BERLARE IN BEELD

Op deze laatste bladzijde vind je 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!

De damesploeg van Judoclub Kumiuchi werd
kampioen in tweede afdeling. Proﬁciat!

De eerste spadesteek voor de bouw van het woon- en
zorgcentrum Ter Meere en het Sociaal Huis op 1 juni kon
op heel wat publiek rekenen.

De Donkmeertochten van Boerenkrijgstappers
Overmere kon 2500 wandelaars bekoren.

Bij de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Overmere
werden op 13 april twee nieuwe schuttersmasten
feestelijk ingehuldigd.

© Eddy Copers

G EM EENTELIJ K INF O RMATIE B LAD
J ULI I AUG US TUS 2 00 7
v.z.w. Durme zette met talrijke vrijwilligers
1717 padden veilig over. Minder dan andere jaren,
omwille van de zachte winter (vroeger ontwaakt)
enerzijds, en de werken aan de dijk (gehalveerd traject)
anderzijds.

Het recreatief badmintontornooi van 26 mei in sporthal Berlare kon rekenen op zestien deelnemers. Katrien
Bogaert (dames enkel), Kevin De Rouck (heren enkel) en
Katrien Bogaert en Peter Van Dender (dubbel gemengd)
waren de eindwinnaars.

BERLARE I OVERMERE I UITBERGEN

ZO LEUK IS BUITENSCHOOLSE OPVANG!

FOTOWEDSTRIJD

Een sfeerbeeld uit de drie locaties ...
Prijsvraag

binnenzijde cover

GVK

We hebben een fotograaf op pad gestuurd en hij keerde
terug met deze mooie foto.
Weet jij waar in Berlare dit zicht werd gefotografeerd?
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden van deze
Infogem in. Daar vind je ook hoe je de kaart kan terug
bezorgen. 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!
Winnaar Infogem mei-juni:
Veerle Laureys (Van Tieghemstraat 21b) mag haar
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van
Berlare.
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Beste medeburgers
Kort na de installatie van het nieuwe college van burgemeester en schepenen werd
begonnen met de opmaak van het gemeentelijk beleidsplan.
Onder leiding van waarnemend burgemeester Katja Gabriëls werd dit in maart voorgesteld
aan en goedgekeurd door de gemeenteraad.
De nadruk in dit plan ligt op dienstverlening en dus is er veel aandacht voor openbare werken.
Zowel grote als kleinere werken werden gepland. De komende weken, maanden en jaren zullen
deze plannen stelselmatig ten uitvoer worden gebracht. Sommige dingen hebben jullie waarschijnlijk al zien veranderen.
In het Molenveld lieten we een parkje met rond punt aanleggen. Dit zorgt voor meer rust en veiligheid. Onze diensten onderhouden strikt andere parken en plantsoenen.
Buurtwegen en verbindingswegen worden beter berijdbaar gemaakt.
De meldingskaarten worden snel opgevolgd. En ik kan jullie verzekeren: we kregen er veel
de eerste maanden. Wat we direct konden verhelpen, hebben we ook onmiddellijk aangepakt.
Andere vragen worden in de planning opgenomen.
In de nabije toekomst mogen jullie nog meer van ons verwachten. Verschillende voetpaden zijn
aan vernieuwing of aanleg toe. We zijn dan ook volop bezig met de opmaak van een inventaris van
de voetpaden. Aan de hand daarvan stellen we een prioriteitenlijst op.
Voor het Boerenkrijgpark kreeg een studiebureau de opdracht de site te ontwerpen.
Het park aantrekkelijker maken, het ﬁetspad verleggen, de sporthal veiliger toegankelijk maken en
parkeerplaatsen voorzien staan allemaal in het lastenboek.
De gemeente vroeg aan het provinciebestuur om de lawaaihinder in de Veerstraat te verminderen
door de aanleg van een nieuw wegdek. De werken zullen spoedig door de provincie worden
aangevat. Het hoeft de gemeentekas dus niet altijd te belasten.
Zoals je ziet, heeft het nieuwe schepencollege de eerste maanden hoofdzakelijk weloverwogen en
doordacht gepland. Vanaf nu willen en zullen we vooral uitvoeren.

met vriendelijke groeten
Julien Wettinck
schepen bevoegd voor openbare werken,
algemeen onderhoud, kerkfabrieken,
begraafplaatsen en feestelijkheden
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NIEUWE INFORMATIEBORDEN
Vanaf deze maand verschijnen nieuwe informatieportieken in het straatbeeld van Berlare: aan de Brugstraat, Blauwhofdreef, het wandelpad,
Dendermondsesteenweg, Baron Tibbautstraat en Veerstraat.
In deze portieken schuiven panelen waarop activiteiten in onze gemeente
worden aangekondigd. Berlaarse verenigingen kunnen hier gratis gebruik
van maken. Het reglement is raadpleegbaar op de website en bij de
technische dienst. De samenvatting vind je alvast hier.

Aanvraag
Ten vroegste 6 maanden en ten minste 5 weken vóór de activiteit kunnen
Berlaarse verenigingen een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. De aanvrager vermeldt:
- op welke locatie hij een paneel wenst aan te brengen
(maximaal één per portiek);
- de aard van de activiteit;
- de voorziene tekst;
- de datum van de activiteit;
- de gegevens van de verantwoordelijke (naam, adres, telefoon, e-mail).
Voor deze aanvragen bestaat een standaardformulier dat je kan downloaden van
www.berlare.be of opvragen bij de technische dienst.
Wanneer er meerdere aanvragen voor dezelfde periode en dezelfde plaats zijn,
zullen ze chronologisch (datum aanvraag) worden toegekend.
De vereniging wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het
college over het al dan niet toelaten van de aangevraagde aankondiging.
Dit schrijven geldt eveneens als de vergunning.

Duurtijd
De vergunning vermeldt twee data. De eerste datum geeft de dag aan waarop
de plaatsing mag gebeuren (ten vroegste 14 dagen vóór de activiteit). De tweede
duidt de dag aan waarop de borden moeten verwijderd zijn (in principe 3 dagen
na de activiteit).

Maken en plaatsen van panelen
De aanvrager zorgt zelf voor het maken, plaatsen en verwijderen van de borden.
Deze zijn 40 cm hoog, 150 cm breed en 18 mm dik.
Bovendien is hij volledig en exclusief verantwoordelijk voor de inhoud en het
toezicht na plaatsing. Elke reclame, productvermelding, merknaam of politieke
opdruk is verboden.
Wanneer de borden te vroeg worden geplaatst of niet tijdig zijn weggenomen,
kan het college nieuwe aanvragen weigeren.

Betwistingen
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd bij betwistingen.
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EIKENPROCESSIERUPS rukt op
Ook in Berlare is de eikenprocessierups gesignaleerd.
Onze brandweer verdelgde al
enkele nesten.
De rupsen komen, zoals hun naam
zegt, enkel voor op (zomer)eiken.
Ze bewegen zich in kop-staartformatie (processie) naar de bladeren toe.
Het zijn vooral de brandharen van de rups die schadelijk zijn.
Ze dringen door in huid, ogen en luchtwegen. Vooral de
ogen zijn kwetsbaar. Hierbij zorgen zij voor een ontsteking
die gepaard gaat met enorm veel jeuk.
De haren worden met de wind meegevoerd en kunnen zo
last veroorzaken bij ﬁetsers en wandelaars.
Acht uur na blootstelling verschijnen de symptomen.
Ze verdwijnen pas na een tweetal weken.
Om de bestrijding eﬃciënt te kunnen uitvoeren, vragen wij
aan iedereen om nesten van de eikenprocessierups
onmiddellijk te melden aan:
- de milieuambtenaar, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be;
- de brandweercommandant, 052 42 21 12.

MILIEUTIP van de maand
Laat je koelkast en diepvriezer geregeld ontdooien.
Een rijplaag van 2 millimeter op het koelelement
verbruikt 10% meer energie. IJsvorming voorkom je
door de deur niet te dikwijls en niet te lang te openen,
door geen warme gerechten in de koelkast te plaatsen
en door versleten dichtingen te vervangen.
Milieu bewaren = euro’s besparen!

Probeer in geen geval de rupsen zelf te bestrijden!

BEURTELINGS PARKEREN: EEN PROBLEEM OP WISSELDAGEN
In meerdere straten van Berlare geldt beurtelings parkeren.
Van de 1ste tot de 15de van de maand moet je parkeren langs de zijde
met de onpare nummers (ezelsbruggetje: 1 is oneven, je parkeert deze
2 weken langs de zijde met de oneven nummers). Van de 16de tot het
einde van de maand moet je parkeren langs de zijde met de pare nummers (ezelsbruggetje: 16 is even, je parkeert deze 2 weken langs de zijde
met de even nummers). Het veranderen moet gebeuren de laatste dag
van elke periode tussen 19.30 en 20 uur.
Geregeld ontstaan op de wisseldag gevaarlijke situaties, omdat een aantal bestuurders de wagen niet langs de juiste zijde van de straat parkeert.
Verkeersveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen, niet enkel
van de politie. Wij vragen dan ook aan alle bestuurders om de regels te
respecteren en de wagen correct te parkeren. Het voorkomt gevaarlijke
verkeerssituaties en men vermijdt de kans op een boete wegens foutief
parkeren.
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UITLEENMATERIALEN
Bij het organiseren van activiteiten komt vaak heel wat kijken. Waar mogelijk probeert het gemeentebestuur een handje te
helpen. Volgende materialen kunnen gratis worden ontleend door plaatselijke verenigingen:

Materiaal

Beschikbare hoeveelheid

Aanvragen bij

Dansvloer

30 m²

technische dienst

Planken en schragen

30 stuks

technische dienst

Podiumelementen

30 stuks

technische dienst

Stoelen

200 stuks

technische dienst

Tentoonstellingspanelen (2m x 1m)

30 stuks

technische dienst

Trap voor podium

1 stuk

technische dienst

Veiligheidshekkens (2,5 m) (nadar)

200 stuks

technische dienst

Vlaggen en masten

45 stuks

technische dienst

Mobiele geluidsset (versterker, cd-speler, cassettespeler,
2 luidsprekers, 1 microfoon)

1 stuk

cultuurdienst

Mobiele lichtset (2 * 4 parlampen 500W + lichtsturing)

1 stuk

cultuurdienst

Dataprojector NEC MT 830G 1200 ansilumen

1 stuk

college van burgemeester
en schepenen

Het volledige reglement is raadpleegbaar op www.berlare.be en op de technische dienst.
Ook het provinciebestuur stelt uitleenmaterialen ter beschikking tegen een laag huurtarief:
tentoonstellingsmateriaal, belichting, eﬀecten, geluids-, video- en projectiemateriaal.
Het aanbod is uiteraard veel uitgebreider dan de gemeentelijke uitleendienst.
Een overzicht van de materialen en de prijzen vind je op www.oost-vlaanderen.be/uitleendienst.

