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DAAR KOMT DE LENTE...
Met een foto van een van de klokken uit de Berlaarse kerktoren
op de kaft van deze Infogem verwijzen wij naar de komst van
de paasklokken. Met Pasen op 16 april zal het dit jaar iets later
zijn. Ze zijn er dus nog niet direct maar ze komen zeker en ongetwijfeld zullen ze opnieuw hun vracht chocolade-eieren kwistig
rondstrooien.
Ondertussen zijn wij op weg naar een wervelende lente boordevol activiteiten. Je leest er alles over in deze editie van Infogem.
Wat opvalt zijn de diverse activiteiten die onze gemeentelijke
diensten plannen voor de jeugd. Zo is er in de bibliotheek de
jeugdboekenweek die dit jaar een ganse maand duurt. Tijdens
de paasvakantie, van 3 tot 14 april zien we een echte piek: de
kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen terecht in de buitenschoolse
kinderopvang in “De Boomhut” te Berlare, “De Speling” te Overmere en “’t Biebelotje” in Uitbergen. Inschrijven is wel noodzakelijk en dit vóór 14 maart. De jeugddienst heeft een goed gevuld
programma voor diverse leeftijdscategoriën met de grabbelpas
en de SWAP vakantiewerking en ook de sportdienst laat zich niet
onbetuigd en richt opnieuw een aantal attractieve sportkampen
in. Het wordt moeilijk kiezen!
Uiteraard vind je nog heel wat andere nuttige informatie in deze
Infogem wat er voor zorgt dat het opnieuw een lijvige editie is
geworden. Neem rustig de tijd om een en ander door te nemen.
Wij zijn er met een volgend nummer tegen 1 mei.
Met een vrolijke lentegroet,
Luc Vercruyssen,
Eerste Schepen
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Mandemakersstraat
De werken in de Mandemakersstraat zijn voltooid. Enkel netmanagement moet nog de nieuwe verlichtingspalen plaatsen. Wij
danken hierbij de inwoners voor hun geduld.

Sporthal Overmere
De bouw van de sporthal is in volle gang. De buitenwanden en
het dak zijn al volledig geplaatst. Als alles verder vlot verloopt,
kan de planning van opening in augustus 2006 aangehouden
worden.

OPENBARE WERKEN
Diverse asfalteringen
De werken aan Daal, Marten D’Hooghestraat, J.B.
Courtmansstraat, J.B. Vandercruyssenstraat en Pater
Heirmanshoek zijn aanbesteed en toegewezen. Op 20 februari zijn
de nutsmaatschappijen gestart met de aanleg van de gasleidingen
en aanpassingen van het telefoonnet. Aannemer Theo De Vlieger
uit Hamme zal met de werken starten op 20 maart 2006. De
uitvoeringstermijn is vastgesteld op 80 werkdagen. Dit wil zeggen
dat alles zeker zal voltooid zijn vóór het bouwverlof van juli 2006.
De planning is dat de werken starten in de Pater Heirmanshoek
en zo verder evolueren richting Daal. Voor de inwoners van
deze straten werd een informatievergadering belegd waarop de
werken werden toegelicht. Indien er toch nog vragen zouden zijn,
kan je steeds terecht op de Technische Dienst van Berlare bij
ing. Sara Kinds,
052-43 23 46.
4

SCC Uitbergen
De werken aan het Socio-cultureel centrum zijn voltooid. De buitenaanleg en de binnenschilderwerken zijn gestart waardoor de
zaal in april in gebruik zal kunnen worden genomen.

Geplande werken
Naast alle lopende werken heeft de gemeenteraad in zitting
van 13 februari ook het ontwerp goedgekeurd voor de wegen
en rioleringswerken in de Rijtewegel. Deze werken zullen begin april 2006 worden aanbesteed. Van zodra de aannemer
gekend is, zal een startdatum vooropgesteld kunnen worden.
Ook is het principebesluit genomen voor aanleg van riolering
in de Schuttersweg en in de Strijdamstraat. Hiervoor zal een
ontwerper worden aangeduid.

REISPASSEN
De internationale paspoorten (reispassen) worden aangevraagd
en afgehaald bij de Dienst Bevolking.
Duur van het paspoort:
Elk paspoort, ook dit voor minderjarigen, heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
Verlenging van een paspoort
Een paspoort kan voortaan niet meer verlengd worden! Dit geldt
zowel voor paspoorten van het oude als van het nieuwe type.
Procedure aanvraag/afhaling:
De aanvrager moet zich persoonlijk aanmelden. De aanvraagformulieren moeten gehandtekend worden. Deze handtekening
wordt overgenomen in het paspoort.
Meebrengen:
* Twee recente kleurenpasfoto’s met witte achtergrond (afmeting van kin tot kruin min. 2,50 cm en max.
3,50 cm)
* Eventueel het vervallen paspoort. Als deze gestolen of verloren is, moet je hiervan aangifte doen bij de politie. Je ontvangt
dan een document dat bij de aanvraag moet worden afgegeven. Het paspoort kan persoonlijk of met volmacht afgehaald
worden.
Afleveringstermijn:
Normale procedure
De aanvraagformulieren voor het bekomen van een paspoort
worden bij de Dienst Bevolking door een gespecialiseerde firma
afgehaald op maandag, dinsdag en donderdag. De levering van
de paspoorten gebeurt 5 werkdagen na de afhaling (dag van
afhaling niet inbegrepen).
Spoedprocedure
Indien het paspoort vóór 12 uur aangevraagd wordt (niet op vrijdag), is het de volgende werkdag beschikbaar.
Kostprijs van een paspoort (nieuw vanaf 2006)
Meerderjarigen
Minderjarigen

gewone procedure

€ 75

spoedprocedure

€ 244

gewone procedure

€ 41

spoedprocedure

€ 210

Meer info:
Dienst Bevolking via 052-43 23 44 en reispassen@berlare.be
www.berlare.be (doorklikken ‘leven en welzijn’ – ‘reizen’ – ‘reispas’)
www.diplomatie.be
www.visumbalie.be

1980 en 1981. Een nominatieve lijst werd uitgehangen aan de
gemeentehuizen te Berlare en Overmere, aan de ingang van het
kerkhof van Overmere en aan de desbetreffende graven.
Belanghebbenden kunnen vóór 1 september 2006 de grafstenen
en de voorwerpen (foto’s, bloemstukken, …) op de betrokken
grafmonumenten weghalen.
Meer info: Dienst Bevolking via 052-43 23 44

NIEUWE REGLEMENTERING
OMTRENT BEGRAAFPLAATSEN
* In zitting van de Gemeenteraad van 28 juni 2005 werd een
nieuw huishoudelijk reglement en politiereglement op de
begraafplaatsen goedgekeurd:
• Is er geen concessie genomen op het graf of de nis waarin
begraven of bijgezet werd, dan blijft de ‘gratis’ nis of het
’gratis’ graf minstens 15 jaar bewaard. Dergelijk graf/nis
mag pas verwijderd worden nadat gedurende één jaar een
afschrift van de beslissing tot verwijdering, zowel bij het
graf/de nis, als aan de ingang van de begraafplaats werd
uitgehangen. In een gratis graf of gratis nis kan slechts één
lichaam/één urne begraven/bijgezet worden.
• Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden concessies
verleend:
o voor het begraven van een stoffelijk overschot in een perceel grond, al dan niet in een grafkelder
o voor het bijzetten van een nis in het columbarium
o voor het begraven van een urne in het urnenveld
Gezien de plaatselijke toestand is het niet mogelijk op de
begraafplaats van Overmere een grondconcessie zonder grafkelder te verlenen.
* In zitting van de Gemeenteraad van 20 december 2005 werd
het tariefreglement op de grafconcessies goedgekeurd.
aard

benutting

looptijd

grondconcessie
in urnenveld

minstens 1
persoon/max.
30 jaar
2 personen of
urnen
minstens 1
persoon/max.
50 jaar
2 personen of
urnen
minstens 1 urne/
30 jaar
max. 2 urnen

columbariumconcessie

minstens 1 urne/
30 jaar
max. 2 urnen

grondconcessie
zonder grafkelder
(*)
grondconcessie
met grafkelder

tarief
900 euro

2000 euro

600 euro
400 euro

BEKENDMAKING RUIMING
NIET-GECONCEDEERDE PERCELEN
OP BEGRAAFPLAATS OVERMERE

(*) niet op begraafplaats te Overmere

Het College van burgemeester en schepenen maakt bekend dat
op de begraafplaats van Overmere de grafmonumenten van de
niet-geconcedeerde (= gratis) percelen, gelegen op de locaties
A1, A2 en A3, zullen worden ontruimd. De ontruimingswerken
starten op 2 september 2006.
Het betreft een zestigtal graven van personen overleden in 1979,

* Aan de strooiweiden staan gedenkzuilen met de namen van de
personen wiens as ter plaatse uitgestrooid werd. Deze naamplaatjes, momenteel aanwezig op de zuilen, blijven aanwezig
tot 31/12/2006. Op schriftelijk verzoek en tegen betaling (25
euro voor 15 jaar) wordt dit naamplaatje ook na 31/12/2006
behouden. Eerstdaags zal aan de zuil en aan de ingang van de
begraafplaats een bericht worden uitgehangen.
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NIEUW DRINKWATERTARIEF VANAF
1 JANUARI 2006

VERSNELDE OPROEP VOOR
DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN

Het drinkwatertarief is één van de elementen van je waterfactuur,
naast de bijdragen voor afvoer en zuivering.
Vanaf 1 januari 2006 hanteert de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening, directie Oost-Vlaanderen een nieuw drinkwatertarief van 1,65 euro/m3. De vaste vergoeding blijft echter
onveranderd.
Dit nieuw tarief werd toegestaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Regulering
en Organisatie van de Markt, afdeling Prijzen en Mededinging op
7 december 2005 (ref. E3.P-C/03/2005D3179/PS).
De tariefaanpassing is nodig om in de toekomst te kunnen blijven
voldoen aan de strengere eisen van de Europese drinkwaterrichtlijn en het nieuwe Vlaamse drinkwaterdecreet.
Het spreekt vanzelf dat je als klant van de VMW nog steeds jaarlijks 15 000 liter drinkwater per persoon gratis kan verbruiken, of
meer dan 40 liter per gezinslid per dag. Je betaalt op dit verbruik
enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering.

Ingevolge KB van 01/09/2004 moet elke Belg tegen eind 2009
in het bezit zijn van een nieuwe elektronische identiteitskaart
(EID). Om deze doelstelling te bereiken, zullen alle inwoners van
onze gemeente in een versneld tempo opgeroepen worden, zodat
iedereen in bezit is van een EID tegen eind 2009.

Nieuw tarief drinkwater (exclusief bijdragen en taksen):
Jaarlijkse vaste vergoeding

41 euro

15 m per gedomicilieerd persoon op het
leveringsadres

gratis

Basisverbruik

1,65 euro/m3
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Toelating F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand en Energie,
Regulering en Organisatie van de Markt, afdeling Prijzen en
Mededinging ref. E3.P-C/03/2005D3179/PS
Gebruik je ook nog andere waterbronnen (regenwater of putwater e.d.) in het huishouden, dan kan je ons steeds vrijblijvend
advies vragen over de wijze waarop je best op een gezonde wijze
met deze waters van een privé-installatie kan omgaan (hygiëne,
behandeling, installatie en controle).
Meer info:
Directie Oost-Vlaanderen
Koning Boudewijnstraat 46
9000 Gent
tel.: 0800-40 244

De EID heeft drie belangrijke functies:
1. men kan er zijn identiteit mee bewijzen;
2. het is een reisdocument binnen Europa;
3. het is een communicatiemiddel met de overheidsdiensten.
De EID is een digitale versie van de ‘oude’ kaart. Door het kleinere formaat is ze gemakkelijker in gebruik. Ook de elektronische
handtekening is voorzien. Deze handtekening is rechtsgeldig en
heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.
De EID is vijf jaar geldig. De geldigheidsduur houdt verband met
de ‘certificaten’ die de persoonsgegevens en de handtekening
beveiligen. Dergelijke certificaten verouderen relatief snel, zodat
ze om de vijf jaar vervangen worden.
Wanneer word je opgeroepen om een EID aan te vragen?
- als je 12 jaar wordt
- als je huidige identiteitskaart verloren is of gestolen werd
- als je, als nieuwe inwoner van Berlare, nog niet in bezit bent
van een EID
- als je identiteitskaart vervalt in de loop van 2006, januari 2007,
februari 2007, maart 2007 of april 2007
Bovendien kan je je VRIJWILLIG AANBIEDEN bij de Dienst Bevolking om een nieuwe EID aan te vragen, zelfs al is je huidige kaart
nog geldig!
Wat breng je mee bij aanmelding?
- een recente pasfoto in zwart/wit of kleur met witte achtergrond
(van kin tot kruin min 25 mm/max 40 mm)
- de oude identiteitskaart of het bewijs van verlies of diefstal
(niet voor 12-jarigen)
- het bedrag van 12 euro
Kaart verloren? Bel onmiddellijk CARD STOP

AFSCHAFFING FISCALE ZEGEL
VOOR RIJBEWIJZEN
Vanaf 01/01/2006 hoef je geen fiscale zegels mee te brengen bij
aanvraag van een rijbewijs, voorlopig rijbewijs, leervergunning of
een internationaal rijbewijs.
Vanaf die datum zal je bij de Dienst Bevolking de kosten voor het
document contant moeten betalen. De tarieven zijn:
• leervergunning en voorlopig rijbewijs:
- origineel: 9 euro
- duplicaat: 7 euro
• rijbewijs
- origineel: 16 euro
- duplicaat en verandering van categorie: 11 euro
• internationaal rijbewijs: 16 euro
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Meer info :
- Dienst Bevolking via 052-43 23 46
- www.berlare.be (doorklikken ’leven en welzijn’ – ‘identiteit’
– ‘identiteitsbewijzen’)

GRATIS KAARTLEZER VOOR 12-JARIGEN
Ben je net 12 jaar geworden en heb je net je elektronische identiteitskaart op zak, dan kan je gratis een kaartlezer aanvragen. Surf
naar http://readers.eid.belgium.be. Op deze website vind je alle
informatie over de kaartlezer. Vul samen met één van je ouders
het aanvraagformulier in.
Met deze kaartlezer kan je veilig chatten met je vrienden. Meer
informatie over de chatsites kan je vinden op
http://www.saferchat.be.
Meer info:
- Dienst Bevolking via 052-43 23 46
- www.berlare.be (doorklikken ’leven en welzijn’ – ‘identiteit’
– ‘identiteitsbewijzen’)

RAADPLEGING VAN PERSOONLIJKE
GEGEVENS IN HET RIJKSREGISTER
Aan de hand van de toepassing ‘Mijn dossier’ kan je op een veilige wijze:
a) je gegevens in het Rijksregister ondervragen;
b) nagaan wie gedurende de voorbije zes maanden jouw gegevens in het Rijksregister ingekeken heeft;
c) uittreksels uit het bevolkingsregister aanvragen.
Om de toepassing te kunnen gebruiken moet je beschikken over
een PC met kaartlezer, de geschikte software (een browser en de
middleware) en een verbinding met het internet. Lees hierover
alles op de websites http://eid.belgium.be en www.kaartlezers.
be. Zorg er voor dat je certificaten geregistreerd zijn op je PC. Dat
kan met behulp van de middleware. Volg hiertoe de instructies
die je vindt op http://eid.belgium.be.
Meer info:
- Dienst Bevolking via 052-43 23 46
- www.berlare.be (doorklikken ’leven en welzijn’ – ‘identiteit’
– ‘identiteitsbewijzen’)

IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN
SCHAPEN, GEITEN EN HERTACHTIGEN
Het nieuwe KB betreffende de identificatie en de registratie van
schapen, geiten en hertachtigen voorziet in belangrijke wijzigingen.
Om de schapenhouders in te lichten over deze nieuwe maatregel, organiseert de afdeling Voorlichting van het beleidsdomein
‘Landbouw en Visserij’ informatieavonden hieromtrent.
De dichtstbijzijnde:
- donderdag 2 maart te Sint-Niklaas: Landbouwschool, Weverstraat 23 om 19.30 uur
- maandag 13 maart te Ninove: Feestzaal De Vos, Brakelse
Steenweg 304 Outer om 19.30 uur
- vrijdag 17 maart te Zomergem: Parochiezaal, Lt. Dobbelaerestraat 14c om 13.30 uur
Meer info:
Dieren Gezondheidszorg Vlaanderen via 016-29 04 34
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Meer info: Dienst Milieu via 052-43 23 47 of milieu@berlare.be

REGENWATERPUT
In gevolge het gemeenteraadsbesluit van 20 september 1999
ben je als bouwheer of eigenaar bij nieuwbouw of vernieuwbouw
van een woongelegenheid met een dakoppervlakte groter dan
50m² verplicht een hemelwaterput met een minimale inhoud van
3000 liter met hergebruik of een infiltratievoorziening te installeren.
Het gemeentebestuur van Berlare geeft een eenmalige premie
van 175 euro bij de plaatsing van een hemelwaterput (regenput).
Deze premie wordt slechts uitbetaald onder bepaalde voorwaarden.
Meer bepaald:
- De premie is enkel voor bestaande woningen en vernieuwbouw waarbij rioleringswerken worden uitgevoerd (niet voor
nieuwbouw)
- Een voorafgaande controle door VMW op de effectieve scheiding van de verschillende circuits, is verplicht.
Om te kunnen aanspraak maken op de premie dient het
aanvraagformulier ingediend te worden bij de Technische
Dienst samen met de factuur van de hemelwaterput en een
attest van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
Er is eveneens een bijkomende subsidie van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap (in het kader van optie 10 van de
milieuconvenant 1997/1999).

