BERLARE IN BEELD

Voortaan vind je op deze laatste bladzijde een fotoverslag van enkele voorbije activiteiten.
Is jouw activiteit ook een vermelding waard? Bezorg de redactie dan een goede foto met een regel uitleg.
Wie weet staat jouw foto op de achterkant van de volgende Infogem!

Driekoningen zingen en spulletjes verkopen
op de kerstmarkt van de Oxfam Wereldwinkel.
De familie Sacré-Bonnarens en de jonge
zangertjes haalden maar liefst 1.172 euro op
voor projecten in Nepal. Bedankt iedereen!

Van 17 tot 27 januari brachten Filip De Sutter,
Frank Meulewaeter, Marc Clement en Michel Van der
Haegen voor de v.z.w. Finado een werkbezoek aan
Ethiopië. Op de foto worden zijn ontvangen door de
abuna (bisschop) van Addis Abeba.

<
Het dorpscomité van Overmere
organiseerde haar zesde
kerstboomverbranding.
Gezelligheid troef bij een hapje,
een drankje en live muziek
in de tent.

>
Een massa volk
voor de gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie
in Festivalhal Donkmeer
op zondag 21 januari.

<
In februari hield een ooievaar
de wacht bij de gsm-mast aan
de vrije basisschool aan het
Donkmeer.
Misschien kan je hem nog zien
in de buurt…
(foto: Katrien De Saedelaere)

>
Kermis in Overmere tijdens
het eerste weekend van februari:
een schot in de roos!

© Marc Van Gysegem

>

Nacht van de ﬁlm, KSJ Berlare.
(foto: Ann Ryckaert)

>
Begin februari behaalde de
11-jarige Astrid Vander Stappen
drie gouden medailles op de
Vlaamse jeugdzwemkampioenschappen in Antwerpen: 800 m
vrije slag (foto), 400 m vrije slag
en 100 m vlinderslag. Proﬁciat!
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Prijsvraag

FOTOWEDSTRIJD
GVK

Een nieuwigheid in Infogem

We hebben een fotograaf op pad gestuurd
en hij keerde terug met deze mooie foto.
Weet jij waar in Berlare deze alpaca werd gefotografeerd?
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden
van deze Infogem in.
Daar vind je ook hoe je de kaart kan terugbezorgen.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een
winnaar.
Hij of zij krijgt een waardebon ter waarde van 25 euro
voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden.
De winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende nummer.
Veel succes!
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Coördinatie fotograﬁe: Marc Van Gysegem
Artikels en activiteiten voor de kalender
voor het volgende nummer mei-juni worden verwacht
ten laatste op maandag 9 april op het redactiesecretariaat:
CC Stroming
Dorp 101, Berlare
052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
Foto’s kunnen nadien terug worden opgehaald op het redactiesecretariaat.
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Laureaten poëziewedstrijd CC Stroming
Terugblik in beeld

Met het oog op de familievoorstelling Scoliozee d’Artrozee vroegen we aan kinderen tussen 9 en 12 jaar
om een gedicht te schrijven waarin de zitzak de hoofdrol speelt.
Maar liefst 128 kinderen stuurden ons een gedicht. Hartelijk dank hiervoor, zeker ook aan de directie van de Berlaarse scholen.
Dank ook aan de jury: Jan Van Hee (beheerraad bibliotheek), Ann Pieters (bibliothecaris), Marleen De Vos,
Vanessa Thys (jeugdraad) en Femke Maes (jeugdraad). Freek Bisschop werd de ﬁere eigenaar van de turqoise zitzak.

binnenzijde achterﬂap
achterﬂap

EEN ZITTENDE ZITTENDE ZAK
Zitzak, een zittende zak
een zittende zak,
een zittende zak zei een zitzak.
Zo mooi, zo schoon die zittende zak
zei de zak, ja een zitzak.
Iedereen zegt kijk een zitzak,
een zittende zittende zak:
‘Hij zit in een zittende zittende zak’.
Ja een zitzak, zo heet ik niet echt hoor.
Mijn naam is Karel de zitzak.
Ik heet de zittende zaak.
Dat is mijn vriendin miss zitzak:
Ik hou van haar.
Dat ik een zitzak ben:
Oei ik ben een zitzak,
een zittende zak, zij Karel de zitzak.
Ik hou van zitten in een zitzak.
Grapje hoor miss zitzak.
OOO miss zitzak ik hou van je.
Maar toen gaf miss zitzak mij
een zitzakkende slag in mijn gezicht
en ze was weg mijn miss zitzak

DE KLEURRIJKE ZITZAK
Op een nacht droomde ik al
lang van een kleurrijke zitzak
met alle kleuren van de
regenboog en lila ook
Toen ontmoete ik de regenboog
met lila ook,
ik vroeg heeft u voor mij
de kleurrijkste zitzak ooit?
De regenboog met lila ook
antwoordde maar je weet toch ...
aan het einde van de regenboog
met lila ook staan genoeg
kleurrijke zitzakken en voor jou ook!

DE RARE ZITZAK
Op een koude winterdag was ik op zoek.
Weet je wat ik op de zolder vond in een hoek?
Geen kussens, geen deken, maar een dik pak.
Oei, wat raar! Het was een kleurrijke zitzak.
Ik heb hem naar mijn kamer meegenomen.
Die dag is mij iets raars overkomen.
Het klinkt misschien wel gek.
Maar toen ik mij erin neerzette,
kwam ik tereacht op een leuke plek.
Plots stond ik middenin een snoepparadijs.
Met heel veel lekker ijs ...
Koeken, snoep en chocolade groeiden aan de bomen.
Iets waar je alleen maar kan van dromen.
‘s Avons kon ik niet veel eten.
Maar mijn geheim mochten mijn mama en papa niet
weten.
De zitzak heb ik op mijn kamer laten staan.
Dan kan ik af en toe nog eens naar het snoepparadijs
teruggaan.

DROMEN IN MIJN ZITZAK
In mijn zitzak plof ik neer
En wieg ik heen en weer
Daarin kan ik heerlijk dromen
over alles wat zal komen.
Elke dag weer en keer op keer.
Maya Sacré

Jens De Wulf

Pauline Jacquet

Freek Bisschop

Fran De Wilde

DE ZIEKE ZITZAK
Er was eens een zitzak en die was heel ziek,
die stond in de woonkamer bij boer Piek.
Zijn kleur was lichtblauw,
en na een tijdje werd hij grauw,
niet van boer Piek, maar van zijn vrouw.
Die had veel te veel gewicht,
en ze ging altijd zitten op de zitzak zijn gezicht.
Het liefst zou hij willen scheuren,
maar dan zou de vrouw nogal zeuren.
Om ieders bestwil zal hij dat niet laten gebeuren.
Daarom zal hij blijven dromen,
van een dieet dat misschien wel zal komen.

DAAN
Ik heb vandaag een zitzak gekregen
maar geen gewone, moet je weten.
K woud daar ‘s avonds in gaan zitten
Opeens riep de zitzak AUW!
Ik ging rechtop staan en keek hem aan.
Toen zei hij: Zou jij graag hebben dat iedereen,
op jou gaat zitten, nou?
Ik keek hem vol verbazing aan.
Toen zei de zitzak: Ik ben Daan, aangenaam.
Hoe heet jij?
... ik noem Kotkodei.
Nu komen Daan en ik goed overeen.
Weet meer zeker dat ik het meen!
Janne Vandewalle

DE ZITZAK
Ik zat knus in mijn paarse zitzak.
Toen deed onze poes een ﬂik-ﬂak.
En kwam terecht op haar zitvlak.
Boem !!! zei de zitzak.
En we maakten samen nog een ﬂik-ﬂak.
Pauline Masquille

DE DROOMZAK
Zitzakken in de winkels, zitzakken overal,
zelfs in de hal.
Ik droomde dat ik er één had,
Ik ben het leven zonder zitzak zat.
Als ik een zitzak had, zat ik nooit meer op de mat.
Ik zou er mijn huiswerk in maken,
en er nooit meer uit geraken.
Ik zou er in slapen,
dan zou ik nooit of nooit meer gapen.
Ik zeg je: weg met de zetel, weg met de stoel,
dan wordt het een minder saaie boel
Iedereen zou er een kopen,
niemand zou meer buitenlopen.
Want iedereen zou in z’n zitzak liggen.
Maar toen deed ik mijn ogen op en zat ik op mijn bed,
een lelijk monster had mij uit mijn droomg gered.
Maar het is heel raar,
want de zitzakken stonden overal klaar.
Ik kan alleen maar hopen,
dat men ouders, er één zouden kopen.
Of dat ik er één zou winnen ...

EEN ZITZAK? DAT BEN IK!
Ik de zitzak, dat ben ik,
rond gevuld, zacht en dik,
ook al is mijn jasje blauw,
ik hou echt niet van de kou.

Femke Van Gaver

Gelukkig naait mama een lapje hier en een vodje daar.
Zo raak ik weer op dreef voor het komende jaar.
Mijn buikje en mijn rug worden wat bijgevuld,
En zo krijg ik weer mijn mooie ronde bult.

ZITZAKKEN
Ik loop langs straat
en weet je wat daar staat
een mooie zitzak
echt geen wrak
daar om de hoek komt de vuilniswgen
gaat hij die zitzak meenemen
zou ik me afvragen
die zitzak wat een schat
tussen het vuilnis gooien
wie bedenkt dat
die mens wat een zot
die zitzak overlaten aan zij lot
zomaar die zitzak laten gaan
deze zitzak ik van mij voortaan.

Lindert Van Den Bossche

Boris Hertecant

Mijn plaatsje is in de kamer ergens in een hoek,
verscholen onder een dekentje en papa’s lange broek.
Er zijn ook nog wat zetels en stoelen,
maar daarin kan niemand zich knus voelen.
Je hebt dan nog Pluch onze behaarde kat.
Ik wou dat ze wat minder op me zat !
Ze krabt me met haar nagels en begint te spinnne,
ze rukt de draadjes uit mijn linnen.

REDACTIONEEL
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Beste lezer,
2007 is al twee maand ver. Het nieuwe gemeentebestuur is geïnstalleerd en nam
reeds de eerste besluiten.
Een opvallend resultaat van een van die besluiten ligt momenteel voor u: een herwerkte
Infogem in kleur, om u nog beter te informeren over het reilen en zeilen in onze gemeente.
Net zoals vroeger blijft Infogem om de twee maanden in uw bus vallen.
Infogem is in de eerste plaats een informatieblad, maar het geeft ook u de mogelijkheid om zelf
bepaalde zaken aan het gemeentebestuur te melden. Middenin dit magazine vindt u voortaan een
handige meldingskaart die makkelijk uitneembaar is. Problemen, opmerkingen of suggesties kan
u noteren en overmaken aan het gemeentebestuur. Op de kaart zelf staat duidelijk uitgelegd hoe
u dat kan doen. De inhoud van uw meldingskaart wordt besproken op het eerst volgende College
van burgemeester en schepenen.
We houden u schriftelijk op de hoogte van wat er met uw melding gebeurt.
Op pagina 2 vindt u voortaan een fotowedstrijd. Als u weet welk plekje Berlare gefotografeerd
werd, maakt u kans op een leuke prijs. Antwoorden kan op het andere deel van de kaart in het
midden van dit magazine. De winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende nummer.
De redactie kiest er voor geen teksten over voorbije activiteiten meer op te nemen.
Wel kan u voortaan op de achterﬂap nagenieten van enkele recente activiteiten of gebeurtenissen
dankzij een fototerugblik. Indien u meent ook goede sfeerfoto’s te hebben van een voorbije
activiteit, dan kan u die bezorgen aan de redactie via cultuur@berlare.be of op het redactieadres,
Dorp 101. Digitale foto’s moeten wel geschikt zijn voor drukwerk en dus minstens 300 dpi
bedragen.
En een laatste nieuwigheid is de activiteitenkalender waarin voortaan enkel activiteiten zijn
opgenomen die toegankelijk zijn voor iedereen. Geen excuus meer om thuis te blijven!
Komende activiteiten kan u eveneens melden aan de redactie via bovenstaande contactgegevens.
Mij rest enkel nog Marc Van Gysegem te bedanken voor de mooie coverfoto.
Marc en zijn team slagen er telkens opnieuw in een stukje van onze gemeente op een artistieke
manier in onze aandacht te brengen.

met vriendelijke groeten
Anne-Marie De Lausnay

schepen bevoegd voor cultuur, landbouw, polders, dijken,
middenstand, lokale economie en groenplanning
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VERKIEZINGEN van kamer en senaat op 10 juni
Op zondag 10 juni vinden de Federale Parlementsverkiezingen plaats. De leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat worden om de 4 jaar verkozen.

Wie gaat stemmen?
In België geldt de stemplicht. Elke kiezer die voldoet aan
onderstaande voorwaarden, is dus bij wet verplicht om zijn
stem uit te brengen.
- Belg zijn op 5 april 2007;
- achttien jaar of ouder zijn op 10 juni 2007;
- op 10 juni 2007 niet strafrechterlijk uitgesloten of
geschorst zijn van het kiesrecht;
- in de bevolkingsregisters van Berlare ingeschreven zijn
op 5 april 2007.
Belgen die in het buitenland wonen en zich in de consulaire
registers hebben laten inschrijven én als zij de kiesvoorwaarden vervullen, zijn automatisch onderworpen aan de
stemplicht.
Zoals de wet voorziet, zal de in het buitenland verblijvende
Belg worden uitgenodigd om een keuze te maken uit de vijf
hierna volgende wijzen van stemmen:
- persoonlijke stemming in een Belgische gemeente;
- stemming bij volmacht in een Belgische gemeente;
- persoonlijke stemming in zijn Belgische diplomatieke of
consulaire beroepspost waar de betrokkene is
ingeschreven;
- stemming bij volmacht in de genoemde post;
- stemming per briefwisseling.

Stemming bij volmacht
Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te
geven. Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen. Er kan volmacht gegeven worden aan gelijk
welke andere kiezer. Iedere kiezer kan slechts één volmacht
krijgen.
Het volmachtformulier kan je afhalen op de dienst bevolking
of downloaden via volgende weblink:
www.verkiezingen.fgov.be/2007/2007_001/nl/AB19.DOC.
Volgende kiezers mogen een volmacht geven:
- de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat
is om naar het stembureau te komen. Dit moet blijken uit
een medisch attest.
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- de kiezer die zich om beroeps- of dienstredenen:
• in het buitenland bevindt, evenals de kiezers (leden
van zijn gezin of zijn gevolg) die met hem daar verblijven. Dit blijkt uit een attest van de werkgever.
• op de dag van de verkiezing in het buitenland bevindt
en zich dus onmogelijk kan aanbieden in het stembureau. Dit blijkt eveneens uit een attest van de
werkgever.
- de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of
kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die
met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep
blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van
de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.
- de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van
een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie
van de instelling waar de betrokkene verblijft.
- de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging
onmogelijk naar het stembureau kan komen. Dit blijkt uit
een attest van de religieuze overheid.
- de studenten die om studieredenen niet naar het
stembureau kunnen gaan. Dit blijkt uit een attest van de
directie van de studie-instelling.
- de kiezer die, om andere dan de hierboven vermelde
redenen, op de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is, omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland (voorbeeld om toeristische redenen), en zich dus
onmogelijk kan aanmelden bij het stembureau.
Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de
burgemeester van zijn woonplaats, na voorlegging van
de nodige bewijsstukken (voorbeelden: factuur
reisbureau, vliegtuigtickets, hotelreservaties).
Deze bewijsstukken moeten uiterlijk op zaterdag 9 juni
2007 worden ingediend. Wanneer de burgemeester deze
aanvraag aanvaardt, levert hij/zij een attest af.
Om te kunnen stemmen bij volmacht, moet de volmachtdrager op de verkiezingsdag het volmachtformulier en het
bijhorende attest bij zich hebben, samen met zijn eigen
oproepingsbrief en eigen identiteitskaart.
meer info:
dienst Bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
www.verkiezingen.fgov.be
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Versnelde oproep voor de
ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN
Tegen eind 2009 moet elke Belg in het bezit zijn van een
nieuwe elektronische identiteitskaart (EID). Om deze datum
te halen worden alle inwoners van onze gemeente in een
versneld tempo opgeroepen.
De EID heeft drie belangrijke functies:
- het bewijst je identiteit;
- het is een reisdocument binnen Europa;
- het is een communicatiemiddel met de overheidsdiensten.
De EID is een digitale versie van de ‘oude’ kaart, maar dan in
een kleiner, handiger formaat. Bovendien is ze voorzien van
een elektronische handtekening die rechtsgeldig is, met dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening. De EID blijft vijf jaar geldig. De geldigheidsduur houdt
verband met de ‘certiﬁcaten’ die de persoonsgegevens en de
handtekening beveiligen.

