|1|
GEMEENTEMAGAZINE JANUARI | FEBRUARI 2012

Vernieuwd mobiliteitsplan
in openbaar onderzoek

Verwarmen met
beperkt budget

Eendengesnater
aan het water
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Sportgala huldigt kampioenen
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Waarom de maand januari
zo bijzonder is
Ik heb een speciale band met januari, de eerste maand van het jaar.

W I E WAT WA AR

Niet alleen omdat ik in deze maand een jaartje ouder word, maar ook omdat januari altijd
een nieuwe start betekent. Dit is dan ook voor mij het moment bij uitstek om goede voornemens te maken, om dan meestal, na enkele dagen, automatisch in mijn oude gewoonten te vervallen.

43

Ik heb ergens gelezen dat de kans dat je slaagt in je goede voornemens, verhoogt naarmate je deze aan meerdere mensen zou meedelen. Om niet tot het einde van mijn leven
aan mijn niet-vervulde goede voornemens te worden herinnerd, hou ik deze toch maar
wijselijk voor mijzelf.
De maand januari is tevens de maand van nieuwe ontmoetingen. Er gaat geen weekend
voorbij of er vindt ergens een nieuwjaarsreceptie, - etentje of -concert plaats.
Als schepen bevoegd voor cultuur kan ik dit alleen maar toejuichen, want steeds meer
mensen geraken in een sociaal isolement. Deze bijeenkomsten zijn een laagdrempelige
gelegenheid om nieuwe contacten te leggen. Een babbel met buren, met mensen met
dezelfde of net andere interesses, met mensen van vroeger, nu en later.
Het gaat absoluut niet om de inhoud van de glazen of de exclusiviteit van de hapjes. Wanneer er een warm gevoel heerst, is men in zijn opzet geslaagd. Ik weet dat in elke vereniging echte en hechte vriendschappen ontstaan voor het leven. Een mens is een sociaal dier
en heeft behoefte aan contacten met zijn medemens om gelukkig te zijn.
Bij deze nodig ik jullie dan ook uit op 8 januari op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Berlare tussen 11 en 13 uur.
De maand januari is ook bijzonder gezien het de maand is waarin nieuwjaarswensen worden uitgewisseld. Ik maak van deze gelegenheid dan ook gebruik om iedereen een zalig,
gelukkig, warm en gezond 2012 te wensen.
Tijd om te genieten van vriendschappen, van ﬁjne en hartverwarmende ontmoetingen. En
wanneer het iets minder gaat en tegenslagen toch jouw levensweg zouden doorkruisen,
wens ik je de kracht om door te gaan. Een half vol glas is nog altijd beter dan een half leeg
en maakt het leven een stuk eenvoudiger.
Geniet van 2012.

Anne Marie De Lausnay
schepen bevoegd voor cultuur, landbouw, polders, dijken,
middenstand, lokale economie en groenplanning

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.

Klaar voor de start!
Robin Van Steen (20) uit Overmere staat klaar voor de start van een druk schaatsseizoen. Hij maakt deel uit van de Belgische ploeg shorttrack,
een spectaculaire vorm van hardrijden rond een 111,12 meter lange ovaal op een ijshockeybaan. Robin is maar heel even in ons land: de ploeg bereidt het
seizoen voor in Canada. Terwijl zijn collega’s aan 55 km/uur rondjes draaien op de ijsbaan, vertelt Robin dat ze mikken op een sterk Europees kampioenschap
in Tsjechië en op de wereldbeker in Nederland. Om zijn droom te bereiken, staat Robin elke dag om 5.30 uur op en traint hij twee keer per dag.
En zeggen dat het allemaal toevallig begon als kleine jongen op ons Donkmeer…
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Nieuwe reeks ‘Start to run’ op komst
Er begint een nieuwe reeks ‘Start to run’ op donderdag 29 maart. Met ‘Start to run’ bouwt
iedereen, ongeacht leeftijd en conditie, in tien weken tijd een aanvaardbare conditie op.
Samen met de jogbegeleider oefenen de deelnemers twee keer per week.
Na deze lessenreeks is iedereen in staat vlot 5 km ononderbroken te lopen.
De begeleide sessies vinden tien opeenvolgende weken plaats op donderdag
en maandag van 19.30 tot 20.30 uur. Plaats van afspraak is het kerkplein in Uitbergen.
Het hele programma kost 20,00 euro.
meer info en inschrijven:
sportdienst, 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be

Wijzigingen rond afval
De aparte inzameling van luiers houdt vanaf 1 januari 2012 op te be-

restafvalzak. Restafvalzakken zullen trouwens vanaf 2012 geel zijn in

Nieuwjaarsreceptie
voor inwoners

plaats van bruin. Die aanpassing komt er op vraag van het personeel

Naar goede gewoonte nodigt het gemeentebestuur alle

dat de bruine zakken in het donker moeilijk ziet liggen.

inwoners uit op een nieuwjaarsreceptie in Festivalhal

Met de feestdagen voorziet Intercommunale DDS-Verko tijdelijk een

Donkmeer. Dit jaar op zondag 8 januari van 11 tot 13 uur.

extra glasbol in de Meerstraat en in de Kerkwegel.

Een mooie kans om met vrienden, kennissen en buren bij

En tot slot zijn eierschalen, mest van vleesetende huisdieren en vlees-

te praten en te toasten op een gezond en gelukkig 2012.

staan. Men vindt geen eﬃciënte recyclagemethode voor deze fractie
die daarom gewoon wordt verbrand. Voortaan deponeer je luiers in de

saus niet meer welkom in de GFT-container. Deze voorzorgsmaatregel
komt er op initiatief van de federale overheid, ter beveiliging van de

meer info: gemeentesecretariaat,

voedselketen.

052 43 23 40 en onthaal@berlare.be

meer info: Intercommunale DDS-Verko, 052 21 39 91
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O n td e k d e d i ens t reg el i ng van d e gr atis feestbussen op oudej aar snacht op w w w. delij n. be/oud ejaar.

M et de steun van provincie O ost-Vlaanderen.

|

Toon ons dat j ij de autogordel dr aagt. M aak een foto of filmp je en

po st h e t o p w w w.faceb ook . com/ het k l i k t t u s s enons.

|

S luitingsdagen container par k 2012: alle wettelij k e fe estd ag en

en di n s d a g 1 4 a u g us t u s, d i ns d ag 2 5 s ep tem b er en woensdag 26 septem ber.
ver hu i s d n a a r O ve r h eet 1 5 .
de k no p ‘ ve r k e e r s h ind er ’.

|

|

|

Het gem eentem agazij n is t ijd elijk

Ver k eer s hi nd er i n onze gem eente? Blij f op de hoogte v ia w w w. ber lare. be en k ies d aar
A l l e B er l aar s e b egr a afplaatsen zi j n tij dens de w i nter uren open v an 8. 30 tot 17 uur.

|

N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f i l m i s er nu ook een ‘ S ch ellebelle 1919’ fietsroute. D e folder i s gr atis ter beschi k k in g op d e
d i e n s t to e r i s m e. J e k a n e r m e te e n o o k d e f i l m ze l f o p d vd k o p e n . I nfo : 0 9 3 4 2 9 2 4 0 .
lijkse U i T-n i e u ws br i ef vi a cu l t u u r @ b er l are. b e.

|

|

Schrijf je in op de maande-

Ver m ij d geur hi nder en k oop in het gem eentehui s k lei nere rest af -

v a lzak k e n (h e l f t v a n d e i nhou d van d e s t and aard zak k en) . I nfo: 052 43 23 46.

|

N ieuw i n het aanbod v an de b ib : Wii-

spelletjes (games), Fundels (e -boek en voor k i nderen) en K amishibai (ver telplaten voor k leuters). I nfo: 052 42 61 88.

|

D e be n e fi e ta c ti e van v. z. w. J eu g d hu i s J Z N op zondag 21 augustus br acht 2. 808, 40 euro op voor een hulp p rojec t

in I nd i a . M e e r i n fo op w w w. b al ad har s han. org.

|

Het provinciebestuur heef t recent een Steunpunt Duur zaam Wo -

n en e n B o u we n o pg es t ar t . Voor i nfo en ad vi es : w w w. oost-v laanderen. be/ dubo.

|

Jonge mensen tussen 12 en 16
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Vanaf 30 januari: inschrijven kinderopvang krokusvakantie
Het gemeentebestuur voorziet gemeentelijke kinderopvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de krokusvakantie
van maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari. Zowel in Berlare, Overmere als Uitbergen, van 7 tot 18.30 uur.
Inschrijven kan vanaf maandag 30 januari per post,

Fotowedstrijd

e-mail of bij afgifte op de locaties.

Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd?

Het verplichte inschrijﬀormulier is vanaf 23 januari 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

Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem in
Neem deel aan Dikketruiendag op donderdag 16 februari

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

en zet de thermostaat enkele graden lager.

Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een

Een geschikt moment om meteen even na te denken

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

over hoe jij zelf met kleine dagelijkse dingen een steentje

etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden.

bijdraagt aan de klimaatproblemen.

We maken de winnaar bekend in het volgende nummer.

Wat enkele jaren geleden begon als een scholenactie,
is uitgegroeid tot een algemene campagne op scholen,

Winnaar Infogem november-december

thuis en op het werk.

(oplossing: detail oorlogsmonument kerkplein Overmere):

meer info: http://dikke-truiendag.lne.be

Iris Blancquaert (Kerkstraat 108A) mag haar waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

jaa r vi n d e n le u k e o p d r achten en i nfor mat i e om k om af te m ak en m et di p op w w w. nok nok . be.

|

Leercontr ac ten n iet

lan ger a lle e n vo o r zel fs t and i g ond er nem er s. Voor taan zi j n er ook opleidingen logisti ek m edewer k er i n de k i n d er- of
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 wer k e r. I nfo : w w w. l e e r t i j d. b e.

|

Betrok k en bij een ar-

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 ? 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
elk e e e r s te d i n s d a g van d e m aand van 1 3 . 3 0 tot 16 uur. I nfo: 053 73 22 87.

|

Het algem een w ater ver k oopre g lemen t

v a n d e Vl a a m s e M a at s chap p i j voor Water voor zi e ni ng is si nds k or t v an k r acht. Je leest het integr ale regle men t op
w w w.v mw.be /wa te r ver k oop reg l ement .

|

B l i j f p er e -m ai l op de hoogte v an om lei di ngen op j ouw bus- of t ramlijn .

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 .
mo ei te wa a rd vo o r ( ver ) b ou wer s.

|

v a n Ea n d i s, k a n o p ht t p : / / k l achten. eand i s. b e.
I n fo : D e Vl a a m s e Bi j@ gmai l. com .

|

|

Eandis. be lij st de prem ies op voor r ati oneel energiege b ruik . D e

Een k lacht melden over een slecht herstelde opr it of slordige ber m na wer k en

|

G r ati s begi nner scur sus ‘ bi ologi sch’ i m k eren star t in m aar t in M elle.

D ami aanac t i e loopt v an 27 t. e. m . 29 j anuar i . 40, 00 euro volstaat om een lep ra- of

tbc-pa ti ë n t te re d d en. I nfo op w w w. d ami aanac t ie. be.

|

resse h e e f t i n D a m iaanb ou w k am p en. I nfo: 0 9 3 8 3 55 63.

Er i s een infodag i n M echelen op 14 j anuar i voor wie in te -
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Hoe maak je de zwakke weggebruiker sterk?
Openbaar onderzoek vernieuwd gemeentelijk mobiliteitsplan

© Bert Van der Linden

Gemeente Berlare heeft een voorstel klaar om haar
mobiliteitsplan te actualiseren. Dit plan bevat de krijtlijnen om
de verkeersstromen in onze gemeente te beheersen en
om de verkeersveiligheid te verhogen.
Inwoners kunnen het ontwerpplan inkijken
en hun opmerkingen geven tot en met
31 januari 2012.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan dateert

De voorbije tien jaar zijn trouwens ook

Ondanks die kleine bewegingsruimte ziet

van 2001. Een ministeriële omzendbrief

nogal wat nieuwe inzichten rond mobiliteit

Berlare de update als een kans om drie

verplicht elke Vlaamse gemeente nu

gelanceerd. Maar het decretale kader is

thema’s uit het originele mobiliteitsplan te

haar plan te herbekijken. Dat zorgt voor

zo strak en de wegeninfrastructuur zit zo

verbreden en te verdiepen: categorisering

gemengde gevoelens, zegt ook Wim Arbijn

versnipperd bij gewestelijke, provinciale en

– circulatie – snelheidsplan; netwerken

(sp.a), schepen bevoegd voor mobiliteit.

lokale diensten dat de manoeuvreerruimte

langzaam verkeer (ﬁetsroutenetwerken

“Het is een goede zaak dat elke gemeente

op gemeenteniveau zeer beperkt blijft.”

en trage wegen) en parkeerbeleid (met

zijn verkeerssituatie opnieuw onder de loep

bijzondere aandacht voor toeristisch en

neemt en bijstuurt.

functioneel parkeren en het parkeren van
vrachtwagens).
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Om de verkeersleefbaarheid te verbeteren en de verkeersveiligheid te

De ﬁets moet bij korte verplaatsingen een waardig alternatief worden

verhogen, kiest het gemeentebestuur in het vernieuwde mobiliteits-

voor de auto. Dat betekent dat, eventueel met alternatieve (trage)

planontwerp duidelijk voor duurzame oplossingen. Mobiliteitsambte-

wegen, de reistijd binnen de bebouwde kom voor zowel ﬁetser als

naar Phyllis Bauwens licht toe: “Een duurzaam mobiliteitsbeleid geeft

autobestuurder (bijna) even lang moet zijn om het aantrekkelijk te

voorrang aan voetgangers, ﬁetsers en openbaar vervoer. Pas daarna

maken. “We willen ons verder toespitsen op veilige schoolroutes en

komt de auto. We willen zeker geen anti-autobeleid voeren, maar

–omgevingen. We bekijken ook de mogelijkheden om wegen naar

onderzoek leert ons dat gemeenten die werken volgens dit principe

openbaar vervoeraansluitingen interessanter en veiliger te maken voor

leefbaarder, veiliger en bereikbaarder worden.”

zwakke weggebruikers. Bij de heraanleg van de N467 bijvoorbeeld,
die Berlare verbindt met het treinstation van Schoonaarde, zullen

Het ontwerp bestaat uit een informatief en een richtinggevend deel.

we bij de Vlaamse overheid aandringen op een veilig ﬁetspad”, aldus

Het informatieve stuk situeert Berlare in ruimtelijke plannen en studies,

Bauwens.

analyseert de huidige verkeerssituatie en legt kansen en pijnpunten
bloot. Het richtinggevende luik ontwikkelt pistes en initiatieven om de
gewenste toestand te bereiken.

Lees verder >
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Het nieuwe ontwerpplan heeft ook de wegen in Berlare verder geca-

Wat vind jij ervan?

tegoriseerd in hoofdwegen (E17), secundaire wegen (baan Gent-Dendermonde) en lokale wegen met nog een aantal onderverdelingen.