PREMIE ONDERHOUD EN AANPLANTING
KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN (KLE)
ART. 1
Binnen de perken van de begrotingskredieten worden subsidies
voorzien:
Voor aanplant of heraanplant door de eigenaar/gebruiker en/of
erkende werkgroep
- hoogstammige bomen
- knotbomen
- houtkant
ART. 2
De aanvraag tot het bekomen van de onder art. 1 vermelde
subsidie dient 1maand op voorhand aangevraagd aan het College van burgemeester en schepenen op speciale formulieren
te bekomen op de dienst Milieu. Het formulier is vergezeld van
een duidelijk plan. Indien het een gecombineerde aanvraag eigenaar/gebruiker ~ werkgroep betreft, volstaat één formulier door
beiden ondertekend.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
a. onderhoud: knotten van knotbomen, van houtkanten
b. eerste onderhoudsbeurt : geschiedt twee jaar na de aanplant
c. werkgroep: feitelijke vereniging met minstens één voorzitter,
één secretaris en één penningmeester. Elke werkgroep dient
erkend door het College van Burgemeester en Schepenen. De
werkgroep kan door het College tevens worden opgeheven als de
7

werking niet voldoet. In dit geval worden haar middelen verdeeld
over de ander werkgroepen.
Dit reglement is niet van toepassing in tuinen rond particuliere
woningen en bedrijfsgebouwen en in woonzones, waar het bosdecreet of waar het provinciaal subsidiereglement van toepassing is.

WAT MAG IN DE PMD-ZAK?
Wij hebben opgemerkt dat er regelmatig een blauwe zak niet
wordt meegenomen wegens verboden inhoud. Daarom een
opsomming van wat wel en niet mag:

WEL Plastic flessen en plastic flacons, drankkartons,
blikjes, kroonkurken, schroefdoppen, spuitbussen van
cosmetica en voeding, aluminium schoteltjes.

NIET Yoghurtpotjes, botervlootjes, piepschuim, aluminiumfolie, plastic zakken, plastic speelgoed, spuitbussen
(giftige inhoud), plastic folies.
Waarom … daarom!
Bakje van frieten, vuil yoghurtpotje, plastieken zakje,
leeg botervlootje, lege bus motorolie, aluminiumfolie,
lege yoghurtpot: deze verpakkingen horen niet bij
het PMD gezien hun aard niet overeenstemt met de
exacte definitie van PMD, namelijk Plastic flessen en
flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Aluminiumfolie is te fijn en verbrandt in de oven in plaats
van te smelten.
Lege emmer, luier, schoen, gebroken bord of kopje,
injectiespuit, lamp, klokhuis, pop: deze zaken zijn geen
verpakkingen en beantwoorden dus helemaal niet aan
de definitie van PMD. bovendien kunnen een aantal
van deze producten gevaarlijk zijn voor de gezondheid van het personeel in de sorteercentra (bacteriën,
schimmels op etensresten, scherpe voorwerpen, chemisch afval …).

11 MAART 2006 - ZWERFVUILACTIE
Op 11 maart 2006 houden wij opnieuw een zwerfvuilactie. De
actie van vorig jaar was een grandioos succes dat we opnieuw
willen evenaren. Daarom nodigen wij alle sociale, culturele, sportverenigingen en scholen uit om samen gedurende een half dagje
de handen uit de mouwen te steken om onze gemeente een lenteschoonmaak te geven. Natuurlijk is het jammer dat mensen
niet genoeg verantwoordelijkheidsgevoel en zelfdiscipline aan de
dag leggen om te vermijden dat er afval op straat terecht komt.
Zolang zullen wij regelmatig op pad moeten om onze gemeente
netjes te houden. Het gemeentebestuur zorgt voor zakken. Het
enige wat je nodig hebt, is een paar handschoenen en een dosis
bereidwilligheid. Wij besluiten met een drankje en een hapje aan
het gemeentelijk magazijn te Berlare.
Samenkomst aan de kerken van Uitbergen, Overmere en Berlare
om 9 uur. Tot dan!
Dienst Milieu
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DE AUTO:
HET NIEUWE RIJDEN
IS GOEDKOPER
Snelheid heeft een belangrijke invloed
op de hoeveelheid schadelijke stoffen die
voertuigen uitstoten. De schadelijkheid
wordt groter naarmate de snelheid stijgt. Niet alleen de snelheid,
maar ook je rijstijl, het type auto en het gebruik van airco hebben
een grote invloed.
Wist je trouwens dat een open raampje bij een hoge snelheid
5% meer brandstofverbruik inhoudt? Het gebruik van airco zelfs
10% meer.
Ook hier kunnen wij op letten:
• hou de bandenspanning in de gaten. Een te lage bandenspanning verhoogt het verbruik en de slijtage van de banden.
• gebruik voor korte afstanden de fiets. Een koude motor
gebruikt veel meer brandstof dan een warme en vervuilt meer.
Korte afstanden betekenen zware slijtage voor de motor, een
hoog benzineverbruik en veel vervuiling.
• maak steeds de kofferruimte leeg: meer gewicht in de auto
verhoogt het verbruik.
• rem op de motor en laat hierbij de motor zo lang mogelijk in
dezelfde versnelling.
• verkeerslichten: rood en oranje licht betekent gas los laten en
uitrollen.
• bochten: race niet op een bocht af om vlak er voor te remmen
en vervolgens weer gas te moeten geven om snelheid te
maken. Rol op de bocht af en rem niet.
Heb je je rijbewijs zo’n 10 tot 20 jaar geleden gehaald, dan heb
je waarschijnlijk een rijstijl geleerd die niet past bij de techniek
van moderne automotoren. Die zijn tegenwoordig veel soepeler
dan destijds.
Bij die moderne techniek past een rijstijl die bekend staat als
het nieuwe rijden. Hierdoor bespaar je gauw 10% op brandstofkosten, de motor slijt minder snel en de onderhoudskosten zijn
lager.
Het nieuwe rijden is:
• starten zonder gas te geven.
• schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnelling. Schakel bij een toerental dat bij voorkeur lager is dan 2500 bij
benzinemotoren en 2000 bij dieselmotoren. Met een nieuwe
wagen hoef je de motor niet meer tot hoge toerentallen te
dwingen om vlot te kunnen versnellen.
• zo min mogelijk terugschakelen en remmen: zo veel mogelijk
gebruik maken van het rollend vermogen van de auto.
• na het schakelen gas geven met maximaal de halve stand van
het gaspedaal.
• soms versnellingen overslaan bij ‘doorschakelen’.
• met een gelijkmatige snelheid rijden.
Door je rijgedrag aan te passen, verminder je de luchtverontreiniging en kies je voor een gezondere leefomgeving.
Ook carpoolen en autodelen is een mogelijkheid. Autodelen of
autodaten is een vorm van autohuur. Voor meer informatie kan je
terecht op de site www.autodate.nl.
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Info over het uitgewerkte programma kan je navragen op de
locaties.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
ZOEKT MONITOREN
Hallo jeugdige

Inschrijvingsavond op dinsdag 14 maart tussen 18 en 19 uur
op de locatie waar jij je kind wil laten opvangen. Schriftelijke (ook
e-mails) of telefonische inschrijvingen worden pas na 7 februari
aanvaard, indien er nog plaats is.
Gelieve te verwittigen indien je kind, na inschrijving, toch niet
aanwezig zal zijn. Niet afgemelde afwezigheden worden aangerekend op de factuur.

Ben je minstens 18 jaar jong en heb je zin in een spetterende zomervakantie? Dan is dit vast iets voor jou!
Ben je een actief en creatief speelbeest, heb je zin voor
verantwoordelijkheid, hou je van kinderen en jongeren?
Dan heb jij misschien zin om tijdens de zomervakantie
mee te werken als monitor in de buitenschoolse kinderopvang.

Voor verdere informatie en voor nieuwe inschrijvingen kan je
steeds terecht bij Patricia Poppe of Anja Nobels, coördinatoren
IBO, via 052-42 77 04.

Interesse? Neem zo vlug mogelijk contact op met:
Buitenschoolse Kinderopvang
Patricia Poppe of Anja Nobels
Gaver 72
9290 Berlare
052-42 77 04

Ter info:
sluitingsperiodes zomervakantie:
• Berlare:
17 tot 28 juli
• Overmere:
31 juli tot 15 augustus
• Uitbergen:
24 juli tot 15 augustus

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO)

Graag tot dan,
Het team van de begeleid(st)ers en de coördinatoren

INSCHRIJVINGSFORMULIER PAASVAKANTIE 2006
Breng dit ingevulde formulier mee op dinsdag 14 maart tussen
18 en 19 uur.

Beste ouders en kinderen
Tijdens de komende paasvakantie, van maandag 3 tot en met
vrijdag 14 april 2006, richt het gemeentebestuur van Berlare kinderopvang in voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Locatie
• ‘De Boomhut’, Gaver 2a te Berlare
tel. 052-42 49 41
• ‘De Speling’, Fortstraat 18a te Overmere
tel. 09-367 62 44
• ‘’t Biebelotje’, Veerstraat 36 te Uitbergen
tel. 09-367 94 29
Openingsuren van 7 tot 18.30 uur
Drank en vieruurtje worden gratis aangeboden.
De kinderen brengen zelf een tussendoortje mee voor rond half
10 ’s ochtends en boterhammen voor ’s middags.

NAAM EN VOORNAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
TELEFOON
SCHOOL
Schrijft zich in te

Administratief dossier OK?
Administratieve wijzigingen?

Berlare, locatie ‘De boomhut’
Overmere, locatie ‘De speling’
Uitbergen, locatie ‘’t Biebelotje’
ja/neen
afspraak op:
VM

NM

MAANDAG 3 APRIL 2006
DINSDAG 4 APRIL 2006
WOENSDAG 5 APRIL 2006
DONDERDAG 6 APRIL 2006
VRIJDAG 7 APRIL 2006

Ouderbijdragen:
EURO

AANTAL UREN

3 euro

voor een verblijf van minder dan 3 uur

4,5 euro

voor een verblijf tussen 3 en 6 uur

9 euro

voor een verblijf van meer dan 6 uur

Vermindering vanaf 2de kind (-25% op het totale bedrag)
Mogelijkheid tot aanvraag van sociaal tarief (-50%)

MAANDAG 10 APRIL 2006
DINSDAG 11 APRIL 2006
WOENSDAG 12 APRIL 2006
DONDERDAG 13 APRIL 2006
VRIJDAG 14 APRIL 2006

Dienst Jeugd & Vorming, Gaver 72
jeugd.kinderopvang@berlare.be
Patricia Poppe en Anja Nobels, coördinatoren: 052-42 77 04
Suzy Ediers, administratief bediende: 052-42 77 56
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• dinsdag 11 april: 14-16.30 uur
PRINSEN EN PRINSESSEN
in samenwerking met Artforum v.z.w.
Fantasiespel met het koninklijke leven als inspiratiebron.
Plaats: CC Stroming Berlare
Prijs: 4 euro met grabbelpas (7 euro zonder pas)
Aantal: max. 15 deelnemers
• woensdag 12 april: namiddag
NAAR EEN BINNENSPEELTUIN
We weten nog niet naar welke binnenspeeltuin, maar het
is wel zeker is dat we gaan voor een namiddagje overdekt
speelplezier!
Plaats: De bus zal vertrekken in Berlare, Overmere en Uitbergen.
Prijs: 8 euro met grabbelpas (11 euro zonder pas)
Aantal: max. 40 deelnemers

JEUGDTHEATER JOKER
SPEELT MATILDA
Naar de gelijknamige jeugdroman van Roald Dahl.
In een regie van Yves De Lathauwer.
Op vrijdag 10, zaterdag 11 (telkens om 20 uur) en
zondag 12 maart (15 uur) in de gemeentelijke feestzaal
van Overmere.
Tickets via de leden van Jeugdtheater Joker.

GRABBELPAS EN SWAP VAKANTIEWERKING:
PAASVERLOF 2006
Ook in 2006 kunnen kinderen een goed gevulde vakantiewerking
van grabbelpas en SWAP verwachten. Hieronder lichten wij al
een tipje van de sluier wat de paasvakantie betreft.
Inschrijven voor het paasverlof kan vanaf maandag 6 maart 2006
op de dienst Jeugd en Vorming.
De passen (grabbelpas en SWAP) kan je kopen op de dienst
Jeugd en Vorming tegen 4 euro.
Grabbelpas 6 tot 8-jarigen:
Geboortejaren: 1998 - 1999 - 2000
• dinsdag 4 april: 10-12 uur
KNUTSELEN MET NATUUR
in samenwerking met v.z.w. Durme
We gaan knutselen met groene materialen.
Plaats: Bezoekerscentrum Donkmeer (Festivalhal)
Prijs: 2 euro met grabbelpas (3 euro zonder pas)
Aantal: max. 20 deelnemers
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Grabbelpas 9 tot 11-jarigen:
Geboortejaren: 1995 - 1996 - 1997
• dinsdag 4 april: 14-16 uur
WATERBEESTJES VANGEN
in samenwerking met v.z.w. Durme
Scheppen en determineren van waterbeestjes in een sloot in
de omgeving van Berlare broek.
Plaats: samenkomst bij de Scheve Villa (Donklaan 7)
Prijs: 2 euro met grabbelpas (3 euro zonder pas)
Aantal: max. 20 deelnemers
• woensdag 5 april: 14-17 uur
OPERATIE PRETSTAD
in samenwerking met ‘Graffiti Jeugddienst’ en met ondersteuning van Provincie Oost-Vlaanderen
We ontwerpen onze eigen gemeente en we hebben het voor
het zeggen.
Plaats: CC Stroming Berlare
Aantal: max. 15 deelnemers
• woensdag 12 april: namiddag
NAAR EEN BINNENSPEELTUIN
We weten nog niet naar welke binnenspeeltuin maar het
is wel zeker is dat we gaan voor een namiddagje overdekt
speelplezier!
Plaats: De bus zal vertrekken in Berlare, Overmere en Uitbergen.
Prijs: 8 euro met grabbelpas (11 euro zonder pas)
Aantal: max. 40 deelnemers
• donderdag 13 april: hele dag
vanaf 10 jaar (geboortejaar 1996)
KRIEBELMANIA
in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst
Kriebelmania is een kennismaking met allerlei avontuurlijke
sporten in provinciaal domein ‘De Gavers’ in Geeraardsbergen.
Let op: Wie wil deelnemen aan watersporten, zal een zwembrevet moeten voorleggen.
Plaats: De bus zal vertrekken in Berlare, Overmere en Uitbergen.
Prijs: 4 euro met grabbelpas (7 euro zonder pas)
SWAP 12 tot 15-jarigen:
Geboortejaren: 1991 - 1992 - 1993 – 1994
• maandag 3 april: 14-16 uur

AVONTURENWANDELING
in samenwerking met v.z.w. Durme
Avonturenwandeling door de ongekende wildernis van het
moerasbos aan het Donkmeer, enkel met de natuurgids toegankelijk. Laarzen zijn absoluut noodzakelijk.
Plaats: Samenkomst aan fietspad Brielstraat bij begin Dam
naar Eendekooi.
Prijs: 2 euro met SWAPpas (3 euro zonder pas)
Aantal: max. 20 deelnemers
• maandag 10 april: 14-16.30 uur
HERSENSPINSELS, HOOFD ONTGINNEN
in samenwerking met Artforum v.z.w.
Initiatie in het creatief denken en werken. Niks moet, alles
mag, en als alles dan nog kan, zijn we vetrokken. Een doesessie waarin je in recordtempo je eigen creativiteit prikkelt
en ontwikkelt.
Plaats: CC Stroming Berlare
Prijs: 4 euro met SWAPpas (7 euro zonder pas)
Aantal: max. 20 deelnemers
• donderdag 13 april: hele dag
KRIEBELMANIA
in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst
Kriebelmania is een kennismaking met allerlei avontuurlijke
sporten in provinciaal domein ‘De Gavers’ in Geraardsbergen.
Let op:
Wie wil deelnemen aan watersporten, zal een zwembrevet
moeten voorleggen.
Plaats: De bus zal vertrekken in Berlare, Overmere en Uitbergen.
Prijs: 4 euro met SWAPpas (7 euro zonder pas)
Wil je een folder ontvangen of gewoon meer informatie?
Dienst Jeugd en Vorming
Amber Vande Winckel en Suzy Ediers
Gaver 72 - 9290 Berlare - 052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

GEZOCHT: PLEEGOUDERS
Pleegouders voor kinderen tussen 0 en 6 jaar.
Informatieavond: 16 maart om 20 uur in DVM, Onderwijsstraat
2 te Aalst.
Meer info: Jeugdzorg in gezin via 052-21 40 62
of www.jeugdzorgingezin.be

ACTIE SCHOOLVERLATERS
Jeugdhuis Juvenes, de 3 vakbonden ACV, ABVV & ACLVB, in
samenspraak met de Lokale Werkwinkel Zele-Berlare, organiseren een infoavond met als onderwerpen:
- Wat is en waarvoor staat de VDAB?
- Wat is een contract en waar heb ik recht op bij mijn werkgever?
- Wat moet ik doen bij ziekte en heb ik recht op vakantiegeld?
Dit alles is gepland op donderdag 27 april om 19.30 uur in
Jeugdhuis Juvenes, Kloosterstraat 31 te Zele.
Na afloop krijg je een infomap en een gratis drankje.

