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Citymarketing
zonder (dure) campagne
Ik las onlangs een opiniestuk over citymarketing. De auteur van het artikel neemt steden en gemeenten op
de korrel die holle slogans lanceren, maar die beleidsslagkracht missen om de slogans waar te maken.
Een voorbeeld? Een mooie campagne om nieuwe gezinnen aan te trekken is een slag in het water als
het beleid rond kinderopvang achterop hinkt, als de kinderen in een naburige gemeente naar school
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moeten en als er te weinig betaalbare woningen zijn. Met een campagne kan je wellicht nieuwe mensen
aantrekken. Maar, nog steeds volgens de schrijver van het stuk, mensen tevreden houden doe je niet met
campagnes, maar met beleid.
Mijn buikgevoel sluit aan bij het stuk. Praatjes op los zand zakken weg en verstikken.
Dat geldt ook voor het domein van het dagtoerisme. Het heeft geen zin mensen langs de voordeur
binnen te halen als anderen ondertussen langs de achterdeur wegsluipen, omdat ze ontgoocheld zijn in
de begoocheling.
Ik durf hopen op een toeristisch topjaar voor Berlare. Onze gemeente beschikt over een aantal
natuurlijke en culinaire troeven. Als beleidsmaker speel je daar uiteraard op in.
Je onderhoudt die rijkdommen, probeert wat bestaat te verﬁjnen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen of
te ondersteunen. Dat doe je met eigen diensten, maar zeker ook met heel veel andere partners.
Niet alles moet overheidsinitiatief zijn.
De crisis, die nu toch stilaan echt voelbaar wordt, is wellicht een kans voor Berlare.
Misschien kiezen mensen de komende jaren wel eerder voor een paar korte, budgetvriendelijke
(dag)uitstappen. Bovendien gezinsvriendelijk. En het sluit ook mooi aan bij een moreel besef dat
vliegvakanties of verre autovakanties het klimaat zwaar belasten.
Hoor je mij nu pleiten om in te zetten op citymarketing? Niet als het gaat om bruisende slogans en grote
budgetten. Wel als het anders kan. En ik kijk daarbij naar jullie allen, als mogelijk ambassadeur van onze
gemeente. Als je een ﬁere inwoner bent, laat je horen. Blog, facebook en tweet over deze gemeente.
Nodig familie en vrienden uit om te wandelen in ’t Broek, te ﬁetsen langs de dijken.
Toon hen jouw mooiste plekje Berlare. Overtuig collega’s van jouw favoriete restaurant en raad hen Berlare
zingt, de Waterfeesten, de kwarttriatlon of een openluchtmusical aan. Of trakteer neefjes en nichtjes op
een dagje Nieuwdonk, bootje varen en de Eendenkooi.
Ik wens jullie en al je kennissen een mooie lente in onze gemeente.

René Kets
schepen bevoegd voor onderwijs, toerisme, patrimonium en vorming
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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.

Het grootste gezin van Berlare, onder één dak: de familie Malik
Marc wou graag het grootste gezin van Berlare fotograferen, dat nog samen onder één dak leeft. Dat leidde naar de familie Malik met Pakistaanse roots.
De vader van het gezin kwam in de jaren ’70 als gastarbeider naar Limburg om er in de mijnen te werken. Toen de mijnen een na een dichtgingen, werden
steeds meer kompels werkloos. Vader Malik bleef niet bij de pakken zitten en samen met zijn vrouw en opgroeiende zonen integreerde hij zich verder.
Ze zijn allen technisch onderlegd. Het gezin woont al een paar jaar in Berlare en baat een carwash uit.
De familie is ondertussen uitgebreid met schoondochters en kleinkinderen. In totaal zijn ze met tien. Een drukte van jewelste soms.
Maar vader Malik heeft rust gevonden en leest ongestoord zijn boek.
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17 maart: zwerfvuilactie
Gemeente Berlare houdt een zwerfvuilactie op zaterdag 17 maart. Iedereen die een
handje wil helpen, individueel of met de vereniging, is welkom om 9 uur aan een van de
drie parochiekerken. Het gemeentebestuur zorgt voor materiaal. Afsluiten en bedanken
doen we ’s middags aan het gemeentemagazijn (tijdelijk adres Overheet 15!) met een
broodje en een drankje.
meer info:
dienst duurzaamheid, 052 43 23 46
en duurzaamheid@berlare.be

20 tot 22 april:
sportief seniorenweekend aan zee

Huis verkopen met publiciteit

De sportdienst trekt met senioren naar zee voor een weekend sport

Als je publiek kenbaar maakt dat je een onroerend goed wil

en gezelligheid in vakantieresidentie Ravelingen in Oostende. Ook iets

verkopen of voor meer dan negen jaar wil verhuren, moet je

voor jou? Een zwembad met whirlpools, sauna, sporthal en ﬁtnesszaal

‘advertentie’ verplicht een aantal zaken over het perceel vermelden.

staan ter beschikking. Maar vergeet geen gezonde lucht te happen in

Of er stedenbouwkundige vergunningen zijn afgeleverd op het per-

de duinen, op de dijk of op het strand.

ceel, of voor het perceel een verkavelingsvergunning van toepassing
is, of er een dagvaarding is uitgebracht (een vastgesteld bouwmisdrijf )

Het weekend vindt plaats van vrijdag 20 tot en met zondag 22 april.

op het perceel; of er een voorkooprecht op rust, wat de meest recente

Deelnemen kost 150,00 euro voor een tweepersoonskamer (slapen

stedenbouwkundige bestemming van het perceel is.

met twee per kamer), 170,00 euro voor een eenpersoonskamer of

Al deze gegevens vraag je aan via een stedenbouwkundig uittreksel.

130,00 euro voor een groepskamer van drie of vier personen.

Het kost 50,00 euro per kadastraal perceel.

Inschrijven kan tot 20 maart bij de sportdienst.
meer info:

meer info:

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

technische dienst, 052 43 23 46
en vastgoed@berlare.be
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KO R T | K o ffi e s top op woens d ag 7 m aar t : d e bib schenk t ko ffie voor Broeder li j k D elen ten voordele v an b oeren
in Gu a te m a l a . | Vraag tegen 1 mei een speelstraat aan via www.berlare.be/speelstraten. I nfo: 052 42 77 56 | Op
2 9 ma a r t s ta r t e e n ni eu we reek s van Star t to run i n Ui tbergen. I nfo: 09 356 89 56 en w w w. ber lare. be/ spor t . | H et
drink wate r t a r i e f voor 2 0 1 2 vi nd j e op w w w. vmw. be. Elk e inwoner blij f t recht hebben op 15 m ³ gr ati s dr in k water
per jaa r. | 40 k inderen tussen 9 en 12 jaar uit Europese probleemgebieden zoek en een gastgezin voor een zorge l oze zo m e r va k a nt i e ( w w w. eu rochi l d ren. b e) . | 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. f a ce b o o k . co m / h e t k l i k t t u s s e n o n s . | Wi e dat w il, k an een bijko mend e G FT- co ntainer van 40
liter k o pe n vo o r 2 2, 4 0 eu ro b i j i ntercom m u nal e Ver k o. O f j e k an voor hetzelfde bedr ag per j aar een G FT- c on t ain er
v a n 12 0 l i te r h u re n. | N og p l annen met zon n epanelen ? Wacht ni et. D e groenestroom cer tificaten bedrag en tot
eind m a a r t 2 5 0 ,0 0 eu ro, van ap r i l tot j u ni 2 3 0 , 0 0 euro en daar na 210, 00 euro. | Binnenk or t opni euw g roe p s a a nkoop elektriciteit en aardgas. H ou d e g em eenteli j k e website en de m edi a i n de gaten. | To e r i s m e S c h e l d e l a n d
h eef t re c e n t d e autoroute S c heldeland ver ni euwd. D e k aar t i s ver k r i j gbaar in het toer isti sch i nfok antoor. I n fo: 09
3 4 2 92 4 0 . | Toer isme O ost-Vlaanderen heef t een brochure uit met ko r te wand eling en di e toegank eli j k z ijn voor
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Vanaf 12 maart: inschrijven kinderopvang paasvakantie
Het gemeentebestuur voorziet gemeentelijke kinderopvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de paasvakantie van maandag
2 tot en met vrijdag 13 april. Zowel in Berlare, Overmere als Uitbergen, van 7 tot 18.30 uur.
Inschrijven kan vanaf maandag 12 maart per post,

Fotowedstrijd

e-mail of bij afgifte op de locaties.
Het verplichte inschrijﬀormulier is vanaf 5 maart beschikbaar

Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd?

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

Monitor of begeleid(st)er worden deze zomer? Zie p. 20.

Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem in
of mail je antwoord door naar infogem@berlare.be.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een

Gebruik een balpen met vulling.
Dan moet je niet steeds

winnaar. Die krijgt een waardebon van 25,00 euro voor een
etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden.
We maken de winnaar bekend in het volgende nummer.

een volledige balpen weggooien
Winnaar Infogem januari-februari

O ja: de lege vulling hoort thuis
bij het Klein Gevaarlijk Afval.

(oplossing: detail huis Kerkwegel 3): Christiane Poppe
(Raapveld 71) mag haar waardebon komen ophalen in het
gemeentehuis van Berlare

mind e rm o bi e l e pe r s on en en b u g g y ’s. D e k aar t i s ver k r ij gbaar in het toer isti sch infok antoor. I nfo: 09 342 92 40. |
Wer k e n a a n je h u i s ? I nfor m eer j e b i j d e d i ens t mili eu en huisvesting, om de no g bestaand e subsid ies te ver k e n n en ( 0 5 2 4 3 2 3 4 7 ). | D e L a n d s c h a p s k rant va n R e g i o n a a l L a n d s c h a p S c h e l d e - D u r m e k om t voor taan n iet meer
h u is-a a n -h u i s, m a a r l i g t ter b es chi k k i ng op ver s chillende verdeelpunten. | Verkeershind er in onze gem ee n te? B lijf
o p de h o o g te v i a w w w. b er l are. b e en k i es d aar d e k nop ‘ ver k eer shi nder ’. | A lle Ber laar se beg raafplaatse n z ijn t ijdens h e t wi n te r u u r op en van 8 . 3 0 tot 1 7 u u r. Vanaf het zom er uur zi j n ze open tot 19 uur. | S c h r i j f j e i n o p d e ma a ndelij k se Ui T- n i e u ws b r i ef vi a cu l t u u r @ b er l are. be. | Ver m i j d geur hinder en k oop i n het gem eentehuis k le ine re
resta fva l za k ke n ( h e l f t v a n d e i n h o u d v a n d e s t a n d a a rd z a k k e n ) . I nfo : 0 5 2 4 3 2 3 4 6 . | N ieuw in het aanbo d van d e
bib: Wi i - spe l l e t j e s (games), Fundels (e -boek en voor k inderen) en K amishibai (ver telplaten voor k leuters). I n fo: 052
4 2 6 1 8 8 . | Ea n d i s.b e l i j s t d e p rem i es op voor ratio neel energ ieg ebruik. D e m oei te w aard voor ( ver ) bouwers. |
Een k lacht melden over een slecht herstelde oprit of slordige ber m na wer k en v an Eandi s, k an op http: / /k lach ten .
ea n d i s.be. | G u n j e f i et s een l entes choonm aak beur t bij de fietspo etsd ienst ( D onk laan 119A ) voor sle ch t s 5,00
euro. I n fo : 0 9 3 6 1 8 0 0 0 .
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Voor altijd
Over trouwen, wettelijk en feitelijk samenwonen
Trouwen of samenwonen? Geregeld komen inwoners hierover inlichtingen vragen bij de dienst burgerlijke
stand. Er zijn inderdaad belangrijke verschillen. Het valt niet te zeggen welke samenlevingsvorm beter is
dan de andere. Veel factoren hebben daar een hand in. Maar je doet er in elk geval goed aan je op voorhand
te informeren.

Trouwen is al een poos niet meer vanzelfsprekend. Meer en meer
mensen kiezen voor wettelijk samenwonen.
De voorbije jaren hebben een aantal maatregelen er namelijk voor
gezorgd dat de discriminatie tussen trouwen en samenwonen
voor een groot deel is weggewerkt. En toch zijn er nog verschillen.
Karine Lammens van de dienst burgerlijke stand geeft een helikopterzicht op het onderwerp.

Weinig grote verschillen…
“Een mogelijke verklaring voor het succes van wettelijk samenwonen
is wellicht de eenvoudige en snelle procedure. Het volstaat om een
schriftelijke verklaring tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand.
Dat geldt ook andersom, bij het stopzetten van het wettelijk samenwonen. Dat kan met onderlinge toestemming van beide partners,
maar – in tegenstelling tot de echtscheidingsprocedure bij gehuwden
- ook met een eenzijdige verklaring.”
De voorwaarden voor trouwen en wettelijk samenwonen zijn
nagenoeg gelijk. Het grootste verschil is wellicht dat bloedverwanten niet met elkaar mogen trouwen, terwijl ze wel
wettelijk mogen samenwonen.
Wat met het vermogen? Karine Lammens: “Huwelijkspartners hebben de keuze uit meerdere stelsels om
hun vermogen te beheren. De meest gangbare zijn
het wettelijk stelsel, scheiding van goederen en
gemeenschap van goederen. Met uitzondering
van het wettelijk stelsel regelen de partners hun
bezit met een huwelijkscontract. Voor wettelijk
samenwonenden geldt alleen het systeem van
scheiding van goederen. Samenwonende partners
kunnen wel bijkomende afspraken maken in een samenlevingscontract dat ze afsluiten bij een notaris.”
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Als we het hebben over personenbelasting zijn de verschillen tussen

paren. “Mensen vragen me wel eens welke keuze de beste is met

trouwen en wettelijk samenwonen nagenoeg verwaarloosbaar. Sinds

betrekking tot de kinderen. Dat is moeilijk te zeggen.

het aanslagjaar 2005 is alles gelijkgeschakeld. Dat geldt ook voor de

Het is wel zo dat een huwelijk wettelijke voordelen oplevert als een

belasting op erfenissen, inclusief de vrijstelling voor de gezinswoning.

van de partners thuis blijft om voor de kinderen te zorgen.

Er is één uitzondering: de vrijstelling van successierechten voor de

Dat biedt standaard een betere bescherming aan de partner die na

gezinswoning geldt niet voor bloedverwanten die wettelijk

een relatiebreuk of bij het overlijden van de kostwinner niet over een

samenwonen.

eigen inkomen beschikt. Samenwonenden moeten er al aan denken
om dat in een samenlevingscontract vast te leggen.”

… maar toch bij overlijden en pensioenen
Feitelijk samenwonen
Waar zitten inhoudelijk dan wel de grotere verschillen tussen beide
vormen van samenleven? “Bij het overlijden van een van de partners

Tot slot nog dit: mensen kunnen ervoor kiezen om te gaan samen-

bijvoorbeeld”, zegt Lammens. “Zonder testament erven gehuwden

wonen op één adres, zonder een oﬃciële verklaring af te leggen. Dan

nog altijd meer dan wettelijk samenwonenden. Het erfrecht geldt

ben je feitelijk samenwonend. In tegenstelling tot trouwen of wettelijk

slechts gedeeltelijk voor samenwonenden. Zo kan een wettelijk

samenwonen kan dat ook met meer dan twee personen. Als je feitelijk

samenwonende zijn langstlevende partner onterven ten voordele van

samenwoont, word je beschouwd als alleenstaande. Je hebt geen

zijn erfgenamen, ook zonder dat zijn partner dat weet. De regelgeving

rechten en plichten tegenover elkaar. Er bestaan ook geen regels over

is zo speciﬁek dat je best een notaris contacteert als je hier meer over

je bezittingen. Karine Lammens geeft een praktisch voorbeeld van

wil weten.”

de gevolgen hiervan: “Als de huurovereenkomst voor een woning is
aangegaan door een van de samenwonenden, is alleen hij aansprake-

Nog een wettelijk verschil ontdekken we bij een overlijden als gevolg

lijk voor de betaling van de huur. Maar hij kan ook op eigen houtje de

van een arbeidsongeval: de overlevende huwelijkspartner krijgt een

huur opzeggen of de andere(n) op straat zetten. Hetzelfde geldt voor

uitkering. De langstlevende wettelijk samenwonende partner niet,

een aangekochte woning.” Nog een addertje, bij schulden. Die kunnen

tenzij er een notarieel samenlevingscontract is waarin dit is geregeld.

alleen worden verhaald op de schuldenaar. Toch kunnen schuldeisers
alle goederen die zich in de woning bevinden, in beslag nemen.