Kaart verloren?

Wie zijn kaart verliest,
belt best onmiddellijk CARD STOP : 02 518 21 17.
meer info:
dienst Bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be

Gratis kaartlezer voor 12-jarigen

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 het
bezit bent van een EID;
- als je identiteitskaart vervalt vόόr september 2008.
Bovendien kan je je vrijwillig aanbieden bij de dienst
bevolking om een nieuwe EID aan te vragen, ook als je
huidige kaart nog geldig is!

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);
- 12 euro.

Ben je net 12 jaar en dus de trotse bezitter van een elektronische identiteitskaart? Vraag dan als de bliksem je gratis
kaartlezer aan. Met deze kaartlezer kan je veilig chatten met
je vrienden. Maar eerst moet je samen met een van je ouders
een aanvraagformulier invullen op de volgende website:
http://readers.eid.belgium.be.
Meer informatie over chatsites kan je vinden op
www.saferchat.be.

3

OVERHEID

T
C H: met
Oinwoners
G E Z Gezocht
interesse voor de SENIORENRAAD
Hersamenstellen gemeentelijke adviesraad
Net als de gemeenteraad, wordt bij het begin van een nieuwe gemeentelijke bestuursperiode
de seniorenraad opnieuw samengesteld.
De seniorenraad adviseert het gemeentebestuur over alles wat met senioren te maken heeft.
Op deze manier kan je in zo’n raad actief meewerken aan het beleid en zelf accenten/prioriteiten naar
voor schuiven in het belang van alle inwoners van onze gemeente.
Daarnaast organiseert de raad ook zelf een aantal activiteiten zoals een infonamiddag rond
valpreventie,…
De raad is samengesteld uit verenigingen die met vrijwilligers en/of beroepskrachten werken, en uit
individuele burgers die geïnteresseerd zijn in seniorenbeleid.
Via deze weg roept het gemeentebestuur geïnteresseerde burgers op om zich kandidaat te stellen voor
de seniorenraad. Een schriftelijke kandidatuur, met motivatiebrief en contactgegevens, kan je tegen
uiterlijk donderdag 15 maart 2007 bezorgen aan het College van burgemeester en schepenen, Dorp 22.
Het gemeentebestuur kijkt vol verwachting uit naar je inbreng!
meer info: secretariaat gemeentebestuur, Véronique De Laender, 052 43 23 40 en
secretariaat@berlare.be

1700: het NIEUWE NUMMER van de Vlaamse infolijn
Bij elke grote of kleine stap in je leven duiken heel wat vragen voor de overheid op.
En daarvoor kan je voortaan 1700 bellen. Want de Vlaamse Infolijn heet nu gewoon 1700.
Je wilt bouwen, opnieuw gaan studeren of een eigen zaak starten …
Je hebt vragen over studietoelagen of over goedkopere energietarieven …
Met die en vele andere vragen kan je steeds bij 1700 terecht.
Je vraag wordt meteen beantwoord of je wordt meteen doorverwezen naar de juiste persoon.
En als je vraag moeilijker is, bellen de medewerkers van de Vlaamse Infolijn je zelf terug met het juiste
en volledige antwoord. Meestal de dag zelf, uiterlijk binnen twee werkdagen.
Wie surfen handiger vindt, kan ook terecht op www.vlaanderen.be.
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Oproep deskundigen GECORO
GECORO staat voor gemeentelijke Commissie voor ruimtelijke ordening.
De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen en deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening. In het totaal mag deze Commissie maximaal 13 leden
tellen, waarvan minimaal een vierde deskundigen. De GECORO zetelt voor een periode van zes jaar,
gelijklopend met de gemeentelijke legislatuur.
De Commissie krijgt allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste taken
hebben te maken met ruimtelijke planning binnen de gemeente zoals de opmaak van het
structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Na de installatie van de gemeenteraad wordt nu ook de GECORO opnieuw samengesteld.
Ben je inwoner van Berlare en voel je je geroepen om als deskundige te zetelen in deze GECORO?
Stel je dan vóór 1 april kandidaat door een schrijven te richten aan het College van burgemeester
en schepenen, Dorp 22, of door een mail te sturen naar ruimtelijke.ordening@berlare.be.
Een deskundige moet een zekere aﬃniteit of ervaring hebben met ruimtelijke ordening.
Praktijkkennis of ervaring door de uitoefening van een speciﬁek beroep (stedenbouwkundige,
architect, landmeter, …) is wenselijk.
meer info: Kristof Van Peteghem, stedenbouwkundig ambtenaar, 052 43 23 46 en
ruimtelijke.ordening@berlare.be

DEFECTE straatlampen: wat nu?
We rekenen op je medewerking!
Een goede straatverlichting draagt bij tot de veiligheid van de bewoners,
de voorbijgangers en het verkeer. Buurtbewoners zien meestal als eerste
wanneer een lamp stuk is. Daarom rekent het gemeentebestuur in het
bijzonder op hen om een defect snel te melden.
Defecte lampen worden bij voorkeur geregistreerd via een formulier op
www.straatlampen.be.
Wie niet over internet beschikt, kan een defect doorbellen naar het gratis
telefoonnummer 0800 6 35 35.

Wanneer worden defecte straatlampen hersteld?

straten uitvalt, ligt de oorzaak wellicht aan het
elektrisch voedingsnet.
Technici komen binnen de 48 uur ter plaatse
om het defect op te sporen en te herstellen,
hoewel de herstelling van dergelijke defecten
soms langere tijd kan duren.
Ook bij een aanrijding of beschadiging van een
paal of armatuur van de openbare verlichting,
kan door de bestelling van nieuw materiaal de
herstelling langer op zich laten wachten.

Een defecte straatlamp, waarvan de gegevens op een correcte en volledige manier zijn doorgegeven, worden binnen de 14 dagen hersteld.
Het gaat hier enkel om een defect aan één lamp.
Wanneer de politie een defect meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt
de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd, ook tijdens het
weekend.
Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige straat of meerdere
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REUZEZWERFVUILACTIE in
Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen: 31 maart
Zwerfvuil is nog steeds een probleem.
Afval langs bermen, in natuurgebieden is nochtans met een beetje
verantwoordelijkheidsgevoel en zelfdiscipline van iedereen te voorkomen, toch?
In afwachting daarvan moeten wij geregeld op pad om onze gemeente netjes te houden.
Dit jaar pakken we het aan samen met de gemeentebesturen van Laarne, Wetteren en
Wichelen. Een grote, gezamenlijke actie dus om te laten inzien dat dergelijke opruimacties
eigenlijk overbodig zouden moeten zijn.
We nodigen alle scholen, sociale, culturele en sportverenigingen uit om samen op 31 maart
een halve dag de handen uit de mouwen te steken voor deze grote lenteschoonmaak.
Het gemeentebestuur zorgt voor zakken. Het enige wat je nodig hebt, is een paar handschoenen
en een dosis bereidwilligheid. In ruil krijg je veel voldoening en vooral propere bermen en straten!
We verwachten jullie massaal om 9 uur aan de kerk van Berlare, Overmere of Uitbergen.
Alvast bedankt!
meer info: dienst Milieu, Gaby De Bruycker, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

PREMIE Optimaz-elite
Vanaf 1 januari 2007 kent Informazout een
premie van 250 euro toe aan consumenten die
een condensatieketel met Optimaz-elite label
plaatsen, en dit zowel bij nieuwbouw als bij het
vernieuwen van de installatie.
Als de prijzen van de brandstoﬀen stijgen, heb
je nog meer redenen om te kiezen voor een
zo zuinig mogelijke verwarmingsinstallatie.
De verwarmingsinstallaties op stookolie die
van de condensatietechniek gebruik maken,
recupereren haast volledig de latente warmte
die anders via de afvoerpijp of de schoorsteen
verloren gaat. Het label ‘Optimaz-elite’ wordt alleen toegekend aan ketel/brander-combinaties
die een verbrandingsrendement van meer dan
97,5 % halen. Dat bijzonder hoge rendement
doet tegelijk het verbruik tot 30% dalen in
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vergelijking met dat van een oude verwarmingsketel. Jaar na jaar.
Bovendien geeft Informazout nu, voor installaties tot 30 juni 2007, een premie van 250
euro voor een nieuwe Optimaz-elite installatie.
Zonder het ﬁscale voordeel te vergeten dat in
2007 tot 2.600 euro kan oplopen bij vervanging
van een bestaande installatie!
Ideaal voor een rationeel energieverbruik en
een grotere milieuzorg.
meer info: www.absoluutdewarmste.be

OVERHEID

Raadpleging van PERSOONLIJKE GEGEVENS in het RIJKSREGISTER
Als je over een PC met kaartlezer, internet en de geschikte software (browser en middleware) beschikt,
kan je op een veilige manier:
- je persoonlijke gegevens in het Rijksregister opvragen;
- nagaan wie gedurende de voorbije zes maanden je gegevens in het Rijksregister heeft ingekeken;
- uittreksels uit het bevolkingsregister aanvragen.
Je certiﬁcaten moeten wel worden geregistreerd op de PC met behulp van de middleware.
Instructies zijn te vinden op www.eid.belgium.be.
meer info:
dienst Bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
www.berlare.be (doorklikken naar ‘leven en welzijn’ - ‘identiteit’ - ‘identiteitsbewijzen’)
www.eid.belgium.be
www.kaartlezers.be
www.rijksregister.fogov.be

Oprichting GEMEENTELIJKE RAAD
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

JOBFINDER krijgt
nieuwe stek op het OCMW

Jouw medewerking telt!
Het College van burgemeester en schepenen zal de Gemeenteraad
in een volgende zitting voorstellen om een Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) op te richten. Deze Raad, die zal
bestaan uit mandatarissen en burgers, wil adviezen formuleren en
coördinatie-initiatieven opstellen inzake Ontwikkelingssamenwerking.
De GROS wil een overleg- en coördinatieorgaan worden dat verbindingen legt tussen bestaande hulporganisaties, die onder meer in onze
gemeente werkzaam zijn, geïnteresseerde burgers en de lokale overheid
om een ontwikkelingssamenwerkingprogramma met eﬀectieve steunmogelijkheden uit te bouwen. Het begrip ‘Ontwikkelingssamenwerking’
is daarbij niet beperkt tot de ‘derde wereld’ maar omvat eveneens de
‘vierde wereld’ hier bij ons.
Schepen Tom Temmerman is hiervoor bevoegd en zal worden bijgestaan
door deze nog op te richten adviesraad. De modaliteiten van deze Raad
moeten nog worden uitgewerkt, aangezien dit een nieuw project is .
Verenigingen en burgers, die interesse tonen en vooral hun steentje willen bijdragen, kunnen hun naam, werking en motivatie bezorgen vóór
31 maart aan het College van burgemeester en schepenen, Dorp 22.
meer info: Tom Temmerman, schepen, 09 367 72 93 en
schepentemmerman@berlare.be

Al enkele jaren hebben de gemeentebesturen
van Berlare en Zele samen een jobﬁnder in
dienst. Momenteel is dit Els Van Goethem.
Zij helpt werkzoekenden bij het vinden van een
passende job.
Vroeger was ze bereikbaar in het voormalige
politiekantoor te Berlare.
Vanaf nu kan je haar vinden op het OCMW
Berlare, Baron Tibbautstraat 29a te Overmere
op maandag, dinsdag en vrijdag van 13.15 tot
16 uur. Je kan vooraf een afspraak maken op
het nummer 09 326 97 10.
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Initiatief BUITENSCHOOLSE OPVANG:
inschrijvingen paasvakantie
Beste ouders en kinderen
Tijdens de komende paasvakantie van maandag 2 tot en met vrijdag 13 april,
richt het gemeentebestuur kinderopvang in voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Dit vindt plaats in:
• De Boomhut, Gaver 72 in Berlare
• De Speling, Fortstraat 18a in Overmere
• ’t Biebelotje, Veerstraat 36 in Uitbergen

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

Openingsuren: van 7 uur tot 18.30 uur

Drank en vieruurtje worden gratis aangeboden.
De kinderen brengen zelf een tussendoortje mee voor rond half tien ’s ochtends en boterhammen voor ’s middags.
Ouderbijdragen:
EURO

AANTAL UREN

3 euro

voor een verblijf van minder dan 3 uur

4,50 euro

voor een verblijf tussen 3 en 6 uur

9 euro

voor een verblijf vanaf 6 uur

Vermindering vanaf 2de kind (-25% op het totale bedrag).
Mogelijkheid tot aanvraag van sociaal tarief (-50%).
Info over het uitgewerkte programma kan je navragen op de locaties.

Inschrijvingsavond op dinsdag 13 maart tussen 18 en 19 uur op de locatie waar je je kind wil laten opvangen.
Schriftelijke (ook e-mails) of telefonische inschrijvingen worden pas na 14 maart 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, volgens de vernieuwde procedure
die sinds juli van kracht is.
Voor verdere informatie en voor nieuwe inschrijvingen kan je steeds terecht bij Patricia Poppe of Anja Nobels,
coördinatoren IBO, via 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be.
ter info: sluitingsperiodes zomerverlof 2007:
- Berlare:
16 tot 27 juli
- Overmere:
30 juli tot 10 augustus
- Uitbergen:
23 juli tot 10 augustus
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Inschrijvingsformulier IBO Paasvakantie 2007
Breng dit ingevulde formulier mee op dinsdag 13 maart tussen 18 en 19 uur.
Naam en voornaam
Geboortedatum
Adres
Telefoon
School
Administratief dossier ok?

ja/neen

afspraak op :

Administratieve wijzigingen?
Indien je je kind(eren) inschrijft voor een daguitstap, schrijf je hen in voor een ganse dag.
Meer info vind je in de programmabrochure die beschikbaar zal zijn vanaf de inschrijvingsavond.

Locatie Belare
VM

NM

Locatie Overmere

Locatie Uitbergen

VM

VM

NM

NM

Maandag 2 april

Dinsdag 3 april

Woensdag 4 april

Donderdag 5 april

Daguitstap alle groepen

Daguitstap t.e.m. 2de Lj.