JEUGDRAAD BERLARE
Korte terugblik en op weg naar
een boeiend 2006
In 2005 werden al verschillende
mooie initiatieven genomen, zoals
verbouwingen aan jeugdlokalen, vorming voor jeugdwerkers, en nog veel
meer.
2005 was voor de jeugdraad ook een jaar om de interne structuur te herbekijken. Vooreerst mocht de jeugdraad groeien. Dit
met 2 verenigingen, namelijk Jong VLD en jeugdtheater Joker,
maar ook met enkele onafhankelijke leden. Daarnaast werden
ook diverse werkgroepen opgericht waardoor verantwoordelijkheden in toenemende mate kunnen worden gedeeld.
2006 wordt een belangrijk jaar voor het beleid in onze gemeente.
2006 is immers een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen
zullen plaatsvinden. Als jeugdraad willen we ervoor pleiten dat
een kwalitatief jeugdbeleid wordt gevoerd. Hieromtrent plande de
jeugdraad een drietal acties.
We maakten een witboek. Dit is een overzicht van wat volgens
de jeugdraad in de komende legislatuur zou moeten uitgevoerd
worden en wat we als jeugdraad dan ook vragen om in de politieke programma’s op te nemen.
Daarnaast zullen we ook een informatiebrochure maken die
onder alle jongeren tussen de 18 en 23 zal worden verspreid.
Het is een bundeling van een 8-tal vragen die leven bij de jeugd
en waarop alle democratische politieke partijen zullen kunnen
antwoorden.
Ten slotte zal de jeugdraad ook enkele ludieke acties uitwerken
waarin volgens de jeugdraad belangrijke aspecten worden naar
voor geschoven. Elk van deze zal gebeuren op een constructieve
manier, zonder een politieke kleur naar voor te schuiven. Het
geheel zal resulteren in een debatavond.
Jeugdraad werkt op vraag van het gemeentebestuur aan
een concreet voorstel voor jongerenontmoetingscentrum
(JOC)
Als jeugdraad menen we vast te stellen dat jeugd vaak wegtrekt
uit Berlare om een deel van de vrije tijd in te vullen. Dit heeft
enerzijds te maken met een maatschappelijk fenomeen: de jeugd
is mobieler geworden. Dit is een fenomeen dat zich op een gelijkaardige manier laat voelen in andere gemeentes. Maar toch is er
volgens ons in deelgemeente Berlare een andere factor: op dit
moment is er geen degelijke fuifruimte, is er geen jeugdhuis en is
er geen andere specifieke plek waar jeugd elkaar écht ontmoet.
Waar letterlijk én figuurlijk ruimte wordt geboden aan initiatieven,
waar zuurstof wordt gegeven, bloeien allerlei initiatieven die sluimerend aanwezig zijn, open.
Waar geen zuurstof wordt gegeven, worden initiatieven doodgeknepen.
De jeugdraad pleit er dan ook voor dat er zou worden voorzien
in een jongerenontmoetingscentrum. Dit is een ruimte waar de
jeugd de mogelijkheid krijgt om elkaar te ontmoeten. Ontmoeten wordt vaak gelijkgesteld aan fuiven, maar dat is een grandioze misvatting. Ontmoeting is een veel ruimer begrip, waarvan
fuiven slechts één onderdeel is. Het idee is al opgenomen in het
jeugdwerkbeleidsplan met als belofte een principebesluit door de
gemeenteraad in 2006. We zullen er als jeugdraad op toezien
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dat deze belofte dan ook wordt nagekomen en verder geconcretiseerd.
Jeugd die zich thuis mag voelen op eigen gemeente, bindt zich
ook aan zijn eigen gemeente. En daar kan de hele gemeente
alleen maar wel bij varen.
Jeugdraad nu makkelijker bereikbaar via eigen mailadres
Sinds kort installeerden we een nieuw mailadres, namelijk:
jeugdraad.berlare@hotmail.com.
Dit nieuwe adres maakt het onszelf makkelijker om intern informatie door te spelen, maar kan ook een praktisch instrument zijn
voor de bevolking van Berlare.
Wij blijven de gehele bevolking dan ook uitnodigen om hun
ideeën over jeugdbeleid met ons te delen.
Dit kan vanaf nu dus ook via bovenstaand mailadres.

DE OPVOEDINGSTELEFOON
VLAANDEREN: 078-15 00 10
De Opvoedingstelefoon is een laagdrempelig, vrijblijvend en anoniem initiatief waar iedereen die rechtstreeks betrokken is bij
het opvoedingsgebeuren (ouders, grootouders, stiefouders,…)
terecht kan met vragen. Ouders worden te woord gestaan vanuit
hun behoefte aan informatie en worden niet benaderd als ‘probleemouder’.
Ook opvoeders die enkel behoefte hebben aan een luisterend oor
kunnen bij ons terecht.
Op de eerste plaats werken wij ondersteunend door de pedagogische draagkracht van opvoeders te versterken.
Opvoedingsondersteuning is een begrip van de laatste jaren.
Het wijst op een groeiende erkenning van het maatschappelijk
belang van ouders. Opvoeden is ingewikkelder geworden en
ouders hebben er nood aan om bij de opvoeding van hun kinderen hun kring te verruimen, andere indrukken op te doen, informatie te krijgen en andere perspectieven te kunnen innemen.
Opvoedingsondersteuning gaat niet uit van de veronderstelling
dat ouders ‘het niet meer zelf kunnen’ maar moet worden gezien
als een verrijking waar ouders naar op zoek zijn.
Mensen willen regelmatig vrijblijvend en anoniem vragen stellen
over het opvoeden van hun kinderen. Ze willen een klankbord
zonder dat ze eerst naar de hulpverlening moeten stappen of een
dossier moeten laten opmaken. Vanuit die behoefte ontstond in
1997 ‘v.z.w. De Keerkring’. De vereniging is een partner van Kind
en Gezin. De v.z.w. organiseert de ‘Opvoedingstelefoon Vlaanderen’ waar mensen terecht kunnen met allerlei vragen over het
opvoeden en begeleiden van kinderen.
De Opvoedingstelefoon werkt op dit ogenblik met 20 goed opgeleide vrijwilligers en is op zoek naar meer vrijwillige medewerkers.

KSJ BERLARE HEEFT BOUWPLANNEN
Het gaat goed met KSJ Berlare, heel goed zelfs.
In ons zesde werkjaar hebben we nu al 82 ingeschreven leden
en voor het eerst kunnen we de groep bij activiteiten in vier volwaardige leeftijdsgroepen indelen. Bij onze bijeenkomsten zijn
we steeds met meer dan vijftig. We zien dit als een bewijs van de
waardering voor onze inspanningen.
De succesvolle opkomst zorgt echter voor een lokaalprobleem,
ook al omdat we sinds 11 februari een wekelijkse werking
hebben. Het huidige lokaal in ‘t Wegelken heeft maar twee plaatsen bruikbaar voor activiteiten: de keuken en de 1ste verdieping.
De door ons gerenoveerde zolder doet dienst als materiaalruimte.
Bij slecht weer kunnen we maximum veertig leden onderdak verschaffen.
We hebben een oplossing gezocht en … gevonden! We keken
eerst zelf uit naar mogelijkheden, maar echt concreet werden de
plannen na overleg met pastoor Van Steen, Parochiale Werken en
het gemeentebestuur. Waarvoor onze dank.
Parochiale Werken is bereid te bouwen achter de parochiezaal.
Zij stelde een architect aan die in samenspraak met ons al een
voorontwerp maakte.
We kunnen veel zelf, maar …
De voorlopige raming bedraagt 165.000 euro. KSJ helpt financieel, onder meer door het afbetalen van de beloofde renteloze
lening van het gemeentebestuur en door projectsubsidies die we
via de Jeugdraad van de gemeente krijgen. Bovendien moeten
we voor de inrichting zorgen. We hebben wat ideeën om onze
al naarstig opgebouwde spaarpot wat aan te dikken, maar suggesties en hulp blijven uiteraard welkom.
Een v.z.w. is nodig om de lening van de gemeente te krijgen en
af te betalen, maar ook om het gebouw eventueel te verhuren en
de normale werking niet te veel te belasten.
Bij de binnenafwerking mogen we helpen, maar om veiligheidsredenen laten we de bouw liever aan echte vakmannen over. We
mogen aannemers en stielmannen bij de architect aanbevelen.
Wie er goed(kop)e kent, laat maar weten. De architect neemt dan
met hen contact op.
Meer info: Maarten Keppens, E. Hertecantlaan 25
0473-38 60 95 ksjberlare@yahoo.com
Alvast bedankt.

De openingsuren zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10 tot 13 en 14 tot 17
uur; op donderdag ook van 19 tot 21 uur
website: www.opvoedingstelefoon.be
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Greep uit ons programma voor 2006:
• 4 maart en 6 mei: Kennismakingsdag voor kinderen uit de
3de kleuterklas
• 29 april: kip met frietavond

VBS SINT-JOZEF: DE KINDEREN,
OUDERS EN GROOTOUDERS
BEZOCHTEN EEN DROOMBEURS
Na het gouden kloosterjubileum van Zr. Christiane op 9 september, na de feestelijke opening van de gerenoveerde school
op 9 oktober, na de prachtige musical ‘Aventurien’ waarin alle
leerlingen van de lagere school hun acteertalent etaleerden, na
de schitterende parochiefeesten waarop we ook dit jaar meer
dan 800 mensen mochten verwelkomen, werd op 9 februari de
projectweek ‘een droom wordt waar’ gerealiseerd.
Na een gezamenlijke openingsdans met alle kinderen werd een
filmfragment van de Grote Vriendelijke Reus geprojecteerd, naar
het gelijknamige boek van Roald Dahl. Sofie ontmoet de GVR,
een reus, die dromen verzamelt in dromenland, en ze ‘s nachts
in de slaapkamers van de kinderen blaast.
Plots gaat het grote projectiescherm naar boven en komt de
échte Vriendelijk Reus te voorschijn! Hij is erg verdrietig want
bijna allemaal de droombokalen zijn omgevallen. Hij nodigt de
kinderen uit om samen met de juf of meester de dromen opnieuw
te vangen!
In de kleuterklassen werd een heus circusspektakel uitgewerkt
waarbij de verschillende kleuterklassen allemaal een verschillende circusact in elkaar knutselden. In het eerste leerjaar mocht
iedereen een dag verkleed naar de klas komen en werd de klas
omgetoverd tot een hotel-restaurant. In het 2de leerjaar maakten
ze kennis met een échte voetbalster, nl. Tjörven De Brul van de
succesploeg Zulte-Waregem, wiens kindje binnenkort bij ons op
school komt. In het 2de leerjaar mocht ook een leerling een dagje
directeur zijn en werden verjaardagskalenders aangemaakt als
steun voor het Finado-project. In het 3de leerjaar werd een muzikale week opgezet en een heus stripverhaal in elkaar geknutseld.
In het 4de leerjaar stond alles in het teken van een diervriendelijke school; en mochten kinderen hun dier meebrengen naar de
klas. In het 5de leerjaar werd een heuse modeshow opgezet:
kledij werd ontworpen, gemaakt en geshowd! In het 6de leerjaar
tot slot werden kunstige zitzakken gemaakt en werd een voorleesweek georganiseerd voor de kleuters!
Ze kregen hiervoor een week de tijd en op vrijdag 17 februari werden alle dromen geëtaleerd op een heuse droombeurs. Ook de ouders mochten een bezoekje brengen aan
deze droombeurs en het was een échte sprookjeswereld!
Als beloning heeft de Grote Vriendelijke Reus de kinderen getrakteerd met een heus circusspektakel van circus Magic (zie www.
magic-circus.be). Deze projectweek zal nog jaren in het droomgeheugen van de kinderen gegrift staan!
Patrick De Smet, directeur
www.vbsovermere.be

TENTOONSTELLING
IN GEMEENSCHAPSSCHOOL ‘TEN BERGE’
De oudervereniging ‘Ten Berge’ organiseert een tentoonstelling met kunstwerken van de leerlingen met als thema: Ik
kom er wel.
Iedereen is van harte welkom op zondag 19 maart 2006 van
14 tot 18 uur in de speelzaal van de kindertuin, Galgenbergstraat 39 te Berlare.
Nadien kan je genieten van lekkere pannenkoeken met een
geurig kopje koffie of thee.

EVACUATIEOEFENING ‘TEN BERGE’
Op maandag 23 januari ging het brandalarm af in onze school.
We verlieten zo snel mogelijk de klas maar verloren hierbij onze
kalmte niet.
Even later kwam de brandweerwagen onze speelplaats opgereden. De brandweermannen sloten zo vlug ze konden hun waterslangen aan op het waternet. Toen ze hun kraan openden kwam
een immense waterstraal te voorschijn.
Wat een spektakel!
Gelukkig ging het hier maar om een oefening.
We prijzen ons toch gelukkig dat deze mensen over onze veiligheid waken en steeds ten dienste staan van de gemeenschap.
Een dikke pluim voor het hele brandweerkorps.

GEZOND ONTBIJT
IN BASISSCHOOL ‘TEN BERGE’
Via concrete acties streeft het Gemeenschapsonderwijs naar
een geïntegreerd gezondheidsbeleid in al haar scholen. De
lichamelijke, mentale en sociale gezondheid van de leerlingen bevorderen is een te bereiken doelstelling.
In de week van 23 tot 28 januari werkten we met de hele
school het project ‘Op je gezondheid’ uit. Om de aangeleerde
leerstof in de praktijk om te zetten kregen alle 325 kinderen op woensdag 25 januari een gratis uitgebreid gezond
ontbijt.
Uit studies blijkt immers dat kinderen die niet ontbijten meer
last hebben van concentratiestoornissen tijdens de lessen en
minder goed presteren op school. Ook eten ze dan doorgaans meer ongezonde tussendoortjes en hebben ze een
lagere inname van bepaalde essentiële voedingsstoffen zoals
calcium en ijzer.
Het was een geslaagde onderneming en volgens alle leerlingen: ‘voor herhaling vatbaar’.
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VOORSTELLING BALLETSCHOOL TERPSICHORE: IK, en IK, en IK…
Op zaterdag 18 (15 en 18 uur) en zondag 19 maart (15 uur) 2006 is het dan zover!
Alle 210 IK-KEN samen, werken hard om een verrassende dansvoorstelling voor jou te geven in CC Stroming.
Het thema van deze voorstelling is RIVALITEIT: elke IK wil graag de beste, de snelste, de knapste, de grootste, de stoerste, … zijn.
Wil je ook kunnen meegenieten van deze strijd? Of wil je ook zien hoe het met de sterren van Balletschool Terpsichore gaat? Reserveer
dan nog vlug een kaartje (5 euro). Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar in de foyer van CC Stroming op zaterdag
11 maart van 14 tot 16 uur.
Graag tot ziens op zaterdag 18 of zondag 19 maart 2006!
Martine Maerten – An Van Malderen
meer info: 052-42 26 18 of www.balletschool-terpsichore.be
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START TOERISTISCH SEIZOEN
Traditioneel gaat op Pasen het toeristische seizoen aan het Donkmeer van start. De bootjes en de overzetboot ‘De Kooiker’ liggen
klaar. De wekelijkse zondagnamiddagmarkt komt op gang en de
terrasjes worden stilaan opgezet.
Maar de voorbije maanden werd ook niet stil gezeten. Zo is de
evenementenkalender met een overzicht van alle activiteiten die
dit jaar op het Donkmeer zullen plaatsvinden klaar en ligt deze ter
beschikking in alle horecazaken en in het Provinciaal Infokantoor
Scheldeland, Donklaan 93.
De bewegwijzerde fiets- en wandelpaden kregen een controlebeurt en voor wie het nog niet wist stelt VVV-Donkmeer een
nieuwe toeristische stafkaart ter beschikking waarop alle fiets- en
wandelroutes van Groot-Berlare nauwkeurig worden weergegeven. Deze kaart kost 4 euro en is te verkrijgen in het Provinciaal
Infokantoor, Donklaan 93.
In dit kantoor kan men ook terecht voor allerhande inlichtingen
en documentatie over de toeristische mogelijkheden in Vlaanderen en is de nieuwe brochure ‘Scheldeland, waar rivieren je plezieren’ verkrijgbaar. Tevens liggen handige brochures over mooie
toeristische plekjes ter beschikking en zal het personeel graag
een antwoord geven op al je vragen betreffende toerisme.
Stap gerust eens binnen in het Provinciaal Infokantoor, Donklaan
93. Het is alle dagen open van 9.30 tot 12 uur en van 12.30 tot
17.30 uur.Telefonisch bereikbaar op 09-345 49 62 of via info@
scheldeland.be.
Lentewandelingen
Ook dit jaar heeft VVV-Donkmeer in samenwerking met de
Donkse Middenstand enkele lentewandelingen gepland. Zoals
altijd is hiervoor een ervaren gids ter beschikking die de mooiste
plekjes rond het Donkmeer heel goed weet liggen. De wandelingen zijn gratis en er is geen verplichting in de meewerkende
zaken. De wandelingen starten om 14.30 uur. De eerste wandeling is op zaterdag 11 maart en start aan restaurant Tropical. Op
zaterdag 15 april vertrekt men aan Taverne Zicht op ‘t Meer en
op zaterdag 13 mei wandelen we vanaf Taverne Donks Hoekje.
Meer info: 09-367 77 76
Toeristische fietszoektocht
Van 16 april tot 20 augustus kan men opnieuw deelnemen aan
de toeristische fietszoektocht van VVV-Donkmeer met start en
aankomst aan de Bareldonkkapel.
De fietstocht leidt langs rustige wegen en er zijn heel wat mooie
prijzen te winnen als je enkele gemakkelijke vragen kan oplossen.
Deelnemingformulieren zijn vanaf 16 april verkrijgbaar op volgende punten:
- Aan het Donkmeer
Provinciaal Infokantoor, Donklaan 93
Restaurant ‘t Nieuw Paviljoen, Donklaan 117
- In Berlare:
Huis Kerre, E.Hertecantlaan 27
Rene Stevens, Zandbergstraat 17
- In Overmere:
Café Parking, Kruisstraat 61
Etienne De Schrijver, Lindestraat 79 A
15

VZW DURME:
BEZOEKERSCENTRUM
DONKMEER
Vzw Durme is een regionale vereniging
voor natuur- en milieubeheer. Zij is
actief in de streek van Durme, Donk en
Schelde en legt zich toe op natuurbescherming, natuurbeheer en natuureducatie. Vzw Durme beheert
ruim 330 hectaren natuurgebied.
GOUDVINKEN IN BERLARE
Dit winterhalfjaar hebben ons verschillende waarnemingen van
goudvinken bereikt. Deze vogels zijn zo groot als dikke mussen
en uitgesproken bosbewoners, met een duidelijke voorkeur voor
een weelderige ondergroei. Ondanks de prachtige rode borst van
het mannetje zijn het onopvallende vogels. Ze kunnen in principe
het hele jaar door worden gezien, maar zijn vrij zeldzaam. Elke
waarneming is een rondedansje waard! Deze winter werden in
de buurt van Berlarebroek en Donkmeer ook verschillende ‘teutergoudvinken’ opgemerkt. Dit zijn goudvinken die afkomstig zijn
uit noordelijke streken en die in sommige winters, wellicht gedreven door voedselschaarste, naar onze streken afzakken. Deze
vogels maken een (bescheiden) trompetachtig geluid, vandaar
de naam. Recent vloog een koppel pardoes tegen de vitrine van
het nieuwe museum aan het A. Nelenpad. Ze dachten wellicht
dat het gebouw al open was. Pa Goudvink kon na de eerste hulp
weer vertrekken, moe heeft de kennismaking helaas niet overleefd.