Als beide partners een loopbaan hebben gehad, is er geen verschil in

De samenwonende die geen schulden heeft, moet dan met facturen

het wettelijk pensioen tussen gehuwden en wettelijk samen-

of een geregistreerde inventaris van goederen bewijzen dat bepaalde

wonenden. Anders is het als slechts een van de partners heeft

stukken van de huisraad van hem zijn.

gewerkt. In dat geval hebben gehuwden een voordeel, omdat het
persoonlijk pensioen dan wordt verhoogd met een percentage van

Het blijft een gevoelige materie. “De kloof tussen trouwen en wettelijk

het gezinspensioen.

samenwonen is ﬂink gedicht. Toch kan je nog in bepaalde gevallen
diep vallen. Zorg dat je op voorhand weet waar en wanneer dat kan
gebeuren. Dan heb je nog de kans om tijdig in te grijpen. Informeer je

Kinderen

en ga langs bij een notaris. Die weet ongetwijfeld raad”, besluit
Lammens.

Hoe zit het met kinderen? Karine Lammens: “Bij ongehuwd samen-

meer info:

wonenden moet de vader het kind uitdrukkelijk erkennen. Hij doet dat

www.notaris.be

door een verklaring af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke

Op www.berlare.be/trouwenofsamenwonen

stand of bij de notaris. De moeder moet akkoord gaan met deze

vind je een vrij compleet overzicht in tabelvorm

erkenning. Vanaf dat moment heeft de vader dezelfde rechten en

van de verschillen tussen trouwen,

plichten ten opzichte van het kind als een gehuwde vader.”

wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen

Rond kinderbijslag zijn geen verschillen. En ongehuwd samenwo-

dienst burgerlijke stand,

nende partners kunnen evengoed kinderen adopteren als getrouwde

052 43 23 45 en bevolking@berlare.be
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Stilstaan vóór het einde

Over euthanasie en het niet laten opstarten / stopzetten van behandelingen
Het enige zekere in het leven is dat we allemaal doodgaan.
De tijd dat we niet anders konden dan dat volledig ongecontroleerd ondergaan, is al een tijd voorbij.
Wie dat wenst, kan vandaag de regie in eigen handen houden en op elk moment in de besluitvorming betrokken blijven.
“Iedereen zou er op zijn minst moeten over nadenken”, zegt Kris Van de Gaer, stafmedewerker bij v.z.w. LEIF (LevensEinde
InformatieForum n.v.d.r.). “Dat bespaart jou en je familie later veel vermijdbare ellende.”
Een overzicht van mogelijkheden en procedures.
De oma van actrice Mieke Verdin kwam op

het onderbreken of niet opstarten van bepaalde

ziek bent. Naast de behandelende (huis)arts

het einde tot de volgende conclusie: “Er zijn

behandelingen en zelfs euthanasie.

moet één onafhankelijke (huis)arts dan advies

maar een paar dingen niet zo goed geregeld

geven. Ook wie niet terminaal is maar wel

op dezen bol. De manier waarop we hier weg

Veel mensen worden nog onwel bij de

ongeneeslijk ziek en wiens toestand medisch

moeten geraken is er één van.” Sinds haar

gedachte aan euthanasie.

uitzichtloos is, kan een euthanasieaanvraag

overlijden is er veel veranderd. Met de wetten

indienen. In dat geval is het advies van twee art-

rond patiëntenrechten, palliatieve zorg en

Van de Gaer: Toch doe je er goed aan daar op

sen nodig, onder wie één specialist ter zake, en is

euthanasie kan je zelf je zorgplanning vooraf

zijn minst over na te denken. Want jij alleen kan

er een verplichte bedenktijd van een maand. En

uitstippelen. Je kan concreet een aantal

het initiatief nemen. Een arts of familielid mag

tot slot kan je een voorafgaande wilsverklaring

acties ondernemen en plannen. Kris Van de

dat niet in jouw plaats doen. Je moet in elk geval

aﬂeggen die betrekking heeft op een toestand

Gaer van v.z.w. LEIF licht toe.

wel minstens 18 en handelingsbekwaam zijn,

van blijvende coma. Let op, deze wilsverklaring

ondraaglijke fysieke en/of psychische pijnen

is dus alleen van toepassing op onomkeerbare

Van de Gaer: Het gaat om de manier van

ondergaan, en tot slot zelf een vrijwillig,

coma en blijft vijf jaar geldig.

teraardebestelling (begraven of gecremeerd

duurzaam en aanhoudend schriftelijk verzoek

worden) en de keuze van het ritueel bij de uit-

formuleren.

Hoe ingewikkeld is de papierwinkel?

Wanneer is euthanasie mogelijk?

Van de Gaer: Als je behandelende arts de eutha-

vaartplechtigheid. Je kan ook laten registreren of
je organen al dan niet wil afstaan en of je bereid
bent je lichaam ter beschikking te stellen van

nasie wil uitvoeren is de procedure vrij eenvou-

de wetenschap. En verder voorzien de wetten

Van de Gaer: Euthanasie is wettelijk geregeld in

dig. Je mag je verzoek voor euthanasie op korte

ook opties rond nog gevoeliger onderwerpen:

drie gevallen. Je wil het nu, omdat je terminaal

termijn op eender welke manier verwoorden.
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Mogelijkheden

Hoe kenbaar maken?

Aan wie kenbaar maken?

Juridisch afdwingbaar?

Opmerkingen

‘onmiddellijke’ euthanasie

steeds schriftelijk

(huis)arts

Nee. Elke arts mag
weigeren. Patiënt mag arts
zoeken die niet weigert.

wilsverklaring euthanasie

standaardformulier
beschikbaar

(huis)arts, getuigen,
vertrouwenspersoon,
dienst bevolking

• vijf jaar geldig
Nee. Elke arts mag
• enkel voor coma
weigeren. Patiënt mag arts
• kan steeds worden
zoeken die niet weigert.
herzien of ingetrokken

negatieve wilsverklaring

standaardformulier
beschikbaar

(huis)arts,
vertgenwoordiger

ja

verklaring orgaandonatie

standaardformulier
beschikbaar

(huis)arts, dienst bevolking
(praat erover met je
Ja, als het is geregistreerd.
familie)

verklaring
teraardebestelling
en ritueel

standaardformulier
beschikbaar

dienst bevolking

lichaam schenken aan de
wetenschap

Neem contact op met de medische faculteit van een universiteit naar keuze om de mogelijkheden te bespreken.

Praat erover met je familie.

ja

Je mag het zelfs bij wijze van spreken op een

een negatieve wilsveklaring kan je op wet-

bierviltje schrijven. ’t Moet in elk geval schriftelijk.

telijke wijze vastleggen, tegen de tijd dat je zelf

Als je niet (meer) kan schrijven, mag je het laten

wilsonbekwaam bent, dat een arts geen nieuwe

noteren door een onafhankelijk iemand, in aan-

levensverlengende behandelingen meer mag

wezigheid van je arts. Je behandelend genees-

opstarten wanneer die geen nut meer hebben.

Van de Gaer: Denk er grondig over na. Weeg af

heer bewaart het verzoek. In het geval van een

Jouw vertegenwoordiger ziet er dan op toe dat

wat jij zelf wel en niet ziet zitten in bepaalde om-

voorafgaande wilsverklaring voor euthanasie bij

dit wordt gerespecteerd. Want op het moment

standigheden. Ga ook tijdig na hoe je (huis)arts

coma, vul je een standaardformulier in. Je laat

dat jij het zelf niet meer kan vragen, is de behan-

tegenover euthanasie en andere beslissingen

het mee tekenen door twee getuigen, waarvan

delende arts verplicht rekening te houden met

bij het levenseinde staat. Doe hetzelfde voor het

één persoon zeker geen belang heeft bij jouw

de inhoud van jouw wilsverklaring.

ziekenhuis of woon- en zorgcentrum waar je

overlijden. Je stelt ook een vertrouwenspersoon

de behandelende arts als je in coma zou liggen.

Tot slot: hoe begin je aan je planning?

mogelijk zal verblijven. Want artsen en instelling

aan. Dat mag evengoed een van de getuigen
zijn. Hij of zij maakt je wilsverklaring bekend aan

orgaandonatie.

mogen bepaalde ingrepen weigeren als die

Voorafgaand plannen
en praten

niet overeenstemmen met hun waarden en
overtuigingen. En tot slot: praat erover met je
familie. Liefst zelfs nog vóór donkere wolken zich

Alle wensen rond de planning van het

samenpakken.

Keuze om behandeling(en)
te stoppen

levenseinde gebeuren schriftelijk. Waar

Zo’n vertrouwenspersoon is wellicht ook

Van de Gaer: Je maakt een aantal originelen,

nodig als je niet of niet langer bepaalde

behoudt er zelf één en geeft een exemplaar aan

meer info:

behandelingen wil ondergaan?

je behandelende (huis)arts, aan je vertegen-

v.z.w. LEIF, 078 15 11 55

woordiger / vertrouwenspersoon, getuigen,…

en www.leif.be

Van de Gaer: Het is niet verplicht, maar wel aan

Bovendien kan je drie verklaringen ook nog

dienst bevolking, 052 43 23 44

te raden. Bij een zogenaamde negatieve wilsver-

op de gemeente laten registreren: de wilsver-

en bevolking@berlare.be

klaring spreken we niet over een vertrouwens-

klaring euthanasie, de verklaring betreﬀende

www.berlare.be/levenseinde

persoon, maar over een vertegenwoordiger. In

de teraardebestelling en de verklaring voor

voor de standaardformulieren

bewaar je die?
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LEVEN

GEMEENTERAAD

Verkeerslichten aan Feestzaal Overmere verdwijnen

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

Omdat er een school in de buurt is, blijft het wel belangrijk om de
rijsnelheden laag te houden. Daarom gaat het Agentschap de huidige
asverschuiving en de variabele zone 30 aanvullen met een voetpaduitstulping ter hoogte van Schoolstraat en een zogenaamde bi-ﬂashinstallatie: een verkeersbord dat met oranje knipperlichten duidelijk
maakt wanneer een voetganger wil oversteken.
Op vraag van gemeente Berlare en VBS Sint-Jozef, die beiden
Agentschap Wegen en Verkeer heeft als wegbeheerder beslist de

vragende partij zijn om de lichten te behouden, maakte het Agent-

verkeerslichten ter hoogte van Feestzaal Overmere te verwijderen.

schap opnieuw een studie. Maar het resultaat blijft hetzelfde: buiten

Als hoofdreden haalt het Agentschap aan dat de lichten zich te dicht

de ochtendspits werken de lichten weinig en oversteken in school-

bevinden bij het verkeerslichtenregelend kruispunt Kruisstraat -

verband gebeurt onder toezicht van een gemachtigd opzichter.

Broekstraat. Daarnaast blijkt uit hun onderzoek dat voetgangers de

Agentschap Wegen en Verkeer neemt wel nog enkele bijkomende

lichten aan Feestzaal Overmere buiten de spitsuren nauwelijks

veiligheidsmaatregelen. Het Agentschap kon de timing voor de wer-

gebruiken.

ken nog niet doorgeven.

Grote schoonmaak in kasteelpark
Met het goedkeuren van het bestek, de raming en de gunningswijze door de gemeenteraad
kunnen medewerkers van een sociale werkplaats binnenkort starten met een eerste grote
opkuis in het kasteelpark. Exoten als vogelkers, cypressen en Japanse bamboe, gaan er uit.
Klimop wordt verwijderd. De paden die nu nog overwoekerd zijn door braamstruiken, worden
opnieuw vrijgemaakt en het hoogste punt van het park wordt aangepakt, zodat je er een mooi
zicht krijgt op het park en kasteel. De werken kaderen in het goedgekeurde beheersplan voor
het park.

Kom ook helpen in ons park
Naast deze werkzaamheden die het gemeentebestuur uitbesteed, is er nog veel werk voor
vrijwilligers. Daarom houdt gemeente Berlare een eerste beheerdag op zaterdag 31 maart van
9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. Onder begeleiding van Natuurpunt Dendermonding
gaan ze een takkenwal bouwen tussen de kasteelvijver en het speelbos. Later komt er nog zo’n
wal om het meest waardevolle stukje natuur te beschermen. Al wie van wat verzet in de natuur
houdt, is zeer welkom. Of je nu jong of minder jong bent.

Geen geldigheidsdatum meer
voor wapenvergunning
Provinciale wapendienst controleert op het terrein
De wapenwet van 2006 is op een aantal punten aangepast.
Zo staat er geen vervaldatum meer op de vergunning voor een wapen.
De provinciale wapendienst gaat wel controleren of de eigenaars van de vergunde wapens nog voldoen aan de voorwaarden.

Naar aanleiding van enkele zware voorvallen van agressie met vuur-

Betekent dit een vrijgeleide voor cowboys? “In geen geval”, verzekert

wapens heeft het parlement in 2006 een nieuwe wapenwet gestemd.