Vrijdag 6 april

Dinsdag 10 april

Woensdag 11 april

Donderdag 12 april

Daguitstap alle groepen

Daguitstap 3de Lj-6de Lj

Vrijdag 13 april
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NIEUWE WAPENWET:
laatste kans tot regularisatie
De nieuwe wapenwet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 juni 2006.
In Infogem september-oktober 2006 meldden we dat iedereen tot 9 december 2006 zijn wapen
kon laten vernietigen, regulariseren of een aanvraag kon indienen voor een wapenvergunning.
Deze ‘amnestieperiode’ wordt uitzonderlijk en eenmalig verlengd tot uiterlijk 30 juni 2007.
Tot deze datum kan je bij de Lokale Politie:
- je wapen(s) binnenbrengen voor afstand en vernietiging of regularisatie;
- gekende of onbekende jachtwapens laten registreren (bezitters van een jachtverlof );
- een wapenvergunning van het nieuwe type aanvragen indien de bestaande vergunning ouder
is dan 5 jaar.
De Lokale Politie stelt vast dat heel wat mensen die tot de laatste categorie behoren en als
dusdanig gekend zijn in het Centraal Wapenregister, zich nog niet aangemeld hebben voor
regularisatie van hun wapenvergunning.
Je kan met je wapen(s) terecht op het Politiekantoor in Overmere (Baron Tibbautstraat 37):
- elke donderdag van 8 tot 12 en van 13 tot 17 uur;
- elke eerste zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur.
Na 30 juni 2007 wordt vervolging niet uitgesloten voor wie nog niet-geregulariseerde wapens
op basis van de oude wetgeving in bezit heeft.
meer info: Lokale Politie, 09 367 50 15

SNELHEIDSCONTROLES
in Uitbergen
De komende maanden zullen geregeld
snelheidscontroles worden uitgevoerd
in het dorp van Uitbergen.
Een verwittigd man…
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HINT-tips
HINT is een onafhankelijke informatiedienst, op initiatief van het provinciebestuur.
Iedereen kan er terecht met vragen die op een of andere manier met handicap te maken hebben.

Samen op stap in de Vlaamse Ardennen
Op vrijdag 20 april 2007 organiseert ‘Comité 2000 Ename’ een wandeling voor personen
met en zonder handicap.
De wandeling start om 10 uur en eindigt om 16 uur. Om 12 uur krijg je belegde broodjes
en een drankje. Je betaalt hiervoor 3 euro.
Leerlingen uit de Oudenaardse scholen zorgen voor assistentie.
Er zijn aangepaste toiletten, ruimtes voor verzorging en reserverolwagens voorzien.
Er is ook een dokter aanwezig.
inschrijven tot eind maart: Dirk Van Durme, 0498 73 78 75
HINT, 09 234 05 80
meer info: www.freewebs.com/comite2000/index.htm
HINT, 09 234 05 80, hint@scarlet.be en www.hintoostvlaanderen.be

Reva-beurs in Flanders Expo
Van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 april, vindt in Flanders Expo Gent, de Reva-beurs plaats.
Dit is een hulpmiddelenbeurs voor personen met een handicap.
De beurs is doorlopend open van 10 tot 18 uur.
Je kan nog steeds naar HINT bellen voor vrijkaarten.

EURO-CHILDREN zoekt GASTGEZINNEN
Euro-Children v.z.w. biedt jaarlijks vakanties aan aan kinderen uit probleemgebieden in Europa.
De kinderen komen uit Slowakije, Kroatië en Bosnië-Herzegovina en verblijven hier drie weken
in een gastgezin tijdens de zomervakantie.
Tijdens de grote vakantie 2007 wil de v.z.w. ongeveer 250 kinderen tussen 9 en 12 jaar uitnodigen.
Hiervoor is men nog op zoek naar een honderdtal nieuwe gastgezinnen. De mogelijkheid bestaat
dat deze kinderen jaarlijks bij het gastgezin terugkeren en niet zelden ontstaan uitzonderlijke
vriendschappen tussen het gastgezin, de kinderen en hun ouders.
meer info: Euro-Children v.z.w., 03 247 88 50, info@eurochildren.be en www.eurochildren.be
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KAOS zoekt BOEIENDE MENSEN
Een plaatsje aan tafel, een bed, een groot hart?
Wil jij zorgen voor andermans kind?
Geschikte pleeggezinnen zoeken is het werk van KAOS.
Infoavonden:
dinsdag 20 maart om 20 uur in CC Nova, Molenstraat 2b in Wetteren
donderdag 26 april om 20 uur in de Vrije Basisschool,
Kerkstraat 12 in Herzele
meer info: 053 77 30 30

VRIJWILLIGER in de WERELDWINKEL? Welkom!

Van 3 tot 11 maart 2007 is het week van de vrijwilliger.
Oxfam Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die opkomt
voor een rechtvaardige wereldhandel en voor ieders recht op een menswaardig leven.
In de wereldwinkel verkopen we Fairtradeproducten waar de producenten uit het zuiden een
eerlijke prijs voor krijgen. Maar we doen meer dan dat: we willen informeren over onze producten
en we willen wegen op het beleid.
Ben jij ook bekommerd om de toestand in de wereld?
Ben je op zoek naar een leuk en zinvol engagement?
Werk dan mee in Oxfam Wereldwinkel Berlare!
Kom eens langs in de Wereldwinkel om vrijblijvend kennis te maken met onze werking.
Oxfam Wereldwinkel Berlare
Dorp 67
woensdag: 15 tot 18 uur
zaterdag: van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 16 uur
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Nieuws uit het RODE KRUIS

Vervangen ziekenwagen

Stijgend aantal bloedgevers

De ziekenwagen van de afdeling Groot-Berlare
- Schoonaarde is meer dan veertien jaar oud.
Wij wachten momenteel op de toelating van
hogere instanties in het Rode Kruis om ons een
andere ziekenwagen aan te schaﬀen.
De huidige wagen willen we graag ombouwen
tot een materiaalwagen, op voorwaarde dat er
niet te veel kosten aan zijn.

Wij hebben de jaarlijkse resultaten binnen
gekregen van de bloedgevers. Wij kunnen
melden dat het aantal bloedgevers groeit in
onze afdeling. Alle nieuwe donoren en vaste
waarden willen wij graag bedanken voor de
inzet om de medemens te helpen. Ondanks dit
goede nieuws, blijft het Rode Kruis op zoek naar
nieuwe kandidaten. Momenteel is er een tekort
aan de bloedgroepen O en B.

Project Mozambique
Reeds verschillende jaren is onze afdeling een
van de voortrekkers bij de wederopbouw van
het eiland Mozambique. Wij volgen de evolutie
van de projecten ter plaatse met aandacht op.
Onze mensen leiden de plaatselijke hulpverleners op, zodat zij in de toekomst weer op eigen
kracht in de behoeften van hun landgenoten
kunnen voorzien. Wij steunen ook in 2007 dit
project met een geldelijke bijdrage.

Stickeractie
Op 26 april wordt het startschot gegeven voor
onze jaarlijkse stickeractie. Onze medewerkers
komen dan langs bij je thuis of je vindt hen aan
de gekende standplaatsen. Wij hopen op jullie
steun te mogen rekenen.

Gerenoveerd lokaal
Onze mensen zijn druk bezig met het inrichten
van onze gerenoveerde lokalen (Dorp 96).
Van zodra de verhuis achter de rug is, nodigen
we iedereen uit voor een bezoek. Hou daarom
de volgende Infogem in de gaten.

Komende activiteiten
Onze afdeling staat paraat op de motorcross
van Kalken op 25 maart en 22 april. Tussendoor
kan je op ons rekenen bij de wielerwedstrijd in
Berlare op 9 april.

Dankzij jullie milde steun, kunnen wij heel veel
projecten en activiteiten ondersteunen, en zijn
wij er … voor jullie.
Willy Vertongen
Voorzitter Groot-Berlare en Schoonaarde
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ACW BERLARE: 2de OSCAAR-PRIJS op rerum novarum
Voor het tweede jaar op rij reikt het gemeentelijke ACW van Berlare de ‘OSCAAR-prijs’ uit.
Daarom organiseert het op woensdag 16 mei om 20 uur een feestelijk avondgebeuren in de Parochiale Kring
in Overmere.
Tijdens deze bijeenkomst wordt de ‘OSCAAR’ uitgereikt. Deze trofee staat symbool voor het sociaal engagement van de
vrijwilliger binnen onze gemeente. Aan de oscaar 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:
- actief zijn op het vlak van internationale solidariteit;
- een duidelijke band hebben met en/of activiteiten ontplooien in de gemeente Berlare;
- initiatieven ontwikkelen om de mensen hier te sensibiliseren, hen kennis te laten maken met de situatie ver buiten onze
landsgrenzen;
- structureel werken. Dat wil zeggen dat het de bedoeling moet zijn mensen te helpen hun lot zoveel mogelijk zelf in eigen
handen te nemen en hun situatie te verbeteren.
Met de uitreiking van ‘OSCAAR’ en de bijhorende geldsom willen het ACW en zijn deelorganisaties hun appreciatie
uitdrukken voor de inspanningen die bepaalde initiatieven op vrijwillige basis leveren.

Doe mee
Je kent een organisatie of persoon die in aanmerking komt? Schrijf je kandidaat dan in.
Stuur vóór 8 april bijgevoegd inschrijvingsformulier in waarin je een korte voorstelling maakt van het initiatief.
Je wil zelf niet inschrijven maar kent mensen die dat mogelijk wel willen doen? Geef dan deze informatie door.
De genomineerde kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd op een voorbereidende bijeenkomst. Tijdens de feestelijke
zitting krijgen de genomineerde projecten de kans om zich voor te stellen. Alle aanwezigen brengen dan hun stem uit voor
het ‘beste’ project. De ‘OSCAAR’ en het bijhorende bedrag van 300 euro worden die avond zelf uitgereikt.
Gelieve de inschrijvingsformulieren vóór 8 april te bezorgen aan:
- René Stevens, Zandbergstraat 17, stevensrene@skynet.be;
- Raf Maes, Kruisstraat 39, rafmaes@telenet.be;
- Jan De Palmenaer, Veerstraat 81 B, jandepalmenaer@hotmail.com.
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VOORDRACHT ‘OSCAAR’ 2007

Deze persoon/organisatie of dit project wordt voorgedragen als kandidaat voor de ‘OSCAAR’ 2007
met het criterium ‘actief zijn op het vlak van internationale solidariteit’.

Naam kandidaat:

Contactgegevens kandidaat:

Korte voorstelling van het project:

Motivatie voordracht:

Voorgedragen door:
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JEUGDRAAD BERLARE stelt voor:
SKWAT-dag op zaterdag 24 maart

De Roefelaars van toen zijn vandaag de organisatoren van een heuse
SKWAT-DAG. Een hele dag Skwatten met onze kleinsten,
workshops voor adolescenten en een superfuif om onze dag af te sluiten!
In kleine groepjes bezoeken we een hele dag lieve, bereidwillige handelaars die hun deuren openzetten voor ons. Een stoer verhaal, een leuke doe-opdracht of eens achter de schermen van Berlare
kijken? Alles komt aan bod om onze nieuwste generatie te vermaken.
Meer info en details komen er snel aan. Via briefjes, de jeugdnieuwsbrief, aﬃches, mond-aan-mond
reclame en de jeugdbewegingen zullen we jullie warm maken om samen met ons op avontuur te
trekken! Voor de Skwatters van het lager onderwijs wordt deze superdag afgesloten met de formitastische, ongelooﬂijke en wereldberoemde OENKIE BOENKIE FUIF! De fuif van het jaar voor Skwatters tot het 6de leerjaar met speciaal licht en geluid, jullie favoriete muziek en zonder ouders…
Vooraf inschrijven voor deze feestdag is verplicht. Plaats van afspraak: Festivalhal Donkmeer.
Heel deze dag kan je mee beleven voor slechts 8 euro, verzekering inbegrepen! Je kan er ook voor
kiezen om alleen maar te komen Skwatten en niet naar onze fantastische fuif te komen natuurlijk.
Of ben je een dagje aan zee en kun je maar net op tijd zijn voor de fuif, dan betaal je slechts 4 euro.
In het ticket voor ‘Oenkieboenkie’ zijn reeds 3 drankjes en een zakje chips verrekend.
Al te oud om te Skwatten en nog te jong om zwaar te fuiven? Voor jullie organiseren we een hele
namiddag workshops! Djembé? Graﬃti? Breakdance? Wat denk je ervan? Hou zeker de winkelramen in het oog voor meer info! Inschrijven verplicht want de plaatsen zijn beperkt.
Wees er dus snel genoeg bij!
Voor deze workshopnamiddag betaal je 6 euro, inclusief de huur van een djembé, gebruik van
spuitbussen en een verzekering.
Om 21 uur gaan we de ﬁnale van onze feestdag in. Zin om nog eens zwaar door te zakken,
je nieuwe danskunstjes te tonen of gewoon een leuke avond te beleven in de grootste zaal van
Berlare? Na het succes van vorig jaar in SCC De Venne, komt THE PARTY ON SQUAD ons weer
trakteren op oorverdovende beats, snijdende gitaren, romantische plakkers en de grootste en
beste feestmuziek.
Tickets in voorverkoop kosten 4 euro. Binnenkort te krijgen bij alle jeugdverenigingen,
de jeugddienst en jeugdraadbestuursleden.
meer info: Willem Van Steendam, 0486 86 19 21
Sven Possé, 0486 43 94 13
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AANBOD JEUGDDIENST:
GRABBELPAS & SWAP paasvakantie
GRABBELPAS (6 t.e.m. 11 jaar)

SWAP (12 t.e.m. 15 jaar)
geboortejaren: 1992, 1993, 1994 en 1995

dinsdag 10 april, 9.30 - 11.30 uur:
waterbeestjes vangen
in samenwerking met v.z.w. Durme
Scheppen en determineren van waterbeestjes in een sloot
in de omgeving van Berlare broek.
voor wie: 9- tot 11-jarigen
(geboortejaren: 1996, 1997 en 1998)
plaats:
inkom Nieuwdonk (houten chalet)
prijs:
2 euro met grabbelpas (3 euro zonder pas)
max. 20 deelnemers

woensdag 11 april, 13.30 - 15.30 uur:
knutselen met natuur
in samenwerking met v.z.w. Durme
We gaan knutselen met alles wat we in de natuur
kunnen vinden.
voor wie: 6- tot 8-jarigen
(geboortejaren: 1999, 2000 en 2001)
plaats:
Gemeentelijke feestzaal Overmere
prijs:
2 euro met grabbelpas (3 euro zonder pas)
max. 20 deelnemers

dinsdag 10 april, 13.30 - 15.30 uur:
survivaltocht
in samenwerking met v.z.w. Durme
Avonturenwandeling door ongekende wildernis van het
moerasbos aan het donkmeer,
enkel met de natuurgids toegankelijk. Laarzen zijn absoluut
noodzakelijk.
plaats:
inkom Nieuwdonk (houten chalet)
prijs:
2 euro met SWAPpas (3 euro zonder pas)
max. 20 deelnemers

GRABBELPAS & SWAP
10- tot 15-jarigen

donderdag 12 april, hele dag:
Kriebelmania
in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst
Kriebelmania is een kennismaking met allerlei avontuurlijke
sporten in provinciaal domein ‘De Gavers’ in Geraadsbergen.
Let op:
Wie wil deelnemen aan watersporten, zal een
zwembrevet moeten voorleggen.
voor wie: 10- tot 15-jarigen (geboortejaren: 1992, 1993,
1994, 1995, 1996 en 1997)
plaats:
de bus vertrekt in Berlare, Overmere
en Uitbergen
Prijs:
4 euro met SWAP- of grabbelpas
(7 euro zonder pas)

Inschrijven voor deze activiteiten kan op de dienst Jeugd & Vorming (Gaver 72)
vanaf maandag 5 maart.
De passen zelf (grabbelpas en SWAP) worden dan ook te koop aangeboden en kosten 4 euro.
meer info: dienst Jeugd & Vorming, Amber Vande Winckel, 052 42 77 56 en
jeugd.vorming@berlare.be

