 uur, woensdag van 15
tot 18 uur, vrijdag van 18 tot 21 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. Check www.topform.be
voor leeftijdsgroepen.
plaats: Topform ﬁtness (Donklaan 241)
meer info: 09 367 97 00 en info@topform.be

zaterdag 10 september om 20 uur
HET WOORD
WILLIAM BOEVA, CHRIS VAN DER ENDE,
BERT GABRIËLS, EAMONN O’BRIEN, JOS
Lekkere cocktail van stand-up comedy en
muziek in een echte salonsfeer. Een organisatie
van Bosquimano v.z.w.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

dinsdag 13 september van 9.30 tot 18 uur
DAGFIETSTOCHT
KAV EN KWB OVERMERE
Fietstocht (ca. 65 km) naar Buggenhout en
bezoek aan brouwerij Bosteels. Diverse stops en
mogelijkheid om dagschotel te eten
(vermelden bij inschrijven).
afspraak: Boerenkrijgpark
meer info: 09 367 63 66

donderdag 15 september om 9 uur
SENIOR SPORTIEF
Deze Oost-Vlaamse sportdag voor 50-plussers
biedt een waaier aan sporten.
plaats: Deinze (busvervoer vanuit Berlare)
meer info: 09 356 89 56

vrijdag 16 september om 19.30 uur
ESTHETIEK VAN HET FRAGIELE
MATHIAS SPRIET
Tot 23 oktober.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 42 47

zaterdag 17 september van 13.30 tot
16.30 uur
TWEEDEHANDSBEURS BABYEN KINDERARTIKELEN
GEZINSBOND OVERMERE
plaats: VBS Sint-Jozef
meer info: 09 367 53 87

zondag 18 september om 11 uur
KASTEELCONCERT
AMICI DELLA MUSICA
Zie UiTtip p. 29.

zondag 18 september van 14 tot 19 uur
BERLARE CULTOERT
Zie artikel p. 22.

woensdag 21 september om 14.30 uur
SCHOLENVELDLOOP
plaats: Boerenkrijgpark
meer info: 09 356 89 56

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

Mosselfestijn: 3|4 september

Het Woord:10 september

Lakeside festival: 10 september

Mathias Spriet: 16 september

24 t.e.m. 28 september
KERMIS BERLARE
Zie kermisprogramma p. 10.

zaterdag 24 september van 9 tot 12 uur
BEHEERWERKEN HEIDEMEERSEN
NATUURPUNT DENDERMONDING
Afvoeren van maaisel van droge graslanden.
afspraak: gemeenschapsschool Ten Berge
meer info: 052 42 69 72

zaterdag 24 september om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV Brigand Dames – Kangoeroes Aalst
JTV Brigand Heren B – Mezo Zottegem
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zondag 25 september vanaf 7.30 uur
PA & GIJS WANDELTOCHT
BOERENKRIJGSTAPPERS
Bewegwijzerde wandelingen met keuze uit
een tocht van 4, 6, 12, 18 of 24 km (richting
Kalkense Meersen).
afspraak: Festivalhal Donkmeer
meer info: 09 367 75 97

zondag 25 september om 21 uur
STUDIO ZONDAG
THE WIZARDS
Een greep uit 30 jaar pop, blues en americana
classics.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

dinsdag 27 september om 19.30 uur
TIJD VOOR KINDEREN
VORMINGSCENTRUM OPVOEDING
IN KINDEROPVANG
De rol van ‘tijd’ in de omgang met kinderen
tot 3 jaar. Voor ouders, opvoeders en al
wie interesse heeft.
plaats: Parochiale Kring
meer info:
mvanherreweghe@landelijkekinderopvang.be

donderdag 29 september van 9 tot 12 uur
HERFSTWANDELING IN KALKENSE
MEERSEN | KOLENA V.Z.W.
afspraak: parochiekerk Uitbergen
meer info: 0486 46 08 71

vrijdag 30 september om 21 uur
RETRO DANSAVOND
KAV BERLARE
plaats: Parochiezaal
meer info: miet.vanmalderen@skynet.be

zaterdag 1 oktober van 9 tot 12 uur
BEHEERWERKEN HEIDEMEERSEN
NATUURPUNT DENDERMONDING
Bestrijding van Amerikaanse vogelkers
op ’t Stampkot. Ook op zaterdag 29 oktober.
afspraak: gemeenschapsschool Ten Berge
meer info: 052 42 69 72

zaterdag 1 oktober om 20 uur
SONGBOOK VAN MIJN HART
JOHAN VERMINNEN
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

zondag 2 oktober om 7.45 uur
TREKTELLING IN HET AUBROEK
NATUURPUNT DENDERMONDING, VOGELWERKGROEP DURMEVALLEI EN V.Z.W.
DURME
Vrijwilligers tellen trekvogels.
afspraak: Veerhuis Berlare
meer info: 0478 49 87 86

zondag 2 oktober om 11 uur
VOLLEYBAL
JTV Brigand Heren C–SSJ Hemelveerdegem B
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zondag 2 oktober om 15 uur
BOMEN
GILLES MONNART
Twee standbeelden in het park komen tot
leven. Voor iedereen vanaf 5 jaar.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

woensdag 5 oktober om 15 uur
VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS
Bibliotheek Berlare
Zie artikel p. 21.

zaterdag 8 oktober van 8.30 tot 12.30 uur
BOEKENVERKOOP
BIBLIOTHEEK BERLARE
Opbrengst gaat naar een goed doel.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 61 88

Je eigen activiteiten in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 6 oktober via www.UiTdatabank.be.

Willem vermandere: 15 oktober

Hopla: 16 oktober

Tripoli: 30 oktober
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zaterdag 8 oktober om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV Brigand Dames–Griﬀoenen Steenhuize
JTV Brigand Heren B–Hebo Borsbeke-Herzele
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zaterdag 8 oktober om 20 uur
MISSIE
MARCEL THIJS
Zie artikel p. 33.

dinsdag 11 oktober om 19.30 uur
NEK- EN RUGKLACHTEN
PHILIP VAN KOLEN
Infoavond van CM, KAV Overmere, Markant
Overmere, KWB Overmere, KVLV Overmere en
Gezinsbond Overmere.
plaats: Parochiale Kring
meer info: 03 760 93 91

vrijdag 14 oktober om 20 uur
ALGEMENE KENNISQUIZ
CURIEUS BERLARE
plaats: CC Stroming
meer info: wim.arbijn@gmail.com

zaterdag 15 oktober van 9 tot 12.30 uur
VERWENDAG IN DE BIB
Bibliotheek Berlare
Kom proeven van heerlijke streekproducten,
aangeboden door De Leesdijk.
plaats: bibliotheek Berlare
meer info: 052 42 61 88

zaterdag 15 oktober om 20 uur
ALLES GAAT OVER
WILLEM VERMANDERE
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