Van de Voorde. “De provinciale wapendienst gaat uitgereikte vergun-

Voor sommige categorieën van wapens was voortaan een vergunning

ningen opvolgen via controles. De medewerkers nemen contact op

nodig die de provinciegouverneur moest uitreiken. De vergunning

met bezitters van een vergunning om na te gaan of zij nog steeds

bleef vijf jaar geldig.

voldoen aan de wettelijke vereisten om het wapen te bezitten.”
Die voorwaarden verschillen van wapen tot wapen: voor sommige

“Die beperking in tijd is opgeheven”, zegt commissaris Roland Van de

wapens is lidmaatschap van een schietclub verplicht met een mini-

Voorde, woordvoerder van politiezone Berlare-Zele. “Dat betekent dat

mum aantal oefenbeurten per jaar; andere wapens zijn dan weer niet

je geen rekening meer moet houden met de geldigheidsdatum die

verenigbaar met bepaalde feiten op een strafblad. Als na controle

op jouw vergunning staat. Zo’n vervaldatum staat op vergunningen

blijkt dat alles in orde is, wordt de vergunning verlengd.

die zijn uitgereikt tussen juni 2006 en september 2008. Het gevolg
daarvan is ook dat je je geen zorgen moet maken over wat je moet

Wapens die onder de vergunningsplicht vallen, zijn onder meer

doen om je vergunning te verlengen. Dit gebeurt automatisch.”

pistolen, revolvers, jacht- en sportgeweren.

meer info: Politieantenne Donkmeer, inspecteur André Lion, Donklaan 93 en 09 367 50 15
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MENS&TIJD

GEREGISTREERDE GEBOORTEN
30/11/2011
03/12/2011
03/12/2011
04/12/2011
08/12/2011
10/12/2011
12/12/2011
15/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
19/12/2011
20/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
29/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
03/01/2012
04/01/2012
06/01/2012
12/01/2012
18/01/2012
19/01/2012
22/01/2012
27/01/2012

Lander Roels
Kicky Apers
Taziana Morel
Britt Wulteputte
Amber Vehent
Wout Demaret
Dante Blancquaert
Jate Meeremans
Rien De Bock
Adriana Van de Moortel
Odette Maris
Nakoa Bredael
Lander De Maesschalck
Bo Sigin
Audrey Verstraeten
Mano Leys
Elliel Kabamba Manday
Dagmar Vandoolaeghe
Kyana Podevyn
Renske Scheldeman
Fran Bracke
Aaron De Feyter
Joséphine Van Der Bruggen
Celeste Van den Bulcke
Corneel Milad
Thibe Van Hecke
Marie Boeykens

24/12/2011
27/12/2011
03/01/2012
03/01/2012
08/01/2012
14/01/2012
15/01/2012
20/01/2012
22/01/2012
23/01/2012
27/01/2012
28/01/2012
01/02/2012
03/02/2012

Rudolphus Lion (°06/12/1925)
Emma De Schrijver (°16/05/1926)
Julia De Kegel (°25/12/1923)
Gerardus Bonnarens (°02/12/1952)
Theophiel Willems (°02/07/1922)
Sabine De Grave (°16/05/1960)
Charles Van Beveren (°08/07/1927)
Gilbert Galle (°21/08/1933)
Franciscus De Gucht (°17/07/1927)
Bernard Van Ghendt (°23/12/1925)
Leon Bracke (°08/01/1948)
Paula De Wolf (°07/12/1945)
Luc Peleman (°18/03/1957)
Simone Roels (°08/03/1942)

VOLTROKKEN HUWELIJKEN
04/02/2012
04/02/2012

Tony De Wolf en Nadja De Man
Daniel De Kegel en Vanessa Vervaet

GOUDEN JUBILEA
GEREGISTREERDE OVERLIJDENS
30/11/2011
03/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
09/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
11/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
14/12/2011
16/12/2011
17/12/2011
20/12/2011
22/12/2011
23/12/2011

Lianna Galle (°22/02/1930)
Alida Goossens (°18/09/1950)
Elia Van Roy (°21/05/1917)
Susanna Goossens (°21/08/1926)
François Rosseel (°27/06/1948)
Yvona Tackaert (°04/07/1921)
Albert De Wilde (°03/05/1941)
Julienne Venneman (°19/06/1923)
Roger Van Kerckhove (°04/10/1933)
Paul De Keukeleire (°11/10/1950)
Maria Van Geert (°02/03/1928)
Magdalena Lemmens (°02/01/1924)
Julia Sigin (°09/03/1928)
Rosana Van Cauteren (°09/11/1930)
Gustave Merckx (°15/02/1927)
Christiana Boucqué (°18/01/1920)
Maria Cammermans (°23/04/1927)

02/02/2012
10/02/2012
24/02/2012

Robert Van Weyenberg en Diana De Lathauwer
Karel Blancquaert en Mariette De Bock
Jean De Caluwé en Magda Mergan

BRILJANTEN JUBILEA
13/02/2012

Rogerius Malfroid en Hortensia Uytweg
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Met zoveel Berlarenaren waren we op 31 december 2011. En daarmee zet de stijging van het inwonersaantal zich verder.
Infogem presenteert enkele wetenswaardige tabellen rond de bevolkingssamenstelling van de laatste vijf jaar in onze gemeente.

Aantal geboortes en overlijdens

Aantal inwoners

geboortes

overlijdens

31/12/2007

158

172

14.552

31/12/2008

175

148

7.396

14.572

31/12/2009

132

171

7.163

7.416

14.579

31/12/2010

136

160

7.206

7.457

14.663

31/12/2011

144

162

mannen

vrouwen

totaal

31/12/2007

7.133

7.313

14.446

31/12/2008

7.163

7.389

31/12/2009

7.176

31/12/2010
31/12/2011

Aantal inwijkelingen en uitwijkelingen

Aantal niet-Belgen

inwijkelingen

uitwijkelingen

31/12/2007

728

526

150

31/12/2008

646

556

85

169

31/12/2009

685

604

89

83

172

31/12/2010

705

677

105

87

192

31/12/2011

779

628

mannen

vrouwen

totaal

31/12/2007

74

57

131

31/12/2008

89

61

31/12/2009

84

31/12/2010
31/12/2011

De ‘grootste’ groepen zijn Nederlanders (39), Polen (27), Congolezen (13)

meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44

en Britten (13).

en bevolking@berlare.be
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Gratis opleiding
Het stoﬃge beeld van de poetsvrouw
moet er aan. De klant verwacht nog
steeds discrete en betrouwbare mensen
zoals vroeger, maar wie te weinig metier
heeft, valt vandaag door de mand.
De vraag naar goed opgeleide poetshulpen is zelfs zo groot dat Werkwinkel
Berlare-Zele een opleiding van de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) naar Zele haalt. Goed nieuws
dus voor wie werkzoekend is en zich
gratis wil bijscholen: het kan dichtbij
huis en met je getuigschrift op zak, kan
je zo goed als zeker onmiddellijk aan de
slag. In de buurt nog wel!
Meer en meer kiezen gezinnen bewust voor
externe poetshulp. Daartegenover staat dat
de klant veeleisender wordt in verband met
de kwaliteit van de geleverde prestaties.
Dat weet ook VDAB en uit een analyse van
haar eigen gegevens, stelde ze vast dat er
in deze regio meer vraag is naar particuliere
poetshulp dan dat er goed opgeleide, werkzoekende kandidaten zijn. “We hebben onze
bevindingen afgetoetst bij dienstenchequebedrijven uit de streek. Onze resultaten
kwamen overeen met de situatie op de
werkvloer. In samenspraak met Werkwinkel
Berlare-Zele hebben we beslist een zogenaamde mobiele opleiding voor schoonmaken bij particulieren te houden in Zele”, zegt
Johan Van Hecke, projectverantwoordelijke
voor mobiele opleidingen bij VDAB.

Volwaardige,
erkende opleiding
Zo’n mobiele opleiding van VDAB betekent
concreet dat de dienst cursussen op verplaat-

© Bert Van der Linden

sing aanbiedt, in plaats van in een van de
vaste opleidingscentra van de organisatie.
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in Zele: schoonmaken bij particulieren
Na aﬂoop bijna zeker job in regio
Van Hecke: Een prachtgeschenk voor elke cursist

Krijg je aan het einde van de rit een erkend

om opleiding vlakbij huis te kunnen volgen.

getuigschrift?

Want we merken dikwijls dat werkzoekenden

Vind je die niet makkelijk?
Corbeels: Op het eerste zicht wel. Maar als je

wel interesse hebben in bepaalde opleidingen,

Van Hecke: Ja, want de VDAB is een erkende op-

met hen praat, blijkt dat weinig kandidaten

maar dat ze zich omwille van mobiliteitsproble-

leidingsverstrekker. Onze dienst en Werkwinkel

een stabiel werkverleden hebben en dat ze te

men toch niet inschrijven.

Berlare-Zele volgen de cursisten na aﬂoop ook

weinig weten over professioneel poetsen. Met

op en begeleiden waar nodig. Na onze cursus

niet-gemotiveerde, ongeschoolde mensen kan

De opleiding is gratis. Komt iedereen in

zijn ze perfect geschoold om bij particulieren

ik weinig beginnen, omdat er een grote kans is

aanmerking?

thuis te gaan poetsen. Of ze kunnen kiezen voor

dat ze na een aantal beurten niet meer welkom

een vervolgopleiding, zodat ze later aan de slag

zijn bij de klanten.

Van Hecke: Iedereen die werkzoekend is, mag

kunnen in klinieken, rust- en verzorgingstehui-

deze opleiding volgen. Dat geldt ook voor zo-

zen, kantoren, magazijnen, werkplaatsen en

genaamde artikel 60-werknemers. Bedrijven die

openbare ruimtes.

Dus ben je blij met de opleiding in Zele?

hun personeel willen laten bijscholen, betalen

Corbeels: Zeer zeker. Ze trekt ongetwijfeld

voor de cursus. Er is plaats voor twintig cursisten.

mensen aan die ervoor willen gaan. Dat ze uit

Hoe ziet zo’n opleiding schoonmaken bij

Werkgevers kijken uit
naar cursisten

particulieren er uit?

de buurt komen, is mooi meegenomen. Ik ga
daarom zeker naar de contactbedrijvendag om
de cursisten te ontmoeten.

En of er werk is in de buurt: maar liefst 21
Van Hecke: ’t Is een volwaardige, voltijdse

dienstenchequebedrijven sturen poetshul-

opleiding, begeleid door een instructeur van de

pen uit naar gezinnen in Berlare en Zele. Een

VDAB of een gekwaliﬁceerde freelancer. Cursis-

van die ondernemingen is Puur! uit Berlare.

Corbeels: Zo iemand is discreet, eerlijk,

ten doen praktische kennis op rond technieken,

Puur! Dienstencheques biedt poetshulp aan

betrouwbaar, gemotiveerd, ruimdenkend, stipt

materiaal en producten. Daarnaast oefenen ze

bij mensen thuis. Sinds kort is er ook Puur!

en correct. De kandidaat heeft een goede basis-

concreet verschillende vaardigheden. Het gaat

Cleaning, een cleaningservice voor onder

kennis, kan het werk inschatten en plannen en

over onderhoud van verschillende leefruimtes

meer bedrijven, winkels, kantoren en dokters-

is in staat zelfstandig te werken. En als ik verder

in een huis, ramen lappen, strijken, maar even

kabinetten. Het bedrijf heeft ook een eigen

mag dromen: een rijbewijs en ervaring zijn zeker

goed over aspecten van veiligheid en hygiëne,

strijkatelier en een aparte retouchedienst.

pluspunten.

over hoe je de rug ontziet en hoe je het werk

Zaakvoerster Katrien Corbeels bevestigt dat

organiseert. Tot slot krijgen de cursisten ook een

ook zij op zoek is naar extra poetspersoneel:

Prettig vast te stellen dat de twintig cursisten

sollicitatietraining.

“Ik heb nu ongeveer 30 poetsdames in dienst

die kunnen deelnemen, na de opleiding

en de onderneming blijft groeien. Dus ja, ik

zullen voldoen aan de meeste verwachtingen

moet extra mensen aanwerven.”

van werkgevers. Nog prettiger is het dat er

We hebben begrepen dat ook geïnteresseerde lokale bedrijven eens langs lopen.

Hoe ziet jouw ideale poetshulp er uit?

begin februari in onze regio 36 vacatures
zijn…

Van Hecke: Dat klopt. Dat doen ze tijdens de
zogenaamde contactbedrijvendag. Ze komen
kennismaken met kandidaat-werknemers. ’s

meer info: Jobﬁnder Berlare-Zele, 052 45 75 96

Avonds zijn er meestal zelfs al echte sollicita-

en jolien.vanrysselberghe@werkwinkel.be

tiegesprekken. Daarnaast kunnen bedrijven de

De opleiding schoonmaken bij particulieren vindt plaats

instructeur nog vragen bepaalde vaardigheden

van 12 april tot 18 mei in het gemeentehuis van Zele.

extra te trainen tijdens de laatste lessen.

Er is een infovergadering op maandag 19 maart om 13.30 uur
in het gemeentehuis van Zele.
De contactbedrijvendag is gepland op dinsdag 15 mei.
Uurregeling bussen: www.delijn.be en 09 211 91 11
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Feestzaal Overmere
terug open vanaf september
Ruwbouwwerken zijn achter de rug
Wie de voorbije maanden aan de Burgemeesters De Lausnaystraat passeerde, kon niet voorbij aan de opvallende
werkzaamheden aan Feestzaal Overmere. Zaal, cafetaria en toiletten worden vernieuwd.
Vanaf september gaan de deuren voor verenigingen opnieuw open.
Na drie maand zijn de ontmanteling, de metsel- en betonwerken, het buitenschrijnwerk en de elektrische en sanitaire leidingen klaar.
Ook het glas is geplaatst. “We beginnen eerstdaags aan de pleisterwerken, de vloeren en verlaagde plafonds”, zegt projectleider Gerd Jacobs
van Dero Construct. Later komen nog sanitair, verlichting en verwarming, akoestische panelen, voorgevelpanelen en verduisteringsgordijnen.
Op het einde worden een nieuwe keuken en bar geïnstalleerd.
Gemeente Berlare wil de vernieuwde feestzaal openen in het weekend van Overmere kermis en stelt vanaf dan de polyvalente zaal
met cafetaria opnieuw open voor het verenigingsleven.
meer info: technische dienst, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be
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Federale steun enkel nog voor dakisolatie
Ruwbouwwerken zijn achter de rug
Eind 2011 kondigde de federale regering de hervorming aan van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen.
Deze verandering was onmiddellijk van kracht, weliswaar met een ingebouwde overgangsregeling. Wat betekent dat voor jouw
pas uitgevoerde of geplande werken? We zetten alles in een schema.

Over welke werken gaat het?
Het gaat om investeringen in een woning die moeten leiden tot een merkelijke energiebesparing. Bovendien moet een geregistreerd aannemer
de werken uitvoeren. Concreet:
• vervangen van de oude stookketel door een condensatieketel,

• plaatsen van thermostatische kranen of kamerthermostaat
met tijdsinschakeling;

warmtepomp, stookketel op hout met automatische voeding,
micro-warmtekrachtkoppeling of onderhouden van een stookketel;

• plaatsen van een geothermische warmtepomp;

• plaatsen van ramen met hoogrendementsbeglazing;

• plaatsen van een zonneboiler;

• plaatsen van dakisolatie;

• Plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.

2011
Wanneer werden/worden
de werken
gefactureerd en betaald?

2012

Oude maatregel

Is er een schriftelijke overeenkomst
met de aannemer voor het uitvoeren
van de werken die dateert
van vóór 28/11/2011?

JA
NEEN

Overgangsmaatregel

Nieuwe maatregel

Maatregelen
De oude maatregel: 40% belastingver-

De overgangsmaatregel: 40% belastingver-

De nieuwe maatregel: 30% belastingver-

mindering op het totaal aan facturen via je

mindering op het totaal aan facturen via je

mindering op het totaal aan facturen via je

belastingaangifte in 2012 (inkomsten 2011).

belastingaangifte in 2013 (inkomsten 2012).

belastingaangifte in 2013 (inkomsten 2012).