Drie jaar FIETSPOETSDIENST aan Donkmeer
Fietspoetsproject De Sperwer bestaat drie jaar. De ervaren medewerkers geven het hele jaar door je
(koers)ﬁets of mountainbike een grondige beurt, kijken je banden na en smeren de ketting.
En dit al vanaf 3 euro! Voor een euro meer worden de derailleur, ketting en voor- en achtertandwielen
ontvet. Tijdens de poetsbeurt, die ongeveer twee uur duurt, krijg je gratis een wisselﬁets ter
beschikking.
Opgelet: de ﬁetspoetsdienst herstelt geen ﬁetsen, maar signaleert wel eventuele gebreken zodat je
bij de ﬁetshandelaar je ﬁets kan laten repareren.
Met de steun van het gemeentebestuur.
Je vindt Fietsproject De Sperwer achter het toeristisch Infokantoor Scheldeland, Donklaan 93 (rechtstreekse ingang via
Alfred Nelenpad).
Openingsuren: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 16 uur.
meer info: Franky Van Hee, 0498 21 60 40
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REISPASSEN
Voor internationale paspoorten (reispassen) kan je terecht op de dienst bevolking.
Elk paspoort, ook dat voor minderjarigen, heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en kan niet meer
worden verlengd.

Procedure aanvraag/afhaling
De aanvrager moet zich persoonlijk aanmelden en de aanvraagformulieren ondertekenen.
Deze handtekening wordt overgenomen in het paspoort. Voor minderjarigen dient eveneens nog
een van de ouders mee te tekenen.
De aanvrager brengt volgende zaken mee:
- twee recente kleurenpasfoto’s met witte achtergrond (afmeting van kin tot kruin min. 2,50 cm
en max. 3,50 cm);
- eventueel het vervallen paspoort. Als dit gestolen is, doe je hiervan aangifte bij de politie.
Je ontvangt dan een document dat bij de aanvraag moet worden afgegeven.
Het paspoort kan persoonlijk of met volmacht worden afgehaald.

Aﬂeveringstermijn
normale procedure
De aanvraagformulieren worden bij de dienst bevolking door een gespecialiseerde ﬁrma afgehaald
op maandag, dinsdag en donderdag. De levering van de paspoorten gebeurt vijf werkdagen na de
afhaling (dag van afhaling niet inbegrepen).

spoedprocedure
Indien het paspoort vóór 12 uur wordt aangevraagd (niet op vrijdag), is het de volgende werkdag
beschikbaar.

Kostprijs van een paspoort
gewone procedure

75 euro

spoedprocedure

244 euro

gewone procedure

41 euro

spoedprocedure

210 euro

meerderjarigen

minderjarigen

meer info:

- dienst bevolking, 052 43 23 44 en reispassen@berlare.be
- www.berlare.be (doorklikken ‘leven en welzijn’ – ‘reizen’ – ‘reispas’)
- www.diplomatie.be
- www.visumbalie.be
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Versnelde oproep 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.

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 vóór februari 2009.

75-plussers
Momenteel worden veel 75-plussers uitgenodigd. Deze personen zijn vrij al dan niet in te gaan op deze uitnodiging.
De identiteitskaarten van het oude model van deze personen blijven immers geldig tot eind 2009, ook als er een andere
vervaldatum vermeld staat op de kaart.
In de loop van 2009 zijn alle 75-plussers echter wel verplicht over te schakelen naar een elektronische identiteitskaart.
Wie de grote toeloop in 2009 wenst te vermijden, meldt zich daarom bij voorkeur nu al aan.
Ga je echter als 75-plusser op reis naar het buitenland, dan heb je zeker een EID nodig!

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.

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
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Criminaliteitsgraad
LAAGSTE PERCENTAGE in arrondissement
Hieronder vind je een korte toelichting bij de cijfers van 2006 omtrent inbraken in Berlare en Zele.
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VERBLIJF

(*) bedrijven gelegen in industiezone
(**) bedrijven gelegen buiten industriezone

Duiding
In de BIN-wijken (Buurt Informatie Netwerken) van Zele deden zich drie inbraken voor; de BIN-wijken in Berlare
telden twee inbraken.
Voor Berlare zijn dat de Heikantstraat (Overmere) en de Fonteinstraat/Grote Kouterstraat (Uitbergen).
In Zele hebben de bewoners van de Schrijverswijk/Bloemenwijk, de Tuinwijk en de Burg. Van Ackerwijk zich verenigd
in een BIN.

>
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In vergelijking met 2005 waren er beduidend minder inbraken in winkels/herbergen (of andere handelspanden):
elf i.p.v. eenendertig. In Zele telden we er drie; de overige acht werden vastgesteld in Berlare.
Voor 2006 klokken wij terug af op ongeveer het niveau van 2004.
Ten opzichte van 2005 realiseren we dus terug een lichte daling.
De criminaliteitsgraad (aantal feiten, hier inbraken in gebouwen, per 1000 inwoners) voor onze politiezone bedraagt 2,48%.
Dat is het laagste cijfer van de veertien politiezones in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde!
Op nationaal niveau merken we een toename van het aantal inbraken in gebouwen. Ons gerechtelijk arrondissement echter
verwezenlijkt voor het jaar 2006 terug een dalende beweging. Met enige ﬁerheid mogen wij stellen dat onze politiezone hier
een belangrijke bijdrage toe levert.

Nieuw in 2007
Vanaf dit jaar zijn investeringen in de veiligheid van je woning (inzake inbraak- en brandrisico) ﬁscaal aftrekbaar.
Vroeger bestond deze mogelijkheid enkel voor zelfstandige ondernemers.
Vanaf nu kunnen ook particulieren hiervan genieten.
De ﬁscale aftrek voor dit jaar is bepaald op een maximum van 170 euro.
Enkele voorwaarden in een notendop:
- de werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer;
- de aannemer moet op de factuur aangeven waar de werken werden uitgevoerd en het gebruikte materiaal
moet voldoen aan enkele wettelijke vereisten;
- men kan eigenaar, vruchtgebruiker of huurder zijn van het betreﬀende goed.
Wat komt in aanmerking (inzake diefstalpreventie)?
- inbraakvertragende ramen of inbraakwerende beglazing;
- veiligheidssloten voor deuren, ramen, garagepoorten, ...;
- alarmsystemen, inclusief abonnementskosten voor aansluiting op een centrale.
meer info: www.besafe.be

Preventie
Iedereen kan gratis een beroep doen op een techno-preventief adviseur van de politie.
Alvorens je bijvoorbeeld werken aan je woning laat uitvoeren,
kan hij advies geven voor een eﬃciëntere beveiliging.
En tot slot kan je ook zorgeloos op vakantie vertrekken.
Als extra beveiliging kan je immers vragen je woning
onder politietoezicht te plaatsen.
Neem gerust contact met ons op!
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Rode Kruis Oost-Vlaanderen zoekt
PROVINCIEVERANTWOORDELIJKE SOCIALE HULPVERLENING
Rode Kruis Oost-Vlaanderen heeft een vacature voor een boeiende vrijwilligersfunctie.

Taken:
- de verschillende projecten, gericht op kwetsbare mensen, begeleiden en verder uitbreiden in Oost- Vlaanderen;
- Rode Kruis vertegenwoordigen en de relaties met sociale provinciale overheden onderhouden;
- provinciaal team Sociale Hulpverlening begeleiden en zorgen voor een taakverdeling.

Proﬁel:
- iemand die zich 10 uur per week kan inzetten (niet tijdens schoolvakanties);
- iemand die communicatief, sociaalvoelend, enthousiast, dynamisch en open van geest is.
meer info:
Rode Kruis Oost-Vlaanderen

Bomastraat 10, 9000 Gent
09 225 81 97

STRIJKATELIER OVERMERE
Begin oktober 2006 werd in samenwerking met het gemeentebestuur een kleinschalig strijkatelier
geopend in Overmere. Als werkgever in de sociale economie biedt het vrouwen nieuwe kansen op
de arbeidsmarkt. Het strijkatelier werkt een haalbaar uurrooster uit, hecht veel belang aan
vorming en neemt de inbreng van zijn mensen ernstig.
Een tevreden medewerkster maakt tevreden klanten!
Wil je graag je strijkwerk uitbesteden?
Dan kan je in strijkatelier Overmere terecht, Burg. De Lausnaystraat 79.

Openingsuren:
maandag van 7.30 tot 13 uur
dinsdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.30 uur
donderdag van 7.30 tot 11 uur en van 15.30 tot 18.30 uur
van 23 tot en met 27 juli is het strijkatelier gesloten
meer info: 0478 36 08 82
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NIEUW: SPEELPLEINWERKING
Grabbelpas is met vakantie, leve het speelplein!
Vanaf deze zomer worden de Grabbelpas- en SWAP-werking vervangen
door een speelpleinwerking.

De gelijkenissen
De basis blijft dezelfde: een ploeg enthousiaste en degelijke monitoren biedt activiteiten aan voor kinderen.
Ook onze uitstappen blijven bestaan.

De verschillen
Voor het kind zelf zijn er weinig verschillen.
De leeftijd van de doelgroep is wel verschoven: het speelplein staat open voor alle kinderen van 10 tot 15 jaar.
Hiervoor wordt rekening gehouden met het geboortejaar, niet met de verjaardag.
Vanaf nu kan je kind meer en langer deelnemen aan activiteiten.

De voordelen
In tegenstelling tot vroeger kan je kind nu elke dag bij ons terecht.
De openingsuren van het speelplein zijn meer afgestemd op werkende ouders.
Er zijn vrije ontspanningsmomenten voor en na de activiteiten die je als opvangvorm mag gebruiken.
Je kan op voorhand inschrijven, maar ook beslissers van het laatste moment zijn nog welkom.
Voor onze uitstappen geldt dit niet: hierbij zijn inschrijvingen vooraf wel van belang.
Geen gedoe meer met contante betalingen op voorhand. Wij houden bij wanneer je kind bij ons was en de betaling wordt
achteraf geregeld via een factuur en overschrijving.
Je ontvangt automatisch een ﬁscaal attest voor de aanwezigheid van je kind (tot 12 jaar) op het speelplein.

De praktijk
Het speelplein is open tijdens de eerste 2 en de laatste 3 weken van de zomer.
Dat wil dus zeggen: alle weekdagen van 2 tot 15 juli en van 13 tot en met 30 augustus (met uitzondering van 15 augustus).
Elke dag worden twee activiteiten voorzien, één in de voormiddag en één in de namiddag.
Ervoor en erna zijn er vrije ontspanningsmomenten.
De monitoren staan klaar om de kinderen te begeleiden in hun eigen vrije ontspanning.
De dag ziet er als volgt uit:
- 7.30 tot 9.30 uur:
- 9.30 tot 11.30 uur:
- 11.30 tot 13.30 uur:
- 13.30 tot 15.30 uur:
- 15.30 tot 17.30 uur:

vrije ontspanning
activiteit
middagpauze
activiteit
vrije ontspanning

Tijdens de vrije ontspanning kan je je kind brengen of halen wanneer je wil.
Tijdens de activiteiten willen wij het komen en gaan echter tot een minimum beperken.
Of je kind een halve of een hele dag komt, bepaal je zelf. Dus als je kind in de voormiddag wil deelnemen,
is het ten laatste om 9.30 uur aanwezig. Voor de namiddagsessie verwachten we iedereen uiterlijk om 13.30 uur.
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Kostprijs
vrije ontspanning: 0,50 euro per uur
activiteiten: 2,50 euro per halve dag
middagpauze: 0,50 euro per uur
Wekelijks (meestal op vrijdag) wordt een uitstap van een volledige dag georganiseerd.
Bij deze uitstappen worden geen voor- en naopvang voorzien. De uitstappen kosten 15 euro per kind.
Er is de mogelijkheid om sociaal tarief aan te vragen.

