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Het klikt
tussen 14 verenigingen!
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Gevaarlijke bomen
weg uit kasteelpark

Frog Fest: interview Alex
Agnew (Diablo Blvd)

Milieubeurs
‘Lekker leven’
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Tijd maken
Eerlijk antwoorden: leef je of word je geleefd?
Zie je oude vrienden nog? Steek je wel eens een handje toe bij familie en vrienden?
WIE WAT WAAR

Komt het ervan om af en toe ’s middags of na het werk met collega’s een glas te drinken of
een hapje te eten? Sla je nog een praatje met de buren ‘over de draad’? Kom je ertoe om te
sporten, een wedstrijd te bekijken, een voorstelling mee te pikken of af te spreken met een

43

compagnie om nog eens gezellig op café te gaan?
Speelt je sociaal leven zich vooral af achter het computerscherm? Heb je de laatste maand
vooral vrienden toegevoegd op Facebook, gechat of getwitterd? Online spelletjes gespeeld
of spullen verkocht of gekocht op tweedehandssites?
Of nog erger: voor niets van dit alles tijd gehad. De ziekte van deze tijd: geen tijd.
Je moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.
Of je denkt dat dat moet. Want – ook eerlijk antwoorden – heb je geen tijd of maak je geen
tijd? Een groot verschil, toch?
Zet je gejaagd leven even op pauze. Kijk in de spiegel en vraag je luidop af of je ‘goed’ bezig
bent.
December komt er aan. Een maand voor rust, ruimte en gezelligheid. Een mooie gelegenheid om tijd te maken voor jezelf, familie, buren en vrienden. Infogem bevat meer dan
vijftig activiteiten voor de komende weken. En voor de kersttijd zelf heeft de redactie tien
uiteenlopende UiTtips geselecteerd. Gemeentelijke initiatieven, maar ook activiteiten van
onze vele verenigingen. Allemaal suggesties om je kostbare tijd leuk en ontspannend in te
vullen.
Voor de aanhangers van sociale netwerksites nog dit: we bereiden een oﬃciële gemeentelijke Facebookpagina voor, als aanvulling bij dit gemeentemagazine. Om een groot aantal
inwoners nog korter op de bal te kunnen informeren. Maar nog even geduld. Want zo’n
pagina voorbereiden vraagt … tijd.

Katja Gabriëls
burgemeester wn

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.

‘Viskampioen van de Donk’ is beenhouwer!
Elke zondag- en maandagmorgen zit visser Paul aan ’t brugsken. Zo zijn er wel meer vissers. Maar Paul trekt mijn aandacht. Hij haalt de ene na de andere
bliek boven. En dat al bijna veertig jaar lang. In zijn groot net in het water ligt zelfs een zware snoek. Niet voor niets noemt Donkwachter Ronny Paul
de ‘kampioen van de Donk’. Paul verklapt me zijn succesgeheim: “Ik gebruik uitsluitend kempzaad als lokaas. Dat werkt het best.”
Paul woont op de Donk en is slager in Aalst. Op zondag en maandag kan hij geen vlees meer zien. Dan ruikt hij liever vis…
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Vanaf 5 december: inschrijven kinderopvang kerstvakantie
Het gemeentebestuur voorziet gemeentelijke kinderopvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de kerstvakantie
van maandag 26 tot en met vrijdag 30 december 2011 en van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 januari 2012.
Alleen de locatie Berlare is open van 7 tot 18.30 uur. Locatie Overmere en Uitbergen blijven gesloten tijdens de kerstvakantie.
Inschrijven kan vanaf maandag 5 december per post, e-mail of bij afgifte op de locaties.
Het verplichte inschrijﬀormulier is vanaf 28 november beschikbaar op de drie locaties, op de dienst jeugd & vorming en
op www.berlare.be onder het thema ‘jeugd’. Op deze website kan je tevens het huishoudelijk reglement en de tarieven nalezen.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

Griep:
overweeg een
vaccinatiespuitje

Indienen kandidaturen
sportlaureaten 2011

Griepcommissaris Van Ranst verwacht geen

sportgala op vrijdag 17 februari in CC Stroming.

extreem griepseizoen (type Mexicaanse

Alle sporters, zowel individuele sporters als sportploegen, die in 2011 een

griep). Toch is een vaccinatie voor heel wat

opmerkelijke sportieve prestatie hebben geleverd, komen in aanmerking.

mensen een echte aanrader. Risicopatiënten

Daarnaast is er ook hulde aan personen die zich als vrijwilliger al meerdere jaren

(mensen met diabetes, hart- en vaatziekten,

verdienstelijk hebben gemaakt om de sport in onze gemeente uit te bouwen.

De sportraad en het gemeentebestuur vieren de sportlaureaten 2011 tijdens het

longziekten,…) krijgen zelfs het uitdrukkelijke
advies zich te laten inenten. Net als vrouwen

Het volledige reglement en het kandidatenformulier

die in oktober of november ongeveer drie

vind je bij de sportdienst en op www.berlare.be.

maand zwanger zijn. In tegenstelling tot

Indienen kan tot uiterlijk 31 december 2011.

vroeger kunnen de nieuwe vaccins je niet

Uit alle kandidaten kiest de sportraad

meer ziek maken als gevolg van de inspui-

nog een sporter van het jaar.

ting. Vraag bij twijfel raad aan je huisarts of
apotheker.
meer info:

meer info: sportdienst,

www.griepvaccinatie.be

09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be
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H e t g e m e e n te p e r s o n e e l ve r w i j d e r t b l o e m s t u k k e n v a n A l l e r h e i l i g e n o p d e k e r k h ove n v a n a f 1 d e c e m b e r.

I n fo : 0 5 2 4 3 2 3 4 4 .
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H e t g e m e e n te m a g a z i j n i s t i j d e l i j k ve r h u i s d n a a r O ve r h e e t 1 5 .

|

Nieuw in het aanbod van de

b i b : Wi i - s p e l l e t j e s ( g a m e s ) , Fu n d e l s (e - b o e k e n vo o r k in d e re n ) e n K a m i s h i b a i ( ve r te l p l a te n vo o r k l e u te r s ) . I n fo : 0 5 2
42 61 88.
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K o o p s p e c i a l e l u i e r z a k k e n o p h e t c o n t a i n e r p a r k . Ve e l g o e d k o p e r d a n re s t a f v a l z a k k e n e n j e m a g d e vo l l e

z a k k e n b ove n d i e n gr a t i s te r u g b re n g e n o p h e t c o n t a i n e r p a r k .

|

H e t g e m e e n te l i j k k o r t f i l m p ro j e c t ‘ D e re i s v a n Tove r ’

s t a a t i n e e n p r a k t i j k b o e k v a n 1 1 . 1 1 . 1 1 m e t 2 6 i n s p i re re n d e l o k a l e n o o rd - z u i d i n i t i a t i e ve n .

|

Het provinciebestuur

h e e f t re c e n t e e n S te u n p u n t D u u r z a a m Wo n e n e n B o u we n o p g e s t a r t . Vo o r i n fo e n a d v i e s : w w w. o o s t-v l a a n d e re n . b e /
d u b o.

|

J o n g e m e n s e n t u s s e n 1 2 e n 1 6 j a a r v i n d e n l e u k e o p d r a c h te n e n i n fo r m a t i e o m k o m a f te m a k e n m e t e e n d i p

o p w w w. n o k n o k . b e.

|

B e zo e k m e e r d a n 1 2 5 i n s p i re re n d e e n e rgi e v r i e n d e l i j k e wo n i n g e n t i j d e n s Ec o b o u we r s O p e n -

d e u r o p 5 , 6 , 1 1 , 1 2 e n 1 3 n ove m b e r. I n fo : w w w. e c o b o u we r s. b e.

|

Le e rc o n t r a c te n n i e t l a n g e r a l l e e n vo o r ze l fs t a n d i g

o n d e r n e m e r s. Vo o r t a a n z i j n e r o o k o p l e i d i n g e n l o gi s t i e k m e d e we r k e r i n d e k in d e r- o f b e j a a rd e n zo rg , a d m i n i s t r a t i e f
b e d i e n d e e n m a g a z i j n m e d e we r k e r. I n fo : w w w. l e e r t i j d. b e.
vo o r e e n i n te n s i e f e n g a g e m e n t . I n fo : 0 9 2 2 0 8 2 9 2 .

|

|

Te l e - on t h a a l O o s t- V l a a n d e re n zo e k t w a r m e v r i j w i l l i g e r s

B e t ro k k e n b i j e e n a r b e i d s o n g e v a l e n v r a g e n o f h u l p n o d i g ?

|7|

Fotowedstrijd

1.600 euro voor 12-12

Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd?
GROS Berlare trok langs de drie jaarmarkten om geld in te zamelen

Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem

om de extreme hongersnood in Oost-Afrika te helpen bestrijden.

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

Gemeente Berlare kocht drie ballonvaarten aan, passanten in
Overmere, Uitbergen en Berlare kochten lotjes voor 1,00 euro.

Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand

De actie bracht 1.600,00 euro op en stuurt Leona De Bock,

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

Elie De Bruycker en Fabienne Bonnarens de lucht in!

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

Gemeente Berlare en de GROS danken alle inwoners die een

volgende nummer.

bijdrage hebben geleverd.
Winnaar Infogem september-oktober
(oplossing: detail hek VBS De Duizendpoot, Nieuwstraat):
Sylvie Coppens (Tamboerkensstraat 2B) mag haar
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

Toveren met eetrestjes
Vele overschotjes in de keuken kan je nog
gebruiken als je ze niet eerst hebt gemengd.
Voeg er eieren, wat room en gemalen kaas
aan toe, stop alles in de oven en je hebt
opnieuw een lekkere maaltijd!

H e t Fo n d s vo o r A r b e i d s o n g e v a l l e n h e e f t e e n z i td a g i n h e t s t a d h u i s v a n A a l s t e l k e e e r s te d i n s d a g v a n d e m a a n d v a n
1 3 . 3 0 to t 1 6 u u r. I n fo : 0 5 3 7 3 2 2 8 7 .

|

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 o g n i e t l a n g a a n d e s l a g ? M e l d j e a a n o p d e f i n a n c i ë l e d i e n s t ( 0 5 2 4 3 2 3 4 3 e n rek en d i e n s t @
b e r l a re. b e ) .

|

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 Wate 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 tegr a l e reg l e m e n t o p w w w. v mw. b e / w a te r ver k o o p reg 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
23 46.
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S c h r i j f j e i n o p d e m a a n d e l i j k s e U i T- n i e u w s b r i e f v a n d e 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.

|

Blijf per

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 .
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 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 ’.
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 w i n te r u re n o p e n v a n 8 . 3 0 to t 1 7 u u r.
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 m i e s o p

Een k lacht m elden over een slecht h ersteld 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.

|
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Het klikt tussen ons!
SK Berlare en 13 andere verenigingen promoten samen de autogordel
“Toen ik zelf nog speelde, verloor ik een voetbalmaat in een weekendongeval. En hij is niet de enige jonge voetballer van
SK Berlare die in het verkeer is verongelukt.” Bert De Meyer is sportief verantwoordelijke van SK Berlare en grote trekker van de
gemeentelijke campagne die het dragen van de autogordel promoot. Maar liefst veertien jeugdsportclubs en jeugdbewegingen
verlenen hun medewerking. Het doel is ambitieus: alle leden, ouders en sympathisanten moeten tegen mei 2012
100% klikvast in de auto.
SK Berlare gooide vorig seizoen grote ogen met een algemene poster-

kanten en fouten, leren verdraagzaam zijn en ons voortdurend afvragen

en ﬂyercampagne rond verkeersveiligheid in de club.

hoe we zelf een betere bestuurder kunnen worden.

De actie kreeg een plaats in het jaarboek van de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde. Minister Hilde Crevits (cd&v) verwees ernaar in een

Ook in scholen zien we de belangstelling voor verkeersveiligheid

toespraak en sprak over een schoolvoorbeeld. Gouverneur De Witte

toenemen.

van Vlaams-Brabant tot slot stuurde een medewerker naar Berlare,
omdat hij een gelijkaardig idee heeft voor alle sportclubs uit zijn

Bert: Een heel goeie zaak. Een kind dat op een goede manier wordt

provincie.

begeleid vanuit verschillende perspectieven (gezin, vrienden, school en
vereniging) zal ﬁnaal een betere voetballer en weggebruiker worden. Een

Een voetbalclub aandacht laten hebben voor verkeersveiligheid is

goeie coach in de ruimste zin van het woord laat zijn pupil met vallen en

een krachttoer. Bert De Meyer legt uit waarom hij en de club dat toch

opstaan ondervinden wat het beste is. Want uiteindelijk gaat het erom hoe

belangrijk vinden.

hij het gaat blijven doen als de begeleiding wegvalt.

Bert: Ik vind al lang dat sportclubs een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Ook rond verkeersveiligheid. De directe aanleiding was een

n.

Draag je gordel en win

fotowedstrijd van Verenigingen Voor Verkeersveiligheid.
Ik kon het bestuur overtuigen deel te nemen. Want eigenlijk zijn er veel

SK Berlare kon het gemeentebestuur makkelijk overtuigen om een

gelijkenissen tussen de opleiding van een jonge weggebruiker en die van

vervolg te breien aan de eerste actie. In overleg met Vlaamse Vereni-

een jonge voetballer.

gingen voor Verkeersveiligheid, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde
en de lokale politie concentreert de nieuwe campagne zich op het

Pardon?

dragen van de autogordel.

Bert: We leren onze spelertjes correct om te gaan met hun eigen tekort-

Bert: De gordel dragen zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dat is helaas niet

komingen, fouten van ploegmaats, de rol van de scheidsrechter en de

zo. Want de cijfers zijn hard: twee op de drie doden in het verkeer droegen

reacties van het publiek. Niet focussen op rivaliteit en irritatie maar op

geen gordel. Dus is sensibilisering nodig. Bovendien is dit een meetbare

respect, plezier en ontplooiing. Dat geldt eigenlijk ook voor weggebruikers.

actie. Ik geloof er ook in dat we tegen mei 2012 100% klikvast kunnen zijn

Ook in het verkeer moeten we correct leren omgaan met elkaars mindere

als kinderen en ouders elkaar stimuleren.
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Volgende verenigingen nemen deel:
Atletiekkern Overmere, Balletschool Terpsichore, Chirojongens Sint-Jan Berchmans Berlare, Chiromeisjes Elckerlyc Berlare,
Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere, Handbalclub Groot-Berlare, Judoclub Kumiuchi, Karateclub Kusanku, KSJ Berlare,
Tennisclub Chiwawa, Turnclub Athena, Voetbalclub SK Berlare, Voetbalclub SKV Overmere en Volleybalclub JTV Brigand Berlare/Zele.

Veertien verenigingen springen op de kar.

Succes!

Wat gaan zij precies doen?
Bert: Bedankt. Ik kreeg eens te horen: “Veel moeite en wat brengt dat alBert: Voor deze campagne hebben we aﬃches en een folder gemaakt. Alle

lemaal op?”. Voor mij is het simpel. Als we al één persoon kunnen motiveren

veertien partners hebben meegewerkt aan de fotoshoot en hebben zich

om vanaf nu altijd de gordel te dragen, dan was het al de moeite. Nee,

geëngageerd om deze te verspreiden onder de leden. Daarnaast zullen zij

twee. Want ik heb al iemand overtuigd: ex-Rode Duivel Tjörven De Brul, die

een jaar lang de actie onder de aandacht houden via hun eigen websites,

voor SK Berlare naar de fotoshoot voor de aﬃche trok. Hij vertrouwde me

nieuwsbrieven en ledenbladen. Vijf verenigingen voeren zelfs tellingen uit,

toe dat hij zijn kinderen altijd vastklikt, maar dat hij zelf wel eens zonder

verspreid over het seizoen, om de evolutie te zien.

gordel rijdt. Ik vertelde hem het volgende: bij een aanrijding tegen 50 km/u
smak je tegen je kind met een kracht die 35 keer jouw gewicht is. Sindsdien

Hoop je uiteindelijk alle inwoners te kunnen overtuigen?

draagt hij zijn gordel altijd. Want al is hij nog afgetraind, hij schrok toch
hevig toen hij de impact van de inslag had becijferd …

Bert: (lacht) Stiekem wel! De meer dan 1.500 leden van de partners zijn in
elk geval perfecte ambassadeurs. En we dagen ook elke inwoner uit om
ons te tonen dat hij en de andere inzittenden de veiligheidsgordel dragen.
Daarvoor hebben we een speciale Facebookpagina aangemaakt waarop

Verplichtingen

je tot mei 2012 je foto’s en ﬁlmpjes kan posten: www.facebook.com/
hetklikttussenons. De tien origineelste inzendingen krijgen trouwens een

• Iedereen draagt de gordel, voor- en achteraan.

mooi geschenk van het gemeentebestuur.