Bezorg de ﬁscus een kopie van de facturen

Bezorg de ﬁscus een kopie van de facturen,

Bezorg de ﬁscus een kopie van de facturen

en een betalingsbewijs.

betalingsbewijs en overeenkomsten (bijvoor-

en een betalingsbewijs. Opgelet: het gaat

De vermindering bedraagt maximaal 2.830,00

beeld een gedateerde en getekende oﬀerte).

hier enkel nog om de plaatsing van dakiso-

euro; als het (ook) om fotovoltaïsche zonne-

De vermindering bedraagt maximaal 2.830,00

latie.

panelen gaat tot 3.680,00 euro. Als je woning

euro; als het (ook) om fotovoltaïsche zonne-

De vermindering bedraagt maximaal 2.930,00

minstens vijf jaar in gebruik is bij de start van

panelen gaat tot 3.680,00 euro. Als je woning

euro. Een eventueel overschot is niet langer

de werken, mag je een eventueel overschot

minstens vijf jaar in gebruik is bij de start van

overdraagbaar.

overdragen naar maximaal de drie daaropvol-

de werken, mag je een eventueel overschot

gende inkomstenjaren (2012, 2013 en 2014).

overdragen naar maximaal de drie daaropvol-

Deze hervormingen zijn mogelijk een streep

Voorbeeld bij een factuur van 10.000,00 euro:

gende inkomstenjaren (2013, 2014 en 2015).

door de rekening van veel bouwers en

40% daarvan is 4.000,00 euro, terwijl je slechts

verbouwers. De Vlaamse overheid werkt mo-

2.830,00 euro kan inbrengen. Het saldo van

menteel aan maatregelen om een deel van

1.170,00 euro mag je dan inbrengen bij de

de afgevoerde steunmaatregelen te com-

volgende belastingaangifte.

penseren. En vergeet ook niet de bestaande
premies van Eandis te benutten.

meer info: dienst huisvesting, 0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be
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Knoop het in de oren:
we zoeken jobstudenten en monitoren

OCMW en gemeente rekruteren voor de zomer
Gemeente en OCMW zijn twee grote instellingen.
Voor speciﬁeke zomerwerking en om de kwaliteit van de dienstverlening tijdens de verlofperiode te bewaren,
zijn ze allebei op zoek naar monitoren en jobstudenten. Iets voor jou?
Neem dan zeker vrijblijvend contact op met de betrokken dienst.
Wie weet verdien je deze zomer een aardig centje bij, vlakbij huis.
Monitoren voor sportkampen (ook nog voor de paasvakantie!),

Kiezen voor monitor of jobstudent? Wie zijn engagement wil vertaald

buitenschoolse kinderopvang en tienerspeelplein Kab m.

zien in een aardige duit om bijvoorbeeld op reis te gaan, is beter af als

Jobstudenten voor OCMW Berlare, de buitenschoolse kinderopvang,

jobstudent. Maar voor de buitenschoolse opvang zijn er wel oplei-

de Eendenkooi, dienst toerisme en de technische dienst uitvoering.

dingsvoorwaarden. Onze monitoren krijgen ook een vergoeding. Die
ligt wat lager dan bij een gewone vakantiejob. Hier zoeken we vooral
jonge mensen met een groot hart voor kinderen en tieners, die het
plezier van mee te spelen laten primeren op de verdienste.

“Ik had een supervakantie.
Verrijkend voor mezelf en tof volk
Ilse Van Wesemael
monitor speelplein

op ’t speelplein!”

“Toﬀe sfeer tussen collega’s.
En van de bewoners krijg je veel voldoening
Kelsey Van Hee
jobstudent WZC Ter Meere

en vriendschap.”

“Je bent hun held als je de kinderen
Kristof De Waele
monitor sportdienst

iets nieuws kan aanleren.”

Interesse?
Neem contact op met de diensten voor meer informatie en voorwaarden (contactgegevens vanaf p. 44).
Online sollicitatieformulieren vind je op de startpagina van ocmwberlare.be en in het e-loket van berlare.be.
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Expeditie Mont
Vierdaags mountainbikekamp voor lager middelbaar
Van maandag 2 tot en met donderdag 5 april trekt de sportdienst naar de Oostkantons voor een mountainbikekamp.
25 tieners uit het eerste, tweede en derde middelbaar mogen mee.
We belden kampleider Remo Monchy om toelichting te geven bij deze Expeditie Mont.
En toevallig was hij net toen op verkenning in de regio.
Remo: Ik ben met mijn kompanen Michael

viel ons oog op het vakantiehuis ‘Les trois hêtres’

Remo: (lacht) Da’s nochtans niet de bedoeling.

en Kristof de tochten aan het rijden om niets

in Mont: een heel comfortabele woning voor 28

Het moeten absoluut geen topsporters zijn,

aan het toeval over te laten. Ik ken de regio

personen.

maar ze moeten wel beschikken over een spor-

goed, omdat we er tot vorig jaar een avontu-

tieve ingesteldheid en doorzettingsvermogen.

rensportkamp hadden. Daar zat één moun-

Vier dagen, vier tochten. Hoe begeleiden

Na elke tocht leren we hen hoe ze hun ﬁets terug

tainbiketochtje in. Maar nu zijn het er vier. En

jullie de deelnemers?

in orde zetten voor ’s anderendaags: poetsen,

dus hebben we daar nog wat voorbereiding

remmen afstellen, ketting reinigen en smeren.

aan. Het belooft geweldig te worden. Alle ritten

Remo: Tijdens de tochten zelf bestuur ik de be-

Naast al dat ﬁetsplezier staan nog een knotsgek

maken deel uit van een netwerk van 380 km oﬀ

zemwagen, terwijl de tieners met mijn ervaren

stadsspel in Malmedy, een quiz, een traditioneel

road-plezier. We hebben hier net beslist om op

collega’s Michael en Kristof op pad zijn. Om de

kampvuur en een feestje mét DJ op het pro-

dag 1 de langste downhill van België te rijden:

10 km spreken we af. Voor bevoorrading, herstel

gramma. Raad nu eens hoeveel Expeditie Mont

23 km non-stop bergaf met een pittige eindklim

of zelfs een reserveﬁets. En als er eentje een dip

kost voor de deelnemers?

naar ons verblijf in Mont.

heeft, kan hij of zij een eind meerijden tot aan de
volgende stop.

Zeg het.

Waarom Mont?
Remo: 100,00 euro, alles in. Maar echt alles. Een
Remo: De Oostkantons zijn een paradijs voor

Gezellig nevenprogramma

mountainbikers! De streek van Malmedy is een

eigen ﬁets is niet nodig. Zelfs zakgeld niet. Straf
toch?

woest en heuvelachtig gebied met rotspartijen

Die gasten gaan ’s avonds uitgeteld in de

en tientallen klaterende beekjes. Toen we op

zetel liggen Remo!

Straf. Maar ik ben net te oud.

zoek gingen naar een verblijfplaats in die buurt,

meer info:

programma: Remo Monchy, 052 42 26 61 en remomonchy@hotmail.com
verblijf ‘Les trois hêtres’: www.maisons-de-vacances.be
inschrijven: sportdienst: 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
Expeditie Mont is een initiatief van Burensportdienst Schelde-Durme.
In de prijs zit werkelijk alles: vervoer (trein vanuit Zele), verblijf, eten en drinken, huurmateriaal, verzekering,
begeleiding en animatie. De datum van betaling bepaald of je bij de 25 gelukkige deelnemers bent.

© Bert Van der Linden
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“Winterpret is een dubbel seizoen voor de Donk.”
Camiel Moerman over 75 jaar VVV Donkmeer
De winterprik heeft vele toeristen naar het Donkmeer gelokt, om te schaatsen op het natuurijs of om gewoon te genieten van het
idyllisch landschap. En het toerisme bevorderen is nu een van de taken van VVV Donkmeer, dat dit jaar 75 jaar bestaat.
Dat vraagt om een terugblik. Een terugblik die we krijgen van secretaris Camiel Moerman, al jaar en dag actief in VVV Donkmeer
en precies even oud als zijn vereniging.

We hebben afgesproken nog voor de ijsgekte aan de Donk losbarst.

eens een vis- en dan weer een bootwedstrijd. Dat was toen een van

De eerste millimeters ijs bijten zich vast. “De winters kunnen niet

de hoogtepunten. De meeste restaurants maakten dan een verlichte

streng genoeg zijn”, opent Camiel. “Want een dichtgevroren Donk-

boot en die vormden een mooie stoet op het water. Best indrukwek-

meer is een dubbel seizoen.” De tijden zijn veranderd, stellen we al

kend hoor.”

pratend vast. Nu zijn er metingen en geeft het gemeentebestuur al
dan niet toestemming. De verantwoordelijkheden vandaag gaan ook
veel verder en de voorschriften zijn strikter. “Vroeger was het simpeler”,

Waterfeesten: van lichtstoet tot Harrier Jet

lacht Camiel. “Nen echten Donksen liep op het ijs, stampte er eens op
en zei: ’t is goed.”

75 jaar VVV Donkmeer hier uit de doeken doen, is onmogelijk. Maar
Camiel vertelt ronduit over een paar hoogtepunten en enkele per-

En zo is er wel meer veranderd. Ook in 75 jaar VVV Donkmeer. Het zou

soonlijke kanttekeningen. Een van de jaarlijkse toppers van de VVV zijn

een mooie quizvraag zijn: waarvoor staan de letters VVV? Het ant-

de Waterfeesten. “Het allereerste Waterfeest vond al plaats in 1939 en

woord is misschien wat verrassend: Vereniging voor Vreemdelingen-

er zouden ongeveer 15.000 bezoekers zijn geweest. Heel kleinschalig

verkeer. “Maar op ons briefpapier staat het volgende: VVV Donkmeer is

hoor toen, maar met de tijd werd het alsmaar groter”, zegt Camiel.

de Koninklijke vereniging tot bescherming van het natuurschoon en

“Sinds midden jaren ‘80 zijn de Waterfeesten ook op een nieuwe leest

bevordering van het toerisme van het Donkmeer en omliggende”, ver-

geschoeid. In de topjaren was de komst van tal van militaire vliegtui-

duidelijkt Camiel de bestaansreden van de vereniging. Oﬃcieel werd

gen en helikopters een publiekstrekker. Zeker toen de televisieserie

VVV Donkmeer opgericht in 1937. Het waren een paar restaurant-

‘Windkracht 10’ de kijkcijferhitlijst aanvoerde, kwam er veel volk zien

houders en caféuitbaters die het goed meenden met het ontluikend

hoe de Seaking-helikopter tijdens een demo een drenkeling uit het

toerisme rond het Donkmeer. “Het lokaal was toen in voormalig café-

Donkmeer redde.” Velen herinneren zich ongetwijfeld ook de Ameri-

restaurant Pretoria. De activiteiten waren eerder kleinschalig, met nu

kaanse transporthelikopter Chinook, met dubbele propeller. Of het
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Nen echten Donksen liep op het ijs,
stampte er eens op en zei: ’t is goed.

memorabele moment waarop de Harrier van de UK Royal Airforce, het

onmogelijk! Ook de veranderingen in de Eendenkooi zorgden voor

enige straalvliegtuig dat vertikaal kan opstijgen en landen, boven het

protest. Maar nu heb je wel een mooie wandeling door een historisch

Donkmeer stil hing…

gerestaureerde unieke site. Ach, elke verandering brengt wel iets

Het wordt steeds moeilijker om dergelijke zaken met vrijwilligers te

teweeg. Belangrijk vandaag is dat de spelers op het terrein intussen

organiseren. Daarom is het gemeentebestuur nu organisator van

goed weten wat ze aan elkaar hebben. Volgens mij is het nu een

de Waterfeesten en wordt VVV Donkmeer ingeschakeld voor de

mooie win-winsituatie, waar duizenden ﬁets- en wandelliefhebbers

uitwerking ervan. “Dat heeft voor- en nadelen. De risico’s, niet alleen

van genieten.”

de ﬁnanciële, die aan dergelijke evenementen zijn verbonden, zijn niet
te dragen als v.z.w.” Camiel ziet de Waterfeesten nog verder evolueren.

Uitdagingen voor de toekomst

“Om op te vallen in het versnipperd evenementenlandschap heb je
meer en meer stunts en grote namen nodig. Dat vliegend podium

’t Doet Camiel zichtbaar deugd om de geschiedenis van VVV Donk-

met zangers zie ik daarom als een blijver. Maar er zal meer nodig zijn

meer in vogelvlucht te herbekijken. Over de toekomst van de vereni-

voor een steeds veeleisender publiek.”

ging klinkt hij realistisch, maar hoopvol. “We hebben een gigantische
troef: vele gemeenten en steden benijden onze natuurgebieden.
Die schatten moeten we blijven promoten bij wandelaars en ﬁetsers.

Het Witte Paard

Dat zie ik als een basisopdracht voor VVV Donkmeer. Verder moeten
we op zoek naar nieuwe, opvallende initiatieven die enerzijds het

Camiel denkt ook met plezier terug aan het eerste openluchtspektakel

toerisme bevorderen en anderzijds geld in het laatje brengen voor

op het Donkmeer. “In 1987 bestond de VVV 50 jaar en toen dachten

onze grotere evenementen als het Summerfest, de Halloweentocht,

we: dat moeten we toch vieren met iets uitzonderlijks. We hebben

de kerstboomverbranding en het Winterfest. Want die moeten we

toen de mensen die in Overmere het openluchtspel ‘Frère Pachters’

volgens mij zeker proberen houden en hun positie nog verstevigen.

hadden gebracht, overtuigd om een voorstelling aan het Donkmeer

De ploeg van VVV Donkmeer telt nu ongeveer 30 personen en levert

te maken. Dat is toen de operette ‘In ’t Witte Paard’ geworden. Een

mooi werk. En we hebben veel jong bloed dat al heeft getoond dat

huzarenstuk, want er was toen nog geen vast podium. Veertien dagen

het initiatief kan nemen. Daarom ben ik er van overtuigd dat we,

lang zijn genietroepen van het leger bezig geweest om een drijvend

met voldoende medewerking van de lokale middenstand, nog meer

ponton te installeren.” Die eerste productie was volledig in beheer van

aankunnen om het Donkmeer hoger op de toeristische agenda’s te

VVV Donkmeer. Hieruit is dan Festivaria ontstaan. Camiel zelf, toen

prikken.”

schepen bevoegd voor toerisme, heeft hemel en aarde bewogen voor
een vast podium en vaste tribune. 25 jaar later vinden deze openlucht-

Opgetekend door Tom Van Acker.

voorstellingen weerklank tot ver buiten onze gemeentegrenzen.
meer info:

Win-win voor natuur en toerisme

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag
viert VVV Donkmeer feest op vrijdag 23 maart

We kunnen ons voorstellen dat toerisme bevorderen niet altijd

in Festivalhal Donkmeer.

verzoenbaar is met natuurschoon beschermen. “Dat klopt enigszins”,

Iedereen is welkom.

geeft Camiel toe. “Er was destijds wel wat verzet tegen de ontwik-

Inschrijvingsmodaliteiten vind je in de VVV-bijlage

keling van Nieuwdonk bijvoorbeeld. Sommigen vonden dat een

bij deze Infogem.

strand dan maar aan de Donk zelf thuishoorde. Dat was praktisch zelfs

Er zit ook een feesteditie van de Donkfolder bij.
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Tien keer op stap met Vlieg
Leuke lenteactiviteiten voor kinderen en tieners
De UiTredactie heeft enkele leuke uitstappen en activiteiten geselecteerd voor de kroost.

1

PIRATENSPORTKAMP

UiTtip

2 t.e.m. 6 april, van 9 tot 12 uur

2

EXPEDITIE MONT

UiTtip

2 t.e.m. 5 april

sporthal Overmere

Mont

Voor kleuters geboren in 2006, 2007 en 2008.

Zie p. 21.

Kostprijs: 20,00 euro.
Meer info bij de sportdienst:
09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

3

SPORTCLUBKAMP
2 t.e.m. 6 april, van 9.30 tot 16 uur
sporthal Berlare

UiTtip

4

INDIANENSPORTKAMP
10 t.e.m. 13 april, van 9 tot 12 uur
sporthal Berlare

Voor kinderen uit de geboortejaren 2000
tot en met 2005.

Voor kleuters geboren in 2006, 2007 en 2008.

Kostprijs: 40,00 euro.

Kostprijs: 20,00 euro.

Meer info bij de sportdienst:

Meer info bij de sportdienst:

09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

UiTtip
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6

BUITENSPEELDAG

UiTtip

woensdag 28 maart, van 14 tot 17 uur
Sportpark Overmere
Gratis sport en spel in openlucht voor iedereen van de
3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar.
Inschrijven niet noodzakelijk.