Onderhoud van wilgen is arbeidsintensief ongeacht het formaat.

zondag 19 maart: landschapswandeling
Begeleid door Patrick De Brauwer. Afspraak aan het bezoekerscentrum Donkmeer om 14 uur.
zaterdag 8 april: koloniewandeling
Begeleid door Jan Maertens. Afspraak om 18.30 uur tegenover
restaurant Elvira (kruispunt Donklaan/Brielstraat). Voor deze
avontuurlijke tocht zijn laarzen absoluut vereist!
zondag 23 april: seizoenswandeling
Begeleid door Franki D’haese i.s.m. het Centrum voor Natuur- en
milieueducatie ‘CVN’.
Afspraak om 9 uur aan de houten chalet bij ingang Nieuwdonk.
Proef de lente met Elvira!
Binnenkort organiseert restaurant Elvira voor de derde keer een
gastronomische trip in de buurt. Schrijf nu in voor Elvira’s fietsen wandeltocht op zaterdag 29 april. Prijs: 29 p.p.
Restaurant Elvira, Donklaan 255 Berlare, 09-367 06 82, Elvira_
donkmeer@yahoo.com
Deze winter werd de zeldzame goudvink meerdere malen in Berr
lare waargenomen. De vogel doet zich hier te goed aan de bessen van de Gelderse roos.
ACTIVITEITENKALENDER
Paddenoverzetactie Dijkstraat Zele - Berlare
Wil je eens op stap onder begeleiding? Dit kan elke dag van vrijdag 10 tot en met woensdag 15 maart, afspraak om 18.30 uur
aan Dijkstraat 182 (Kleine Dijk Zele, naast het waterzuiveringsstation). Bel op voorhand naar Jan Maertens via 052-45 31 41.
Bij vorst gaat de actie niet door.
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Programma:
9 uur:
ontbijt in restaurant Elvira
10-13 uur keuze tussen fiets- en wandeltocht (pauze met
drankje voorzien), begeleid door een natuurgids
13 uur
aperitief, heerlijke barbecue (overdekt bij slecht
weer!), dessert en koffie
Grabbelpas… voor jongeren!
Kinderen en jongeren uit Berlare en omgeving die de ‘Grabbelpas’ aanschaffen, krijgen de gelegenheid om voor een prikje deel

te nemen aan allerhande leuke activiteiten. Wij doen hier ook
aan mee: met drie groene activiteiten die in de buurt worden
georganiseerd:
maandag 3 april: avonturenwandeling
voor 12 tot 15-jarigen. Van 14 tot 16 uur. Laarzen!
dinsdag 4 april: knutselen met natuur
voor 6 tot 8-jarigen. Van 10 tot 12 uur.
dinsdag 4 april: waterbeestjes vangen
voor 9 tot 11-jarigen. Van 14 tot 16 uur.
Ook JNM-Durmeland werkt hier aan mee. JNM… de beestige
jeugdbeweging voor natuur en milieu… alles over JNM op www.
jnm.be.

CANNABIS EN KANKER

Meer info over de Grabbelpas elders in deze Infogem. Opgelet,
inschrijven moet! Contacteer Dienst Jeugd en Vorming, Gaver 72
Berlare 052-42 77 56 of jeugd.vorming@berlare.be Max. 20
deelnemers per sessie.

Wetenschappers bestuderen cannabis nauwgezet, meer bepaald
de actieve stof delta 9 – tetra-hydrocannabinol (THC). Doel
is een beter zicht te krijgen op de toxische effecten van cannabisgebruik in de vorm van rook, maar ook na te gaan of er
gebruiksperspectieven zijn als geneesmiddel bij de behandeling
van kanker.

CURSUS FILOSOFEREN OVER EN IN DE NATUUR
i.s.m. Vormingplus Waas en- Dender (www.vormingplus.be/
waas-en-dender)
Filosofie begon met de blik naar de sterrenhemel, observeren
van dier en plant, ontzag voor de elementen… verwondering.
“Verwerp elk idee dat niet in de buitenlucht is tot stand gekomen!” zei Nietzsche. We trekken dus naar buiten, in het landschap getekend door natuur én cultuur. Een gids laat ons weer
vol verwondering kijken naar wat groeit en bloeit. En ja … buiten
klinken ze anders, die filosofen!
Eerste sessie dinsdag 16 mei:
Afspraak om 20 uur in het bezoekerscentrum Donkmeer, begeleid door moraalfilosofe Lieve De Nutte. Einde voorzien om 22.30
uur.
Tweede sessie zondag 21 mei:
Afspraak om 14 uur aan bezoekerscentrum Donkmeer. Wij
maken een wandeling naar Berlarebroek, begeleid door Lieve De
Nutte en natuurgids Lou Roelandt. Einde voorzien om 17 uur.
Inschrijven:
bel of mail naar Vormingplus Waas en- Dender, 03-775 44 84
(kantooruren) of waas-en-dender@vormingplus.be vanaf 15
maart (tot 5 mei, maximum 20 personen) en stort 18 euro voor
de hele cursus (10 euro voor mensen met een vervangingsinkomen) op 001-4018612-75 (vermeld code 06.05.16B).
Jan Maertens
Educatief medewerker van vzw Durme aan het Donkmeer
Info: 09-348 30 20 (kantooruren) of 052-45 31 41
Vzw Durme – Natuur langs Durme, Donk en Schelde
Bezoekerscentrum Donkmeer
Festivalhal Donklaan (A. Nelenpad) Berlare
www.vzwdurme.be

Andere cannabis
De chemische samenstelling van de cannabis die mensen
momenteel gebruiken, verschilt van die uit de jaren zestig. Zo ligt
het THC-gehalte een stuk hoger. We kunnen dus stellen dat de
resultaten van de toxiciteitsonderzoeken van veertig jaar geleden,
die het gevaar van het product minimaliseerden, achterhaald
zijn.
Bij de verbranding van cannabisblaadjes of -hars komt rook vrij,
die giftige stoffen bevat; sommige zijn kankerverwekkend. Die
giftigheid is nog groter, wanneer de gebruiker cannabis gebruikt
in combinatie met tabak, wat meestal het geval is.
Bovendien ademt de cannabisroker meer in bij een trek, ademt
hij ook dieper in en houdt hij de rook langer in zijn longen dan
iemand die sigaretten rookt.
Kankerverwekkende effecten
Onderzoekers hebben het vaak over de rol van cannabis bij het
ontstaan van longkanker en keelkanker bij jonge volwassenen.
Momenteel lopen er onderzoeken om het verband te preciseren.
Er zou ook een verband zijn met andere kankersoorten en
bepaalde vormen van acute leukemie.
Vanwege dat alles is het belangrijk de cannabisroker (veelal adolescenten) te informeren over de mogelijke risico’s op long- en
keelkanker.
Therapeutische effecten!
Onderzoek toont ook aan dat bepaalde moleculen van cannabis,
indien het als geneesmiddel wordt toegediend (en dus niet via
rook) enkele eigenschappen zouden hebben, die voor kankerbestrijding interessant zijn: antitumorwerking door blokkering van
de groei van bloedvaten, minder misselijkheid en braakneiging
als gevolg van chemotherapie, pijnstillende werking.
De farmaceutische industrie bestudeert ook rimonobant, een
afgeleide van cannabis, die in staat is te helpen bij het stoppen
met roken en de bestrijding van gewichtstoename.
bron: Stichting tegen Kanker
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NIEUWBOUW RUSTHUIS KOMT ER SNELLER

KINDVRIENDELIJKE DAG
RUSTHUIS TER MEERE VOLTREFFER
Op 27 december waren de kinderen (tussen 6 en 12 jaar) van de
personeelsleden uitgenodigd in rusthuis Ter Meere. In de voormiddag kregen ze een idee van de dagelijkse werkzaamheden
van mama of papa; in de namiddag hielpen zij de ergotherapeuten bij het uitwerken van een animatieactiviteit voor de bewoners.
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Op 20 januari 2006 heeft de Vlaamse regering een ontwerp van
decreet goedgekeurd betreffende de alternatieve financiering
van de bouw van rusthuizen.
Minister-president Yves Leterme deelde dit persoonlijk mee aan
OCMW-voorzitter Bart Van Malderen. Tevens deelde de ministerpresident mee dat het project van Berlare zal opgenomen worden
in het eerste pakket van rusthuizen dat op deze manier zal gefinancierd worden.
Concreet betekent dit dat de bouw van het rusthuis uiterlijk in
2007 zal kunnen starten. De ingebruikname zal dan gebeuren
eind 2008, begin 2009.
Ter informatie vind je hierbij een grondplan van de nieuw geplande
site in de Baron Tibbautstraat.
Bart Van Malderen
Voorzitter OCMW BERLARE

75 JAAR
RODE KRUIS BERLARE

In de jaren 1930-’31 werd onze streek getroffen door een reeks
zware overstromingen. Het polderachtige karakter van onze
gemeente samen met een geconcentreerde bebouwing in deze
lage gebieden zorgden meerdere jaren na elkaar voor enorme
schade en onnoemelijk leed onder onze bevolking.
Van regionale rampenplannen zoals we die nu kennen, was geen
sprake. De lokale brandweer, gesteund door het Belgische Rode
Kruis en inderhaast opgetrommelde vrijwilligers zorgden voor de
eerste hulp aan de slachtoffers.
Eind 1930 ging van de Nationale Hulpdienst de vraag uit om ook
in Berlare een afdeling op te richten, in navolging van Zele dat
ook sterk getroffen was door de wateroverlast van 1928.

Feestviering op 25 maart in CC Stroming

75 jaar geleden, op 5 februari 1931 om precies te zijn, besloot
een handjevol Berlaarse vooraanstaande personen onder leiding
van Dr. Lemmens en in samenwerking met het gemeentebestuur, een plaatselijke afdeling van het Rode Kruis op te richten.
Gestaag groeide de vereniging, werden cursussen voor ambulanciers gegeven, werden filmavonden georganiseerd, werd de
RK-werking in de scholen uitgelegd, kwam aan het Donkmeer
een eerstehulppost, … In WO II werden “ondanks de moeilijke omstandigheden” grote inspanningen geleverd om nieuwe
leden aan te trekken. Tijdens de Roode Kruisweek werd telkens
een boost gegeven aan de Winterhulpacties in de scholen, ten
behoeve van de armen. Ten voordele van de krijgsgevangenen
verkochten de vrijwilligers kaarten en zij zorgden ervoor dat
pakjes terecht kwamen. Dit kon voornamelijk dankzij het neutrale
en onafhankelijke karakter van onze vereniging, die ondertussen
vaste voet aan grond had in Europa.
Ronkende namen passeerden de revue: Dokters Veldeman,
Defleur en Van Heden. Janssens, Hertecant, Sacré, notaris De
Weert, apotheker Vanderbeque, Van de Wiele, De Landsheer,
Rene De Paepe, … en nog zo’n kleurrijke figuur in de persoon
van Simonne Clinck. Als voortrekkers van een hele reeks vrijwilligers tot op de dag van vandaag.
In nagedachtenis van driekwart eeuw vrijwilligerswerk past het
onze kleine maar vastberaden RK-kern om hulde te brengen aan
al onze voorgangers. Dat exact chronologisch doen is -voorlopig
toch- onbegonnen werk. De Heemkundige kring deed dat trouwens voortreffelijk in mei 2004.
“Hij die iets wil kennen is dezelfde als hij die moet handelen.”
Henri Dunant, stichter-bezieler van het Internationale Rode
Kruis.

Zaterdag 25 maart 2006 vanaf 15 uur hebben we de eer om de
Groot-Berlaarse bevolking uit te nodigen in Cultureel Centrum
Stroming.
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tief voor elke laag van de bevolking. Niet alleen in de hulpdienst
- wellicht de meest veelzijdige en moeilijkste tak van een Rode
Kruis-afdeling - maar ook in de cursussen EHBO, sociale bijstand
van de oudere bevolking, de bloedafnamen, jeugdzorg, ...
Vanuit de schoot van onze vereniging zijn ook een aantal nevenprojecten ontwikkeld. Ik vernoem dan ook graag de hulpgroep
“Kinderen van bij” ons en de werkgroep rond de steun aan
Virtop.

Startend met een academische zitting, wisselen we video en
beeldmateriaal af met toespraken van enkele gerenommeerde
sprekers. Dirigent Rudy De Wolf zorgt telkens met z’n ensemble
‘Four Roses’ voor een gepaste overgangsnoot. Volledig in het
kader van het ontstaan van onze vereniging brengen ze muziek
uit die pioniersperiode. Net zoals op vorige vieringen worden het
vast en zeker opnieuw kunstwerkjes van een hoge kwaliteit.
Op een audiovisueel geïnspireerde manier maken we een reis
doorheen het ultieme levenswerk van Henri Dunant, de grondlegger van het moderne Rode Kruis. Het is een amalgaam van
zeven principes waarop de werking van onze internationale vereniging steunt. De basis die een platform biedt aan ontelbare en
gerespecteerde vrijwilligers over de hele wereld. Talrijke acties
uit een recent verleden (zoals bij de tsunami in de kerstperiode
van 2004, zware aardbevingen in o.a. Turkije, Pakistan en ZuidAmerika) tonen aan dat we op wereldvlak een evenknie zijn van
die andere grote NGO’s.
Waar het bij deze huldiging vooral om gaat, zijn de vele lokale
vrijwilligers die de voorbije 75 jaar een steentje tot een ferme
steen hebben bijgedragen. Paraat, altijd en overal. Representa-

Laat ons tenslotte ook niet de mensen vergeten die hoofdzakelijk
achter de schermen werken, zij die ervoor zorgen dat structureel
alles naar behoren in elkaar zit en werkt. Want iets organiseren
betekent ook je een en ander over het hoofd halen, waardoor het
hiërarchisch gezien vaak slaan en zalven tegelijk is. Net als in de
‘grote boze wereld’ m.a.w.
Ook dank aan de Berlaarse bevolking, bij wiens gratie onze afdeling kon ontwikkelen en groeien. In het verleden steeds gul met
steun en sympathie.
Na het officiële gedeelte sluiten we af met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur, waarvoor onze grootste dank.
In de grote zaal van CC Stroming zullen ook een aantal standen
ingericht worden. Op kleine schaal is er de stand van het bloed
geven en de promotie van het Jeugd Rode Kruis.
Grotere blikvangers zijn de acties rond ons project Mozambique
en een prachtige tentoonstelling van kledij en hulpmiddelen van
Rode Kruisvrijwilligers, vanaf het ontstaan in België. Een unieke
collectie.
Om te besluiten zou ik nog eventjes de actie rond de samenwerking met het RK in Mozambique willen toelichten. Het is de
ultieme bedoeling dat vrijwilligers van bij ons ginds ter plaatse
de bevolking helpen met het oprichten van kleine hulpposten.
Onze know-how toepassen op de lokale culturele mogelijkheden
daar om finaal tot een toestand van stabiele zelfredzaamheid te
komen. Dus een hele stap verder dan het louter dumpen van
hulpgoederen of –middelen.
In feite vergelijkbaar met hoe het ons hier te Berlare 75 jaar terug
in de tijd verging.
Beste sympathisanten, jullie zijn van harte welkom op onze viering!
Piet Triest, PR RK-Berlare
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ORGANISATIE EINDEJAARSQUIZ SCHENKT
800 EURO AAN KOM OP TEGEN KANKER
Dankzij de noeste arbeid van 60 quizploegen, ruim 300 quizzers
en een team van bijna 20 mensen, zijn de organisatoren van de
Eindejaarsquiz erin geslaagd om van hun 8ste editie een schot in
de roos te maken. De quiz staat voor het tweede jaar op rij in het
teken van Kom op tegen Kanker. Daarom gaat 800 euro van de
winst naar dit goede doel.
Aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen: hartelijk
bedankt!

HEEM- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING
BERLARE: BIER HIER!
Bier is voor de Vlaming wat wijn is voor de Fransman. Wij hebben
in dit klein stukje Europa een onvoorstelbare rijkdom aan bieren.
Vroeger had elk dorp enkele brouwerijen, ook Berlare.
Veel bieren, veel drinkers, en veel kenners… Bier hoort tot onze
volkscultuur.
Wij hebben de heer Jan Louies, een bierkenner uit Aalst, uitgenodigd om ons op zijn eigen aangename, humoristische wijze
volkskundige/historische verhalen en anekdotes te vertellen over
bier. Hij zal het hebben over enkele minder bekende soorten en
ze ook laten proeven.
Kom op vrijdag 10 maart 2006 om 20 uur een leerrijke, prettige
en lekkere avond beleven in de Parochiezaal.
Deelname in de kosten:
voor leden van de Heem- en Oudheidkundige Kring: 2 euro - voor
niet-leden: 5 euro

DE WEEK: IETS VOOR JOU?
wak – vrijdag 28 april tot zondag 7 mei
De A van Artistiek, Amusant, Amicaal,
Actief…
De Week van de amateurkunsten wil het publiek laten kennis
maken met het werk van duizenden gedreven amateurkunstenaars en -groepen.
Het project stimuleert tegelijkertijd amateurkunstenaars om hun
kwaliteiten en werking in de aandacht te plaatsen en de confrontatie aan te gaan met het publiek. Door mee te doen aan de
Week maak je je creatief talent of dat van je groep kenbaar, kan
je je publieksbereik vergroten, samen met anderen een groter
project realiseren...
De Week groeit uit tot een samenspel van individuen, groepen,
sociaal-culturele verenigingen en gemeentelijke diensten.
De Week van de Amateurkunsten is dus een eenvoudig concept
met massa’s mogelijkheden!

V.Z.W. BOSQUIMANO STELT VOOR:
3DE ALGEMENE KENNISQUIZ
vrijdag 3 maart 2006 om 20 uur
CC Stroming, Dorp 101
Inschrijving: min.4, max. 5 personen per ploeg
Op nummer 0476-84 64 76
of via bosquimano_crew@hotmail.com
of overschrijven op het nummer: 001-4152936-54
met de vermelding telefoonnummer verantwoordelijke en
quiz -- 15 euro per ploeg.
Quiz deels t.v.v. Fonds voor kinderen van bij ons.