• Gordel op de schouder en het bekken. Strak, niet gedraaid en
vastgeklikt.
• Eén persoon per zitplaats met gordel.
• Kinderen tot 135 cm zitten in een aangepast zitje met gordel.
• De hoofdsteun tot aan de kruin van je hoofd.

Want uiteindelijk gaat het erom

• Dieren en losse voorwerpen in de koﬀer.

hoe men het gaat blijven doen als
de begeleiding wegvalt.

meer info:
dienst mobiliteit, 052 43 23 46 en mobiliteit@berlare.be
www.berlare.be/hetklikttussenons voor info en achtergronden
www.facebook.com/hetklikttussenons
voor de laatste nieuwtjes in de campagne
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“Wij zijn content met ons leven nu.
En onze vrouwen wellicht nog meer.”
AA blijft strijden tegen drankduivel
Naar aanleiding van de week van het alcoholisme, de derde week van november, ging Infogem praten met W. en M.
Twee inwoners met een zwaar alcoholverleden, die van ver komen en hun ervaringen ten dienste stellen van AA,
Anonieme Alcoholisten in Berlare. “Als we zouden hervallen, staan we binnen de kortste keren weer waar we gestopt zijn.”

Alcohol blijft de meest verspreide drug in het westen. Nochtans staan

Kan dat niet via een ontwenning of op eigen kracht?

we daar niet bij stil. Dat komt wellicht omdat we in de loop der jaren
een glaasje normaal zijn gaan vinden bij feestjes, succes, zakenrelaties,

M.: Ik heb het de voorbije dertig jaar genoeg gezien: verslaafden die na

voor de televisie en als slaapmutsje. Sociaal aanvaard drinken is ‘in’.

zes weken opname ‘genezen’ zijn, zelfs van de dokters te horen krijgen dat

Maar bij veel mensen ontspoort het alcoholgebruik. Ook in Berlare.

ze af en toe een glas mogen drinken. Of AA leden die na verloop van tijd

Rond dat problematisch en overdadig drinken hangt evenwel nog

wegblijven.

steeds een groot taboe.

Nagenoeg iedereen hervalt vroeg of laat. De verleiding schuilt dan ook
overal: een emotionele gebeurtenis waarbij je vindt dat je iets hebt ‘verdiend’, de kracht van smakelijke advertenties in verschillende media, ...

Kom, blijf komen en ge zult er komen
W.: De wekelijkse bijeenkomst is als een spiegel voor mij: nieuwe leden
M. (81 jaar) en W. (63 jaar) getuigen. Ze zijn kameraden. Al vijftien jaar.

herinneren me voortdurend aan mijn eigen zwartste periode. AA is mijn

Een drankprobleem bracht hen samen in AA en via dezelfde vereni-

garantie om niet te hervallen.

ging blijven ze elkaar vinden en steunen om volledig ‘droog’ te blijven.
Ze vertellen in het kort de krachtlijnen van Anonieme Alcoholisten.

M.: Die groep gelijkgestemden is echt essentieel. Het zijn kameraden die
raad geven, een voorbeeld zijn. AA verwijt en veroordeelt niet. Dat doet het

W.: Voor AA is alcoholisme een ongeneeslijke ziekte die je echter wel onder

thuisfront vaak wel, zeker de eerste jaren. Ook de vraag van hulpverleners

controle kan houden. Die controle, dat herstel gebeurt via wekelijkse

of de smeekbede van partner en kinderen om wat minder te gaan drinken,

bijeenkomsten van mensen die hetzelfde meemaken of hebben

gaat niet op: het verbruik verminderen werkt hooguit tijdelijk.

meegemaakt. De doelstelling van AA is op papier simpel: nuchter blijven.
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Die groep gelijkgestemden is echt essentieel.
Het zijn kameraden die raad geven, een voorbeeld zijn.

Jaarlijks kaartje van zoon
Wie kan lid worden van een AA groep?
M.: Iedereen met een drankprobleem. Los van stand of overtuiging. Een AA
lid betaalt geen lidgeld, maar respecteert wel enkele basisregels: iedereen is

Drugpunt Berlare is
vertrouwenspartner

gelijk, je komt vrijwillig en nuchter, en je bent eerlijk.
Met vragen rond alcohol, tabak en andere drugs kan je
W.: Elke bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur en kent dezelfde struc-

terecht bij Drugpunt Berlare. De dienst richt zich naar de

tuur. Tijdens de ‘rondgang’ kan iedereen vertellen hoe het gaat. Daarna

hele bevolking, maar heeft speciﬁek aandacht voor jonge

komt de kern van de bijeenkomst: een bespreking van een thema uit het

mensen en hun omgeving.

Twaalf Stappen-programma van AA. Afsluiten doen we met een vragenronde.
Drugpunt Berlare informeert
M.: Voor geïnteresseerde partners en kinderen van alcoholverslaafden

Drugpunt Berlare garandeert correcte en relevante informatie

bestaan er nevengroepen, respectievelijk Al-Anon en Alateen. In Berlare is

over drugs en druggebruik, ook voor schooltaken.

een Al-Anongroep. Voor Alateen moet je al naar Gent of Sint-Niklaas.
Jullie zien er gelukkig uit.

Drugpunt Berlare begeleidt
Drugpunt Berlare biedt professionele begeleiding bij beginnende

W.: Dat ben ik ook. Ik ben echt niet ﬁer op wat ik vroeger hebt uitgespookt.

drugproblemen. Ook voor wie in zijn omgeving met drugs wordt

Ik wil dat niet vergeten. Ik moet er aan kunnen terugdenken op moeilijke

geconfronteerd. Is er echt sprake van verslaving? Dan zoeken

momenten. Dankzij AA ben ik een gelukkig nuchter mens. Ik voel mij goed

de betrokkenen samen naar de geschikte hulpverlening. Alle

en ik krijg ook opnieuw het vertrouwen van mijn omgeving. En ik steek mij

gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis.

niet weg hoor. Ik ga dagelijks op café voor een koﬃe of twee, ik ga vissen,
op uitstap met mijn vrouw, … Daarnaast blijf ik mij inzetten voor AA, zelfs
tot in de gevangenis van Gent.

Drugpunt Berlare steunt
Ook verenigingen, bedrijven en scholen die rond drugspreventie

M.: Dertig jaar geleden heb ik een klik gemaakt. Ik wou een ander leven.

willen werken, vinden een partner in Drugpunt Berlare. De dienst

Mijn oudste zoon heeft me via via in contact gebracht met AA. Van hem

helpt bij de inhoudelijke voorbereiding en praktische uitwerking

krijg ik nu al dertig opeenvolgende jaren een kaartje: proﬁciat papa, nog

van activiteiten en campagnes.

steeds nuchter.
Drugpunt Berlare vind je in het Sociaal Huis,
En terwijl M. het vertelt, schieten de tranen in zijn ogen. Tranen van

Baron Tibbautstraat 29a. Je kan langskomen op afspraak.

dankbaarheid. En trots.
meer info: www.aavlaanderen.org

meer info:

AA groep Nieuw Leven, 052 42 26 34 en 052 42 51 91

Drugpunt Berlare, 0485 91 00 11

AA groep Samen één, 0475 43 30 35

en drugpunt@berlare.be
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GEMEENTERAAD

Extra agenten voor politiezone Berlare – Zele

Samenvattingen
van gemeenteraadsversla
gen
vind je op
www.berlare.be
onder
‘bestuur en beleid’.

De gemeenteraad ging in september akkoord met een uitbreiding van het
politiekader en het ﬁnancieringsvoorstel dat ermee gepaard gaat. In totaal breidt het
korps uit met zes agenten. Drie ervan zijn ook in Berlare inzetbaar.
In augustus hebben de politieraad en de colleges van Berlare en Zele een principevoorstel
klaargestoomd om het kader van de politiezone uit te breiden. De gemeenteraden van de
twee gemeenten hebben dat voorstel intussen aanvaard.
Er komen zes extra agenten in het korps. Gemeente Zele zal er drie volledig zelf betalen, omdat
zij voltijds worden ingezet om overlast in Zele in te dijken. De drie overige nieuwe agenten zijn
inzetbaar in beide gemeenten en worden betaald via een verdeelsleutel: 60% door Zele en 40%
door Berlare.
Burgemeester wn Katja Gabriëls (Open vld) legt uit waarom ook voor Berlare extra ‘blauw’ welkom is: “De cel jeugd & gezin met bureau op de Donklaan krijgt een extra medewerker, omdat
de dienst nu nauwelijks rond komt met de dossiers. Een tweede agent is nodig om bijkomende
administratieve taken op te nemen als gevolg van een nieuwe wet die oplegt dat verdachten
vanaf het eerste verhoor onmiddellijke bijstand van een advocaat moeten krijgen. En de derde
politieman of –vrouw zetten we in om lichte overlast en klein vandalisme op pleintjes en in
parken aan te pakken.”

Wandelweg ‘t brugsken wordt hersteld
De gemeenteraad van oktober gaf groen licht om de wandelweg
aan ’t brugsken aan het Donkmeer te herstellen.
Gebruikers van misschien wel het mooiste pad in onze gemeente hebben het
wellicht al gemerkt: wandelweg ’t brugsken is dringend aan herstel toe.
De verharding in dolomiet is op verschillende plaatsen afgebrokkeld en er
liggen putten in.
Een aannemer zal nu in december of januari het dolomiet stuk schieten,
frezen en opnieuw aanleggen over de volledige lengte van het pad (360 m).
Het gemeentebestuur heeft de werken in deze periode gepland, omdat er in
deze maanden niet wordt gevist.
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Partnergeweld: zwijg niet
en laat je helpen
Politiedienst jeugd & gezin staat slachtoﬀers bij
Volgens onderzoek gaat één op vijf Belgen gebukt onder huiselijk geweld.
Het is daarmee de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving.
Maar er rust nog steeds een groot taboe op.
Slachtoﬀers zijn beschaamd over wat hen overkomt en vinden de weg naar
hulpverlening niet of nauwelijks. De dienst jeugd & gezin van onze politiezone
proﬁleert zich als laagdrempelig eerstelijnscontact in alle discretie.
© Bert Van der Linden

Partnergeweld is meestal een vorm van

Er moet nog veel water naar de zee. Veel

ben we het hoogst nodige opgehaald. Mama

machteloosheid. Mensen slaan, omdat ze

slachtoﬀers minimaliseren de situatie. “On-

is 55 en moet helemaal opnieuw beginnen.

met hun emoties en frustraties geen blijf

langs zei een vrouw tegen me: Ja, ik krijg af

Dankzij de steun en begeleiding van de

weten. De politie-interventies rond huise-

en toe slaag, maar hij heeft me nog nooit in

dienst jeugd & gezin ben ik in therapie bij

lijk geweld zijn nog maar het topje van de

het ziekenhuis gemept.” “Daarom proberen

het CAW. Mijn moeder ziet dat voorlopig nog

ijsberg, want mensen kunnen dat goed en

wij ook kinderen of derden te overtuigen

niet zitten. De feiten zijn verjaard. Ik heb me

bijzonder lang verstoppen. Uit schaamte en

aangifte te doen”, vult Hilde aan. “Wie een

daarbij neergelegd en steek mijn energie in

uit schrik. “Maar het is complexer dan dat”,

vermoeden heeft van huiselijk geweld, moet

iets positiefs. Ik wil mijn verhaal vertellen en

vertelt Hilde Van De Vijver van de dienst

niet bang zijn om ons dat te melden. Want

zo het taboe helpen doorbreken. Als ik nog

jeugd & gezin van de lokale politie. “Er zijn

het kan in alle anonimiteit. Wij gaan dan ter

maar één lotgenoot kan overtuigen tijdig

evengoed vele partners die elkaar graag

plaatse kijken. Als we vaststellen dat er iets

hulp te zoeken, is mijn opzet geslaagd.”

zien en die naast het geweld ook veel mooie

niet pluis is, kunnen we verder handelen. We

momenten beleven. Dat maakt het voor de

maken steeds een proces-verbaal op want

slachtoﬀers extra moeilijk.”

huiselijk geweld is strafbaar. Als het slachtof-

De aanpak en benadering van deze proble-

fer uit schrik geen verklaring wil aﬂeggen,

meer info:

moeten we die ambtshalve toch opmaken.”

dienst jeugd & gezin,
Politieantenne Donkmeer:

matiek is de voorbije jaren sterk geëvolueerd.

09 367 50 15

“Vroeger trad de politie enkel repressief
op: de dader oppakken en straﬀen”, weet

Met dank aan Brigitte Stevens.

Getuigenis van Ann

Liesbeth Heyvaert, collega van Hilde. “Nu
is het vooral de bedoeling om het gezin te

Ann (38) doorbreekt wel de stilte. “Geweld

begeleiden. We proberen daarbij ook de

maakte altijd deel uit van ons gezin. Mijn

oorzaak van het geweld bloot te leggen,

vader sloeg mijn moeder geregeld. Op mijn

zodat we kunnen doorverwijzen naar pas-

23ste heeft hij mij zelf zeer zwaar toegeta-

sende hulpverlening als bijvoorbeeld het

keld, omdat mijn vriend hem niet aanstond.