Dit plan heeft er al een heel traject op zitten. De gemeentelijke

Schepen Arbijn verduidelijkt: “Die wegenhiërarchie is belangrijk omdat

begeleidingscommissie heeft alle tussenstappen gemaakt. Die com-

we daar ons inrichtings-, snelheids- en voorrangsbeleid aan koppelen.

missie komt geregeld samen en bestaat uit vertegenwoordigers van

Uitgangspunt hier is dat we, waar mogelijk, onze dorpskernen sparen

gemeente Berlare, de lokale politie, provincie Oost-Vlaanderen, Agent-

van doorgaand verkeer. Om een voorbeeld te geven: de Veerstraat

schap Wegen en Verkeer, De Lijn en een studiebureau. De begelei-

en de Molenstraat zijn ingedeeld als lokale ontsluitingsweg. Dat is

dingscommissie heeft tussentijds een aantal voorbereidende nota’s

een nog lagere categorie dan in het mobiliteitsplan van 2001. Dat

geschreven die werden goedgekeurd door een provinciale auditcom-

betekent dat doorgaand verkeer van Lede naar Lokeren moet worden

missie. Het ontwerp zelf is al besproken in de Gemeentelijke commis-

aangemoedigd om dat niet via Uitbergen te doen. Dat kan met onder

sie voor Ruimtelijke Ordening en in de gemeentelijke milieuraad en

meer snelheidsbeperkingen, aangepaste wegeninfrastructuur en

gaat nu dus in openbaar onderzoek. “Dat wil zeggen dat nu ook elke

politiecontroles.” Om dezelfde reden komt ook Kamershoek-Schuitje in

burger het ontwerp kan inkijken en zijn opmerkingen, bezwaren en

een lagere wegencategorie dan nu nog het geval is.

adviezen mag indienen. Dat kan tot en met 31 januari 2012. Het dossier vind je terug op de gemeentelijke website. Het ligt ook ter inzage

Het voorliggende plan meldt tot slot ook nog initiatieven rond parke-

op de technische dienst in het gemeentehuis”, aldus nog Bauwens.

ren. Zo moeten vrachtwagens parkeermogelijkheden krijgen bij het
op te richten lokaal bedrijventerrein in Overmere (Baron Tibbautstraat)

meer info:

en in KMO-zone Galgenberg, in de buurt van het containerpark. Voor

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

die laatste parking is nog een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) nodig.

www.berlare.be

“Verder merken we dat de parking van sporthal Overmere en die van

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 31 januari

Festivalhal Donkmeer nog onvoldoende worden benut. Dat zijn noch-

2012. Opmerkingen, bezwaren, adviezen bezorg je aan-

tans twee mooie oplossingen om de parkeerproblematiek daar aan te

getekend aan het college van burgemeester en schepe-

pakken. Daarom willen we beide parkeerzones sterker promoten en

nen, Dorp 22, of aan het loket van de technische dienst

duidelijker aanduiden. Aan het Donkmeer onderzoeken we de ko-

tegen ontvangstbewijs.

mende jaren of een extra parking wenselijk is”, besluit schepen Arbijn.
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Ik heb een klacht!
Heb je een klacht over het gemeentebestuur?
Dan kan je dat laten weten. Dat is je recht.
En er bestaat een duidelijke procedure voor die de gemeenteraad
heeft goedgekeurd.
We zetten hier op een rijtje wat een klacht is, hoe je een klacht
indient en wat het gemeentebestuur met jouw klacht doet.

Spelregels van klachtenmanagement bij het gemeentebestuur
Iedere inwoner kan zijn ongenoegen uiten bij het gemeentebestuur

Hoe dien je een klacht in?

over een product. Ook een handeling en gedrag (of het achterwege
blijven daarvan) van een dienst, personeels- of raadslid komen in

Je dient een klacht in per brief, e-mail of mondeling aan de telefoon

aanmerking voor een klacht.

of een loket. Formuleer je klacht zo nauwkeurig mogelijk en vergeet
niet je naam en adres te vermelden. Anonieme klachten en vaag
omschreven klachten zijn immers niet ontvankelijk en worden dus

Een klacht is geen informatievraag,
suggestie of melding

niet behandeld.

Een boom die het zicht belemmert, een defecte straatlamp, een

Wat gebeurt er met je klacht?

probleem met de huisvuilophaling of riolering, een suggestie om verkeerslichten te plaatsen aan een kruispunt, een vraag om een bouw-

Iedere inwoner die een klacht uit, heeft recht op een klantvriendelijke

dossier in te kijken, … Dat zijn geen klachten. Het gemeentebestuur

en grondige behandeling van zijn klacht. De klacht wordt op het amb-

maakt een onderscheid tussen een informatievraag, een suggestie,

telijk niveau van de gemeente ontvankelijk verklaard, geregistreerd en

een melding en een klacht.

behandeld. Dat gebeurt maximaal onafhankelijk van de dienst waarop

• informatievraag: je wil op een snelle en correcte manier

de klacht betrekking heeft en onafhankelijk van de politieke mandata-

inlichtingen inwinnen of doorverwezen worden;
• suggestie: je doet een voorstel voor een verbetering van de
werking van het gemeentebestuur;
• melding: je signaleert een bepaalde tekortkoming in het
functioneren van het gemeentebestuur. Je bent op zich niet

rissen. Hiervoor heeft het gemeentebestuur een klachtenambtenaar
aangesteld die het proces begeleidt.
Voor klachten over lokale mandatarissen bestaat een aparte procedure. Een deontologische raad, samengesteld door de gemeenteraad,
buigt zich over deze zaken.

ontevreden over het optreden van het bestuur en het bestuur
had de tekortkoming redelijkerwijze niet kunnen voorkomen.

We proberen zo snel mogelijk een klacht te behandelen. Soms kan

Voor dit soort meldingen bestaat de meldingskaart in Infogem

dat onmiddellijk, soms niet. Wettelijk moet een klacht behandeld zijn

en de elektronische meldingskaart op www.berlare.be;

binnen de vijftig werkdagen. Uitzondering hierop zijn de gevallen

• klacht: je maakt duidelijk kenbaar dat je ontevreden bent over een

waarvoor een raadsbesluit nodig is.

door het gemeentebestuur al dan niet verrichte handeling of
prestatie. Ook hier zijn nog een aantal uitzonderingen.

Het gemeentebestuur is een lerende organisatie. Een terechte klacht

Volgende zaken zijn voor de wetgever geen klacht:

verplicht ons de bestaande procedures grondig te evalueren en te

• niet akkoord gaan met beleidsopties van het gemeentebestuur;

zoeken naar verﬁjning en bijsturing. Want de bedoeling is dat een

• klagen over aangelegenheden waarbij de klager geen belang

bepaalde (soort) klacht niet meer terugkeert.

heeft;
• bezwaren tegen beslissingen over vergunningsaanvragen,
belastingen, …;
• beroepen tegen beslissingen die moeten worden aangevochten
bij de toezichthoudende overheid of de Raad van State.

meer info: communicatiedienst, 052 43 23 30
en communicatie@berlare.be
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Studie rond waterafvoer Donkmeer en Berlare Broek
Gemeente Berlare, polderbestuur Tussen Schelde en Durme, de provincie Oost-Vlaanderen

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

en het Vlaams Gewest bestellen samen een studie. Het onderzoek moet verschillende mogelijkheden
aanreiken om het waterpeil van het Donkmeer en Berlare Broek beter te beheersen.
De waterniveaus in het Donkmeer en Berlare Broek zijn moeilijk onder controle te houden.
Dat bleek vorig jaar nog, toen verschillende inwoners van Kamershoek en Schuitje het water
gevaarlijk dicht bij hun woning zagen komen.
Al het water van Berlare Broek moet momenteel door het Donkmeer alvorens het uitmondt in
de Schelde. Die op het eerste zicht bizarre en lange route heeft een reden. Berlare Broek vangt
namelijk tijdens de winter het teveel aan water op het Donkmeer op. In de zomer volgt het water een omgekeerd traject: het opgeslagen water in Berlare Broek dient dan om het waterpeil
van het Donkmeer te verhogen. Maar onder meer omdat de afstanden zo lang zijn, is de stand
van het water bijna niet te ‘regelen’.
De waterhuishouding in Berlare is een zaak van vele spelers. Die hebben nu samen een studie besteld die verschillende voorstellen moet
formuleren om het risico op wateroverlast tot een minimum te herleiden.
Het eindrapport van de studie wordt nog verwacht in 2012.
meer info: technische dienst, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be

Onzekere markten: gemeente en OCMW zetten twee grote bouwdossiers op pauze
Gemeente Berlare stopt de plannen voor een nieuw administratief centrum even in de koelkast. Dat doet ook OCMW Berlare met
de bouw van de serviceﬂats op de site van het voormalige rusthuis in de Gaver. Het bestuur neemt de maatregelen omwille van het
economisch ongunstig klimaat.
De gemeente wilde de bouw van het nieuw administratief centrum in 2012 aanvatten. Burgemeester Katja Gabriëls (Open vld) licht toe: “Wij zijn
nog steeds overtuigd van de noodzaak van een nieuw centrum waar onze diensten worden samengebracht. We kochten het gebouw drie jaar
geleden en nu is het dossier volledig aanbestedingsklaar. Maar omdat we momenteel in een gewijzigde globale ﬁnanciële context werken, lijkt
het ons raadzaam om even de economische evolutie af te wachten alvorens hier een deﬁnitieve beslissing te nemen.”
Voor de serviceﬂats op de Gaver was de procedure reeds gestart maar de prijs van de enige bieder zat ver boven de geraamde kostprijs. Daarop
besliste het OCMW-bestuur de werken niet te gunnen en alternatieven verder te onderzoeken.
Gemeente en OCMW benadrukken nog dat ze de plannen inhoudelijk niet bijsturen,
dat beide projecten noodzakelijk zijn en dat verdere stappen zullen genomen worden
na grondig overleg.
meer info:
gemeentesecretaris, 052 43 23 41 en secretaris@berlare.be
ocmw-secretaris, 09 326 97 11 en secretaris@ocmwberlare.be
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Drie koningen, geef mij ne nieuwen hoed.
Met ﬂuo.
Zorg dat je kinderen zichtbaar zijn op de openbare weg

© Bert Van der Linden

Tips voor ouders
Heel wat kinderen trekken rond 6 januari van deur tot deur om te zingen
in ruil voor wat snoep. Een leuke traditie, maar niet zonder risico’s. Stuur je

• Driekoningen zingen is een spel voor kinderen.

zoon of dochter niet zomaar de straat op zonder aandacht te hebben voor de

Ze vergeten hun eigen veiligheid dan makkelijk.

zichtbaarheid van je schatten. Want je wil het niet gedroomd hebben dat je

Herhaal dus dat ze voorzichtig moeten blijven en

kind als koning de deur uitgaat en als engel terugkeert…

benadruk vooral dat ze altijd moeten stoppen
alvorens over te steken;
• Laat ze eerst aanbellen aan de ene kant van de straat

De cijfers spreken voor zich. De koplampen van een auto ontdekken een voetganger

en pas daarna aan de andere kant, zodat ze niet over

met donkere kledij op 20 meter, met lichte kledij op 50 meter en met reﬂecterende

en weer zigzaggen;

accessoires op 150 meter. De remafstand van een auto bij 50 km/uur bedraagt 26

• Wijs je kinderen erop dat ze op het voetpad moeten

meter bij droog weer en 33 meter bij regen. Rijdt de wagen 70 km/uur, dan bedraagt

blijven om van het ene huis naar het andere te gaan.

de remafstand respectievelijk 44 en 58 meter. Het besluit is duidelijk: alleen met reﬂec-

Als er geen voetpad is, moeten ze links van de rijweg

terende accessoires zijn kinderen op tijd zichtbaar voor autobestuurders.

stappen, zodat ze naderende auto’s zien;
• Bevestig minstens één reﬂecterend element op hun
kledij (armband, reﬂecterende strepen, ...);

Zien en gezien worden

• Geef je kinderen een zaklamp mee.
Zo zijn ze zichtbaarder op straat.

De beste blikvanger voor een zwakke weggebruiker is het ﬂuohesje. Maar sommige
kinderen willen dat niet dragen of het verbergt - in deze context - hun koninklijk gewaad. Een reﬂecterende armband, een jas en/of schoenen met smalle, reﬂecterende
stroken bieden dan een uitkomst.

Tips voor autobestuurders

Commissaris Roland Van de Voorde van de lokale politie duidt nog een bijkomend
probleem aan: “Vaak verwarren kinderen zien met gezien worden. Ze zien de koplampen van een auto en denken dus dat de chauﬀeur hen ook heeft opgemerkt. Dat is
echter niet altijd zo. Kinderen moeten zich daar bewust van worden. Als je kinderen

• Let rond Driekoningen bijzonder goed op
wanneer je in woonwijken rijdt;
• Zie je een groepje koningen, wees dan dubbel

meerijden in de auto, maak hen dan heel bewust attent op goed en slecht zichtbare

voorzichtig. Want spelende kinderen verliezen

voetgangers.”

de veiligheidsregels wel eens uit het oog.
Soms duiken ze zelfs op van tussen geparkeerde

Aandacht voor de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers is elke dag nodig. Ook

auto’s;

voor en na Driekoningen. “Want vergeet niet dat één op vijf dodelijke verkeerslachtof-

• Rijd voorzichtig van je oprit. Soms rennen er

fers in ons land een voetganger of ﬁetser is. En de verklaring van de betrokken chauf-

kinderen over het voetpad. Kijk ook goed uit

feur luidt echt dikwijls: ik had hem helemaal niet gezien…”, besluit Van de Voorde.

wanneer je een oprijlaan of parking inslaat.
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GEREGISTREERDE GEBOORTEN
26/09/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
04/10/2011
07/10/2011
08/10/2011
13/10/2011
18/10/2011
20/10/2011
22/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
27/10/2011
27/10/2011
28/10/2011
03/11/2011
04/11/2011
09/11/2011
10/11/2011
16/11/2011
17/11/2011
18/11/2011
20/11/2011
21/11/2011
24/11/2011

Lana Fiers
Lenne De Bats
Wout Lepère
Robbe Verlaeckt
Stas Elegeert
Alexander Melis
Noémie Rots
Cathaluña Van der Taelen
Levi De Gucht
Arvid Poppe
Roan Sigin
Eva Jacobs
Basiel Van Mossevelde
Caro Coysman
Maxime De Bock
Sebastiaan De Coster
Louise Janssens
Lucas Van Uytvanck
Ruben De Smet
Lenne De Schutter
Fien Van de Velde
Kato Rogiers
Manon Van Britsom
Léon Deprouw
Caithlyn De Milde
Milan D’heer
Amber De Ridder
Isabeau Ongena
Finn Tondeleir

GEREGISTREERDE OVERLIJDENS
07/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
15/10/2011
18/10/2011
19/10/2011
21/10/2011
25/10/2011
27/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
30/10/2011
31/10/2011
02/11/2011
03/11/2011

Marcel Wynant (°13/07/1944)
Joannes Van Hecke (°11/11/1925)
Ivonne Van de Winckel (°21/02/1925)
Ivonne Wante (°27/09/1926)
Paul Thibau (°06/06/1930)
Ludo Leirens (°07/02/1962)
Eduard De Wilde (°03/05/1941)
Niels De Haen (°28/06/1999)
Maria Francois (°08/03/1928)
Emilia Raes (°20/11/1917)
Maria Sigin (°11/09/1933)
Rosa Van de Winkel (°25/11/1920)
Andreas Meganck (°25/08/1931)
Jean Stalpaert (°07/08/1935)
Gaston De Cock (°31/12/1942)
Christiana Melis (°15/08/1943)

03/11/2011
04/11/2011
06/11/2011
07/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
13/11/2011
15/11/2011
18/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
23/11/2011
25/11/2011
26/11/2011
27/11/2011
28/11/2011
02/12/2011
05/12/2011

Rosana Bauwens (°05/04/1936)
Marie-José Janssens (°14/06/1931)
Jean Baudine (°12/10/1938)
Arsène Hoogewijs (°23/11/1921)
Adolphus Heirman (°10/05/1922)
Anne Vertongen (°06/10/1947)
Petrus Baeyens (°26/01/1934)
Maria Witman (°19/08/1926)
Paul Rimbaut (°25/08/1927)
Gustaaf Van den Eeckhout (°14/11/1927)
Martha Peleman (°13/08/1923)
Emiel Van der Sypt (°10/06/1928)
Angela Van Uytvanck (°18/12/1920)
Honorina Grysolle (°07/02/1923)
Anny Janssens (°16/10/1940)
Achilles De Vetter (°22/07/1923)
Augustinus Van Canegem (°19/10/1930)
Eddy Verhulst (°05/04/1958)
Melanie De Vrieze (°06/05/1923)

VOLTROKKEN HUWELIJKEN
07/10/2011
07/10/2011
15/10/2011
22/10/2011
11/11/2011
19/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
02/12/2011

Stefaan De Geest en Suzy De Clercq
Bart Roels en Brenda Wierinck
Sylvester Verlaeckt en Jessica Maes
Kris Baeckelandt en Karolien Poppe
Wim Wartel en Katja Gabriëls
Steven Dierinck en Kirsten Lemaire
Eric Ghyselinck en Nadine Van Peteghem
Armand Vandiest en Ria Bracke
Wim Viette en Hilde Malin

GOUDEN JUBILEA
28/10/2011
2/12/2011

Andreas D’hooghe en Georgette Rubbrecht
Gustaaf Vanderheyden en Liliane De Mey

BRILJANTEN JUBILEA
13/12/2011

Alfons Moerman en Anna De Palmenaer
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’t Zijn dure honden die weglopen!
Lokale politie werkt samen met dierenasiel voor loslopende honden
Zele en Berlare hebben een contract afgesloten met dierenasiel Lief en Leed uit Wetteren om het hondenprobleem
in het politiebureau op te lossen. Naast de boete zijn ook de kosten van het asiel voor de eigenaar van de hond.