De plaats
De activiteiten van de speelpleinwerking vinden plaats in de gemeentelijke Feestzaal te Overmere
(Burg. De Lausnaystraat 79).

Overzicht activiteiten
maandag 2 juli:
dinsdag 3 juli:
woensdag 4 juli:
donderdag 5 juli:
vrijdag 6 juli:

Casino (vm) - Laddercompetitie (nm)
Knutselen (vm) - Watergevecht (nm)
Percussie (vm) - Go IV (nm)
Filmmarathon
Bobbejaanland

maandag 9 juli:
dinsdag 10 juli:
woensdag 11 juli:
donderdag 12 juli:
vrijdag 13 juli:

Knutselmoment (vm) - Ruiltocht (nm)
Kookactiviteit
Vrij podium (vm) - Playback show (nm)
Survival (vm) - Relaxatie (nm)
Walibi

maandag 13 augustus:
dinsdag 14 augustus:
donderdag 16 augustus:
vrijdag 17 augustus:

Wateroorlogje (vm) - plastic schuiven (nm)
Fietszoektocht
Olympische spelen
Bellewaerde

maandag 20 augustus:
dinsdag 21 augustus:
woensdag 22 augustus:
donderdag 23 augustus:
vrijdag 24 augustus:

Creatieve activiteiten (vm) - Quiz (nm)
Gezelschapsspelencompetitie (vm) - Ren je rot (nm)
Barbecue (hele dag)
Fata Morgana
Adventure in de Ardennen

maandag 27 augustus:
dinsdag 28 augustus:
woensdag 29 augustus:
donderdag 30 augustus:

Sportief, met of zonder bal
1 tegen allen
Slotfuif
Zee-special

Inschrijven kan vanaf maandag 11 juni op de dienst jeugd & vorming,
Gaver 72, Berlare.

meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
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INSCHRIJVINGEN gemeenteschool Uitbergen
In Uitbergen staat ‘een kleine, ﬁjne school’ waar kinderen graag naartoe komen.
Ieder kind is gekend, de kinderen kennen elkaar, gaan met elkaar om, leren van en met
elkaar. Hier voelt iedereen zich thuis. Zo zijn onze kinderen betrokken bij het klasgebeuren,
wat een voorwaarde is om te leren. Door aangepaste klasinrichting en werkvormen, door
positieve bevestiging van de kinderen, door een open houding van kinderen en leerkrachten
proberen we de motivatie van onze kinderen te verhogen.
Onze troeven:
- een goede leeromgeving, een gezellige school met een speeltuin in ’t groen;
- een overdekte kleuterspeelplaats;
- dagelijks onthaalmoment in elke klas;
- verschillende leeruitstappen die het leren aangenamer maken en de betrokkenheid verhogen;
- doorbreken van frontaal onderwijs: groepswerk, hoeken en contractwerk;
- succeservaringen door beloningssystemen;
- samenwerken met andere klassen;
- deelname aan verschillende projecten, theaterbezoek, …;
- vrije keuze voor iedere godsdienst of zedenleer in het lager;
- (gratis) zwemlessen voor alle klassen;
- praktische verkeerslessen met o.a. ﬁetsbehendigheid;
- zorg voor de individuele leerling;
- een individueel leerlingendossier waarin observatie en testgegevens bijgehouden en doorgegeven worden;
- regelmatige bespreking van deze gegevens, ook met deskundigen (CLB, logopedisten, revalidatiecentra,…);
- individuele begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden door zorgleerkracht;
- oudercontacten;
- begeleiding bij overgang naar het secundair onderwijs;
- computers met internetaansluiting in elke klas;
- volledig gratis gebruik van schoolmateriaal;
- een eigen website: www.gbsuitbergen.be.
Een waaier aan mogelijkheden waardoor de kinderen hier ‘graag’ naar school komen.
Kom zeker een kijkje nemen. Het kan tijdens de vakantieperiode op weekdagen tot en met 6 juli en vanaf 21 augustus in de
voormiddag van 9 tot 12 uur. Of na afspraak met de directeur, Johan Meganck op 09 367 50 88 of 09 367 90 47.
meer info:

09 367 50 88 en gemeenteschool.uitbergen@berlare.be - www.gbsuitbergen.be

Workshop KANTKLOSSEN voor jeugd
Sophie’s kantatelier organiseert workshops kantklossen voor iedereen tussen 9 en 18 jaar.
De lessen vinden plaats van 2 tot en met 6 juli en van 20 tot en met 24 augustus, telkens van
14 tot 17 uur. Het atelier bevindt zich in Heikant 21 te Zele.
Men hoeft geen materiaal te kopen. Alles ligt ter beschikking in het kantatelier.
Een drankje en een koekje worden voorzien tijdens de pauze.
Inschrijven kan per week of per dag. De kostprijs per dag bedraagt 6 euro.
meer info: Sophie Poppe, 052 44 44 48 (na 19 uur) en sophieskantatelier@hotmail.com
12
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De cultuurraad en het gemeentebestuur nodigen alle inwoners van harte uit op het Feest
van de Vlaamse Gemeenschap op zondag 8 juli vanaf 16 uur aan Festivalhal Donkmeer.
Bij mooi weer vinden de festiviteiten buiten plaats.
Het programma ziet er als volgt uit:
16 tot 17 uur:
oﬃcieel gedeelte met toespraken van de voorzitter en de
schepen bevoegd voor cultuur, optreden van balletschool Terpsichore en koor
Meergalm en samenzang de Vlaamse Leeuw
17 tot 18 uur:
optredens Reuzencomité Overmere en Toneelbond Panta Rhei
18 tot 19.45 uur: optreden De Purperen Heidenen
doorlopend: Vlaamse kermis met volksspelen, oldtimer motoren, pannenkoeken, frisco’s, drankjes, …

Een organisatie van de gemeentelijke cultuurraad, i.s.m. volgende verenigingen:
Vino Berginna, de Voorzorg, Panta Rhei, Jeugdraad Berlare, Koor Meergalm, Balletschool,
KVLV & OKRA Overmere, Berlaarse Oldtimer Motoren, VVV-Donkmeer,
Vlaamse Federatie Gehandicapten afdeling Berlare, Reuzencomité Overmere,
Heemkundige Kring Overmere en Oxfam Wereldwinkel.
meer info:

cultuurdienst, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
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VAKANTIE IN DE BIBLIOTHEEK
De bib geeft je graag enkele leuke leestips voor de grote vakantie.

Als je reisbestemming Frankrijk is, neem dan bijvoorbeeld een van deze boeken mee:
-

‘Een Frans leven’ door Jean-Paul Dubois;
‘Een gans op z’n Frans en andere culinaire avonturen’ door Mort Rosenblum;
‘Gebruiksaanwijzing voor Zuid-Frankrijk’ door Birgit Vanderbeke;
‘Gelukkig als God in Frankrijk’ door Marc Dugain;
‘Leven in een ansichtkaart: een thuis in de Franse Pyreneeën’ door Rosemary Bailey.

Trek je richting Turkije, probeer dan zeker volgende boeken:
-

‘Istanbul: herinneringen aan de stad’ door Orhan Pamuk;
‘Vogels zonder vleugels’ door Louis de Bernières;
‘Verloren naam’ door Thea Halo;
‘Zeven huizen’ door Alev Lytle Croutier;
‘Ook de vogels zijn verdwenen’ door Yaser Kemal.

Of gaat de reis richting Spanje? Wat dacht je dan van:
- ‘Na de siesta’ door Paul Koeck;
- ‘De schaduw van de wind’ door Carlos Ruiz Zafon;
- ‘De waanideeën van Don Quichotte: een reis door het Spanje van Cervantes’
door Miranda France;
- ‘De weg naar Villarbon: het verhaal van een verlaten dorp in Spanje’ door Karin Anema;
- ‘De omweg naar Santiago’ door Cees Nooteboom.
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Ook voor wie in België blijft, geeft de bib leuke leestips:
- ‘Het volkomen frietboek: een Belgische cultuurgeschiedenis’ door Paul Ilegems;
- ‘In de Rue des Flamands: het schamele epos van Vlaamse emigranten in Wallonië’
door Guido Fonteyn;
- ‘Arm Wallonië’ door Pascal Verbeken;
- ‘Best of Belgium: wat u van België moet gezien hebben’ door Peter Jacobs;
- ‘België Absurdistan: op zoek naar de bizarre kant van België’
door Rik van Walleghem.

Langere uitleentermijn in de vakantieperiode
Tijdens de maanden juli en augustus wordt de uitleentermijn van alle materialen met
2 weken verlengd. Je mag de materialen 6 weken bijhouden in plaats van de gewone 4.
Opgelet: de datum die op de uitleenbon staat, is de uiterste terugbrengdatum! De 2 weken
extra worden immers automatisch bij de gewone uitleentermijn geteld.
Als je in september met vakantie gaat, kan je je vakantieperiode doorgeven aan het bibliotheekpersoneel. De medewerkers kunnen de terugbrengdatum dan manueel aanpassen.

Sluitingsdagen in de vakantieperiode
zondag 8 juli
woensdag 11 juli
zaterdag 21 juli
zondag 22 juli
zondag 29 juli
zondag 12 augustus
woensdag 15 augustus
dinsdag 21 augustus (kermis Overmere)
zondag 26 augustus
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13de SEIZOEN CC STROMING IN STARTBLOKKEN
Het programma 2007-2008 van CC Stroming is klaar.
Je hebt misschien al de opvallende brochure gezien die je gratis kan meenemen in CC Stroming, de bibliotheek en
het gemeentehuis. Daarnaast vind je in deze Infogem ook een uitneembare kalender met een overzicht
van het hele seizoen.

Reductietarieven
Lijken minstens vijf voorstellingen jou leuk? Overweeg dan zeker een abonnement want da’s een stuk goedkoper.
Wie tickets voor zeven voorstellingen reserveert, krijgt nog een gratis extra voorstelling als bedanking.
Hij/zij kan kiezen uit: Dmytro Sukhovienko, Speelvogels, Anja Daems & Riet Muylaert, Bass Papa featuring Larry
of Mira & de Maten.
Groepen vanaf twintig personen genieten het abonnementstarief.
Wij verlenen 1 euro korting, op vertoon van de identiteitskaart, aan iedereen tot en met 25 jaar en iedereen vanaf 55 jaar.
Deze korting is niet cumuleerbaar met een abonnement en geldt niet voor het ﬁlmaanbod.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen voor de familievoorstellingen slechts 3 euro.