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Ik heb toen het ouderlijk huis verlaten. Maar

Er is echter één voorwaarde: mensen moeten

mijn moeder bleef ondanks alles bij hem. Tot

inzien dat er een probleem is. Anders geraken

dit voorjaar. Mijn moeder belde of ze bij mij

ze er nooit uit.”

mocht komen wonen. Op twee uur tijd heb-

www.caw.be/geweldinhetgezin
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MENS&TIJD

GEREGISTREERDE GEBOORTEN
20/07/2011
22/07/2011
22/07/2011
25/07/2011
01/08/2011
01/08/2011
03/08/2011
05/08/2011
07/08/2011
10/08/2011
15/08/2011
16/08/2011
17/08/2011
18/08/2011
19/08/2011
22/08/2011
24/08/2011
25/08/2011
25/08/2011
01/09/2011
03/09/2011
08/09/2011
08/09/2011
12/09/2011
17/09/2011
20/09/2011
24/09/2011

Roselinde Saerens
Renaud Lozie
Guillaume Lozie
Iluna Verhoeven
Roos De Munter
Maarten De Geest
Axl Van den Abbeele
Elisa Causijn
Lore Meert
Roos Van Hoecke
Lotte Ruiz
Yarne De Keukeleire
Katho Van Der Beken
Alana Van Bastelaere
Mathis Van den Bossche
Lars Vanhecke
Mathé Van Gyseghem
Lennert Moeyersoon
Matteo Bracke
Leandro Temmerman
Julo Del Conte
Lander Vande Vyver
Sid De Geest
Axl Baert
Zhong Xiang He
Leonie Persyn
Stig De Decker

15/09/2011
16/09/2011
20/09/2011
21/09/2011
23/09/2011
24/09/2011
26/09/2011
29/09/2011
29/09/2011
01/10/2011
02/10/2011
03/10/2011

Jessica Bernard (°03/07/1987)
Constantinus Baeyens (°25/11/1919)
Louise De Mol (°07/09/1922)
Lucien De Cocker (°29/11/1936)
Twan Dykers (°02/06/2008)
Freddy Vande Meirssche (°06/03/1950)
Jul Van Boxelaer (°09/02/1923)
Franciscus Heirman (°01/03/1928)
Godelive Roels (°02/03/1924)
Pelagie Verschooris (°14/10/1908)
Frans Pottier (°31/08/1926)
Gustaaf Verbeke (°03/12/1921)

VOLTROKKEN HUWELIJKEN
05/08/2011
06/08/2011
12/08/2011
20/08/2011
20/08/2011
26/08/2011
26/08/2011
27/08/2011
09/09/2011
09/09/2011
09/09/2011
16/09/2011
24/09/2011
24/09/2011
01/10/2011

Kris Van Damme en Marleen Paenen
Didier Timmermans en Ida Ebumeya Ediba
Kurt De Rouck en Nancy De Sutter
Johnny Vimeux en Agnès Monsieur
Dirk Maes en Kristel Van Quaquebeke
Wim Peelman en Christel Van Peteghem
Leslie Van de Moortel en Sanne Michiels
Kris Van Hemelryck en Elsje Duquet
Pepijn Huyghe en Natasja Rawoens
Dominique Van Gerven
en Evelyne van Pottelsberghe de la Potterie
Johan Magerman en Kim Van Hooste
Bruno Van den Eede en Soﬁe Bracke
Paul Vehent en Maaike De Bruyne
Stefaan Raman en Ellen Sergeant
Kristof Platteeuw en Karolien Van de Velde

GOUDEN JUBILEA
GEREGISTREERDE OVERLIJDENS
30/07/2011
31/07/2011
02/08/2011
03/08/2011
07/08/2011
08/08/2011
10/08/2011
12/08/2011
15/08/2011
15/08/2011
20/08/2011
25/08/2011
27/08/2011
28/08/2011
28/08/2011
30/08/2011
31/08/2011
12/09/2011
13/09/2011
14/09/2011

James Maes (°19/04/2011)
Immelda Van Den Berghe (°27/02/1932)
Julien Dierick (°15/02/1926)
Jean-Pierre De Pauw (°13/02/1955)
Marguerite Baeyens (°19/05/1923)
Alice Bonnarens (°11/01/1928)
Adriana De Schryver (°16/03/1938)
Maria Bruylandt (°10/11/1931)
Mariette Van Waelvelde (°25/05/1931)
Julianus Diericx (°04/07/1928)
Georgette De Beule (°05/03/1945)
Paula Van Acker (°22/08/1927)
Maria Vermeulen (°05/03/1918)
Charles Pay (°17/01/1939)
Gilberta De Moor (°14/09/1934)
Lea Roggeman (°20/05/1929)
Alma Baeyens (°09/05/1933)
Godelieve De Gelder (°04/07/1934)
Adela Bauwens (°14/03/1929)
Petrus Vierendeels (°11/07/1922)

25/08/2011
01/09/2011
16/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
30/09/2011
30/09/2011

Alphonsus Vanhauwe en Cyriella Ganseman
Georges Verstuyft en Georgette Van Wesemael
Gilbert Uyttenhove en Leona Leys
Andreas Baeck en Christiana De Spiegelaere
Franciscus Van Linter en Lydie De Moor
Kamiel Van Der Sype en Georgette De Vleeschouwer
Marcel Krick en Celina De Brycker

DIAMANTEN JUBILEA
02/08/2011
13/08/2011
20/09/2011

Hendrik Ivens en Paulette Verbeken
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Verknal geen leven
Als vuurwerk dan toch ‘moet’: wees uiterst voorzichtig
Oefening: plooi je vingers en probeer je jas uit te trekken, een venster te openen of een boodschappenlijstje te schrijven.
Je merkt snel dat dagelijkse handelingen veel moeilijker worden zonder vingers.
Als gevolg van vuurwerk hebben al veel mensen vingers verloren.
Ze werden doof of blind. Of liepen ernstige brandwonden op.
Geen prettig vooruitzicht?
Denk daarom vijf keer na alvorens zelf feestvuurwerk af te steken van oud naar nieuw.

Feestvuurwerk is geen speelgoed. Laat dat duidelijk zijn. Elk jaar gebeuren ernstige ongevallen
aan te beginnen. Ook al omdat niet alle omwonenden, honden en paarden ermee opgezet zijn.

Burgemeester
moet toestemming geven

Als je toch kiest voor een gelegenheidsvuurwerk in de tuin, hou je dan aan de regels en denk

Particulieren mogen sowieso geen

aan je eigen veiligheid en die van de omstaanders. We geven hier alvast tien levensreddende

vuurwerk afsteken op openbaar domein.

richtlijnen.

Maar zelfs als je enkele pijlen wil lanceren

bij particulieren thuis. Daarom raadt het gemeentebestuur van Berlare zijn inwoners aan er niet

vanuit de tuin, heb je steeds een
1.

2.
3.
4.

Koop alleen wettelijke en veilige producten, met CE-markering en duidelijk etiket met

schriftelijke toestemming van de

gebruiksaanwijzing in het Nederlands op de verpakking. Schaf ze aan bij een erkend

burgemeester nodig. Daarom moet je

specialist.

een aanvraag doen via de milieudienst,

Vraag een verpakking om de aangekochte producten te vervoeren. Steek ze vooral niet in

Dorp 22. Je vermeldt minstens volgende

je zak.

gegevens: naam, geboortedatum, adres

Bewaar de tuigen thuis in een goed gesloten doos op een koele en droge plaats, buiten

en telefoonnummer van de aanvrager,

het bereik van kinderen.

locatie van het vuurwerk, en datum en

Steek het vuurwerk af vanuit een open zone en hou toeschouwers op zeker 6 meter

uur van het vuurwerk.

afstand.
5.

Steek één raket tegelijk aan en nooit vanuit de hand.

meer info: milieudienst,

6.

Stel de pijlen verticaal op en let erop dat de ondergrond droog is. Strek je arm om het lont

052 43 23 47

te ontbranden en ga in geen geval boven het vuurwerk hangen met je lichaam.

en milieu@berlare.be

7.

Steek nooit een gebrekkig vuurwerktuig opnieuw aan.

8.

Draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid.

9.

Enkel volwassen personen hanteren het vuurwerk.

10. Drink geen alcohol voor en tijdens het afschieten.
meer info: www.economie.fgov.be (reglementering en preventietips)
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Waarom de ene weg
gladder is
dan de andere
Gemeentediensten strooien volgens vast schema
Van zodra het begint te vriezen en de wegen er glad bij liggen, krijgen gemeentediensten en mandatarissen elk jaar
heel wat meldingen van ontevreden inwoners over het niet of laattijdig strooien in hun straat.
Nochtans is er een heel duidelijke procedure die strikt wordt gevolgd.
Maar we zijn wel eerlijk: neen, wij strooien niet elke straat!

In het tijdelijk gemeentemagazijn in de Overheet ligt een zout-

Wanneer treedt de strooiploeg in actie?

voorraad van 120 ton. Controleur der werken Luc De Block van de
gemeentelijke technische dienst maakt dit gewicht concreet.

Luc: Als de politie gladheidgevaar vaststelt, belt ze onmiddellijk onze technische dienst. Ook ’s nachts. Binnen het halfuur zijn onze mensen de baan

Luc: Met deze voorraad kunnen we toch acht keer onze gewoonlijke ronde

op. Bij zeer ernstige verkeershinder rukt zelfs een tweede team uit.

doen.
Gaan jullie tewerk volgens een vast stramien?
In de loop van vorige winter kwamen heel wat gemeenten in de
problemen door een tekort aan zout. Heeft onze gemeente extra

Luc: Ja. Wij rijden eerst naar de brandweer, zodat de wagens kunnen

voorzorgen genomen?

uitrukken in noodgevallen. Ook de omgeving van onze rusthuizen en scholen strooien we snel. Vervolgens krijgen de grote gemeentewegen zoals

Luc: Ja, onze voorraad weegt vier keer meer dan de voorbije jaren. Daarom

Veerstraat, Molenstraat en Gaver tot en met Kamershoek een zoutlading.

hebben we geen aparte overeenkomst voor gegarandeerde extra leverin-

Wij rijden niet op de gewestwegen (Kerkstraat, de baan van Schoonaarde

gen meer afgesloten. Dat kost niet alleen veel geld, de kans is ook groot

tot de Klappel en die tussen Zele en Gent n.v.d.r.). Die wegen zitten in het

dat we een deel van de ongebruikte voorraad zouden moeten weggooien.

strooischema van de Administratie Wegen en Verkeer van de Vlaamse

Want zout is beperkt houdbaar.

overheid.

Heeft het gemeentebestuur alternatieven overwogen?

En de zijstraten en verkavelingen?

Luc: Er zijn gemeenten die gedeeltelijk met zand strooien. Maar in straten

Luc: Die komen het laatst aan de beurt. En alleen als het noodzakelijk is en

met riolering raken de rioolkolken hierdoor verstopt. En dat zijn net de

het onze voorraad niet in gevaar brengt.

straten die we het meest en het snelst moeten strooien.
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Verplichtingen voor inwoners
bij sneeuw en vorst
Het Algemeen Politiereglement van Berlare legt de inwoners
een aantal verplichtingen op om openbare overlast in te dijken. Zo zijn er ook een
aantal regels die van toepassing zijn op winterse dagen. Een overzicht.
•

Bij temperaturen onder nul mag je geen water gieten of laten lopen op de openbare

Open werf
windpark
Overmere

weg. Je mag dus ook geen glijbanen aanleggen.
•
•

Je mag op de openbare weg geen ijs of sneeuw storten of gooien dat afkomstig is

Het groenestroombedrijf

van privé-eigendommen.

Electrawinds organiseert op

Bij sneeuw en ijzel moeten bewoners ‘hun’ voetpad schoonvegen, zodat voldoende

zondag 27 november van 10 tot

ruimte ontstaat voor voetgangers. Ze hopen de sneeuw op aan de rand van het

13 uur een bezoek aan de werf

voetpad, zonder de weggebruikers te hinderen. Rioolmonden en –goten moeten in

van het windpark in Overmere.

elk geval vrij blijven.

De eerste testen kunnen starten

Ook moeten bewoners het nodige doen om dat voetpad gladvrij te houden.

in december.

Wie een van de regels overtreedt, riskeert een administratieve boete.
Die kan oplopen tot 250,00 euro.

Windturbines spreken ongetwijfeld
tot de verbeelding. De vier turbines in

meer info: het volledige Algemeen Politiereglement (GAS-reglement)

Overmere hebben een masthoogte

kan je nalezen op www.berlare.be

van 108,4 meter. Elke turbine heeft 30

en doorklikken op ‘bestuur & beleid’.

funderingspalen die tot 18 meter diep
zitten. De palen zelf zitten ingekapseld
in een funderingsvoet van gewapend
beton. De open werf is een unieke kans

Drie goede redenen om niet overal te strooien

om de werken van dichtbij te bekijken.

We merken dat niet alle inwoners van die laatste straten hierover
opgetogen zijn. Schepen van openbare werken Julien Wettinck (Open

De medewerkers geven uitleg bij de

vld) legt uit waarom het gemeentebestuur toch zuinig blijft met het

verschillende bouwfases en je kan er

strooien van kleinere straten en verkavelingen: “We focussen op de

terecht met al je vragen over wind-

verbindingswegen die dagelijks heel wat verkeer te slikken krijgen.

energie. Inschrijven is niet nodig. Meer

Als deze glad liggen, is dat immers een zeer gevaarlijke situatie voor

info vind je vanaf midden november op

honderden weggebruikers die bovendien binnen de kortste keren in

de website van Electrawinds:

een lange ﬁle terechtkomen. Daarom houden we zeker voldoende

www.electrawinds.be.

zout op voorraad voor onze hoofdwegen. Ten tweede is zout schadelijk voor het wegdek. We proberen onze asfaltlagen zo lang mogelijk
goed te houden. Want wegenwerken zijn duur en de buurtbewoners

De werken aan het windpark Overmere

hebben er veel langer hinder van dan van die paar ijsdagen op een

zijn eveneens te volgen op de sociaal-

jaar. En tot slot wegen we bij sneeuwval het zicht en de pret af tegen

netwerksite Facebook. Op de pagina

de verkeersveiligheid. In de mate van het mogelijke kiezen we voor

van Electrawinds worden geregeld

het witte landschap.”

foto’s en ﬁlmpjes gepost waarop de
evolutie van de bouwwerken te volgen

meer info:
technische dienst, 052 43 23 46
en technische.dienst@berlare.be

is.
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“Dood hout zorgt voor leven in het bos.”
Inverde begeleidt ingrijpende kapoperatie in kasteelpark

© Tim Speleers

De komende maanden zijn in het kasteelpark grote werkzaamheden gepland die het zicht op het domein sterk zullen veranderen.
Gemeente Berlare gaf onlangs de opdracht om een aanzienlijk aantal hoogbejaarde bomen te verwijderen en de omheining in
betonplaten te vervangen door een metalen hekwerk.

Er komt zichtbaar schot in het kasteelproject. Gemeente Berlare kocht

Veiligheid breekt waarde

het domein in 2008. Omdat het kasteel en bijhorend park geklasseerd zijn als monument, heeft het gemeentebestuur de voorbije drie

Voor die laatste opdracht heeft gemeente Berlare een partner gevon-

jaar heel hard achter de schermen gewerkt om het terrein te mogen

den in Inverde, een opleidingscentrum voor bos-, groen- en natuur-

omvormen tot openbare ruimte. Die inspanningen hebben geloond:

beheer. Docenten en gevorderde cursisten samen gaan een aantal

het Agentschap voor Natuur en Bos keurde recent het bosbeheerplan

mastodonten van honderden jaren oud te lijf. Maar Tom Joye van

voor het park goed. Dat betekent dat gemeente Berlare groen licht

Inverde geeft aan dat dit toch geen alledaagse operatie is.

krijgt om de opgenomen natuurbeheerwerken uit te voeren.
Tom: Het uitgangspunt is eigenlijk dat we oude bomen zoveel mogelijk beBurgemeester wn Katja Gabriëls (Open vld) legt uit wat de komende

houden. Want hoe ouder ze zijn, hoe groter hun historische en ecologische

maanden op het programma staat: “Onze eigen diensten gaan de

waarde. Beeld je eens in wat een boom van 500 jaar niet allemaal heeft

voetpaden opfrissen en onderhouden. We mogen ze nu immers

meegemaakt. En je begrijpt dat beestjes, plantjes en paddenstoelen graag

aanvullen en ophogen waar nodig. Ook de takken die soms gevaar-

leven in en op oude bomen met al hun holtes en gaten. Ook in het kasteel-

lijk over de paden buigen, verdwijnen. Verder gaan niet-streekeigen

park van Berlare staan een aantal zeer oude bomen. Sommige takelen al

bomen als vogelkers eruit. Maar de meest spectaculaire ingreep nu is

af en bieden onderdak aan uilen, vleermuizen en zeldzame schimmels. In

ongetwijfeld het kappen van een aanzienlijk aantal heel grote, oude

het bosbeheerplan is opgenomen dat die zoveel mogelijk moeten blijven

bomen.”

staan.
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Oude bomen breken soms af, omdat ze rot zijn.
Of er vallen zware dode takken uit.
Op plaatsen waar veel mensen komen, kan dat gevaarlijk zijn.

Waarom moeten er dan toch heel wat oude bomen sneuvelen?

Burgemeester Gabriëls is opgetogen. “Ik ben blij dat we nu onze
inwoners eindelijk kunnen laten zien wat we de voorbije jaren hebben

Tom: Oude bomen breken soms af, omdat ze rot zijn. Of er vallen zware

voorbereid. We doen echt onze uiterste best om het park open te stel-

dode takken uit. Op plaatsen waar veel mensen komen, kan dat gevaarlijk

len op een veilige manier. Van zodra deze werken achter de rug zijn

zijn. Daarom heeft het studiebureau bij de voorbereiding van het bos-

en we een parkwachter hebben aangeworven (zie volgende bladzijde

beheerplan alle oude bomen gecontroleerd op hun veiligheid.

n.v.d.r.), moet het snel kunnen gaan.”