De politie van de zone Berlare en Zele ving tot voor kort loslopende

Tot 490,00 euro

honden op in het politiecommissariaat in de Poststraat in Zele. “Buren
klaagden over de jankende en blaﬀende dieren en ook onze poli-

Eigenaars van honden doen er goed aan hun trouwe viervoeter niet

tiemensen zelf zijn de honden liever kwijt dan rijk”, vertelt zonechef

kwijt te spelen. Want dat kan een dure aangelegenheid worden.

Christian De Rocker.

Zonechef De Rocker: “Om te beginnen riskeer je als eigenaar van de
hond een gemeentelijke boete die tot 250,00 euro bedraagt. Als het

De gemeentebesturen van Berlare en Zele hebben nu een oplossing

asiel jouw dier komt ophalen, betaal je 30,00 euro plus 10,00 euro

gevonden voor het probleem. Burgemeester wn Katja Gabriëls (Open

verblijfskosten per dag. En als je hond nog niet is gechipt, komt er nog

vld) verduidelijkt: “Verloren gelopen honden verblijven voortaan nog

eens 70,00 euro bovenop. In het slechtste geval lopen de kosten dus

maximum drie uur in het politiekantoor. Ook ’s nachts en in het week-

op tot 490,00 euro.”

end. Binnen die drie uur komt een medewerker van het dierenasiel
Lief en Leed uit Wetteren de hond ophalen. Als het dier na veertien

De samenwerking tussen politiezone Berlare-Zele en het Wetterse

dagen niet is opgehaald, draagt de gemeente de kosten en blijft het

dierenasiel ging in op 21 november 2011 en kent een proefperiode

in het asiel.”

van zes maand. Daarna volgt een evaluatie.
meer info: politieantenne Donkmeer, 09 367 50 15

Evita is eerste hond in ons politiekorps
Nog meer politienieuws met honden. De politieraad van begin december heeft Evita en haar baasje, inspecteur Vanessa Vereecken,
aangeworven. Deze politiehond komt het korps versterken en is inzetbaar bij zowel routinecontroles als bij speciﬁeke acties
en evenementen.

| 16 |
R U I MT E

Mijn huis is erfgoed! Wat nu?
Over de Vlaamse inventaris bouwkundig erfgoed

© Bert Van der Linden

De Vlaamse overheid heeft sinds de jaren ’60 een inventaris van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Naast kerken, kastelen en
monumenten bevat deze lijst intussen evengoed ‘gewone’ woningen. Misschien wel jouw woning. Want maar liefst 172 gebouwen
uit onze gemeente staan in de inventaris. Deze niet-beschermde maar waardevolle panden hebben sinds kort een speciaal statuut.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed is een uitgebreid weten-

Een gebouw komt niet zomaar in de inventaris. Onderzoekers wegen

schappelijk overzicht van het bouwkundig patrimonium in Vlaande-

alles zorgvuldig af en houden rekening met een aantal wettelijke cri-

ren. Tot 2005 verscheen de inventaris in boekvorm, onder de naam

teria. Sonje Vanblaere licht toe: “Eerst en vooral moet het gebouw een

‘Bouwen door de eeuwen heen’. Maar nu staat de lijst online. Na bijna

historische, artistieke, socioculturele, volkskundige, wetenschappelijke

een halve eeuw is de inventaris aangedikt tot ruim 79.000 gebouwen

en/of industrieel-archeologische waarde hebben. Daarnaast spelen

en bouwkundige gehelen, met telkens een beschrijving en informatie

ook andere aspecten mee zoals zeldzaamheid, gaafheid en authen-

over stedenbouwkundige en (architectuur)historische ontwikkelingen

ticiteit. Of een pand wordt opgenomen hangt af van een globale

uit de gemeente of regio.

beoordeling van al deze aspecten.”

Een inventaris met karakter

Wettelijke gevolgen

Sinds de beginjaren is de visie op erfgoed sterk geëvolueerd. Waar

De Vlaamse overheid vindt momenteel 172 Berlaarse gebouwen

vroeger de nadruk lag op grote monumenten, krijgt nu ook ander

waardevol vanuit erfgoedstandpunt. Enkele daarvan zijn eﬀectief

waardevol patrimonium aandacht. Omdat ook ‘kleine’ gebouwen iets

geklasseerd als beschermd monument, met speciﬁeke regelgeving

zeggen over onze culturele identiteit. Omdat ook volkscafés, kapelle-

via het monumentendecreet. De meer dan 160 niet-beschermde

tjes, oude fabriekspanden en eenvoudige dorpswoningen een verhaal

Berlaarse panden uit de lijst hadden lange tijd niet meer rechten dan

vertellen. “Ze getuigen van bepaalde opvattingen en smaken, en van

een gewoon gebouw. Dat veranderde toen de inventaris in september

technische mogelijkheden uit het verleden. Zo’n gebouwen geven

2009 juridisch werd vastgelegd. Deze vaststelling gebeurt jaarlijks.

karakter aan de straat, het dorp en de leefomgeving. Daarom vinden
we deze inventaris zo belangrijk”, zegt Sonja Vanblaere, administrateurgeneraal bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
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Voor eigendommen die voorkomen in deze vastgestelde lijst, gelden
vier wettelijke rechtsgevolgen:

De inventaris: vraag en antwoord
1. Je mag afwijken van de normen rond energieprestatie en
binnenklimaat, als dat nodig is om de erfgoedwaarde van

Als een gebouw in de inventaris staat…

het pand in stand te houden.
… is het dan een beschermd monument?
2. Zonevreemde woningen kunnen makkelijker een nieuwe

Neen. Ongeveer negen op tien gebouwen in de inventaris

functie krijgen. Zo kan een leegstaande hoeve bijvoor-

zijn niet beschermd, noch als monument, noch als onderdeel

beeld een woonfunctie krijgen, ook al ligt deze in agrarisch

van een landschap of een stads- of dorpsgezicht.

gebied.

3. Je hebt een stedenbouwkundige vergunning nodig om

… mag je het gebouw dan niet meer slopen?

een gebouw af te breken. De gemeente kan die alleen

Beschermde gebouwen mag je niet slopen. Voor het slopen

uitreiken, nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoed-

van niet-beschermde gebouwen uit de vastgestelde inventaris

waarde van het gebouw.

moet je steeds een stedenbouwkundige vergunning krijgen
bij de gemeente. Het gemeentebestuur wint over de
vergunning advies in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

4. Sociale huisvesting door renovatie wordt gestimuleerd. In
de sociale woningbouw geldt de regel dat kosten voor

Dit advies is een van de elementen waarop het gemeentebestuur zijn beslissing baseert.

renovatie maximaal 80% mogen bedragen van de prijs
voor een nieuwbouw van dezelfde omvang.
Voor gebouwen uit de lijst geldt dit niet.
… mag je dan verbouwen of delen van het gebouw
wijzigen?
In principe mag dat. Net zoals voor elk ander gebouw,

Niet panikeren

moet je een stedenbouwkundige aanvraag indienen bij de
gemeente. Voor beschermde gebouwen is de regelgeving

Staat jouw huis in de inventaris? Je kan dat online nagaan op http://

strenger.

inventaris.vioe.be. En op http://inventaris.vioe.be/dibe/rechtsgevolgen
kom je te weten of jouw eigendom ook juridisch is vastgesteld. Die
lijst wordt ieder jaar bijgewerkt.
… heb je dan recht op premies voor restauraties of
Eigenaars van juridisch vastgestelde woningen zullen een aantal

onderhoud?

voor- en nadelen ondervinden. Maar burgemeester wn Katja Gabriëls

Niet speciﬁek, omdat het pand in de inventaris staat.

(Open vld) ziet geen reden tot paniek: “Het is inderdaad zo dat we voor

Maar er zijn wellicht algemene premies waarvoor het

sloop-, renovatie- en wijzigingsaanvragen verplicht advies moeten

gebouw in aanmerking komt.

vragen bij onder meer het Agentschap Onroerend Erfgoed. Maar het

Voor een overzicht: www.premiezoeker.be.

college van burgemeester en schepenen is uiteindelijk bevoegd om
de vergunning al dan niet af te leveren. Hierbij zullen we steeds de
erfgoedwaarde aftoetsen aan de speciﬁeke context.”

meer info:
Agentschap Onroerend Erfgoed, 02 553 16 50 | http://inventaris.vioe.be
technische dienst, 052 43 23 46 en ruimtelijke.ordening@berlare.be
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Verwarmen met een beperkt budget
De prijs om een woning te verwarmen, ligt hoog.
Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.
Maar als je slim gebruik maakt van enkele praktische tips en onderzoekt of je in aanmerking komt voor een
verwarmingstoelage en/of een goedkope lening voor energiebesparende ingrepen, kom je al een heel eind.

Heb ik recht op een
verwarmingstoelage?
Om in aanmerking te komen voor een
verwarmingstoelage, moet je voldoen
aan twee voorwaarden:

Hoeveel bedraagt
de verwarmingstoelage?
Het terugbetaalde bedrag hangt af van twee
elementen:
de brandstofsoort en de stookolieprijs.
Hoe hoger de prijs die je hebt betaald, hoe groter
de tussenkomst.

Hoe vraag ik
een verwarmingstoelage
tijdig aan?
Binnen de 60 dagen na de levering van de
brandstof neem je contact op met
OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29A
of 09 326 97 10.
© Bert Van der Linden
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10 praktische tips om energie te besparen
Kleine aanpassingen maken een groot verschil.
Er zijn vele middeltjes die helpen om de energiefactuur naar
beneden te halen zonder in te boeten aan comfort.
’t Is koud. De brandstofprijzen swingen de pan uit.

We geven er alvast tien.

Voor mensen die het niet breed hebben, hakt de verwarmingsfactuur (te)
fel in op het budget. Voor hen is er het Sociaal Verwarmingsfonds.
Alles wat je hierover moet weten, lees je in vraag-en-antwoordstijl

1.

hieronder.

Dicht kieren en tochtgaten. Isolerende strips houden de
koude buiten. Je vindt ze in de meeste doe-het-zelfzaken.

2.

Zet de verwarming op ‘nachtstand’ als je niet thuis bent en
een uurtje voor je gaat slapen. Een temperatuur van 15°C is

•

je verwarmt je (huur)woning met mazout,

ideaal.

petroleum of propaangas;
en
•

3.

Verwarm alleen de kamers waarin je het meest bent.

4.

Zet de thermostraat overdag 1°C lager.

Je hebt:
ofwel een begrensd inkomen;
ofwel een schuldoverlast;

Dat levert jou een besparing op van 5 à 7% op je energie-

ofwel een uitkering van het OCMW,

factuur.

RVA of een sociale uitkering.
5.

Plaats een weerkaatsende radiatorfolie achter je radiator.

Als je aan beide voorwaarden voldoet,

Op die manier beperk je het warmteverlies van de radiator tot

kom je in aanmerking voor een verwarmingstoelage

een minimum. Breng ook gelijkaardige isolerende folies aan

van het Sociaal Verwarmingsfonds.

op de ramen. Deze zijn zeer eﬀectief.
6.

Ontlucht regelmatig de radiatoren en maak ze stofvrij.

7.

Sluit rolluiken en gordijnen van zodra de avond valt.

8.

Zorg dat de verwarming vrij staat.

Het fonds komt tussen voor:
• minimum 210,00 euro per jaar en per gezin;
• maximum 1.500 liter per jaar en per gezin.

Plaats dus geen voorwerpen op of voor de radiatoren.

Het toegekende bedrag wordt hetzij cash

Want dan kan de warmte niet vrij circuleren.

uitbetaald, hetzij gestort op je bankrekening.
9.

Hou de luchtvochtigheid in de gaten en zet bijvoorbeeld

Ontvang je een uitkering van het OCMW,

een kommetje water op de radiator.

de RVA of heb je recht op een sociale uitkering?

Drogere lucht zorgt namelijk sneller voor een koudegevoel.

Dan betaalt OCMW Berlare jouw toelage
rechtstreeks aan de brandstoﬂeverancier.

10. Verlucht de kamers op een aangepaste manier: vensters hele
maal openen gedurende vijftien minuten is veel eﬃciënter
dan ze gedurende langere tijd halfopen laten staan.

meer info:
OCMW Berlare gaat na

Energiesnoeibedrijf Goed Wonen Dendervallei,

• of je wel degelijk voldoet aan de hoger vermelde

Langestraat 173C in 9240 Zele,

voorwaarden;
• of het adres op de factuur hetzelfde is als het
leveringsadres en het adres op jouw identiteitskaart.

0475 84 13 43
en dendervallei@goed-wonen.be
www.energiesnoeiers.net
Lees verder >
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Goedkopere energieleningen vanaf 2012 via DDS
Gemeente Berlare sluit aan bij een project van de federale overheid om via een fonds goedkope
leningen ter beschikking te stellen voor investeringen die de energiekost van gezinnen moet beperken.
Intercommunale DDS neemt hierin het voortouw voor haar aangesloten gemeenten: ze stelde Heidi
Tiels aan als coördinator en stemde de ﬁnancieringsvoorwaarden in december. Vanaf 1 januari kan
elke inwoner een beroep doen op dit ‘Fonds ter reductie van de globale energiekost’.
Je kan vele trucjes en lapmiddeltjes toepassen om de energiefactuur onder controle te houden en
zelfs te doen dalen. Toch pak je de oorzaken van een te hoog verbruik best aan bij de bron: investeer in
isolatie, dubbele beglazing, verwarmingsketels, zonneboilers, … En hoewel dat op termijn heel wat geld
bespaart, moet je de aanpassingswerken en toestellen wel eerst betalen natuurlijk. “Dat is voor veel mensen
een kost die ze niet willen of kunnen dragen. Om die drempel weg te werken, heeft de federale overheid het
‘Fonds ter reductie van de globale energiekost’ opgericht”, vertelt Heidi Tiels die voor Intercommunale DDS het
project coördineert.

Wie kan een beroep doen op de

Wat zijn de leenvoorwaarden?

energielening?
Heidi: Die vallen reuze mee. De werken moeten

Berlare zelf kon niet optreden als coördinator

Heidi: Iedereen. Of je nu eigenaar van een

worden gedaan door een erkend aannemer.

van het ‘Fonds ter reductie van de globale

woning bent of er één huurt. DDS heeft ervoor

Je mag ze ook zelf uitvoeren, maar dan komt

energiekost’ voor zijn eigen inwoners. Daar-

gekozen geen inkomensgrens te stellen.

een expert controleren en enkel aankopen

voor telt het te weinig inwoners. En zo zijn

Kansengroepen krijgen wel extra aandacht in

op factuur komen in aanmerking. Je kan ten

er nog vele gemeenten in de regio. Vandaar

die zin dat we voorzien in aanvullende sociale,

hoogste 10.000,00 euro lenen. De lage rentevoet

het samenwerkingsproject via DDS, met alle

technische en/of ﬁnanciële begeleiding. We

bedraagt 2,00%. Je krijgt maximaal vijf jaar de

aangesloten gemeenten en steden van de

werken hiervoor samen met de gemeente, het

tijd om het geleende bedrag en de rente terug te

intercommunale.

OCWM en de energiesnoeiers.

betalen. Het is steeds mogelijk om kosteloos de
lening volledig of gedeeltelijk vervroegd terug
te betalen. Bijvoorbeeld nadat je een premie

Hoever reikt die begeleiding?

van de overheid of distributienetbeheerder hebt
ontvangen.