Nieuw
Je bent jong, je houdt van podiumkunsten, maar je budget is beperkt. CC Stroming toont begrip en lanceert daarom de
culturele zuipkaart, de goedkoopste en meest ﬂexibele oplossing!
Zo’n kaart kost 30 euro en bestaat uit zes stroken ter waarde van 5 euro. Elke voorstelling van CC Stroming is een bepaald
aantal stempels van 5 euro waard. Deze staan bij elke voorstelling in onze seizoensbrochure en op de website vermeld.
Dit bedrag ligt meestal veel lager dan het abonnementstarief en is dus echt wel supervoordelig!
Je kan zelf met je kaart zes keer naar een voorstelling van één stempel gaan. Of bijvoorbeeld samen met twee vrienden een
voorstelling van twee stempels bijwonen. De kaart blijft een seizoen lang geldig en is dus niet persoonsgebonden, zolang de
gebruiker maar jonger is dan 26 jaar! Afstempelen doen we aan de kassa zelf.

Reserveren
Tot vrijdag 6 juli aanvaarden we enkel abonnementen; vanaf 16 augustus
verkopen we naast abonnementen ook losse tickets.
Kom langs tijdens de openingsuren van CC Stroming (zie achteraan Infogem)
of contacteer ons via 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be.

Gratis openingsfeest nieuw seizoen
zaterdag 1 september vanaf 17 uur
Het einde van de zomer, een nieuw seizoen.
Er mag dan al eens gefeest worden.
Iedereen is welkom op onze binnenplaats!
Voor de kindjes is er onmiddellijk poppentheater dat in eigen huis werd gecreëerd.
Na het aperitief is er pizza voor de liefhebbers. Ondertussen kan je vanaf 19 uur live genieten
van de nieuwe Nederlandstalige formatie HANS, rond zanger-acteur Hans Van Cauwenberghe.
HANS is vrolijk, aards en zot; een mengeling van Vlaamse klei en Italiaans licht.
Familie, vrienden onder elkaar: van ons mag de avond lang duren.
gratis - Een stuk pizza kost 3 euro.
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OVERMERE KERMIS

PROGRAMMA
illustratie : Gert Van Kerckhove

vrijdag 10 augustus
20 uur

Spel zonder grenzen (Chiro)
1ste deel van het jaarlijkse ‘Spel zonder grenzen’ in het Boerenkrijgpark

zaterdag 11 augustus
13 uur

Spel zonder grenzen (Chiro)
2de deel van het jaarlijkse ‘Spel zonder grenzen’ in het Boerenkrijgpark

19.30 uur

Varken aan ’t spit (Chiro)
Wie er eens van geproefd heeft, is op de afspraak in de tent aan het Boerenkrijgpark.

23 uur

Groot volksfeest (Chiro)
In de tent aan het Boerenkrijgpark is de ambiance verzekerd.

zondag 12 augustus
15 uur

Kermisschieting in café Parking

woensdag 15 augustus
10 uur

Processie en Plechtige Openluchtmis
in het Boerenkrijgpark, ter ere van het Feest van Maria ten Hemel Opgenomen

10.30 uur

5de VMD Minivoetbaltornooi
‘Scheldeland Verzekeringen Cup’ met acht Overmeerse ploegen op voetbalterrein (Kerkstraat 67).
Start om 10.30 en ﬁnale omstreeks 18 uur. Eveneens BBQ van 12 tot 14 uur + randactiviteiten.
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zaterdag 18 augustus
13 uur

Tentoonstelling in gemeentelijke Feestzaal
7de tentoonstelling van hobbywerking Ziekenzorg Overmere/Uitbergen (tot 21 uur)

14 uur

Jogging met inschrijven in gemeentelijke Feestzaal (Atletiekkern Overmere)
Voor groot en klein. Iedereen mag deelnemen. Eerste start om 14.30 uur. Met randanimatie.

15 uur

20ste Overmeerse Smouterie
De markt wordt opengesteld in de verkeersvrije straten vanaf de dorpskern tot aan de verkeerslichten:
Burg. De Lausnaystraat / Fortstraat en deel Kruisstraat tot restaurant ‘t Mosselken.
Tijdens de namiddagmarkt worden zowel nieuwe als antiekgoederen aangeboden. Verder wordt er tal
van randanimatie voorzien: springkasteel, straatmuziek en vele ludieke spelletjes, opgezet door
de plaatselijke verenigingen.

15 uur

Kermisschieting in café Parking

17 uur

Overmeerse klokken luiden Kermis in

17 uur

Demonstratie Hondendressuur in de Pastoor Pennestraat

18 uur

Ommegang
rondgang met Overmeerse reuzen, drumband, vendeliers en de K.F. De Verenigde Vrienden

18 uur

Fotosalon (fotoclub Reﬂex)
in raadzaal gemeentehuis (tot 21 uur)

18 uur

Openluchtcafé in tuin achter gemeentehuis (Club 63)
Met DJ Ronny en om ca. 22 uur verrassingsact. In aanwezigheid van ﬁnaliste Miss Coast,
Lindsey De Vriese.

18 uur

Discobar (Feestcomité Overmere)
aan podium ter hoogte van kruispunt Fortstraat / Broek- en Lindestraat (tot 2 uur)

21 uur

Smouterworp (Feestcomité Overmere)
1ste prijs is een kinderﬁets t.w.v. € 175, 2de en 3de prijs een waardebon van € 25
en tal van andere prijzen.

22 uur

Optreden Lisa Del Bo (Feestcomité Overmere)
aan podium ter hoogte van kruispunt Fortstraat / Broek- en Lindestraat

23 uur

Optreden Luc Steeno (Feestcomité Overmere)
aan podium ter hoogte van kruispunt Fortstraat / Broek- en Lindestraat
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kalender

CC STROMING 2007

zaterdag 1

17 uur

Quiz (organisatie: Curieus Berlare)

Openingsfeest nieuw seizoen met poppenkast, pizza en HANS

36

17

10

3

25

18

11

4

26

19

12

5

27

20

13

6

28

21

14

7

29

22

15

8

1

Z

30

23

16

9

2

Z

V

Het Woord, comedy & cabaret

37

24

D

20 uur

Open Monumentendag (tot 18 uur)

38

W

vrijdag 7

20 uur

(tot 14 oktober, in cultuurcafé tot eind oktober)

Opening tentoonstelling ‘De Donk gefotografeerd’ en ‘straatportretten’

39

D

zaterdag 8

10 uur

Kermisconcert ’t Meziek

M

zondag 9

17 uur

Studio Zondag met The Slow Club

35

zondag 16

20 uur

Kermisfuif (organisatie: JTV Brigand)

Pa- en Gijstochten in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Boerenkrijgstappers)

21 uur
22 uur

zaterdag 22

dinsdag 25

zondag 23

zondag 23

MEER INFO: SEIZOENSBROCHURE CC STROMING EN WWW.BERLARE.BE/CCSTROMING
TICKETS: 052 42 35 31 EN CULTUUR.RESERVEREN@BERLARE.BE

SEPTEMBER

19.30 uur

20 uur

vrijdag 1

20 uur

woensdag 6

woensdag 6

Barry Lyndon, ﬁlm (locatie: Museum Donkmeer)

Rommelmarkt in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Oscar Wierinck)
Laura’s Star, kinderﬁlm vanaf 3 jaar

15 uur

zondag 3

Rommelmarkt in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Oscar Wierinck)

zaterdag 2

Bert Kruismans - Wereldberoemd in Vlaanderen

Studio Zondag met The Aardvarks

Kriegelitis, familievoorstelling vanaf 6 jaar

15 uur

Bass Papa featuring Larry - funk en blues

zondag 27

20 uur

zaterdag 26

Nieuwjaarsconcert ’t Meziek (organisatie: ’t Meziek)

zondag 27

20 uur

zaterdag 12

Bloedinzamelactie Rode Kruis

Scheldebroektochten in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Boerenkrijgstappers)

17 uur

donderdag 10

Dombo, kinderﬁlm vanaf 3 jaar (locatie: Feestzaal Overmere)

zondag 27

15 uur

zaterdag 5

5

4

3

2

1

28

21

14

7

M

29

22

15

8

1

D

30

23

16

9

2

W

31

24

17

10

3

D

25

18

11

4

V

26

19

12

5

Z

27

20

13

6

Z

MEER INFO: SEIZOENSBROCHURE CC STROMING EN WWW.BERLARE.BE/CCSTROMING
TICKETS: 052 42 35 31 EN CULTUUR.RESERVEREN@BERLARE.BE

kalende
CC STROMING 2008

JANUARI

20

21

FEBRUAR

MAART

APRIL

MEI

Melaerts & Blaute - Gedeelde adoraties

Hans Memling Trio - klassiek concert

16 uur

vrijdag 15

zaterdag 16

20 uur

20 uur

19.30 uur

zondag 17

vrijdag 22

zaterdag 23

zondag 24

Eric Baranyanka - De Babbelboom, familievoorstelling vanaf 7 jaar

15 uur

20 uur

20 uur

20 uur

20 uur

15 uur

19.30 uur

20 uur

20 uur

17 uur

20 uur

20 uur

17 uur

19.30 uur

20 uur

zondag 2

woensdag 5

vrijdag 14

zaterdag 15

vrijdag 21

zondag 30

zondag 30

woensdag 2

zaterdag 5

donderdag 10

vrijdag 11

zaterdag 12

zondag 13

zondag 20

zaterdag 26

Stijn Roels en Bart Van der Strieckt - recital (locatie: parochiekerk Uitbergen)

11 uur

19.30 uur

zondag 25

zondag 25

zondag 31

Donkmeertochten in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Boerenkrijgstappers)

zaterdag 17

Concertband Oordegem & Will Tura (organisatie: Concertband Oordegem)

Studio Zondag met De Paltoos

Provinciaal blaasmuziektornooi (organisatie: provinciebestuur)

zondag 27

Lenteconcert ’t Meziek (organisatie: ’t Meziek)

Studio Zondag met Miss Steak

Opening tentoonstelling Natasja Lefevre (tot 1 juni)

De Beenhouwerij - Tok Tok

Algemene kennisquiz (organisatie: Bosquimano)

Bloedinzamelactie Rode Kruis

Mira & De Maten - In de daluren

Buﬀalo 66, ﬁlm (locatie: voormalig lokaal jeugdhuis JZN)

Studio Zondag met The Dump Brothers

Theater Taptoe – Eentje, familievoorstelling vanaf 4 jaar

‘Moo – Little Ronny Peacock & The Bel Mundo’s

Cour & Jardin / Vlaams Fruit - Jouw hand in mijn hand

Kampioenenviering (organisatie: sportraad)

La guerre du feu, ﬁlm (locatie: Brandweerkazerne)

Ramblas, een danswandeling (organisatie: Balletschool Terpsichore)

zaterdag 1

Studio Zondag met Sons Uniques

Jaarconcert Concertband Dynamic (organisatie Concertband Dynamic)

Karl Vannieuwkerke & Les Supappes - Wielerjaaroverzicht 2007

Rommelmarkt in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Oscar Wierinck)
Opening tentoonstelling Julien Vandevelde (tot 6 april)

17 uur

zondag 17

Rommelmarkt in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Oscar Wierinck)

zaterdag 16

Nacht van de ﬁlm (organisatie: KSJ Berlare)

Rommelmarkt in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Oscar Wierinck)

20 uur

zondag 10

Rommelmarkt in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Oscar Wierinck)

20 uur

zaterdag 9

zaterdag 9
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14 uur

10.30 uur
Gespreksnamiddag ‘dementie’ (organisatie: seniorenraad)