Senior Sportief: 15 september

zaterdag 15 oktober om 20 uur
NACHT VAN DE DUISTERNIS
Gemeente Berlare en v.z.w. Durme
Zie artikel p. 40.

zondag 16 oktober om 15 uur
HOPLA
Beleef een dag mee uit het leven van Hopla
en zijn vriendjes! Het populaire televisiekonijntje wordt 10 en viert dat met een leuke
voorstelling voor de allerkleinsten.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

maandag 17 oktober om 19.30 uur
RELAXATIE, ADEMHALING EN SLAAP
STIL MOVIN
Infoavond van CM, KAV Berlare, Markant Berlare, KWB Berlare, KVLV Berlare en Gezinsbond
Berlare.
plaats: Parochiezaal
meer info: 03 760 93 91

vrijdag 21 oktober om 20 uur
ZUS
AN NELISSEN
Over hoe je je eigen familie heel je leven met
je meedraagt, tegen wil en dank.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

zaterdag 22 oktober om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV Brigand Heren B – Griﬀoenen Steenhuize
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zaterdag 29 oktober om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV Brigand Dames – Arthus Real Wetteren C
JTV Brigand Heren B – Kangoeroes Aalst A
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zaterdag 29 oktober om 20 uur
10 KLEINE NEGERTJES
LOGE 10
Thriller van Agatha Christie met onder meer
Jelle Cleymans, Jan Schepens en Camilia
Blereau.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

zondag 30 oktober om 11.30 uur
A CE SOIR / GOLD COLLECTION
ARAVINDA RODENBURG EN ELS
ROBBERECHTS
Unieke tentoonstelling van een kleermaker
en een hoedenontwerpster.
Tot 11 december.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 42 47

zondag 30 oktober om 19.30 uur
STUDIO ZONDAG
TRIPOLI
www.tripoli.be
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

vrijdag 4 (20.30 uur), zaterdag 5 (20 uur)
en zondag 6 (15 uur) november
FEMINIIIIINE
LES FEMMES UNIQUES
Zie UiTtip p. 27.

vrijdag 28 oktober om 20 uur
MUZIEKQUIZ
PHINYX V.Z.W.
Zie UiTtip p. 29.

Retro Dansavond: 30 september

Pa Gijs wandeltocht: 25 september

© Marc Vandersmissen
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Missie: aangrijpend theater voor pater De Visscher
“Missionarissen zijn het mooiste wat de Belgische kerk voortbracht.” (David Van Reybrouck)
Op 8 oktober speelt ‘Missie’ in CC Stroming, een bejubelde

De auteur heeft zijn personage gebouwd op basis van gesprekken

theatermonoloog van David Van Reybrouck. Werkgroep pater

die hij heeft gevoerd met een vijftiental missionarissen van diverse

De Visscher en Berlare wuiven op die manier pater De Visscher

katholieke orden, in verschillende delen van Congo. Ook met onze

uit die kort na de opvoering terugkeert naar zijn missiepost in

pater De Visscher. De meest cruciale gesprekken voor de theatertekst

Congo.

vonden plaats in het oosten van het reusachtige land, een streek die
nog steeds in een oorlogssfeer baadt.

De KVS in Brussel creëerde eind 2007 ‘Missie’ met Bruno Vanden
Broecke. Om een idee te geven van de uitzonderlijke impact ervan:

Van Reybrouck: Voor mij was die context cruciaal: ik wilde geen mono-

vandaag speelt hij de voorstelling nog steeds. Vooral in het Frans, Duits

loog van een missionaris die hier in een rusthuis zit, maar van iemand

en zelfs Italiaans nu.

ter plekke die de oorlog heeft meegemaakt en worstelt met het lijden van
die oorlog. Toch gaat het mij niet in de eerste plaats om de oorlog. Maar

Van Reybrouck laat een missionaris aan het woord die terugblikt op

het helpt mij wel om mijn reﬂectie te voeren over het engagement van de

zijn leven en werk in Congo. En dat doet hij met verbazing, veerkracht

missionaris. Hoe kan je nog nadenken over je God als je iemand hebt zien

en verdriet. In een verbrokkelde monoloog denkt hij na over keuzes,

rondlopen met een emmer vol uitgestoken mensenogen? Hoe kan je nog

engagement en bovenal vertrouwen. Het gaat niet over de oude ge-

geloven in de goedheid van de mens wanneer je zelf meermaals gekneveld

neratie die zilverpapiertjes inzamelde, maar over missionarissen die nu

hebt gelegen op de vloer van je missiepost en “Maar schiet dan toch!” hebt

nog werken. En dat levert een heel ander beeld: dat van de missionaris

geschreeuwd?

als ontwikkelingshelper, avonturier, diplomaat, idealist en tegelijk realist. Hij praat over eucharistie en over God, maar ook over vastzitten in

In Berlare kruipt acteur Marcel Thijs in de huid van de Witte Pater van

de modder, oorlogen, stinkende wonden en geweerlopen tegen het

Van Reybrouck. Als familielid van één van de geïnterviewde paters

hoofd. En het contrast ook, als hij in België met vakantie is: luxe, stress,

voelt ook hij zich sterk betrokken bij dit project. Ook van Reybrouck

vervlakking en een veranderend normbesef.

komt kijken. De opbrengst van de voorstelling, net als die van het
spaghettifestijn op zondag 11 september in de Parochiezaal, gaat

Van Reybrouck: De kritiek van na de kolonietijd die naastenliefde ziet als

integraal naar het werk van pater De Visscher in Mwembe.

excuus voor zieltjeswinnerij en het opdringen van westerse, katholieke
waarden is vandaag niet meer aan de orde. Natuurlijk is het belangrijk

Met dank aan KVS Brussel.

kritisch te blijven, maar we moeten er ons voor hoeden dat die kritiek geen
eindpunt wordt. Het zou volstrekt fout zijn om het werk van de paters en

meer info:

zusters die ik heb gesproken, te beoordelen vanuit het perspectief van mis-

‘Missie’ is te zien op zaterdag 8 oktober om 20 uur

sioneringwerk tussen 1900 en 1950.

in CC Stroming, in aanwezigheid van David Van
Reybrouck. Tickets kosten 8,00 euro.
Reserveren via 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be
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DE AMBASSADEUR

“Een frisse pint op jaarmarkt mis ik wel.”
Arthur Van Mingeroet reist voor zijn werk de wereld rond

© Bert Van der Linden

Palm Islands: een reusachtig kunstmatig eiland voor de kust van Dubai in de Perzische Golf.
Bekende wereldsterren zoals Brad Pitt, Richard Branson en Tiger Woods zouden er een stulpje hebben.
Het is een knap staaltje infrastructuurwerken waarbij land op zee werd gewonnen dankzij de knowhow
van de Belgische baggeraar Jan De Nul. En dankzij de inbreng van enkele Berlaarse mankrachten.