17

JEUGD

APRÈS-SKI FUIF: terug van weggeweest
Op zaterdag 5 mei kan je in zaal Mic Mac (naast
café het Zolderken) voor de 3de keer terecht
voor een après-ski fuif.
Net zoals de voorbije edities mogen jullie in
een sfeervol decor een overdosis foute muziek
en aangepaste dranken verwachten. Zo lijken
jullie recht van de skipiste een Oostenrijks café
binnen te stappen. Verkleed komen is dus de
boodschap!
Naar goede gewoonte zullen Herr Flick en Von
Smallhausen alles in goede banen leiden.
tickets aan de kassa: 3 euro
organisatie: Bosquimano v.z.w.
www.bosquimano.be

DIENST JEUGD EN VORMING zoekt MONITOREN
JEUGDDIENST EN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Hallo jeugdige
Ben je minstens 17 jaar (of word je dat dit jaar) 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
bij de jeugddienst of de buitenschoolse kinderopvang.
meer info: jeugddienst, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
buitenschoolse kinderopvang, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be
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G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D B E R L A R E - O V E R M E R E - U I T B E R G E N

Cabaret tegen ZINLOOS GEWELD
Op woensdag 12 april 2006 wordt de 17-jarige tiener Joe Van Holsbeeck in een overvolle
lokettenzaal van Brussel-Centraal doodgestoken om zijn mp3-speler.
Deze roofmoord is een zoveelste voorbeeld van zinloos geweld.
Op 18 april 2006 nam Theaterbureau XL v.z.w. het initiatief om samen met haar artiesten de actie ‘Artiesten Tegen Zinloos Geweld’ op te starten. De actie kreeg ook een
sterk logo: een vlinder als positief symbool tegen agressie, geweld en onverschilligheid. De artiesten brachten het vlindersymbool aan op hun ﬂyers, aﬃches en websites.
De reacties waren zo hartverwarmend dat de oprichting van een aparte v.z.w. Zinloos
Geweld niet kon uitblijven.
De v.z.w. wil op een permanente manier preventie- en sensibiliseringsprojecten ontwikkelen om zo op termijn een structurele mentaliteitsombuiging teweeg te brengen.
De v.z.w. is dan ook initiatiefnemer van ‘De eerste dag tegen de zinloosheid van geweld’, die plaats
vindt op 12 april 2007. Maar ondertussen is de volledige maand april, dankzij de medewerking van
heel wat organisaties, ook uitgegroeid tot een sensibiliserings- en campagnemaand.
Ook CC Stroming verleent haar medewerking aan de strijd tegen zinloos geweld en verwelkomt
leden van de v.z.w. tijdens de cabaretvoorstelling ‘Terminaal’ van Gino Sancti op zaterdag 28 april
om 20 uur. Voor en na de voorstelling kan je terecht in de foyer voor informatie over de v.z.w. en
kan je vrijblijvend gadgets kopen als steun voor het initiatief.
meer info:

cultuurdienst, Bob Pieters, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
www.zinloosgeweld.net

Het Woord DELUX gaat vreemd
Op vrijdag 20 april organiseert Bosquimano v.z.w. een stand-up comedy avond in Ninove.
Bert Gabriëls geeft een uur lang het beste van zichzelf. Gabriëls is bekend van onder meer
Humo’s comedy cup, Humorologie, De bovenste plank en Comedy Casino.
Plaats van gebeuren is zaal ’t Kapoentje, Preulegem 17 te Ninove.
tickets: 10 euro
meer info: www.bosquimano.be
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN: verborgen landschappen
In het kader van De Week van de Amateurkunsten opent op vrijdag 27 april de tentoonstelling
‘Verborgen landschappen’. Ann Ryckaert, Herman De Backer en Marleen De Vos geven hun impressie
weer van en in de natuur. Een tentoonstelling met fotograﬁe, schilderkunst en sculpturen, wederzijds beïnvloed(baar), met de natuur als inspiratiebron.
De natuur inspireert. Fotograﬁe legt een indruk vast. De schilder interpreteert.
De fotograaf neemt een shot…
‘Bij de Westvlaming’ en het landbouwbedrijf De Smedt - Bogaert in Overheet vormen de ideale
locatie voor dit project. Je kan de tentoonstelling gratis bezoeken van 27 april tot 6 mei.
Op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.
Op vrijdagavond 4 mei kan dit van 16 tot 21 uur.
Iedereen is van harte welkom op de vernissage op vrijdag 27 april om 19.30 uur. Silke Muys,
studente Kunsthumaniora Brussel, zal haar impressie dansend vormgeven.
Breng je zaklamp mee!
Het gemeentebestuur van Berlare biedt jou nadien een drankje aan.
meer info: cultuurdienst, Leen De Greve, 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be
www.berlare.be
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AN INCONVENIENT TRUTH: gratis voorstelling in CC Stroming
We begeven ons op dun ijs…
Je hebt ongetwijfeld al gehoord over de ﬁlm ‘An Inconvenient Truth’ van de ex-vice-president van
Amerika, Al Gore.
Deze ﬁlm, eigenlijk een lezing van Al Gore, handelt over de bedreigingen en gevolgen van de
opwarming van de aarde: het broeikaseﬀect.
Omdat dit thema heel actueel is en de gevolgen een enorme impact zullen hebben, vonden wij
het nuttig bevolking én leerlingen de kans te geven deze ﬁlm te bekijken.
De ﬁlm wordt daarom vertoond op vrijdag 23 maart om 20 uur voor de geïnteresseerde inwoners.
Maar ook leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en middelbaar onderwijs zullen, op een ander
tijdstip, deze documentaire meepikken.
Wij moeten met zijn allen dringend zuiniger omspringen met energie, veel minder autorijden,
verwarming van gebouwen eﬀectiever aanpakken, … Wij hopen dan ook dat de vertoning van
deze ﬁlm hiertoe een bijdrage levert, in ons aller belang.
De ﬁlmvertoning is gratis, maar reserveren voor de avondvertoning is absoluut noodzakelijk.
meer info: dienst Milieu, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
reserveren: CC Stroming, 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be

Kennismaking met de MATTHEUSPASSIE van J.S. Bach
Met behulp van audiovisuele middelen wordt een introductie gegeven tot
een van de hoogtepunten van de klassieke muziek, de Mattheuspassie van J.S. Bach.
Iedereen die kennis wil maken met dit meesterwerk, is welkom.
Maar de organisatoren richten zich ook tot gelovigen en zoekenden die
het lijdensverhaal van Jezus op een andere wijze willen benaderen.
Deze introductie vindt plaats op zondag 25 maart om 18 uur in Bareldonkkapel.
De toegang is gratis; de presentatie duurt ongeveer anderhalf uur.
organisatie: Open Kerk en Parochiale werken
meer info: Leo Segerink, 052 42 23 96 en Leo.Segerink@pandora.be
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JEUGDBOEKENWEEK: wat een avontuur!
Met de klas naar de bibliotheek,
voor het eerst je eigen lidkaart,
een echte thriller gaan bekijken,
een auteur van dichtbij ontmoeten, tal van mooie boeken ontdekken om nooit meer te vergeten:
de aanstormende jeugdboekenweek belooft weer een heus avontuur te worden. Want een ganse
maand lang zet de bibliotheek
alles in het werk om de leesliefde
bij klein en groot aan te wakkeren.
De kaft van een boek is de deur
tot een groot avontuur.

Wie zit achter de kaft van een boek?
Voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar komen
Katrien Vandewoude, Daniel Billiet, Do van Ranst,
Frank Pollet en Jos Brabants.

De bibliothecaris geeft opdrachten
Wie woont er in het Rode Huis? In welk land woont Alice?

De kinderen op deze foto konden vorig jaar alle vragen
oplossen. Benieuwd of ze in 2007 nog moeilijkere vragen
aankunnen. Alle klassen van Groot-Berlare, bijna 1.200 kinderen, komen deze maand op bezoek in de bibliotheek van
Berlare of Overmere.

Dé wedstrijd: een groot avontuur
Ook dit jaar kunnen alle kinderen deelnemen aan de wedstrijd die wordt georganiseerd door De Leesdijk.
In de bibliotheek krijgen ze een boekje met vragen en
opdrachten die thuis of in de bib worden opgelost.
Wie een juist ingevuld formulier terugbrengt vóór donderdag 30 maart, heeft alvast een gratis ticket voor de ﬁlm ‘De
tasjesdief’ verdiend. Maar er zijn ook boekenpakketten te
winnen. Doe je best!

Zij brengen hun boeken mee, lezen voor en geven tips om
zelf te schrijven. Wie weet, schuilt er een toekomstig groot
schrijver in Berlare!
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Spannende jeugdﬁlm: De tasjesdief

R
A
A
J
25
JAAR
5
2 HEEMKUNDIGE KRING Overmere
Alex is een jongen van 12 jaar. Zijn ouders
hebben beiden een drukke baan. Daarom trekt
Alex veel op met zijn oma Roos. Op een dag
ziet Alex dat zijn oma overvallen werd.
Uit angst dat zijn moeder dat incident zal
aangrijpen om oma in een rusthuis te stoppen, moet Alex aan Roos beloven er met
niemand over te praten. De overvallers zijn
twee jongens, Evert en Lucas, die Alex hiermee
chanteren. Als Alex naar de politie gaat, dan zal
zijn oma een ongeluk overkomen. Ze dwingen
hem zelfs om tasjes van oude dames te stelen.
Alex raakt langzaam verstrikt in een web van
chantage en getreiter. Het wordt een onhoudbare toestand. Wat moet Alex doen om daaruit
te ontsnappen?
Het boek is van Mieke van Hooft en de ﬁlm
kreeg verschillende bekroningen, waaronder
de Glazen Beer op het Internationaal Filmfestival van Berlijn.
‘De tasjesdief’ is Nederlands gesproken en
geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Duurtijd: ongeveer 90 minuten + pauze (einde
voorzien rond 16.30 uur)
De ﬁlm wordt vertoond op dinsdag 3 april om
14.30 uur in CC Stroming.
tickets: 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 het
avonturenkrantje
Sluitingsdagen bibliotheek:
zondag 11 maart
zondag 25 maart
zondag 8 april
maandag 9 april
zondag 22 april

De Heemkundige Kring van
Overmere bestaat, net als zijn
zustervereniging uit Berlare, precies
25 jaar. Dat wordt uiteraard met
enige luister gevierd.
Het programma voor dit feestjaar
is hoofdzakelijk opgebouwd rond
twee belangrijke activiteiten.

Algemene ledenvergadering
Op 16 maart organiseert de vereniging haar algemene ledenvergadering. Eminente gastsprekers maken hun opwachting:
- prof. dr. Eric Suy, gewezen secretaris-generaal van de VN en
erevoorzitter van de Heemkundige Kring Overmere;
- de heer Jozef Dauwe, gedeputeerde voor cultuur voor het
provinciebestuur;
- de heer Robert Ruys, voorzitter van het Verbond van Heemkundige Kringen van Oost-Vlaanderen;
- waarnemend burgemeester Katja Gabriëls verzorgt het
slotwoord.
De vergadering wordt muzikaal opgeluisterd door het Wichels
Cocktail Trio en het Overmeerse ensemble Crescendo.
Een receptie sluit de avond af.

Tentoonstelling
Op 13 en 14 oktober stelt de Heemkundige Kring Overmere voor
het eerst zijn archieven openbaar tentoon. Iedereen, ook onze
jeugd, zal hiervoor worden uitgenodigd.
Daarnaast zijn nog een aantal andere activiteiten gepland,
waaronder een tweedaagse reis, die te gelegener tijd worden
aangekondigd.

meer info: Danny De Block, voorzitter, 09 367 55 74
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MENING over cultuur?
LAAT ZE HOREN!
Je houdt van een goed boek. Je vindt jouw buurt best gezellig.
Of net niet. Droom je van Rock Berlare? Heb je een mening over
vorming voor volwassenen, leuke workshops voor kinderen?
Je gaat beslist naar Kommil Foo in CC Stroming. Of waarom niet?
Kan cultuur de Donk redden? Vind je als 55-plusser je gading in
Berlare? Je kent de ideale plek voor een monumentaal kunstwerk.
Je zus speelt amateurtoneel. Je waakt erover dat onze gemeente
haar landelijk karakter behoudt. Zijn er (on)voldoende activiteiten op
leuke pleintjes? Je geniet van Chopin bij een goed glas wijn. Of ben
je weg van de Fixkes of Kate Ryan? Je hebt een boon voor erfgoed en
heemkunde. Wat stel jij je voor bij de Week van de Amateurkunsten,
Erfgoeddag, Open Monumentendag, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, …? De Teken- en Muziekacademie is je (on)bekend.
Je ging langs in het Museum. Je werkt met vrijwilligers. Je zoekt een
geschikte graﬃtimuur. De derde wereld laat jou niet koud. Een koﬃetafel onder vrienden verzet je zinnen. Je ﬁetst graag langs de Schelde.

PANTA RHEI IN DE NAAIKAMER
of hoe probeer ik mijn vrouw te bedriegen
Georges Feydeau is zonder enige twijfel de
meester-auteur van het boulevardtheater.
Op het stramien van al zijn komedies hebben vele
auteurs na hem hun successcenario’s gebaseerd.
Het genre neemt dan ook een speciale plaats in
binnen de toneelliteratuur. De geniale constructies
die bedacht worden om huiselijke ontrouw te
illustreren, zijn niet te evenaren.
In ‘De naaikamer’ confronteert Feydeau de echte
bourgeoisie met de schijnburgerij, de handige
vermomde ‘cocottes’ (luxehoertjes).
Het strijdtoneel voor deze confrontatie zijn de in
die tijd voor ‘speciale gelegenheden’ ingerichte
oorden: naaikamers & hoedenateliers.
Al deze ﬁguren laat Feydeau zien van hun meest
karikaturale kant.
Panta Rhei wil de spirit van de Franse boulevardkomedie evenaren, zonder evenwel historisch te werken met een ﬁn-de-siècle decor en dito kostuums.
Laat je meerazen met de snelheid van een TGV in
een aaneenschakeling van gekke situaties.
met: Greet Pieters, Siegbert Van Wichelen, Bea en
Rosanne De Smet, Jef Coppieters, Livia Vernimmen,
Hortense Van Wesemael, Rudy Suwyns, Vanessa
Thys en Filip Van Hee.
regie: Marnik Baert
speeldata: 23, 24, 30 en 31 maart,
telkens om 20 uur in de gemeentelijke feestzaal
in Overmere
tickets: 0474 68 32 55
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Je zou er van versteld staan hoe vaak je in contact komt met een of
andere vorm van cultuur. Want cultuur is een heel ruim begrip.
En je kan er zelf actief aan deelnemen of er stilletjes van genieten.
Het gemeentebestuur schrijft dit voorjaar een cultuurbeleidsplan
voor de jaren 2008 tot en met 2013. Dit plan vat de grote lijnen samen
voor het te voeren cultuurbeleid, op maat van onze gemeente en met
eigen klemtonen en prioriteiten.
De mening van élke inwoner is van het grootste belang.
Ze helpt ons de huidige situatie precies in te schatten en ze geeft
ongetwijfeld mee kleur aan de toekomst.
Laat daarom je bevindingen, wensen, klachten en suggesties weten.
Ook als je vindt dat cultuur niets voor jou is.
- zet het op papier
> Cultuurdienst Berlare, Dorp 101
> cultuur@berlare.be
> fax 052 42 74 84
> Pen het neer in ‘het cultuurschrift’.
Je vindt een exemplaar in het
cultuurcafé van CC Stroming en
de bibliotheek in Berlare en Overmere.
- kom het ons vertellen > Ann Pieters (bibliotheek),
Bob Pieters en Leen De Greve
(cultuurdienst) maken graag tijd voor
je vrij.
> Bezorg je contactgegevens en je
wordt uitgenodigd op overleg- en
discussiemomenten.
Van het kleinste detail tot een grootse visionaire droom.
Alles is van belang. Alles is welkom. Zo blijft dit beleidsplan geen
dooie letter, maar een levendige leidraad voor een hecht samen-leven
in onze gemeente!
Het gemeentebestuur rekent op je medewerking!
meer info:

cultuurdienst, Bob Pieters, 052 42 73 72 en
cultuur@berlare.be

CC STROMING MAART - APRIL
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meer info & tickets: 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
www.berlare.be/ccstroming
Reductieprijzen (red.) voor studenten tot 26 en 55-plussers; aan de dagkassa (half uur voor aanvang)
betalen studenten tot 26 jaar het abonnementstarief.