Heidi: Uitgangspunt is dat we iedereen de mo-

meer info: Heidi Tiels,

gelijkheid bieden om op een betaalbare manier

052 25 18 13

te investeren in energiebesparende investerin-

en heidi.tiels@dds-verko.be

gen. Dus ook aan inwoners die dat zelf niet of

www.dds-verko.be

onvoldoende aankunnen. Indien gewenst, willen we daarom graag het volledige traject mee
opvolgen: van de keuze van de investering tot en
met de oplevering van de werken.

Welke investeringen komen in aanmerking?
Heidi: Je kan een energielening krijgen voor

te lenen bedrag

maandelijks af te betalen op 5 jaar

totaal te betalen bedrag

1.250,00 euro

21,90 euro

1.314,01 euro

2.000,00 euro

35,04 euro

2.102,38 euro

3.000,00 euro

52,56 euro

3.153,57 euro

4.000,00 euro

70,08 euro

4.204,76 euro

dak-, muur- en vloerisolatie, voor hoogrende-

5.000,00 euro

87,60 euro

5.255,95 euro

mentsbeglazing, voor thermostatische kranen

6.000,00 euro

105,12 euro

6.307,14 euro

en een kamerthermostaat, voor de vervanging

7.000,00 euro

122,64 euro

7.358,33 euro

en het onderhoud van bestaande verwarmings-

8.000,00 euro

140,16 euro

8.409,52 euro

ketels, voor de installatie van een zonneboiler

9.000,00 euro

157,68 euro

9.460,71 euro

of warmtepomp en zelfs voor een energie-audit

10.000,00 euro

175,20 euro

10.511,91 euro

van je woning.

Aﬂossingstabel. Let op: geld lenen kost ook geld!
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Niki De Sitter
is Schoppenvrouw
Maar het heeft even geduurd… (hahaha)
Op vrijdag 27 januari kan je in Stroming gaan kijken naar
‘Schoppenvrouw’, een cabaretvoorstelling van Niki De Sitter.
’t Is haar debuut als cabaretière, maar de reacties op haar website
liegen er niet om: “Dit is humor met een grote H!
Ik vind het zalig nog eens iemand aan het werk te zien die met zichzelf
durft te lachen en niet goedkoop anderen belachelijk maakt.”
© Bert Van der Linden

Niki is geen onbekende in Berlare. In 1999

Maar nu speel je zelf?

Nu je er toch zelf over begint…

Gent. Datzelfde jaar nog begon ze les te ge-

Niki: Ik had vorig jaar met De Podiumelemen-

Niki: (onderbreekt) … Ja, vrouwen hebben

ven aan de Academie voor Muziek en Woord

ten ‘De Copulatiekomedie’ gemaakt. En ineens

humor. Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen.

in Berlare. En sindsdien krijgen we haar hier

groeide de goesting om ook zelf weer op de

En vrouwen lachen om dezelfde moppen als

niet meer weg.

planken te staan. Dat had ik eerder al gedaan,

mannen. Maar er is inderdaad een verschil: het

maar het was niet meer te combineren met het

duurt wat langer alvorens vrouwen moeten

studeerde ze af aan het conservatorium van

prille moederschap. Nu mijn kindjes groter zijn,

lachen. Maar als ze dan lachen, doen ze dat

Niki: (lacht) Dat klopt. Ik ben eigenlijk van Zele,

krijg ik weer wat ruimte en inspiratie. Mijn eerste

harder en langer. En zo zijn er nog wel meer

maar ik denk dat meer mensen uit Berlare mij

avondvullende cabaretshow ‘Schoppenvrouw’ is

dingen hoor, waar wij vrouwen misschien iets

kennen. Ik geef woord en heb zo al meer dan

dan ook het verhaal van een 36-jarige werkende

langer op moeten wachten, maar als het dan

honderd Berlaarse leerlingen goesting voor

vrouw, moeder van twee kinderen en vrouw van

komt, dan …

toneel proberen bijbrengen.

een man. Het leven zoals het is dus. Iedereen zal
er zich gegarandeerd in herkennen.
Begrepen.

En dat lukt je blijkbaar goed.
Iedereen?
Niki: Ja. Wie één keer gebeten is door de toneelmicrobe, geraakt er maar moeilijk vanaf. Mijn

Niki: Dat denk ik wel. De onderwerpen die ik

afgestudeerde leerlingen hebben zelfs

aanhaal, zijn enorm herkenbaar voor vrouwen

een eigen toneelgroep opgericht: De Podium-

én mannen. Welke man vindt het immers niet

Niki De Sitter speelt ‘Schoppenvrouw’

elementen. Ze wilden na hun opleiding van tien

leuk dat een vrouw toegeeft dat hij beter kan

op vrijdag 27 januari om 20 uur

jaar niet ineens stoppen. Zij spelen nu elk jaar

parkeren en dat haar gat eﬀectief te dik is in

in CC Stroming.

een voorstelling. Ik ben hun regisseur en schrijf

die rok? Of vroeg jij je misschien af of vrouwen

Reserveren: www.schoppenvrouw.be

ook stukken.

sowieso humor hebben?

en 0494 84 70 63
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“Mijn viool vertelt wie ik ben en wat ik voel.”
Judith Peersman krijgt vermelding van cultuurraad

© Bert Van der Linden

Niet eenvoudig om bezige bij Judith Peersman (17) te strikken voor een gesprek.
Het viooltalent uit Overmere holt van de ene orkestrepetitie naar het volgende concert.
Tussendoor gaat ze naar de les in het conservatorium van Antwerpen waar ze ook op kot zit.
En toch wilden we haar spreken. En feliciteren. Want in november 2011 werd ze laureaat van Dexia Classics,
zeg maar ‘De Ronde van Vlaanderen’ voor aanstormend muziektalent.
Een uitzonderlijke prestatie die meteen goed is ook voor een culturele vermelding van de gemeentelijke cultuurraad.
Judith is even thuis, bij haar ouders, zus en twee broers.
’t Zijn drukke tijden voor de eerstejaars bachelor aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.
Maar ze klaagt niet. “Ik doe nu wat ik altijd heb willen doen: leven met en voor muziek”, klinkt het.
En dat zat er al als kleuter in.
Judith:

Naar het schijnt vertelde ik op de

Waarom?

kleuterschool dat ik viool wilde spelen. Aan de

Hoe draagt je opleiding bij aan je verdere
ontwikkeling?

muziekschool hier in Berlare hebben mijn ouders

Judith: Een viool is een gigantisch vat aan

me ingeschreven voor viool en piano. Ik was

emoties en nuances. Ik kan er alle kanten mee

Judith: Bijna elk vak kan van mij een betere

toen negen. Intussen heb ik het diploma voor

op. En dat gevoel heb ik minder bij piano. Mijn

violiste maken! Techniek, analyse, gehoortrai-

beide instrumenten. Maar voor mijn hogere

viool vertelt wie ik ben en wat ik voel.

ning, improvisatie, muziekgeschiedenis, …

studies heb ik geen seconde getwijfeld: ik zet

Noem maar op. Zelfs letselpreventie. Allemaal

alles op viool.

aspecten waar ik rekening mee hou als ik een
stuk instudeer. Maar ik mag daar niet blijven
hangen. Een goed praktijkdocent tilt een student
daarover. En dat doet Guido de Neve, de docent
bij wie ik heel graag wou studeren, op een schitterende manier.
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De prijs van Dexia Classics betekent dat ik mijn passie
kan overbrengen naar een publiek.
Dat is uiteindelijk de essentie.

Dromen van het podium

Belang van muziekschool in eigen gemeente

Heb je het gevoel dat je iets moet opgeven

Er bestaat nogal wat discussie over de

Jouw speelplezier heeft de jury van Dexia

voor je studies?

‘ideale’ leeftijd om met een instrument te

Classics geïmponeerd. Van de cultuurraad

beginnen. Hoe denk jij erover?

krijg je hiervoor in januari een culturele

Judith: Niet bepaald. De meeste tijd ging vroe-

vermelding. Wat betekent dat voor jou?

ger ook al naar muziek. Ik moet wel oppassen

Judith: Ik vind dat ik een goed parcours heb

voor kwetsuren. Zo heb ik op school wel eens

afgelegd via de traditionele muziekacademie:

Judith: Heel veel. De prijs van Dexia Classics be-

forfait gegeven bij handbal of basket. Maar

eerst een jaartje notenleer en daarna een in-

tekent dat ik mijn passie kan overbrengen naar

verder maak ik toch nog tijd voor andere bezig-

strument. Maar er zijn ook andere visies. Met de

een publiek. Dat is uiteindelijk de essentie. En ik

heden hoor. Komende zomer bijvoorbeeld ben ik

Suzuki-methode bijvoorbeeld leren heel jonge

voel mij vereerd met de gemeentelijke erkenning

leidster van een jeugdkamp bij JOKRI.

kinderen een instrument bespelen, zonder ken-

nu. Het is wellicht ook dankzij de inspanningen

nis van notenleer. Volgens mij hangt het vooral

van het gemeentebestuur dat ik vandaag sta

af van de houding van de ouders. Ze mogen

waar ik sta. Ik vraag me oprecht af of ik zou

niet pushen en ze moeten in ’t oog houden of

hebben doorgezet als ik niet dichtbij huis lessen

hun kind er echt plezier aan beleeft. Want graag

had kunnen volgen. En lang niet alle kinderen

Judith: Die heb ik niet! Elke dag ontdek ik nieuw

spelen blijft het belangrijkste. Niet elk kind vindt

kunnen rekenen op de taxidiensten van mama

werk dat me integreert. Als ik met een speciﬁek

notenleerlessen altijd even leuk, maar zolang

of papa. Wie graag muziek speelt, mag niet ge-

stuk bezig ben, leef ik mij zo hard in dat het mij

het plezier beleeft aan het instrument, is het ok.

remd worden door praktische beslommeringen.

Wie is je favoriete componist?

op dat ogenblik het meeste boeit van allemaal.

Daarom hoop ik echt dat gemeente Berlare blijft

En dan spelen stijlen, periodes en namen geen

inzetten op de opleiding hier in Berlare, als ﬁliaal

rol. Ik ben evengoed dol op Bach als op de

van de hoofdschool in Wetteren.

Ijslandse groep Sigur Rós.
Opgetekend door Chris Isaïe.
Wat wil je doen als je afstudeert?
Judith: Over drie jaar moet ik bij de start van

Iedereen is welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeentelijke

mijn masteropleiding een keuze maken: podium

cultuurraad op zondag 22 januari om 18 uur in CC Stroming.

of pedagogiek. Ik zou liefst doorgaan met ‘po-

Naast Judith Peersman, die de receptie ook muzikaal opluistert,

dium’ om me klaar te stomen tot orkest- en/of

reikt de cultuurraad nog culturele vermelding uit aan Mariano Vanhoof,

solovioliste. Ik kan daarna nog de pedagogische

Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare, Buurtcomité Molenstraat,

vakken volgen. Want eigenlijk wil ik ook graag

KVLV Overmere en het trio Karel Cornelis, Peter Verbeeren en Joris Van

als juf aan de slag met kinderen. Leven van

Peteghem.

muziek blijft wat onzeker, maar ik hoop dat het
ooit lukt…

meer info: cultuurdienst, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
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Europese titel canicross voor Evelin Van Havere
Gemeentelijk sportgala eert Berlaarse kampioenen

Op vrijdag 17 februari houden de
sportraad en het gemeentebestuur het
jaarlijkse sportgala.
Sportief Berlare verzamelt dan in CC
Stroming om de kampioenen van het
afgelopen jaar te huldigen.
Een van die titelhouders is atletiekbelofte Evelin Van Havere (18).
Samen met de hond Mayko won ze in
oktober het Europees kampioenschap
canicross voor junioren in Polen.
En zeggen dat dat eigenlijk maar
een tussendoortje is.

Evelin woont nu ongeveer twee jaar in
Uitbergen. Ze studeert lager onderwijs.
Maar minstens evenveel van haar tijd gaat
naar atletiek. Wat spelenderwijs 12 jaar
geleden begon, is uitgegroeid tot een hobby
die discipline vraagt: Evelin traint zeven tot
tien keer per week. Die microbe kreeg ze
te pakken van haar moeder. “Mama spoorde
mij en mijn zus aan tot atletiek.
Al wou ik eigenlijk toen veel liever paardrijden.”

Welke afstanden liggen jou het best?
Evelin: Ik hou zowel van veldlopen als van
het pistewerk. Ik kan en wil niet kiezen. In de
jeugdcategorieën was ik een echte allroundster.
Ik combineerde kampnummers met sprint en
lange afstanden. Ik heb intussen ontdekt dat
de wat langere afstanden mij prima liggen. De

© Bert Van der Linden

5.000 m wordt stilaan mijn favoriet nummer.
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en Mayko
En waar in het plaatje past het canicrossen?

Wat vind je van het sportgala?

Evelin: Daar is plaats voor tussen het zomer- en het winterseizoen.

Evelin: Het doet me plezier dat gemeente Berlare de inzet en de prestaties

’t Is eerder een manier om mijn conditie voor het winterseizoen aan te

van zijn sporters naar waarde schat. ’t Is ook een moment waarop mensen

scherpen. Maar samen met de hond lopen is ook gewoon leuk.

met dezelfde interesses en besognes elkaar ontmoeten. Een uitgelezen kans

Bij canicross draagt de hond een harnas. Hij is met de loper verbonden

dus om met elkaar ervaringen te delen.

door middel van een elastische leiband. Het doel is net hetzelfde als bij een
‘gewone’ loopwedstrijd: je probeert als eerste de eindstreep te halen. Maar
bij canicross doe je dat samen met je hond, en met alle respect voor het

Neem je je hond mee naar het gala?

dier: je mag de hond niet vooruit trekken en spikes zijn niet toegelaten.
Evelin: Graag. Hij is dol op mensen. En hij drinkt gewoon water (lacht).
Je traint tot tien keer per week. Heb je het gevoel dat je veel opzij
Opgetekend door Marc Duquet.

moet zetten? Uitgaan bijvoorbeeld?
Evelin: Ik ben 18 en weet beter dan ooit wat ik wil: als ’t even kan, zou ik
graag mijn boterham verdienen met atletiek. Ik ga daarom ook één keer
per jaar met The yellow Armada van de kern Berlare/Uitbergen op hoogte-

Het gemeentelijk sportgala vindt plaats

stage in het buitenland. We trainen er keihard, maar er is zeker plaats voor

op vrijdag 17 februari om 20 uur in CC Stroming.

plezier. Ook thuis trouwens. Ik heb dus nooit het gevoel dat ik iets mis. Ik ga

Het gala huldigt kampioenen(teams) en vrijwilligers.

graag uit, maar enkel op de gepaste momenten. En mijn vriendinnen zijn

Daarnaast is er plaats voor spectaculaire sport-

ﬁer op mij. Hun steun is onbeschrijﬂijk en geeft me veel voldoening.

demonstraties en muzikale intermezzo’s.
De toegang tot dit gala is gratis.
meer info:

Het begint nu pas

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

Is er een sporter naar wie je zelf opkijkt?
Evelin: Eigenlijk niet. Ik concentreer me op mezelf en op de vorderingen die
ik nog kan maken. Ik probeer van elke dag te genieten en er volop tegenaan te gaan. Maar zoals in alles wisselen goede en minder goede dagen
elkaar af.

UiTtip
YOGA
vanaf vrijdag 13 januari van 10 tot 11 uur

Heb je als atlete nog een droom?
Evelin: Ik ben blij met wat ik tot nog toe heb bereikt. Maar tegelijk heb ik
ook het gevoel dat het nu pas begint. Daarom blijf ik verder doen en leg
ik de lat telkens een beetje hoger. Zo mikken mijn coach en ik op een top

sporthal Berlare
Met yoga ontdek je de kunst van het leren ontspannen.
De gemeentelijke sportdienst biedt een reeks aan van
tien opeenvolgende vrijdagen.

20 plaats op het EK veldlopen in Slovenië. Stiekem hoop ik later toch op
een plaatsje in de eregalerij van de Belgische atletiek (lacht). Ach, ik zie wel

Deelnemen kost 15,00 euro voor de tien lessen samen.

waar ik uitkom.
Meer info en reservatie: 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be
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Sportief het jaar in!
Gemeentelijk sportaanbod voor iedereen
Nieuwjaar. Tijd van goede voornemens. Meer sporten is er misschien één van. De gemeentelijke sportdienst presenteert in elk
geval enkele mogelijkheden voor alle leeftijden. Zoek geen uitvluchten maar sport mee, verbijt de pijn van de eerste sessies,
geniet van de zweetdruppels op je voorhoofd en de zalige voldoening achteraf.