5

SPORTMIXKAMP

UiTtip

Meer info bij de jeugddienst:
052 42 77 56 en jeugdwerk@berlare.be

2 t.e.m. 6 april, van 9.30 tot 16 uur
sporthal Overmere
Voor kinderen uit de geboortejaren 2000
tot en met 2005.
Kostprijs: 40,00 euro.
Meer info bij de sportdienst:
09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

8

SKWAT-DAG

UiTtip

zaterdag 17 maart
start in VBS Sint-Jozef en VBS De Duizendpoot

7

KRIEBELMANIA

UiTtip
Bezoekjes aan handelaars in de voormiddag; workshops

donderdag 12 april, van 10 tot 16 uur

in de namiddag en gezamenlijk slotmoment in

Wachtebeke

Overmere. Voor iedereen tussen 6 en 12 jaar.
Kostprijs: 5,00 euro

Met de bus naar een coole sportdag voor iedereen
van 8 tot en met 16 jaar. Je kan er een zilveren medaille

Meer info: www.berlare.be/skwat-dag,

behalen in de jeugdolympiade.

skwat-dag@berlare.be en 0473 52 86 38

Kostprijs: 3,00 euro.
Meer info bij de sportdienst:
09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

9

MINIGOLFEN

UiTtip

Donkoeverpark

10

WORD PICASSO IN ’T MUSEUM!

UiTtip

maart tot eind juni
Infokantoor / Museum Donkmeer

18 holes aan de boorden van het Donkmeer. Haal een
stick en balletje in het Infokantoor / Museum Donkmeer.

Bezoek gratis Museum Donkmeer, laat je inspireren door

Tot 31 maart is de laatste uitlening tot 15.30 uur.

de collectie en ga aan de slag met materiaal dat speciaal

Vanaf 1 april tot 17.30 uur.

voor jou aanwezig is. Ontdek daarna jouw kunstwerk in

Kostprijs: 1,00 euro voor kinderen tot 12 jaar;

een tijdelijke tentoonstelling!

2,00 euro voor alle anderen.
Meer info bij de dienst toerisme:
Meer info bij de dienst toerisme:
09 342 92 40 en toerisme@berlare.be

09 342 92 40 en toerisme@berlare.be

Doe mee met 300 sportelende 50-plussers
Sportpark Overmere decor voor regionale sportdag
Donderdag 3 mei houdt Burensportdienst Schelde-Durme een

Op basis van de voorbije uitgaven verwacht Burensportdienst

sportdag voor 50-plussers in onze gemeente. De organisatoren

Schelde-Durme meer dan 300 deelnemers. Ze komen uit Buggenhout,

durven rekenen op een opkomst van 300 personen en roepen

Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lochristi,

de 50-plussers van Berlare op om massaal deel te nemen.

Lokeren, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Wachtebeke, Wetteren,

Want de mogelijkheden zijn uitgebreid. Inschrijven kan tot

Wichelen, Zele en Berlare zelf. “Nu Berlare zelf gastgemeente is, hoop

18 april op de sportdienst.

ik op een grote opkomst van onze inwoners”, besluit sportfunctionaris
De Wilde.

De regionale sportdag voor 50-plussers is een jaarlijkse voltreﬀer van
Burensportdienst Schelde-Durme waartoe ook de sportdienst van

meer info: De regionale sportdag voor 50-plussers

Berlare behoort. Dit jaar trekt de karavaan naar hier. Sportfunctionaris

vindt plaats op donderdag 3 mei van 9.30 tot 16 uur in

Annelies De Wilde: “Deze sportdag vindt afwisselend plaats in een van

sportpark Overmere.

de aangesloten gemeenten met gepaste infrastructuur. Met sport-

Het volledige programma en de inschrijvingsﬁche

park Overmere beschikken wij over goede en voldoende binnen- en

vind je op de sportdienst en op www.berlare.be/sport.

buitenterreinen om dit evenement te organiseren.”

Deelnemen kost 3,00 euro per halve dag.
Inschrijven bij de sportdienst kan tot 18 april:
sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Voor elk wat wils
Het programma bevat maar liefst 24 keuzemogelijkheden.
Daar zitten klassiekers tussen (we lezen aerobics, diverse wandel- en

Badmintoninitiatie 50-plussers

ﬁetsafstanden, petanque en tennis in de folder n.v.d.r.), maar ook

Wie graag eens badmintont, is tien vrijdagen welkom in sporthal

nieuwere spelen als Viking Kubb, teambuilding en een gps-wandeling.

Overmere van 9 tot 11 uur. De initiatielessen zijn op 2, 9, 16, 23

De samenstellers hebben ook oog voor bewegingsactiviteiten die

en 30 maart. Vrij spelen is voorzien op 20 en 27 april en 4,

minder belastend zijn voor het hart. “De bedoeling is immers om

18 en 25 mei. Je hebt geen eigen materiaal nodig.

zoveel mogelijk 50-plussers aan het bewegen te krijgen en hen in

Kostprijs: 15,00 euro voor tien beurten.

contact te brengen met gelijkgezinde leeftijdsgenoten uit de regio.
De ene zweert bij vertrouwde sporten, de andere zoekt de uitdaging

meer info en inschrijven:

van iets nieuws op en een derde moet het om medische redenen

sportdienst, 09 356 89 56

rustiger aan doen”, motiveert De Wilde het uitgebreide keuzemenu.

en sportdienst@berlare.be

© Bert Van der Linden
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‘t Nachtkastje
van Aurélie Zaman
Welke boeken en/of DVD’s liggen op de nachtkastjes van onze inwoners?
We snuisterden deze keer in de slaapkamer van Aurélie Zaman.
Al deze materialen en nog veel meer vind je in onze bib!

• Eerwraak (Helen Vreeswijk)

• Kritiek (Robin Cook)

Over een verboden liefde tussen een islamitisch meisje en een

Een mysterieuze bacteriële infectie doodt een aantal patiënten in

niet-moslim jongen. De vrouw kiest voor hem en die keuze heeft

een ziekenhuisketen. Patholoog-anatoom Laurie Montgomery

drastische gevolgen. Het zoveelste prachtverhaal van Vreeswijk!

onderzoekt de slachtoﬀers. Haar man moet dringend worden
geopereerd. Laurie vreest dat de epidemie ook hem kan treﬀen.

• Aanpakken! (Sophie Kinsella)

Het wordt een race tegen de klok om de waarheid te achterhalen.

Na een beroepsfout vlucht een jonge topadvocate van Londen

Een thriller die heel vlot leest.

naar het platteland. Ze gaat er aan de slag als huishoudster, maar
heeft er geen idee van hoe een wasmachine werkt…
Romantiek met een grote ‘R’ en dolkomisch.

Maak van de bib de mooiste dierenleestuin!

Er zijn ook twee workshops om de kinderen tussen 8 en 12 jaar
eventueel te helpen bij hun schilderij. Daar zorgt Hilde Schuurmans

In veel kinderboeken spelen dieren een hoofdrol. Bib Berlare wil

voor, een bekende illustratrice van prentenboeken. De workshops

die tot leven brengen en gaat voor de mooiste dierenleestuin van

vinden plaats op zaterdag 3 maart in de lokalen van de Tekenacade-

Vlaanderen! Je (klein)kinderen kunnen daarbij helpen. Laat hen een

mie, Gaver 72. De eerste workshop is om 9 uur; de tweede om 11.45

schilderijtje, tekening of knutselwerkje maken over hun lievelings-

uur. Deelnemen is gratis, maar je moet wel inschrijven via de bib.

dier uit een boek en breng het resultaat uiterlijk op 16 maart naar
meer info: bib Berlare, 052 42 61 88

de bib.

en berlare@bibliotheek.be

PAASSTAGE JEUGDVOETBAL

UiTtip

UiTtip

10 t.e.m. 13 april, 8 tot 16 uur

BIKING DINNER
UNIZO GROOT-BERLARE

SK Berlare houdt een voetbalstage voor jeugdspelers

zondag 29 april, 10 tot 16 uur

(ook niet-leden) tussen 1 januari 1999 en 31 december
2006. Meerdere gediplomeerde en ervaren trainers

Culinair ﬁetsen met onderweg aperitief, soepje,

brengen de deelnemers van alles bij op fysisch,

voorgerecht, twee hoofdgerechten en een dessert.

technisch en mentaal vlak.

Deelnemen kost 22,00 euro.

De spelers van de A-kern en enkele ‘grote’ namen
komen in de loop van de week langs.

Een organisatie van Unizo Groot-Berlare.

meer info: Filip Dauwe, 052 21 78 78

meer info: www.unizo.be/berlare

en dauwe.ﬁlip@skynet.be

en info@megassur.be
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Wie heeft de zotste ﬁets?
Klokken luiden toeristisch seizoen aan Donkmeer in
Het paasweekend is voor het Donkmeer wat begin augustus is voor het Belgisch voetbal: de start van een nieuw seizoen.
En dus hebben gemeente, VVV Donkmeer, horeca, handelaars, v.z.w. Durme en andere verenigingen naar goede gewoonte de
krachten gebundeld om er een feestelijke driedaagse van te maken. Opvallende nieuwkomer in het programma: de verkiezing van
de zotste ﬁets. Een initiatief van de ﬁetspoetsdienst van v.z.w. De Sperwer.

’t Is een uitdaging. Zoek een (oude) ﬁets en pimp hem tot hij er grap-

“Daar nemen we een foto van jou en de ﬁets. Terwijl je ondertussen

pig uitziet. Vermom hem als een lenteterrasje, paling, kikker of eend,

verder geniet van het toeristische programma op en rond het Donk-

transformeer hem tot waterﬁets, beschilder hem in knalkleuren of

meer, kiest een jury de allerleukste zotte ﬁets en een winnaar in enkele

maak er een muzikale twee- of veelwieler van met veel toeters en bel-

categorieën”, vertelt initiatiefnemer Franky Van Hee, begeleider van de

len. En, het allerbelangrijkste: kom er mee naar het Donkoeverpark op

ﬁetspoetsdienst van v.z.w. De Sperwer. “Tegen 17 uur verwachten we

maandag 9 april tussen 14 en 17 uur.

de deelnemers met hun ﬁets terug voor de prijsuitreiking.
Na aﬂoop maken we een tochtje in stoet langs het Donkmeer.”
Nog een tip: misschien krijg je extra punten als je kledij aansluit bij het
thema van je ﬁets…
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Volledig overzicht programma opening toeristisch seizoen
Zaterdag 7 april
•

11 uur: palingzetten aan ’t Brugsken;

•

14 uur: twee workshops in Festivalhal Donkmeer, in samenwerking met Fonds voor kinderen van bij ons: cupcakes versieren
en chocoladen eitjes maken. Inschrijven verplicht bij de dienst toerisme;

•

16 uur: reuzenstoet vertrekt in Donkoeverpark;

•

doorlopend: gratis minigolf.

Zondag 8 april
•

11 uur: oldtimers rijden rond het Donkmeer;

•

13.30-17 uur: bezichtigen oldtimers in Donkoeverpark;

•

14-18 uur: ambachtelijke paasmarkt in Donkoeverpark of Festivalhal Donkmeer. Schrijf je in bij de dienst toerisme

•

15 uur: paasduik aan de bootjes;

•

16 uur: demonstratie ropeskipping aan de Turfsteker;

•

doorlopend: gratis minigolf en gratis overzet met de Kooiker.

om zelf zelfgemaakte spullen te verkopen;

Maandag 9 april
•

11-18 uur: Scheldehappening (zie p. 40)

•

Er is een gratis pendelbus tussen het Donkoeverpark en ’t Veer in Berlare. Telkens kwart voor en kwart na het uur;

•

14, 14.45 en 15.30 uur: gratis boottochtjes van een half uur op de Kooiker, met een gids van v.z.w. Durme.

•

13-17 uur: Donks kampioenschap Waterﬁetsen aan de bootjes.

•

14-17 uur: verkiezing van de zotste ﬁets (zie artikel);

•

14-17 uur: behendigheidsparcours voor de ﬁets (zie artikel);

•

15 uur: paaseierenzoektocht in de Eendenkooi. Voor alle kleuters en kinderen t.e.m. 10 jaar. Inschrijven is verplicht en kan

Vertrek aan de bootjes, aanlegsteiger Kooiker. De uren zijn indicatief, afhankelijk van de belangstelling;
Twee personen per ploeg. Inschrijven bij de dienst toerisme. In samenwerking met de jeugdraad;

via de dienst toerisme t.e.m. 2 april of tot alle plaatsen volzet zijn.
De Eendenkooi wordt afgesloten vanaf 12 uur en is nadien enkel toegankelijk voor de Paaseierenzoektocht, via ’t Brugsken;
•

15-18 uur: The Railway Dixieband, jazzband op Nieuwdonk, aan Le Beach House. In samenwerking intercommunale DDS;

•

17 uur: uitslag zotste ﬁets met aansluitend begeleide ﬁetstocht rond het Donkmeer met alle gekke ﬁetsen;

•

18 uur: gouden paaseierenworp op het Kapelleplein;

•

doorlopend: gratis ritje met de huifkar, gratis minigolf, gratis springkasteel en gratis overzet met de Kooiker.

Behendigheidsparcours
Tussen 14 en 17 uur zijn ook kinderen en volwassenen met een ‘gewone’ ﬁets welkom in het Donkoeverpark
om een behendigheidsparcours af te leggen. Een deel van het traject leggen de kandidaten af met hun eigen ﬁets;
een ander deel met een knotsgekke driewieler-eend van de ﬁetspoetsdienst.
Ook bij dit behendigheidsparcours kan je een leuke prijs winnen.

meer info: dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be
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vanaf vrijdag 2 maart, 9 tot 11 uur

zaterdag 10 maart, vanaf 15 uur

zaterdag 17 maart

INITIATIEREEKS BADMINTON VOOR 50+

KOM OP TEGEN KANKER

SKWAT-DAG

Sportdienst Berlare

Om 15 uur een bezoek aan de Eendenkooi,

Zie UiTtip p. 25.

Zie artikel p. 26.

familiewandeling of ﬁetstocht.
Daarna spaghettiavond.

zaterdag 3 maart, 20 uur

plaats: Festivalhal Donkmeer

zaterdag 17 maart, 9 tot 12 uur

meer info: 0476 31 87 27

ZWERFVUILACTIE | GEMEENTEBESTUUR

VOLLEYBAL

Zie artikel p. 6.

JTV BRIGAND HEREN B – PNV WAASLAND C

plaats: sporthal Berlare

zaterdag 10 maart, 20 uur

meer info: 052 42 22 69

VOLLEYBAL

zaterdag 17 maart, 19.30 uur

JTV BRIGAND DAMES – MEZO ZOTTEGEM B

VOETBAL | SK BERLARE – KSC WIELSBEKE

plaats: sporthal Berlare

plaats: SK Berlare

meer info: 052 42 22 69

meer info: 052 42 46 39

Ook op 21 maart, 4 en 18 april.

zaterdag 10 maart, 20 uur

zondag 18 maart, 11.30 uur

plaats: bib Berlare

FUIF SUPPORTERSCLUB RED & WHITE

CHANTAL POLLIER

meer info: 052 42 61 88

SK BERLARE

Nog tot 29 april.

plaats: SK Berlare

plaats: CC Stroming

woensdag 7 maart, 15 uur
VOORLEESMOMENT VOOR KLEUTERS
Bibliotheek Berlare

meer info: 052 42 42 47
woensdag 7, 14 en 21 maart, 19.30 uur
LADY DANCE

vrijdag 16 maart, 20 uur

KAV BERLARE

PITSTOP NIEUW WERK | CIRCUIT X

zondag 18 maart, 13.30 tot 16.30 uur

plaats: parochiezaal

Een selectie uit een nieuwe generatie

TWEEDEHANDSBEURS

meer info: 0479 46 54 60

veelbelovend podiumtalent.