THEATER

Het Raamtheater / De genodigde
zaterdag 3 maart, 20 uur
Gerard is al drie jaar werkloos. Een laatste sollicitatiekans. Argeloos nodigt hij de
man die over zijn aanwerving zal beslissen, bij hem thuis uit voor een etentje.
Gelukkig komt zijn buurman, communicatiespecialist, hem en zijn echtgenote
een handje toesteken. Of is dat toch niet zo’n goed idee?
een komedie met: Frank Aendenboom, Roger Bolders, Bert Cosemans en Christel
Vanschoonwinkel
www.raamtheater.be
15-13,50 (red.)-12 (abo) euro

FILM

A time for drunken horses
woensdag 7 maart, 20 uur
locatie: manège familie Moereels, Gratiebossen 5
warme kledij aanbevolen!
Schitterende wereldcinema in de piste van een Berlaarse manège!
Vijf Iraanse weeskinderen leven er en voorzien in hun eigen behoeften. Eén van
hen is zwaar ziek. De geneesmiddelen en de noodzakelijke operatie zijn duur.
De oudste zus aanvaardt een huwelijk met een Irakees die wil helpen. Maar eenmaal aan de grens weigert de familie van de toekomstige echtgenoot de zieke
jongen mee te nemen. In ruil schenken ze een paard. Meegaan met smokkelaars
aan de Iraakse grens, is de enige manier die de oudste nog rest om geld te
verdienen. Maar dat gebied ligt bezaaid met landmijnen...

regie: Bahman Ghobadi (Iran, 2000)
3 euro

KOOR

Makeblijde
zaterdag 10 maart, 20 uur
Een rijke geschiedenis, een indrukwekkend (internationaal) palmares, Koor van
het Jaar 2005 en afkomstig uit buurgemeente Zele. Dit meisjeskoor, o.l.v. Filip
Haentjens, maakt indruk, of het nu klassieke romantiek dan wel meerstemmige
bewerkingen van popsongs brengt. En het is zo’n gevarieerd programma dat ze
bij ons brengen.
www.makeblijde.be
ook geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar
10-9 (red.)-8 (abo)-3 (kinderen tot 12) euro
25
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CABARET

Kommil Foo / Spaak
zaterdag 17 (uitverkocht) en zondag 18 maart, 20 uur
Echt een van de allerlaatste kansen om deze schitterende voorstelling nog te
bekijken!
‘Spaak’ is in Nederland bekroond met de Poeliﬁnario, de prijs voor de meest
indrukwekkende cabaretvoorstelling van het seizoen!
spel & muziek: Mich en Raf Walschaerts
www.kommilfoo.be
geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar
17-16 (red.)-15 (abo) euro

© Zap.be

THEATER

Paco Producties / Dossier Bert
zaterdag 24 maart, 20 uur
Het verhaal van Albert De Soomer. Zijn zoontje wordt gegrepen door een auto en
is op slag dood. Het verdriet maakt Bert kapot en voedt zijn wraakactie: met een
mes wacht hij de chauﬀeur op… Kort na de feiten vertelt Bert zijn verhaal aan het
publiek.
Deel 2: het proces, waarbij het publiek jury wordt van deze assisenzaak.
Er is een ‘dossier Bert’ en een ‘dossier mens’. Aan het publiek om te oordelen welk
aspect doorweegt…
Meester Jef Vermassen leidt de voorstelling in om 19.30 uur.
www.paco-producties.com
10-9 (red.)-8 (abo) euro

FAMILIE 6+

fABULEUS / César mijn broer is een paard
zondag 25 maart, 15 uur
Een dansproductie met 5 dansers, geïnspireerd op ﬁlms als ‘The Breakfast Club’ of
‘Rosas danst Rosas’, maar dan voor kinderen.
Een verlaten schoolgebouw in de zomer. Enkele kinderen dwalen door het
gebouw. Zijn ze gestraft? Moeten ze vakantiewerk maken of bijles volgen?
Zijn ze per ongeluk opgesloten? Zijn ze hier geparkeerd door hun werkende
ouders? Zijn het gewone kinderen of zit er een vijs los? De ene is hyperactief,
een pathologische leugenaar, een ander is de domste van de klas. De derde is een
piekeraar, een onbereikbare dromer. Elk heeft zijn geheim. Zij zijn overgeleverd
aan elkaar, maar niet van plan elkanders vriend te worden.
www.fabuleus.be
met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen

© Filip Bilsen
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STUDIO ZONDAG

KÔP
zondag 25 maart, 19.30 uur
KÔP brengt een bruisende mengeling van Frans chanson, Nederlandstalige
tederheid en jazzy pop in English.
Sophie van Everdingen (momenteel onder meer in Wittekerke) studeerde recent
af aan de kleinkunstafdeling van Studio Herman Teirlinck.
met: Sophie van Everdingen (zang & tekst), Pol Meunier (drums), Sven Beckers
(bas), Bart Struyf (gitaar), Nele Sterckx (viool), Wouter Haest (piano), Sara Salvérius
(accordeon)
www.kop-online.be
gratis

FILM

Le Peuple Migrateur
woensdag 4 april, 20 uur
locatie: Natuureducatief Bezoekerscentrum Donkmeer
(Festivalhal Donkmeer, Donklaan 125)
Gedurende het hele jaar trekken overal ter wereld miljoenen trekvogels door het
luchtruim. Van zwaluwen tot reusachtige albatrossen, van ganzen tot pelikanen
en van ooievaars tot kleine zangvogels. Ze volgen oude, vaste routes, steken
oceanen, woestijnen en bergen over en voltooien onvoorstelbare zwerftochten.
Deze reizen markeren al sinds mensenheugenis de opeenvolging van de
seizoenen. Ze geven ritme aan de voortschrijdende tijd en zelfs aan het leven van
de mens. Deze vogels volgen en beter de wetten en regels leren kennen die ten
grondslag liggen van de duizelingwekkende trektochten. Dat is de eeuwenoude
droom die een groep cineasten en ornithologen wilde realiseren.
regie: Jacques Perrin & Jacques Cluzaud (Frankrijk, 2001)
3 euro

TENTOONSTELLING

Mieke Verwatermeulen / De ruimte van licht
zondag 22 april
Glasramen, … kerkramen – dat is de associatie die nog steeds bijna automatisch
wordt gemaakt. Ten onrechte, het glasraam mag dan een traditioneel medium
zijn, het leent zich uitstekend voor vertaling in een eigentijdse vormentaal, die
aansluiting vindt bij de moderne architectuur. Een compositie van kleur die de
raamopening invult en een andere dimensie geeft aan de ruimte - dat is de
essentie van het glasraam.
Een unieke integratie in evenwicht met de omgeving; licht in dialoog met de
ruimte.
tot 4 juni
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CABARET

© Ole Stragier

Gino Sancti / Terminaal
zaterdag 28 april, 20 uur
Deze ijzersterke comedyperformance schetst het ﬁctieve levensverhaal
van Gino Sancti.
De o zo potent ogende Han blijkt in deze voorstelling het tegenovergestelde te
zijn. Het is zelfs zo dramatisch dat Frank als beste vriend een ‘acte de présence’ bij
Han’s vrouw dient te presteren. Het resultaat daarvan is een wolk van een dochter.
Uit respect voor elkaar wonen ze dan ook met hun vieren gezellig samen.
Een driehoeksverhouding als het ware, uit vriendschap en uit liefde voor het kind.
Maar zoals in elke goeie weekendﬁlm neemt het verhaal plots een dramatische
wending…
met: Han Coucke & Frank Van Erum
check www.ginosancti.be voor schitterende pers- en publieksreacties!
10-9 (red.)-8 (abo) euro

STUDIO ZONDAG

jinXs
zondag 29 april, 19.30 uur
JinXs maakt sinds 2002 onder een wisselende bezetting gezellige en smaakvolle
poprockmuziek, gedomineerd door de stem en het schrijftalent van Annelies
Tanghe. In 2004 mochten ze aantreden op het hoofdpodium van Maanrock.
Ondertussen behaalden ze een plaats in de halve ﬁnale van gegeerde wedstrijden als Rockvonk en Humo’s Rock Rally.
met: Annelies Tanghe (piano, gitaar & zang), Gert Van Loock (bas)
en Bart Deﬁeuw (drums)
www.jinxs.be
gratis

PERUCUSSIESPEKTAKEL

Melo Ritmo / En ondertussen
zaterdag 5 mei, 20 uur
Melo Ritmo staat voor straﬀe muzikale momenten, emotie en topentertainment.
Geniet mee van deze twee toppercussionisten én lievelingen bij de Night of the
Proms: Patrick De Smet en Carlo Willems.
10-9 (red.)-8 (abo)-3 (kinderen tot 12) euro
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In de kijker: CURSUSSEN die binnenkort starten
Afrikaanse literatuur
Je krijgt een panorama geschetst van het diverse Afrikaanse literatuurlandschap, met aandacht voor de
historische, culturele context.
Via een ‘lezing’ van een aantal auteurs en boeken bekijken we belangrijke thema’s zoals oraliteit,
kolonisatie en postkolonialisme. We maken eveneens kennis met de individuele schrijfstijl van elk van
deze auteurs. Bekende schrijvers komen aan bod zoals o.a. Amos Tutola en L.S. Senghor die een
voortrekkersrol hebben gespeeld, prijzenwinnaars Wole Soyinka (Nobelprijs) en Nuruddin Farah,
maar ook jong opkomend talent zetten we in de kijker. Met beeld- en geluidsmateriaal wordt de link
gelegd met andere cultuurvormen uit Afrika, zoals het stripverhaal, de muziek en de schilderkunst.
datum:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
begeleiding:

maandag 23 april van 19.30 tot 22 uur
6 euro, met korting: 2,50 euro (info te bekomen bij Vormingplus)
tot 13/4 op 03-775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. 001-4018612-75
07 04 23A
Vormingplus Waas-en-Dender
Sari Middernacht, licentiate Afrikaanse talen en culturen

Natuurlijke huisapotheek
Natuurlijke middeltjes om kleine ongemakken op te heﬀen en te voorkomen zijn alsmaar meer in trek.
Maar welke zaken halen we nu best in huis? Wanneer kunnen we zelf ingrijpen met een kruidenthee,
etherische olie of een kruidenpreparaat? Hoe grijpen we in bij een gewone verkoudheid, kleine wondjes en storende pijntjes? Op een ontspannen mannier stellen we een kleine alternatieve huisapotheek
samen. Het wordt een gevarieerde trip door de wereld van kruiden en aroma’s, met veel ideetjes en
tips.
datum:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
i.s.m.:
begeleiding:

woensdag 25 april van 20 tot 22.15 uur
9 euro, met korting: 2,50 euro (info te bekomen bij Vormingplus)
tot 15/4 op 03-775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender
zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. 001-4018612-75
07 04 25A
Vormingplus Waas-en-Dender
Lut Verhaeghe, herboriste
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OPENING toeristisch seizoen

Elk jaar wordt op Pasen het toeristisch seizoen aan het Donkmeer geopend.
Ditmaal gebeurt dit dus op zondag 8 en maandag 9 april. VVV-Donkmeer, de Donkse
Middenstand en het gemeentebestuur zorgen dan ook voor een feestelijk programma
waarop iedereen is uitgenodigd.
- gratis overzet met de Kooiker naar de Eendenkooi
- gratis toegang Eendenkooi
- gratis toegang tot Bezoekerscentrum Donkmeer van 14 tot 18 uur
- gratis toegang tot Museum Donkmeer van 14 tot 18 uur
- zeildemonstraties
- demonstratie ijsberen
- springkastelen
En verder delen Paashazen snoep en ballonnen uit aan de kinderen en zijn de deelnemingsformulieren voor de toeristische ﬁetszoektocht vanaf dan ook beschikbaar.
Kampioenschap waterﬁetsen op paasmaandag: iedereen kan deelnemen,
maar inschrijven vooraf is noodzakelijk.
meer info: Provinciaal Infokantoor, 09 345 49 62
sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Toeristische FIETSZOEKTOCHT
Van 8 april tot 10 augustus kan je deelnemen aan de toeristische ﬁetszoektocht van
VVV-Donkmeer met start en aankomst aan de Bareldonkkapel.
De ﬁetstocht leidt langs rustige wegen.
Je kan heel wat mooie prijzen winnen als je de antwoorden vindt op enkele vragen onderweg.
Deelnemingsformulieren zijn vanaf 8 april verkrijgbaar:
Aan het Donkmeer:
VVV-secretariaat, Donklaan 163
Provinciaal Infokantoor, Donklaan 93
Restaurant ‘t Nieuw Paviljoen, Donklaan 117
In Berlare:
Huis Kerre, E. Hertecantlaan 27
Rene Stevens, Zandbergstraat 17
In Overmere:
Etienne de Schrijver, Lindestraat 79A
Café Parking, Kruisstraat 61
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ACTIVITEITEN BEZOEKERSCENTRUM DONKMEER
Bezoekerscentrum Donkmeer is het natuureducatief
centrum aan het Donkmeer dat wordt beheerd door v.z.w.
Durme, de regionale vereniging voor natuurbehoud langs
Durme, Donk en Schelde. V.z.w. Durme legt zich toe op
natuurbescherming, natuurbeheer en natuureducatie.
V.z.w. Durme beheert 340 hectaren natuurgebied, waarvan
ongeveer 39 hectaren in de onmiddellijke omgeving van het
Donkmeer.

Grabbelpas en SWAP… voor jongeren!
i.s.m. met dienst Jeugd & Vorming Berlare en
JNM-Durmeland (www.jnm.be)

’t Is bijna lente en dat kun je merken aan onze activiteitenkalender. Ons aanbod is heel gevarieerd, wellicht steekt
er ook iets voor jou tussen. Of je nu graag wandelt, vogels
observeert, een natuurﬁlm bekijkt, padden overzet of een
kruidencursus wil volgen… voor elk wat wils!