Wie zoeken we?
Creativiteit zit in je bloed; artistiek talent is je aangeboren; kunstbeoefening geeft je levensadem; kunst verruimt je blik; je wordt
door kunst gedreven; je beoefent kunst in je vrije tijd; kunst is
voor jou een passie; je deelt je passie graag met een publiek.
Je beoefent je kunst alleen of in groep; je doet het graag samen
‘met je’ en ‘in je’ eigen gemeente.
Hoe neem je deel?
Kom vóór 15 maart langs dan werken we samen je ideeën uit.
Meer info:
Cultuurdienst via 052-42 42 47 of ccstroming@berlare.be of
www.wak.be
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NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK
JEUGDBOEKENWEEK:
DE GANSE MAAND MAART!
De Jeugdboekenweek bestaat 35 jaar. In al die jaren is ze uitgegroeid tot het grootste leesbevorderingsproject in Vlaanderen.
Ook in onze bibliotheek bereiken we tijdens deze maand heel
wat kinderen en jongeren. Dit jaar heeft men gekozen voor het
thema ‘familie’.

BEELDENSTROOM
‘GEDREVEN’ KUNSTENAARS ZIJN BEKEND
Eind januari ontvingen we de laatste inschrijvingen voor Beeldenstroom 2006. Een 40-tal, voornamelijk lokale, kunstenaars
werkten vrij naar het thema ‘gedreven’.
De juryleden Lieve Petrens (cultuurraad Berlare), Liesbet Verschueren (Wisper), Raf Coenjaerts (Kunst in huis) en Fritz Van
Damme (academie Wetteren) selecteerden streng, maar rechtvaardig 14 werken van 14 (amateur)kunstenaars. De namen
zijn dus bekend: Raimond Coppieters, Daniël De Clercq, Kris De
Plecker, Marleen De Vos, Davy De Winne, Mahieu Philippe, Arie
Renneboog, Willy Segers, Anne Steen, Hilde Van De Walle, Matthias Van Durme, Jean-Pierre Van Loo, Joris Van Peteghem en
Pascal Dujardin.
We hopen samen met hen op een tweede boeiende en gevarieerde tentoonstelling langs de Scheldeboorden. Je kan de openluchttentoonstelling bezoeken vanaf zondag 2 juli. Ze loopt tot
half augustus.
Meer info: Cultuurdienst via 052-42 42 47 of ccstroming@berlare.be of www.beeldenstroom.be

In kinderboeken over families gaat het evenzeer over gezelligheid
en geborgenheid als over verdriet en conflicten. Eigenlijk is het
thema zelden orgineel, maar omdat het onderwerp zo dicht bij
onze harten ligt, vinden de meeste auteurs altijd weer verrassende woorden en beelden om de oude verhalen opnieuw te vertellen. Over ons huis en de tuin die erachter ligt en een moeder
die pannenkoeken bakt, over een vader die gemist wordt, een
vreemde tante, een adoptiezusje, een nieuwe baby, een oom
wiens handen loszitten, een opa die altijd tijd heeft. Soms hartverwarmend, soms schrijnend. Soms grappig, soms tragisch.
Vergeet bij dit alles vooral niet je eigen familieverhaal te vertellen. Jouw woorden zijn allicht niet zo subtiel als die van de Grote
Vertellers, maar dat doet er niet toe. Vertel kinderen van jouw en
hun wortels. Het kan ze helpen om groot te groeien.

De familie Leeslust nodigt auteurs uit
Voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar komen Katrien
Vandewoude, Daniel Billiet, Do Van Ranst, Frank Pollet en Jos
Brabants.

TRAVESTIESHOW LES FOLLES DE GAND
Be Yourself, vereniging tegen discriminatie, organiseert voor de
eerste keer een wervelende Show Night met niemand minder dan
de nummer 1 van de Belgische travestiegroepen, Les Folles de
Gand. Geniet van tal van mooie nummers met adembenemende
kostuums. Laat gedurende twee uur je ogen en oren verwennen
door 4 travesties, 2 dansers en een ongelooflijke acteur.
De Show Night vindt plaats op zaterdag 18 maart in de gemeentelijke Feestzaal in Overmere. Deuren open om
19 uur; aanvang show om 21 uur.
Tickets kosten 12,50 euro.
Frank Pollet en de vijfdejaars van de Vrije Basisschool Berlare
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bekroningen, waaronder een Emmy Award en een Gouden Kalf.
Deze film is Nederlands gesproken en geschikt voor kinderen
van 6 tot 11 jaar.
Duurtijd: ongeveer 90 minuten + pauze
De film vindt plaats op donderdag 13 april om 14 uur in CC
Stroming
Prijs: 2 euro voor leden van de bib en grabbelpassers
3 euro voor niet-leden
gratis voor wie de juiste antwoorden vindt op de wedstrijdvragen van de familie Leeslust

Zij brengen hun boeken mee, lezen voor en geven tips om zelf
te schrijven. Wie weet, schuilt er een toekomstig groot schrijver
in Berlare?
De familie Leeslust geeft opdrachten
Weten jullie wat een een gele olifant is of een rode hamervis?
Deze kinderen van het tweede leerjaar van de Vrije Basisschool Overmere hebben in 2005 alle vragen kunnen oplossen.
Benieuwd of ze in 2006 een beetje slimmer geworden zijn en
een moeilijkere vraag aankunnen. Alle klassen van Groot-Berlare,
bijna 1.200 kinderen, komen deze maand op bezoek in de bibliotheek van Berlare of van Overmere.
Nogmaals de familie Leeslust: dé wedstrijd
Ook dit jaar kunnen alle kinderen deelnemen aan de wedstrijd
die georganiseerd wordt door De Leesdijk. In de bib krijgen ze
een boekje met vragen en opdrachten die thuis of in de bib opgelost worden.
Wie een juist formulier terugbrengt vóór 9 april, heeft alvast een
gratis ticket voor de film ‘Het zakmes’ verdiend. Maar dit jaar zijn
er ook boekenpakketten te verdienen. Doe je best!
Film: Het zakmes
Mees en Tim zijn de beste vrienden. Jammer genoeg moet Tim
verhuizen naar een andere stad. Op de dag voor zijn vertrek laat
hij Mees zijn mooie nieuwe
zakmes zien. En die avond
ontdekt Mees dat hij per
ongeluk het mes in zijn zak
gestopt heeft. Wat nu? Stel je
voor dat Tim denkt dat hij dat
expres heeft gedaan. En het
ergste is dat hij het adres van
zijn vriend niet weet. Dan begint de speurtocht van Mees.
Hij probeert alles om met
Tim in contact te komen: per
trein, per brief, per advertentie, maar het lukt niet. Bovendien moet hij het in het geniep doen
want zijn vader mag niet weten dat hij een mes heeft.
Het boek is van Sjoerd Kuyper en de film kreeg verschillende

De bende van Vlieg
In 2005 werd Vlieg geboren. Een vrolijke vlieg die niet op haar
mondje gevallen is en die van cultuur houdt. Vlieg wil alle kinderen laten proeven van fijne cultuuractiviteiten en doet dat op een
eigenzinnige manier.
Vanaf 24 februari daagt Vlieg alle
kinderen uit en begint de Groene
Missie. Het doel: bendelid worden.
Dat gaat via vier cultuuropdrachten zoals een boek lezen, een toneelvoorstelling of zo gaan bekijken, zelf een lied, een gedicht, een
schilderij... maken en een stempel
halen in de bib. Als de groene Missie vervuld is, kan het boekje op de post (deadline 1 april), en
valt er even later een Vlieg-lidkaart en een embleem in de bus.
Missie volbracht!
Maar er is meer. In de bib liggen ook stickers van Vlieg (tot 11
maart!). Wie met zo’n sticker in het Vlaamse land gespot wordt
door een Geheime Agent, maakt kans om superlid van de Bende
te worden. En die status gaat gepaard met een heel jaar lang VIPbehandelingen in cultuurland. Ketnet volgt de Geheime Agenten
en hun prooien op de voet.
SLUITINGSDAGEN:
zondag 12 maart
zondag 26 maart
zondag 9 april
zondag 16 april (Pasen)
maandag 17 april (2de Pasen)
zondag 23 april

VOOR WIE DE EERSTE ‘OSCAAR’
VAN GEMEENTELIJK ACW BERLARE?
Dit jaar wil het gemeentelijke ACW van Berlare een nieuwe wending geven aan Rerum Novarum. We reiken voor het eerst de
‘OSCAAR-prijs’ uit. Hiermee willen we een project in de kijker
zetten waarin de vrijwilliger centraal staat.
Daarom organiseren we op woensdag 24 mei 2006 om 20 uur
een feestelijk avondgebeuren in het nieuwe socio-cultureel cen23

trum in Uitbergen. Tijdens deze bijeenkomst wordt de ‘OSCAAR’
uitgereikt. Deze wisseltrofee staat symbool voor het sociaal
engagement van de vrijwilliger binnen onze gemeente. Aan deze
trofee hangt een geldsom vast van 300 euro voor het verkozen
initiatief.
ACW Berlare wil deze ‘OSCAAR’ elk jaar uitreiken aan een project dat zich op één of ander sociaal vlak verdienstelijk heeft
gemaakt.
De criteria zijn:
• persoon, organisatie of project actief in Groot-Berlare;
• initiatief waarbij de vrijwilliger centraal staat;
• verdienstelijk gemaakt op één of ander sociaal vlak binnen de
gemeente.
Met de uitreiking van ‘OSCAAR’ en de bijhorende geldsom willen
het ACW en zijn deelorganisaties appreciatie uitdrukken voor de
inspanningen die bepaalde initiatieven op vrijwillige basis leveren.

Doe mee
• Je vindt dit een unieke kans om jouw of andere vrijwilligers
in de kijker te zetten? Stuur dan vóór 1 mei 2006 bijgevoegd
inschrijvingsformulier in waarin je de inzet van die vrijwilligers
beschrijft.
• Je wil zelf niet inschrijven, maar kent mensen die dat mogelijk
wel willen doen? Geef dan deze informatie door.
Uit de ingestuurde kandidaten worden er vijf weerhouden. Deze
worden voorgesteld op woensdag 24 mei. Tijdens de feestelijke
zitting stemmen de aanwezigen voor het ‘beste’ project. De
‘OSCAAR’ en het bijhorende bedrag van 300 euro worden die
avond zelf uitgereikt.
Gelieve de inschrijvingsformulieren vóór 1 mei 2006 te bezorgen
aan
• René Stevens, Zandbergstraat 17, Berlare,
renestevens@scarlet.be
• Raf Maes, Kruisstraat 39, Overmere, rafmaes@telenet.be
• Jan De Palmenaer, Veerstraat 81 B, Uitbergen,
jandepalmenaer@hotmail.com

VOORDRACHT ‘OSCAAR’ 2006
Deze persoon/organisatie of dit project wordt voorgedragen als kandidaat voor de ‘OSCAAR’ 2006 met het criterium ‘initiatief
waarbij de vrijwilliger zich verdienstelijk heeft gemaakt op één of ander sociaal vlak’.
Naam kandidaat:..............................................................................................................................................................
Contactgegevens kandidaat:.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
Korte voorstelling werking kandidaat .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Motivatie voordracht: ......................................................................................................................................................

Voorgedragen door: .........................................................................................................................................................

VRIJWILLIGER IN DE WERELDWINKEL?
WELKOM!
In de Jaarlijkse Week van de Vrijwilliger (4 -12 maart) zet Oxfam
Wereldwinkel Berlare zijn vrijwilligers in de kijker.
Oxfam Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging
die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt
voor ieders recht op een menswaardig leven. Meer dan 7000
vrijwilligers werken mee om deze missie te realiseren.
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Wij zijn ook veel meer dan een winkel: we informeren over onze
producten, we willen wegen op het beleid en we hebben oog voor
mens en milieu. Oxfam Wereldwinkels is een vrijwilligersbeweging en daar is ze trots op!
Op zoek naar een leuk en zinvol engagement?
Ben je bekommerd om de toestand in de wereld?
Werk mee in Oxfam Wereldwinkel Berlare!
Zou jij graag meewerken?
Sla dan samen met ons de handen in elkaar en kom eens langs
in de wereldwinkel, Dorp 67, om vrijblijvend kennis te maken met
onze werking.
Oxfam Wereldwinkel Berlare
meer info: berlare@oww.be

41035

IJSBEREN IN DONKMEER
Op Pasen (16 april) duikt de Dendermondse Ijsberenclub
het Donkmeer in om 14 uur, ter hoogte van de bootjes.
Kijklustigen zijn welkom!
Meer info: Annie Bijloos, secretaris Dendermondse Ijsberenclub via 09-367 63 70

GEMEENTELIJKE SPORTDIENST: SPORTKAMPEN & SPORTDAG
KINDEREN
Kleutersportkamp
Een speel- en sportprogramma voor de allerkleinsten waarbij we
de sporthal omtoveren tot één grote speeltuin.
Leeftijd: geboortejaar 2000-2001-2002
Plaats: gemeentelijke sporthal
Periode: maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april
Uren:
9.30 tot 12 uur
Prijs:
15 euro
Inschrijven bij de sportdienst.
Omnisportkamp
Hou jij er ook van om te experimenteren en te proeven van verschillende sporten? Jullie weekprogramma bestaat uit activiteiten die werkelijk de MAX zijn.
En alsof dat nog niet genoeg actie is… Midden in de week gaan
we met de +10-jarigen naar Kriebelmania. Daar kan je van de
klimmuur recht de kano in springen en zappen tussen nog veel
meer sporten. Met de jongste groepen duiken we het zwembad
in.
Trommel alvast je vrienden op want dit sportkamp zal er eentje
zijn om nooit te vergeten!
Leeftijd:
Plaats:
Periode:
Uren:

7-12 jaar (geboortejaar 94-95-96-97-98-99)
gemeentelijke sporthal
maandag 10 april tot en met vrijdag 14 april
9.30 tot 12 & 13.30 tot 16 uur. Er is opvang
over de middag.
Prijs:
43 euro - grabbelpashouders: 3 euro korting
Inschrijven bij de sportdienst.
Expeditie Oostkanton
Een supersportieve driedaagse midden de woeste natuurpracht
van het Oostkanton! Een oriëntatietocht, spectaculaire mountainbiketochten en andere slopende outdoor activiteiten staan op het

programma. Maar ook: een dolle quiz, bowling, luieren bij het
knetterende haardvuur, een barbecue en een mysterieus kampvuur ergens diep in het woud…
Leeftijd: 12-14 jaar (geboortejaar 94-93-92)
Plaats: Mont (Malmedy) in chalet Fagnard
Periode: dinsdag 4 april tot donderdag 6 april 2006
Prijs
75 euro (all-in)
Inschrijven bij de sportdienst.
Kriebelmania voor 12 tot 18 jaar
Donderdag 13 april zijn alle sportieve jongeren in Geraardsbergen want het is KRIEBELMANIA! Hier moet je gewoon bij zijn!
De Sportinstuif start om 10 uur met: airtumbling, Afrikaanse
dans, trampoline, basketbal, beachvolley, beachhandbal, canadese kano, circustechnieken, deathride, kickboards, handboogschieten, hindernissenpiste, inlineskaten, karabijnschieten,
kajak, kajakpolo, klimmen; krahtbal, liggende wip, mountainbike,
paardrijden, pedalo, rafting, roeien, ropeskipping, speleologie,
streetdance, surfbike, trialparcours, touwenparcours, vlottenbouw, zeilen, …
Zorg voor sportieve kledij en reservekledij! Ter plaatse is er
mogelijkheid tot aankopen van drankjes, dus vraag thuis nog een
paar eurootjes.
Alle sporttakken worden begeleid door gekwalificeerde lesgevers.
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de
jeugddienst.
Plaats:

provinciaal domein De Gavers in
Geraardsbergen.
De verplaatsing gebeurt met de bus.
Leeftijd: van 12 tot 18 jaar
Datum: donderdag 13 april
Prijs:
7 euro (4 euro voor Swappas-houders)
Info over uur van vertrek krijg je bij de inschrijving.
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SK BERLARE
Steakfestijn
Op zaterdag 11 en zondag 12 maart vindt het jaarlijkse steakfestijn plaats in de kantine van SK Berlare.
Kaarten te verkrijgen bij de jeugdspelers en bestuursleden, trainers en in de kantine.
- Voorgerecht
7 euro
- Steak volwassene
13 euro
- Steak kinderen
9 euro
Een organisatie van het jeugdbestuur in samenwerking met het
feestcomité.
Sportgala der gouden puiten
Op 12 en 13 mei organiseert SK Berlare een groot evenement in
Festivalhal Donkmeer
Het ‘Sportgala der gouden puiten’ op vrijdagavond wordt een
combinatie tussen interviews, stand-up comedy en een soort
sportquiz die men individueel zal kunnen spelen. Tom Coninckx
presenteert; Roger De Vlaeminck, Freddy Maertens, Paul Van
Himst, Lucien Van Impe, Johan Museeuw, Olivier Deschacht,
Daniel Zitka zegden al hun medewerking toe. Andere namen
volgen later.
Op zaterdagavond speelt Gene Thomas in concert met zijn band.
In het voorprogramma de winnares van Star Academie 2005,
Katerine. Nog enkele anderen zullen het publiek opwarmen, maar
later meer hierover.
Thuiswedstrijden Eerste Ploeg
19 maart om 15 uur
SK Berlare - Eeklo
2 april om 15 uur
SK Berlare - Robur