Een van hen is Arthur Van Mingeroet. Als we hem begin augustus

Palmke in Dubai

ontmoeten, komt hij net terug van Vietnam en heeft hij er een terugreis van meer dan 30 uur opzitten. Hoewel hij al jaren aan de andere

In de jaren zeventig ligt ook de basis voor zijn

kant van de wereld werkt, is hij geen onbekende in Berlare. Zeker niet

buitenlandse omzwervingen. Arthur begon

in het sportmilieu, want Arthur was in de jaren zeventig een van de

immers in 1979 als technicus te werken voor

drijvende krachten achter de oprichting en uitbouw van de Berlaarse

het aannemersbedrijf Jan De Nul. Arthur: “Het

judoclub Kumiuchi.

bedrijf was toen nog niet het wereldbedrijf
dat het nu is. De werken vonden voornamelijk hier plaats: de Ringvaart rond Gent,
het uitdiepen van de Westerschelde en de
verbreding van het Albertkanaal.” Het grote
buitenlandse avontuur begon voor hem in
2004, toen Jan De Nul een contract in de
wacht sleepte om mee te werken aan het
Palmproject in Dubai, een van de grootste
bouwwerken ter wereld. Zijn taak bestond
erin om ter plaatse in drie maanden tijd de
workshop (het werkatelier) op te zetten. “Dat
betekent zowel de logistiek en opbouw
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Bij de oudere generatie
is Fred De Bruyne nog ‘ne grote’.

Duizend bommen en granaten
plannen als werkkrachten vinden en oplei-

Arthur komt op de meest exotische plaatsen.

sportprestaties van onder meer de judoclub

den. Bij grote baggerwerken staan we ook in

Maar het is om te werken. Na Dubai werkte

en SK Berlare. Of ik bekijk de sportuitslagen

voor de service en het onderhoud van alle

Arthur onder andere in Algerije, Indië, de Sey-

van mijn neef Jarno Van Mingeroet, die tot

materiaal: meer dan 150 zware kranen en

chellen en recent nog in Vietnam. Daar wordt

twee jaar geleden nog profwielrenner was.

bulldozers waarvan sommige wielen hebben

een nieuwe zeehaven met industrieterrein

Weet je wat ik ook wel mis? Jaarmarkt. Dan

die tweemaal groter zijn dan een mens.”

gecreëerd. Om je een idee te geven van de

denk ik wel eens: ik zit hier en in Berlare zijn

Arthur somt nog enkele duizelingwekkende

omvang: het is hetzelfde als zou je Berlare

ze nu ‘ne goeie pot’ aan het drinken. Maar ik

cijfers op. Elke dag voerde een konvooi van

(van de Waterhoek tot aan de Molenstraat, en

heb nu toch ook genoten van de triatlon en

750 vrachtwagens met elk een laadvermogen

van de Schelde tot aan de Gentsesteenweg)

de Waterfeesten. ’t Was de eerste keer in al

van 80 ton, rotsblokken aan. Die werden met

onder 4 meter zand bedekken. “De werken

die jaren buitenland dat het kon.”

grote precisie in de zee op elkaar geplaatst

worden nu gehinderd door de bommen die

zodat een dam van 18 km lang en 15 m hoog

een paar meter onder de zeebodem zitten.

Is Berlare bekend aan de andere kant van

ontstond met een basis van 40 m breed.

Het zijn restanten uit de diverse oorlogen

de wereld?

Dan pas kwamen de baggerschepen in actie

(tegen de Fransen en Amerikanen) die nu

om de baggerspecie 100 meter tot soms

eerst allemaal worden geïnventariseerd. Ach,

Arthur: Bij de buitenlanders zeker niet. ‘Belgium’

enkele kilometer ver op land te spuiten. Grote

ik maak overal wel iets mee hoor. In Algerije

is zelfs minder gekend dan ‘Brussels’, laat staan

bulldozers duwden de specie samen om te

werd ik bijvoorbeeld elke dag door gewa-

dat ze Berlare kennen. Bij de landgenoten die

draineren en het eiland te laten ontstaan.

pende veiligheidsmensen van het hotel naar

voor Jan De Nul werken, is dat dan weer anders.

de werf gebracht. In de Seychellen moesten

Het Donkmeer en de Waterfeesten zijn goed

we steeds over de landingsbaan van de

gekend, net zoals de toprestaurants in ons dorp.

luchthaven rijden, omdat dat de enige baan

En bij de oudere generatie is Fred De Bruyne

was die we konden gebruiken. Ik hielp mee

(oud-wielrenner, ploegleider en sportverslagge-

Werken aan een baggerproject is een apart

ons gekaapte schip Pompei te controleren op

ver n.v.d.r.) nog ‘ne grote’.

leven. De meesten werken zes weken aan

schade. Of het chaotische verkeer in Indië en

een stuk (zonder vrije weekends) en gaan

Vietnam: onvoorstelbaar! Gelukkig zijn er ook

dan zes weken naar huis. Arthur werkt in een

aangename zaken: een visrestaurant waar ze

systeem waarbij hij vijf maanden weg en dan

de gekozen vis voor je ogen uit zee halen, of

Arthur: Na 14 dagen Berlare vertrek ik naar

een maand thuis. Hij heeft een wekelijkse

een natuurgebied in trekken waar nog tijgers

China voor een trouwfeest van een van de werk-

vrije dag. “We werken vaak met Indiërs en

leven”, aldus Arthur.

makkers. Ik heb dit beloofd en voor een Chinees

Apart leven

Pakistanen die een jaarcontract hebben en

is een belofte een erezaak. Nadien begint het

langer van huis zijn. Dat is niet evident, want
vaak hebben ze problemen. Ik ben oﬃcieel

En wat nu? Terug naar Vietnam?