Zaterdag 17 maart: 4de gastronomische Elvira-wandeling
Afspraak om 8 uur aan restaurant Elvira voor het ontbijt.
Om 9 uur vertrekken we voor een stevige wandeling (max.
10 km), begeleid door onze natuurgidsen Patrick De
Brauwer, Franki D’haese en Jan Maertens. Een korte pauze
voor een drankje is voorzien. Rond 12.30 uur zijn we terug in
het restaurant voor aperitief en middagmaal.
Voor het volledige programma betaal je 30 euro.
Inschrijven op voorhand is noodzakelijk en kan bij
Restaurant Elvira, Donklaan 255, 09 367 06 82 en
Elvira_donkmeer@yahoo.com

Paddenoverzetactie Dijkstraat Zele - Berlare
Ook dit jaar plant v.z.w. Durme een paddenoverzetactie in de
Dijkstraat van Zele-Berlare. Deze wordt georganiseerd met
de medewerking van het buurtcomité Zele-Dijk.
Doe je met ons mee? Dit kan elke avond van vrijdag 9 tot
en met donderdag 15 maart. Precieze trekdata hangen
natuurlijk af van het weer. Bij vorst gaan padden niet op
stap. Meestal zien we de eerste padden in februari met een
piekperiode midden maart. Vorig jaar hebben we dankzij
honderden (!) vrijwillige medewerkers 6346 amﬁbieën veilig
de straat overgezet. Daarmee werd deze actie de grootste
van Vlaanderen! Wie graag een handje toesteekt, wordt
warm onthaald. Deze avonden zijn ook voor kinderen
bijzonder aantrekkelijk!
nieuw: paddenoverzetgegevens kunnen nu ook via
www.vzwdurme.be worden doorgegeven.
Afspraak om 18.30 uur aan Dijkstraat 182 in Zele (Kleine Dijk,
naast het waterzuiveringsstation). Bel op voorhand.

Op stap met de potjesloep
dinsdag 10 april, 9.30 - 11.30 uur:

waterbeestjes vangen
(voor 9- tot 11-jarigen)
dinsdag 10 april, 13.30 - 15.30 uur: survivaltocht
(voor 12- tot 15-jarigen)
woensdag 11 april, 13.30 - 15.30 uur: knutselen met natuur
(voor 6- tot 8-jarigen)
zie blz. 17 voor meer informatie
meer info: dienst Jeugd & Vorming,
Amber Vande Winckel, 052 42 77 56
en jeugd.vorming@berlare.be

Kijken naar weidevogels
Weidevogels zijn vogels die het als broedvogel, wintergast of
jaarvogel in graslanden naar hun zin hebben.
Bekende voorbeelden zijn: kievit, scholekster, watersnip
en… de grutto, de koning van de weidevogels. De baltstijd is
de ideale periode om deze vogels te bewonderen.
Hiervoor trekken we naar de Scheldebroeken, het reservaatproject langsheen de linkeroever van de Schelde, op het
grondgebied van Wichelen, Berlare en Zele.

meer info: Bob Van Lembergen, 0477 97 18 09
Jan Maertens, 052 45 31 41

Woensdag 4 april, 20 uur: ﬁlm ‘Le Peuple Migrateur’
in samenwerking met CC Stroming
zie blz. 27 voor meer informatie
meer info: CC Stroming, 052 42 35 31

Grutto
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zaterdag 14 april, 14 - 17 uur: vogels voor de Jeugd
i.s.m. JNM-Durmeland
Vandaag gidsen wij voor jongeren vanaf 12 jaar.
Afspraak om 14 uur aan het Veerhuis (Appelsveer) in Berlare.
meer info: Heleentje De Brauwer, 0485 30 67 48 en
heleentje@jnm.be
zondag 15 april, 7.30 uur: ontbijtwandeling
De ervaren vogelaars André Van Doorsselaer en Rudi Van
Onderbergen nemen je mee op een ontspannen wandeling met bijzondere aandacht voor de weidevogels van het
‘Aubroek’, het hart van de Scheldebroeken. Na de wandeling
kun je, mits inschrijving, aansluiten voor een gezellig ontbijt
in het Veerhuis. Afspraak om 7.30 uur aan het Veerhuis
(Appelsveer) in Berlare.
meer info: Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86 en
van.onderbergen-waeterschoot@skynet.be
zondag 29 april, 9 uur: grutto-wandeling
Conservator Mathias Engelbeen besteedt aandacht aan het
belang van het gebied voor de grutto, broedvogel van de
Scheldebroeken. Na de wandeling drinken we samen een
glas in het Veerhuis. I.s.m. Natuurpunt Sint Genesius Rode.
Afspraak om 9 uur aan het Veerhuis (Appelsveer) in Berlare.

wat?
Deze praktijkgerichte cursus begint met een algemene inleiding ‘kruiden zoeken en gebruiken’ met respect
voor de natuur. Vervolgens maak je kennis met
typische kruiden uit onze streek en hun eigenschappen. Je komt ook heel wat te weten over de verwerking tot ‘tinctuur’. Dit is een oplossing van kruiden in
alcohol die de geneeskundige eigenschappen van de
planten losmaakt en ook als bewaarmiddel een functie heeft. Tincturen worden in de alternatieve geneeskunde gebruikt, maar ook als basis voor de bereiding
van parfum. Deze cursus vergt geen voorkennis.
programma
Theoretische sessie (met praktijkmoment ‘zelf
tincturen bereiden’) op zaterdag 28 april van 14 tot
17 uur in bezoekerscentrum Donkmeer. Op zaterdag
5 mei maken we een kruidenwandeling in de buurt.
Afspraak om 9.30 uur aan het bezoekerscentrum
Donkmeer.

meer info: Mathias Engelbeen, 0486 58 25 95 en
mathias_engelbeen@yahoo.com

inschrijven
15 euro voor niet-leden v.z.w. Durme of ATB De
Natuurvrienden (in deze prijs is een syllabus en een
jaarabonnement op het tijdschrift Durme- en Scheldeland van v.z.w. Durme inbegrepen). Leden betalen
7 euro.
Inschrijven kan (uiterlijk 19 maart) bij de cursusverantwoordelijke, Patrick De Brauwer.

Kruidencursus (zaterdagen 28 april en 5 mei)

meer info: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38 en
debrauwerpatrick@scarlet.be

Kruidenkenner Patrick De Brauwer organiseert een cursus
over kruiden in twee sessies, i.s.m. ATB De Natuurvrienden.
Jan Maertens
Educatief medewerker van v.z.w. Durme aan het
Donkmeer
V.z.w. Durme – Natuur langs Durme, Donk en Schelde
Bezoekerscentrum Donkmeer
Festivalhal Donklaan (A. Nelenpad) Berlare
09 348 30 20 (kantooruren) of 052 45 3141
donk@vzwdurme.be en www.vzwdurme.be

Tincturen bereiden op de kruidencursus.

32

SPORT

8

G E M E E N T E L I J K I N F O R M AT I E B L A D B E R L A R E - O V E R M E R E - U I T B E R G E N

AANBOD SPORTDIENST
Sportkampen paasvakantie
2 tot 6 april, van 9 - 12 uur: kleutersportkamp
voor wie: 4- tot 6-jarigen (geboortejaren: 2001, 2002 en 2003)
plaats:
sporthal Overmere
prijs:
18 euro
2 tot 6 april, van 9.30 - 12 en van 13.30 - 16 uur: omnisportkamp
voor wie: 7- tot 12-jarigen (geboortejaren: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 en 2000)
plaats:
sporthal Berlare
prijs:
43 euro (40 euro voor grabbelpassers)
Er is opvang over de middag.
10 tot 13 april (dus niet paasmaandag!), van 9 - 12 uur: kleutersportkamp
voor wie: 4- tot 6-jarigen (geboortejaren: 2001, 2002 en 2003)
plaats:
sporthal Berlare
prijs:
15 euro
10 tot 13 april (dus niet paasmaandag!), van 9.30 - 12 en van 13.30 - 16 uur: omnisportkamp
voor wie: 7- tot 12-jarigen (geboortejaren: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 en 2000)
plaats:
sporthal Overmere
prijs:
35 euro (32 euro voor grabbelpassers)
Er is opvang over de middag.
Wie meer info wenst over de sportkampen, kan de sportkampfolder aanvragen op de sportdienst.
Het aantal inschrijvingen per sportkamp is beperkt. Wees er dus snel bij.
inschrijven: sportdienst Berlare, 09 356 89 56, sportdienst@berlare.be
Openingsuren van de bureaus in Overmere en Berlare vind je in de rubriek ‘Wie, Wat, Waar’.

Wekelijkse activiteiten
kleuterturnen (vanaf 4 jaar)
step-aerobic
aerobic
seniorenturnen

woensdag
woensdag
maandag
maandag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag

13.30 - 14.30 uur
15 - 16 uur
19 - 20 uur
20 - 21 uur
20 - 21 uur
20 - 21 uur
14 - 15 uur
15.30 - 16.30 uur

sporthal Berlare
sporthal Overmere
balletstudio
balletstudio
sporthal Berlare
sporthal Overmere
sporthal Berlare
sporthal Overmere

Elke week, uitgezonderd op feestdagen of tijdens de schoolvakanties.
meer info: sportdienst Berlare, 09 356 89 56, sportdienst@berlare.be
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SENIORENSPORTDAG en CURVEBOWLTORNOOI
Samen met de sportdiensten uit de omgeving organiseren we een sportdag voor senioren.
Dit jaar is de gloednieuwe sporthal van Sint-Gillis Dendermonde the place to be.
Er is een ruim aanbod aan activiteiten waaruit je een keuze kan maken.
Op het programma staan de volgende sporten: petanque, seniorendans, nordic walking, zwemmen, aquaﬁtness, tai-chi,
yoga, badminton, rugschool, seniorenturnen, tafeltennis, seniorobics, boogschieten, wandelen en ﬁetsen.
Wie graag curvebowlt en hiervoor een ploegje kan samenstellen, kan deelnemen aan een tornooi
tussen de verschillende buurtgemeenten.
Een aanrader dus!
plaats:
Vervoer:
datum:
prijs:

sporthal Sint-Gillis Dendermonde, Van Langenhovestraat 203a
met de bus heen en terug. Uren van vertrek worden na inschrijving medegedeeld.
donderdag 26 april, van 9.30 - 16 uur
7 euro (inbegrepen: sporten, verzekering, huur ﬁets, verplaatsing met de bus en een drankbonnetje)
5 euro voor een broodjesmaaltijd

Inschrijven vóór 30 maart bij de sportdienst.

AVONTURENDAG
Op donderdag 24 mei organiseren we, in samenwerking met de burensportdienst Schelde-Durme,
een sportdag voor volwassenen in het recreatiedomein Nieuwdonk.
Dit is een uitgelezen kans om eens een dagje extreem te sporten in onze eigen gemeente.
programma:

prijs:

keuze uit:

halve dag hindernissen/highrisk + halve dag mountainbike (40 km)
halve dag hindernissen/highrisk + 1.15 uur mountainbike + 1.15 uur teambuilding
halve dag hindernissen/highrisk + halve dag surfen
halve dag hindernissen/highrisk + halve dag teambuilding (‘Battle of the teams’)
25 euro (inbegrepen: sporten, verzekering en spaghetti)

Inschrijven en betalen vóór 10 mei bij de sportdienst.
meer info en inschrijven voor alle opgesomde sportactiviteiten: sportdienst Berlare, 09 356 89 56,
sportdienst@berlare.be
Openingsuren van de bureaus in Overmere en Berlare vind je in de rubriek ‘Wie, Wat, Waar’.

SPORTDIENST zoekt MONITOREN
Ben je minimum 16 jaar….
Volg je een opleiding lichamelijke opvoeding of kleuterleider…
Ben je reeds afgestudeerd als regent LO, licentiaat/master LO of kleuterleider…
Zit je tijdens de schoolvakanties niet graag thuis in je eentje…
Ben je graag sportief bezig met kinderen…
Verdien je graag een centje bij tijdens de vakantieperiodes…
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor onze sportkampen zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste monitoren om onze kleuter- en omnisportkampen
in goede banen te leiden. Ben je geïnteresseerd om als monitor de gemeentelijke sportkampen kleur te geven?
Aarzel dan niet en contacteer de sportdienst.
Ook met allerlei vragen hierover kan je terecht op de sportdienst.
Wij kijken er in alle geval naar uit om je te ontmoeten.
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ACTIVITEITENKALENDER

De redactie kiest voor een duidelijke kalender waar elke lezer iets aan kan hebben.
Daarom vermeldt deze kalender vanaf nu enkel nog activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn
(niet alleen voor leden) en die vergezeld zijn van een telefoonnummer of e-mailadres voor bijkomende inlichtingen.

MAART
2/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
4/3
6/3
7/3
9/3
10/3
10/3
11/3
13/3
15/3
15/3
17/3
17/3
18/3
20/3
23/3
23/3
24/3
24/3
24/3
24/3
24/3
24/3
24/3
24/3
25/3

Gemeentelijke sportraad, kampioenenviering om 20 uur in CC Stroming (09 356 89 56)
Het Raamtheater met ‘De Genodigde’, een komedie om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Volleybalclub JTV Brigand, Heren 2de provinciale B tegen Sferos Deinze om 15.30 uur in Sporthal Berlare (wim.posse@telenet.be)
Volleybalclub JTV Brigand, Dames 1ste provinciale tegen VC Kuros Zulte om 20 uur in Sporthal Berlare (wim.posse@telenet.be)
Volleybalclub JTV Brigand, Heren 3de provinciale tegen VC Kalken B om 20 uur in Sporthal Berlare (wim.posse@telenet.be)
Volleybalclub JTV Brigand, Heren 1ste divisie tegen VV Temse om 20 uur in Sporthal Zele (wim.posse@telenet.be)
K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen, koﬃeconcert om 15 uur in SCC De Venne (052 42 42 80)
Cursus ‘Geschiedenis van de popmuziek’ les 1, om 20 uur in CC Stroming (03 775 44 84)
Film ‘A time for drunken horses’ om 20 uur in de manège van de familie Moereels, Gratiebossen 5 (052 42 35 31)
Bosquimano, algemene kennisquiz om 20 uur in CC Stroming (0475 50 72 17)
Koor Makeblijde, licht klassiek concert om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
VVV-Donkmeer, wandeling met gids, met vertrek om 14.30 uur aan Sporthal Overmere (09 367 77 76)
Provinciale hafabrakampioenschappen vanaf 10.30 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Cursus ‘Geschiedenis van de popmuziek’ les 2, om 20 uur in CC Stroming (03 775 44 84)
Algemene vergadering cultuurraad, installatievergadering om 20 uur in CC Stroming (052 42 73 72)
Kolena v.z.w., wandeling (zijn de grutto’s al van de partij) met vertrek om 9 uur aan de kerk van Kalken (09 367 62 91)
v.z.w. Durme, gastronomische Elvira-wandeling om 8 uur aan restaurant Elvira (09 367 06 82)
Kommil Foo met ‘Spaak’ om 20 uur in CC Stroming (uitverkocht)
Kommil Foo met ‘Spaak’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Cursus ‘Geschiedenis van de popmuziek’ les 3, om 20 uur in CC Stroming (03 775 44 84)
Film ‘An inconvenient truth’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Panta Rhei, De Naaikamer, boulevardkomedie om 20 uur in gemeentelijke Feestzaal Overmere (0474 68 32 55)
Jeugdraad, skwat-dag in Festivalhal Donkmeer (0486 86 19 21)
Panta Rhei, De Naaikamer, boulevardkomedie om 20 uur in gemeentelijke Feestzaal Overmere (0474 68 32 55)
Paco producties met ‘Dossier Bert’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Volleybalclub JTV Brigand, Heren 2de provinciale B tegen VC Kuros Zulte B om 15.30 uur in Sporthal Berlare (wim.posse@telenet.be)
Volleybalclub JTV Brigand, Dames 1ste provinciale tegen Bell’s Temse B om 20 uur in Sporthal Berlare (wim.posse@telenet.be)
Volleybalclub JTV Brigand, Heren 3de provinciale tegen VC Kuros Zulte C om 20 uur in Sporthal Berlare (wim.posse@telenet.be)
Volleybalclub JTV Brigand, Heren 1ste divisie tegen Sint-Jan Hemelveerdegem om 20 uur in Sporthal Zele (wim.posse@telenet.be)
Volleybalclub JTV Brigand, Dames 3de provinciale tegen VC Panda’s Lokeren B om 15.30 uur in Sporthal Zele (wim.posse@telenet.be)
fABULEUS met ‘César mijn broer is een paard’, familievoorstelling om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
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KALENDER
25/3
25/3
29/3
30/3
31/3
31/3
31/3