Het resultaat is dat we een aantal bomen gaan kappen in de buurt van
wandelpaden en de voorziene speelzone. Ook de bomen van de beuken-

meer info:

dreef die recht op het kasteel uitkomt, gaan allemaal tegen de vlakte.

technische dienst, 052 43 23 46
en technische.dienst@berlare.be

Niet-alledaagse techniek
Zijn al de bomen van die dreef dan in zo’n slechte staat?
Tom: Neen. Er staan nog een paar gezonde bomen in de dreef. Maar er
zijn al heel wat bomen weg die vroeger zijn geveld of omgewaaid. En
de toestand van veel resterende bomen is slecht en/of gevaarlijk. In deze
situatie kunnen we niet én de ‘gevaarlijke’ bomen kappen en de gezonde

Metalen hekwerk vervangt betonplaten

laten staan. Want de jonge boompjes zouden te weinig overlevingskansen
krijgen in de schaduw van hun oudere buren. En bijkomend zou ook het

Het gemeentebestuur heeft ook een nieuwe omheining rond

zogenaamde dreefbeeld verloren gaan. Vandaar de rechtlijnige beslissing:

het kasteeldomein besteld. Meteen komt er een nieuwe, vierde

alle bomen van de dreef verwijderen en vervangen. Zo groeien alle nieuwe

toegang langs de Warande. De betonplaten die op vele plaatsen

bomen samen op en vormen ze over enkele tientallen jaren opnieuw een

doorbroken zijn, maken plaats voor een metalen hekwerk. Niet

monumentale kathedraal.

alleen mooier, maar ook transparant. Dat betekent dat de
uitzonderlijke natuur in het hart van Berlare dagelijks zichtbaar

Hoe pakken jullie zo’n boom aan?
Tom: Wij komen met cursisten van de opleidingsmodule ‘Moeilijke bomen
vellen’. Om maar te zeggen: het is geen doordeweekse klus. Om de schade
tot een minimum te beperken, moeten we zo precies mogelijk werken. Dat
doen we met behulp van zogenaamde trek- en stuurlijnen. Op sommige
bomen langs de paden gaan we ook een nieuwe techniek toepassen: we
gaan ze niet zomaar vellen, maar gecontroleerd afbreken. We zagen daarbij de boom gedeeltelijk door en trekken hem vervolgens om, waardoor hij
afbreekt en versplintert. Het resultaat is natuurlijker dan een vlak afgezaagde stronk. En voor vele kevers, houtzwammen en andere organismen is dat
een geliefkoosde ‘huisvesting’. Om dezelfde reden laten we ook afgebroken
stammen zoveel mogelijk liggen. Want dood hout zorgt voor leven in het
bos.

wordt.
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Proﬁel: stipte, correcte,
klantvriendelijke
en handige buitenmens
Gemeente Berlare werft parkwachter aan
Gemeente Berlare gaat op zoek naar een
voltijdse parkwachter voor het kasteelpark.
De komende maanden brengt het gemeentebestuur alles in gereedheid om het kasteeldomein op vaste tijdstippen open te stellen voor
het publiek. Gevaarlijke bomen worden gekapt, de gemeentearbeiders vullen de wandelpaden aan en er komt een nieuwe afsluiting (zie
vorige pagina n.v.d.r.). Gemeente Berlare werft nu ook een arbeider

Ook plaats vrij voor geschoolde arbeider

aan als parkwachter.
Gemeente Berlare heeft ook een plaats vrij in de ploeg
“De man of vrouw krijgt een takenpakket met heel wat verantwoorde-

‘gebouwen’ van de technische dienst.

lijkheid”, vertelt gemeentesecretaris en personeelschef Frank Lippens.

Het gaat om een gesubsidieerd contract (gesco)

“Van onze parkwachter verwachten we dat hij ’s avond controle doet

voor onbepaalde duur.

en afsluit, een oogje in het zeil houdt overdag en dat hij in de week

De nieuwe collega is geschoold en heeft bij voorkeur ervaring

kleine klusjes en herstellingen uitvoert.”

als schrijnwerker, elektricien of metser.

De nieuwe medewerker krijgt een voltijdse opdracht (38 uur) en een

De betrekking wordt binnenkort open verklaard.

vast contract na proeftijd. Daar staat tegenover dat hij of zij moet

Hou www.berlare.be/jobs in de gaten.

werken volgens een opgelegd arbeidsuurrooster. In dit geval betekent
dit dat weekendwerk de regel is. Uiteraard krijgt de parkwachter dan
vrije dagen op andere momenten.
Voor deze functie zijn er geen diplomavereisten. “De ingesteldheid en
vaardigheden zullen doorslaggevend zijn bij de aanwervingsproef.
De ideale kandidaat is stipt, correct en klantvriendelijk, maar treedt
kordaat op indien nodig. Hij of zij is een handige klusser die van aanpakken weet. En uiteraard moet het iemand zijn die in alle seizoenen
liever buiten dan binnen werkt”, besluit Lippens.
meer info:
De betrekking wordt binnenkort open verklaard.

personeelsdienst, 052 43 23 43

Hou www.berlare.be/jobs in de gaten.

en personeelsdienst@berlare.be
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Er was eens een loper en een ﬁetser…
Sportraad organiseert eerste Run & Bike
Zondag 20 november houdt de gemeentelijke sportraad een eerste Run & Bike.
Dat is een relatief jonge sportdiscipline waarbij een ﬁetser en een loper het samen opnemen tegen andere duo’s.

Waar blijven ze het halen! Ergens op café moeten een loper en een

We zijn ervan overtuigd dat we heel wat inwoners kunnen warm

ﬁetser elkaar hebben ontmoet tijdens het tussenseizoen. Om de rust-

maken voor een Run & Bike”, klinkt het nog bij Duquet.

periode toch even te doorbreken, bedachten ze samen een amusant
tussendoortje: Run & Bike.

Het parcours is 17,08 km lang (vier rondes van 4,270 km). Per team betaal je 10,00 euro. Alle deelnemers krijgen een aandenken, een drankje

De gemeentelijke sportraad springt op de kar van deze rage. Marc

en een versnapering. Prijzen zijn er voor de eerste drie ploegen van de

Duquet van het dagelijks bestuur legt uit wat Run & Bike precies is:

wedstrijd, voor de eerste damesploeg en de eerste gemengde ploeg.

“Een loper en een ﬁetser op mountainbike leggen een gezamenlijk
parcours af. Ze blijven heel het traject op maximaal 15 meter van el-

meer info:

kaar en mogen zoveel als ze willen, maar minstens drie keer, wisselen.

Run & Bike vindt plaats op zondag 20 november

Het duo dat de snelste tijd laat optekenen, wint.”

in sportpark Overmere.
Onthaal in sporthal Overmere vanaf 12.30 uur.

De sportraad mikt met dit vrij nieuwe concept zowel op competitie-

Brieﬁng om 13.20 uur en eerste start om 13.30 uur.

sporters als recreanten en gelegenheidsduo’s. “Het plezante is dat je

Reglement en inschrijvingsformulier op

echt als team moet functioneren. Je moet je eigen mogelijkheden

www.berlare.be/runandbike

correct inschatten, maar ook die van je gelegenheidspartner. Als je op

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

zoek gaat naar een maat, zorg er dan voor dat jullie complementair
zijn.”

Aanvullend aanbod van sportraad
Hiermee lanceert de sportraad een nieuw initiatief.
“De sportraad organiseert enkel activiteiten die een
aanvulling zijn op het bestaande sportaanbod van
verenigingen. Zo hebben we bijvoorbeeld vijf jaar
recreatief wandelen gepromoot met ‘Vlaanderen
wandelt’. Die leemte in het aanbod is intussen
opgevuld. Daarom vond de sportraad dat het tijd
werd voor iets anders. Lopen en ﬁetsen zijn in,
zeker ook bij recreanten.
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“Als ik één man met diarree van de pot
kan halen door dit optreden, ben ik tevreden.”
Alex Agnew met Diablo Blvd op Frog Fest voor Music for Life

© Rafael Balrak

Voor de laatste Music for Life van Studio Brussel pakken de cultuurdienst en de jeugdraad samen uit
met een beneﬁetconcert op zaterdag 26 november in CC Stroming: Frog Fest.
Een mix van beginnend talent uit de regio, jong dj-geweld en een afsluitend optreden van Diablo Blvd,
de band rond frontman én comedian Alex Agnew. Maar wie voor de komiek komt, zal ontgoocheld zijn.

Alex: Bij Diablo Blvd ben ik geen grappenmaker, maar

Afgelopen voorjaar kwam de tweede cd uit. Op Frog

zanger. Voor mezelf heb ik absoluut geen probleem om

Fest zijn jullie hoofdact. Heb je een goeie raad voor de

dat onderscheid te maken. Maar ik merk dat het publiek en

beginnende support bands in Berlare?

de pers het daar moeilijker mee hebben. Zeker toen we zes
jaar terug begonnen, dacht iedereen dat we een parodie

Alex: Genieten mannen! Want het wordt wellicht de dag

op metalbands wilden zijn.

van jullie leven. Grijp die kans om wat naambekendheid
te krijgen. Ga veel spelen, desnoods voor één pint, en doe

Hoe heeft de band dat imago van zich afgeschud?

even hard je best voor 3 als voor 3.000 man. Dat proberen wij ook altijd te doen. En als je voldoende zelfkennis

Alex: Door hard te werken en echt goede muziek te

hebt en weet waar je met je band naartoe wil, lap dan

proberen maken. Dat werpt vruchten af. We hebben een

zogezegde goeie raad aan je laars. Een vriend sprak me

fantastische zomer achter de rug. Als we nu op een festival

ooit na een optreden aan: “Jullie zijn echt heel goed, maar

spelen, zien en horen we aan de reacties van het publiek

probeer eens andere muziek te spelen.” Ja, pﬀ. Daar had ik

dat ze Diablo Blvd ernstig nemen. Dat doet deugd.

echt geen zak aan.
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Ga veel spelen, desnoods voor één pint,
en doe even hard je best voor 3 als voor 3.000 man.

Heb je zelf muzikale helden?

Berlaars talent op Frog Fest
Alex: Dave Grohl, Danzig, Metallica en The Cult springen

De programmatoren van Frog Fest hebben ook oog voor talent uit Berlare.

er voor mij zeker uit. Verder ben ik ook fan van mythi-

We stellen ze kort voor.

sche ﬁguren als Jim Morrison en Freddie Mercury. Ze zijn
eigenlijk eerder invloeden dan idolen. Door andere bands

Ozma’s

te zien spelen, leer je wat in je eigen band beter moet. Ik sta

De leden van Ozma’s zijn leerlingen van de ‘Ozma Music School’ in Lokeren. Ze

altijd versteld van de energie van sommige muzikanten. In

krijgen daar individuele les en samenspel. Deelnemen aan Frog Fest doen ze om

Vlaanderen zijn wij toch nog veel te bescheiden hé?

podiumervaring op te doen. De band speelt covers met een rocktintje.
met: Jelle Verschelden (gitaar), Fiel Martens (bas), Jens Walrave (gitaar),

Om er nu één te noemen: Natalia is toch een brok

Katrien Geraedts (zang) en Lode Haleydt (drums)

energie?
The 5th Season
Alex: (lacht) Dat is waar. Natalia is een fantastische zan-

In de huidige bezetting bestaat The 5th Season twee jaar.

geres en performer. ‘Idool’ heeft dan toch één echte bom

De band zit op een sneltrein en staat garant voor een goede live performance

opgeleverd. Want eerlijk: heel dat circus is toch zo fake als

met knallende grunge en rock. Stond in augustus 2011 op het podium van de

iets? Het is het tegenovergestelde van wat rock zou moeten

Fonnefeesten in Lokeren.

zijn. Daarom heb ik ook vorig jaar geweigerd gastjurylid te

met: Tim Meganck (zang en gitaar), Dominique De Brauwer (bas en zang)

zijn bij de speciale rockaﬂevering.

en Frederik De Wilde (drums)

Voor beneﬁets als Music for Life maak je dan wel

DJ Los Flamingo’s

graag tijd vrij?

Michiel Janssens en Nicholas Van Driessche zijn chiroleider in Berlare. Ze draaien
samen sinds begin dit jaar en proberen elk feestje te laten knallen. Naar eigen

Alex: Ja. Vorig jaar heb ik zelfs vrij veel voor Music for Life

zeggen hebben ze een zwak voor dirty house, electro en drum and bass. Als er

gedaan. Maar ik geef het toe: ik kon op die manier mijn

maar een stevige bas in zit dus!

comedyshows in het Sportpaleis promoten. Nu speel ik met
Diablo Blvd. Ook hier gaan we voor de volle 100 procent
want dat is schone reclame hé. Net zoals het hele concept
ook een imagocampagne is voor Studio Brussel. En dat is
allemaal goed, want je helpt mensen terwijl je er zelf niet

meer info:

slechter van wordt. Iéts doen is sowieso beter dan niets

Frog Fest vindt plaats op zaterdag 26 november vanaf 18 uur in CC Stroming.

doen. Als ik één man met diarree van de pot kan halen

Optredens van Ozma’s, Excuse my French, Experienced?!?,

door dit optreden, ben ik tevreden (lacht) (Music for Life

Ampliﬁed Noise, Flink 82, The 5th Season en Diablo Blvd.

2011 zet zich in voor de bestrijding van diarree, wereldwijd

Verder DJ Los Flamingo’s en DJ Amigo Diego.

de grootste doodsoorzaak bij kinderen n.v.d.r.).
Jeugdraad Berlare, 0476 46 70 61
Even later holt Agnew zelf naar het toilet. Over tien

en jeugdraad.berlare@hotmail.com

minuten speelt hij de Vooruit plat met een sound die

De toegang is gratis voor wie vóór 20 uur komt.

het midden houdt tussen rock, metal en blues.

Na 20 uur betaal je 3,00 euro.

Met dank aan Vincent Maes en Nick De Backer.

Een initiatief met de steun van de Vlaamse overheid.
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Sportelen:
meer dan een modewoord voor 60-plussers
Boerenkrijgstappers houden nu ook wekelijkse wandeling overdag
Hoewel het goed is te bewegen voor iedereen, zou de helft van de Vlamingen te weinig bewegen. 60-plussers doen het nog
slechter. Dagelijks een portie fysieke inspanning is nochtans ideaal. Om inwoners boven de 60 jaar op weg te helpen,
zijn er een aantal initiatieven in onze gemeente. Zo gaan de Boerenkrijgstappers sinds eind september wekelijks stappen overdag.
Een mooie kans om beweging en ontmoeting te combineren. ‘Sportelen’ heet dat tegenwoordig.