Vertongen, Ceuppens en Van Ballaert - Metamorfosen
Oost-Vlaams fanfaregala (organisatie: K.F. Sint-Pietersvrienden)

zondag 7
20 uur

donderdag 11
zaterdag 13
Bloedinzamelactie Rode Kruis

Pompoenenfestival in Festivalhal Donkmeer (organisatie: VVV-Donkmeer)
17 uur
Thé Lau - Solissimo

zondag 14
donderdag 18
20 uur

Studio Zondag met The Ditch

zaterdag 20

Millie en de steen van Ziba, kinderﬁlm van 7 jaar

Opening tentoonstelling Francine Van der Biest (tot 2 december)

19.30 uur

A Journey’s End (organisatie: Finado Ethiopië)

17 uur

15 uur

Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)

zondag 21

zondag 28

20 uur

Muziekquiz (organisatie: PhiNyX v.z.w.)

woensdag 31

20 uur

20 uur

vrijdag 2

A Journey’s End (organisatie: Finado Ethiopië)

vrijdag 26

zaterdag 3
20 uur

Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)

St.-Maartenfeest (organisatie: Gezinsbond Berlare)

zaterdag 3
15 uur

A Journey’s End (organisatie: Finado Ethiopië)

Concertband Oordegem & Günther Neefs (organisatie: Concertband Oordegem)

zondag 4
20 uur

Dmytro Sukhovienko - pianorecital

14 uur

vrijdag 9
20 uur

A Journey’s End (organisatie: Finado Ethiopië)

20 uur

zaterdag 10
20 uur

De Nieuwe Snaar - Helden

zaterdag 27

zaterdag 10
20 uur

zondag 28

zaterdag 17

20.30 uur

20.30 uur

Zangstonde in cultuurcafé (organisatie: Vrij Woelige Zangers)

Xeado Live Band in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Xeado Live Band)

Xeado Live Band in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Xeado Live Band)

Nationale Ruilbeurs in Festivalhal Donkmeer (organisatie: De Biekorf )

vrijdag 23

20 uur

zondag 18
zaterdag 24

Theater De Stilte - Speelvogels, familievoorstelling vanaf 4 jaar

zaterdag 24

15 uur

Marijn Devalck & groep - Art Bécaud

Studio Zondag met Rheen

zondag 2

20 uur

Opening tentoonstelling Vic Timmerman (tot 10 februari)

19.30 uur

zaterdag 8

17 uur

Eetfestijn in Festivalhal Donkmeer (organisatie: JTV Brigand)

zondag 25

zondag 9

12 uur

Eindejaarskwis (organisatie: Sven Van der Linden & Bert Dierick)

Theater ’t Arsenaal - Hedda Gabler

zondag 9

20 uur

Anja Daems & Riet Muylaert - Nieuwe ogen

20 uur

vrijdag 14

15 uur

zaterdag 1

zondag 16
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OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

PROGRAMMA
zondag 19 augustus
10 uur

Tentoonstelling in gemeentelijke Feestzaal
7de tentoonstelling van hobbywerking Ziekenzorg Overmere/Uitbergen (tot 19 uur)

10.30 uur

Plechtige Hoogmis

15 uur

Huifkarrentochten met vertrek en aankomst aan Boerenkrijgpark (Vrije Menners)
Jong en oud kan gratis een tochtje maken in de huifkar (tot 18 uur).

15 uur

Fotosalon (fotoclub Reﬂex)
in raadzaal gemeentehuis (tot 22 uur)

22 uur

Prachtig vuurwerk op muziek
in het Boerenkrijgpark, aangeboden door het gemeentebestuur

maandag 20 augustus
10 uur

Eucharistieviering voor alle overleden parochianen
concelebratie met alle priesters, zegening van de graven op het kerkhof en welkomstgroet
in Parochiale Kring

10 uur

Tentoonstelling in gemeentelijke Feestzaal
7de tentoonstelling van hobbywerking Ziekenzorg Overmere/Uitbergen (tot 18 uur)

14.45 uur

35ste Boerenkrijgprijs
Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften K.B.W.B (€ 800 aan prijzengeld en tal van premies).
Inschrijvingen in café Groenen Dijk vanaf 13 uur. Afstand 110 km of 10 omlopen via Donk, Uitbergen en
Overmere. Aankomst aan café Parking. Met medewerking van de plaatselijke zelfstandingen (Overmere,
Donk, Uitbergen) voor de premies. Palm en beker (winnaar en eerste van Berlare/Overmere/Uitbergen)
geschonken door Self Car Wash en Frituur Dolﬁjntje; uitreiking door Finaliste Miss Coast Lindsey De Vriese.
Radiowagen dagblad VUM en medewerking van de plaatselijke federale politie.
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dinsdag 21 augustus
8 uur

Openluchtcafé in tuin achter gemeentehuis (Club 63)
met om 10 uur aperitiefconcert door André Baert en dansorkest

9.30 uur

308ste Zomerjaarmarkt in verkeersvrije zone Molenstraat
Prijskamp voor paarden met € 250 aan prijzen.
Alle paarden worden tentoongesteld in de Molenstraat.
Inschrijvingen van 8 tot 9.30 uur ter plaatse.
A

B

C

D

11 uur

Brabants Ras
1. zuigelingen
2. jaarlingen
3. merries van 2 jaar
4. merries van 3 & 4 jaar
5. merries van 5 jaar en ouder
Zadelpaarden
1. zuigelingen
2. jaarlingen

1ste prijs: € 15 + medaille
volgende: € 12, € 10 en verder € 7
(en € 5 verplaatsing per dier)
1ste prijs: € 25 + medaille
volgende: € 20, € 17, € 15, € 12 en verder € 10
(en € 5 verplaatsing per dier)

1ste prijs: € 15 + medaille
volgende: € 12, € 10 en verder € 7
(en € 5 verplaatsing per dier)
3. merries, hengsten & ruinen van 2 jaar
1ste prijs: € 25 + medaille
4. merries en ruinen van 3 jaar
volgende: € 20, € 17, € 15, € 12 en verder € 10
5. merries en ruinen van 4 jaar en ouder
(en € 5 verplaatsing per dier)
Alle rassen (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)
1. merries en ruinen van 1 & 2 jaar
1ste prijs: € 17 + medaille
volgende: € 15, € 12, € 10 en verder € 7
2. merries en ruinen van 3 jaar en ouder
(en € 5 verplaatsing per dier)
Pony’s en ezels (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)
1. pony’s kleiner dan 1,1 meter
1ste prijs: € 12 + medaille
2. pony’s tussen 1,1 en 1,48 meter
volgende: € 10, € 7 en verder € 7
3. ezels
(geen verplaatsingsvergoeding)
Fotosalon (fotoclub Reﬂex)
in raadzaal gemeentehuis (tot 20 uur)

zaterdag 25 augustus
15 uur

Pa-Gijs Wielerfeest
Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften. 15de Grote Ereprijs D&P Painting, ingericht door
buurtcomité Heikantstraat i.s.m. het gemeentebestuur van Berlare en Zele.
21 ronden van ca. 6 km langs Heikantstraat, Molenstraat, Heikant, Rechte Heistraat, Kromme Heistraat,
Gentsesteenweg en Dendermondsesteenweg.
Start, aankomst en prijsdeling aan de Neerhoeve in Heikantstraat.

maandag 27 augustus
14.30 uur
24

Kermisschieting in café Parking
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BALLETSCHOOL TERPSICHORE
Het aanbod van balletschool Terpsichore is de laatste jaren behoorlijk uitgebreid.
Eens je de smaak te pakken hebt, laat het je niet meer los…
Wil je ook nog lid worden? Aarzel dan niet om in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt.
Inschrijving in balletstudio: zaterdag 1 september: 9.30 tot 12 uur.
Uurrooster schooljaar 2007-2008 (onder voorbehoud)
Geboortejaar
Preballet A

2003

nieuwe lln. 2de kleuterklas

zaterdag 9.30-10.30 uur

Preballet B

2002

huidige pre A en nieuwe lln. 3de kleuterklas

zaterdag 10.30-11.30 uur

Preballet B+

2000, 2001

huidige pre B en nieuwe lln. 1ste en 2de leerjaar

zaterdag 11.30-12.30 uur

Klassiek A

1999, 2000

huidige pre B+ en nieuwe lln. 3de leerjaar

zaterdag 8.30-9.30 uur

Jazz A2

’97, ’98, ‘99

3de en 4de leerjaar + nieuwe lln. 5de leerjaar

zaterdag 13-14 uur

Klassiek B

‘99

huidige klas A

woensdag 15-16 uur

Klassiek C

’97, ‘98

huidige klas B + nieuwe lln. 4de + 5de leerjaar

woensdag 13-14 uur

Klassiek D

’95, ’96, ‘97

huidige klas C + nieuwe lln. 6de leerjaar
+ 1ste middelbaar

woensdag 14-15 uur

Klassiek E

’94, ’95, ‘96

huidige klas D + nieuwe lln. vanaf 2de middelbaar
+ starten met pointes

woensdag 16.15-17.45 uur

Klassiek F

’93, ’94, ‘95

huidige klas E (2de jaar pointes)

woensdag 17.45-19 uur

Klassiek G

‘93 en ouder

huidige klas F (4de jaar pointes)

woensdag 19-20.15 uur

+ 18 jaar

volwassenen

woensdag 20.15-21.15 uur

Jazz A1

’98, ‘99

3de en 4de leerjaar (volzet, enkel jazz A2 op zaterdag)

vrijdag 16.30-17.30 uur

Jazz B

’95, ’96, ‘97

5de leerjaar
+ nieuwe lln. 6de leerjaar en 1ste middelbaar

vrijdag 17.30-18.30 uur

Jazz C

’93, ’94, ’95, ‘96

6de leerjaar + 1ste middelbaar
+ nieuwe lln. 2de en 3de middelbaar

vrijdag 18.30-19.30 uur

Jazz D

’91, ’92, ’93, ‘94

vanaf 2de middelbaar (ervaring noodzakelijk)

vrijdag 19.30-20.30 uur

Jazz E

‘90 en ouder

gevorderden (ingangsproef )

vrijdag 20.45-22 uur

Hip hop A

’96, ‘97

5de en 6de leerjaar

donderdag 17.30-18.30 uur

Hip hop B

’93, ’94, ‘95

lager middelbaar

donderdag 18.30-19.30 uur

Hip hop C

‘92 en ouder

+ 15 jaar

donderdag 19.30-20.30 uur

Jazz volwas

>
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Een eerste inschrijving kost 112 euro; vanaf een tweede kind van hetzelfde gezin betaal je slechts 80 euro.
En voor leerlingen die klassiek ballet en jazz ballet of hip hop combineren, kost de tweede module slechts 56 euro.
De lessen starten terug op:
- woensdag 5 september: lessen klassiek en jazz volwassenen;
- donderdag 6 september: lessen hip hop;
- vrijdag 7 september: lessen jazz;
- zaterdag 8 september: lessen preballet + klassiek A + jazz A2.
meer info:

Martine Maerten, 052 42 26 18
An Van Malderen, 052 42 60 38
www.balletschool-terpsichore.be

HRD Awards 2007 met BERLAARSE ONTWERPSTER
Heel de zomer tentoonstelling in Diamantmuseum Antwerpen
De HRD Awards, een organisatie van de Hoge Raad voor Diamant
Antwerpen, is een van de belangrijkste wedstrijden ter wereld voor de
bekroning van moderne diamantjuwelen. Het thema voor 2007 luidt
‘A night at the opera’.
Maar liefst 1092 ontwerpen van over heel de wereld werden ingestuurd
door professionals en studenten. De jury weerhield er 44, waaronder dat
van de Berlaarse studente Anouck Van Puyvelde. Door deze selectie bij
de shortlist kon haar ontwerp ook eﬀectief worden uitgevoerd.
Anouck ontwierp een vrouwelijk mannenjuweel, getiteld ‘Mijn Rijkdom’,
en liet zich hierbij inspireren door de bekende castraatzanger Farinelli.
Het juweel bestaat uit twee bollen, gedragen in een cocon.
De bollen verwijzen naar zijn verloren vruchtbaarheid die hij op een
vrouwelijke manier met zich meedraagt.
Van de 44 geselecteerde werken werden er uiteindelijk 38 uitgevoerd,
waaronder dat van Anouck als enige mannenjuweel. Al deze juwelen
kan je van 1 juli tot 31 augustus bekijken in het Diamantmuseum van
Antwerpen. Daarna maken ze een wereldtournee langs gerenommeerde
diamantcentra.
meer info:
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www.hrd.be
www.diamantmuseum.be
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3de ZOMERFEEST K.F. De Verenigde Vrienden
In het kader van ‘Vlaanderen Feest!’ nodigt de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden op zaterdag 7 juli
iedereen uit op haar derde zomerfeest in de tuin van het voormalig gemeentehuis van Overmere.