BEKERUITREIKING KARATECLUB KUSANKU
Op zaterdag 28 januari 2006 vond de jaarlijkse bekeruitreiking
van Karateclub Kusanku plaats. De club heeft een junioren- en
een seniorengroep.
Dit jaar ging de eerste plaats bij de junioren naar Thomas Van
Haudt. De tweede plaats was voor Jolan Van Impe en de derde
plaats voor Yosri Salah.
Bij de senioren was de eerste plaats voor Jelle Verrue, de tweede
plaats ging naar Mandy Celen en de derde naar Valerie Maginet.
De eer van clubkampioen ging dit jaar naar junior Thomas Van
Haudt.
Verder werden alle leden bedacht met een aandenken aan het
seizoen 2005. Nadien waren ze allen uitgenodigd voor een
receptie gevolgd door een lekker breughelfestijn in de cafetaria
van de sporthal van Berlare.
Aan allen een dikke proficiat toegewenst van de voorzitter.
Rudy De Geest

PRIJSUITREIKING KAARTERCLUB
KGB BERLARE SPORTHAL
Op donderdag 12 januari 2006 werden de prijzen uitgereikt
binnen kaartersclub KGB Berlare Sporthal.
Cesar Dauwe werd dit jaar keizer; Hilaire Baeyens mocht de rode
lantaarn in ontvangst nemen.
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Karateclub Kusanku
Nieuwe leden zijn steeds welkom.
Eerste vijf lessen gratis.
Trainingsuren:
donderdag van 19 tot 20.30 uur
zondag van 19 tot 20.30 uur

JUDOCLUB BERLARE

THUISWEDSTRIJDEN JTV BRIGAND

Zondag 5 februari was alweer een hoogdag voor judoclub Berlare
en in het bijzonder voor onze jongere judoka’s. Zij konden tijdens
het jeugdtornooi in de sporthal (foto) hun beste beentje voorzetten op deze jaarlijkse thuiswedstrijd. Gesteund door tal van Berlaarse supporters lieten onze pupillen en miniemen hun talent
zien. Sommigen lieten wel eens een steekje vallen, maar anderen
scoorden zeer goed.

locatie Berlare
zaterdag 18 maart
20 uur
Dames 2e Provinciale A JTV
Heren B 2e Provinciale B JTV

VC Belvoc Belsele B
VC Kosmos Wontergem

zaterdag 25 maart
20 uur
Dames 2e Provinciale A JTV
Heren B 2e Provinciale B JTV

Gevok Gent B
VC Kalken A

zaterdag 8 april
20 uur
Dames 2e Provinciale A JTV
Heren B 2e Provinciale B JTV

Nidak Nieuwkerken B
Mevoc Meerbeke B

locatie Zele
zaterdag 4 maart
15.30 uur
Heren C 3e Provinciale A JTV

VV Temse B

zondag 12 maart
18 uur
Heren A 1e Divisie B JTV

VK Aalst

zaterdag 25 maart
15.30 uur
Heren C 3e Provinciale A JTV

VKE Kangoeroes Aalst B

zondag 26 maart
18 uur
Heren A 1e Divisie B JTV

Mevoc Meerbeke A

zaterdag 1 april
15.30 uur
Heren C 3e Provinciale A JTV

VC Kalken B

zondag 9 april
18 uur
Heren A 1e Divisie B JTV

Sint-Jan Hemelveerdegem

Twintig jonge judoka’s van onze club namen deel aan dit tornooi
en vochten voor de beste plaatsen: Kim Van Driessche, Anke
en Davy Thibau, Lauren Rasschaert, Thijs Aelbrecht, Ruben en
Eline De Bruyne, Koen, Mattia en Sandro Christiaens, Levi en
Inneke Uytendaele, Jargo Verdonck, Brenten en Leen Smekens,
Jeffrey Hulstaert, Bram Corvaglia, Olivier Moens, Bjorn Van De
Wiele, Lieven Van De Vondel.
Een handicap en judo? Geen probleem!
Judoclub Berlare plant voor volgend seizoen (augustus 2006)
trainingen voor personen met een handicap. De betrokken
trainers beschikken hiervoor al over de nodige kwalificaties en
kunnen een beroep doen op de ervaringen van andere clubs.
Geïnspireerd door het prachtige werk dat op dit vlak verricht
wordt en het mateloze enthousiasme van de G-sporter, wil onze
club zich inspannen om in Berlare een dergelijk initiatief te starten.
Aarzel niet als je als mindervalide zin hebt om judo te
beoefenen. Velen gingen je voor en sporten in Vlaamse judoclubs.
Een infoavond en een bezoek aan een G-judoclub worden voorzien voor geïnteresseerden. Lees meer op de site van de Vlaamse
judofederatie www.VJF.be of www.debuitelaars.be (G-judoclub
Gent) of www.jclokeren.be en klik op ‘buitenbeentjes’.
Meer info: Els Sichien via 0494-35 98 52
www.judoclubberlare.tk
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PROGRAMMA CC STROMING
MAART-APRIL 2006
AGENDA CULTUREEL CENTRUM STROMING
& FESTIVALHAL DONKMEER

MAART
1 maart, 20 uur
filmvertoning The Shining (locatie: Scheve Villa)
3 maart, 20 uur
algemene kennisquiz Bosquimano (0476-84 64 76)
4 maart, 20 uur
History of Singer-Songwriters (met o.a. Axl Peleman en Guy Swinnen)
5 maart, namiddag Tweedehandsbeurs Gezinsbond Berlare (0486-79 60 61)
5 maart
Antiek- en brocanteriemarkt in Festivalhal Donkmeer
7 maart, 13.30 uur
Cursus ecologisch tuinieren
10 maart, 20 uur
Schuberts Testament, pianorecital door Erwin De Bock
12 maart, 15 uur
Theater Tieret met ‘Eefje Donkerblauw’
14 maart, 13.30 uur Cursus ecologisch tuinieren
18 maart
bijeenkomst A.F.S. in Festivalhal Donkmeer
18 maart, 15 & 18 uur Voorstelling Balletschool Terpsichore met ‘En ik, en ik, en ik…’
19 maart, 15 uur
Voorstelling Balletschool Terpsichore met ‘En ik, en ik, en ik…’
21 maart, 13.30 uur Cursus ecologisch tuinieren
24 maart, 20 uur
De Schedelgeboorten met ‘Rond Genoeg’
26 maart
Provinciaal Blaasmuziektornooi
27 & 28 maart
schoolvoorstellingen
28 maart, 13.30 uur Cursus ecologisch tuinieren
APRIL
1 april, 20 uur
2 april, 19.30 uur
5 april, 14 uur
5 april, 20 uur
9 april, 15 uur
10 april, 14 uur
11 april, 14 uur
13 april, 14 uur
13 april, 17 uur
18 april, 20.15 uur
19 april, 20.15 uur
21 april, 19 uur
22 april, 20 uur
22 april, namiddag
23 april, 17 uur
23 april, 19 uur
25 april, 20.15 uur
26 april, 20.15 uur
27 & 28 april
29 april, 20 uur
30 april, namiddag

Lenteconcert ’t Meziek
Studio Zondag met asiam
Grabbelpaswerking gemeentelijke jeugddienst
filmvertoning Les Triplettes de Belleville (locatie: fietspoetsdienst Donkmeer)
De Zeepcompagnie met ‘Toverman’
Grabbelpaswerking gemeentelijke jeugddienst
Grabbelpaswerking gemeentelijke jeugddienst
filmvertoning Het zakmes (organisatie: bibliotheek Berlare)
Bloedinzamelactie Rode Kruis
cursus assertiviteitstraining
cursus Mozart beluisteren
spaghetticoncert Jeugdmeziek Berlare
concert Dynamic Dendermonde (0473-96 77 55)
OVOSIT in Festivalhal Donkmeer
opening tentoonstelling Nadine Van der Linden
concert K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen (052-42 42 80)
cursus assertiviteitstraining
cursus Mozart beluisteren
schoolvoorstellingen
concert Ardeï
schoolfeest basisschool Donk in Festivalhal Donkmeer

RESERVATIE: Linda Beelaert, Cultureel Centrum Stroming, Dorp 101, 9290 Berlare
Tel. 052-42 35 31, fax 052-42 74 84, e-mailadres: cultuur.reserveren@berlare.be
INLICHTINGEN omtrent de programma’s: Bob Pieters - Tel. 052-42 73 72, fax 052-42 74 84, e-mailadres: cultuur@berlare.be
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Hoe tickets bestellen?
Je keuze gemaakt? Bel dan snel 052-42 35 31 tijdens onze kantooruren of stuur een mail naar cultuur.reserveren@berlare.be.
Je stort het totaalbedrag op rekeningnummer 091-0113307-40 van CC Stroming Berlare.
Je kan de kaarten tijdens de kantooruren persoonlijk afhalen in het centrum of ze worden je toegestuurd. In het laatste geval worden 1,50
euro administratiekosten aangerekend.
Kaarten moeten binnen de 14 dagen worden afgehaald of betaald. Zoniet vervalt de reservatie.

LICHTE MUZIEK

MAANDACHT: HISTORY OF SINGER-SONGWRITERS
zaterdag 4 maart, 20 uur
Wie Axl Peleman een beetje kent, zal beamen dat hij, naast een groot muzikant, een verteller
is van de bovenste plank. Dat willen we je niet onthouden. Een man die overstroomt van de
pittige anekdotes over collega-singer-songwriters. Axl ontmoette bovendien een heel aantal
van zijn iconen toevallig, op concerten, tijdens het draaien van reportages,…
Voor de band van dienst, die nog 2 begenadigde singer-songwriters in haar rangen telt, heeft
het genre geen enkel geheim meer.
met: Axl, Peleman, Guy Swinnen, Wigbert Van Lierde, Bart Buls en Ron Reuman.
www.histrylogie.be
15-13,50 (red.)-12 (abo) EUR

KLASSIEKE MUZIEK
ERWIN DE BOCK: SCHUBERTS TESTAMENT
vrijdag 10 maart, 20 uur
Schubert is een meester van de melodie. In de laatste jaren, zelfs laatste maanden van zijn
leven liet hij ons nog verbluffende pianostukken na. Erwin De Bock brengt als avondvullend
programma: Wanderer Fantasie in C opus 15 D760, Drei Kalvierstücke D946 en Sonate in
Bes D960.
8-7 (red.)-6,50 (abo)-3 (kinderen tot 12) EUR

FAMILIEVOORSTELLING (5+)
THEATER TIERET: EEFJE DONKERBLAUW
zondag 12 maart, 15 uur
Ken je Eefje? Eefje Donkerblauw? Ze is een koningin, maar niemand weet dat. Behalve Eefje
zelf. Eefje is ook een echte babbelkont. Een donkerblauwe, mooie babbelkont. Iedereen die
haar ziet, kan alleen maar ‘Oh’ of ‘Ah’ zeggen. En verder niets meer. En dat is weinig.
In ’92 verscheen dit prentenboek voor kleuters van Geert De Kockere. In het voorbije
decennium groeiden duizenden kinderen op met Eefje, groeide Geert De Kockere uit tot een
bekroond en geprezen kinder- en jeugdauteur.
Eefje, koning Goudgeel en alle gekke bewoners van het goudgele paleis aan de donkerblauwe
zee komen tot leven. Zodat iedereen die het zien zal, enkel ‘Oh’ of ‘Ah’ zal zeggen.
www.tieret.be
8-7 (red.)-6,50 (abo)-3 (kinderen tot 12) EUR
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MUZIKALE HUMOR
DE SCHEDELGEBOORTEN: ROND GENOEG
vrijdag 24 maart, 20 uur
De laatste show van De Schedelgeboorten is opnieuw zoals je het van hen gewoon bent: fijne
witzmuziekjes vol vrolijkheid en bitterheid. Alleen nog méér en nog beter, met vooral veel zin
voor humor en een grote graai in de grabbelton van het leven. Rik Tans en Wouter Van Lierde
zijn de podiumbeesten en Danny Van Rietvelde zorgt mee voor de professionele schwung.
www.deschedelgeboorten.be en www.xlp.be
10-9 (red.)-8 (abo) EUR

STUDIO ZONDAG
ASIAM
zondag 2 april, 19.30 uur
asiam is een energieke cocktail bestaande uit ex-leden van A200Club, Gwyllions en Janez Detd.
In april 2005 dook asiam de studio in voor de opnames van een tweede promosingle ‘Fifteen
Days’. Het nummer en de band kregen héél wat belangstelling. De hoge rotatie op Studio Brussel
was er een onmiddellijk gevolg van. Deze single is de voorloper van asiams debuutalbum.
met: Bob Haentjens (bas), Stijn Maryns (zang en gitaar), Dimi Vinck (gitaar), Karel Coppieters (drums)
www.asiam.be
gratis

FILMGENRES: ANIMATIEFILM
LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
woensdag 5 april, 20 uur
locatie: Fietspoetsdienst Sperwer, Donklaan 93
Nu Japanse animatie de wereld verovert en Disney heeft ingezet op de toekomst van visueel
overdonderende 3D-tovenarij, lijkt een productie als ‘Les Triplettes de Belleville’, waarin
nostalgie de boventoon voert en zo goed als geen dialoog voorkomt, gedoemd om kopje
onder te gaan. Maar niets is minder waar. Deze uitgesproken Europese film, waarin men kiest
voor 2D-animatiewerk, spaarzaam aangevuld met 3D-effecten, bewijst het tegendeel. Het
is een zeer originele film die zijn kracht ontleent aan de rake sfeertekeningen, cartooneske
overdrijving, hilarische vondsten en zijn prachtige soundtrack à la Django Reinhardt.
plot: Champion, een kleine melancholische jongen, groeit op bij zijn grootmoeder Souza.
Nadat ze zijn passie voor de wielersport ontdekt, laat ze hem een bikkelharde training volgen
om in de Ronde van Frankrijk zijn opwachting te kunnen maken. Maar Champion wordt
ontvoerd door twee sinistere mannen. Souza gaat naar hem op zoek…
www.lestriplettesdebelleville.com
2003, Sylvain Chomet
locatie: Deze film wordt vertoond bij de fietspoetsdienst van Sperwer, gehuisvest in het
Provinciaal Infokantoor Schelde- en Denderstreek.
3 EUR
30

FAMILIEVOORSTELLING (+3,5)
DE ZEEPCOMPAGNIE: DE TOVERMAN (PREMIERE)
zondag 9 april, 15 uur
‘Toverman’ is een kleutervoorstelling over de magie van het leven.
“Het leven is soep”, zegt Karolientje. “Met van alles en nog wat erin: vreemde geluiden en
dikke buiken en hanen die kunnen kraaien.” Misschien heeft ze wel gelijk. Want Toverman
roert regelmatig met zijn lepel in een soep. En telkens hij dat doet, gebeuren er rare dingen.
Dan wordt het ineens helemaal donker. Of dan beginnen alle hanen in de hele wereld te
kakelen en te kukelen.
Op een dag besluit Karolientje om op bezoek te gaan bij Toverman. Maar ze weet niet waar hij
woont. Toch geeft ze niet op, want ze zou zo graag een keertje roeren in die soep…
3 EUR

TENTOONSTELLING
NADINE VAN DER LINDEN
23 april, 17 uur
Grootvader Smeesters voelde en zag het. Hij besloot zijn kleindochter, Nadine Van der Linden
op 15 jarige leeftijd naar de Gentse Koninklijke Academie te sturen. Na de kunsthumaniora
docteerde de kunstpassie zichzelf en Nadine bleef tot 1968 vrije studente in de ateliers Jan
Burssens en Will Sybrands. Omstandigheden hebben haar nadien in de intimiteit gedreven en
tekenen werd een expressiemiddel intra muros. Tot in 1996 de drang naar de schilderkunst
opnieuw de kop opstak. Rustgevende en uitgebalanceerde stillevens stimuleren Nadine
Van der Linden voor het schilderen van abstraherende tot abstracte composities. De keuze
van acryl laat haar toe laag op laag aan te brengen om, op de kleine panelen of doeken,
zowel kleurnuances als texturen een kans te geven. Een lectuursysteem wordt niet aan de
toeschouwer opgedrongen waardoor hij in de mogelijkheid wordt gesteld zijn emoties de vrije
loop te laten en ze uiteindelijk een plaats te geven. Christine Adam
tot 4 juni

FOLK
ARDEI
zaterdag 29 april, 20 uur
Ardeï staat voor een fijne dosis folk-lounge muziek op aanstekelijke ritmes! Sfeervolle muziek
vol emoties en invloeden uit de Belgische, Ierse en Afrikaanse folk vermengd met subtiele
elektronica en beats met hoge dansbaarheidsfactor. Bezieler Bert Candries (o.a. Johan
Verminnen) haalt het beste uit drie schitterende vrouwenstemmen naar boven.
met: Martijn De Wagter (drums), Raf Schillebeecks (gitaren), Rony Verbiest (accordeon),
Liestbeth De Lombaert (viool), Bert Candries (bas, talkbox bas, gitaren, allerhande elektronica),
Lieve De Schepper (zang), Claire Van den Bonne (zang), Leen Van der Elst (zang)
in het kader van Feest van de Folk
www.ardei.be
10-9 (red.)-8 (abo)-3 (kinderen tot 12) EUR
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C U R S U S S E N

D I E

B I N N E N K O R T

S TA R T E N

CURSUS
ASSERTIVITEITSTRAINING
vanaf dinsdag 18 april, 20.15 uur
Bewuster en sterker in je schoenen staan. Een training in assertief en flexibel gedrag. Assertief
gedrag kan je leren. Het is handelen met respect voor jezelf én met respect voor de ander.
Deze training wil een aantal inzichten geven en vaardigheden aanleren om op een meer
assertieve manier met anderen om te gaan.
We staan o.a. stil bij:
- het verschil tussen onderdanig, assertief en agressief gedrag
- zelfvertrouwen en een positief-realistisch zelfbeeld
- het verband tussen ons denken, voelen en handelen
- actief luisteren en feedback geven
- voelen en aangeven van eigen grenzen
- waardering en kritiek geven en ontvangen
Je kan experimenteren met nieuw gedrag vanuit situaties die je zelf kan inbrengen.
datum:
waar:
prijs:

betaling:
i.s.m.:
begeleiding:

dinsdag 18 en 25 april, 2, 9, 16 en 23 mei van 20.15 tot 22.45 uur
CC Stroming
54 euro (30 euro voor personen met een vervangingsinkomen:
voorwaarden tel. 03-775 44 84) inschrijven: tot 8/4,
09-369 49 41 (De Drie Stromen)
zo snel mogelijk na inschrijving
Vormingplus Waas-en-Dender
Hilde Verbeeck, vormingswerkster