GEZINSBOND OVERMERE

plaats: CC Stroming

Voor kinderspullen en speelgoed.

meer info: 052 42 35 31

plaats: VBS Sint-Jozef

vanaf vrijdag 9 maart

meer info: 09 367 83 99

MADAME ZIMBRA
TONEELKRING HAND IN HAND

vrijdag 16 maart, 20 uur

Gala (19 uur) op 9 en 10 maart,

FEEST HEEMKUNDIGE KRING OVERMERE

zondag 18 maart, 14 tot 17 uur

matinee (15 uur) op 11 en 18 maart,

Met aandacht voor de 400-jarige

TWEEDEHANDSBEURS

en rijvoorstellingen (20 uur) op 16, 17

geschiedenis van de Koninklijke

GEZINSBOND BERLARE

en 18 maart.

Schuttersgilde Sint-Sebastiaan.

Voor kinderspullen en speelgoed.

plaats: parochiezaal

plaats: VBS Sint-Jozef

plaats: CC Stroming

meer info: www.handinhandberlare.be

meer info: 09 367 60 20

meer info: 0475 69 38 29

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

Skwat-dag: zaterdag 17 maart

Tentoonstelling Chantal Pollier: zondag 18 maart

Kamagurka: zaterdag 24 maart
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zondag 18 maart, 14 uur

zondag 25 maart, namiddag

zondag 1 april, 9 tot 12 uur

OPENINGSFIETSTOCHT

BLAUWE REIGERS EN AALSCHOLVERS

NATUURBELEVING IN HEIDEMEERSEN

PASAR BERLARE

SPOTTEN

NATUURPUNT DENDERMONDING

afspraak: parochiekerk Berlare

V.Z.W. DURME EN NATUURPUNT DENDERMONDING

Bezoek aan enkele reservaatpercelen.

meer info: 052 42 25 26

Zie artikel p. 38.

Geen gegidste wandeling. Gewoon genieten.
Inschrijven op voorhand nodig.
afspraak: gemeenschapsschool Ten Berge

zondag 18 maart, 19.30 uur

woensdag 28 maart, 14 tot 17 uur

STUDIO ZONDAG

BUITENSPEELDAG

IZA

SPORT- EN JEUGDDIENST

plaats: CC Stroming

Zie UiTtip p. 25.

meer info: 052 42 35 31

meer info: 052 42 69 72

zondag 1 april, 19 uur
ORGEL EN HOORN
LIEVE VAN DE ROSTYNE

vanaf 29 maart, 19.30 uur

EN JOHAN VAN NESTE

zaterdag 24 maart, 20 uur

NIEUWE REEKS START TO RUN

plaats: parochiekerk Overmere

GROOT, GROTER, GROOTST

SPORTDIENST

meer info: www.orgelovermere.be

KAMAGURKA

afspraak: parochiekerk Uitbergen

plaats: CC Stroming

meer info: 09 356 89 56

meer info: 052 42 35 31

2 t.e.m. 6 april
PIRATENSPORTKAMP | SPORTCLUBKAMP
vrijdag 30 maart, 20 uur

Zie UiTtip p. 24.

zaterdag 24 en zondag 25 maart

ALGEMENE KENNISQUIZ

STEAKFESTIJN

BOSQUIMANO V.Z.W.

SK BERLARE

15,00 euro per ploeg.

2 t.e.m. 5 april

plaats: SK Berlare

Min. vier, max. vijf spelers per team.

EXPEDITIE MONT

meer info: info@skberlare.be

plaats: CC Stroming

Zie artikel p. 24.

meer info: bosquimano_crew@hotmail.com
zondag 25 maart, 13 tot 17 uur

woensdag 4 april vanaf 8 uur

LENTETOCHT

zaterdag 31 maart, 19.30 uur

PUITENKLOPPERSTOCHT

GEMEENTESCHOOL UITBERGEN

VOETBAL

BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE

Wandeling van ca. 5 km of ﬁetstocht

SK BERLARE – KVK IEPER

Drie lussen van elk ca. 6 km: Berlare Broek,

van ca. 12 km.

plaats: SK Berlare

Heidemeersen & Hoge Berg, en Schelde-

afspraak: gemeenteschool Uitbergen

meer info: 0475 69 38 29

meersen. Tweede wandeling van de Witkap

meer info: 09 367 50 88

Trofee 2012.
afspraak: parochiezaal
meer info: 09 367 75 97

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

Start to run: vanaf 29 maart

Orgel- en hoornconcert: zondag 1 april

ShaMoDo It: vanaf 6 april
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vanaf 6 april

zaterdag 14 april, 20 uur

donderdag 26 april, 20.30 uur

SHOWCASE SHAMODO IT

VOLLEYBAL

INFOAVOND:

Dansvoorstelling voor jong en oud.

JTV BRIGAND HEREN B – ASS’NEE ASSENEDE A

HOE HOGE ENERGIEKOSTEN BEPERKEN

6, 7, 13 en 14 april om 20 uur; 8 en 15 april

JTV BRIGAND DAMES – VC KRUISHOUTEM

CURIEUS

om 14.30 uur.

plaats: sporthal Berlare

plaats: CC Stroming

plaats: CC Stroming

meer info: 052 42 22 69

meer info: 0486 42 13 24

donderdag 19 april, 14 uur

zaterdag 28 april, 20 uur

zaterdag 7 t.e.m. maandag 9 april

LEZING OVER PATIËNTENRECHTEN

LENTECONCERT

OPENING TOERISTISCH SEIZOEN

CM ZIEKENZORG EN OKRA

’T MEZIEK BERLARE

Zie artikel p. 28.

Zelfde lezing ook op 26 april in de

plaats: CC Stroming

parochiezaal.

meer info: 0476 27 87 53

meer info: 052 21 69 51

plaats: SCC De Venne
zaterdag 7 april, 21.30 uur

meer info: 03 760 26 45

HUDI’S BEACHPARTY

zondag 29 april, 10 tot 16 uur

SUNDAYBOYZ SKV OVERMERE

BIKING DINNER

Voorafgegaan door kinderparty van 18.30

zaterdag 21 en zondag 22 april

UNIZO GROOT-BERLARE

tot 20.30 uur.

BURGEMEESTERSBAL

Culinair ﬁetsen met onderweg aperitief,

plaats: SKV Overmere

Op zaterdag dinner om 19 uur en bal vanaf

soepje, voorgerecht, twee hoofdgerechten

meer info: vandersyptpiet@hotmail.com

22 uur. Op zondag seniorennamiddag vanaf

en een dessert.

14.30 uur.

meer info: www.unizo.be/berlare

plaats: Festivalhal Donkmeer
maandag 9 april, 11 tot 18 uur

meer info:

SCHELDEHAPPENING

burgemeestersbal@hotmail.com

Zie artikel p. 40.

zondag 29 april, 15 uur
HOP
NEVSKI PROSPEKT

zaterdag 21 april, 19.30 uur

Fysieke theaterbeleving voor, tussen en

10 t.e.m. 13 april, 8 tot 16 uur

VOETBAL

boven het publiek.

PAASSTAGE JEUGDVOETBAL

SK BERLARE – RRC GENT-ZEEHAVEN

Voor iedereen vanaf 4 jaar.

SK BERLARE

plaats: SK Berlare

plaats: CC Stroming

Voor iedereen geboren tussen 1 januari

meer info: 0475 69 38 29

meer info: 052 42 35 31

van de club.

zaterdag 21 april, 20 uur

zondag 29 april, 19.30 uur

plaats: SK Berlare

SOLDIER OF LOVE

STUDIO ZONDAG

meer info: dauwe.ﬁlip@skynet.be

VEERLE MALSCHAERT

THE FORTUNATE FEW

plaats: CC Stroming

plaats: CC Stroming

meer info: 052 42 35 31

meer info: 052 42 35 31

SPORTMIXKAMP

zondag 22 april, 17 uur

zaterdag 5 en zondag 6 mei

Zie UiTtip p. 24.

RONDOMONS

TOTAALSPEKTAKEL

LYDIA BRACKE, HERMAN DE BACKER EN

CHIROJONGENS EN –MEISJES BERLARE

MARLEEN DE VOS

plaats: CC Stroming

donderdag 12 april, 10 tot 16 uur

Schilderijen, collages en foto’s. In het kader

meer info: www.totaalspektakel.be

Kriebelmania

van Week van de amateurkunsten.

Zie UiTtip p. 25.

Ook op 27, 28 en 29 april en 6 mei.

Meer UiTtip op www.UiTinBerlare.be

plaats: huis Hertecant, Overheet

en www.UiTinVlaanderen.be.

meer info: 052 42 42 47

Je eigen activiteiten in deze

1999 en 31 december 2006.
Stage ook toegankelijk voor niet-leden

10 t.e.m. 13 april
INDIANENSPORTKAMP

UiTagenda? Voer ze in vóór 6 april
via www.UiTdatabank.be.
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BERLARE & DE WERELD

Werken drinkwaterinstallatie
San Vicente schieten goed op
Berlare steunt drinkwaterproject in Ecuador
Gemeente Berlare is via PROTOS een waterschap aangegaan met de Ecuadoriaanse gemeente Rio Verde.
Momenteel steunt Berlare een drinkwaterproject in het gehucht San Vicente.
De werken schieten vlot op en meer gezinnen willen deelnemen.
Toch zal het tempo de komende tijd wellicht wat lager liggen.
Het project in San Vicente voorziet in een vernieuwde wateropvang en

We melden nog tot slot dat acht bijkomende gezinnen zich hebben

een nieuwe tussenopslag. Daartussen komt een nieuwe zuiverings-

aangesloten bij het project. Dat brengt het totaal op 50 families.

installatie met ﬂoculator, bezinkbekken, zandﬁlter en chlorering.

Elk gezin zal 7,00 dollar per maand betalen voor het toekomstig be-

De bestaande distributietank wordt opgeknapt en waterdicht

heer en onderhoud. Voor dat bedrag hebben ze meteen ook recht op

gemaakt. Het consortium PROTOS-CEFODI, waaraan gemeente Berlare

10 m³ water per maand.

bijdraagt, ﬁnanciert voor 73%.
Het waterschap past in het algemeen regionaal samenwerkingsakDe werken schieten goed op. De foto toont een overzicht van de

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

zuiveringsinstallatie waar men nu volop aan werkt. De constructie op

provincie Esmeraldas.

palen is het chloorhuisje. De bevolking van San Vicente zelf heeft een
groot aandeel in de snelheid van de werken. Nery Castro, de voorzitter

meer info: GROS Berlare, Greta Van Boven,

van het watercomité, heeft de inwoners weten te overtuigen om mee

0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be

te werken in de vorm van georganiseerd groepswerk. Zo hebben ze
zand en grind uit de buurt aangebracht om beton te maken.
De verdere bouw zal nu wellicht toch enige vertraging oplopen. Marc
Despiegelaere van PROTOS legt uit waarom: “De hoofdaannemer moet
zich om familiale omstandigheden terugtrekken. Gelukkig blijft hij wel

GROS-leden vertellen over bezoek
aan waterschap

het project steunen als lid van het watercomité. Op die manier gaat
in elk geval geen kennis verloren.” In afwachting van een nieuwe aan-

Norbert Lostrie, Greta Van Boven en Selome De Sutter

nemer voor het herstel van de oude wateropslagtank en het herstel en

zijn in Ecuador gaan kijken wat het waterschap werkelijk betekent

de uitbreiding van het vroegere leidingnetwerk, onderzoekt men dat

voor de plaatselijke bevolking.

netwerk op lekken en slechte stukken.

Ze brengen verslag uit in de bib op maandag 23 april
om 20 uur. De toegang is gratis.
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BERLARE & DE WERELD
DE AMBASSADEUR

Een jongensdroom die uitkwam: zo omschrijft Bjorn Burgelman het gevoel toen hij
een paar jaar geleden vernam dat hij mee mocht naar de Dakar Rally.
“Ik zei onmiddellijk ‘ja’ en lichtte pas nadien familie en werk in”, vertelt Bjorn.
Hij bestuurt nu de assistentietruck.

“Zelfs ik ben in Argentinië een superster.”
Overmerenaar Bjorn Burgelman (29) assisteert Koen Wauters in Dakar Rally

© Bert Van der Linden

Bjorn woont in het Molenveld. Oorspronkelijk komt hij van Heiende, waar zijn grootouders
een groentewinkel hadden. Eerder toevallig is een groentewinkel ook zijn eerste link met
Overmere, want zijn vriendin werkte vroeger bij de Overmeerse groenteboer.
“Het is via haar werkgever dat we een aantal mensen hier in de wijk hebben leren kennen.
Op een barbecue vertelden die dat er een huis te koop stond. Het is toen vrij snel gegaan
en ondertussen wonen we hier toch al zo’n vijf jaar”, vertelt Bjorn.
En of hij goed geïntegreerd is: met de Dolle Chirodagen is hij zelfs straatverantwoordelijke.
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Toelatingsproef

Afrika vs Zuid-Amerika: 1-1

Na zijn studies automechanica, nu tien jaar geleden, kon Bjorn onmid-

Sinds 2009 ligt Dakar elders. De naam van de race bleef behouden,

dellijk aan de slag bij Neyt Trucks in Lokeren. Het is daar dat hij in

maar het hele circus start en eindigt nu in Zuid-Amerika. “Het is er

aanraking kwam met de Dakar-microbe. “Een van mijn collega’s, Daniel

anders racen dan in Afrika. In Afrika is de assistentieroute meestal ook

Cnudde, reed zijn eerste Dakar in 1987. Doorheen het jaar stond die

de raceroute. In Argentinië rijd je met de assistentievrachtwagen vaak

Dakar-vrachtwagen bij ons in de garage. Als je van kleins af aan geïn-

over autosnelwegen. Dat klinkt iets minder avontuurlijk , maar je moet

teresseerd bent in autosport en je ziet dan die vrachtwagen staan: dat

toch ook over onverharde wegen en de stijle bergpassen in de Andes.

is de max!” Die rallymicrobe is behoorlijk besmettelijk, want maar liefst

Sowieso maak je er een koers van. Je moet rekenen dat de gehele

vier mecaniciens uit de garage gaan mee naar de Dakar Rally.

Dakar-karavaan zo’n 3.000 voertuigen telt die allemaal van punt A naar
B moeten. En liefst op tijd.”

De eerste twee jaren hielp Bjorn in de weekends Daniel bij het werk
aan de vrachtwagen. Daniel zat toen zelf in de race met een vrachtwa-

Heb je geen heimwee naar de echte Dakar in Afrika?

gen en was onderweg servicewagen voor het team van Koen Wauters.
Bjorn: Qua racegevoel blijft de huidige rally in Zuid-Amerika met voorBjorn: Ik leerde stilaan al die mensen kennen. Na een jaar of twee wou ik

sprong de nummer één. Voor de sfeer kies ik echter voor Afrika. Daar kon je

niet alleen de voorbereiding doen, maar kriebelde het om zelf eens mee

niet anders dan in een tent slapen en in het bivak eten. Nu heb je in Argen-

te gaan. Op een gegeven moment belden ze naar Daniel of hij dringend

tinië luxueuze hotels. Als je in Afrika je tandenborstel was vergeten, had je

een herstelling kon uitvoeren. Ik heb toen gevraagd of ik dat mocht

een probleem. Nu vind je achter de hoek van elk bivak een hypermarkt. Je

doen en heb de klus geklaard. Dat was dé kans om mezelf in het team

kunt er in dezelfde hamburgerrestaurants als bij ons iets achter de kiezen

te introduceren. Vervolgens hebben ze me eens voorgesteld om in echte

steken. Het authentieke is er een beetje af. Voor het avontuur kies ik zeker

raceomstandigheden als mecanicien mee te helpen. Dat was tijdens de 24

voor Afrika. Qua natuur is het een twijfelgeval. We zaten bijvoorbeeld in

uur van Zolder! Achteraf bekeken is dit een soort toelatingsproef geweest. Ik

Chili vaak met het bivak aan de kust met heel ruwe rotsen. Prachtig.

was blijkbaar ‘geslaagd’, want ze hebben me gevraagd of ik als mecanicien
mee wou naar de Dakar Rally. Ik heb toen, zonder te overleggen met het
thuisfront, ‘ja’ gezegd. Dat was in 2006.