werk opnieuw. Ik vermoed dat het misschien

Nieuws van het thuisfront

wel ‘workshop supervisor’, chef atelier zeg

wel Panama wordt, waar we aan het Panamakanaal bezig zijn. Ik ben al op veel exotische

maar, maar eigenlijk ben ik daar van alles:

Wat er in Berlare gebeurt, tracht Arthur in

plaatsen geweest met vaak prachtige natuur en

vaderﬁguur, verpleger, psycholoog, pispaal,

het buitenland zoveel mogelijk te volgen.

een aangenaam, zonnig klimaat. Maar er is ook

…. Je mag het ook niet onderschatten:

Arthur: “Uiteraard heb ik wekelijks contact

veel miserie en armoede te zien. En dan denk ik:

shiften van 12 uur, werken in temperaturen

met mijn kinderen en kleinkinderen en ik

we hebben het hier in Berlare nog niet zo slecht.

tot 50°C en een hoge luchtvochtigheid (tot

probeer ook het contact met enkele vrienden

80%) waardoor de nachten ook nog eens

te onderhouden. Ik volg via de websites van

zwoel zijn.”

Belgische kranten het regionaal nieuws en de

Opgetekend door Tom Van Acker.
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Koop je eigen straat!
Met monopoly op zoek naar nieuwe 11.11.11-vrijwilligers
De Overmerenaars keken raar op tijdens de voorbije smouterie toen tussen alle vertrouwde kraampjes
een groot monopolybord opdook. Met het spelbord wilden leden van de gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking (GROS) extra vrijwilligers aantrekken om dit najaar op pad te gaan met
een collectebus voor 11.11.11. De GROS herhaalt de actie nog op de jaarmarkt van Uitbergen en Berlare.

In 1966, om 11 uur op de 11de dag van de 11de maand kwamen
duizenden vrijwilligers op straat voor een eerste gezamenlijke actie
voor de Derde Wereld. Zij wilden zo een nieuwe betekenis geven aan
de herdenking van de wapenstilstand van 1918, het einde van de
eerste wereldoorlog. Ontwikkelingssamenwerking als investering in
wereldvrede. De jaarlijkse 11.11.11-campagne was geboren.

Slechts één uur van je tijd…
Sindsdien zamelen elk jaar op en rond 11 november vele vrijwilligers
geld in. Deur aan deur. Ook in Berlare. Omdat vele handen nog steeds
het werk lichter maken, blijven extra helpers zeer welkom. De GROS,
die voor Berlare 11.11.11 coördineert, rekruteert deze mensen nu al
op de kermissen. Een reuzengroot monopolybord met de straten en
enkele winkels van onze gemeente op, is de opmerkelijke blikvanger.
Elli Cloots, secretaris van de GROS, legt uit wat de bedoeling is: “In de
vakjes van het bord staan alle straten van Berlare. We spreken op de
jaarmarkten voorbijgangers aan, leggen kort nog eens uit wat 11.11.11
doet en vragen of ze op 11 november een uurtje geld willen inzame-

Elli zinspeelt op het campagnethema van

len in hun eigen straat. Gaan ze akkoord, dan ‘kopen’ ze hun straat. Dat

11.11.11: omdat het Zuiden onze klimaatre-

doen ze door met een dikke viltstift hun naam op het vak te schrijven.

kening betaalt. De klimaatopwarming is al

Concrete afspraken met hen maken we later nog.”

lang geen scienceﬁction meer. “In het Zuiden
dragen nu al miljoenen mensen de gevolgen
van onze levensstijl”, weet Bogdan Vanden

…drukt je bezorgdheid over het klimaat uit

Berghe van het nationaal secretariaat van
11.11.11. “Boeren staan met hun twee voeten

De GROS hoopt met deze speelse en directe aanpak voldoende

in het water of zien hoe de woestijn hun

medewerkers te vinden voor elke straat. “Velen hebben het ontzettend

landbouwgronden inpalmt. Hun natuurlijke

druk. Ook ik. Tijd is kostbaar geworden”, zo klinkt het nog bij Elli. “Maar

rijkdommen verdwijnen, alleen de rotzooi

als we niets doen voor onszelf en onze kinderen, dan is er straks geen

blijft achter. Hoe kunnen we verhinderen dat

tijd meer. Dan hebben we het klimaat hier zo verknoeid dat de klok

de klimaatschade verder oploopt? Hoe kun-

uiteindelijk niet meer tikt.”

nen we iedereen een menswaardig bestaan
garanderen, zonder het klimaat nog meer te
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Extreme hongersnood
in Oost-Afrika:
GROS rekent
op Berlaarse solidariteit
De zogenaamde Hoorn van Afrika is het
decor van een gigantische humanitaire ramp.
De ergste hongersnood in 60 jaar treft er
12 miljoen mensen. De gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)
roept op om solidair te zijn en een bijdrage te
storten via 12-12.
Somalië, Ethiopië, het noorden van Kenia en
Djibouti zijn getroﬀen door een zeer uitgebreide
en complexe voedselcrisis. Het is een samengaan
van lange extreme droogte, exuberante voedselprijzen, een toenemende bevolkingsgroei en het
wanbeleid van de nationale regeringen die eigen
burgers massaal onteigenen voor luxeprojecten
van investeerders.
12 miljoen mensen in het getroﬀen gebied hebben dringend hulp nodig. Volgens de Verenigde
Naties vraagt de operatie 1,14 miljard euro.
Bijzonder veel geld (ter vergelijking: Live Aid in
1985 bracht ‘slechts’ 173 miljoen euro op n.v.d.r.).
Maar als we niets doen, laten we 12 miljoen
mensen creperen.
Daarom rekent de GROS ook op het hart van onze
inwoners. Storten kan op 000-0000012-12 van
het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties,
belasten? Hoe overtuigen we beleidsmakers, nationaal en internatio-

beter gekend als het Consortium 12-12.

naal? Mede dankzij de bijdrage van de inwoners van Berlare kunnen
we niet alleen meer investeren in structurele oplossingen voor het
Zuiden, maar bewijzen we ook dat het publiek ons steunt. En net die
steun kunnen wij verzilveren bij onze politieke acties en ons lobbywerk.”

meer info:
Elli Cloots, elli.cloots@telenet.be
Je vindt de GROS nog met het monopolyspel op de
jaarmarkt van Uitbergen (maandag 12 september)
en van Berlare (dinsdag 27 september).

meer info: www.1212.be
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De natuur gaat weer heersen
in de Heidemeersen
Natuurpunt v.z.w. maakt reservaatzone van eeuwenoude natuurparels
Het volledige gebied geprangd tussen de dorpskernen van Berlare en Wichelen moet zeer bijzonder zijn geweest,
omwille van zijn landschappelijke en biologische verscheidenheid.
Dat landschap van ca. 250 ha draagt vandaag onuitwisbare littekens van de ‘vooruitgang’.
Maar wat rest, blijft zeer zeker de moeite.
Daarom bouwt Natuurpunt v.z.w. er sinds 2000 een natuurreservaat uit en doopte het ‘Heidemeersen’.
Als je er nog niet bent geweest: trek je stapschoenen aan, pomp
je ﬁetsbanden op of zadel je paard. De Heidemeersen is nóg zo’n
Europees erkende natuurparel in onze gemeente. Eigenlijk moeten we
spreken over natuurparels. Meervoud. Want De Heidemeersen is een
mozaïek van verschillende landschappen met elk hun eigen speciﬁeke
planten en dieren.