Wekelijkse lessen
woensdag

13.30 - 14.30 uur

sporthal Berlare

woensdag

15 - 16 uur

sporthal Overmere

Sportsnack (1ste, 2de en 3de leerjaar)

dinsdag

16.30 - 17.30 uur

sporthal Overmere

Stepaerobics

maandag

20 - 21 uur

balletstudio

dinsdag

20 - 21 uur

sporthal Berlare

donderdag

20 - 21 uur

sporthal Overmere

Kleuterturnen (vanaf 4j)

Aerobics
Seniorenturnen
Actieve 50+ sport

dinsdag

14 - 15 uur

sporthal Berlare

dinsdag

15.30 - 16.30 uur

sporthal Overmere

dinsdag

9 - 10 uur

sporthal Overmere

Deelnemen kost:

Trek de kinderen sportieve kledij aan, geef koek en drankje mee

• kleuterturnen en sportsnack: 5,00 euro voor een tienbeurtenkaart

(geen blikje) en stop in de sporttas turnpantoﬀels of sportschoenen

of 1,00 euro per sessie. Inschrijven ter plaatse;
• aerobics en stepaerobics: 20,00 euro voor een tienbeurtenkaart
of 50,00 euro voor een dertigbeurtenkaart. Te koop op de sport-

voor zaalgebruik. Deelnemers aan ‘In de jungle’ die blijven eten, brengen een lunchpakket mee. Drank voor bij de boterhammen mag je
zelf meebrengen of ter plaatse kopen (1,00 euro).

dienst en in de cafetaria van sporthal Berlare en sporthal Overmere;
• seniorenturnen en actieve 50+ sport: 15,00 euro voor een

Inschrijven en voorwaarden

tienbeurtenkaart of 35,00 euro voor een dertigbeurtenkaart.

• Schrijf je kinderen in via de sportdienst;

Te koop op de sportdienst en in de cafetaria van sporthal Berlare

• Betaling: cash of via overschrijving naar BE93 0910 1247 8067 met

en sporthal Overmere.

vermelding naam deelnemer en naam sportkamp.
Het ‘Kaboutersportkamp’ kost 20,00 euro, ‘In de jungle’ 40,00 euro.

Iedereen is welkom, zolang hij of zij zaalsportschoenen draagt met
zandvrije, kleurvaste zolen die nog niet buiten zijn gebruikt.

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

Sportkampen krokusvakantie
meer info en inschrijven:
Kleuters uit geboortejaren 2006, 2007 en 2008 kunnen hun hart

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

ophalen op het ‘Kaboutersportkamp’ van 20 tot en met 24 februari,
telkens van 9 tot 12 uur in sporthal Berlare.

Ontdek meer op www.berlare.be/sport
Kinderen van de lagere school (geboortejaren 2000 tot en met 2005)

vanaf 29 maart: nieuwe reeks Start to run

zijn welkom op ‘In de jungle’ met drie grote opblaasstructuren

2 - 5 april:

van 20 tot en met 24 februari, telkens van 9.30 tot 16 uur in sporthal
Overmere. Er is een middagpauze van 12 tot 13.30 uur.

vierdaags moutainbikekamp in de Ardennen
(1ste - 3de middelbaar)

20 - 22 april:

sportief seniorenweekend aan zee
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‘t Nachtkastje
van Koen Van Herreweghe
Welke boeken en/of DVD’s liggen op de nachtkastjes van onze inwoners?
We snuisterden deze keer in de slaapkamer van Koen Van Herreweghe,
al twintig jaar lid van onze bib én superfan van Marc De Bel.
Al deze materialen en nog veel meer vind je in onze bib!
• Meester Pluim en het praatpoeder (Marc De Bel)

• Kitnapping bij volle maan (Marc De Bel)

Meester Pluim heeft een toverpoeder uitgevonden.

Hoofdﬁguur is Roesty Spetter, een dikke, rosse kat.

Als hij het inneemt, kan hij met de dieren praten.

Zijn vriendinnetje is ontvoerd en hij gaat haar zoeken.

Het verhaal begint nogal griezelig op een verlaten kerkhof.

Het boek is niet alleen spannend, het is ook mooi: Roesty loopt

En het wordt steeds spannender, zeker wanneer meester Pluim

door het boek en overal staan kattenpootjes. De letters zijn in

op het spoor komt van een dievenbende.

verschillende kleurtjes, gaan op en neer in golfjes, en worden
groter als er iets bangelijks gebeurt.

• Blauwe snoepjes (Marc De Bel)
Ik heb dit boek al twee keer gelezen, omdat ik het zo spannend
vind! Het gaat over Nick en Lien. Ze gaan logeren bij oom Alex .
Op een avond vinden ze Chrissie. Ze is ontsnapt aan een kinderhandelaar. Nick en Lien willen haar helpen, maar plots worden ze
zelf achtervolgd door die kinderhandelaar.

UiTtip
MADAME ZIMBRA
vrijdag 9 en zaterdag 10 maart om 19 uur

UiTtip
NIEUWJAARSCONCERTEN

zondagen 11 en 18 maart om 15 uur
vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 maart
om 20 uur | Parochiezaal

Traditie. Vele fanfares en harmonieën spelen in de
nieuwjaarsmaand een concert. Ook in Berlare.

Komedie van Vanessa Van Durme.

Een uitstekende gelegenheid om bij een streepje

Freddy Schatteman regisseert.

muziek elkaar een gelukkig 2012 te wensen.
... Venus staat in uw maan.

’t Meziek Berlare

Niets is wat het lijkt ...

zaterdag 7 januari om 20 uur | CC Stroming

Komt zien om het te geloven…

Meer info bij Stijn Van den Abbeele:

Galavoorstellingen (19 uur) zijn met een warm

0476 27 87 53 en voorzitter@tmeziek.be

buﬀet, de matinees (15 uur) met koﬃe en gebak.

K.F. De Verenigde Vrienden Overmere

Een organisatie van Toneelkring Hand in Hand.

vrijdag 20 en zaterdag 21 januari om 20 uur |

Tickets kosten 8,00 / 13,00 (matinee) / 27,00 euro

Vrije Basisschool Sint-Jozef Overmere

(gala).

Meer info bij Wim De Geest: 0478 49 87 85

Meer info en tickets:

en wim.de.geest@telenet.be

www.handinhandberlare.be
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“Zalig om terug op theaterplanken te staan.”
Johny Voners en Het Ongerijmde met ‘Don Quichot’ in Stroming
Het thema blijft tijdloos: de botsing tussen droom en werkelijkheid.
En dus haalt spelersgroep Het Ongerijmde met plezier ‘Don Quichot’ van onder het stof om het een hedendaags jasje
aan te meten. De voorstelling is te zien op zaterdag 18 februari in CC Stroming. Met Johny Voners in de rol van Sancho Panza.
De kans is groot dat een leraar je op de schoolbanken ‘De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha’ heeft voorgeschoteld.
Deze roman van Cervantes uit 1605 verdient om verschillende redenen een plaats op de boekenplank van de literatuurgeschiedenis.
Het is een heerlijke satire op de ondermaatse kwaliteit van ridderromans toen. Mocht Cervantes vandaag hebben geleefd,
hij had wellicht een televisieserie geschreven om alle soaps met hun overdreven emoties, absurde plotwendingen en ongeloofwaardige
personages op de korrel te nemen.

Johny: Maar de grootste verdienste is wellicht

En dat thema bijt in de billen van Het

het thema van het boek en de manier waarop

Ongerijmde?

Cervantes dat aanpakt: de confrontatie tussen

Hoe beginnen jullie aan zo’n voorstelling?
Johny: We hebben eerst de tekst volledig ge-

ﬁctie en realiteit, tussen geest en lichaam,

Johny: Absoluut. Het Ongerijmde is een gezel-

stript. Alle ballast en onnodige franjes geschrapt

tussen idealen en de harde werkelijkheid. Ruim

schap van spelers. Spelers die er bewust voor

en de essentie opnieuw opgebouwd in een ge-

vierhonderd jaar later blijven mensen worstelen

kiezen om aan de slag te gaan met materiaal

balde, eenvoudige taal. Zo gaat alle aandacht

met die tweespalt.

uit het klassieke repertoire. Zo maakte de groep

naar de inhoud. Ook het decor en de kostuums

al fel gesmaakte bewerkingen van Shakespeare

zijn sober en heel functioneel. Een andere hoed

en Tsjechov.

is een ander personage, één boek staat voor een
hele bibliotheek. Zo’n zaken.
Op die manier prikkelen we maximaal de fantasie van de toeschouwers.
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de medeoprichtster van Het Ongerijmde.
Zij speelt in de serie de vrouw van Boma.

Wat als je moet kiezen tussen theater en
televisie?

UiTtip
WANDELCRITERIUM
WITKAP TROFEE 2012
eerste wandeling:
zondag 22 januari vanaf 8 uur
Festivalhal Donkmeer

Johny: Ik kies liever niet (lacht). Maar als het

Het wandelcriterium Witkap Trofee

dan toch moet, dan gaat mijn voorkeur toch uit

2012 omvat vier prachtige

naar theater. Televisie is zo fragmentarisch. “We

wandelingen in de omgeving van

gaan nu het stukje doen, waarin je beseft dat hij

onze gemeente. Elke wandeling heeft

je vrouw heeft vermoord.” Begin er maar aan, en

een ander parcours en er is telkens

dan loopt er ook nog eens 30 man rond op de

keuze uit verschillende afstanden van

set. Bij televisie is het beeld baas. Acteurs hebben

6 tot 24 of 30 km.

geen enkele controle op het eindresultaat.

Wie aan drie van de vier wandelingen
deelneemt, krijgt bij de laatste wandeling op 23 september een pakket

Dat ligt in het theater inderdaad wel

Witkap Pater bier.

anders.
Data van het criterium:

© Bert Van ©
der
Bert
Linden
Van der Linden

Johny: Je kan je op zijn minst al volledig inleven

zondag 22 januari, woensdag

en een spanningsboog maken van begin naar

4 april, zaterdag 19 mei en

einde. Maar vergis je niet: er zijn nog factoren die

zondag 23 september

maken dat je niet de volledige controle houdt.
Je eigen vorm en die van je medespelers bijvoorbeeld. Elke keer opnieuw moet je elkaar proberen

Je speelt Sancho Panza in ‘Don Quichot’.

aanvoelen en subtiele nuances plaatsen.

Wat voor iemand is hij?

Maar onderschat vooral ook het belang van een
publiek niet dat elke voorstelling mee kleurt.

Johny: Sancho Panza is de reisgezel van Don

Als je de aandacht voelt, krijg je vleugels; hoor je

Quichot. Een kleine boer, analfabeet maar zeker

geroezemoes, dan moet je vechten. En net dat

niet dom. Hij is de realistische tegenhanger

maakt theater zo spannend.

van zijn zweverige meester. En hoewel Sancho

Deelnemen kost 1,50 euro per
wandeling / 1,10 euro voor leden van
erkende wandelclubs.
Meer info:
09 367 75 97 en
norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
www.boerenkrijgstappers.be

weet dat Don Quichot niet helemaal goed bij
zijn hoofd is, blijft hij hem volgen. Want zijn

Berlare heeft doorgaans een aandachtig

zwakheid voor de aardse geneugten maakt dat

publiek.

hij toch gelooft in de grote beloning die Don
Quichot hem als een wortel voor de neus houdt.

Johny: Dan gaan wij een dijk van een voorstel-

’t Is een zalig personage om er als acteur je

ling voor jullie spelen!

tanden in te zetten.
Het Ongerijmde speelt ‘Don Quichot’ op zaterdag 18 februari om 20 uur

De aandacht van een publiek

in CC Stroming. Om 19.30 uur is er een inleiding.

Blij dat je terug op de planken staat dus?

Met Machteld Timmermans, Johny Voners en Bert Vannieuwenhuyse.

Johny: Ja, want het was alweer enkele jaren

Tickets:

geleden. Ik heb vooral op concertpodia gestaan

11 / 10 (+55j) / 8 (abonnement CC en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

met mijn Aznavourprogramma en natuurlijk
ook op de set van FC De Kampioenen. ’t Is daar
dat ik Machteld Timmermans heb leren kennen,

Reserveren: CC Stroming, 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be

wekelijks

12 en 26 januari & 9 en 23 februari

vrijdag 20 en zaterdag 21 januari om 20 uur

KLEUTERTURNEN, SPORTSNACK,

om 13.30 uur

NIEUWJAARSCONCERT

AEROBICS, STEPAEROBICS,

MIDWEEKFIETSTOCHT

K.F. DE VERENIGDE VRIENDEN

SENIORENTURNEN EN ACTIEVE

PASAR BERLARE

Zie UiTtip p. 27.

50+ SPORT

Tochtjes tot 30 km met stop.

Zie artikel p. 26.

afspraak: parochiekerk Berlare
meer info: 052 42 25 26

zaterdag 21 januari om 19.30 uur
VOETBAL

Nog tot 29 januari

SK BERLARE – KFC SPARTA PETEGEM

RED JOURNEY

vanaf vrijdag 13 januari van 10 tot 11 uur

plaats: SK Berlare

NICK HANNES

YOGA

meer info: 052 42 46 39

Ex-Sovjetunie door de lens van fotograaf

SPORTDIENST

Nick Hannes.

Zie UiTtip p. 25.
zaterdag 21 januari om 20 uur

plaats: CC Stroming

VOLLEYBAL

meer info: 052 42 42 47
vrijdag 13 januari vanaf 16 uur

JTV BRIGAND DAMES – NAZARETH C

AFTER STUDY AND WORK CAFÉ

JTV BRIGAND HEREN B – VC KUROS ZULTE A

woensdag 4 januari om 15 uur

VREDESEILANDEN OVERMERE

plaats: sporthal Berlare

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Zie artikel p. 36.

meer info: 052 42 22 69

zaterdag 14 januari, 18.30 tot 20.30 uur

zondag 22 januari vanaf 8 uur

KINDERFUIF

SCHELDEBROEKTOCHT

VREDESEILANDEN OVERMERE

BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE

Zie artikel p. 36.

Zie UiTtip p. 29.

woensdag 18 januari om 15 uur

zondag 22 januari om 18 uur

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

NIEUWJAARSRECEPTIE

BIBLIOTHEEK BERLARE

CULTUURRAAD BERLARE

zondag 8 januari van 11 tot 13 uur

plaats: bib Berlare

Zie artikel p. 22.

NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR ALLE

meer info: 052 42 61 88

BIBLIOTHEEK BERLARE
plaats: bib Berlare
meer info: 052 42 61 88

zaterdag 7 januari om 20 uur
NIEUWJAARSCONCERT
’T MEZIEK BERLARE
Zie UiTtip p. 27.

INWONERS
GEMEENTEBESTUUR BERLARE
plaats: Festivalhal Donkmeer
meer info: 052 43 23 40

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

Midweekﬁetstochten: 12 en 26 januari en 9 en 23 februari

Nick Hannes: nog tot 29 januari

Tweedehandsbeurs: 4 februari

vrijdag 27 januari om 20 uur

zaterdag 4 februari van 9 tot 17 uur

zondag 5 februari om 15 uur

SCHOPPENVROUW

BEHEERWERKEN HEIDEMEERSEN

PETER EN DE WOLF

NIKI DE SITTER

NATUURPUNT DENDERMONDING

OOST-VLAAMS SYMFONISCH ORKEST

Zie artikel p. 21.

Knotten van knotwilgen. Voor- en namid-

Een muzikaal sprookje. Want niet alleen

dagshift. Contacteer vooraf Stefaan Thibau.

de woorden, maar ook de instrumenten

afspraak: gemeenschapsschool Ten Berge

vertellen het verhaal. Iedere ﬁguur uit dit

meer info: 052 42 69 72

sprookje wordt namelijk voorgesteld door

zaterdag 28 januari om 20 uur
TERRA RARE

een instrument van het orkest. Voor iedereen

DE FRIVOLE FRAMBOOS

vanaf 6 jaar.