BV en supersterren

Sindsdien is Bjorn elk jaar al van de partij geweest. Dat is niet evident,

Maar veel tijd om te genieten is er niet. De assistentietruck legt zo’n

want er zijn veel gegadigden. “Velen zien het avontuur, maar niet ieder-

7.500 km op 15 dagen af. “Dat zijn lange dagen, met ritten van soms

een is er voor weggelegd: vier à vijf uur slaap, weinig of geen comfort

800 km. En dan moet je ’s avonds nog werken aan de wagens. Als we

en hygiëne, loodzware hitte en werken in moeilijke omstandigheden.

door het landschap rijden, hebben we dus weinig tijd voor contact

Ofwel doe je dit één keer, ofwel is het voor altijd.”

met de lokale bevolking. Maar als je stopt in een dorp ben je, zelfs als
chauﬀeur van de assistentievrachtwagen, een superster en mag je

Op het moment dat we Bjorn interviewen, is hij net een week terug

handtekeningen uitdelen”, lacht Bjorn.

van de recentste editie en is hij al volop aan het plannen hoe ze de assistentievrachtwagen van volgende editie nog beter kunnen maken.
Krijg je dan eventjes sterallures?
De eerste twee edities reed Bjorn mee in de assistentievrachtwagen
buiten competitie. Maar in 2008 kreeg hij het aanbod om mee te rijden

Bjorn: Nee jong! Niemand in het team trouwens. Ook teameigenaar Pascal

in een wedstrijdvrachtwagen bij een ander team. Hij hapte toe en

Feryn en piloot Koen Wauters niet hoor. Elk weekend komen we samen in

stond aan de start in Lissabon. Helaas werd die editie (normaliter de

Leest, in de buurt van Mechelen, waar we in het jaar aan de vrachtwagen

30ste n.v.d.r.) op het allerlaatste moment afgelast wegens dreigend

en auto’s sleutelen. We zijn met een tiental mensen in het team en iedereen

terrorisme in Mauritanië. “Dat was een serieuze domper”, aldus Bjorn.

is gewoon zichzelf in de rally. ’s Avonds in zo’n woestijn, daar creëer je echte

Het zag er toen even naar uit dat hij zijn laatste Dakar had gereden.

vriendschappen. En dan gebeurt het wel eens dat we elkaars dialect na-

Maar in 2010 kreeg hij een week voor de start van de rally telefoon

doen. Ja, ook dat van hier is gekend in de ploeg. Grappig om Koen Wauters

van Albert Van Ierschot, de teameigenaar van AD Sport, het toenma-

‘schoﬀerdijnen’ te horen zeggen!

lige team van Koen Wauters: of hij lastminute mee kon om iemand
te vervangen. “Ik heb onmiddellijk ‘ja’ geantwoord. Maar dan moest ik
opnieuw familie en werk achteraf op de hoogte brengen”, lacht hij.

Opgetekend door Tom Van Acker.
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Espérance Mutula:
‘maman’ van honderden vrouwen
Berlaarse Congolese ijvert voor kwetsbare vrouwen in Zuid-Kivu
Ik bel aan op de eerste echte winterdag.
Espérance verwelkomt en verwarmt me met een brede, enthousiaste lach.
In de knusse woonkamer ronkt de houtkachel. De foto’s van haar drie kinderen zijn prominent aanwezig.
En terwijl ze koﬃe schenkt en me zelfgebakken Afrikaanse oliebollen voorschotelt, vallen voor het eerst de drie letters
waar dit gesprek om draait: CMA.

© Bert Van der Linden
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“Een project als dat van ons kan letterlijk van levensbelang zijn.”

Espérance praat over haar project met veel

te organiseren om uit die penibele situatie te

kers.” De v.z.w. ﬁnanciert de werking vooral

empathie en gedrevenheid. “CMA staat

geraken. En nergens is er een aanspreekpunt

met giften. Voor het kippenkweekproject

voor Centrum Maisha Na Afya, wat zoveel

voor hen. Met die achtergrond besef je dat een

kwam ook Duitse steun. Daarnaast heeft het

betekent als Leven en Gezondheid. Het is

project als dat van ons letterlijk van levensbe-

CMA enkele subsidieaanvragen lopen, onder

een Belgische v.z.w. die werkzaam is in het

lang kan zijn. Het CMA biedt deze vrouwen een

meer in Berlare waar Espérance lid is van de

fel geteisterde Zuid-Kivu. Sinds oktober

structuur om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssa-

2007 kunnen vrouwen van alle leeftijden

We bouwen samen met hen een sociaal en eco-

menwerking (GROS).

er terecht. Het centrum wil het zelfvertrou-

nomisch netwerk waar ze zelf aan bijdragen. Zo

wen van vrouwen aansterken en geeft hen

krijgen zijzelf hun eigenwaarde terug, hebben

Espérance: Ik heb mijn plaats hier gevonden.

informatie en middelen om het heft in eigen

hun kinderen eten en kunnen diezelfde kinderen

Een stukje van mij zal wel steeds in Congo blij-

handen te nemen.

ook naar school.

ven. Ik ben hier goed omringd, heb ﬁjne buren,
veel contacten en een leuke job in Rusthuis

Wat moeten we ons daar concreet bij

En de mannen?

Kruyenberg. Mijn kinderen wonen hier graag en

voorstellen?

Aanvaarden zij de ‘ontplooiing’

hebben het naar hun zin op school. Ze zijn mijn

van de vrouwen?

beste leermeesters Nederlands! In het begin was
het best moeilijk om me uit te drukken. Ik durfde

Espérance: In Kavumu leren we vrouwen soja,
maïs en zoete aardappel verbouwen. In Ciriri

Espérance: Dat was een risico dat we van bij

ook niet altijd te reageren als de communicatie

hebben we een kippenkwekerij opgestart. De

aanvang hebben ingecalculeerd. Daarom

fout liep. Zo kwam ik eens naar huis met een

oogsten en producten zijn bestemd voor de

betrekt het CMA de mannen bij de projecten.

bussel prei in plaats van met een kilo peren. Er

plaatselijke bevolking. In een later stadium

Ze bouwen kippenhokken, stallen en andere

haperde duidelijk nog iets aan mijn uitspraak

krijgen de vrouwen die de vorming hebben ge-

gebouwen voor de werking. Ook muren rondom

(lacht).

volgd, zaaigoed en enkele kippen mee naar huis

het centrum, om veiligheidsredenen. Voor hun

om thuis zelf mee aan de slag te gaan. Het CMA

werk krijgen ze een loon dat uiteindelijk ook hun

Bij het afscheid wens ik haar oprecht alle

blijft ook dan nog over de schouders meekijken.

gezin ten goede komt.

succes met de v.z.w. “Weet je Chris, ik heb het
geluk gehad te kunnen studeren: maatschap-

Onze twee pilootprojecten zijn succesvol. We
gaan daarom volgens dezelfde principes nu ook

Het lot van de vrouwen uit haar geboorte-

pelijk werk, theologie en personeelsbeleid.

met een varkenskwekerij beginnen.

streek ligt Espérance duidelijk na aan het

Door allerlei omstandigheden kan ik niet te-

hart. Ze vertrouwt me toe, met nauwelijks

rug naar mijn geboortestreek. Daar is zoveel

verholen trots, dat ze haar ginder ‘Maman’

miserie. Ik vind het mijn plicht om mij in te

noemen. Het ontroert haar nog steeds. Ze

zetten voor betere levensomstandigheden.

Erbarmelijk gebied

kan niet wachten om de projecten ter plaatse

De meisjes en vrouwen die nu al in het cen-

Kan het CMA het verschil maken voor de

te gaan bekijken. Maar voorlopig blijft het bij

trum werken, zijn zo enthousiast dat ze zelf

vrouwen uit de streek?

veelvuldig telefoneren met de plaatselijke

vragen om het CMA nog verder te ontwik-

coördinator. Die stuurt haar geregeld foto’s

kelen. Zo’n boodschap geeft me vleugels om

Espérance: Ken je de situatie in de regio?

op. Espérance van haar kant laat kleding en

te blijven investeren in de projecten van het

Oost-Congo staat bijna synoniem voor aanhou-

speelgoed bezorgen.

CMA. En ik hoop met mij nog vele anderen.”

dende oorlogen en conﬂicten. Ontelbaar veel
vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar. Ze zijn niet
opgeleid en leven in grote armoede en erbarme-

We kijken toevallig tegelijkertijd in de richting

Prei of peren

lijke omstandigheden. Oudere vrouwen hebben

van de fotokaders met haar stralende kinderen. En dan valt zelfs Espérance even stil.

nooit geleerd het lot in eigen handen te nemen.

Espérance legt uit waarom ze samen met

Het gebied telt veel tienermoeders die alleen

enkele vriendinnen van hieruit het CMA

instaan voor hun onderhoud en dat van hun

coördineert. “We doen dat om corruptie zo

kinderen. Diegene die zich van pure wanhoop

veel mogelijk uit te sluiten. De fysieke afstand

prostitueren, belanden in het aidsverhaal. Al

overbruggen we door meermaals per week

deze meisjes en vrouwen slagen er niet in zich

te overleggen met de plaatselijke medewer-

Opgetekend door Chris Isaïe.
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Vroege vogels!
Kuikens aalscholvers en blauwe reigers charmeren Donkmeer
Begin maart. Het donkerste van de winter is gepasseerd. Maar wie associeert deze weken al met een lentegevoel en nieuw leven?
Terwijl de meeste vogels nog lang niet aan jongen denken, barsten de eieren van de blauwe reiger en aalscholver.
Vroege vogels, zeg maar, met geen al te beste reputatie. In elk geval, beide kolonies zijn indrukwekkend voor de streek en een
bezoek waard tijdens een vroege voorjaarswandeling.
Als je het pad vanaf de Brielstraat naar de Eendenkooi volgt, zie je links

Beide watervogels broeden bijzonder vroeg op het jaar. “Ze leggen

aan het eind van het pad de blauwe reiger- en aalscholverfamilies

vaak eind januari al hun eieren. Het gebeurt dus dat je aalscholvers

hoog in de populieren zitten. Broederlijk naast elkaar, maar toch met

en blauwe reigers in de sneeuw op hun nest ziet. Hun jongen komen

elk hun eigen stekje: links van het schiereiland zitten de aalscholvers,

eind februari, begin maart uit het ei. Het loont dan echt de moeite

rechts de blauwe reigers.

om op het pad naar de Eendenkooi te speuren naar mooie, blauwgrijs
gekleurde eierschalen van de blauwe reiger”, vindt Michaël Crapoen
van v.z.w. Durme.

Waterraven en schreeuwers
Een volwassen aalscholver is een kleine meter groot. Zijn volksnaam

De mol als lekkernij

luidt ‘waterraaf’ en verraadt nog een aantal van zijn fysieke kenmerken:
hij heeft een pikzwart verenkleed en een vrij puntige staart. Zijn wang

Wie zijn brandende nieuwsgierigheid ter plaatse gaat blussen, zal

is dan weer opvallend wit en opmerkelijk is ook de gele plek op de

versteld staan van de drukte en bedrijvigheid bij de jonge gezinnen.

plaats van de aanhechting van de bek. Zijn snavel is lang, met een

Zowel ma als pa aalscholver en blauwe reiger komen bijna poten

haakvormige punt.

tekort om hun bedelende jongen op te voeden. “Toch merken we
verschillen”, weet Crapoen. “Zo vliegt de blauwe reiger voortdurend af

De blauwe reiger is ongeveer even groot als de aalscholver.

en aan met voedsel, terwijl de aalscholvers in alle vroegte vertrekken

De bovenzijde, staart en vleugels zijn grijs; de vleugeleinden zwart.

en veelal pas ’s avonds terugkeren met een volle krop.”

Zijn witte kop contrasteert mooi met een zwarte band door het oog
die doorloopt in een kuif. De buik is eerder lichtgrijs. Uit de dolkvor-

Aalscholvers zijn echte viseters. Ze scharrelen hun kost al duikend

mige, gele snavel komt een luide, rauwe roep die hem zijn bijnaam

onder water samen. Ze zijn niet echt kieskeurig wat de vissoort betreft,

verleent: schreeuwer.

maar de lengte doet er wel toe: vissen tussen 10 en 25 centimeter
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Open koloniedag op zondag 25 maart
Heeft het artikel je interesse gewekt? Dan is de Open koloniedag van v.z.w. Durme vast iets voor jou. Op het pad van de Brielstraat
naar de Eendenkooi staat in de namiddag een tent met daarin alle info over deze en andere watervogels.
Om alles live te bekijken liggen telescopen en verrekijkers klaar. En tot slot zijn er tussen 14 en 16.30 uur gratis excursies in de zompige
moerasbossen. Laarzen zijn noodzakelijk.
meer info: v.z.w. Durme, 09 348 30 20, 0479 39 60 78 en donk@vzwdurme.be
Grotere wandeling
Wie graag een grote gegidste wandeling maakt, ook met aandacht voor de blauwe reiger en de aalschover, kan deelnemen aan een
wandeling van Natuurpunt Dendermonding. Vertrek om 14 uur aan de houten chalet van Nieuwdonk. Einde rond 17 uur.
Neem laarzen en verrekijker mee. Inlichtingen: 0477 32 16 78.

genieten duidelijk hun voorkeur. De blauwe reiger eet ook vis.

en 1993 waarin geen enkel aalscholverjong is geteld in Vlaanderen.

Daarvoor staat hij soms uren aan een stuk te turen langs het water om

Opnieuw had het Donkmeer een natuurlijke troef in handen. De acht

dan plots met een krachtige slag de prooi op zijn snavel te spiesen.

koppels uit 1994 zijn er 49 geworden in 2011. Ook voor de blauwe

Reigers eten echter meer dan vis alleen. Ook amﬁbieën en ongewer-

reiger heeft het er een tijd beroerd uitgezien. Maar sinds 1979 was er

velden staan op het menu. Maar Crapoen komt nog met een onver-

met vier broedkoppels weer sprake van een mini-kolonie, een kolonie

wachte lekkernij op de proppen. “Weet je van welk dier we resten

die vandaag bestaat uit ongeveer 80 gezinnen.

vinden in bijna elke braakbal van onze kolonie aan het Donkmeer?
Van mollen!”

Gelukkig voor het voortbestaan van de dieren is het Donkmeergebied
al een tijd niet meer de ‘enige’ broedplaats in Vlaanderen. Het meer
is dat eigenlijk zo goed als wel nog voor een koppel wilde ooievaars.

Oeverplanten voor jouw vissen!