Wetenschappers, bewegingscoaches en de overheid slaan ons om de

onze sport te promoten als een aangepaste en vol te houden sport

oren met overtuigende argumenten om geregeld te blijven bewegen,

die voldoende beweging geeft en bijdraagt tot een langer gezond

ook als je een dag ouder wordt. Bewegen is goed voor hart en bloed-

leven.”

vaten, longen en gewrichten, en het versterkt spieren en botten. Het
bevordert het evenwicht, de reactiesnelheid, coördinatie, lenigheid

De club heeft gemerkt dat ze nog een veel grotere groep wandelaars

en het uithoudingsvermogen. Wie geregeld beweegt, heeft merkelijk

kan aanspreken. “Voor vele 60-plussers ligt het tempo van onze avond-

minder last van angst, spanning, stress, futloosheid en depressie. Meer

wandelingen aan de hoge kant. Daarnaast laten ook heel wat mensen

zelfs, het verhoogt het zelfrespect, zelfbeeld en –vertrouwen.

ons weten dat ze niet graag meer buiten komen in het donker.
Vandaar de beslissing van het bestuur om één keer per week overdag

Moet dat altijd met sport? “Neen”, zegt Annelies De Wilde van de ge-

te gaan stappen.”

meentelijke sportdienst. “Het is vooral van belang dagelijks minstens
een half uur actief te bewegen. En dat kan dus evengoed met gewone

Begeleid wandelen met de Boerenkrijgstappers kan op donderdag.

dagelijkse activiteiten: naar de winkel wandelen of ﬁetsen, poetsen

Vertrek- en eindpunt is het gemeentelijk infokantoor / Museum

of in de tuin werken. Maar het is aangewezen om daarnaast toch ook

Donkmeer. Er is een wandeling van 14 tot 15 uur. Stevige schoenen

een sportieve bezigheid te vinden, liefst met een vriend of vriendin, of

of sportschoenen volstaan. “We stappen meestal rond het Donk-

in groep. Dat is waar Bloso met de term ‘sportelen’ op hamert: in groep

meer langs de Eendenkooi. Dat is een toer van ongeveer 4 kilometer.

bewegen motiveert en is leuk. Je houdt langer vol, je amuseert je en

Inschrijven op voorhand is niet nodig. Deelnemen is gratis. Maar wie

behoudt of vindt vriendschappen.”

graag een verzekering neemt voor burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen, betaalt 8,00 euro lidgeld”, besluit Sichien.

Aangepast tempo en overdag
meer info:
Boerenkrijgstappers Overmere gaan al enkele jaren drie avonden per

Boerenkrijgstappers Overmere, 09 367 75 97

week stappen. Initiatiefnemer Norbert Sichien legt uit waarom: “Wij

en norbertsichien@boerenkrijgstappers.be

beseﬀen allemaal hoe belangrijk bewegen is. We doen ons best om

www.boerenkrijgstappers.be
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KALISPERA GRIEKENLAND

Meer ‘sportelen’ in Berlare
Ook in de gemeentelijke sporthallen kan
je wekelijks terecht voor een uurtje
sportelplezier.

zondag 13 november van 12.30 tot 15.30 uur | CC Stroming
Culinair evenement van gemeente Berlare rond gastland Griekenland. Kom mee
moussaka eten en geniet van Griekse volksdans en live muziek. Bij verschillende
verenigen kan je bovendien proeven van nog meer Griekse lekkernijen als ouzo,
mezze en wijn.

sporthal Berlare
•

seniorenturnen op dinsdag van

Tickets kosten 12,00 / 6,00 euro (-12j), inclusief moussaka en optredens.

14 tot 15 uur
(meer info: 09 356 89 56)
•

seniorendansen elke tweede

Meer info en reservatie: 09 342 92 40
en toerisme@berlare.be

woensdag van de maand
vanaf 13.30 uur
(meer info: 052 42 28 92)
sporthal Overmere
•

curve bowling op maandag en

UiTtip
DE KNECHT VAN TWEE MEESTERS

donderdag van 14 tot 16 uur
(meer info: 09 367 63 66)
•

seniorenturnen op dinsdag van
15.30 tot 16.30 uur
(meer info: 09 356 89 56)

•

4, 5, 11 en 12 november om 20 uur | CC Stroming
Italiaanse klassieke komedie van Goldoni vol dolle misverstanden.
Goed voor een avondje theaterplezier.

actieve 50+sport (een mix van
verschillende sporten) op dinsdag van
9 tot 10 uur

Tickets kosten 6,00 euro.
Een organisatie van Collectief Decorum.

(meer info: 09 356 89 56)
Meer info en tickets: 0498 51 41 36
en collectiefdecorum@hotmail.com

UiTtip
WIJ GAAN NAAR BENIDORM!
17 t.e.m. 19 november om 20 uur en 20 november om 15 uur | Festivalhal Donkmeer
Hilarisch zoals een komedie hoort te zijn: snedig en onweerstaanbaar grappig.
Met Rik Coppieters, Jef Coppieters, Hortense Van Wesemael, Franky Van Hee, Karien De Schepper, Julie De Borger en Tom Van Laere.
Paella voor de liefhebbers van donderdag t.e.m. zaterdag.
Tickets kosten 8,00 / 20,00 euro (met paella). Op zondagmiddag betalen 65-plussers slechts 5,00 euro.
Een organisatie van Panta Rhei.
Meer info en tickets: 0474 68 32 55
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Trots in de kast of verborgen op zolder
Fotocollectief Stroming zoekt verzamelaars

© MVG

Fotocollectief Stroming werkt aan een nieuw project en is hiervoor op zoek naar verzamelaars in onze gemeente.
Het moet resulteren in een tentoonstelling in het najaar van 2012.
Mensen die verzamelen. Het is van alle tijden. Soms is er een persoonlijk verhaal aan verbonden, maar even vaak groeien
zo’n verzamelingen eerder toevallig. Fotocollectief Stroming probeert nu zoveel mogelijk verzamelaars in Berlare op te
sporen. “De inhoud van de verzameling maakt niet uit”, legt initiatiefnemer Marc Van Gysegem uit. “We willen wel een
zo volledig mogelijk beeld krijgen van het aantal collectioneurs in 2012. Iedereen met een grote of kleine verzameling is
daarom interessant voor ons. Van oude gereedschappen tot vingerhoedjes en spaarzegels, van tien miniatuurautootjes
tot 150 verschillende hamers. Het zou ons enorm veel plezier doen als elke verzamelaar contact met ons opneemt.”
Bijzonder aan het project is dat Fotocollectief Stroming uitgaat van de persoon achter de voorwerpen. De verzamelaar
is dus minstens zo belangrijk dan de verzameling zelf. Daarom ook fotograferen de medewerkers van het collectief de
verzameling samen met de eigenaar. Zoals hier Rudi De Wolf met zijn collectie trombones.
Verzamelaars die zich kenbaar maken, mogen in de loop van de komende maanden een fotograaf van het collectief
verwachten. De overzichtstentoonstelling zelf loopt vanaf september volgend jaar in CC Stroming.
Fotocollectief Stroming is een vrijblijvende groep fotografen onder de bezieling van Marc Van Gysegem en werkt
projectgebonden. Het collectief oogstte de voorbije jaren heel wat succes met onder meer prachtige reeksen over
omgeving Donkmeer en Eendenkooi, historische voorgevels en zaakvoerders in hun werkomgeving.
meer info: Marc Van Gysegem, 0495 26 04 60
Laat de cultuurdienst weten wat jij verzamelt: 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be
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‘t Nachtkastje
van Carine Van Uytvanck
Welke boeken en/of DVD’s liggen op de nachtkastjes van onze inwoners?
We snuisterden deze keer in de slaapkamer van Carine Van Uytvanck.
Al deze materialen en nog veel meer vind je in onze bib!

• De wolken (Hugo Claus)

• De plek (Paul de Moor)

Uit het persoonlijk archief van de overleden auteur is een

Tien bekende Vlamingen vertellen over hun uitverkoren plekje

interessante selectie postuum uitgegeven.

in België. De Wetterse auteur heeft aan hun verhalen een waaier

Dagelijks wat snuisteren in deze indrukwekkende papieren

aan toeristische info toegevoegd: ﬁetsroutes, musea,

nalatenschap is voor mij een waar genot.

wandelpaden, logies, restaurants, …
Toeristische ﬁjnproevers hebben aan deze gids dan ook heel

• Het diner (Herman Koch)

wat stof voor een boeiende daguitstap of een weekendje weg.

Dit bloedstollende verhaal speelt zich af tijdens een diner.
Twee broers en hun echtgenotes moeten een afspraak maken
over een kwestie waarbij hun kinderen betrokken zijn.
Een psychologische roman vol humor, spanning, goede dialogen
en interessante plotwendingen. Heerlijke lectuur!

UiTtip
COMPUTERCURSUS VOOR 50-PLUSSERS
10, 12, 19 en 26 januari & 2 februari van 9 tot 11.30 uur | Bib Berlare
Gratis cursus voor mensen die nog nooit met een computer gewerkt hebben.
Tijdens deze introductie leer je een computer aan- en afzetten, werken met de muis, een briefje opstellen
en opslaan om het tijdens de laatste les via e-mail te verzenden.
Het aantal deelnemers is beperkt tot tien. De lessen vinden plaats in de bibliotheek.
Inschrijven vanaf zaterdag 5 november om 9 uur in de bib van Berlare.
Een organisatie van De Leesdijk en Bib Berlare.
Meer info: 052 42 61 88 en berlare@bibliotheek.be
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Van ‘Stille nacht’ tot druppelkot.
UiTtip

UiT

SONGS
ISHTAR: DIVINE LOVE
20 uur
vrijdag 9 december om
n
parochiekerk Uitberge
vervoert je met prachtige
Het negenkoppige Ishtar
wijdvertakte wortels van
muziek die is geënt op de
de Europese volksmuziek.
5j)
Tickets: 11,00 / 10,00 (+5
o.
eur
j)
of 8,00 (abo en -26
ing:
Meer info bij CC Strom
052 42 35 31
@berlare.be
en cultuur.reserveren

PERSONEEL WZC TER MEERE: DE REDDENDE
ENGEL
9 & 10 (20 uur) en 11 (14.30 uur) december | WZC

Ter Meere

Acht personeelsleden van woonzorgcentrum Ter Meere
spelen de komedie
‘De reddende engel’. De opbrengst gaat naar de anima
tiewerking van de
instelling. Een kerstmarkt krijg je er bij.
Tickets op vrijdag en zaterdag, inclusief kaas en brueg
el: 15,00 euro / 10,00
euro (kinderen van 6 tot 12 jaar);
Tickets op zondag, inclusief dessertbord: 10,00 euro
/ 8,00 euro (kinderen van
6 tot 12 jaar).
Meer info bij WZC Ter Meere: 09 326 97 30

UiTtip

UiTtip

EINDEJAARSKW
vrijdag 16 decem

COMPAGNIE LOWIE: JEZUS, MARIA, JOZEF

CC Stroming

zaterdag 17 december om 20 uur | CC Stroming
Een hilarische kerstkomedie met acht acteurs die jou onmiddellijk in de sfeer
brengt.

IS

ber om 20 uur

Algemene kennisq
uiz. Deel van de op
brengst gaat naar
Kom Op Tegen Kank
er. Ploegen bestaan
uit maximum vijf
personen. Deelnem
en kost 15,00 euro
per ploeg.
Inschrijven via

Tickets: 11,00 / 10,00 (+55j) of 8,00 (abo en -26j) euro.

eindejaarskwis@

hotmail.com.

Meer info bij CC Stroming: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

UiTtip

WINTERBRADERIE
maandag 26 december vanaf 17 uur

| kerkplein Overmere

dran
gen iedereen uit voor hartverwarmende
Dorpscomité Overmere en Unizo nodi
lligheid.
voor de feestdagen en heel veel geze
Meer info: 09 367 65 12

kjes en hapjes, leuke cadeautjes

De tien leukste kerstuitstappen in onze gemeente
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De UiTredactie heeft enkele leuke uitstappen en activiteiten geselecteerd voor de maand december.
Voor elk wat wils. En voor de vrede op aarde voor iedereen!

Ttip

UiTtip
UiTtip
KERSTMARKT
zondag 18 december van 14 tot 18 uur

KERSTCONCERT
zaterdag 17 de

kasteelpark Berlare

ermere
r | parochiekerk Ov
cember om 20 uu

nfare De Verenigd
en de Koninklijke Fa

e Vrienden presente

Gemeentelijke kerstmarkt met de medewerking van

ren

verschillende verenigingen.

Koor Meergalm
rstprogramma.
een aangenaam ke
/ kin
Tickets: 8,00 euro

Meer info bij het gemeentesecretariaat:

r gratis.
deren onder 12 jaa

Meer info: 0478 49

052 43 23 30 en secretariaat@berlare.be

87 85

UiTtip
UiTtip

KWISHAPPENING 4 LIFE
zaterdag 17 december om 19 uur
VBS Sint-Jozef
Een knotsgekke quiz die een beetje buiten de lijntjes kleurt en vooral bedoeld is voor (plaatselijke)

SPORTRAAD: KERSTCORRIDA
zondag 18 december om 13.30 uur | kasteelpark

Stratenloop in de omgeving van het kasteel. Verschillende
afstanden voor kinderen en volwassenen. Afsluiter van de joggingcyclus ‘Vier
voor het plezier ’.
Wie komt in kerstmanpak, loopt gratis!
Meer info bij de sportdienst: 09 356 89 56 en sportd
ienst@
berlare.be

gelegenheidsploegen. De volledige opbrengst
gaat naar de actie Music for Life. Ploegen bestaan
uit minimum drie en maximum vijf personen.

UiTtip
Deelnemen kost 15,00 euro per ploeg.
Inschrijven via kwishappening@
hotmail.com of 09 367 90 43.

Berlare

GROTE PRIJS FRA
maandag 26 dece
Hogeweg 40

NS BENAERENS

mber vanaf 10 uu

r

t wedbikehappening me
Recreatieve moutain
ht voor
de categorieën. Ec
strijden in verschillen
r. Loopt
uu
or kinderen om 10
iedereen. Initiatie vo
t…
gondisch buurtfees
wellicht uit op Bour
Meer info: www.

fransbenaerens.b

e

Elke maandag om 19.30 uur aan Bareldonkkapel en op woensdag en vrijdag om
18.30 uur aan de achterkant van sporthal
Overmere.
JOGGEN ONDER BEGELEIDING
ATLETIEKKERN OVERMERE
meer info: 09 367 95 10

3 & 17 november en 1 december om 13.30
uur
MIDWEEKFIETSTOCHT
PASAR BERLARE
Tochtjes tot 30 km met stop.
afspraak: parochiekerk Berlare
meer info: 052 42 25 26

4, 5, 11 en 12 november, 20 uur
DE KNECHT VAN TWEE MEESTERS
COLLECTIEF DECORUM
Zie UiTtip p. 25.

zaterdag 5 en zondag 6 november
MILIEUBEURS ‘LEKKER LEVEN’
Zie artikel p. 40.

zondag 6 november om 14.30 uur
VOETBAL
SK BERLARE – SPORTING HARELBEKE
plaats: SK Berlare
meer info: 052 42 46 39

woensdag 9 november om 15 uur
VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS
BIBLIOTHEEK BERLARE
plaats: bib Berlare
meer info: 052 42 61 88

zondag 13 november van 8 tot 17 uur
RUILBEURS EN ROMMELMARKT
VERZAMELCLUB DE BIEKORF
plaats: Festivalhal Donkmeer
meer info: 09 367 42 59

zaterdag 12 en zondag 13 november van 10
tot 18 uur
ONTSPANNENDE LICHAAMSMASSAGE
VORMINGPLUS WAAS EN DENDER
Na deze tweedaagse kan je zelf een lichaamsmassage geven. Lunchpauze van een uur.
Vraag bij inschrijving naar benodigdheden.
plaats: SCC De Venne
meer info: 03 775 44 84

zondag 13 november
KALISPERA GRIEKENLAND
Zie UiTtip p. 25.

zaterdag 12 en zondag 13 november
PAROCHIEFEESTEN SINT-MARTINUS
Op zaterdag om 19 uur een driegangenmenu
en op zondag van 11.30 of 13 uur een
familiaal eetfestijn.
plaats: Parochiezaal
meer info: 052 42 25 26

zaterdag 12 november om 20 uur
GILI DRIJFT UIT
GILI
Gili steekt de draak met Halloween en allerlei
duistere rituelen.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

17 t.e.m. 20 november
WIJ GAAN NAAR BENIDORM!
PANTA RHEI OVERMERE
Zie UiTtip p. 25.

zaterdag 19 november van 9 tot 17 uur
BEHEERWERKEN HEIDEMEERSEN
NATUURPUNT DENDERMONDING
Knotten van knotwilgen. Soep en broodjes
voor wie hele dag komt.
afspraak: gemeenschapsschool Ten Berge
meer info: 052 42 69 72

zaterdag 19 november om 19.30 uur
VOETBAL
SK BERLARE – KSV DIKSMUIDE
plaats: SK Berlare
meer info: 052 42 46 39

zondag 6 november om 17 uur
K.F. SINT-PIETERSVRIENDEN UITBERGEN
Zie artikel p. 37.