Uitverkocht.

zaterdag 4 februari, 14 tot 16 uur

plaats: CC Stroming

plaats: CC Stroming

TWEEDEHANDSBEURS

meer info: 052 42 35 31

meer info: 052 42 35 31

GEZINSBOND UITBERGEN
Tweedehandsbeurs voor kinderkledij en
speelgoed. Jonge gezinnen grijpen de kans

zaterdag 11 februari om 20 uur

zondag 29 januari vanaf 12.30 uur

om het kindergerief dat ze niet meer nodig

HELDEN IN DE SPORT

VELDLOOPWEDSTRIJD

hebben en nog in goede staat is, te verkopen.

KARL VANNIEUWKERKE & LES SUPAPPES

ATLETIEKCLUB UITBERGEN EN VLIERZELE

plaats: SCC De Venne

Uitverkocht.

SPORTIEF

meer info: 09 367 03 73

plaats: CC Stroming

Regionale veldloopwedstrijd voor dames en

meer info: 052 42 35 31

heren. Reeksen van benjamins tot masters.
plaats: Grote Kouterstraat

zaterdag 4 februari om 20 uur

meer info: luc.vanbockstal@scarlet.be

VOLLEYBAL

zondag 12 februari om 15 uur

JTV BRIGAND DAMES – ARGOS WAARSCHOOT

VOETBAL

JTV BRIGAND HEREN B – LEEUWERIK LEDE

SK BERLARE – KVC WINGENE

woensdag 1 februari om 15 uur

plaats: sporthal Berlare

plaats: SK Berlare

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

meer info: 052 42 22 69

meer info: 052 42 46 39

zondag 5 februari om 11.30 uur

woensdag 15 februari om 15 uur

LUCAS DEVRIENDT

VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS

Devriendt maakt ﬁguratieve, naïeve schilde-

BIBLIOTHEEK BERLARE

rijen naar de werkelijkheid.

plaats: bib Berlare

Tot 11 maart.

meer info: 052 42 61 88

BIBLIOTHEEK BERLARE
plaats: bib Berlare
meer info: 052 42 61 88

plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 42 47

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

Peter en de wolf: 5 februari

Studio zondag - W3: 19 februari

Uilenwandeling: 24 februari
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woensdag 15 februari om 20 uur

zondag 19 februari om 19.30 uur

zaterdag 25 februari om 19.30 uur

VULKAANUITBARSTINGEN,

STUDIO ZONDAG

VOETBAL

AARDBEVINGEN EN TSUNAMI’S

W3

SK BERLARE – KFC IZEGEM

VORMINGPLUS WAAS EN DENDER

WR3 is een alternatieve band uit Dender-

plaats: SK Berlare

Lezing met prof. Eddy Keppens over (de

leeuw. Met invloeden uit punk en rock

meer info: 052 42 46 39

voorspelbaarheid van) natuurrampen.

beschrijf je de muziek best als stevig, maar

plaats: CC Stroming

steeds melodieus.

meer info: 03 775 44 84

plaats: CC Stroming

zaterdag 25 februari om 20 uur

meer info: 052 42 35 31

VOLLEYBAL
JTV BRIGAND DAMES – GEVOK GENT

donderdag 16 februari om 9 uur

JTV BRIGAND HEREN B – EVERGEM A

GANZEN EN BIODIVERSITEIT

20 t.e.m. 24 februari van 9 tot 12 uur

plaats: sporthal Berlare

KOLENA V.Z.W.

KABOUTERSPORTKAMP

meer info: 052 42 22 69

Natuurwandeling met oog voor de

SPORTDIENST

wintergasten: ganzen en eenden.

Zie artikel p. 26.
vrijdag 9 en zaterdag 10 maart om 19 uur

afspraak: parochiekerk Uitbergen

zondagen 11 en 18 maart om 15 uur

meer info: 0486 46 08 71
20 t.e.m. 24 februari van 9.30 tot 16 uur

vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18

SPORTKAMP ‘IN DE JUNGLE’

maart om 20 uur

vrijdag 17 februari om 20 uur

SPORTDIENST

MADAME ZIMBRA

GEMEENTELIJK SPORTGALA

Zie artikel p. 26.

TONEELKRING HAND IN HAND
Zie UiTtip p.27.

SPORTRAAD BERLARE
Zie artikel p. 24.
vrijdag 24 februari om 19 uur
AVONDWANDELING

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

zaterdag 18 februari om 20 uur

MET AANDACHT VOOR UILEN

en www.UiTinVlaanderen.be.

DON QUICHOT

NATUURPUNT DENDERMONDING

Je eigen activiteiten in deze UiTagenda?

HET ONGERIJMDE

Voor jong en oud, inclusief verrassing en

Voer ze in vóór 6 februari

Zie artikel p. 28.

drink. Vooraf inschrijven!

via www.UiTdatabank.be.

afspraak: gemeenschapsschool Ten Berge
meer info: 052 42 67 28

Ontdek ook de UiTtips van Piet, Wim, Ann en Carla
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BERLARE & DE WERELD

Vol ambitie. Voor Berlare.
Open brief vernieuwd Rode Kruis Berlare
Beste inwoners

© Bert Van der Linden

op zomerkampen staan in 2012 op het programma. En als laatste
actiepunt voor 2012 willen we ook het engagement aangaan om deel

We zijn terug!

te nemen aan de regionale permanentiedienst van ziekenvervoer.

Rode Kruis Berlare heeft een moeilijk jaar achter de rug. Interne strub-

Op iets langere termijn herbekijken we ook onze sociale dienstver-

belingen in 2010 hebben geleid tot een waakmodus van de organi-

lening en de werking van de zorgbibliotheek. Dat vraagt overleg en

satie.

extra vrijwilligers.
Tot slot dromen we ervan om op een dag een gerespecteerd partner

Een gemeente als Berlare heeft een eigen Rode Kruisploeg nodig.

te zijn die bijstand verleent op grote evenementen in de ruime regio.

Daar waren verschillende mensen het over eens. Achter de schermen

Maar we blijven realistisch: die stap zetten we pas als we onze kernta-

is dan ook maandenlang geprobeerd om de werking opnieuw op

ken binnen Berlare kunnen verzekeren.

de rails te zetten. En dat is nu gelukt: sinds het najaar van 2011 is een
vernieuwde bestuursploeg aan het werk, met de steun van enkele

Je merkt het: we hebben goede voornemens. Maar om alle plannen

sterktehouders van vroeger.

onderbouwd uit te voeren vragen we jouw steun. Onze werking valt
of staat met voldoende, bekwame vrijwilligers. En aarzel niet om de

Deze nieuwe ploeg heeft haar doop goed doorstaan. De eerstehulp-

kleine collectebussen te spijzen met jouw kleingeld. Je vindt ze bin-

cursus in november kon op voldoende belangstelling rekenen en

nenkort bij verschillende handelaars.

leverde meteen een nieuwe hulpdienstvrijwilliger op. En de bijna
1.000 bezoekers op de openwerfdag van de windturbines in

Rode Kruis Vlaanderen staat paraat. Altijd. Overal. Wat ons betreft ook

Overmere hebben ongetwijfeld onze Rode Kruistent opgemerkt.

in Berlare. Mogen wij op jou rekenen?

Op korte termijn hebben we een tweede cursus eerste hulp gepland.

Nico Van Den Meersch

Die start op 7 februari en loopt op dinsdag- en donderdagavond.

voorzitter Rode Kruis Berlare

Ondertussen organiseren we ons om het takenpakket van de voorbije
jaren opnieuw op te pikken en aan te vullen met enkele extra dien-

meer info:

sten. Prioritair zijn een goede structuur en voldoende vrijwilligers om

Nico Van Den Meersch, 0474 73 91 75

onze preventieve hulpacties bij sportwedstrijden en evenementen in

en voorzitter@berlare.rodekruis.be

Berlare zelfstandig te verzekeren. Verder willen we graag, naast onze

Inschrijven voor de cursus eerste hulp

algemene cursussen, ook korte thematische opleidingen geven aan

(start op 7 februari) kan via 0491 35 92 57

belanghebbende inwoners. Eerste hulp bij sportongevallen en EHBO

en vorming@berlare.rodekruis.be.
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BERLARE & DE WERELD
DE AMBASSADEUR

Van de Waterhoek tot São Paulo
Rudy Suwyns toert met ‘Gardenia’ de wereld rond

Barcelona, Rome, São Paulo, Wenen, ...

© Bert Van der Linden

Met de paplepel

Elke voetballiefhebber herkent in dit lijstje onmiddellijk enkele
grootheden uit het voetbal. De link tussen de Donkgemeenten

Dat de kleine Rudy iets artistieks zou doen, lag voor de hand. Zijn fami-

en deze bekende steden is Rudy Suwyns. Al is dat niet om zijn

lie werkte in de culturele sfeer. Daarom zong hij op heel jonge leeftijd

voetbalkwaliteiten. Rudy is op wereldtoer met de theater-

al in het kinderkoor van de Gentse opera. “Je speelt een keer mee in

voorstelling ‘Gardenia’.

een stuk en je blijft in die wereld hangen”, zegt Rudy. “De interesse is
altijd gebleven, hoewel dat begin jaren ’50 niet evident was. Theater

Eerlijk is eerlijk: Rudy Suwyns (°1944) is een geboren en getogen

was toen immers taboe, het was geen serieus beroep.” En dus werd

Gentenaar die pas op latere leeftijd zijn hart deﬁnitief verloor aan het

Rudy leraar en koos hij nadien voor een carrière als ambtenaar op een

Donkmeer. Maar toch loopt onze gemeente als een rode draad door

ministerie. Maar hij is altijd blijven toneelspelen en ging na zijn leger-

zijn leven. “De Donk is een beetje terugkeren naar mijn jeugd”, ver-

dienst, midden jaren zestig, nog studeren aan het Koninklijk Muziek-

trouwt Rudy ons toe. “Ik kwam van kindsbeen af naar het Donkmeer

conservatorium in Gent. Rudy: “Ik volgde zangles, omdat ik bij grote

om samen met mijn vader te vissen. Wat ik me bijvoorbeeld nog goed

opera’s als aanvullend koorlid mee op de bühne stond. Aangezien ik

herinner is het standbeeld van Pa & Gijs aan de kerk van Overmere.

vast werk had, koos ik voor het amateurtoneel. In Gent waren toen

Dat was het eerste wat ik zag als we met de ﬁets naar het Donkmeer

nog meerdere rederijkerskamers. Daar mocht ik met verschillende

kwamen. Later verbleven we hier ook regelmatig tijdens vakanties, op

professionele regisseurs werken.”

een camping.”
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Gardenia

‘Gardenia’ heeft me de kans gegeven
om op mijn leeftijd

Rudy werd 65. Hij zou meer genieten van zijn vrije tijd en citytrips
maken. Maar net toen kwam het voorstel om mee te werken aan
‘Gardenia’. Het is een idee van transseksueel Vanessa Van Durme. Ze

nog een bijzondere voorstelling te spelen
en zoveel mooie dingen te zien.

heeft zich gebaseerd op de Spaanse documentaireﬁlm ‘Yo soy así’ over
een travestiecabaret dat wordt gesloten en de weerslag daarvan op
de oude artiesten die er werkten. Alain Platel en Frank Van Laecke tekenden voor de regie. “Ze zijn begonnen van een leeg blad en hebben
vooral geluisterd naar de verhalen van de groep oudere acteurs. Velen

Romain Deconinck

hebben immers een verleden in de travestiewereld”, vertelt Rudy. “‘Gardenia’ gaat over ouder worden, over afscheid nemen: we worden oud

Vanaf 1968 krijgt zijn toneelcarrière een nieuwe wending. Rudy kan als

en kijken terug op het jong leven. Wat gaan we doen als we 65 jaar

amateur deﬁnitief in de Minardschouwburg terecht bij het theater-

zijn? Hoe zijn we ertoe gekomen om vrouwenkleren te gaan dragen?

gezelschap van Romain Deconinck.

In een prachtige scène van 14 minuten, op de ‘Bolero’ van Ravel, beelden we dat uit. En dat was eerst niet evident. Je moet het maar doen:

“Ik kwam net van de opleiding aan het conservatorium, maar ik heb

als oude lelijke vent je omkleden op scène.”

nog heel veel bij Romain geleerd. Zoeken naar het juiste stemvolume
bijvoorbeeld. En leren spelen in het Gentse dialect. Bijzonder aange-

Rudy ging in op het voorstel en in plaats van rustig te genieten aan

naam was dat. In het dialect spelen heeft me trouwens geleerd om

het Donkmeer, was hij vertrokken voor een reeks van meer dan 250

latere rollen in het Algemeen Nederlands beter aan te voelen en ze

voorstellingen in binnen- en buitenland. De première vond plaats

veel realistischer te vertolken.”

in juni 2010 in Gent. Een maand later waren ze een revelatie op het
theaterfestival van Avignon, Frankrijk. Meteen de springplank voor

Begin jaren ‘80 kwam er een eind aan zijn avontuur in de Minard.

de productie naar de rest van de wereld. Wenen, Berlijn, Göteborg,

“Romain werd ouder en de Minard liep op zijn einde. De zaal is nu

Sevilla, Montréal (Canada), Adelaide (Australië), Taipei (Taiwan), São

trouwens stevig gerestaureerd: de gevel, foyer en zaal zijn gebleven,

Paulo (Brazilië) , Bogota (Colombia), … deze gaststeden staan op het

maar alles op scène is weg.”

toerprogramma dat loopt tot eind juni 2012.
“We zijn nu al anderhalf jaar op tournee en de voorstelling maakt

Met Romain zette Rudy ook zijn eerste stappen in televisiefeuilletons.

overal wat los. Daarom is er bij elke voorstelling een nabespreking

Zo was hij te zien in een aﬂevering van ‘De Kolderbrigade’, met Romain

met het publiek voorzien. Dat mag na de voorstelling blijven en aan

als commissaris Kolder en Gaston & Leo als hulpinspecteurs. Zijn

de acteurs vragen stellen over het thema. Opmerkelijk is dat de meest

verdere televisie- en ﬁlmcarrière is een opsomming van Vlaanderens

interessante vragen van oudere vrouwen komen”, aldus Rudy.

mooiste series en ﬁlms: De Bossen van Vlaanderen (1989), Alfa Papa
Tango (1990), Moeder waarom leven wij (1992), Het Verdriet van België

Of Rudy blij is met zijn Gardenia-avontuur? “Natuurlijk. ‘Gardenia’ heeft

(1993), Niet voor publicatie, Heterdaad, Wittekerke, She Good ﬁghter,

me de kans gegeven om op mijn leeftijd nog een bijzondere voorstel-

Centraal Station, Dwaallicht, …

ling te spelen en zoveel mooie dingen te zien. We spelen ’s avonds dus
hebben we overdag tijd om de speelsteden te ontdekken. Ik heb het
drukker dan voorzien en deze jaren van mijn leven zien er anders uit

Mira en Festivaria

dan ik had gepland. Maar ik heb nu eigenlijk toch ook mijn citytrips”,
lacht Rudy.

Vanaf de jaren ‘90 ontwikkelt Rudy een voorkeur voor muziektheater.
Hij is als acteur en regisseur actief in het operettetheater bij gezel-

Opgetekend door Tom Van Acker.

schappen in Tielt, Kortrijk en Roeselare. In die periode krijgt hij een
sterkere band met onze gemeente. “Ik kende Luk Vernimmen nog uit
Gent en ook Frank Van Laecke was geen onbekende voor mij toen ik in

Meer info: www.lesballetscdela.be

1989 op het Donkmeer meespeelde in ‘The Sound of Music’.” Toen hij

Gardenia speelt van 13 t.e.m. 23 juni in NTGent.

in 2001 met pensioen ging, kwam Rudy deﬁnitief aan het Donkmeer
wonen. Rudy speelde in alle producties van Festivaria mee. Maar zijn
allereerste acteerervaring in onze gemeente was veertig jaar geleden.
“Ik speelde een van de grensarbeiders in de ﬁlm ‘Mira’. Zo kwam ik op
de Waterhoek terecht en leerde ik een aantal mensen van Berlare
kennen zoals Luc van ’t Veer en Arthur Merckx.”
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“Ja, ook jonge mensen willen engagement tonen.”
Vredeseilanden Overmere is opmerkelijk jonge ploeg

© Christoph Gribbe

Op 13, 14 en 15 januari komen zo’n 12.000 vrijwilligers van Vredeseilanden op straat om aandacht te vragen
voor boerenfamilies over de hele wereld. Ook in Overmere voert Vredeseilanden actie.
Opvallende vaststelling: Vredeseilanden Overmere wordt al jaren getrokken door prille twintigers.
“Waarom zouden we dat niet doen?”, zegt Femke Maes die samen met Celine Everaert en Piet Van der Sypt
het lokale initiatief coördineert.