Drie reliëftypes
Heidemeersen is een samenvoeging van historische plaatsnamen
als Cleyne Heye, Groote Heye, Vrauwmeersch en Scheldemeersen.
Het oorspronkelijke landschap is in grote lijnen geboetseerd na de
laatste ijstijd, bij de vorming van de Scheldemeander en een zandduingebied (13.000 tot 10.300 vóór Christus). Vandaag onderscheiden
we drie reliëftypes: een duin-, dekzand- en alluviaal (door de Schelde
aangeslibde bodem n.v.d.r.) gebied. Dirk De Mesel van Natuurpunt
v.z.w.: “De Grote Heide met ’t Stampkot en de Kleine Heide met de
Hoge Berg zijn duincomplexen. Tussen deze beide heiden vinden we

Fascinerend dieren- en plantenrijk

een dekzandzone. Deze bestaat vooral uit weilanden en akkers. In de
zone ligt ook een kom met twee waterplassen door turfwinning: de

Dirk neemt ons mee: “Langs de Scheldedijk en den Berlaar vinden

Wakkebroeken en de Kruishoutput. Het open alluviale meersengebied

rietvogels als de kleine karekiet, de blauwborst en de zeldzamere

tot slot ligt tegen de Schelde.”

bosrietzanger een geschikte broedplaats. Ook de koekoek kiest hier
adoptieouders voor zijn eitjes. Van zodra de jongen er zijn, zien we

Het beheer van Natuurpunt v.z.w. concentreert zich op twee deel-

de oudervogels de dijkweg oversteken naar de insectrijke meersen.

gebieden van dit uitgestrekte terrein: de aaneengesloten en open

De weiden staan vol raai- en beemdgras. Maar de maand mei vind ik

vochtige meersen langs de Schelde (100 ha) en de zone rond de Hoge

fantastisch: de scherpe boterbloem zorgt dan voor een gele gloed.”

Berg en de bijhorende lagergelegen kom met de Wakkebroeken en

Interessantere graslanden vind je tegen de Bansloot aan, waar de

de Kruishoutput. De diversiteit en uitzonderlijkheid van het landschap

grond natter is: pinksterbloem, veen- en smeerwortel, maar evengoed

gelden zeker ook voor de fauna en ﬂora die je er aantreft.

schaarsere bloemen en grassen als koekoeksbloem, tweerijige zegge,

© Eddy Copers
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We sleten onze jeugd op wat wij ‘de bergen’ noemden.
Ze waren grandioos: ‘t Stampkot, de Konijnenberg en de Hoge Berg.
Ook de Wakkebroeken, de vennen en grachten ... Ik heb er een heerlijke jeugd gehad.
Paul Cammermans (1921-1999), acteur en regisseur

oeverzegge, gewone waterbies, dotterbloem, moeras-vergeet-mij-

daar heeft zich een mooie kruidlaag ontwikkeld met wolfspoot, slanke

nietje en poelruit. Het open karakter van de hooimeersen is vooral

sleutelbloem, gele waterkers, bitterzoet, gele lis en dotterbloem. Beide

van belang voor de steeds meer bedreigde weidevogels. “De kievit

turfputten zijn belangrijk voor overwinterende watervogels als de

en slobeend krijgen het moeilijk; in de ruigere kanten broeden nog

wilde eend, slobeend, bergeend en wintertaling. Enkele graasweiden

enkele rietgorzen en sprinkhaanzangers, en de bergeend is ook nog

in de buurt zijn omrand door decennia oude prachtige knotwilgen

wel eens op stap met haar jongen”, weet Dirk. Hoewel het aantal

waarin de steenuil broedt.

voorkomende soorten afneemt, is er toch een klein lichtpuntje: enkele
grutto’s komen hier sinds 2001 jaarlijks broeden.

Zelf meehelpen
De Kleine Heide is voor zandwinning gedeeltelijk afgegraven. Zo
verschenen in deze rivierduinzone een aantal visvijvers tot tien meter

Sinds de opstart van het reservaatproject heeft Natuurpunt v.z.w. on-

diep, met her en der weekendverblijfjes. De Hoge Berg is intact geble-

geveer 35 ha terrein in beheer genomen. “We hebben al heel wat werk

ven. Je vindt er zomereik, lijsterbes, hulst, kardinaalsmuts en gelderse

verzet in onze vrije tijd,” besluit Dirk De Mesel. “We hebben populieren,

roos. Natuurpunt v.z.w. bestrijdt al tien winters lang Amerikaanse

Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik gekapt ten voordele van

vogelkers en Amerikaanse eik. In de plaats van deze exoten plant de

een streekeigen bos met vooral zomereik, we hebben wilgen geknot,

organisatie een streekeigen bos aan, met een ﬂora van kamperfoelie,

sluikstorten opgeruimd, verlaten weekendhuisjes afgebroken en

dalkruid, lelietje-van-dalen, salomonszegel, bleeksporig bosviooltje

rasters geplaatst. Maar er moet nog veel gebeuren. Voor de weilan-

en gevlekte aronskelk. In het rivierduingebied broeden wielewaal,

den werken we samen met landbouwers en paardenliefhebbers. We

ijsvogel, buizerd, sperwer, bosuil, ransuil en steenuil. De overgang naar

houden geregeld ook beheerwerkdagen voor vrijwilligers en daarbij is

de Scheldemeersen en de kom van de Wakkebroeken en Kruishoutput

alle hulp welkom. Laat gerust nu al weten dat je graag een (halve) dag

tonen een amalgaam van bosjes en graslanden, zowel droge als natte.

wil komen helpen om de natuurwaarden in onze Heidemeersen te

“Een biotoop bij uitstek voor vlinders, ook voor zeldzamere exem-

behouden en te verbeteren”.