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

Cursus lichaamsmassage: 12 en 13 november

Ruilbeurs en rommelmarkt: 13 november

Veldritwedstrijd: 26 november

zaterdag 19 november, 20 uur
CONFIDENTIES
VAN EEN SERIEMOORDENAAR
JEF DEMEDTS
Klasbak Demedts in een nieuwe theatertekst
en regie van Frank Van Laecke.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

zaterdag 19 november om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV BRIGAND DAMES – RICHA MICHELBEKE B
JTV BRIGAND HEREN B – SIGIVOK SINT-GILLIS-WAAS

plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zondag 20 november vanaf 13.30 uur
RUN & BIKE
SPORTRAAD BERLARE
Zie artikel p. 21.

woensdag 23 november om 19.30 uur
LEZING OVER DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER
KVLV OOST-VLAANDEREN
Lezing met prof. Christine Van Broeckhoven.
Niet-leden betalen 5,00 euro. Leden 2,50
euro.
plaats: CC Stroming
meer info: 09 355 76 47

donderdag 24 november om 9 uur
GANZEN EN EENDEN
KOLENA V.Z.W.
Natuurwandeling met oog voor de wintergasten: ganzen en eenden.
afspraak: parochiekerk Uitbergen
meer info: 0486 46 08 71

vrijdag 25 november om 20 uur
ALGEMENE KENNISQUIZ
TONEELKRING HAND IN HAND
15,00 euro per ploeg. Max. vijf personen.
plaats: CC Stroming
meer info: www.handinhandberlare.be

zaterdag 26 november van 11 tot 17 uur
VLAAMSE CROSS CUP
VELDRITWEDSTRIJDEN VOOR NIEUWELINGEN, JUNIORES, BELOFTEN EN ELITERENNERS ZONDER CONTRACT.
plaats: Grote Kouterstraat
meer info: 0479 31 16 99

zaterdag 26 november vanaf 18 uur
FROG FEST MET DIABLO BLVD E.A.
Zie artikel p. 22.

zaterdag 26 november om 19.30 uur
ZANGSTONDE
Samen met het Wichel Cocktailtrio een repertoire van 120 Vlaamse liederen aanboren.
plaats: cultuurcafé Berlare
meer info: 0474 46 27 93

zondag 27 november van 11.30 tot 14 uur
EETFESTIJN
JTV BRIGAND BERLARE-ZELE
plaats: Festivalhal Donkmeer
meer info: 052 42 22 69

zondag 27 november om 12 of 14 uur
MOSSELSOUPER
VBS DE DUIZENDPOOT
Er is ook vol-au-vent.
plaats: Parochiezaal
meer info: 052 42 32 54

zondag 27 november om 19.30 uur
STUDIO ZONDAG
THE ANTLER KING
Nieuw project met schoon volk uit Hooverphonic, Flat Earth Society, Stash en Scala.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

maandag 28 november om 20.15 uur
OVER MISDAAD EN STRAF
PIET VAN EECKHAUT
Toppleiter Van Eeckhaut vertelt aan de hand
van voorbeelden en anekdotes over het reilen
en zeilen bij assisenprocessen.
plaats: bib Berlare
meer info: 052 42 61 88

zaterdag 3 december om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV BRIGAND DAMES – BELLTEX OUDENAARDE B
JTV BRIGAND HEREN B – BMV BEVEREN-MELSELE A

plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

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

Zangstonde: 26 november

Piet Van Eeckhaut: 28 november

Stenzel, Kivits en Menders: 10 december
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zaterdag 3 december om 20 uur
MULTIKUL
HAN SOLO
Acteur Han Coucke neemt met zijn alterego
Han Solo multicultureel België onder vuur.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

zaterdag 10 december om 20 uur
CONCERTO TRICOLORE
STENZEL, KIVITS EN MENDERS
Heerlijke mix van comedy en klassieke
muziek. www.stenzelkivits.nl.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31

woensdag 7 december om 15 uur
VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS
BIBLIOTHEEK BERLARE
plaats: bib Berlare
meer info: 052 42 61 88

vrijdag 16 december om 19 uur
EINDEJAARSKWIS
Zie UiTtip p. 28.

vrijdag 9 december om 20 uur
DIVINE LOVE SONGS
ISHTAR
Zie UiTtip p. 28.

9, 10 en 11 december
DE REDDENDE ENGEL
PERSONEEL WTC TER MEERE
Zie UiTtip p. 28.

zaterdag 10 december om 19.30 uur
VOETBAL
SK BERLARE – SK EERNEGEM
plaats: SK Berlare
meer info: 052 42 46 39

zaterdag 17 december om 19 uur
KWISHAPPENING FOR LIFE
KWB OVERMERE
Zie UiTtip p. 29.

zaterdag 17 december om 19.30 uur
VOETBAL
SK BERLARE – SK TERJODEN-WELLE
plaats: SK Berlare
meer info: 052 42 46 39

zaterdag 17 december om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV BRIGAND DAMES – VC OSIRIS DENDERLEEUW
JTV BRIGAND HEREN B – VC AALTER

zaterdag 17 december om 20 uur
JEZUS, MARIA, JOZEF
COMPAGNIE LOWIE
Zie UiTtip p. 28.

zondag 18 december om 13.30 uur
KERSTCORRIDA
SPORTRAAD BERLARE
Zie UiTtip p. 29.

zondag 18 december van 14 tot 18 uur
KERSTMARKT KASTEELPARK
GEMEENTE BERLARE
Zie UiTtip p. 29.

zondag 18 december om 17 uur
RED JOURNEY
NICK HANNES
Ex-Sovjetunie door de lens van fotograaf
Nick Hannes.
Tot 29 januari.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 42 47

maandag 26 december vanaf 10 uur
GROTE PRIJS FRANS BENAERENS
Zie UiTtip p. 29.

plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zaterdag 17 december om 20 uur
KERSTCONCERT
K.F. DE VERENIGDE VRIENDEN EN KOOR
MEERGALM
Zie UiTtip p. 29.

maandag 26 december vanaf 17 uur
WINTERBRADERIE
DORPSCOMITÉ OVERMERE EN UNIZO
Zie UiTtip p. 28.

Ontdek ook de UiTtips van Piet, Wim, Ann en Carla
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Werken drinkwaterinstallatie San Vicente gestart
Berlare steunt nieuw drinkwaterproject in Ecuador
Gemeente Berlare is via PROTOS een waterschap aangegaan met de Ecuadoriaanse gemeente Rio Verde.
Mede dankzij de steun van Berlare beschikken de inwoners van het gehucht Chumunde sinds eind vorig jaar over een nieuwe
drinkwaterinstallatie. Recent is nu een drinkwaterproject gestart in het naburige gehucht San Vicente.
In Infogem juli-augustus berichtten we al over dit nieuwe project.

Tegelijk is ook een lokaal watercomité opgericht met vertegenwoordi-

Bedoeling is een bestaand maar niet meer werkend drinkwatersy-

gers uit het gehucht. Marc Despiegelaere van PROTOS: “Dit comité en

steem te herstellen en uit te breiden. De onderhandelingen met de

het consortium werken nu samen om de hele bevolking te informeren

lokale overheid en de inwoners over hun ﬁnanciële inbreng en enga-

over het belang van schoon water, goede hygiëne en gezondheid. Ze

gement zijn achter de rug. Het contract is op 28 juni 2011 getekend.

hebben een jonge inwoner aangesteld voor de toekomstige uitbating.

De ﬁnanciering gebeurt volgens een verdeelsleutel: 9% van gemeente

Hij wordt dan ook nauw betrokken bij de werken. Verder is er al een

Rio Verde, 18% van de gemeenschap van San Vicente (42 families) en

consensus bereikt met de inwoners over de ﬁnanciële bijdrage: elk

de overige 73% van het consortium PROTOS-CEFODI.

gezin zal 7,00 dollar per maand betalen voor het toekomstig beheer
en onderhoud. Voor dat bedrag hebben ze meteen ook recht op

Het plan voorziet in een vernieuwde wateropvang en een nieuwe tus-

10 m³ water per maand.”

senopslag. Daartussen komt een zuiveringsinstallatie met ﬂoculator,
bezinkbekken, zandﬁlter en chlorering. De bestaande distributietank

Het waterschap past in het algemeen regionaal samenwerkingsak-

wordt opgeknapt en waterdicht gemaakt. De werken zijn intussen

koord tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, PROTOS en CEFODI in de

gestart. Er zijn al sleuven gegraven om recentere woningen aan te

provincie Esmeraldas.

sluiten op het bestaande distributienetwerk. De fundamenten en de
draagconstructie voor de waterzuiveringsinstallatie zijn in opbouw (zie

meer info:

foto).

GROS Berlare, Greta Van Boven, 0474 51 29 08
en gretavanboven@skynet.be
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DE AMBASSADEUR

“Ooit maak ik hier eens een ﬁlm.”
Mariano Vanhoof, producer bekroonde ﬁlm ‘Hasta La Vista’

© Bert Van der Linden

‘Mira’, ‘Schellebelle 1919’, ‘Millie en de steen van Ziba’, ... in elk van deze ﬁlms was onze gemeente deel van het decor.
En wie weet wordt dit lijstje in de nabije toekomst aangevuld met een project van Mariano Vanhoof, producent en bedenker van
kassucces ‘Hasta La Vista’ en tevens inwoner van Overmere.

Mariano Vanhoof woont hier sinds 1999. “Heel toevallig hoor. Ik kreeg een hond cadeau. Maar
op het appartement in Gent, vlakbij ons kantoor, waren huisdieren verboden. Dus moest ik
verhuizen. Ik wou niet verder dan 20 km van het kantoor gaan wonen. Daarom heb ik met de
passer een omtrek van 20 km getekend op een landkaart. Ons huis in Overmere ligt letterlijk
net op de rand van die passerlijn.”
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Organisatietalent
‘Iets’ doen met fotograﬁe of ﬁlm was al een

Bij het takenpakket van een regisseur

Qua timing haalde de ﬁlm het ﬁlmfestival van

kinderdroom. “Maar mijn omgeving raadde

kunnen we ons wat voorstellen.

Cannes net niet. Maar de prent kaapte wel de

dit altijd af: dure opleiding, weinig toekomst.

Maar wat doet een producer eigenlijk?

hoofdprijs, publieksprijs en de Oecumenische
prijs weg op de competitie in Montréal, waar

Uiteindelijk ben ik toch aan de Academie
voor Schone Kunsten te Gent ﬁlmregie gaan

Mariano: Je hebt twee soorten producers: de

vroeger ook nog ‘Ben X’ en ‘Adem’ hebben

studeren, en dit met de volle steun van mijn

ene behandelt louter het ﬁnanciële gedeelte

geschitterd.

ouders. Met meer dan 100 stonden we daar

en zorgt ervoor dat het budget rond komt. Een

voor het ingangsexamen. Ik was bij de 30

tweede type denkt creatief mee en waakt over

gelukkigen waarvan er uiteindelijk slechts vijf

de ﬁlm als een alomvattend product. Ik ben

zouden afstuderen”, aldus Mariano. Al in het

noodgedwongen ook belast met de ﬁnanciën,

tweede jaar werd echter duidelijk dat regie

maar ik behoor meer tot het tweede type. Ik

“In een van de vier voorstellingen in Montréal

niet echt zijn ding was. “Maar ik was wel goed

stuur bijvoorbeeld nog veel ideeën naar de regis-

zat Claude Lelouch in de zaal. Na de ﬁlm

in organiseren. Iedereen moest zijn kortﬁlm

seur en werk ze uit tot een volwaardig verhaal.

komt hij naar mij: ‘Ik ga uw ﬁlm verdelen in

maken en tussendoor zat ik te produceren:

Bekijk het als in het voetbal: ik geef de voorzetten

de Franse taalwereld’. En zo geschiedde. En

ik maakte plannen, belde acteurs, maakte

van op de ﬂank, maar scoor zelf niet.

dan gaat het plots snel: onder meer Brad Pitt,

Van Lelouch tot Pitt

Jim Carrey en Sony Pictures bestoken mijn

budgetten, sprokkelde centjes samen, …”

mailbox om hun interesse voor de ﬁlm te
In die periode legt Mariano de basis voor

Hasta La Vista

tonen. Vreemd hoor. Maar ik ben er toch wel
ﬁer op. Intussen zijn de verdeelrechten ook

het huidige succes. Studiegenoten Geoﬀrey
Enthoven en Gert Schelfhout worden zijn

Het verhaal van ‘Hasta La Vista’ begint bij een

verkocht aan Duitsland, Oostenrijk, Zwitser-

vrienden en de drie werken vaak samen.

reportage van Koppen (For One Night Only)

land, Nederland, Canada en Brazilië. We on-

Het eindwerk ‘De Aanspreker’ van Geoﬀrey

over een jongen met een handicap die zich

derhandelen momenteel met de US en ook

kreeg de prijs voor Beste Belgische kortﬁlm

in Spanje liet ontmaagden. Mariano: “Na het

Spanje en Italië zijn geïnteresseerd. Plots krijg

in 2000. Hierdoor kwamen ze in contact met

zien van de reportage heb ik me letterlijk

je de erkenning waar je al meer dan 10 jaar

een vrouw van een foundation die hen ‘Les

tien dagen opgesloten om het verhaal te

voor werkt. Want laat ons eerlijk zijn: je maakt

Enfants de l’amour’ liet draaien. De ﬁlm kreeg

schrijven. Veel mensen vonden het een

een ﬁlm om publiek te bereiken en liefst een

prompt de publieksprijs in Gent. De start van

charmant gegeven en ondertussen konden

publiek over de hele wereld. Het medium is

hun carrière in de ﬁlmindustrie.

we genieten van Europese steun (MEDIA) om

te duur om het niet zo te bekijken. Anders

het project verder te ontwikkelen. Op negen

moet je ‘maar’ een boek schrijven.”

maanden tijd hadden we alle ﬁnanciering in

Studio 100

orde. Pierre de Clercq (scenarist van ‘Verlengd

Een laatste vraag: Hollywood of Berlare?

Weekend’, ‘Flikken’, ‘Windkracht 10’, ‘Man Zoekt
Fobic Films, het bedrijfje dat hij had opge-

Vrouw’) werkte het scenario verder uit en

Mariano: Hmm, Hollywood is voor elke ﬁlm-

richt, groeide ondertussen verder met ﬁlms

Geoﬀrey blikte de ﬁlm in.”

maker een droom. Ook voor mij, maar ik woon
hier graag en ben een huismus: ik rij graag mijn

als ‘Vidange Perdue’ en ‘Happy Together’. Voor
langspeelﬁlms is Geoﬀrey Enthoven meestal

Ben je altijd aanwezig op de ﬁlmset?

gras af, maak een praatje met de buren, ik zie
geregeld familie en vrienden, en ‘Den Beeweg’

regisseur. Mariano zelf produceerde tal van
series en ﬁlms. Hij was onder meer producer

Mariano: Ja, maar dat is een misvatting bij de

is een fantastische kroeg. Dus als ik ooit naar

voor de reeks Urbain (gedraaid in Laarne en

mensen. De draaitijd op de set is het kortste

Hollywood zou mogen, wordt dat een echt

Berlare!), hielp mee als productieleider bij de

element van allemaal. De meeste tijd gaat naar

dilemma. Alhoewel: ik ben in maart beginnen

opstart van ‘Ben X’ en werkte ook enkele jaren

het scenario, ﬁnanciering en de postproductie.

lopen en passeer nu plaatsen waar ik voorheen

voor Studio 100. Eerst nog als producer voor

Na de opnames ben ik aanwezig bij de montage

niet kwam. Wat is het hier mooi man! En zo

de serie Piet Piraat, later ook als uitvoerend

en postproductie. Om een voorbeeld te geven:

dichtbij. Daar kan je als ﬁlmmaker alleen maar

producent voor de langspeelﬁlm ‘Piet Piraat

de opnames van ‘Hasta La Vista’ waren klaar in

van dromen. Ik denk dat ik hier ooit nog een ﬁlm

en het zwaard van Zilvertand’. Ook ‘Het Huis

december en we hebben nog tot juli gewerkt

draai.” (lacht)

Anubis’ werkte hij uit voor Duitsland en

aan de postproductie. Tussendoor regel ik

nadien ook Anubis UK/Amerika. “Ik kreeg

samen met de sales agent ook nog de ﬁlmdis-

zes maanden de tijd om alles te regelen om

tributie en een deel marketing om de ﬁlm op de

de serie daar te kunnen inblikken: casting

markt te positioneren in binnen- en buitenland.