Open Kerk, introductie tot de Mattheuspassie van J.S. Bach om 18 uur in Bareldonkkapel (052 42 23 96)
Studio Zondag met Kôp om 19.30 uur in het cultuurcafé (052 42 35 31)
Kolena v.z.w., wandeling (zijn de broedvogels al terug) met vertrek om 9 uur aan de Aard Schellebelle (09 367 62 91)
Panta Rhei, De Naaikamer, boulevardkomedie om 20 uur in gemeentelijke Feestzaal Overmere (0474 68 32 55)
Panta Rhei, De Naaikamer, boulevardkomedie om 20 uur in gemeentelijke Feestzaal Overmere (0474 68 32 55)
‘t Meziek, lenteconcert om 20 uur in CC Stroming (0477 49 87 56)
Zwerfvuilactie, begin om 9 uur aan de kerken van Berlare, Overmere en Uitbergen (052 43 23 47)

APRIL
3/4
4/4
5/4
8 & 9/4
10/4
10/4
11/4
12/4
14/4
14/4
14/4
14/4
14/4
14/4
14/4
15/4
15/4
20/4
21/4
21/4
22/4
22/4
23/4
25/4
26/4
27/4
27/4
28/4
28/4
29/4
29/4
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Film ‘De tasjesdief’ om 14.30 uur in CC Stroming (052 42 61 88)
Film ‘Le peuple migrateur’ om 20 uur in het Bezoekerscetrum Donkmeer - in Festivalhal (052 42 35 31)
Kolena v.z.w., wandeling (lenteleven) met vertrek om 9 uur aan het Vaartplein in Kalken (09 367 62 91)
Opening toeristisch seizoen Donkmeer (09 367 77 76)
Grabbelpas, waterbeestjes vangen om 9.30 uur aan de inkom (chalet) van Nieuwdonk (052 42 77 56)
SWAP, survivaltocht om 13.30 uur aan de inkom (chalet) van Nieuwdonk (052 42 77 56)
Grabbelpas, knutselen met natuur om 13.30 uur in de gemeentelijke Feestzaal Overmere (052 42 77 56)
Sportdienst en jeugddienst, Kriebelmania: avontuurlijke sporten in domein ‘De Gavers’ (052 42 77 56)
Chiro Berlare, totaalspektakel ‘Berleir Express’ om 20 uur in CC Stroming (0486 77 91 69)
Volleybalclub JTV Brigand, Heren 2de provinciale B tegen Orchidee Wetteren B om 15.30 uur in Sporthal Berlare (wim.posse@telenet.be)
Volleybalclub JTV Brigand, Dames 1ste provinciale tegen Snuﬀel Grembergen A om 20 uur in Sporthal Berlare (wim.posse@telenet.be)
Volleybalclub JTV Brigand, Heren 1ste divisie tegen VT Webis Wevelgem-Bissegem om 20 uur in Sporthal Zele (wim.posse@telenet.be)
Volleybalclub JTV Brigand, Dames 3de provinciale tegen VC Ass’nee Assenede B om 15.30 uur in Sporthal Zele (wim.posse@telenet.be)
v.z.w. Durme, wandeling ‘Vogels voor de jeugd’ met vertrek om 14 uur aan taverne ’t Veerhuis (0485 30 67 48)
VVV-Donkmeer, wandeling met gids, met vertrek om 14.30 uur aan taverne Zicht op ‘t Meer (09 367 77 76)
Chiro Berlare, totaalspektakel ‘Berleir Express’ om 14 uur in CC Stroming (0486 77 91 69)
v.z.w. Durme, ontbijtwandeling met vertrek om 7.30 uur aan taverne ’t Veerhuis (0478 49 87 86)
Balletschool Diaghilev Zele, balletrecital om 20 uur in CC Stroming (052 44 94 53)
Balletschool Diaghilev Zele, balletrecital om 20 uur in CC Stroming (052 44 94 53)
Koninklijke Fanfare St. Pietersvrienden Uitbergen, huis-aan-huis verkoop toiletpapier (052 42 42 80)
Balletschool Diaghilev Zele, balletrecital om 15 uur in CC Stroming (052 44 94 53)
Mieke Verwaetermeulen, vernissage tentoonstelling in CC Stroming (052 42 42 47)
Cursus ‘Afrikaanse literatuur’ om 19.30 uur in CC Stroming
De natuurlijke huisapotheek, cursus vorming om 20 uur in CC Stroming (03 775 44 84)
Kolena v.z.w., wandeling (genieten van de lente) met vertrek om 9 uur aan de kerk van Uitbergen (09 367 62 91)
Opening Week van de Amateurkunsten (052 42 42 47)
Jong VLD Berlare, quiz om 20 uur in CC Stroming (0474 73 56 07)
v.z.w. Durme, kruidencursus om 14 uur in Bezoekerscentrum Donkmeer - in Festivalhal (052 44 88 38)
Gino Sancti met ‘Terminaal’, cabaret om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
v.z.w. Durme, grutto-wandeling met vertrek om 9 uur aan taverne ’t Veerhuis (0486 58 25 95)
Studio Zondag met JinXs om 19.30 uur in het cultuurcafé (052 42 35 31)

WIE? WAT? WAAR?
GEMEENTEBESTUUR BERLARE

GEMEENTERAADSLEDEN

BURGEMEESTER

Luc Vercruyssen

Karel De Gucht, titelvoerend burgemeester
Hoogstraat 9, Berlare
burgemeesterdegucht@berlare.be
secretariaat:
ann.declercq@diplobel.fed.be

052 42 53 86
02 501 84 05

Katja Gabriëls, waarnemend burgemeester en 1ste schepen
Leopolddreef 59, Berlare
0477 53 86 09
burgemeestergabriels@berlare.be
politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, ﬁnanciën
en begroting, ruimtelijke ordening en stedenbouw, communicatie
spreekuur: maandag van 11 tot 12 uur en van 19.30 tot 20.30 uur in het
gemeentehuis, Dorp 22

SCHEPENEN
Anne-Marie De Lausnay
Burg. De Lausnaystraat 33, Overmere 09 367 83 46
schependelausnay@berlare.be
cultuur, landbouw, polders, dijken, middenstand, lokale economie,
groenplanning
spreekuur: zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22
René Kets
Turfputstraat 54, Berlare
052 42 21 64
schepenkets@berlare.be
onderwijs, vorming, huisvesting/patrimonium, toerisme (en Eendenkooi)
spreekuur: op afspraak
Julien Wettinck
Kruisstraat 61, Overmere
09 367 58 18
schepenwettinck@berlare.be
openbare werken, algemeen onderhoud, kerkfabrieken, begraafplaatsen,
feestelijkheden
spreekuur: op afspraak

Turfputstraat 88a, Berlare
052 42 23 25
l.vercruyssen@skynet.be
Karel De Gucht, voorzitter Hoogstraat 9, Berlare
052 42 53 86
burgemeesterdegucht@berlare.be
Francky Verhofstadt
Heikantstraat 48d, Overmere
09 367 89 06
francky.verhofstadt@skynet.be
Carine Meyers
Donklaan 249/6, Uitbergen
02 549 00 24
carine.meyers@vld.be
Marleen Zaman
Donklaan 22a, Berlare
09 342 09 17
marleen.zaman@online.be
Jan De Palmenaer
Veerstraat 81b, Uitbergen
09 367 82 72
jandepalmenaer@hotmail.com
Michel Van der Haegen Warande 24, Berlare
052 42 29 97
vanderhaegen.michel@skynet.be
Tania Vis
Hogeweg 22, Berlare
052 42 30 16
tania_vis@msn.com
Patrick Van Malderen Galgenbergstraat 73, Berlare
052 42 50 37
patrick.van.malderen@skynet.be
Freddy Schatteman
Mandemakersstraat 4, Berlare 052 42 25 41
vof.schatteman@skynet.be
An Van Driessche
Koﬃestraat 25, Uitbergen
09 367 94 26
anvandriessche@skynet.be
Steven Baeyens
Donklaan 187, Uitbergen
0479 27 82 92
baeyens_steven@hotmail.com
Joke Vercammen
Lindestraat 80, Overmere
09 367 56 47
jo.vercammen@telenet.be
Dion Landuyt
Kerkveld 3, Berlare
052 43 00 86
dion.landuyt@oranginagroup.com
Piet Vandoolaeghe
Kruisstraat 3, Overmere
0476 29 30 83
piet.vandoolaeghe@skynet.be
Raf Maes
Kruisstraat 39, Overmere
0497 53 29 80
rafmaes@telenet.be
Willy De Coster
Kerkwegel 20, Uitbergen
09 367 55 49
willy@decoster.be

Frank Lippens
gemeentesecretaris

Dendermondse stwg 74a, Overmere 052 43 23 41
secretaris@berlare.be

Wim Arbyn
Kruisstraat 45, Overmere
09 360 51 03
schepenarbijn@berlare.be
milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur
in het gemeentehuis, Dorp 22
Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
0472 47 99 81
schepencooreman@berlare.be
voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, tewerkstelling
spreekuur: elke 1ste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur
elke 3de woensdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur
telkens in het gemeentehuis, Dorp 22 of op afspraak
Tom Temmerman
Maaidonk 26, Uitbergen
09 367 72 93
schepentemmerman@berlare.be
jeugd, kinderopvang, volksgezondheid, sport, ontwikkelingssamenwerking
spreekuur: op afspraak

GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare

052 43 23 40
fax: 052 42 26 77
onthaal@berlare.be
www.berlare.be

openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag
8-12 uur / 13-17 uur
donderdag
8-12 uur
vrijdag
8-12 uur
sluitingsdagen
maandag 9 april
dinsdag 1 mei
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GEMEENTEHUIS OVERMERE
Baron Tibbautstraat 2, Overmere
(ingang langs Boerenkrijgpark)
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 8 tot 10 uur
(gesloten in juli)

09 367 87 55

Initiatief Buitenschoolse kinderopvang
coördinatoren: Patricia Poppe & Anja Nobels
052 42 77 04
jeugd.kinderopvang@berlare.be
locatie Berlare:
locatie Overmere:
locatie Uitbergen:

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

GEMEENTEHUIS UITBERGEN
> GEMEENTESCHOOL UITBERGEN
Veerstraat 10, Uitbergen
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 10.30 tot 12 uur
(gesloten in juli)

09 367 50 66

> MUSEUM DONKMEER

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

052 43 23 44

diensthoofd: Karine Lammens
bevolking@berlare.be

> TECHNISCHE DIENST

052 43 23 46
diensthoofd: Sara Kinds
technische.dienst@berlare.be
stedenbouwkundig ambtenaar: Kristof Van Peteghem
ruimtelijke.ordening@berlare.be

> MILIEUDIENST
milieuambtenaar: Gaby De Bruycker

Kleine Kouterstraat 1, Uitbergen
09 367 50 88
directeur: Johan Meganck gemeenteschool.uitbergen@berlare.be

052 43 23 47
milieu@berlare.be

BUITENDIENSTEN
> CULTUURDIENST / CC STROMING
Dorp 101, Berlare
052 42 35 31
diensthoofd: Bob Pieters
cultuur@berlare.be
tickets: cultuur.reserveren@berlare.be
openingsuren
maandag 9-11 uur / 13-17 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.

Donklaan 123
09 342 92 40
museumbewaarder: Peter Van Wichelen
museumdonkmeer@berlare.be
openingsuren mei tot en met september
maandag en dinsdag
gesloten
woensdag t.e.m. vrijdag
10-17 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 14-18 uur
rondleidingen op aanvraag
openingsuren oktober tot en met april
maandag en dinsdag
gesloten
woensdag t.e.m. vrijdag
op afspraak
zaterdag, zon- en feestdagen 14-18 uur
rondleidingen op aanvraag

> OPENBARE BIBLIOTHEEK
Dorp 101a, Berlare
052 42 61 88
bibliothecaris: Ann Pieters
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)

> DIENST JEUGD & VORMING
Gaver 72, Berlare
diensthoofd: Amber Vande Winckel
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 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
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052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

> SPORTDIENST
Molenstraat 1b, Overmere
09 356 89 56
diensthoofd: Annelies De Wilde
sportdienst@berlare.be
openingsuren burelen sporthal Overmere
maandag 8-12 uur / 13-17 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag 8-12 uur / 15-17 uur
donderdag 8-12 uur / 13-17 uur
vrijdag
8-12 uur
openingsuren burelen sporthal Berlare
052 42 28 92
maandag 13-15 uur
dinsdag
13-15 uur
woensdag 13-15 uur

ANDERE DIENSTEN
> CONTAINERPARK

> SECRETARIS OCMW

Bollewerkstraat, Berlare
Inlichtingen Verko/DDS
openingsuren
dinsdag
14-18 uur
woensdag 13-18 uur
donderdag 13-18 uur
vrijdag
14-18 uur
zaterdag 9-15 uur

052 42 69 65
052 21 39 91

Administratie en sociale dienst
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

09 326 97 10
secretariaat@ocmwberlare.be
socialedienst@ocmwberlare.be

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
contactpersoon: Mady Van Herreweghe
dogberlare@kvlv.be
in Berlare
Consultatiebureau Kind & Gezin, Molendreef 19 052 42 61 77
zitting: elke 1ste en 3de maandagnamiddag (enkel op afspraak)

> GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK & WOORD
09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be

> GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE
Schoolstraat 23, 9230 Wetteren
directeur: Fritz Van Damme

09 326 97 11
secretaris@ocmwberlare.be

> DIENSTEN OCMW

> DIENST OPVANGGEZINNEN

Schooldreef 42, 9230 Wetteren
directeur: Dirk Lippens

Hilde Van der Jeugt

09 366 00 54
tekenacademie@wetteren.be
www.academiewetteren.be

> KIND & GEZIN: CONSULTATIEBUREAU
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

Voor ﬁnanciële tegemoetkomingen, budgetbegeleidingen,
sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden en
poetsdienst aan huis, en dienstenchequeonderneming kan je van
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en dinsdag ook van
17 tot 19 uur terecht op de sociale dienst.
Daarbuiten op afspraak.
Instellingen
Rust- en verzorgingstehuis Ter Meere
Baron Tibbautstraat 29, Overmere
09 326 97 30
directie: Freddy Schollaert
termeere@ocmwberlare.be
Rust- en verzorgingstehuis Herfstvreugde
Wegelken 6, Berlare
052 42 32 09
directie: Frieda De Meyer
herfstvreugde@ocmwberlare.be
Serviceﬂats
De Zilverberk, Dorp 99, Berlare
Boerenkrijghof, Baron Tibbautstraat 31, Overmere
opnamedienst rusthuizen en serviceﬂats en vragen rond
zorgverzekering
enkel na afspraak
Wendy De Backer, sociaal verpleegkundige
09-326 97 34
opnamedienst@ocmwberlare.be
meer info op www.ocmwberlare.be

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ CV
HULP IN WONINGNOOD

> PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA)
Dorp 96
052 42 80 41
PWA-beambte: An Vanhove
pwa.berlare@skynet.be
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur.