plaren”, vertelt Dirk enthousiast. “We zien geregeld bruin blauwtjes,
hooibeestjes, eikenpages en een reeks nachtvlinders.”
meer info:
In de Wakkebroeken en de Kruishoutput tot slot vallen de waterlelie

Dirk De Mesel, 052 42 67 28

en de mooie gele plomp op. In de percelen errond staan vooral po-

Natuurpunt v.z.w. houdt geregeld wandelingen in de

pulieren. De ondergroei bevat onder meer zwarte els, eenstijlige mei-

Heidemeersen. Hou www.UiTinBerlare.be in de gaten

doorn, hazelaar, gelderse roos, vlier, rode kornoelje en aalbes. Hier en

of de UiTagenda in Infogem.
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En toen ging het licht uit
Nacht van de Duisternis onderstreept belang van donkere nachten
Wij zijn de duisternis niet meer gewoon. Nochtans is een donkere nacht de normaalste zaak van de wereld.
Het is onderweg jammerlijk fout gelopen, met ernstige gevolgen voor mens en dier.
Om daar even bij stil te staan en meteen ook de charme van de nacht te herontdekken,
is Nacht van de Duisternis ontstaan. Duistere activiteiten in heel Vlaanderen op 15 oktober.
Ook in Berlare, met een pikdonkere wandeling van gemeente Berlare en v.z.w. Durme.
Kunstverlichting. We bepalen zelf wan-

op een donkere schuilplaats, maar het licht

een felverlichte nacht een massa onnodige

neer het licht is en wanneer niet. De mens

verraadt hen bij grotere roofdieren. Ze

energie met een eigen waterval aan nefaste

was de natuur nog maar eens te slim af.

blijven donkere plekjes zoeken. Die worden

gevolgen.

Dachten we. Want de boomerang heeft zich

echter zeldzaam en klein in oppervlakte.

gekeerd. Onderzoek van de laatste decen-

Als gevolg hiervan raken ze geïsoleerd,

nia wijst op de ernstige negatieve gevolgen

met een ernstig risico op uitputting van

van kunstlicht. We hebben het dan niet

voedselvoorraden, inteelt en zo uitsterven

meer over lichtvervuiling op zich, maar over

van een soort. Ook grotere jagers blijven

Moeten we terug naar pikzwarte nachten?

de eﬀecten ervan op mens en dier.

niet gespaard van accidents de parcours. Zij

“Dat kan niet meer. Dat hoeft ook niet.

worden geregeld aangereden door auto’s.

Vergeten we vooral niet dat kunstlicht ook

Dat komt omdat ze zo geconcentreerd

tot veel goeds heeft geleid. Maar het kan

bezig zijn met hun jacht op onder meer

vaak met minder en op een andere manier,

“Op het eerste zicht leiden vooral dieren

vogels. Want die verlekkeren zich op grote

zonder dat de veiligheid er onder lijdt. Die

onder de overdreven nachtelijke verlich-

zwermen insecten die zich op hun beurt

boodschap overbrengen naar beleid en

ting”, steekt Thomas Van Lancker van v.z.w.

aangetrokken weten door … kunstlicht.

breed publiek is een van de hoofddoelstel-

Hier brandt de lamp!

Durme van wal. “Om te beginnen wordt

Rationeel verlichten

lingen van de Nacht van de Duisternis”,

het verschil tussen dag en nacht voor vele

Het teveel aan nachtelijke verlichting mist

klinkt het bij Bond Beter Leefmilieu, grote

diersoorten te klein. Dat verstoort ernstig

ook zijn impact op de mens niet. “Er is

bezieler van de jaarlijkse campagne. De

hun bioritme. Ze verliezen de voeling met

dikwijls een oorzakelijk verband tussen

maatregel van de Vlaamse overheid om

de seizoenen en dus ook met de voort-

de lichtvervuiling enerzijds en een gevoel

de verlichting ’s nachts op snelwegen te

plantingsperiode, ze blijven ’s nachts te

van onbehagen, depressie, bijziendheid bij

beperken tot op- en afritten, is alvast een

lang actief waardoor ze na verloop van tijd

kinderen, slaap- en andere gezondheids-

opsteker voor de initiatiefnemers.

uitgeput raken en zelfs doodgaan.” Kleinere

problemen anderzijds”, weet Thomas nog.

dieren worden kwetsbaar. Zij rekenen vaak

Los van de invloed op mens en dier verspilt
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5 tips voor minder licht bij jou thuis
Nacht van de Duisternis wil je doen nadenken over jouw manier van verlichten.
Is het altijd nodig? Kan het minder fel? We geven alvast enkele tips als leidraad.
1.
2.

Zijn lampen nodig? Wellicht volstaan langs een oprit reﬂectoren.
Moet er permanent verlichting zijn? Bewegingsdetectoren en tijdschakelaars zijn meestal
eﬃciënter.

3.

Verlicht van boven naar beneden. Anders gaat teveel licht de ruimte in.

4.

Verlicht zo dicht mogelijk bij wat moet worden verlicht.

5.

Overweeg lampen op zonne-energie: ze slaan overdag zonlicht op en geven dit ’s nachts
terug in bescheiden licht.

© Bert Van der Linden

Nacht van de Duisternis is een

© Bert Van der Linden

Wandeling nabij het Donkmeer

campagne van Bond Beter
Leefmilieu, v.z.w. Preventie

Nacht van de Duisternis wil ook Vlamingen opnieuw laten genieten van de rijkdom en

Lichthinder en de Werkgroep

gezelligheid van de nacht. Talrijke gemeenten en steden plannen activiteiten.

Lichthinder van de Vereniging

In Berlare slaan gemeente Berlare en v.z.w. Durme de handen in elkaar voor een gezellige tocht

voor Sterrenkunde.

door het donker in de Polsmeersen en Broekmeersen in de buurt van het Donkmeer.
“Met wat geluk zien of horen we verschillende uilen. We brengen ook een batdetector mee,
zodat de geluiden van vleermuizen hoorbaar worden. En na aﬂoop trakteren we met een
Dobbelken (natuurstreekbier van v.z.w. Durme n.v.d.r.) of een kom warme soep”, zegt Thomas
Van Lancker van v.z.w. Durme.

meer info:

meer info:

v.z.w. Durme, 09 348 30 20 en

De avondwandeling is gratis en vindt plaats op zaterdag 15 oktober.

thomas.vanlancker@vzwdurme.be

Afspraak om 20 uur aan de houten chalet bij de ingang van Nieuwdonk.

www.nachtvandeduisternis.be

v.z.w. Durme, 09 348 30 20 en thomas.vanlancker@vzwdurme.be
www.vzwdurme.be
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274 jaar en weer springlevend
Gemeente brengt kinderopvang onder in voormalige pastorij

De pastorij van Uitbergen behoort tot de mooiste historische huizen van onze gemeente.
Sinds pastoor De Backer vorig jaar met pensioen ging, is het pand niet meer bewoond.
Daar komt dit najaar verandering in: de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang neemt er zijn intrek in.