Vredeseilanden houdt elk jaar rond half januari een campagneweek-

Femke, jij oﬀert een stuk van jouw vrije tijd op om Leontine en

end. Met de verkoop van gadgets vraagt het de Vlamingen mee te

andere boeren uit Benin een menswaardiger bestaan te bieden.

investeren in boerenfamilies uit het zuiden. Vredeseilanden helpt met

Waarom doe je dat?

investeringen, opleidingen en met het opsporen van nieuwe markten.
Femke: De verhouding tussen noord en zuid zit niet goed. Ik ben me daar
Dat klinkt vrij vaag, geeft ook Femke Maes (26) toe. “Maar op de

al lang van bewust, net als vele andere mensen. Maar een eﬀectief engage-

infoavond voor medewerkers, met getuigenissen en foto’s van uitge-

ment hangt dikwijls af van toevalligheden. Zo ook bij mij. Vredeseilanden

werkte projecten, wordt het wel heel concreet. Dan zie je hoe eﬃciënt

kwam op mijn pad via de chiro. En ik was meteen vrijwilliger.

Vredeseilanden bijdraagt aan de ontwikkeling van regio’s. Daar zet ik
mij als vrijwilliger graag voor in.”
Het valt inderdaad op dat Vredeseilanden Overmere sterk veranRijstboerin Léontine uit Benin is dit jaar het gezicht van de campagne.

kerd zit in de lokale chirowerking.

Dankzij een samenwerking met Colruyt kunnen wij nu zelfs haar
fairtraderijst eten. Léontine is het levende bewijs dat het eﬀect van de

Femke: Ook dat is eerder toevallig. Vredeseilanden Overmere is indertijd

Vredeseilandeninspanningen veel verder reikt dan zorgen voor een

ontstaan op initiatief van hoofdleider Peter De Smet. En in zijn kielzog

beter inkomen: ze geniet intussen van een gevarieerder menu, kan

hielpen heel wat chiroleden en oud-leden mee. Daarna nam Gert Vander-

haar kinderen naar school sturen, laat een huis bouwen en ze krijgt tijd

stricht de fakkel over, eveneens gewezen hoofdleider. En als oud-hoofdleid-

voor wat ontspanning en vrije tijd.

ster coördineer ik nu het campagneweekend, samen met Piet en Celine.
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Wat doen jullie concreet tijdens het cam-

Vredeseilanden nationaal, het gemeentebestuur

pagneweekend?

en medewerkers, we zoeken extra medewerkers

Zijn nog extra vrijwilligers welkom?

en we zorgen ervoor dat ons fuifje volledig regle-

Femke: Zeer zeker. Tijdens het actieweekend

Femke: Op vrijdag houden we vanaf 16 uur een

mentair is. Het actieweekend zelf is zwaar, maar

zijn alle helpende handen welkom. En ik

After study & work café in JC De Kroon. Gezellig

de voldoening na aﬂoop is erg groot.

hoop dat mijn vrienden van het bestuur ook

na het werk of na school samen iets drinken.
We weten uit ervaring dat zo’n avond uitmondt

snel een vervanger vinden voor mij. In elk geLijkt me leuk.

val: ik heb heel graag mijn schouders onder

in de jeugdhuissfeer van weleer. Op zaterdag

Vredeseilanden gezet. ’t Is een heel concreet

verkopen we met veel toeters en bellen bloemen

Femke: Dat is ook leuk! Het kan ook niet anders

project waar we met een groep kameraden

en gadgets van Vredeseilanden. We proberen

hé: allemaal jonge mensen en oud-chiroleiding

intens maar met veel plezier aan werken. En

heel Overmere rond te rijden, zodat iedereen de

die samen aan een gezamenlijk doel werken.

ik weet dat onze inspanningen en het ingeza-

kans krijgt om Vredeseilanden te steunen. En

De nationale koepel heeft een boon voor ons en

melde geld zeer goed worden besteed.

met een bescheiden maar superleuk kinderfuifje

pakt graag uit in de pers en in andere gemeen-

op zaterdagmiddag, dragen ook kinderen een

ten met onze jonge ploeg. Wie durft nu nog te

steentje bij.

zeggen dat jonge mensen geen engagement
meer info:

meer tonen? (lacht)

Femke Maes,
Steek je veel tijd in de voorbereidingen?

0494 91 70 65

En toch stop je ermee.

en maesfemke@hotmail.com
Femke: Met enkele bestuursleden vergader ik

Femke: (zucht) Ja. Ik krijg steeds minder tijd voor

maandelijks vanaf september. Dat is nodig om

de voorbereidingen. Met pijn in het hart heb ik

een interessante infoavond voor medewerkers

daarom beslist een stapje opzij te zetten. Maar

voor te bereiden en het eigenlijke campagne-

voor het campagneweekend mogen ze zeker

weekend uit te stippelen. We overleggen met

nog op mij rekenen.

www.vredeseilanden.be

Programma Vredeseilanden Overmere

En Berlare en Uitbergen dan?

vrijdag 13 januari: After study & work café

Vredeseilanden is niet actief in deelgemeenten Berlare en

Cursussen en werk aan de kant. Tijd voor een lekker ouderwets

Uitbergen. Maar wie het project wil steunen, kan een bijdrage

‘jeugdhuisavondje’ in JC De Kroon. Vanaf 16 uur.

storten op BE64 0000 0000 5252.

zaterdag 14 januari: huis-aan-huis plantjes-

Er bestaat ook een andere, persoonlijkere manier om

en gadgetverkoop

een bijdrage te leveren. Fotograaf Jimmy Kets ging boerin

Je mag de Vredeseilandenvrijwilligers aan je deur verwachten

Léontine in Benin opzoeken. Hij toont in een aantal prachtige

met plantjes en leuke gadgets.

foto’s de eﬀecten van het Vredeseilandenproject.

zaterdag 14 januari: kinderfuif

Je kan via www.vredeseilanden.be zo’n foto kopen

Van 18.30 tot 20.30 uur bezetten kinderen tot 12 jaar

voor 20,00 euro.

de dansvloer van JC De Kroon.

Je krijgt dan een gesigneerde A4-print thuis toegestuurd.

De inkom bedraagt 4,00 euro, twee drankjes en een zakje
chips inbegrepen. Mama’s en papa’s mogen er gratis in.
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Gesnater aan het water
Donkmeer is overwinterparadijs voor eenden
Vandaag gaat opa op stap met zijn kleindochter. Hij parkeert de auto aan ’t Brugsken en helpt haar uit de wagen.
In haar handjes houdt ze een witte zak met gedroogde broodkorsten vast als een kostbaar goed. Het is windstil, maar koud.
Winters zonnetje. Ze lopen hand in hand over het pad dat naar de Eendenkooi leidt. Halverwege blijft het meisje staan.
Ze opent voorzichtig de broodzak en kijkt er even in. Ze telt de korstjes. Het zijn er acht. Dan kijkt ze opa aan. “Mag het nu, opa?”
Opa glimlacht en knikt. Eén voor één gooit ze de stukjes in het water. Een koppel eenden komt gretig aanzwemmen.

Eenden houden van het Donkmeer. De omgeving telt wellicht het

en Bosonderzoek sinds 1979 in heel Vlaanderen zes wintertellingen

grootste aantal eenden uit de regio. Vele soorten broeden er ook. Dat

per jaar houdt. Zo krijgen we een mooi zicht op de aantallen, trends

hebben vrijwilligers van v.z.w. Durme afgelopen lente nog becijferd.

en verspreiding van watervogels. Jan Maertens: “Als je nu rond het

Ze hebben heel wat jongen van wilde eenden geregistreerd, maar ook

Donkmeer wandelt, zie je geregeld tafeleenden en wintertalingen

van zeldzamere exemplaren als de krakeend, kuifeend (zie grote foto),

dobberen. Die laatste zijn de kleinste eenden van Europa. Op Put 12

bergeend en slobeend. Kuikens van de uitzonderlijke zomertaling

verblijven grote aantallen slobeenden en de smienten hebben een

hebben ze toen niet gezien. “Maar de meeste eenden verstoppen hun

voorkeur voor Nieuwdonk”, aldus Maertens.

nest zeer goed. Koppels wilde eenden broeden zelfs in knotwilgen”,
Dat eenden massaal naar het Donkmeer komen, is niet heel toevallig.

vertelt Jan Maertens, vrijwilliger bij v.z.w. Durme.

Jan Maertens: “In de eerste plaats ligt het Donkmeer op een belangDe mooie eendenpopulatie (enkel de zeldzame zomertaling trekt

rijke trekroute, namelijk die langs de Schelde. Dat betekent dat hier

in de winter naar Afrika n.v.d.r.) krijgt in de winter bezoek van veel

sowieso al veel eenden overvliegen. Die dieren ontdekken langs de

overwinteraars. In ijsvrije periodes dobberen hier meer dan 1.000

boorden van het Donkmeer het paradijs: vele beschutte plekjes bij

eenden rond. Die cijfers hebben we, omdat het Instituut voor Natuur-

een natuurlijke plas met diepe en ondiepe zones. Een uitstekend
biotoop voor hen!”

Bergeend © Eddy Copers

Kuifeend © Eddy Copers

Slobeend © Marc Van Den Bril
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Eenden spotten

Eendenkooi

De omgeving van het Donkmeer is ook in de winter prachtig. Wat

Pronkstuk van onze eendencultuur is zonder twijfel de Eendenkooi.

dacht je van een mooie wandeling bij open winterweer? Jan Maertens

Eendenkooien komen voor in zeven Europese landen. In ons land

tipt ons graag waar we dicht bij de eenden geraken: “Je moet je ogen

doken ze ongeveer 700 jaar geleden op. Totnogtoe zijn er historische

zeker de kost geven langsheen het wandelpad tussen de Brielstraat

aanwijzingen van 25 kooien in België. De kooi aan het Donkmeer

en de Eendenkooi. Je ontdekt gegarandeerd verschillende soorten.

(oudste vermelding in 1678!) is de enige die gereconstrueerd is in zijn

Op rustige dagen zelfs verrassend dichtbij. De slobeend bijvoorbeeld

oorspronkelijke vorm en die publiek toegankelijk is.

is zeker niet mensenschuw. Zijn opvallendste fysieke kenmerk is de

De herinrichting van de Eendenkooi dateert van 2009 en houdt reke-

spatelvormige snavel. Als je vanop het wandelpad in de richting van

ning met alle mogelijke historische details. “De bezoeker wandelt van

Put 12 kijkt, zie je er soms tot 200 tegelijk!”

het kooihuisje met ‘slaapalkoof’ voor de kooiman, door het kooibos
met nesten van blauwe reigers en aalscholvers, naar de ‘schutsels’ en

Op je wandeling zal je merken dat er nogal wat verschillen zijn tussen

de ‘korte schutsels’, langs het hondengat, de vangpijpen met halfcir-

al die soorten eenden. Voor het gemak maken we onderscheid tussen

kelvormige beugels die eindigen in het vangfuiknet, de spartelkorf, de

zwemeenden en duikeenden. Die eerste categorie, waartoe onder

noodzakelijk knotessen, …”, weet Jan Maertens, die ook groepen gidst

meer de wilde eend en de slobeend behoren, eet vooral plantjes.

in de Eendenkooi. Maar ook zonder gids steek je heel wat op via de

Daarom ook vind je ze vooral in ondiep water. Ze ‘grondelen’ hun eten

duidelijke en begrijpbare educatieve borden.

bij elkaar. Daarbij steekt het achterlichaam rechtop uit het water en
bevinden kop en hals zich onder water. Opvallend is ook dat ze moei-

meer info:

teloos en zonder aanloop opstijgen uit het water. Duikeenden als de

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

kuifeend en de tafeleend daarentegen hebben kortere vleugels. Deze

(reserveren begeleide groepsbezoeken)

hebben dus wel een aanloop nodig om voldoende opwaartse kracht

v.z.w. Durme, donk@vzwdurme.be

te krijgen. En hun menu is gevarieerder dan dat van de zwemeenden:

(ook voor reserveren ‘eendenwandeling’

duikeenden houden van waterplanten, maar evengoed van insecten,

voor derde kleuterklasgroepen)

bodemdieren en visjes.

De Eendenkooi is deze tijd van het jaar elke dag gratis
toegankelijk van 10 tot 16 uur en in het weekend tot
17 uur. De Eendenkooi is dicht tot en met 2 januari en
van 5 t.e.m. 11 maart.

Referentiewerk over eendenkooien te koop
V.z.w. Durme en Eendenkooi Stichting Nederland hebben in december 2011 een referentiewerk gepubliceerd over eendenkooien
in Vlaanderen, Nederland en negen andere Europese landen. De auteurs hebben de resultaten van archief- en terreinonderzoek
gebundeld en aangevuld met de inbreng van 134 lokale kenners, fotografen, heemkundigen en museummedewerkers.
Behalve informatief is het boek met 335 gravures, tekeningen, plannen en foto’s ook bijzonder kleurrijk.
Het boek ‘Eendenkooien in Vlaanderen, Nederland en negen andere Europese landen’ kost 40,00 euro en is te koop bij v.z.w. Durme:
09 348 30 20 en info@vzwdurme.be.

Smient © Eddy Copers

Wilde eend © Marc Van Den Bril

Wintertaling
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“Eigenlijk is het simpel!”
IN ‘T GROEN

Rudi Roggeman over noodzaak en eenvoud van composteren
Iedereen houdt van een verzorgde tuin en is ﬁer op zijn zelfgeteelde groenten.
Als dat niet lukt, leidt dat wel eens tot frustratie en vloek je wellicht op de ‘slechte’ grond.
Maar heb je er al aan gedacht om die arme grond te verrijken met compost die je zelf aanmaakt?
We vroegen aan compostmeester Rudi Roggeman van de gemeentelijke groendienst wat composteren is
en hoe je daar aan begint. Want als je je nu informeert, sta je startklaar tegen de lente.

Rudi maakt meteen duidelijk dat we niet
moeten panikeren over ‘slechte’ grond.
“Als je tuiniert, put je de bodem uit. Telkens je
borders schoon maakt, grasmaaisel weghaalt,
groenten en fruit oogst,
haal je voedingsstoﬀen en organisch materiaal weg van de bodem.
Na verloop van tijd is je ondergrond te arm
voor een bevredigend resultaat.”

Anderen doen het voor jou
Om je bodem te verbeteren, breng je
compost aan. “Compost zorgt voor meer
structuur in de grond, houdt water, zuurstof
en voedingsstoﬀen vast en voedt de nuttige
bodemorganismen en planten. Dit rijk en
evenwichtig herstelde bodemleven houdt
bovendien schadelijke organismen als aaltjes
en ziektes onder de knoet. Vele mensen
brengen alleen meststoﬀen aan. Maar je tuin
voedingsstoﬀen geven, heeft maar zin als
de bodem in evenwicht is. Daarom moet je
beginnen met compost”, zegt Rudi.
Compost is het resultaat van een natuurlijk
proces dat afval van planten, groenten en
fruit omzet in een zeer waardevolle voedingsbron voor andere planten. Aan dat
proces zelf heb je eigenlijk weinig werk. Want
een leger kleine helpertjes komt vanzelf en
ze vermenigvuldigen zich naar hartenlust:
eerst bacteriën en schimmels; in een latere
fase grotere organismen als pissebedden en
compostwormen.