Programma
18 uur:
19 uur:

aperitiefconcert door ons eigen fanfareorkest en drumband
o.l.v. Dennis Van Broeck
avondconcert door blaaskapel Den Bookhamer uit Zele
o.l.v. Franky François

Vanaf 19 uur kan iedereen aanschuiven voor een lekkere barbecue.
meer info:

Wim De Geest, Heikantstraat 62
fanfare-overmere@telenet.be
www.fanfare-overmere.be

WIJNPROEFAVOND Oxfam Wereldwinkel
Oxfam Wereldwinkel heeft een echte wijntraditie: na koﬃe is wijn
het best verkopende product.
De Fair Trade wijnen van Oxfam komen hoofdzakelijk uit Chili,
sinds kort ook uit Zuid-Afrika.
Om deze wijnen beter te leren kennen, organiseert Oxfam
Wereldwinkel Berlare op vrijdag 5 oktober een unieke wijnproefavond
in de parochiezaal.
Wijnmeester Marnik Bucket van de Vlaamse Wijngilde laat acht wijnen proeven,
vier rode en vier witte. Daarbij vertelt hij op een onderhoudende manier
over de wijncultuur, het wijnland Chili, ontkracht hij fabeltjes en vooroordelen over wijn
en geeft hij concrete tips.
Om alles vlot te laten verlopen, wordt gewerkt met voorinschrijvingen
vanaf begin augustus in de Wereldwinkel, Dorp 67.
Openingsuren Oxfam Wereldwinkel Berlare
woensdag
15 tot 18 uur
zaterdag
10 tot 12.30 en 13.30 tot 16 uur
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Beelden van reservaatzone Donkmeer
gezien door lens Fotocollectief Stroming

© Ann Ryckaert

De Donk GEFOTOGRAFEERD

Fotocollectief Stroming kreeg uitzonderlijk toegang tot Reservaatzone Donkmeer.
Onder begeleiding van een gids bezochten de leden dit bewonderenswaardig stukje natuur en
brachten zo de bijzondere en merkwaardige plekjes in beeld. Het resultaat hiervan kan je een
zomer lang bewonderen in het Natuureducatief Bezoekerscentrum van v.z.w. Durme.
Ook de cover van deze Infogem is een foto van dit project.
Natuureducatief Bezoekerscentrum, Festivalhal Donkmeer - gratis
juli en augustus: elke zon- en feestdag van 14 tot 18 uur,
op de speeldata van West Side Story (Festivaria) van 18 tot 21 uur.
Een project van v.z.w. Durme met de medewerking van CC Stroming.
meer info:

v.z.w. Durme, 0478 76 55 49
jan.maertens@vzwdurme.be
www.berlare.be
www.vzwdurme.be

OVERMEERSE REUZEN blazen 70 kaarsjes uit
De Overmeerse reuzen worden dit jaar zeventig. Om dit te vieren besloot
het Reuzencomité hen een opfrisbeurt te geven en de vernieuwde reuzen aan iedereen voor te stellen tijdens de reuzenstoet op zondag
19 augustus om 15 uur in Overmere.
De apotheose is voorzien om 18 uur op de speelplaats aan de gemeentelijke Feestzaal. Je kan dan ondermeer genieten van de ‘Reuzenmars’ en
optredens van reuzen uit onder meer Lokeren, Deurne en Tielrode.

meer info: Jean-Pierre Vermeiren, 09 367 41 21
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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.

Tentoonstellingen
Deze zomer presenteert v.z.w. Durme in bezoekerscentrum Donkmeer ‘De Donk Gefotografeerd’ (zie ook pagina hiernaast).
Ook de permanente tentoonstelling werd volledig vernieuwd. Hier krijg je een zicht op het verleden en heden van het lokale
toerisme (met een boontje voor VVV-Donkmeer), de ontstaansgeschiedenis van het Donkmeer en de natuur in de reservaatprojecten de Scheldebroeken, Reservaatzone Donkmeer en Berlarebroek. Je komt ook meer te weten over de werking van
v.z.w. Durme. Verenigingswerk is groepswerk!

Activiteiten
zaterdag 7 juli: lange zomerse wandeling
Afspraak om 19 uur aan de parking van de ﬁrma Seghers Keppel (het vroegere Dynamec),
Gentse steenweg 311 in Zele.
Het einde is voorzien om 22.30 uur.
Het parcours telt ongeveer 10 kilometer.
meer info: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38
dinsdag 28 t.e.m. donderdag 30 augustus:
vakantiecursus natuurschilderen

Al enkele jaren organiseert v.z.w. Durme, samen met lerares schilderen Teresa De Smet, allerlei kleinschalige activiteiten rond
natuurschilderen voor volwassenen. Deze zomer organiseert men voor de tweede keer een vakantiecursus.
Drie dagen lang samen schilderen en ontspannen in de Scheldebroeken van Zele en Berlare met onder andere een
vroegochtend- en avondsessie.
Er is mogelijkheid tot overnachten met volpension bij Jan en Sabine, Dijkstraat 182 in Zele.
Voor de formule met volpension betaal je 150 euro; 95 euro voor de dagformule. De prijzen zijn inclusief een abonnement
op het tijdschrift Durme-en Scheldeland.
meer info: Teresa De Smet, 0478 23 46 07

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 31 41
donk@vzwdurme.be en www.vzwdurme.be
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Programma WATERFEESTEN
VRIJDAG 3 AUGUSTUS
Viswedstrijd voor de jeugd van 14.30 tot 17 uur
- Gratis deelname voor volgende leeftijdsgroepen:
6 tot 10 jaar;
11 tot 13 jaar;
14 tot 16 jaar.
- 250 euro prijzen en bekers;
- loting en afhaling zitplaats vanaf 13.30 uur in café In de Wandeling, Zandstraat 35;
- Prijsuitreiking: ‘t Nieuw Paviljoen, Donklaan 117.
!

!

!

ZATERDAG 4 AUGUSTUS
Kwarttriatlon om 14 uur
De deelnemers moeten 1200 m zwemmen, 40 km ﬁetsen en 10 km lopen.
De wedstrijd is volzet, maar supporters blijven uiteraard welkom.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
Ter land, Ter Donk en In het Meer om 18 uur
Sportieve teams gaan geen enkele uitdaging uit de weg bij het tobbedansen van op het ponton aan Festivalhal Donkmeer!
De snelste, origineelste, de beste jeugdbeweging, de pechvogel, de jongste en oudste deelnemer vallen in de prijzen.
meer info en inschrijven: tobbedansen@donkmeer.be
100% Waterproof Party in Festivalhal Donkmeer om 21 uur - VVK: 3 euro / ADK: 5 euro

ZONDAG 5 AUGUSTUS

30

Feestmarkt

van 10 tot 22 uur langs de Donklaan

Kermisattracties

van 10 tot 22 uur langs de Donklaan en parking Wandelpad
kratstapelen aan ‘t Nieuw Paviljoen

Kinderanimatie

van 10 tot 18 uur in omgeving van Festivalhal Donkmeer
obstakelbaan, megatrampolines en speciale springkastelen

Demonstratie

met telegeleide modelhelikopters door vliegclub RC Wase Modelhelikopterclub
van 10 tot 18 uur op weide naast Festivalhal Donkmeer

Static show

oldtimer Brandweerwagens door Private Fire Brigade Aalst
van 10 tot 18 uur in omgeving van parking Festivalhal Donkmeer

Stuntshow

bike trail en BMX door de gebroeders Belaey
elk uur tussen 14 en 17 uur op parking Malpertuis

Straatanimatie

van 14 tot 18 uur met:
Joplada: straatact met zijn omgebouwde LDA-JEEP

TO E R I S M E
Racebob: straatact met reuzengrote botsauto
Godin Hedera: levend standbeeld
Maarten Wils: demonstratie diabolo en jongleren
Cirque-circulaire: circusstraatact
Stringlings: straatact met marionettenspeler
Dancing game: muzikaal danstapijt
Doedelzakband Red Hackle Pipe Band Belgium
Show- en drumband El Fuerte uit Koksijde
Rondgang Streetband met Donkse reuzen
Static show

oude legervoertuigen - van 10 tot 18 uur aan Parking Wandelpad
klimmuur en deathride
van 14 tot 21 uur aan Parking restaurant Regina
door Vriendenkring paracommando Dendermonde
demonstratie en static show Federale Politie
van 14 tot 20 uur aan de gemeentelijke parking (vooraan aan het meer)
proef met tuimelwagen
waterkanon
promostand Federale politie
demonstratie politiehonden van politiezone Hamme
mogelijkheid voor rit met politiemotor (kinderen)
demonstratie en static show Defensie
van 14 tot 22 uur aan de gemeentelijke parking (vooraan aan het meer)
infobus Defensie
mogelijkheid tot deelname ‘aerotrim’
static show Seaking reddingshelikopter

Op het water

demo Hovercraft om 13.30 uur
demo amﬁbiewagens om 14 uur
waterskishow met schansspringen om 14.30 en 16 uur door West-Vlaams showteam

Boven het meer

demo Seaking om 14 en 17 uur
demo formatievliegen om 15.30 uur door The Victors uit Ursel
VEDETTENPARADE van op het Vliegend TV OOST podium van 18.30 tot 22.20 uur
Wendy Van Wanten, Milk Inc., Eddy Wally, Udo, Romeo’s (Davy Gilles, Chris Van Tongelen, Gunther Levi)
Yves De Lathauwer en Celia Bogaert (Familie) presenteren.
Handtekeningsessie na elk optreden.
Spetterend muzikaal VUURWERK boven het Donkmeer om 22.30 uur