Met hun zwart-wit verenpak en opvallend oranjerode snavel kan je
er eigenlijk niet naast kijken. Ze hebben een enorm nest gebouwd in

Zowel de aalscholver als de blauwe reiger zijn beschermd. Niet

een afgebroken populier in de Eendenkooi. “Als je in april of mei pas-

iedereen is daar even gelukkig mee. Zo zouden er veel te veel zijn,

seert, zal je zien dat ook daar de spreekwoordelijke ooievaar is langs

zouden ze vijvers en rivieren helemaal leeg vissen en enorme verliezen

gevlogen”, lacht Crapoen.

bezorgen aan viskwekerijen. Michaël Crapoen nuanceert: “Niemand
ontkent dat de aalscholver en in veel mindere mate de blauwe reiger
een impact kunnen hebben op de visbestanden. Maar, en dat weten
weinigen, die invloed is in vele gevallen positief. Langlopende univer-

meer info: v.z.w. Durme, 09 348 30 20

sitaire studies tonen aan dat in viswateren waar beide soorten jagen,

en info@vzwdurme.be

de vissen gemiddeld groter en sneller zijn. Net zoals alle toppredatoren (dieren aan de top van de voedselketen die hun prooi actief
bejagen n.v.d.r.) zorgen ze voor een beter evenwicht met daardoor ook
meer soorten vis. Er is maar één belangrijke voorwaarde: er moeten
voldoende oeverzones zijn met riet en andere water- en oeverplanten.
Zo’n plantenzones zijn uitstekende schuilplaatsen voor jonge vissen,
omdat de aalscholver en blauwe reiger er niet makkelijk bij geraken.
Dat is trouwens meteen ook de beste manier om deze visdieven uit je
vijver te houden. Ook aan het Donkmeer moeten we werk maken van
meer rijk begroeide oeverzones.”

De ooievaar is gekomen
Voor of tegen. Feit is dat het Donkmeer een van de eerste broedplaatsen van de waterraaf was na de rampzalige periode tussen 1965

© Eddy Copers
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Lichtjes zot van de Schelde!
Scheldehappening zet Schelderegio op toerismekaart
Op paasmaandag 9 april vindt de Scheldehappening plaats. Dit regionaal evenement moet een hoogdag worden voor al wie houdt
van de Schelde en de natuurpracht en het erfgoed eromheen. Vele publieke en private partners werken een goedgevuld programma uit in maar liefst twaalf gemeenten. Ook Berlare mist de boot niet.
Twaalf gemeenten houden een lofzang op de Schelde. Tientallen

De Scheldehappening lijkt ons daar een geknipte actie voor.” Dat deze

organisatoren nodigen ons uit om stil te staan bij de geweldige gran-

vier trekkers niet alleen staan in hun overtuiging, bewijst de steun die

deur die van deze stroom uitgaat. En vooral om ervan te genieten, of

ze krijgen van verschillende overheidsniveaus, (natuur)verenigingen

je dat nu doet per boot, per ﬁets of te voet.

en mediapartners.
De Scheldehappening vindt plaats in Berlare, Boom, Bornem,

Aan het aanbod zal het niet liggen. Dat is ronduit overweldigend.

Dendermonde, Hamme, Hemiksem, Kruibeke, Schelle, Sint-Amands,

Tussen Wetteren en Kruibeke kies je uit tientallen al dan niet begeleide

Temse, Wetteren en Wichelen. Editie 2011 bracht bijna 10.000 mensen

ﬁetstochten en wandelingen, bezoek je gratis opvallende of interes-

op de been.

sante plekjes, en neem je deel aan activiteiten. Klap op de vuurpijl zijn
wellicht de gegidste boottochten vanaf negen verschillende aanlegsteigers langs de Schelde. Waar je ook voor kiest, het verhaal van de
rivier is de rode draad doorheen het programma.

meer info:
De Scheldehappening, paasmaandag 9 april

Scaldisnet v.z.w., Boottochten Scheldeland, Scheldegids v.z.w. en

van 11 tot 18 uur.

Regionaal Landschap Schelde - Durme v.z.w. coördineren deze

Het volledige programma vind je op

Scheldehappening. Initiatiefnemer Pieter De Wilde legt uit waarom

www.scheldehappening.be.

deze organisaties zich achter het concept scharen: “Wij vinden dat

Een gegidste rondvaart duurt ongeveer 45 minuten en

het natuurrecreatief potentieel van het land van de Schelde te weinig

kost 1,00 euro. Er is geen voorverkoop, behalve voor

gekend is. De Schelderegio verdient extra aandacht.

groepen vanaf twintig personen (03 711 38 22).
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Programma Berlare
Infopunten:

Toeristisch infokantoor, Donklaan 123 (09 342 92 40)
Veer in Berlare
Op de infopunten ligt de nieuwe trage wegenbrochure van Regionaal Landschap Schelde-Durme
gratis ter beschikking.

Rondvaarten:
Fietstochten:

Elk uur vanaf 11 tot en met 17 uur aan ’t Veer in Berlare. Ticket ter plaatste te kopen.
Alle tochten vertrekken aan ’t Veer in Berlare.
Omgeving Donkmeer (19 km)
Schellebelle 1919, tocht langs ﬁlmlocaties (20, 30 of 42 km)
Donkmeer-Dendermonde (30 km)
Scheldeverenﬁetstocht (32 km)
Wichelse ﬁetstocht (31 km)

Begeleide wandelingen: de Scheldebroeken, vertrek om 14 uur aan ’t Veerhuis (organisatie: v.z.w. Durme)
Vrije bezoeken:

bezoekerscentrum v.z.w. Durme, met kinderanimatie
’t Riekend Rustpunt (minimuseum op ’t Sluis over mesttransport over water van de stad naar het platteland)

Shuttledienst:

Er is gratis busvervoer tussen het Veer in Berlare en het Donkoeverpark.
Zo kan je hoppen tussen het programma van de Scheldehappening en de opening van het toeristisch
seizoen (zie p. 28). De bus pendelt telkens kwart voor en kwart na het uur.

Fietsverhuur:

Nodig familie en vrienden uit naar Berlare om samen het Donkmeer en de Schelde te verkennen.
Huur ﬁetsen: 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be.

Wedstrijd
Neem onderweg foto’s van de Scheldehappening.
Laad je mooiste kiekjes op via de fotowedstrijdpagina van www.scheldehappening.be.
Misschien win je wel een van de tien boottochten.
Ook voor kinderen is er een wedstrijd. Zij kunnen een Scheldetekening afgeven aan het infopunt op ‘t Veer in Berlare.
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Pompen en toch verzuipen
50 kaarsjes voor pompstation Uitbergen
Het pompstation langs de weg Berlare-Uitbergen, ter hoogte van het kasteel
van Uitbergen, bestaat 50 jaar. Toen was de installatie een zegen voor
landbouwers met grond in dat poldergebied.

Uit het feestlied
voor Mie-Jef Jacobs

Vandaag staat de gouden machinerie ter discussie.
Midden vorige eeuw werd menig land-

Firma De Brandt bouwde het pompstation

‘watermachien’ op ‘t Schuitje het water van

bouwer met grond in de Leeggoedpolder

met twee elektrische pompen, elk met een

Berlare Broek via het Donkmeer en de Voorste

er moedeloos van: ganse oogsten werden

capaciteit van 2.400 m³ per uur. Ze traden in

Sloot naar de Schelde wordt gestuurd. De

verwoest door water, weiden waren niet

werking op 20 april 1962. De Voorste Sloot

klimaatopwarming en het stijgende waterpeil

bereikbaar voor vee. En de foto toont Jozef

werd daarna nog tot aan het Donkmeer ver-

dat ermee gepaard gaat, doen er ook geen

Peelman (‘Jefke Ziens’) die alleen nog met

diept en verbreed om het grote watervolume

goed aan. De verantwoordelijken rond de

paard en slede door de modder in de buurt

te kunnen aanvoeren.

waterhuishouding in onze gemeente staan

van de Maaidonkstraat raakt. Aan de andere

voor belangrijke beslissingen. Daarom ook

kant van de sloot trad het Donkmeer tijdens

De ﬁnanciering van het pompstation is

dat gemeente Berlare, polderbestuur Tussen

de winter geregeld uit de oevers en bedreig-

opmerkelijk. Het toenmalige ministerie van

Schelde en Durme, provincie Oost-Vlaande-

de zo vele buitenverblijven en zelfs woningen

landbouw zou het project voor 60% betoe-

ren en het Vlaams Gewest samen een studie

aan de overkant van de Donklaan.

lagen. Dijkgraaf Cooreman slaagde erin 10%

hebben besteld. Dat onderzoek moet ver-

extra te laten subsidiëren. De grondeigenaars

schillende mogelijkheden aanreiken om het

Redenen genoeg om actie te ondernemen.

pasten de resterende 30% bij. De ‘belasting’

waterpeil van het Donkmeer en Berlare Broek

Het eerste plan om de twee bestaande

varieerde van 850,00 tot 3.300,00 Belgische

beter te beheersen. Benieuwd of er nog een

sluizen te vernieuwen, belandde snel in de

frank per hectare, naargelang de hoogtelig-

toekomst is voor de huidige pompen van de

prullenmand. Bij hoogwater van de Schelde

ging.

installatie.

kon het overtollige water immers niet weg.
Een pompstation ter hoogte van de sluis

2012. Het debiet van het jubilerende

aan het kasteel was de enige aanvaardbare

pompstation voldoet niet langer. Ook al

oplossing.

omdat sinds het uitvallen van het oude

met dank aan Werkgroep Erfgoed Uitbergen
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W I E WAT WA A R

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 9 april en dinsdag 1 mei

> IN GEMEENTEHUIS OVERMERE

buitenschoolse kinderopvang
locatie Berlare
locatie Overmere
locatie Uitbergen
Alle locaties zijn dicht op maandag 30 april.
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

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

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

052 42 77 56
jeugd.vorming@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

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.

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
© PVO

03

04
03

© PVO

06

05

01 Op zaterdag 7 januari speelde ’t Meziek Berlare 2004 zijn jaarlijkse nieuwjaarsconcert in CC Stroming en sloot – naar goede
gewoonte – af met de Radetzky Mars. Zin om mee te musiceren? Geïnteresseerde muzikanten mogen gerust vrijblijvend
langskomen op de wekelijkse repetitie op dinsdag vanaf 20 uur in CC Stroming.
02 Met een turnact van gymnaste Femke Janssens en de presentatie van de gloednieuwe fanfareoutﬁt presenteerde het
50-koppig orkest van de K.F. De Verenigde Vrienden Overmere het 22ste nieuwjaarsconcert, volledig in het teken van de
Olympische spelen in Londen.
03 Vredeseilanden Overmere haalde tijdens het campagneweekend van 14 januari 2.000,00 euro op voor de boeren in het zuiden.
Het geld kwam van een after study & work café, een succesvolle deur-aan-deurverkoop en een kinderfuif.
04 K.F. De Verenigde Vrienden Overmere en koor Meergalm hielden een stemmig kerstconcert in de parochiekerk van Overmere.
En met ‘Stille Nacht’ mocht iedereen meezingen.
05 Maar liefst 120 lopers en 24 kinderen op de eerste kerstcorrida van gemeente Berlare en de sportraad.
Zelfs de oproep om in kerstpak deel te nemen, werd goed opgevolgd.
06 Vele inwoners trokken op 8 januari naar Festivalhal Donkmeer om het glas te heﬀen op het nieuwe jaar.

07

08

09
08

10

11

07 De cultuurraad schonk tijdens haar nieuwjaarsreceptie een culturele vermelding aan Judith Peersman, Mariano Vanhoof,
Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare, Buurtwerking Molenstraat, KVLV Overmere en het kunstenaarstrio Karel Cornelis,
Peter Verbeeren en Joris Van Peteghem.
08 Duizenden schaats- en wandelliefhebbers zakten op zaterdag 11 februari af naar het Donkmeer.
578 personen namen deel aan de 3-Stedentocht van VVV Donkmeer.
09 Bewoners van WZC Ter Meere genoten van het nieuwjaarsconcert dat ’t Meziek Berlare 2004 kwam brengen.
10 Germaine Verhé werd 100 jaar op 1 januari. Reden tot feest in WZC Ter Meere.
11 OCMW Berlare dankt de vrijwilligers met een kleine attentie.

Heb je zelf een leuke en goede foto van een recente activiteit?
Stuur ‘m door naar infogem@berlare.be.
Misschien verschijnt hij in de volgende Infogem op deze pagina’s!
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Kers op de taart!
Op de vooravond van de allerkoudste nacht van deze winter ontdooiden wij
bij een warme chocomelk voor een vlotte babbel met Monique.
Ze blies vlug haar verjaardagskaars uit, want ze had veel te vertellen...
Favoriete soap?
Heb je ooit een prijs gewonnen?
Wat eet je als ontbijt?
Huisdieren?
Sterkste eigenschap?

Monique Van de Vyver (wordt op 12 maart 75 jaar)
Monique: Wij hebben altijd een eigen bedrijf

vindt, kan ik hem nog altijd op het internet

75 is wel een speciale verjaardag.

gehad thuis. We waren constant in de weer.

zetten (lacht). Pas op, ik vraag hem wel altijd zijn

Hoe wil je deze vieren?

Nu ik op pensioen ben, is dat niet anders. Ik

gedacht over de liedjes die ik wil doen. Een van

verveel me niet, hoor. Ik ben graag creatief

mijn favoriete nummers is ‘Con te partiro’ van

Monique: Naar alle waarschijnlijkheid zijn mijn

bezig. Bloemschikken bijvoorbeeld doe ik heel

Andrea Bocelli. Ik zing dat met mijn ogen dicht,

dochters Marijke en Manuela wel iets van plan

graag. Ik volg geen cursus, want dan moet ik

om er echt volledig in op te gaan… Weet je, als

om dat te vieren, zonder dat ik daar iets van af

van die opgelegde opdrachten uitvoeren. Dat

er een playbackshow kwam in de gemeente,

weet. Enﬁn, laat ze maar doen. Een verrassings-

is niets voor mij. Ik doe veel te graag mijn eigen

ik schreef me onmiddellijk in. Niet zozeer om te

feest zou ik zeker niet ‘refuseren’ (lacht).

goesting (lacht). Ik ben eigenlijk ook best creatief

winnen, maar gewoon om mee te doen. Daar

in mijn dagelijkse bezigheden. Thuis blijft geen

durf ik wel nog luidop van dromen.

enkel doekje of vaas op dezelfde plaats liggen.

Bij wie moeten we de volgende keer langsgaan met onze verjaardagstaart?

Mensen vragen me vaak of ik mijn interieur heb

Straks word je 75 jaar. Je hebt ongetwijfeld

vernieuwd, terwijl ik gewoon wat zaken heb

veel meegemaakt. Hoe zou de titel van jouw

Monique: Bij Geert Hanselaer.

verplaatst. Al wat ik kan verhuizen, verhuis ik.

biograﬁe luiden?

Hij komt net als ik oorspronkelijk uit Kalken.

Ik heb me laten wijsmaken dat je graag

Monique: Ik kan alleen maar zeggen dat ik

playbackt.

content ben met wat ik heb. Dus iets in de zin
van “Meer moet dat niet zijn”.

Opgetekend door Jef Coppieters.

Monique: Dat is waar! Het mag nog zo zot zijn
of doodserieus: ik zing met alle genres mee.
Samen met twee andere dames verkleed ik me
maar al te graag om bij een of andere activiteit

Bezorg Monique een onvergetelijke verjaardag.

van KVLV Overmere een lied te playbacken. Ik

Stuur haar een verjaardagskaartje via de redactie van Infogem, Dorp 22.

doe dat echt doodgraag. Muziek is een passie
van mij. Ik zing dagelijks… als mijn man weg

Bedankt voor jullie kaartjes voor Kathleen.

is. Nu ja, als hij mijn zangkunsten ondraaglijk

We hebben ze haar keurig bezorgd.
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