De pastorie is gebouwd in 1737, ten tijde van pastoor Schoutteet. De

Eind jaren ’80 kreeg het achterste deel van de tuin al een nieuwe

woning in laagbouw met mansardedak had dezelfde hoogte als die

bestemming: het werd speelplaats voor de gemeenteschool, omdat

van omliggende dorpshuizen, maar pronkte met haar Lodewijk XIV stijl

de oorspronkelijke koer te klein was geworden na het bouwen van

die toen in de mode was. De indeling is dan weer typisch Vlaams, met

kleuterklassen, refter en turnzaal. Nu krijgt ook de woning zelf een

de kenmerkende centrale gang die dwars door de woning loopt. De

kindvriendelijke invulling. “Dit najaar verhuist de gemeentelijke bui-

voorgevel vandaag is wit gecementeerd en herinnert aan de oorspron-

tenschoolse kinderopvang naar de pastorij”, kondigt burgemeester wn

kelijke bepleistering. De achtergevel is in zichtbaksteen.

Katja Gabriëls (Open vld) aan. “We verhuizen omdat de huidige locatie
absoluut niet meer voldoet. De aanpassingen zouden ingrijpend en

In 1785 heeft men de spreekkamer laten decoreren met elf schilderijen

duur zijn. Daarom is het interessanter om naar de pastorij te trekken.

op doek. Het zijn taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament van de

De buitenruimte is er ook veel comfortabeler en het kerkplein biedt

hand van P. Brunet. Een vrij onbekende meester die wel een schilderij

een veilige parkeergelegenheid. In de pastorij laten we een aantal kin-

in het paleis van Versailles heeft hangen.

dertoiletten en een brandtrap plaatsen, maar verder vraagt de verhuis
geen grote ingrepen. En de cultuurhistorisch waardevolle spreekkamer

Nadat Uitbergen in 1969 afscheid had genomen van pastoor Den

blijft verboden terrein voor de kinderen. Daarom ook had het agent-

Haerynck, bleef de pastorij onbewoond. Omdat de ambtswoning toe

schap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed (vroegere Monumenten

was aan grondige renovatiewerken, nam de nieuwe pastoor Achiel

& Landschappen n.v.d.r.) geen bezwaren toen we ons bestemmings-

Goossens zijn intrek in het rusthuis ernaast (tegenwoordig woonblok

voorstel hebben ingediend.”

Berginna n.v.d.r.). Het gemeentebestuur van Uitbergen slaagde erin
het gebouw bij wet te laten klasseren in 1974. Op die manier betaalde

met dank aan Werkgroep Erfgoed Uitbergen

het ministerie van Nederlandse Cultuur 80% van de renovatie. Met de
restauratie van de wandschilderijen in de spreekkamer eindigden in
1984 de werken. Pastoor Goossens verhuisde en zou er nog twee jaar
verblijven, tot aan zijn dood in 1986. Na hem kwamen nog pastoor
Alfons Berlengée (tot 1992), pastoor Johan De Baere (tot 2000) en als

meer info:

laatste pastoor Daniël De Backer.

Bezoek de pastorij op zaterdag 10 september (17 tot 22 uur),
zondag 11 september (10 tot 12 uur en 15 tot 19 uur)
of maandag 12 september (10 tot 12 uur en 16 tot 20 uur)
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MANDATARISSEN

> BURGEMEESTER

> GEMEENTERAADSLEDEN

Karel De Gucht (Open vld) | Hoogstraat 9
052 42 53 86
titelvoerend burgemeester
burgemeesterdegucht@berlare.be

Luc Vercruyssen (cd&v) | Turfputstraat 88A

in het gemeentehuis, Dorp 22

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

Gunther Cooreman (Open vld) | Salvialaan 20
0472 47 99 81
schepencooreman@berlare.be

DIENSTVERLENING GEMEENTE BERLARE

voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling
spreekuur: elke 1ste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur
elke 3de woensdag van de maand van 18 tot 19 uur

> IN GEMEENTEHUIS BERLARE

telkens in het gemeentehuis, Dorp 22 of op afspraak

Openingsuren

Katja Gabriëls (Open vld) | Beukenlaan 2
0477 53 86 09
burgemeestergabriels@berlare.be
waarnemend burgemeester
politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, ﬁnanciën en begroting,
ruimtelijke ordening en stedenbouw, communicatie
spreekuur: dinsdag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur in het
gemeentehuis, Dorp 22

> SCHEPENEN
A.-M. De Lausnay (Open vld)
Burgs. De Lausnaystraat 33

09 367 83 46
schependelausnay@berlare.be

cultuur, landbouw, polders, dijken, middenstand, lokale economie,
groenplanning
spreekuur: zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22
Tijdens schoolvakanties enkel op afspraak

René Kets (Open vld) | Turfputstraat 54

052 42 21 64
schepenkets@berlare.be

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

Julien Wettinck (Open vld) | Kruisstraat 61

09 367 58 18
schepenwettinck@berlare.be

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

Wim Arbijn (sp.a) | Kruisstraat 45

0486 42 13 24
schepenarbijn@berlare.be

milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur

Tom Temmerman (Open vld)
Maaidonk 26

09 367 72 93
schepentemmerman@berlare.be

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

Dorp 22
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: 27 september en 28 september (namiddag)

> 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 (Open vld) | Broekstraat 5
Ingrid Rogiers (Open vld) | Gaver 112
Helena Lateir (Open vld) | Brielstraat 3/4
Frank Van Laere (Open vld) | Mosseveldstraat 14
Martha Tackaert (cd&v) | Hogeweg 8A
Bart Van Malderen (cd&v) | Beukenlaan 14
Erna Peelman (cd&v) | Schuurputstraat 20
Marleen Abbeel (cd&v) | 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 t.e.m. 31 augustus en van 26 t.e.m. 30 september

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
0477 99 57 74
Rode Kruis Berlare, uitleen
0486 49 08 90
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
Storingen Belgacom:
0800 22 7 00
Storingen Telenet:
015 666 666
Tele-onthaal
106
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