CURSUS
MEESTERWERKEN VAN MOZART
vanaf woensdag 19 april, 20 uur
Tsjaikowski noemde hem een zorgeloos kind en Wagner beschreef hem als het zachte lichten liefdesgenie van de muziek. Berlioz stelde zich Mozart voor als een engel die maar hoeft op
te schrijven wat God hem dicteert. Mooi gezegd, maar Mozart had het niet steeds gemakkelijk
en zijn muziek betekent meer dan leuke verstrooiing. Hij schreef veel vrolijke muziek maar uit
andere bladzijden spreekt een diepe levensvisie.
Muziekdocent André De Groeve toont met vele luistervoorbeelden aan dat het beeld van
Mozart onvolledig is zolang zijn diepere gronden onbegrepen blijven. Hij zal op een voor
iedereen begrijpelijke manier composities in alle genres grondig doorlichten en bespreken.
Verder krijg je goede raad voor het aanschaffen van cd’s en een uitgebreide syllabus waarin
ook enkele gedetailleerde analyses zijn opgenomen. Deze cursus zal jou van Mozarts schat
aan opera’s, solowerken, kamermuziek, serenades, concerto’s en symfonieën nog intenser
laten genieten. In het kader van het Mozartjaar wordt bijzondere aandacht besteed aan de
opera ‘De Toverfluit’.
datum:
waar:
prijs:
inschrijven:
betaling:
i.s.m.
begeleiding:
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woensdag 19 en 26 april en 3 en 10 mei 2006 van 20 tot 22.30 uur
CC Stroming
36 euro (20 euro voor personen met een vervangingsinkomen
voorwaarden tel. 03-775 44 84)
tot 10/4, 03-775 44 84 (Vormingplus Waas-en-Dender) of waas-endender@vormingplus.be
tot 10/4 op het rek. nr. 001-4018612-75 met vermelding van de code:
060419A
Vormingplus Waas-en-Dender
André De Groeve, musicoloog
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• Atletiekkern Overmere, elke woensdag- en vrijdagavond een
uurtje joggen om 18.30 uur in het Boerenkrijgpark (09-367
85 10)
• Boerenkrijgstappers, elke dinsdag en donderdag wandeluurtje
om 19 uur vanuit het Boerenkrijgpark
• KBG Berlare, elke maandag (behalve 17/4) fietstocht met vertrek om 14 uur aan de kerk
• KBG Berlare, elke dinsdag (behalve 28/3, 11/4) petanque
• KBG Berlare, elke woensdag (behalve 22/3, 29/3, 19/4) dansoefeningen
• KBG Berlare, elke donderdag om 14.30 uur kaartnamiddag in
de cafetaria van de sporthal
• KBG Berlare, elke zaterdag petanque
• KBG Overmere, elke dinsdag om 14 uur in het Boerenkrijgpark
• KBG Overmere, elke woensdag om 13.30 uur kaartnamiddag
in de Parochiale Kring
• KBG Overmere, elke donderdag van 15.30 tot 16.30 uur turnen in de gemeentelijke feestzaal (behalve tijdens schoolvakanties)
• KVLV Uitbergen, elke dinsdag om 20 uur yoga
• S-Plus Berlare elke 2de, 3de en 4de maandag van de maand
turnen van 14.30 tot 15.30 uur in zaal De Dreef
• S-Plus Berlare, elke donderdag van 14 tot 17 uur bowling in de
Meirdam, Dendermonde
MAART
1/3
De Biekorf, ruildag van 14 tot 16 uur in de vergaderzaal
van de sporthal (09-367 42 59)
1/3
Jong KAV Overmere, schilderen in stone art om 19.30
uur in de Parochiale Kring
1/3
KVLV Berlare, bezinningsavond om 20 uur in de Parochiezaal
1/3
KVLV Overmere, kinderkookles om 13.30 uur in d’Oude
Kapel
1/3
Markant Overmere, kinderuitstap naar Côte D’or
2/3
Gezinsbond Uitbergen, GOSA: rond de toekomstige
grootouder
4/3
KVLV Berlare, nacht van de duisternis
6/3
KVLV Berlare, wandeling met vertrek om 14 uur aan de
Parochiekerk van Berlare
6/3
Markant Overmere, voordracht ‘de vrouwen van Laken’
door Marc de Bie
6/3
S-Plus Berlare, koffietafel en voorbereiding federaal
sjoeltornooi
7/3
KVLV Overmere, Agra-reis
7/3
S-Plus Berlare, S-Academie: workshop handschilderen
met henna
8/3
KAV Berlare, fit-mix om 19.30 uur
8/3
KAV Overmere, cursus breien (knuffelbeer) om 13.30 uur
in Oud Gemeentehuis Overmere
8/3
KVLV Berlare, kookles ‘borden vol pasta’s en risotto’s’ om
19 uur in de Gaver (052-42 30 53)
8/3
KVLV Berlare, Overmere & Uitbergen: gespreksavond
met Kardinaal Danneels in CC Lokeren
8/3
Neos Overmere-Uitbergen, ‘bewust bewegen’: voor de
eerste maal bowling leren spelen
9/3
Gezinsbond Uitbergen, ‘Tranen’ door Manu Keirse in
Aalst
11/3 zwerfvuilactie
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13/3

KVLV Berlare, wandeling met vertrek om 14 uur aan de
Parochiekerk van Berlare
14/3 De Turfputzwervers, samenkomst om 19.30 uur in feestzaal De Turfput
15/3 KAV Berlare, fit-mix om 19.30 uur
15/3 KAV Overmere, cursus breien (knuffelbeer) om 13.30 uur
in Oud Gemeentehuis Overmere
15/3 KBG Berlare, bestuursvergadering om 16 uur
17/3 S-Plus Berlare, S-Academie: gezond Boliviaans koken
19/3 B.S.G.O. Ten Berge, pannenkoeken en tentoonstelling ‘Ik
kom er wel’ van 14 tot 18 uur
19/3 De Biekorf, ruildag van 9.30 tot 12 uur in de vergaderzaal van de sporthal (09-367 42 59)
20/3 KVLV Berlare, wandeling met vertrek om 14 uur aan de
Parochiekerk van Berlare
20/3 Markant Overmere, fit voor je gezicht
22/3 KAV Berlare, een chef in eigen keuken om 19 uur in de
Gaver
22/3 KAV Overmere, cursus breien (knuffelbeer) om 13.30 uur
in Oud Gemeentehuis Overmere
22/3 KBG Berlare, wafelenbak opgeluisterd door Jef om 14
uur
22/3 KVLV Berlare, kookles ‘eigentijdse eenpansgerechten’
om 19 uur in de Gaver (052-42 30 53)
22/3 KVLV Overmere en Uitbergen, gewest-infoavond over
‘erfenissen, schenkingen en successierecht’ om 20 uur
in Zele
22/3 Markant Berlare, voordracht ‘de vrouwen van Laken’
door Marc de Bie om 20 uur op de vertelzolder
24-26/3 KBG Overmere, sportief weekend aan zee
24/3 KVLV Uitbergen, kookles ‘eigentijdse eenpansgerechten’
om 19 uur in de kookklas van SCC Uitbergen
25/3 Gezinsbond Uitbergen, koken voor vrouwen
25/3 S-Plus Berlare, S-Sport: regionaal sjoeltornooi te Baasrode
27/3 KAV Overmere, lentefeest om 19.30 uur in de Parochiale
Kring
27/3 KVLV Berlare, wandeling met vertrek om 14 uur aan de
Parochiekerk van Berlare
28/3 KBG Berlare,spreekbeurt door de lokale Politie over verkeersveiligheid om 14 uur
28/3 S-Plus Berlare, S-Academie: daguitstap naar Overpelt,
van graan tot brood
29/3 KAV Berlare, fit-mix om 19.30 uur
29/3 KAV Overmere, cursus breien (knuffelbeer) om 13.30 uur
in Oud Gemeentehuis Overmere
29/3 KVLV Berlare, feest +55 met als thema ‘stevig op de
benen staan’ om 14 uur in de Parochiezaal
30/3 KVLV Berlare, bloemschikken: opteren voor 1 stuk ‘all in’
om 19 uur
APRIL
1&2/4 Markant Overmere, opendeurdagen (i.s.m. Unizo)
2/4
Natuurpunt Dendermonding, voorjaarswandeling in de
Heidemeersen met speciale aandacht voor de reeds
teruggekeerde weidevogels zoals de grutto. Vertrek om 9
uur aan Waterzuiveringsstation, Sluis 64, Berlare. Einde
om 12 uur. (052-42 69 72)
3/4
KAV Overmere, kern om 19.30 uur in d’Oude Kapel
3/4
KBG Overmere, fietstocht met vertrek om 14 uur aan ‘t
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Mosselken
S-Plus Berlare, koffietafel met info over erfrecht en successierecht
4/4
Neos Overmere-Uitbergen, zangactiviteit in CC Ter Dilft
Bornem. Er is gecoördineerd busvervoer.
4/4
S-Plus Berlare, S-Sport: natuurwandeling in het Stropersbos te Stekene
5/4
De Biekorf, ruildag van 14 tot 16 uur in de vergaderzaal
van de sporthal (09-367 42 59)
5/4
KAV Overmere, cursus breien (knuffelbeer) om 13.30 uur
in Oud Gemeentehuis Overmere
5/4
KBG Berlare, bestuursvergadering om 16 uur
6/4
KAV Berlare, bloemschikken om 19.30 uur
6/4
KVLV Overmere, bloemschikken rond Pasen om 19 uur in
d’Oude Kapel
10/4 Markant Overmere, Paasfeest
11/4 KAV Overmere, bloemschikken (paasstuk) om 19.30 uur
in d’Oude Kapel
11/4 KBG Berlare, eucharistieviering om 12 uur met aansluitend Paasfeest
11&13/4 S-Plus: S-Academie: daguitstap naar Devres en Boulogne in Frans Vlaanderen
12/4 KBG Berlare, crea bloemenstuk voor Pasen
15/4 Gezinsbond Uitbergen, paaseieren rapen voor grootouders en kleinkinderen
17/4 KVLV Overmere, Paasfeest om 14 uur in de Parochiale
Kring
19/4 KBG Overmere, eucharistieviering om 11 uur met aansluitend Paasfeest in de Parochiale Kring
20/4 KBG, shownamiddag om 14 uur in het Sportpaleis Antwerpen
20/4 Gezinsbond Uitbergen, GOSA: busuitstap Lessines en
Aubechies
20/4 S-Plus Berlare, S-Academie: multiculturele wandeling reizen met spijzen
22/4 KAV Berlare, gezinsuitstap naar Brussel
(0496 97 10 73)
22/4 KVLV Uitbergen, lentefeest om 18 uur
23/4 De Biekorf, ruildag van 9.30 tot 12 uur in de vergaderzaal van de sporthal (09-367 42 59)
23/4 Natuurpunt Dendermonding, lentewandeling in de Scheldemeersen te Berlare-Zele. Vertrek om 7 uur aan Taverne
De Waterhoek aan het Veer in Berlare. Wandeling in de
meersen langs de Schelde en Brede Schoren met speciale aandacht voor vogels. (052-44 84 42).
24/4 Markant Overmere, van T-shirt tot tuinbeeld
25/4 S-Plus Berlare, S-Sport: zelfverdediging
26/4 KBG Berlare, rusthuisbezoek om 14 uur
28/4 KVLV Overmere, eucharistieviering om 19 uur aan het
Boerinnenkapelletje
3/4
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GEMEENTEBESTUUR BERLARE
BURGEMEESTER
Jan Willy Van Sande
Hogeweg 9, Berlare
052-42 38 81
algemeen beleid: bevolking, brandweer, huisvesting, verkeer,
burgerlijke stand, personeel, politie, erediensten
spreekuur burgemeester: dinsdag-vrijdag tussen 17.30 en 18.30
uur in het gemeentehuis, Dorp 22
SCHEPENEN
Luc Vercruyssen (1ste schepen)
l.vercruyssen@skynet.be
Turfputstraat 88a, Berlare
052-42 23 25
financiën, informatieverstrekking, cultuur, structuur en groenplanning, middenstand en lokale economie
Julien Spruyt
Heikantstraat 57, Overmere
09-367 59 77
openbare werken, algemeen onderhoud, Eendenkooi en dijken
Robert Audenaert
raudenae@worldonline.be
Loereveldstraat 28, Overmere
09-367 61 92
milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, tewerkstelling en landbouw
Francky Verhofstadt
francky.verhofstadt@skynet.be
Heikantstraat 48d, Overmere
09-367 89 06
feestelijkheden, jeugd en vorming, toerisme
Jan De Palmenaer
jandepalmenaer@hotmail.com
Veerstraat 81b, Uitbergen
09-367 82 72
onderwijs, sport, sociale aangelegenheden, volksgezondheid en
gezin, senioren
spreekuur schepenen: dinsdag tussen 18 en 19 uur in het
gemeentehuis, Dorp 22
GEMEENTERAADSLEDEN
Karel De Gucht
karel.degucht@skynet.be
Hoogstraat 9, Berlare
052-42 53 86
Luc Vande Meirssche
luc.van.de.meirssche@skynet.be
Warande 12a, Berlare
052-42 44 18
Anne-Marie De Lausnay
annemarie.delausnay@telenet.net
Burgs. De Lausnaystraat 33, Overmere
09-367 83 46
Julien Wettinck
Kruisstraat 61, Overmere
09-367 58 18
Bart Van Malderen
bart.van.malderen@skynet.be
Dorp 55/1, Berlare
052-42 73 66
Wim Arbijn
w.arbijn@advalvas.be
Kruisstraat 45, Overmere
052-42 30 27
Tom Temmerman
tom.temmerman@skynet.be
Maaidonkstraat 26, Uitbergen
09-367 72 93
Katia Gabriëls
katja.gabriels@vlaanderen.be
Leopolddreef 59, Berlare
052-42 51 16
René Kets
ketsrene@hotmail.com
Turfputstraat 54, Berlare
052-42 21 64
Marleen Zaman
marleen.zaman@telenet.be
Donklaan 22a, Berlare
09-342 09 17
Michel Van der Haegen
vanderhaegen.michel@skynet.be
Warande 24, Berlare
052-42 29 97
Camiel Moerman
camiel.moerman@skynet.be
Donklaan 163, Berlare
09-367 50 81
Carine Meyers
carine.meyers@vld.be
Eikenlaan 8, Berlare
052-42 55 63
Tania Vis
taniavis@msn.com
Hogeweg 22, Berlare
052-42 30 16
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Patrick Van Malderen
Galgenbergstraat 73, Berlare
Luc Temmerman
Kruisstraat 27, Overmere
Rita Sichien
Donklaan 134, Berlare

patrick.van.malderen@skynet.be
052-42 50 37
0498-62 57 12
09-367 55 71

GEMEENTESECRETARIS
Frank Lippens
Dendermondse stwg 74a, Overmere
GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare
openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur
woensdag
8-12 uur
donderdag 8-12 uur
vrijdag
8-12 uur

secretaris@berlare.be
09-367 75 64
052-43 23 40
fax: 052-42 26 77

Inlichtingen Verko/DDS
052-21 39 91
openingsuren
dinsdag
14-18 uur
woensdag
13-18 uur
donderdag 13-18 uur
vrijdag
14-18 uur
zaterdag
09-15 uur
Gelieve 15 min. vóór het sluitingsuur aanwezig te zijn. Op het containerpark kan je terecht met volgende stoffen: afvalolie, K.G.A.,
papier, karton, glas, snoeihout, autobanden, steenpuin, TL-lampen,
oude metalen, groenten-, tuin- en fruitafval, grof vuil. Snoeihout
in pakjes binden (lengte 1 tot 1,5 meter). Langer snoeihout wordt
geweigerd. Eén aanhangwagen per dag. Alleen nog lichte aanhangwagens en lichte bestelwagens worden toegelaten.
SPORTDIENST
sportfunctionaris:

13-19 uur
13-17 uur

administratie:

Annelies De Wilde
052-42 28 92 en sportdienst@berlare.be
Katrijn Dalving en Heidi De Block

GEMEENTEHUIS OVERMERE
Baron Tibbautstraat 2, Overmere
(ingang langs Boerenkrijgpark)
09-367 87 55
openingsuren
dinsdag en woensdag van 8 tot 10 uur (gesloten in juli)

openingsuren bureel
maandag
08-12 uur
13-17 uur
dinsdag
08-12 uur
13-19 uur
woensdag
08-12 uur
13-17 uur
donderdag 08-12 uur
13-17 uur
vrijdag
08-12 uur
tijdens schoolvakanties ook vrijdag van 13 tot 16 uur

GEMEENTEHUIS UITBERGEN
Veerstraat 10, Uitbergen
09-367 50 66
openingsuren
dinsdag en woensdag van 10.30 tot 12 uur (gesloten in juli)

CAFETARIA SPORTHAL
uitbater:

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
Dienst Bevolking
Burgerlijke Stand
Technische Dienst
Milieudienst
mailadressen
algemeen:
gemeentesecretaris:
ontvanger:
technische dienst:

milieudienst:
dienst bevolking:

052-43 23 44
052-43 23 45
052-43 23 46
052-43 23 47
secretariaat@berlare.be
onthaal@berlare.be
secretaris@berlare.be
personeelsdienst@berlare.be
ontvanger@berlare.be
rekendienst@berlare.be
technische.dienst@berlare.be
(diensthoofd: Sara Kinds)
ruimtelijke.ordening@berlare.be
gis@berlare.be
td.magazijn@berlare.be
milieu@berlare.be
(diensthoofd Gaby De Bruycker)
bevolking@berlare.be
(diensthoofd: Karine Lammens)
rijbewijzen@berlare.be
reispassen@berlare.be
strafregister@berlare.be
burgerlijke.stand@berlare.be
bev.admin@berlare.be