Doorlopend

gratis toegang Museum Donkmeer
helicopterdopen door Alpha-Air Company
verhuur bootjes
gratis overzet met ‘Kooiker’ naar Eendenkooi

Tickets kosten 6 euro (5 euro in voorverkoop). Kinderen tot 12 jaar en leden van VVV-Donkmeer krijgen gratis toegang.
Tickets zijn verkrijgbaar bij:
- gemeentehuis Berlare, Dorp 22, 052 43 23 40;
- Provinciaal Infokantoor Scheldeland, Donklaan 93, 09 345 49 62;
- ‘t Kapoentje, Donklaan 186, 09 367 67 98;
- bootjesverhuur Eric de Meyer;
- frituur Supersnack, Donklaan 124, 09 367 85 21.
Een organisatie van het gemeentebestuur i.s.m. VVV-Donkmeer.
meer info: www.donkmeer.be
31

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

ACTIVITEITEN SPORTDIENST
ZOMERSPORTKAMPEN
20 tot 24 augustus, van 9.30-12 en van 13.30-16 uur: sportcarrousel
Wil je graag uit de bol gaan en proeven van een aantal sporten? Spring dan op onze sportcarrousel en we maken er een tof,
wervelend sportfeest van. Monitoren en clubtrainers zorgen ervoor dat je de geheimen van de verschillende sporttakken op
een leuke manier leert kennen.
voor wie:
7- tot 14-jarigen (geboortejaren: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000)
plaats:
sporthal Overmere
prijs:
43 euro (40 euro voor grabbelpassers)
Er is opvang over de middag.
20 tot 24 augustus, van 9-12 uur: mini-sport-maxi-carrousel
De vakantie zit er dan bijna op, maar het is belangrijk dat je ze goed afsluit! Kom naar onze sportcarrousel om je nog even
stevig uit te leven met een heleboel sporten! Kortom, vijf superleuke vakantiedagen die bol staan van de gekste en
verrassendste activiteiten.
voor wie:
plaats:
prijs:

4- tot 6-jarigen (geboortejaren: 2001, 2002, 2003)
sporthal Berlare
18 euro

meer info en inschrijven voor deze kampen: 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’.
Het aantal inschrijvingen per sportkamp is beperkt. Wees er dus snel bij.

VRIJE UREN SPORTHALLEN
De nieuwe uurschema’s van beide sporthallen voor volgend seizoen zijn opgemaakt. Je kan ze raadplegen op de gemeentelijke website. Er zijn zeker nog vrije uren om te komen sporten!

NIEUWE VLOER VOOR SPORTHAL BERLARE
In de sporthal van Berlare wordt een nieuwe sportvloer gelegd. De huidige vloer vertoont de nodige gebreken ter hoogte
van de belijning. Met de nieuwe vloer genieten de sporters opnieuw van een kwalitatief verantwoorde ondergrond waarop
het een lust is om te sporten. Deze vloer zorgt eveneens voor extra vering waardoor de belasting bij lopen en springen
beduidend wordt verlaagd.
De werken zijn begonnen in de week van 18 juni en zijn nog steeds aan de gang. Naast de werktermijn is er ook nog een uitdrogingsperiode nodig. Heel die tijd mag er niet op de vloer worden gesport. Als alles vlot verloopt, is de nieuwe vloer vanaf
1 augustus opnieuw 100% bespeelbaar.

NIEUWE LESSENREEKSEN NA DE ZOMER
Na de zomer komen de nieuwe sportlessenreeksen terug. De reeksen die het voorbije seizoen plaatsvonden, keren in
september terug, op dezelfde momenten. Zo is er aerobic op dinsdag- en donderdagavond, kleuterturnen op woensdag,
seniorenturnen op dinsdag- en donderdagnamiddag, en stepaerobic op maandag. Iedereen is welkom.
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DE GORDEL
Op zondag 2 september vindt de 27ste editie van de Gordel plaats.
Wie graag deelneemt, vindt hieronder meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Gordeltrefpunt Sint-Genesius-Rode
A. Wandelingen
- Kermiswandeling (7 km)
- Avonturenwandeling (14 km): mooie natuurwandeling. Gordelaars kunnen deelnemen aan een fotozoektocht en
(facultatief ) aan een survivalinitiatie.
- Landschappenwandeling (28 km): deze prachtige maar stevige wandeling stuurt de deelnemers langs diverse mooie
landschappen, over holle wegen en enkele scherpe hellingen. Een aanrader voor de echte stapper!
B. Fietstochten
- Domeinﬁetstocht (15 km): deze gezinsﬁetstocht loopt via het provinciedomein Huizingen, waar verschillende
activiteiten gratis worden aangeboden.
- Witse-kanaalﬁetstocht (35 km): de Gordelaars verkennen het politiekantoor van de populaire één-reeks.
Een deel van het parcours loopt langs het kanaal Brussel-Charleroi, dat zijn 175ste verjaardag viert.
- Fietsen (100 km): ﬁkse tocht langs en doorheen achttien Vlaamse Randgemeenten van Brussel.

Gordeltrefpunt Dilbeek
A. Wandelingen
- Jungle Book wandeling (7 km): deze kindvriendelijke wandeling staat in het teken van Jungle Book.
- Rozenwandeling (14 km): de Gordelaars worden met de wandelbus naar het vertrekpunt in Sint-Pieters-Leeuw gebracht.
B. Fietstochten
- Aan de poort van het Pajottenland (25 km): mooi en landelijk. Het wordt genieten van de natuur en de landschappen.
- De ronde van het Pajottenland (50 km): afwisselend, heuvelachtig, landschappelijk heel mooi en een echte uitdaging
voor de geoefende benen.
- Fietsen (100 km): ﬁkse tocht langs en doorheen achttien Vlaamse Randgemeenten van Brussel.
- De Gordel voor Wielertoeristen (140 km): hiervoor moet je echt geoefend zijn. Als enige toerrit combineert De Gordel het
Pajottenland met de Vlaamse Ardennen. Tien hellingen en enkele typische kasseistroken staan op het menu.
Deze tocht kent zijn keerpunt in Oudenaarde. Op de Muur van Geraardsbergen krijg je dankzij Lotto de kans om jouw
beklimming te laten chronometreren. De tijdsopname is gratis en je ontvangt nadien een steekkaart met je tijdsresultaat
en een code om je foto te downloaden van De Gordel-website.

Gordeltrefpunt Zaventem
A. Wandelingen
- Kraai-Eikwandeling (7, 14 of 23 km): de controleposten van deze wandeling zijn tevens plaatsen van waaruit de
Gordelaars terug naar het Gordeltrefpunt gebracht kunnen worden. De Gemeenschapscentra De Lijsterbes,
De Kam en De Bosuil worden aangedaan.
B. Fietstochten
- Fietsen (23 km): vrij vlak parcours
- Fietsen (50 km): vrij vlak parcours
- Fietsen (100 km): ﬁkse tocht langs en doorheen achttien Vlaamse Randgemeenten van Brussel.

Gordeltrefpunt Overijse
A. Wandelingen
- Circuswandeling (6 of 15 km)
B. Fietstochten
- De Ronde van Overijse (22 km)
- Tweestromenroute (50 km)
- Fietsen (100 km): ﬁkse tocht langs en doorheen achttien Vlaamse Randgemeenten van Brussel.
C. Mountainbike
- Mountainbike in Overijse (20, 32 of 50 km)
D. Nordic-Walking
- Nordic-Walkingtocht (7 of 11 km)
Deelnemen kost 4 euro als je vooraf inschrijft. Op de Gordeldag zelf betaal je 6 euro.
meer info:
02 380 44 44
www.de-gordel.be
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VAKANTIEWANDELINGEN
Al voor het derde jaar op rij organiseert wandelclub Boerenkrijgstappers Overmere elke donderdag van juli en augustus
een vakantiewandeling.
In tegenstelling tot de wekelijkse, meer sportieve wandeltrainingen, staan deze recreatieve groepswandelingen open
voor iedereen en houdt men zich aan een vrij rustig tempo,
zonder daarom te slenteren.
De wandelingen beginnen telkens om 19 uur stipt vanuit
wisselende locaties. Op die manier doorkruisen de deelnemers de mooiste stukjes natuur van de Donkgemeenten.
De wandelafstanden variëren van 6 tot 9 kilometer,
al dan niet met tussenstop.
De wandelaars dragen best een paar goedzittende wandelof sportschoenen die zeker bij regenweer tegen wat nat of
modder kunnen.
Elke wandeling eindigt waar ze begint en, toevallig of niet, is
daar meestal een drankgelegenheid (en sanitair) in de buurt.
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
Ter plaatse betaalt men hiervoor een bijdrage van 1 euro.
Clubleden nemen gratis deel.
Voor alle vakantiewandelingen samen kan je genieten van
een voordeeltarief van 6 euro. Hiervoor ben je tevens lid van
de Boerenkrijgstappers tot eind 2007.

JUDOCLUB KUMIUCHI
Judo is een olympische sport die je concentratie, atletisch
vermogen, zelfdiscipline en mentale kracht optimaliseert.
Wist je dat Kumiuchi Berlare/Donkmeer:
- meer dan 30 jaar actief is in Berlare;
- gratis initiatielessen geeft;
- 130 leden telt, waarvan 70 onder 12 jaar;
- actief is op twee locaties: sporthal Berlare en Overmere;
- kan rekenen op gediplomeerde trainers;
- een afdeling heeft voor jongeren met een handicap;
- zowel competitiegroepen als recreatieve groepen
begeleidt;
- judoka’s opleidt van 5 tot …, zowel jongens als meisjes;
- een democratische club is: je betaalt 70 à 90 euro per jaar.
Een judopak heb je al vanaf 30 euro.

Overzicht zomerwandelingen
5 juli
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Heisbroek- & Belhamwandeling (6,6 km),
start aan veerpont ‘Den Aard’
12 juli
Polsmeersentocht (6,8 km),
start aan parking Nieuwdonk
19 juli
Ronde van Berlare (9 km met tussenstop),
start aan de kerk van Berlare
26 juli
Maaidonk- & Wijmeerstocht (6 km),
start aan de kerk van Uitbergen
2 augustus Mosseveldtocht (6,5 km),
start aan rondpunt Klappel
9 augustus Donk- en Broektocht (6,3 km),
start aan parking Festivalhal Donkmeer
16 augustus Gratiebossentocht (9 km met tussenstop),
start aan Bareldonkkapel
23 augustus Waterhoekwandeling (6,3 km),
start aan veerpont ‘Den Aard’
30 augustus Meersenwandeling (6,3 km),
start aan Boerenkrijgpark Overmere

meer info:

meer info: Norbert Sichien, 09 367 75 97
norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
www.boerenkrijgstappers.be

meer info: Hannes De Paepe, 0496 04 47 08
hannesdp8@hotmail.com

Dirk De Saedelaere, 052 42 76 64
Willy Sichien, 09 367 81 54
Philippe Rasschaert, 052 42 70 11
www.judoclubberlare.tk

G-VOETBAL in Appels
Personen met een handicap die graag voetballen, kunnen
voortaan elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur terecht in
de sporthal van Appels.
Het initiatief komt van Recreas v.z.w.
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PA-GIJS WIELERFEEST
Ter afsluiting van Overmere-kermis organiseert Buurtcomité
Heikantstraat op zaterdag 25 augustus voor de zestiende
keer het Pa-Gijs Wielerfeest.
Wie een gezellige kermiskoers wil meemaken, is zeker
welkom.
De wedstrijd start om 15 uur. De omloop (21 ronden van
ca. 6 km) gaat langs de Heikantstraat, Molenstraat, Heikant,
Rechte Heistraat, Kromme Heistraat,
Gentsesteenweg en Dendermondse Steenweg.
Start, aankomst en prijsdeling vinden plaats aan de
Neerhoeve in de Heikantstraat.