Opgetekend door Tom Van Acker.

(acteurs zoeken), de centen beheren, met
productiehuizen praten, contracten sluiten,
regisseurs en scenaristen zoeken, …”

Contacteer Mariano: www.fobicﬁlms.com
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11.11.11 bijt zich vast in het klimaat
Berlare doet een duit in de zak met verschillende acties
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) heeft dit jaar verschillende paarden ingezet
om een mooi bedrag in te zamelen ten voordele van 11.11.11.
Elke eurocent is welkom om de nationale en internationale beleidsmakers wakker te schudden: ze moeten nu ingrijpen,
voor de opwarming van de aarde onomkeerbaar wordt. Hoewel de eigenlijke actiedag nog moet komen,
staat de teller nu al op 1.018,00 euro.
Als je rond 11 november in onze gemeente een brood koopt bij de

Acties op til

bakker, zit dat wellicht in een zak van 11.11.11. Sta er dan even bij
stil dat een boterham eten lang niet overal vanzelfsprekend is. Daar

11.11.11 staat ook bekend voor zijn vrijwilligers die met doos en

zijn verschillende oorzaken voor. Klimaatverandering is daar één van.

glimlach van deur tot deur trekken om een bijdrage op te halen. De

11.11.11 wil het grote publiek dit jaar duidelijk maken dat de opwar-

opvallende actie op de kermis in Overmere, Uitbergen en Berlare

ming van de aarde geen science ﬁction meer is. Als gevolg van onze

waarbij de GROS straten liet adopteren om van huis tot huis te gaan

levenswijze staan boeren in het Zuiden met hun twee voeten in het

op 11 november, was een succes. Grote delen van onze gemeente

water of zien ze hoe de woestijn hun landbouwgronden inpalmt.

mogen begin november een brief in de bus verwachten en een

11.11.11 zet de opbrengst van de jaarcampagne in op onderzoek,

vrijwilliger aan de deur op 11 november. Het gaat met zekerheid al om

sensibilisatie en lobbywerk om te verhinderen dat de klimaatschade

alle inwoners van Uitbergen, en verder de inwoners van de Bollewerk-

verder oploopt en om iedereen een menswaardig bestaan te garande-

straat, Molenhoek, Wakkebroekstraat, Warande, Kerkhofdreef, Galgen-

ren zonder het klimaat nog meer te belasten.

bergstraat, E. Hertecantlaan, Brugstraat, Sint-Annaplein, Rijtewegel,
Hoekskensweg, JB Courtmansstraat, Gaver, Koolstraat, Blanquaertsveld,

De GROS trekt de campagne in Berlare en doet dat met een schare

Hogeweg, Frankrijkstraat, Dorp, Nieuwstraat, Molendreef, Molenvenne,

vrijwilligers. Half oktober staat de teller al op 1.018,00 euro. Gezins-

Wipakkerstraat, Tamboerkensstraat, Bosstraat, Bieststraat, Heidestraat,

bond Uitbergen stortte 200,00 euro na zijn kermisbarbecue in septem-

Melkerijstraat, Mandemakersstraat, Overheet, Heide, Van Tieghem-

ber. Karateclub Kusanku en enkele GROS-medewerkers verkochten om

straat, Heidewegel, A. De Grauwelaan, Pastoor Christiaensstraat, Baron

80,00 euro rijstpap tijdens het provinciaal karatekampioenschap in de

Tibbautstraat, Burgs. De Lausnaystraat, Fortstraat, Kruisstraat, Mos-

sporthal van Berlare. En de boekenverkoop van de bib bracht 738,00

seveldstraat, Dendermondse Steenweg, Meerstraat, Frans Broeckaert-

euro in het laatje. “We zijn superblij dat verenigingen en instellingen

laan, Lindestraat, Kattebroeckstraat, Bayaerdstraat, Begoniastraat,

mee op de kar springen”, klinkt het bij GROS-secretaris Elli Cloots. “We

Schoolstraat, Kloosterlandstraat en het Kloosterstraatje.

beseﬀen dat iets extra organiseren dikwijls te belastend wordt. Maar
deze drie pioniers tonen dat ze een steentje bijdragen, zonder of met

Wie niemand aan de deur ziet verschijnen, kan toch nog de actie

weinig bijkomende inspanning. Gewoon door de actie in te passen in

steunen. Inwoners mogen een bijdrage storten op het rekeningnum-

een geplande activiteit.”

mer van 11.11.11 Berlare. Je vindt de gegevens onderaan dit artikel.
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En hoe steun jij 11.11.11?
1. Ik geef een bijdrage mee met een vrijwilliger op 11
november.

Opnieuw Berlaarse
deelnemer in grootste
stratenloop van Afrika

2. Ik stort een bijdrage op het rekeningnummer van 11.11.11 Berlare.
Voor het derde jaar op rij lopen
3. Ik ga naar het concert van de K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen.

inwoners van Berlare mee in de

zondag 6 november om 17 uur in parochiekerk Uitbergen

Great Ethiopian Run. Op zondag

Stijlvol herdenkingsconcert van NSB Berlare n.a.v. Wapenstilstand met een

27 november verschijnt Filip De

marsenboeket als ﬁnale.

Sutter aan de start in Addis Abeba.

1,00 euro per ticket gaat rechtstreeks naar 11.11.11.

Hij laat zich, samen met kompanen
uit Zele en Nevele, sponsoren voor

Een ticket kost 10,00 euro (8,00 euro voor leden NSB), inclusief consumptiebon

de bouw van een sanitair blok in

voor een drink na aﬂoop. Wie graag naam en beroep/functie in de programma-

een school in de Ethiopische hoofd-

brochure vermeld ziet en een mooi geïllustreerde brochure over de kerk van

stad. Het is een project van Finado

Uitbergen ontvangt, betaalt 20,00 euro voor het eerste ticket en 10,00 euro voor

Ethiopië en run4water.

alle volgende. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Beide organisaties zijn gevestigd in

De tickets en consumptiebonnen worden je thuis bezorgd na overschrijving

onze gemeente.

op rekeningnummer BE04103014352331.
4. Kom pompoensoep drinken tijdens de pauze bij Gili.

Met meer dan 35.000 deelnemers is

zaterdag 12 november om 20 uur in CC Stroming

de Great Ethiopian Run de grootste

Wie ook de voorstelling wil zien, reserveert op 052 42 35 31

stratenloop van Afrika. Maar het is ook

of cultuur.reserveren@berlare.be.

loodzwaar: 10 kilometer lopen tussen
2.300 en 2.600 meter hoogte, tijdens de
hoogzomer daar.

Wie van blaasmuziek houdt, helpt 11.11.11 door naar het concert van de Koninklijke Fanfare

Filip en zijn vrienden lopen niet alleen.

Sint-Pietersvrienden Uitbergen te komen op 6 november. En humorliefhebbers moeten beslist

Run4water betaalt ook de deelname

de pompoensoep proeven in CC Stroming, tijdens de pauze van het optreden van Gili op 12

van 50 petekinderen van Finado.

november.

Verschillende van die kinderen hebben
een meter of peter in Berlare. Finado

“Namens de GROS dank ik nu al elke medewerker en de inwoners voor hun inzet. Mede dankzij

volgt bijna 300 kwetsbare kinderen

de bijdrage uit Berlare kan 11.11.11 meer investeren in structurele oplossingen voor het Zuiden.

in Ethiopië, ﬁnanciert de bouw en

Misschien lijkt dat ver van ons bed. Maar ik behoor tot de snel groeiende groep mensen die de

inrichting van scholen en ondersteunt

toekomst van kinderen en kleinkinderen hoopt veilig te stellen. En de tijd tikt meedogenloos

kleinschalige Ethiopische initiatieven.

snel”, besluit Elli Cloots.

meer info: Elli Cloots, elli.cloots@telenet.be

meer info: www.run4water.be

Rekeningnummer 11.11.11

Een duwtje in de rug kan via

Berlare: iban BE60 3751 0298 4070

rekeningnummer

en bic BBRUBEBB

777-5990680-36 van v.z.w.

Nog vrijwilliger worden of aansluiten als vereniging? Neem contact op met

Finado.

Greta Van Boven: 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be
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“Jagen is een essentieel
onderdeel van natuurbeheer.”
Mee op jacht met Albert De Smet
“Ik kom allang niet meer voor het schieten zelf.
Het gaat mij om de kameraadschap en vooral om de gezonde buitenlucht. Hier word ik 100 jaar.”
’t Is zondagmiddag en ik sta met Albert De Smet op de grens van een bosje en een maïsveld in zijn jachtgebied
in de Burgveldstraat. Het is er stil, ver weg van alle verkeer en bewoning. Toch pompt de adrenaline nog door mijn hoofd.
Ik volg voor het eerst het voetspoor van een jager.

Rond jagen hangt mystiek. Niet-jagers hebben geen idee van hoe een

Op weg ernaartoe verneem ik dat zoon Stefaan nog niet zo lang

jachtpartij verloopt. En dus ga ik voor Infogem een dag mee. Mijn gids

volwaardig jager is. “Jagen mag je pas met een diploma van het

is niet de eerste de beste. Albert De Smet beheert, als voorzitter van

Agentschap Natuur en Bos. Dat examen bevat twee modules. Een

de Wildbeheereenheid Donkmeer v.z.w., een oppervlakte van maar

theoretisch gedeelte test je kennis van wetgeving, van munitie en

liefst 13.000 ha in Lokeren, Lochristi, Dendermonde, Wichelen, Zele,

wapens en van de biologie van de dieren. De praktische proef omvat

Laarne en Berlare.

vier onderdelen: kleiduifschieten, roos schieten, omgaan met wapens
en munitie, en het aﬂeggen van een veiligheidsparcours.”

Jagen doe je met een diploma
Meer praten en werken dan schieten
Zondagmorgen, 7.45 uur. Met mijn laarzen in een plastic zakje sta ik
aan de voordeur van Albert. Hier verzamelen straks de mannen voor

We komen aan op het terrein. De groep splitst op in twee: negen

de eerste jacht (de klopjacht n.v.d.r.) van het seizoen. In afwachting

trakkers zullen via een afgesproken volgweg het wild opjagen. Ze

tonen Albert en zijn zoon Stefaan me een kaart van de wildbeheer-

doen dat op lijn naast elkaar en met een stok. De overige zes zijn de

eenheid. “Zo’n eenheid bestaat uit verschillende jachtrivieren. Dat zijn

eigenlijke jagers met geweer. Zij staan opgesteld aan de rand van het

jachtdomeinen met aan het hoofd een rivierhouder. De meeste rivie-

stuk dat wordt afgejaagd. ’t Is begonnen. Mijn hart klopt in mijn keel.

ren hebben daarnaast nog medejachtrechthouders en jaarabonnees”,

Ik sta bij jager Albert. De trakkers doen hun werk voortreﬀelijk want ik

vertelt Albert. Ondertussen sijpelen de mannen één voor één binnen.

zie fazanten, konijnen en hazen de struiken uit vluchten. Er valt me iets

Albert verwelkomt hen met heerlijk straﬀe koﬃe. Als iedereen er is,

op: de jagers praten veel meer over het wild dat ze onder ogen krijgen

volgt een kort overleg. Stefaan overloopt de dagindeling en Albert

dan dat ze er naar schieten. Albert legt uit waarom: “Ik wil een goed

wijst iedereen op de veiligheidsvoorschriften. Even later rijden vijftien

beeld krijgen van het wild dat op het terrein leeft. Als we bijvoorbeeld

jagers en een groentje naar een jachtrivier van Albert in de Burgveld-

merken dat er niet zoveel fazantenhennen zijn, gaan we die niet

straat, vlakbij de Kalkense Meersen.

schieten. Jagen is in de eerste plaats natuur behouden en beheren,
het ecologisch evenwicht nastreven.”

| 39 |

Ik besef dat er cowboys rondlopen.
Maar dat zijn in mijn ogen geen jagers.

Bij de middagboterham aan het jachthuis wil ik dieper ingaan op zijn

Rond 16 uur blaast Albert de jachtpartij af. Aan het jachthuis liggen

visie op jacht en kaart ik het niet zo positieve imago bij het publiek

enkele fazanten, konijnen en hazen. Elke deelnemer deelt op gelijke

aan. Dieronvriendelijk voor de ene; elitair voor de ander. Albert zucht

wijze in de buit. Aansluitend volgt een kleine drink op de eerste jacht

diep. “Ik besef dat er cowboys rondlopen. Haantjes die alles schieten

van het seizoen. De mannen evalueren hun dag, rakelen verhalen en

wat ze kunnen, die elementaire reglementering en afspraken aan hun

anekdotes op. Al die mannen gezellig samen en ontspannen van een

laars lappen. Dat zijn in mijn ogen geen jagers. Ik laat zo’n mannen

hele dag in de buitenlucht. Ik begrijp nu wat Albert me ’s middags

niet toe op mijn terrein en distantieer me van hun praktijken. Verder

probeerde duidelijk te maken: dat het samenzijn en de buitenlucht

probeer ik te jagen zoals het hoort: met respect voor de natuur en

primeren op het schieten.

volgens de regels. Ik durf zeggen dat ik een goeie verstandhouding
heb met natuurverenigingen en het Agentschap Natuur en Bos.”

Even later krijgt Albert een sms van het thuisfront: “Mannen, het

Albert neemt me mee door zijn terrein. Het wordt snel duidelijk dat hij

aperitief staat klaar.” Albert nodigt iedereen uit om bij hem thuis te

een heel jaar hard werkt om een paar weken te kunnen jagen. Kappen,

komen eten. Ik bedank. Want hoewel ik mij op geen enkel moment

snoeien, aanplanten, omheining aanbrengen, voedselbakken zetten,

een indringer heb gevoeld, laat ik het ritueel van het samen eten en

… De energie van de zestiger is bewonderenswaardig. “Ik kom hier

nakaarten aan de echte jagers.

ongeveer drie keer per week werken. Dat is fysiek zwaar en toch kom
ik hier tot rust. Ik geniet van het zicht en de geluiden van fauna en

meer info:

ﬂora.”

Iedereen is welkom op de Sint-Hubertusviering
op 11 november vanaf 10 uur op het Kapelleplein.
Om 11 uur is er een openluchtmis met jachthoorn-

Veiligheid primeert

blazers. Aansluitend zegening van paarden en
huisdieren, uitreiking van gewijd brood,

In de verte luidt de klok van Overmere kerk half twee. Tijd voor het

demonstraties van valkeniers en een natuurwandeling

namiddagprogramma: voor de voet jagen. Trakkers, honden en jagers

voor paarden en koetsen (09 367 56 40).

samen op één lijn, schieten, opschuiven, geschoten wild oprapen en
aan de draagriemen van de trakkers hangen. Veiligheid primeert en
dus zijn de wapens open als we stappen. En even later, wanneer we
een beek oversteken, zie ik nog een veiligheidsautomatisme bij de
jagers: wapen open, munitie verwijderen, loop van het geweer naar
zichzelf keren en het wapen doorgeven aan de persoon ervoor. Zo
krijg ik ook voor het eerst een jachtgeweer in mijn handen. Als ik de
kostprijs hoor, laat ik het bijna vallen van ’t verschiet.
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Het dagelijkse leven door een milieubril
29 standhouders op milieubeurs ‘Lekker leven’

© Bert Van der Linden

Milieubewust leven is niet gelijk aan saai en duur leven. Om je daarvan te overtuigen slaan de gemeentebesturen van Berlare,
Laarne, Wetteren en Wichelen de handen in elkaar. Ze houden op zaterdag 5 en zondag 6 november een milieubeurs in Festivalhal
Donkmeer. Kijken, ontdekken, doen, proeven, sparen en winnen. Interessant genoeg dus voor een bezoekje.