BUITENDIENSTEN
GEMEENTELIJKE MAGAZIJNEN
Bollewerkstraat 34, Berlare

052-42 29 75

CONTAINERPARK
Bollewerkstraat, Berlare

052-42 69 65

36

Rudy De geest
052-42 28 92

openingsuren
weekdagen 14-01 uur (dinsdag vanaf 17 uur)
zaterdag
14-01 uur
zondag
8.30-13 uur 17-22 uur
DIENST JEUGD & VORMING
Gaver 72, Berlare
jeugdconsulent: Amber Vande Winckel
052-42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be
coördinatoren kinderopvang: Patricia Poppe & Anja Nobels
052-42 77 04
jeugd.kinderopvang@berlare.be
administratie: Suzie Ediers
052-42 77 56
jeugd.administratie@berlare.be
openingsuren
maandag
9-12 uur
dinsdag
9-12 uur
13-19 uur
woensdag
9-12 uur
13-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur
openingsuren tijdens de 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
Initiatief Buitenschoolse kinderopvang
lokatie Berlare:
lokatie Overmere:
lokatie Uitbergen:

052-42 49 41
09-367 62 44
09-367 94 29

CULTUREEL CENTRUM STROMING
Dorp 101, Berlare
cultuurbeleidscoördinator: Bob Pieters

052-42 73 72
cultuur@berlare.be
cultuurfunctionaris: Leen De Greve
052-42 42 47
ccstroming@berlare.be
tickets & administratie: Linda Beelaert
052-42 35 31
cultuur.reserveren@berlare.be
openingsuren
maandag
9-11 uur
13-16.30 uur
dinsdag
gesloten
woensdag
9-11 uur
13-17 uur
donderdag 9-11 uur
13-19 uur
vrijdag
9-12 uur
CC Stroming is gesloten van 24 december tot en met 1 januari.
CULTUURCAFE
uitbater: Kevin De Rouck & Niki Van de Velde
openingsuren
weekdagen
zaterdag
zondag
maandag
OPENBARE BIBLIOTHEEK
Dorp 101a, Berlare
bibliothecaris: Ann Pieters

052-42 74 71

vanaf 17 uur
vanaf 18 uur
vanaf 11 uur
gesloten
052-42 61 88
berlare@bibliotheek.be

openingsuren hoofdbibliotheek Berlare
maandag
14.30-20.30 uur
woensdag
13-18.30 uur
donderdag
15.30-20.30 uur
zaterdag
9-12.30 uur
zondag
elke 1ste en 3de zondag van de maand
van 10 tot 12 uur (andere zondagen gesloten)
openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2
09-367 87 55
dinsdag
15.30-17.30 uur
woensdag
19-21 uur
zaterdag
14-16 uur
zondag
elke 1ste en 3de zondag van de maand van
10 tot 12 uur (andere zondagen gesloten)
GEMEENTESCHOOL UITBERGEN
Kleine Kouterstraat 1, Uitbergen
directeur: Johan Meganck
09-367 50 88
gemeenteschool.uitbergen@pandora.be
ANDERE DIENSTEN
DIENST OPVANGGEZINNEN
Zoek je een onthaalgezin in de gemeente of wil je zelf onthaalmoeder worden, neem dan contact op.
regionaal secretariaat
Bosstraat 14, 9420 Mere
053-83 77 68
fax: 053-84 05 80
contactpersoon: Mady Van Herreweghe via dogberlare@kvlv.be
in Berlare
Consultatiebureau Kind & Gezin, Molendreef 19
052-42 61 77
zitting: elke 1ste en 3de maandagnamiddag (enkel op af-spraak)
KIND & GEZIN
regiohuis Wetteren, Boomkwekerijstraat 1, 9230 Wetteren
elke werkdag van 9 tot 12 uur
09-366 68 57

consultatiebureau Berlare, Molendreef 19
052-42 61 77
elke 1ste en 3de maandag van de maand van 17 tot 19.30 uur
elke dinsdag van 17 tot 19.30 uur
elke donderdag van 13.30 tot 16 uur
verantwoordelijke: Marcelline Burm & Christina De Rudder
PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA)
Dorp 96
052-42 80 41
PWA-beambte: An Vanhove
pwa.berlare@skynet.be
Open elke werkdag van 9 tot 12 uur
en op dinsdagnamiddag van 16 tot 19 uur.
GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE
Schoolstraat 23, 9230 Wetteren
09-366 00 54
directeur: Fritz Van Damme
tekenacademie@wetteren.be
GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK & WOORD
Schooldreef 42, 9230 Wetteren
09-369 24 90
directeur: Dirk Lippens
academie.wetteren@skynet.be
www.wetteren.be/tekenacademie.htm
GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN
JEUGDRAAD
voorzitter: Steven Baeyens
052-42 53 59
Bosstraat 27, Berlare
baeyens_steven@hotmail.com
CULTUURRAAD
voorzitter: Lieve Petrens
E. Hertecantlaan 83, Berlare
SENIORENRAAD
voorzitter: Martha Tackaert
Hogeweg 8A, Berlare
MILIEURAAD
voorzitter: Albert De Smet
Kattebroeckstraat 37, Overmere
SPORTRAAD
voorzitter: Marc Dauwe
Daelvenne 10, Berlare
DORPSRAAD UITBERGEN
voorzitter: Roger Rogiers
Slot 25, Uitbergen

052-42 30 17
lieve.p@pandora.be

052-42 30 82
09-367 56 40

0495-72 50 25

09-367 60 60
0472 51 54 19
roger.rogiers@pandora.be

OCMW BERLARE
OCMW-RAAD
voorzitter: Bart Van Malderen
Dorp 55/1, Berlare

052-42 73 66
voorzitter@ocmwberlare.be
spreekuren op administratie OCMW, Baron Tibbautstraat 29a,
Overmere: maan-, woens- en vrijdag telkens van 11 tot 12 uur.
secretaris: Hilde Van der Jeugt
secretaris@ocmwberlare.be
OCMW raadsleden
Marleen Lateir
Broekstraat 5, Overmere
09-367 51 47
Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
052-42 57 16
Ingrid Rogiers
Gaver 32, Berlare
0478-29 31 03
Frans De Smet
Bergstraat 65, Berlare
052-42 20 12
Sabrina De Taey
Lindestraat 47a, Overmere
09-367 74 08
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Freddy Schatteman
Mandemakerstraat 4, Berlare
Martine Van De Velde
Boerenkrijglaan 31, Overmere
Martha Tackaert
Hogeweg 8a, Berlare

052-42 25 41
09-367 79 86
052-42 30 82

DIENSTEN OCMW
administratie
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

09-326 97 10
fax: 09-326 97 57
secretariaat@ocmwberlare.be

sociale dienst
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

09-326 97 10

Voor financiële tegemoetkomingen, budgetbegeleidingen, sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden en poetsdienst
aan huis, opname rusthuizen en serviceflats kan je elke voormiddag van 8.30 tot 12 uur terecht op de sociale dienst. Op dinsdag
ook van 17 tot 19 uur. Daarbuiten op afspraak.
mailadressen sociale dienst
- algemeen:
socialedienst@ocmwberlare.be
- woonbemiddeling: woonbemiddelingsdienst@ocmwberlare.be
- leefloon-wet maatschappelijk integratie: rmi@ocmwberlare.be
- maaltijd & poetsdienst: extramuralediensten@ocmwberlare.be
- lokaal opvanginitiatief asielzoekers:
loi@ocmwberlare.be
- schuldbemiddeling en budgetbegeleiding:
schuldbemiddeling@ocmwberlare.be
opnamedienst:
rusthuizen en serviceflats + zorgverzekering
Voor alle aanvragen tot opname in een van onze instellingen of
inlichtingen i.v.m. de zorgverzekering maak je best eerst een
afspraak met Wendy De Backer, sociaal verpleegkundige.
09-326 97 34 en opnamedienst@ocmwberlare.be
instellingen
Rust- en verzorgingstehuis Ter Meere
Baron Tibbautstraat 29, Overmere
directie: Freddy Schollaert
Rusthuis Herfstvreugde
Wegelken 6, Berlare
directie: Frieda De Meyer

09-326 97 30
fax: 09-326 97 58
termeere@ocmwberlare.be

052-42 32 09
fax: 052-42 60 83
herfstvreugde@ocmwberlare.be

Serviceflats
De Zilverberk, Dorp 99, Berlare
Boerenkrijghof, Baron Tibbautstraat 31, Overmere
SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
CV HULP IN WONINGNOOD
Dorp 101b, Berlare
voorzitter:
directeur:
administratie:
commissaris VHM:
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16-18 uur

Hogeweg 9, Berlare
Kruisstraat 45, Overmere
Loereveldstraat 28, Overmere
Bakkerstraat 162, Dendermonde
Donklaan 163, Berlare
Fochelstraat 10, Lebbeke
Bunderstraat 6a, Berlare
Hogeweg 8a, Berlare
Donklaan 22a, Berlare

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
ALGEMEEN
Brandweer en ziekenwagen (algemeen)
100
Politie (algemeen)
101
Brandweerkazerne, Dorp 99, Berlare
052-42 35 25
Commandant Van Accoleyen
052-42 21 12
Gezondheid
Antigifcentrum
070-24 52 45
Brandwondencentra
09-240 34 90 / 09-240 21 11
Tele-onthaal
106
Zelfmoordpreventie
02-649 95 55
Druglijn
078-15 10 20
Kinder- en jeugdtelefoon (Postbus 101, Gent)
09-223 22 11
Aids-telefoon 0
78-15 15 15
Hallo Kanker – Belgisch werk tegen kanker
0800-118 88
AA Groep ‘Nieuw leven’, Postbus 10 (Philemon) 052-42 26 34
AA Groep ‘Samen één’, Postbus 25 (Willy)
052-42 31 21
Elektriciteit een aardgas
Intercommuncale IMEWO
www.imewo.be
Algemeen nummer
078-35 35 34
Gasreuk
0800-65 0 65
Storingen en defecten
078-35 35 00
Defecte straatlampen
0800-6 35 35
www.straatlampen.be
Meteropneming
078-78 97 89
Waterleiding
VMW
www.vmw.be
Defecten en klantendienst
09-221 50 70
Telefoon-TV-Data
Belgacom storingen
0800-2 27 00
Belgacom klantendienst
0800-2 28 00
Mixt-ICS (kabel) algemeen nummer
015-66 66 66
Mixt-ICS (kabel) nieuwe aansluiting
015-66 67 77
Hogedrukleiding Distrigas
Fluxys Eergency number
0800-9 01 02
Vlaamse infolijn
0800-3 02 01
Centrum voor Morele Dienstverlening Aalst
Koolstraat 80-82, 9300 Aalst
053-77 54 44
CENTRUM ZIT-STIL
03-830 30 25
hyperactiviteit, concentratieproblemen, aandachtstoornis, impulsiviteit

052-42 57 60

Jan Willy Van Sande
Karolien Sercu
Lieve Van Cauteren
Hector Van Hoye
H. Van de Vijverstraat 38, Lokeren

openingsuren
maandag
9-12 uur
dinsdag
9-12 uur
woensdag
gesloten
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur

Raad van bestuur
Jan Willy Van Sande
Wim Arbijn
Robert Audenaert
Herman Burghgraeve
Camiel Moerman
François De Ridder
Marie-José De Schutter
Martha Tackaert
Marleen Zaman

FONDS VOOR KINDEREN VAN BIJ ONS
meldingspunt voor zieke kinderen en kinderen met een handicap
Viviane De Vriendt
052-42 48 45
Conny De Vriendt-Eric Van der Haeghen
0474-92 97 43
HINT
Aalst, Langestraat 12
053-71 19 86
Gent, Holstraat 123
09-234 05 80
hint@scarlet.be en http://home2.scarlet.be/hint/adres.htm

PASTOORS GROOT-BERLARE
St. Martinus Berlare & O.L. Vrouw Van Zeven Smarten
E.H. Marc Van Steen, Dorp 32, Berlare
052-42 33 97
0475-32 07 73
mail parochie: par2037@parochies.kerknet.be
mail pastoor: marcpetrus@belgacom.net
O.L. Vrouw Hemelvaart Overmere
E.H. Paul Van de Winkel, B. Tibbautstraat 8, Overmere
09-367 50 30
St. Pietersbanden Uitbergen
E.H. Daniël De Backer, Veerstraat 13, Uitbergen
09-367 54 94
POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
Baron Tibbautstraat 37, Overmere
tel.: 09-367 50 15
fax: 09-367 96 51
openingsuren
maandag 8-12 uur
13-17 uur
dinsdag
8-12 uur
13-17 uur
woensdag 8-12 uur
13-17 uur
donderdag 8-12 uur
13-20 uur
vrijdag
8-12 uur
13-17 uur
zaterdag 9-12 uur
Dorp 96, Berlare
openingsuren
maandag 9-12 uur
dinsdag
woensdag gesloten
donderdag gesloten
vrijdag
zaterdag gesloten

17-19 uur

hoofd uitleendienst: Diane Verhaegen
0496-72 17 87
bloedtransfusie:
Berlare: Maria De Decker
0472 48 68 34
Overmere: M. Van Den Eeckhout
09-367 83 75
Uitbergen: Willy Vertongen
09-367 97 60
ziekenwagen
105
uitleenposten (krukken, rolstoelen, …)
Berlare: Diane Verhaegen, Waterhoek 12
0496-72 17 87
Overmere: Lutgard Schepens, Lindestraat 83b 09-367 68 61
Uitbergen: Peter Adam, Koffiestraat 12
0495-89 14 06
VLAAMSE BEROEPSVERENIGING VOOR ZELFSTANDIG VERPLEEGKUNDIGEN
www.verplegingthuis.be
070-22 26 78
VLAAMSE VERENIGING AUTISME
ouder- en familievereniging

078-15 22 52
fax: 09-218 83 83
AUTISME@xs4all.be

WACHTDIENSTEN
dokters
De huisartsenwachtdienst begint op zaterdagmorgen 8 uur en
eindigt op maandagmorgen 8 uur. Indien er een feestdag gedurende de week voorkomt, begint de wachtdienst de avond voordien om 18 uur.
centraal nummer Berlare-Uitbergen-Schoonaarde 052-22 65 65
centraal nummer Laarne-Kalken-Overmere 09-365 09 01
Tijdens de weekdagen bel je altijd eerst je vaste huisarts. Indien
deze onbereikbaar is, kan je voor dringende medische problemen
steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.

17-19 uur

interventie
101
wijkinspecteurs
09-367 50 15
Berlare (*):
André Lion en Jonny Christiaens
Overmere:
Herwig Van de Velde
Uitbergen-Donk: Anja De Campenaere
(*): scheidingslijn tussen beide wijken: Hogeweg-DorpHoogstraat-Leopolddreef
Politie Zele
052 45 98 45
POSTKANTOREN
E. Hertecantlaan 43, Berlare
B. De Lausnaystraat 54b, Overmere

052-42 31 84
09-367 50 02

PROVINCIAAL INFOKANTOOR
SCHELDE- & DENDERSTREEK
09-345 49 62
Openingsuren: elke dag van 10 tot 13 uur en van 13.30 tot 16.30
uur (juli en augustus tot 18 uur). Gesloten van 25 december tot
en met 1 januari.
RODE KRUIS
voorzitter: Willy Vertongen
09-367 97 60
ondervoorzitter: Michel Van der Haegen
052-42 29 97
public relations: Piet Triest
052-42 40 39
jeugd rode kruis:
Stefaan en Wendy Sichien-De Meuleneir
0475-90 78 00
hoofd hulpdienst: Regina Malin
052-42 71 48
Regina.Malin@pandora.be
1ste adjunct hulpdienst: Diane Verhaegen
0496-72 17 87
hoofd leergangen: Martha Van Houtegem
09-367 97 60
sociale hulpverlening: Yvonne Van Malderen
052-42 37 90

tandartsen
apothekers

052-21 21 71
0900-10 500

WIT-GEEL KRUIS
Zele

052-44 93 83

ZIEKENHUIZEN
AZ Sint-Blasius, Kroonveldlaan 50, Dendermonde
algemeen
spoed
AZ Sint-Blasius (dagkliniek), Koevliet 6, Zele
ASZ Aalst, Merestraat 80, Aalst
Ziekenhuis O.L.V., Moorselbaan 164, Aalst
ASZ Wetteren, Wegvoeringstraat 73, Wetteren
algemeen
spoed
Stadskliniek, Lepelstraat 4, Lokeren

052-25 20 11
052-25 25 25
052-45 64 00
053-76 41 11
053-72 41 11
09-368 82 11
09-368 82 50
09-340 81 11

INSCHRIJVEN OP ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN VAN
DE GEMEENTE
cultuurnieuwsbrief via mail > stuur een mailtje met als
onderwerp ‘cultuur in je mailbox’ naar
cultuur@berlare.be
jeugdnieuwsbrief via mail à stuur een mailtje met als onderwerp ‘jeugd in je mailbox’ naar
jeugd.vorming@berlare.be
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MELDINGSKAART
Met deze meldingskaart kan elkeen klachten, problemen, opmerkingen of suggesties overmaken
aan het Gemeentebestuur. Het College van Burgemeester en Schepenen wil zo op een eenvoudige
manier luisteren naar u, de inwoners van Berlare, Overmere en Uitbergen.
Hoe gebruikt u de meldingskaart?
U vult de kaart in. Als u ook uw adres vermeldt, laten wij u weten wat er zal gedaan worden met
de door u naar voren gebrachte klacht, opmerking of suggestie.
U knipt de kaart uit en bezorgt ze aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 22,
9290 Berlare.
Wat gebeurt er met uw meldingskaart?
Na ontvangst, gaat uw kaart naar de betrokken dienst die binnen de twee weken een voorstel tot
oplossing overmaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Het College onderzoekt de voorgestelde oplossing en neemt de passende beslissing.
Binnen een week na de beslissing meldt het College u wat er zal gedaan worden.

MELDINGSKAART
Aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 22, 9290 Berlare
Ik wens de hiernavolgende klacht, opmerking, suggestie voor te leggen in verband met:
• Een concreet probleem zoals bijvoorbeeld: defect aan openbare verlichting, beschadiging wegdek,
probleem huisvuilophaling, enz…
• De werking van de gemeentelijke diensten.
• Enige andere materie die te maken heeft met het gemeentebeleid.
• Lokale politie: problemen omtrent inbraken in woningen, dienaangaande beveiligingsadvies,
herbezoek, slachtofferhulp, vakantietoezicht, enz…
........................................................................................................................................................
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