OCMW BERLARE
> VOORZITTER OCMW-RAAD
Gunther Cooreman
0472 47 99 81
Salvialaan 20, Berlare
voorzitter@ocmwberlare.be
Spreekuur: na telefonische afspraak

> OCMW-RAADSLEDEN
Marleen Lateir - Broekstraat 5, Overmere
09 367 51 47
Ingrid Rogiers - Gaver 112, Berlare
0478 29 31 03
Annelies Van Driessche - Kerkstraat 69, Overmere 09 367 58 56
Rita Sichien - Donklaan 50, Uitbergen
0476 31 47 81
Martha Tackaert - Hogeweg 8a, Berlare
052 42 30 82
Bart Van Malderen - Beukenlaan 14, Berlare
052 42 73 66
Robert Audenaert - Loereveldstraat 28, Overmere 09 367 61 92
Erna Peelman - Schuurputstraat 20, Berlare
052 42 42 80

Dorp 101b, Berlare
directeur:
administratie:
commissaris VHM:

052 42 57 60
Karolien Sercu
Lieve Van Cauteren
Hector Van Hoye
H. Van de Vijverstraat 38, Lokeren

openingsuren
maandag 9-12 uur
dinsdag
9-12 uur / 16-18 uur
woensdag gesloten
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur
Raad van bestuur
Carine Meyers - Donklaan 249/6, Uitbergen
Freddy Schatteman - Mandemakersstraat 4, Berlare
Frank Van Laere - Mosseveldstraat 14, Overmere
Piet Vandoolaeghe - Kruisstraat 3, Overmere
Kris Malﬂiet - Heide 12a, Berlare
Gunther Cooreman - Salvialaan 20, Berlare
Vertegenwoordigers stad Dendermonde en provinciebestuur
nog niet aangeduid.
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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
078 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
0800 9 01 02
Vlaamse infolijn
1700
Centrum voor Morele Dienstverlening Aalst
Koolstraat 80-82, 9300 Aalst
053 77 54 44

> 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

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8-12 uur / 13-17 uur
8-12 uur / 13-17 uur
8-12 uur / 13-20 uur
8-12 uur / 13-17 uur
9-12 uur

Dorp 96, Berlare
openingsuren
maandag 9-12 uur
dinsdag
17-19 uur
woensdag gesloten
donderdag gesloten
vrijdag
17-19 uur
zaterdag gesloten
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

> POSTKANTOREN
E. Hertecantlaan 43, Berlare
B. De Lausnaystraat 54b, Overmere

052 42 31 84
09 367 50 02

> PROVINCIAAL INFOKANTOOR SCHELDELAND - DONKMEER
09 345 49 62
Open elke dag van 10 tot 13 en van 13.30 tot 16.30 uur
(in juli en augustus tot 18 uur).
Gesloten van 25 december t.e.m. 1 januari.

> RODE KRUIS
voorzitter: Willy Vertongen

09 367 97 60
wil.mar@pandora.be
hoofd hulpdienst: Regina Malin
052 42 71 48
Regina.Malin@pandora.be
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

> WACHTDIENSTEN
> 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

tandartsen
apothekers

> POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
Baron Tibbautstraat 37, Overmere
openingsuren
maandag 8-12 uur / 13-17 uur
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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.
052 21 21 71
0900 10 500

09 367 50 15
fax: 09 367 96 51
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 > stuur een mailtje met als onderwerp
‘jeugd in je mailbox’ naar jeugd.vorming@berlare.be

10 LAUREATEN VOOR POËZIEWEDSTRIJD CC STROMING

Prijsvraag

FOTOWEDSTRIJD
GVK

Een nieuwigheid in Infogem

We hebben een fotograaf op pad gestuurd
en hij keerde terug met deze mooie foto.
Weet jij waar in Berlare deze alpaca werd gefotografeerd?
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden
van deze Infogem in.
Daar vind je ook hoe je de kaart kan terugbezorgen.
Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een
winnaar.
Hij of zij krijgt een waardebon ter waarde van 25 euro
voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden.
De winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende nummer.
Veel succes!

1
2

3
4

5

Colofon

6

Coördinatie fotograﬁe: Marc Van Gysegem
Artikels en activiteiten voor de kalender
voor het volgende nummer mei-juni worden verwacht
ten laatste op maandag 9 april op het redactiesecretariaat:
CC Stroming
Dorp 101, Berlare
052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
Foto’s kunnen nadien terug worden opgehaald op het redactiesecretariaat.

blz. 1

Overheid
Verkiezingen op 10 juni
Versnelde oproep elektronische identiteitskaarten
Hersamenstellen seniorenraad
Nieuw nummer Vlaamse Infolijn:1700
Hersamenstellen GECORO
Wat bij defecte straatlampen?
Zwerfvuilactie op 31 maart
Premie Optimaz-elite
Raadpleging persoonlijke gegevens Rijksregister
Oprichting Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking
Jobﬁnder voortaan op OCMW
Inschrijven paasvakantie IBO

blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 4
blz. 5
blz. 5
blz. 6
blz. 6
blz. 7
blz. 7
blz. 7
blz. 8

Politie
Nieuwe wapenwet: laatste kans tot regularisatie
Snelheidscontroles in Uitbergen

blz. 10
blz. 10

Sociaal
HINT-tips
Euro-Children zoekt gastgezinnen
Kaos zoekt pleeggezinnen
Wereldwinkel zoekt vrijwilligers
Rode Kruis Berlare
ACW Berlare zoekt kandidaten Oscaar

blz. 11
blz. 11
blz. 12
blz. 12
blz. 13
blz. 14

Jeugd
Skwat-dag Jeugdraad Berlare
Grabbelpas & SWAP paasvakantie
Après-ski fuif Bosquimano
Jeugddienst en IBO zoeken monitoren

blz. 16
blz. 17
blz. 18
blz. 18

Toerisme
Opening toeristisch seizoen
Toeristische ﬁetszoektocht
Activiteiten Bezoekerscentrum Donkmeer

blz. 30
blz. 30
blz. 31

Sport
Activiteiten sportdienst

blz. 33

9

Activiteitenkalender

blz. 35

10

Wie? Wat? Waar?

blz. 37

7

Vormgeving & illustraties: Gert Van Kerckhove (Graphico) - 0478 39 97 53
Druk: Drukkerij De Canck
Oplage: 6.300 exemplaren

Redactioneel

blz. 19
blz. 19
blz. 20
blz. 21
blz. 21
blz. 22
blz. 23
blz. 24
blz. 24
blz. 25

Verantwoordelijke uitgever:
Katja Gabriëls, burgemeester wn, p/a Dorp 22, Berlare
Redactieraad:
Eddie Damman, Katja Gabriëls en Bob Pieters
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Cultuur
Cabaret tegen zinloos geweld
Het Woord Delux
Week van de Amateurkunsten
Filmvoorstelling ‘An Inconvenient Truth’
Introductie Mattheuspassie
Jeugdboekenweek
25 jaar Heemkundige Kring Overmere
Panta Rhei speelt ‘De Naaikamer’
Nieuw cultuurbeleidsplan in de maak
CC Stroming: aanbod maart-april
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Laureaten poëziewedstrijd CC Stroming
Terugblik in beeld

Met het oog op de familievoorstelling Scoliozee d’Artrozee vroegen we aan kinderen tussen 9 en 12 jaar
om een gedicht te schrijven waarin de zitzak de hoofdrol speelt.
Maar liefst 128 kinderen stuurden ons een gedicht. Hartelijk dank hiervoor, zeker ook aan de directie van de Berlaarse scholen.
Dank ook aan de jury: Jan Van Hee (beheerraad bibliotheek), Ann Pieters (bibliothecaris), Marleen De Vos,
Vanessa Thys (jeugdraad) en Femke Maes (jeugdraad). Freek Bisschop werd de ﬁere eigenaar van de turqoise zitzak.

binnenzijde achterﬂap
achterﬂap

EEN ZITTENDE ZITTENDE ZAK
Zitzak, een zittende zak
een zittende zak,
een zittende zak zei een zitzak.
Zo mooi, zo schoon die zittende zak
zei de zak, ja een zitzak.
Iedereen zegt kijk een zitzak,
een zittende zittende zak:
‘Hij zit in een zittende zittende zak’.
Ja een zitzak, zo heet ik niet echt hoor.
Mijn naam is Karel de zitzak.
Ik heet de zittende zaak.
Dat is mijn vriendin miss zitzak:
Ik hou van haar.
Dat ik een zitzak ben:
Oei ik ben een zitzak,
een zittende zak, zij Karel de zitzak.
Ik hou van zitten in een zitzak.
Grapje hoor miss zitzak.
OOO miss zitzak ik hou van je.
Maar toen gaf miss zitzak mij
een zitzakkende slag in mijn gezicht
en ze was weg mijn miss zitzak

DE KLEURRIJKE ZITZAK
Op een nacht droomde ik al
lang van een kleurrijke zitzak
met alle kleuren van de
regenboog en lila ook
Toen ontmoete ik de regenboog
met lila ook,
ik vroeg heeft u voor mij
de kleurrijkste zitzak ooit?
De regenboog met lila ook
antwoordde maar je weet toch ...
aan het einde van de regenboog
met lila ook staan genoeg
kleurrijke zitzakken en voor jou ook!

DE RARE ZITZAK
Op een koude winterdag was ik op zoek.
Weet je wat ik op de zolder vond in een hoek?
Geen kussens, geen deken, maar een dik pak.
Oei, wat raar! Het was een kleurrijke zitzak.
Ik heb hem naar mijn kamer meegenomen.
Die dag is mij iets raars overkomen.
Het klinkt misschien wel gek.
Maar toen ik mij erin neerzette,
kwam ik tereacht op een leuke plek.
Plots stond ik middenin een snoepparadijs.
Met heel veel lekker ijs ...
Koeken, snoep en chocolade groeiden aan de bomen.
Iets waar je alleen maar kan van dromen.
‘s Avons kon ik niet veel eten.
Maar mijn geheim mochten mijn mama en papa niet
weten.
De zitzak heb ik op mijn kamer laten staan.
Dan kan ik af en toe nog eens naar het snoepparadijs
teruggaan.

DROMEN IN MIJN ZITZAK
In mijn zitzak plof ik neer
En wieg ik heen en weer
Daarin kan ik heerlijk dromen
over alles wat zal komen.
Elke dag weer en keer op keer.
Maya Sacré

Jens De Wulf

Pauline Jacquet

Freek Bisschop

Fran De Wilde

DE ZIEKE ZITZAK
Er was eens een zitzak en die was heel ziek,
die stond in de woonkamer bij boer Piek.
Zijn kleur was lichtblauw,
en na een tijdje werd hij grauw,
niet van boer Piek, maar van zijn vrouw.
Die had veel te veel gewicht,
en ze ging altijd zitten op de zitzak zijn gezicht.
Het liefst zou hij willen scheuren,
maar dan zou de vrouw nogal zeuren.
Om ieders bestwil zal hij dat niet laten gebeuren.
Daarom zal hij blijven dromen,
van een dieet dat misschien wel zal komen.

DAAN
Ik heb vandaag een zitzak gekregen
maar geen gewone, moet je weten.
K woud daar ‘s avonds in gaan zitten
Opeens riep de zitzak AUW!
Ik ging rechtop staan en keek hem aan.
Toen zei hij: Zou jij graag hebben dat iedereen,
op jou gaat zitten, nou?
Ik keek hem vol verbazing aan.
Toen zei de zitzak: Ik ben Daan, aangenaam.
Hoe heet jij?
... ik noem Kotkodei.
Nu komen Daan en ik goed overeen.
Weet meer zeker dat ik het meen!
Janne Vandewalle

DE ZITZAK
Ik zat knus in mijn paarse zitzak.
Toen deed onze poes een ﬂik-ﬂak.
En kwam terecht op haar zitvlak.
Boem !!! zei de zitzak.
En we maakten samen nog een ﬂik-ﬂak.
Pauline Masquille

DE DROOMZAK
Zitzakken in de winkels, zitzakken overal,
zelfs in de hal.
Ik droomde dat ik er één had,
Ik ben het leven zonder zitzak zat.
Als ik een zitzak had, zat ik nooit meer op de mat.
Ik zou er mijn huiswerk in maken,
en er nooit meer uit geraken.
Ik zou er in slapen,
dan zou ik nooit of nooit meer gapen.
Ik zeg je: weg met de zetel, weg met de stoel,
dan wordt het een minder saaie boel
Iedereen zou er een kopen,
niemand zou meer buitenlopen.
Want iedereen zou in z’n zitzak liggen.
Maar toen deed ik mijn ogen op en zat ik op mijn bed,
een lelijk monster had mij uit mijn droomg gered.
Maar het is heel raar,
want de zitzakken stonden overal klaar.
Ik kan alleen maar hopen,
dat men ouders, er één zouden kopen.
Of dat ik er één zou winnen ...

EEN ZITZAK? DAT BEN IK!
Ik de zitzak, dat ben ik,
rond gevuld, zacht en dik,
ook al is mijn jasje blauw,
ik hou echt niet van de kou.

Femke Van Gaver

Gelukkig naait mama een lapje hier en een vodje daar.
Zo raak ik weer op dreef voor het komende jaar.
Mijn buikje en mijn rug worden wat bijgevuld,
En zo krijg ik weer mijn mooie ronde bult.

ZITZAKKEN
Ik loop langs straat
en weet je wat daar staat
een mooie zitzak
echt geen wrak
daar om de hoek komt de vuilniswgen
gaat hij die zitzak meenemen
zou ik me afvragen
die zitzak wat een schat
tussen het vuilnis gooien
wie bedenkt dat
die mens wat een zot
die zitzak overlaten aan zij lot
zomaar die zitzak laten gaan
deze zitzak ik van mij voortaan.

Lindert Van Den Bossche

Boris Hertecant

Mijn plaatsje is in de kamer ergens in een hoek,
verscholen onder een dekentje en papa’s lange broek.
Er zijn ook nog wat zetels en stoelen,
maar daarin kan niemand zich knus voelen.
Je hebt dan nog Pluch onze behaarde kat.
Ik wou dat ze wat minder op me zat !
Ze krabt me met haar nagels en begint te spinnne,
ze rukt de draadjes uit mijn linnen.

BERLARE IN BEELD

Voortaan vind je op deze laatste bladzijde een fotoverslag van enkele voorbije activiteiten.
Is jouw activiteit ook een vermelding waard? Bezorg de redactie dan een goede foto met een regel uitleg.
Wie weet staat jouw foto op de achterkant van de volgende Infogem!

Driekoningen zingen en spulletjes verkopen
op de kerstmarkt van de Oxfam Wereldwinkel.
De familie Sacré-Bonnarens en de jonge
zangertjes haalden maar liefst 1.172 euro op
voor projecten in Nepal. Bedankt iedereen!

Van 17 tot 27 januari brachten Filip De Sutter,
Frank Meulewaeter, Marc Clement en Michel Van der
Haegen voor de v.z.w. Finado een werkbezoek aan
Ethiopië. Op de foto worden zijn ontvangen door de
abuna (bisschop) van Addis Abeba.

<
Het dorpscomité van Overmere
organiseerde haar zesde
kerstboomverbranding.
Gezelligheid troef bij een hapje,
een drankje en live muziek
in de tent.

>
Een massa volk
voor de gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie
in Festivalhal Donkmeer
op zondag 21 januari.

<
In februari hield een ooievaar
de wacht bij de gsm-mast aan
de vrije basisschool aan het
Donkmeer.
Misschien kan je hem nog zien
in de buurt…
(foto: Katrien De Saedelaere)

>
Kermis in Overmere tijdens
het eerste weekend van februari:
een schot in de roos!

© Marc Van Gysegem

>

Nacht van de ﬁlm, KSJ Berlare.
(foto: Ann Ryckaert)

>
Begin februari behaalde de
11-jarige Astrid Vander Stappen
drie gouden medailles op de
Vlaamse jeugdzwemkampioenschappen in Antwerpen: 800 m
vrije slag (foto), 400 m vrije slag
en 100 m vlinderslag. Proﬁciat!
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