BERLARE IN BEELD

01

03
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04

05

01 OKRA Overmere heeft zijn 80-jarigen in de bloemetjes gezet. Proﬁciat aan allen!
02 De gemeentelijke bandenspanningsactie op 2 juli lokte ongeveer 40 chauﬀeurs. Merkelijk meer dan het gemiddelde,
volgens de ‘Energiesnoeiers’ van Teleshop Aalst.
03 Vele blije gezichten op het Kapelleplein tijdens een alweer geslaagde editie van Berlare zingt (9 juli).
04 De eerste show van dansschool Locomotion in juni was een schot in de roos. Van de tweede kleuterklas tot en met het tweede
middelbaar kan je er terecht voor kinderdans en MTV-dance. Kom proberen op 5, 7, 9 of 10 september. Info via 09 367 97 00
en info@topform.be.
05 Het bestuur van de K.F. De Verenigde Vrienden mocht maar liefst vijftien leerling-muzikanten en vijf nieuwe leden van de
drumband een getuigschrift overhandigen, omdat ze het afgelopen jaar lessen hebben gevolgd in de schoot van de vereniging.

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!

02
02

© Eddy Copers

06
07

08

09

10

06 Na meer dan tien jaar trok de Sacramentsprocessie op 26 juni nog eens door Berlare dorp. Aanleiding was de 100ste verjaardag
van de wijding van het nieuwe kerkgebouw.
07 Begin juli trokken 42 atleten van de Yellow Armada op hoogtestage naar Karinthië. Onder hen talenten om in de gaten te
houden: Evelin Van Havere en Cedric Van de Putte verbeterden recent nog persoonlijke records en Evelin behaalde brons op het
Belgisch kampioenschap steeple 3.000 m alle categorieën. De jeugd (tot 13 jaar) traint aan sporthal Berlare.
De trainingen herbeginnen in september. Info via 09 345 47 90 en http://theyellowarmada.weebly.com.
08 zondag 10 juli. Net op tijd werd het mooi weer en verzamelde half Berlare in het kasteelpark voor picknick, Boombal en
kinderanimatie ter gelegenheid van Vlaanderen feest!
09 De familietraining van eind vorig seizoen was een schot in de roos. Daarom breit judoclub Kumiuchi hier een vervolg aan: vijf
trainingen voor ouders samen met hun zoon of dochter, gespreid over het seizoen! De club verwacht alle nieuwe en vertrouwde
judoka’s terug op de tatami vanaf 2 september. Uurroosters per leeftijdscategorie en locatie op www.judoclubberlare.be.
10 Het buurtcomité Kleine Molenstraat hield een geslaagd zomerfeest op 9 juli.
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Kers op de taart!
Sabine Onselaere stuurt onze verjaardagstaartestafette richting Saskia De
Vriese. Deze goedlachse Overmeerse woont al enkele jaren in deelgemeente
Berlare, samen met haar partner Mark en hun twee dochters Jana (9) en Febe
(6). Wij spraken met haar af voor een gezellige babbel over de koetjes en
kalfjes van het leven.

Saskia De Vriese (wordt op 9 oktober 35 jaar)
Hoe zag jouw verlof eruit?

Ben je een open boek of draag jij geheimen

Is er een uitdrukking die jij onbewust vaak

met je mee, bijvoorbeeld uit je jeugdjaren?

gebruikt?

der bij de chiromeisjes van Overmere. Het elfde

Saskia: Mijn jeugd? Even denken… Ik was geen

Saskia: Ik denk dat ik veel “Ja, hallo!” zeg, allez, ik

jaar op rij al. Ik ben sinds mijn twaalfde zeer

moeilijk kind, allez, toen misschien wel (lacht).

bedoel…of nee: “Allez”, zoals nu dus net. Ja, dat

actief bij de chiro. Samen met nog vijf andere

Ik heb aan atletiek gedaan vroeger. Of wacht:

is het. Allez… allez… (lacht)

koppels blijven we betrokken bij diverse activitei-

ik ben nog majorette geweest bij de fanfare van

ten. Daarna hebben we genoten van een weekje

Overmere! Voor de rest denk ik dat iedereen wel

Straks ben je jarig. Waarmee kunnen ze je

vakantie in eigen straat. Dat is bij ons nogal

zo goed als alles van me weet.

een groot plezier doen?

Had je goede voornemens voor 2011?

Saskia: Het hoeft niet uitbundig te zijn: gewoon

Saskia: Eerst tien dagen De Panne, als kookou-

letterlijk te nemen: onze straat (Spinnerijstraat) is
een speelstraat en dus in de grote vakantie twee

samen met het gezin en de familie een glas

weken lang verkeersvrij. Zo kunnen de kinderen
vrijuit en veilig ravotten.

Saskia: Ik heb elk jaar hetzelfde goede voorne-

drinken.

men: vermageren. Daarom probeer ik wel wat
Wie zijn je helden van vandaag?

in beweging te blijven. Vroeger ging ik steppen,

Welke jarige kies jij als ons volgende

maar nu zumba ik er wekelijks op los. Dat is heel

slachtoﬀer?

Saskia: Mijn kindjes. Als ouder probeer je hen zo

intensief. Dus dat verdient dan ook een goeie

goed mogelijk te begeleiden, maar ze zoeken

pint nadien. O ja, en ik durf ook nog wel eens

Saskia: Kleuterleidster An De Block. Mijn kindjes

toch zelf hun eigen weg. Je geeft hen de nodige

op de toog dansen op een chirofuif (lacht). Ik

hebben graag bij haar in de klas gezeten.

opvoeding, maar ze doén er iets mee. Ze maken

wil, zoals elke vrouw, wel wat kilo’s kwijt, maar

zich het leven eigen. En ze maken elke dag mooi.

ik laat zeker niet na te genieten van de mooie

Ook Mark is mijn held. Hij is er elke dag voor mij

dingen in het leven. De eenvoudige dingen. Elke

en samen staan we sterk. Het is een uitdaging

dag. Carpe diem.

Opgetekend door Jef Coppieters.

om je eigen weg te vinden in het leven. Als ik zie

Bezorg Saskia een onvergetelijke verjaardag.

waar wij nu als gezin staan, kan ik alleen maar

Stuur haar een verjaardagskaartje

gelukkig zijn.

via de redactie van Infogem, Dorp 22.
Bedankt voor jullie kaartjes voor Sabine!
We hebben ze keurig doorgestuurd.
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