© Bert Van der Linden
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Cruciale factoren
Toch kan composteren mislukken. Je hebt het gelukkig vooral zelf in

Rudi waarschuwt nog voor onnodige extra kosten: “Je hoort weleens

de hand. “Eigenlijk is het simpel”, weet Rudi. “Je moet ervoor zorgen dat

dat je compoststarters, extra grond, kalk, houtas of stikstof moet toe-

de diertjes die je helpen, een interessant menu krijgen voorgescho-

voegen. Dat is echt niet nodig. De micro-organismen die het afbraak-

teld en dat ze voldoende water en zuurstof krijgen om optimaal te

proces starten, zitten van nature in de bodem en op de verschillende

functioneren.”

afvalstoﬀen zelf.”

Waar kan het fout gaan en hoe verhelp je het?
1. De samenstelling van het te composteren materiaal

Verschillende mogelijkheden

Om te composteren zijn twee belangrijke ingrediënten nodig:
• groen, vochtig en stikstofrijk afval als grasmaaisel, fruitschillen

Het uiteindelijke resultaat oogst je na gemiddeld zes tot acht

en groenteresten. Bijna ideaal voor de beestjes die het moeten

maanden. Uitgerijpt compost is bruinzwart en korrelig, en ruikt naar

verwerken: lekker en een goed vochtige omgeving. Toch is er één

bosgrond. Na een zeefbeurt is het klaar om te worden ingezet in jouw

groot probleem: door een gebrek aan structuur geraakt het

(moes)tuin.

overtollige water niet weg én is er te weinig luchtcirculatie voor
de diertjes;

Er bestaan verschillende systemen om te composteren: de compost-

• bruin, droger en eerder koolstofrijk materiaal als houtsnippers,

hoop, de compostbak, het compostvat en de wormenbak. De keuze

takjes en herfstbladeren. Dit afval breekt veel langzamer af,

hangt af van de grootte van je tuin. Tot 200 m² kan het afval makkelijk

maar geeft de noodzakelijke structuur aan het groene, vochtige

in een compostvat. Bij grotere tuinen moet je overschakelen naar een

materiaal.

composthoop of compostbak. En de wormenbak kan in een appartement of woning met binnenplaatsje.

Het komt er in de praktijk dus op aan om een goed evenwicht te zoeken tussen beide ingrediëntengroepen en de verschillende materialen

Elk systeem heeft zijn eigen geplogenheden. En je kan het zelf maken

goed te mengen. “Veel mensen weigeren zelf te composteren “omdat

of kant en klaar kopen. Het leidt te ver om hier dieper op in te gaan.

het stinkt”. Dat klopt niet. Een evenwichtig, samengestelde compost-

Wat we wel nog meegeven: denk vooraf na over de plaats in de

hoop is bijna geurloos. Het is pas als de samenstelling niet goed zit,

tuin voor je composteeractiviteit. Een compostvat staat best in de

dat je geurhinder krijgt”, aldus Rudi.

ochtendzon; een hoop en bak renderen best in de schaduw en uit de
wind, op een plek waar je met een kruiwagen nog bij kunt.

2. Niet te vochtig, niet te droog
50 tot 60% is een goed vochtgehalte om te composteren. Als je de

Moeten we onmiddellijk over gaan tot actie? “Neen”, zegt Rudi. “Bij

afvalstoﬀen goed hebt gemengd, zoals hierboven beschreven, dan

vriesweer start je beter niet, omdat het afbraakproces kan stilvallen.

vormt dit doorgaans geen probleem. Rudi vertelt hoe je heel een-

Maar de winter is een uitstekende periode om je goed te informeren

voudig kan controleren of de vochtigheidsgraad goed zit: “Neem een

en alles te toetsen aan jouw situatie: oppervlakte van je tuin, samen-

handvol composterend materiaal en knijp het samen in je vuist.

stelling van je afval, plaats voor vat, hoop of bak, … In elk geval moet

Komen er slechts enkele druppels water tussen de vingers te voor-

je niet twijfelen om er aan te beginnen: compost heeft alleen maar

schijn en valt het materiaal niet meteen uit elkaar als je je hand opent,

voordelen. En vergeet niet dat je ook nog eens sterk bespaart op

dan is de vochtigheid in orde.”

ophaal- en verwerkingskosten van je afval.”

Is het materiaal te nat, meng dan met drogere resten en zet het luchtig om, zodat het teveel aan vocht kan verdampen. Te droog materiaal
dat onmiddellijk van tussen je vingers glijdt, moet je extra bewateren.
3. Voldoende zuurstof
Zorg voor voldoende opwaartse luchtcirculatie. Dat vraagt zo goed

meer info:

als geen extra werk. Door de hoop geregeld om te zetten en zo de

dienst duurzaamheid,

materialen te mengen, belucht je sowieso ook de structuur. Bij een

052 23 46 en duurzaamheid@berlare.be

composthoop en –bak doe je dat met de riek, voor compostvaten

In het gemeentemagazijn kan je een compostvat

bestaan speciale stokken.

kopen voor 18,00 euro.
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100 worden in 1930
Over de feeststoet voor Mie-Jef Jacobs
Op 1 januari 2012 wordt Germaine Verhé 100 jaar. Germaine heeft lang in Gent

Uit het feestlied
voor Mie-Jef Jacobs

gewoond, maar verblijft sinds 1997 in Woonzorgcentrum Ter Meere.
’t Is alweer een tijd geleden dat een honderdjarige een hele gemeenschap
op de been bracht. Heemkring Overmere dook in het archief en kwam boven water
met een wel heel memorabele viering: die van Maria-Josepha Jacobs
(°14 november 1830), Mie-Jef in de volksmond.
Voor de stoet van Mie-Jef Jacobs in 1930

geboorte van Mie-Jef (°1830) heeft gelinkt

had werkelijk heel het dorp zich verzameld

aan de geboorte van de staat België die – zo

langsheen het parcours om de praalwagens

lang er geen regering was – geleid werd door

te bekijken. De toeschouwers stonden zelfs

‘Het voorlopig bestuur’. Het concept van dit

tot vier rijen dik. Mie-Jef was nooit getrouwd

openingstafereel is onmiddellijk bruikbaar

geweest, maar had wel de kinderen van haar

voor optochten voor honderdjarigen tussen

te vroeg overleden schoonzus opgevoed.

13 juni 2110 en 6 december 2111…

Meester Edmond Cooreman verwees naar
deze ‘deugdelijke’ situatie in het feestlied voor

Maar of er nog stoeten komen voor honderd-

Mie-Jef dat hij speciaal voor de viering had

jarigen, is maar zeer de vraag. De laatste in

gemaakt.

onze gemeente dateert van augustus 2000,
toen vele verenigingen en buren het leven

Zo’n feeststoet is traditioneel een chrono-

van Clarisse Van Avermaet hebben verbeeld.

logische aaneenschakeling van taferelen
waarbij markante gebeurtenissen uit het

Mie-Jef stierf op 14 mei 1932.

persoonlijke leven van de jubilaris worden

Ze werd 101,5 jaar.

gehouden tegen de achtergrond van de
(wereld)geschiedenis. Op de foto bij dit
artikel zie je dat de ‘regisseur’ van de stoet de

met dank aan
Heemkundige Kring Overmere

Eens in de bloei der jaren
Was zij een klinkse meid
Maar wie met haar wou varen
Werd immer afgezeid
Misschien wou zij niet paren
Uit kwezelachtigheid
of zich voor god bewaren
in ’t kloosterlijk habijt
’t lag zo: haar broeders wezen
Zij moesten naar ’t Gesticht
Begaan met gans haar wezen
Bad tant’ Marie om licht
Inwendig voorgewezen
Zag zij een schone plicht
Als moeder uitgelezen
Zo heeft ze die verricht
In ’t grote boek van ’t leven
Is over Mie-Jefs deugd
Nog heel wat meer geschreven
Tot pand voor eeuw’ge vreugd
Dit hier en nu beleven
Was altijd haar geneugt
Daarom is haar gebleven
De blijheid van haar jeugd
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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
Anne Marie 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: maandag 2 en zaterdag 7 januari

> 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

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

JEUGD & VORMING
Gaver 72
openingsuren
maandag
9-12 uur
dinsdag
9-12 uur/13-19 uur
woensdag 9-12 uur/13-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

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

09 367 87 55

SPORT
Molenstraat 1B
openingsuren
bureau sporthal Overmere
maandag: 8.30-12 uur
dinsdag:
8.30-12 uur/13-19 uur
woensdag: 8.30-12 uur/15-17 uur
donderdag: 8.30-12 uur
vrijdag:
8.30-12 uur

> BUITENDIENSTEN
CULTUUR
Dorp 101
tickets CC Stroming

052 42 29 75

09 367 50 66

(elke dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur)

z

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

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

09 367 87 55

> IN GEMEENTEHUIS UITBERGEN

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

09 356 89 56
sportdienst@berlare.be
openingsuren
bureau sporthal Berlare
maandag: 8.30-12 uur
dinsdag:
8.30-12 uur/13-19 uur
woensdag: 13-14.45 uur
donderdag: 8.30-12 uur
vrijdag:
8.30-12 uur

z TOERISME

EN MUSEUM DONKMEER
Donklaan 123

09 342 92 40
toerisme@berlare.be

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

gesloten t.e.m. 3 januari

Gesloten van 20 december tot en met 2 januari.
Elke maandag gesloten vanaf de herfstvakantie t.e.m. de krokusvakantie.

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

z

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 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
AA groep Den Boerenkrijg (Michel)
052 42 42 17
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

02

03
© PVO

04
01 94 vrouwen vierden 50 jaar Markant Overmere in het kasteel van Laarne. 76 van de 134 leden zijn jonger dan 50 jaar. Potentieel
genoeg om er nog eens 50 jaar bij te doen!
02 Begin november werd Soﬁe De Saedelaere Belgisch kampioen judo bij de senioren. Haar broer Simon behaalde een bronzen
plak.
03 Filip De Sutter nam samen met 50 sponsorkinderen deel aan de Great Ethiopian Run op zondag 27 november. Allen behaalden
ze een medaille. Maar wat mooier is: met de opbrengst van de loop sponsoren ze het sanitair van een grote Ethiopische school
dat dringend aan vernieuwing toe is.
04 Verschillende muzikanten van K.F. De Verenigde Vrienden kregen tijdens het afgelopen Sint-Ceciliafeest een ereteken: Fabian
Becqué en Matthias Garré (5 jaar lid); Maya Schoonbaert, Koen Beaumont, Alejandro Nesbit en David Van Driessche (10 jaar
muzikant); Nick De Backer en Stefanie Van De Velde (15 jaar lid); Freddy De Gucht en Patrick Van den Steen (45 jaar muzikant);
erevoorzitter Herman Van Hee (55 jaar muzikant) en ondervoorzitter Willy Bauwens (60 jaar muzikant).
05 Griezelen en snoepen rond Halloween tijdens de ‘Trick or treat’ tocht van karateclub Kusanku. De club kon rekenen op de
medewerking van wijk Kerkveld-Cleyland en de uitbaters van sporthal Berlare. De gezinnen die de deur durfden openen voor de
griezels, konden meedoen aan een tombola met prijzen uit Oxfam wereldwinkel.

06

07

08

05

© Alain Meirte

09

10
06 Maar liefst 26 duo’s verschenen aan de start van de eerste Run & Bike op zondag 20 november. Een loper en een ﬁetser legden als
team samen een afstand van 17 km af. Ze moesten in elkaars buurt blijven maar mochten zo vaak als ze wilden, wisselen.
07 De seniorennamiddag over valpreventie van 20 oktober kon op heel wat bijval rekenen. Een organisatie van de gemeentelijke
seniorenraad.
08 Op de jaarlijkse clubuitstap in oktober trokken de Turfputzwervers met 22 motorhomes doorheen Noord-Frankrijk.
09 De windturbines in opbouw inspireerden jong talent. Er waren maar liefst 452 inzendingen bij de tekenwedstrijd. De laureaten zijn:
Yaren Bosman, Yara Willems, Rune De Gucht, Lotte De Gucht en Kirsten Corthals.
10 ‘Wij gaan naar Benidorm’ van Panta Rhei Overmere trok vier volle zalen. De vereniging dankt iedereen voor de steun tijdens dit
gouden feestjaar.
11 Tijdens de voorleesweek verzonnen kleuters van onze scholen een eigen verhaal, samen met meneer Zee en Gitte Vancoillie.
Op initiatief van De Leesdijk en onze bib.
12 Op het jaarlijkse Sint-Barbarafeest van onze vrijwillige brandweer maakten zes nieuwe brandweermannen zich klaar voor een
traditionele groepsfoto. Maar ze werden letterlijk gedoopt met een onverwachte koude douche.

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!

11

12
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Kers op de taart!
Met de feestdagen in het vooruitzicht spraken wij af met Kathleen Adam.
Met een glas rode wijn en een goeie pint erbij, groeide onze gezellige babbel
al gauw uit tot een ﬁlosoﬁsche levensbeschouwing.

Favoriete keuken?
Slechte eigenschap?
Favoriete ﬁlm?
Mooiste Nederlandstalig woord?
Favoriete muziekstuk?

Kathleen Adam (wordt op 8 januari 39 jaar)
Kathleen: Ik hou van de denkpiste van Descar-

jaar piano. Toen ik nog in Gent woonde, heeft

vooraf bepaalde conventies. Of je nu 39 of 40

tes. “Ik denk, dus ik ben”. Om een geluksgevoel

mijn overbuurvrouw, een pianiste, mij ertoe

jaar wordt, wat maakt dat uit? Het is niet meer

te krijgen, moeten we beginnen bij onszelf. Ik

aangezet om het spelen zelf in de vingers te

zoals in de kindertijd: kinderen willen zo graag

ben daar nogal fanatiek in: er zijn veel zaken die

krijgen. Zo ben ik trouwens op de naam van

ouder worden. Maar op mijn leeftijd ben ik daar

me boeien en waarover ik dan ook een eigen

mijn jongste dochter gekomen, terwijl ik ‘Für

niet meer mee bezig. Iedere dag in het leven is o

mening heb die ik met iedereen wil delen. Ik kan

Elise’ aan het spelen was.

zo belangrijk, niet alleen mijn verjaardag.

Hoe breng je de feestdagen door?

Bij wie moeten we de volgende keer langs-

niet zwijgen (lacht). Ik vind het belangrijk om
constructief aan mezelf te werken en om deze
levensvisie door te geven aan mijn kinderen.

gaan met onze verjaardagstaart?
Kathleen: Ik ben niet katholiek opgevoed.

Reis je graag?

Ik bekijk deze periode nogal vanuit een roman-

Kathleen: Monique Van de Vyver. Iemand die ik

tische optiek. Ik hou van Kerstmis, maar niet

van dichtbij ken en leuk kan vertellen.

Kathleen: Absoluut. Geen strandvakanties.

van het commerciële karakter ervan. Mij zal je

Eerder we-zien-wel-reizen: een ticket heen-en-

niet gauw zien op een grote kerstshow of in een

terug kopen en ter plaatse zelf op ontdekking

winkelstraat, beladen met extreme cadeaus.

gaan. Op die manier ben ik drie jaar geleden

Kerstmis en het jaareinde breng ik door met

Thailand doorgereisd en in september 2011

mensen die mij dierbaar zijn. Nu ik zelf moeder

Bezorg Kathleen een

heb ik nog een stukje Frankrijk doorﬁetst. Ik hou

ben, besef ik waar het moederschap voor staat

onvergetelijke verjaardag.

ervan de cultuur te proeven door de plaatselijke

en breng ik deze dagen ook graag met de

Stuur haar een verjaardags-

bevolking te leren kennen en indien mogelijk

naaste familie door.

kaartje via de redactie van

ook de inheemse taal te spreken.

Opgetekend door Jef Coppieters.

Infogem, Dorp 22.
Straks ben je jarig. Hoe bekijk je die gebeur-

Ben je muzikaal?

tenis?

Bedankt voor jullie kaartjes
voor An. We hebben ze keurig

Kathleen: Ik vind het belangrijk om mijn creati-

Kathleen: Ik sta niet zo graag in de belangstel-

viteit aan te wakkeren. Ik heb nog geschilderd,

ling. Ik hou eerder van de onverwachte dingen

zanglessen gevolgd en volg nu ook al een paar

in het leven dan alles in het teken te stellen van

doorgestuurd.
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