Klimaatverandering, duurzaam en ecologisch verantwoord leven, …

De beurs kreeg de naam ‘Lekker leven’ mee.

Dure woorden die al een paar jaar overal opduiken. Vage begrippen,
zelfs voor wie al overtuigd is dat hij zijn leefwijze moet aanpassen om

Gaby: Omdat ‘lekker’ vele ladingen dekt. Het staat voor smaakvol en

de aarde overlevingskansen te gunnen. Gaby De Bruycker van onze

zorgeloos leven, genieten van het leven en er tegelijk ook zorg voor dragen.

milieudienst knikt instemmend. Want dat is net de insteek van deze

Trendy ﬁetsen met het hele gezin en gezond en lekker eten, maar evengoed

milieubeurs.

je tuin inrichten met streekeigen planten, je woning isoleren en te voet om
eitjes gaan bij de boer drie straten verder. De beurs bekijkt het dagelijks

Gaby: We laten de bezoekers van de beurs concreet ervaren wat ze zelf

leven op een andere manier en toont dat milieubewust leven een haalbare

kunnen doen als ze milieubewuste keuzes willen maken. En er zijn nogal

kaart is voor iedereen.

wat opties te bekijken: hoe wonen en bouwen we, wanneer kunnen we
ons milieuvriendelijk verplaatsen, wat eten we, welke cadeautjes kopen we,
hoe slagen we erin om minder energie te verbruiken thuis, … Tientallen

Doe- en winbeurs

standhouders informeren, geven praktische tips en laten ons kennis maken
met duurzame producten.

Wat zijn voor jou de opmerkelijkste stands op de beurs?
Gaby: Ik ben wel benieuwd naar de stand over groendaken. Zo’n groendak
is een dak dat bedekt is met planten. Het is niet alleen mooi om naar te
kijken, het beperkt ook de kans op wateroverlast, isoleert goed en vraagt
minder onderhoud dan een klassiek dak. Bovendien is een groendak
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Duurzaamheid in mensentaal
Duurzaam leven houdt in dat we gebruik maken van alles wat de aarde
ons te bieden heeft en dat we er meteen ook voor zorgen dat onze (klein)kinderen
dat ook nog kunnen.

milieuvriendelijk, omdat het in zekere mate luchtvervuiling bestrijdt. Op
de beurs stellen we ook een elektrische auto voor. Die wil ik wel eens zien.
En verder ben ik zeer benieuwd naar de uitleg over voedselteams (zie ook

Voedselteams: eten ‘van achter
de hoek’

apart kaderstuk n.v.d.r.).
Een opgemerkte deelnemer aan de beurs ‘Lekker leven’
Jullie promoten de beurs ook als een doe-beurs.

is v.z.w. Voedselteams. Een voedselteam is een groep van

Wat kunnen bezoekers zelf doen?

mensen uit dezelfde buurt die samen verse groenten,
fruit, vlees, brood, zuivel en wereldwinkelproducten

Gaby: Eten en drinken! Vele standhouders laten je proeven van huisge-

aankopen uit de streek.

maakte advocaat, bier, wijn, kaas en groentetaarten. Je mag snuisteren
tussen rekken kinderkleding. Je ontdekt alles over alle mogelijke premies,

Enkele voordelen volgens de leden:

zonne-energie en superisolerend glas. Het advies krijg je er gratis bij. Je

•

“Ik weet waar mijn voedsel vandaan komt.”

ondervindt hoe je slimmer kan omgaan met energie thuis, test de energie-

•

“Ik kies voor gezonde kwaliteit zonder pesticiden,
hormonen en bewaarmiddelen.”

ﬁets of steekt van alles op over energiebesparing dankzij de interactieve
elektromodules van Eandis. En met een aantal leuke demonstraties doe je

•

“Het voedselaanbod is seizoensgebonden.”

beslist inspiratie op om zelf thuis aan de slag te gaan. Want wat dacht je

•

“Ik betaal een eerlijke prijs, zonder de kost van veel

van een demo over het opsmukken van kringwinkelmeubeltjes?
De aﬃche van de beurs lokt ons met een gratis plooiﬁets elke dag.

verpakking en tussenhandel.”
Lid worden van v.z.w. Voedelteams kost 10,00 euro per
jaar en per gezin. Als lid van een lokaal voedselteam

Gaby: Dat is dan ook een hele mooie en nuttige prijs ter waarde van 450,00

stel je dan zelf je pakket samen, je bestelt het via de web-

euro. Maar dat zijn niet de enige prijzen. De organiserende gemeentebestu-

winkel en haalt het af in het depot in je buurt.

ren verloten elk uur een mooi pakket van Oxfam ter waarde van 25,00 euro

Betalen doe je op maandbasis en via overschrijving.

en deelnemers als Eandis en a.i. Tecno brengen ook enkele cadeautjes mee.
meer info: www.voedselteams.be
Kom je zelf met de ﬁets naar de beurs?
Gaby: (lacht) Natuurlijk! Jij ook?
Natuurlijk! Tenzij het milieuonverantwoord hard regent.
De beurs telt 29 standhouders. Uit Berlare komen BredeKop Wind,
a.i. Tecno, Oxfam Wereldwinkel en Jerseyfokkerij Pedro De Gelder.
Gaby De Bruycker van de milieudienst:
meer info:

“De beurs laat zien dat milieubewust leven

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

een haalbare kaart is voor iedereen.”

De beurs ‘Lekker leven’ vindt plaats in Festivalhal
Donkmeer op zaterdag 5 en zondag 6 november,
telkens van 13.30 tot 18 uur. Gratis toegang.
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Berlare kermis: even groot volksfeest als in 1964
Over gelijkenissen en verschillen vroeger en nu
Niet-inwoners en inwijkelingen vragen zich oprecht af hoe het komt dat Berlare kermis, en dan in het bijzonder jaarmarkt,
telkens weer zo’n volkstoeloop teweegbrengt. Een verklaring hebben we niet onmiddellijk. Maar die buitengewone drukte is geen
verschijnsel van de laatste jaren. Aan de hand van een artikel uit De Voorpost van 1964 bekijken we twee opvallende gelijkenissen
en verschillen tussen de kermis van nu en die van toen.
Het was vijf dagen lang koppen lopen op Berlare kermis 2011.

Och ja. We hadden in de inleiding, naast de gezellige drukte, nog een

Meer dan 50 jaar terug was dat niet anders. Hector Blancquaert schrijft

tweede opvallende gelijkenis beloofd: er zijn veel minder cafés dan in

in De Voorpost van 1964 dat de kermis op heel wat belangstelling

de jaren ’60, en toch komen de kermisgangers even zat naar huis.

kan rekenen, ook uit andere gemeenten. Hij heeft het over “een grote
menigte, talrijke kramen en een zonovergoten dorpsplein”.
Opvallend in het straatbeeld vroeger was de muziekkiosk, vlak naast
de schandpaal. Op zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag was die
voorbehouden voor de drie Berlaarse fanfares van toen: het liberale
Sint-Cecilia, het katholieke De Vriendenbond en het socialistische
Volharding. In de namiddag van kermiszondag was er een groot
muziekfeest met heel wat niet-Berlaarse maatschappijen. Dit festival
avant la lettre bracht veel volk op de been van heinde en verre. De
fanfares hielden optochten en parades met veel toeters en bellen, en
concerteerden op de kiosk. Het moet volgens Hector Blancquaert een
prachtspektakel zijn geweest.
De veeprijskamp en de veemarkt zijn de laatste jaren verdwenen. Dat
is immers intussen bij wet verboden. Maar in 1964 kwamen nogal wat
mensen kijken naar de runderen en de varkens. Voor de varkens en
vooral biggen moest je richting Rond Huis stappen. De biggen lagen
toen per nest te koop in grote ronde tenen (‘wijmen’) manden. De
paardenwedstrijd ging door onder de bomen langs Janssens fabriek.
En de runderen tot slot kon je bewonderen aan het Beukenplein. De
deelnemerslijsten van 1964 laten zien dat nogal wat fokkers van buiten
de gemeente kwamen. Gelukkig konden een aantal inwoners de eer
hoog houden. Zo kaapte bijvoorbeeld veehandelaar André De Maere
de prijs weg voor het grootste aantal runderen.

met dank aan Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare
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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
Frank Van Laere (Open vld) | Mosseveldstraat 14
0474 24 78 18
frank.vanlaere@telenet.be
Tania Vis (cd&v) | Hogeweg 22
052 42 30 16
tania_vis@telenet.be
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: 1, 2 en 11 november

> IN GEMEENTEHUIS OVERMERE

buitenschoolse kinderopvang
locatie Berlare
locatie Overmere
locatie Uitbergen

z

GEMEENTESCHOOL
Kleine Kouterstraat 1

z

MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST
Tijdelijk onderkomen in Overheet 15

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
9-12 uur
dinsdag
9-12 uur/13-19 uur
woensdag 9-12 uur/13-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur

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

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
Gesloten van 20 december tot en met 1 januari.
z

JEUGD & VORMING
Gaver 72

09 367 87 55

z TOERISME

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

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

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

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
Greta Van Boven (Open vld) | E. Hertecantlaan 90
Martha Tackaert (onafhankelijk) | 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 51 29 08
052 42 30 82
052 42 73 66
052 42 42 80
0498 93 04 06

> DIENSTEN
z

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

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

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

z

woonzorgcentrum Ter Meere
Baron Tibbautstraat 29

09 326 97 30
termeere@ocmwberlare.be

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

PARTNERS
z

containerpark, Bollewerkstraat
Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingsuur
Inlichtingen Verko
openingsuren dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

z

z

z

z

052 42 69 65
052 21 39 91

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

gemeentelijke kunstacademie
afdeling muziek & woord

09 369 24 90
www.gamwwetteren.be

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

078 15 01 00
enkel op afspraak

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) 09 337 50 40
Baron Tibbautstraat 29A
pwa.berlare@ocmwberlare.be
openingsuren
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur
vakantie van 31 oktober t.e.m. 4 november
en van 26 december t.e.m. 2 januari

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 (Johan)
0475 43 30 35
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

02

04

01 Karateclub Kusanku en de Vlaamse Karate Federatie organiseerden op 9 oktober het provinciaal kampioenschap in sporthal
Berlare. Er waren 130 katadeelnemers (stijloefeningen) en 75 kumitedeelnemers (kamp). Onze Berlaarse club zag drie leden op
het podium: Noél De Coensel (1ste plaats kata +35 jaar), Thomas Van Hout (3de plaats kata juniores) en Steve Mievis (2de plaats
kumite +18 jaar).
02 De dames van Judoclub Berlare behaalden vijf podiumplaatsen op het provinciaal kampioenschap in Kruishoutem: goud voor
Soﬁe De Saedelaere, Evelien Cappaert en Nathalie Claes, brons voor Laure Praet en voor Laurie Van Aelst. Op de foto zien we
Soﬁe De Saedelaere op het hoogste schavot.
03 WTC De Dorpsvrienden van Uitbergen kregen woorden van lof vanwege meer dan 120 deelnemers voor de ‘100 km rond
Uitbergen’.
04 Meer dan dertig kleuters genoten van de eerste voorleessessie in de bib. De volgende voorleesmomenten vinden plaats op
9 november en 7 december, telkens om 15 uur.

06

07

05

05 Het Pa-Gijs Wielerfeest in de Heikantstraat sloot voor de 20ste keer Overmere kermis af. Uit de 89 renners won Louis Verhelst van
EFC Quickstep Cycling Team.
06 Ondanks het zeer wisselvallige weer kon Berlare Cultoert heel wat ﬁetsende gezinnen warm maken.
07 Verrassend veel publiek bij de voorstelling ‘Missie’ op 8 oktober in CC Stroming. Het deed pater De Visscher, voor wie dit het afscheid
was vóór zijn terugreis naar Congo, zichtbaar veel plezier. Op de foto ‘blinkt’ hij tussen acteur Marcel Thijs en schrijver van het stuk
David Van Reybrouck.

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!

| 48 |

Kers op de taart!
Op een nazomerse avond spraken wij af met kleuterjuf An De Block. Een gezellige babbel leidde ons naar de koetjes en kalfjes van deze wereld. Over paddenstoelen, dolﬁjnen, sneeuwwitje, het fazantenbos en raketsla. En natuurlijk
ook over 50 worden.

Welke kunstenaar bewonder je?
Wat eet je absoluut niet graag?
Droombestemming?
Wat en wanneer zing je?

An De Block (wordt op 31 oktober 50 jaar)
Is 50 worden een mijlpaal An?

Kan je er je hart ophalen?

Waar kan je nog ongelooﬂijk in op gaan?

An: Och, ik ben twee maal 25 en dat is voor mij

An: Overal in de natuur kan ik dat. Als ik buiten

An: Kanoën. Ik heb het in Noorwegen geleerd.

niet hetzelfde als de helft van 100. Niet dat ik dat

loop, word ik ook een echte verzamelaar: pad-

Rustig peddelen in de boot, het geluid van klot-

per se wens te relativeren, maar ik leef wel graag

denstoelen, caracollen, raketsla, zeekraal, … Het

send water. De kleine mens in de grootse natuur,

met een positieve ingesteldheid. Oud of niet, een

lijkt alsof ik geboren ben met extra voelsprieten

zeg maar. Dat brengt me tot rust. Verder doe ik

mens wordt maar eenmaal 50. Daarom heb ik

of sensoren. Ik leid een echt zintuiglijk leven: zien,

ook aan Biodanza. Dat is een dans die energie

besloten om dat te vieren met de mensen die mij

ruiken, proeven én goesting voelen om kennis

geeft: door de muziek voel je en dans je datgene

genegen zijn. Toen ik bezig was met de uitnodi-

op te doen. Met mijn mobilhome zoek ik de

wat leeft binnen in jezelf.

gingen, viel me op hoeveel mensen ik wel ken.

mooiste plekjes op die de natuur ons te bieden

Dat doet me deugd. Als iedereen kan komen, is

heeft. Mijn voorlopige topper is een plekje aan

Met welke jarige mogen we volgende keer

het kot te klein (lacht).

de Ourthe. Forellen bakken bij de kolkende rivier,

afspreken?

wandelen in de nevel, de vuurvliegjes die als
Heb je altijd in Berlare gewoond?
An: Ja. Meer zelfs: ik heb nog nooit verder dan

LED-lampjes rond je hoofd dansen ’s avonds,

An: Kathleen Adam. Een buurvrouw van een

… Ik vind het er geweldig. Het is mijn aards

paar huizen verder met een fantastische

paradijs.

boomhut in de tuin.

1 km van de kerktoren gewoond. Waar ik nu
woon, hoor ik de kerkklokken weer luiden. Zalig.

Opgetekend door Jef Coppieters.

Weet je, het dorp is mijn vroegere speeltuin.
Neem nu het kasteel: vroeger hing er een sprookjesachtige, mythische sfeer rond. We keken door
spleetjes in de kasteelmuur en droomden van
prinsen en koetsen. Sinds kort kunnen we gere-

Bezorg An een onvergetelijke verjaardag.

geld eens het park en kasteel inlopen. Ik ben er

Stuur haar een verjaardagskaartje

nog geen prins tegen het lijf gelopen. Maar het is

via de redactie van Infogem, Dorp 22.

en blijft een prachtig groen domein.
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