SKV OVERMERE
Je houdt van sjotten op een pleintje, een wedstrijdje op de
speelplaats, een match tijdens een les L.O.? Dan heeft het
voetbaldier ook jou gebeten! Misschien willen jullie wel
samen met enkele vrienden/vriendinnen plezier maken op
het voetbalterrein, maar komt het er nooit van om die stap
te zetten en te proeven van voetballen in clubverband.
Nu is het ultieme moment er om de stap te zetten.
SKV Overmere beschikt over drie gediplomeerde jeugdtrainers. Dat, samen met alle ervaring die in de club aanwezig
is, zorgt ervoor dat nieuwkomers in een gezellige, maar toch
gerichte sfeer terechtkomen. De trainingen van de jeugdploegen starten in de eerste week van augustus.
Je kan gerust enkele trainingen gratis bijwonen alvorens in
te schrijven.

meer info: Wim De Geest, Heikantstraat 62
info@heikantstraat.be
www.heikantstraat.be

meer info: Kris Van Geert, 0477 27 93 36
skvovermere@hotmail.com

15de SMOUTERIEJOGGING Atletiekkern Overmere
zaterdag 18 augustus
14.30 uur:

KINDERLOOP (750 m)
JONGERENLOOP (1.700 m)

15 uur:
15.30 uur:

3 km
9 km en 11,5 km

geboortejaar ’98 t.e.m. 2001
geboortejaar ’95 t.e.m. ‘97

prijs in natura voor elke deelnemer
Iedereen mag deelnemen.
Inschrijvingen en start: gemeentelijke Feestzaal Overmere
meer info: Gomar De Keukeleire, 09 367 85 10 en atletiekovermere@hotmail.com
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Stem onze dorpsgenote Lindsey De Vriese tot Miss Coast 2007
via sms (MCB19 naar 3031) of internet (www.misscoast.be)
Zij is een van de twintig ﬁnalisten die op 29 september in het
Casino Cursaal van Oostende dingen naar deze titel.

ACTIVITEITENKALENDER

Nog tot 10 augustus: VVV-Donkmeer, toeristische ﬁetszoektocht met start en vertrek aan Bareldonkkapel (052 42 29 60)
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 en 31 augustus en 1 september, Festivaria, West Side Story om 21 uur
aan Festivalhal Donkmeer (09 367 88 40)

JULI
5/7
5/7
7/7
7/7
8/7
12/7
12/7
18/7
19/7
26/7
26/7

Boerenkrijgstappers Overmere, Heisbroek- & Belhamwandeling met vertrek om 19 uur aan veerpont ‘Den Aard’ (09 367 75 97)
Kolena v.z.w., ochtendwandeling rond vlinders en libellen met vertrek om 9 uur aan Kalkenvaart (09 367 62 91)
K.F. De Verenigde Vrienden, zomerfeest vanaf 18 uur met barbecue en concerten (fanfare-overmere@telenet.be)
v.z.w. Durme, lange zomerse wandeling met vertrek om 19 uur aan de parking van de ﬁrma Seghers Keppel, Gentse stg. 311 in Zele (052 44 88 38)
Cultuurraad i.s.m. gemeentebestuur, Vlaanderen Feest! vanaf 16 uur aan Festivalhal Donkmeer (052 42 73 72)
Boerenkrijgstappers Overmere, Polsmeersentocht met vertrek om 19 uur aan parking Nieuwdonk (09 367 75 97)
Kolena v.z.w., libellenwandeling met vertrek om 9 uur aan de kerk van Kalken (09 367 62 91)
Kolena v.z.w., avondwandeling rond uilen en geluiden met vertrek om 19.30 uur aan Aard Schellebelle (09 367 62 91)
Boerenkrijgstappers Overmere, Ronde van Berlare met vertrek om 19 uur aan de kerk van Berlare (09 367 75 97)
Boerenkrijgstappers Overmere, Maaidonk- & Wijmeerstocht met vertrek om 19 uur aan de kerk van Uitbergen (09 367 75 97)
Kolena v.z.w., ochtendwandeling rond vlinders en libellen met vertrek om 9 uur aan de kerk van Uitbergen (09 367 62 91)

AUGUSTUS
2/8
3-5/8
9/8
16/8
18/8
18-21/8
19/8
23/8
25/8
28-30/8
29/8
30/8
36

Boerenkrijgstappers Overmere, Mosseveldtocht met vertrek om 19 uur aan rondpunt Klappel (09 367 75 97)
VVV-Donkmeer i.s.m. gemeentebestuur, Waterfeesten aan het Donkmeer (052 43 23 40)
Boerenkrijgstappers Overmere, Donk- en Broektocht met vertrek om 19 uur aan parking Festivalhal Donkmeer (09 367 75 97)
Boerenkrijgstappers Overmere, Gratiebossentocht met vertrek om 19 uur aan Bareldonkkapel (09 367 75 97)
Atletiekkern Overmere, jogging voor iedereen met eerste start om 14.30 uur aan de gemeentelijke Feestzaal (09 367 85 10)
Fotoclub Reﬂex, fotosalon in oud-gemeentehuis Overmere (09 367 74 08)
Reuzencomité Overmere, reuzenstoet om 15 uur met apotheose om 18 uur op de speelplaats aan de gemeentelijke Feestzaal (09 367 41 21)
Boerenkrijgstappers Overmere, Waterhoekwandeling met vertrek om 19 uur aan veerpont ‘Den Aard’ (09 367 75 97)
Buurtcomité Heikantstraat, Pa-Gijs Wielerfeest vanaf 15 uur aan de Neerhoeve in de Heikantstraat (info@heikantstraat.be)
v.z.w. Durme, cursus natuurschilderen voor volwassenen (0478 23 46 07)
Kolena v.z.w., avondwandeling rond uilen en vleermuizen met vertrek om 19.30 uur aan de kerk van Kalken (09 367 62 91)
Boerenkrijgstappers Overmere, Meersenwandeling met vertrek om 19 uur aan Boerenkrijgpark Overmere (09 367 75 97)

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
van 21 juli tot eind augustus enkel op afspraak

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
0486 42 13 24
schepenarbijn@berlare.be
milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur
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
woensdag 11 juli
woensdag 15 augustus

37

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
38

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
> SECRETARIS OCMW
> CONTAINERPARK

Hilde Van der Jeugt

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

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

> DIENSTEN OCMW
Administratie en sociale dienst
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

> DIENST OPVANGGEZINNEN

Schooldreef 42, 9230 Wetteren
directeur: Dirk Lippens

09 326 97 11
secretaris@ocmwberlare.be

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

> KIND & GEZIN: CONSULTATIEBUREAU
Molendreef 19, Berlare
052 42 61 77
consultaties op afspraak:
elke 1ste , 3de en 5de maandag van 17 tot 19.30 uur
elke dinsdag van 17 tot 19.30 uur
elke donderdag van 13 tot 15.30 uur
Kind & Gezin-lijn
078 15 01 00
voor al je vragen en afspraken
info@kindengezin.be
elke werkdag van 8 tot 20 uur

> 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.
Jaarlijks verlof van 16 t.e.m. 27 juli

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

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
Dorp 101b, Berlare
052 42 57 60
voorzitter:
Carine Meyers
0479 30 39 19
spreekuur voorzitter: dinsdag van 18 tot 19 uur en elke eerste
zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur op kantoor, Dorp 101b
directeur:
Karolien Sercu
commissaris VMSW: Hector Van Hoye
H. Van de Vijverstraat 38, 9160 Lokeren
Openingsuren:
Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 16 tot 18 uur.
Op woensdag gesloten.
Raad van bestuur
Freddy Schatteman - Mandemakersstraat 4, Berlare 052 42 25 41
Frank Van Laere - Mosseveldstraat 14, Overmere
0474 25 78 18
0476 29 30 83
Piet Vandoolaeghe - Kruisstraat 3, Overmere
Kris Malﬂiet - Heide 12a, Berlare
0475 46 41 77
0472 47 99 81
Gunther Cooreman - Salvialaan 20, Berlare
Herman Burghgrave - Bakkerstraat 162, Dendermonde
052 21 24 48
0475 44 94 03
Frans Van Gaeveren - Sint-Anna 1b, Hamme
Marie-José De Schutter - Bunderstraat 6a, Berlare 052 42 27 54
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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
Centrum voor Morele Dienstverlening Aalst
Koolstraat 80-82, 9300 Aalst
053 77 54 44
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
Telenet
015 66 66 66
Hogedrukleiding Distrigas
Fluxys
0800 9 01 02
Vlaamse infolijn
1700

> 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

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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, Veerstraat 3
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
dinsdag
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

ZO LEUK IS BUITENSCHOOLSE OPVANG!

FOTOWEDSTRIJD

Een sfeerbeeld uit de drie locaties ...
Prijsvraag

binnenzijde cover

GVK

We hebben een fotograaf op pad gestuurd en hij keerde
terug met deze mooie foto.
Weet jij waar in Berlare dit zicht werd gefotografeerd?
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden van deze
Infogem in. Daar vind je ook hoe je de kaart kan terug
bezorgen. 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!
Winnaar Infogem mei-juni:
Veerle Laureys (Van Tieghemstraat 21b) mag haar
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van
Berlare.
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Overheid
Nieuwe informatieborden
Eikenprocessierups rukt op
Milieutip van de maand
Problemen bij beurtelings parkeren
Uitleenmaterialen
Drie jaar ﬁetspoetsdienst aan Donkmeer
Reispassen
Versnelde oproep elektronische identiteitskaarten
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Politie
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Sociaal
Vrijwilligersvacature Rode Kruis Oost-Vlaanderen
Strijkatelier Overmere
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Jeugd
Nieuw: speelpleinwerking
Inschrijvingen gemeenteschool Uitbergen
Workshop kantklossen voor jeugd
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Cultuur
Vlaanderen feest!
Bibliotheek Berlare
Start 13de seizoen CC Stroming
Balletschool Terpsichore
HRD Awards 2007 met Berlaarse ontwerpster
Zomerfeest K.F. De Verenigde Vrienden
Inschrijven wijnproefavond Oxfam Wereldwinkel
De Donk gefotografeerd
Overmeerse reuzen blazen 70 kaarsjes uit
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Toerisme
Activiteiten Bezoekerscentrum Donkmeer
Programma Waterfeesten

blz. 29
blz. 30

Sport
Activiteiten sportdienst
De Gordel
Vakantiewandelingen Boerenkrijgstappers
Judoclub Kumiuchi
G-voetbal in Appels
Pa-Gijs Wielerfeest
SKV Overmere
Smouteriejogging Atletiekkern Overmere
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Activiteitenkalender
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Wie? Wat? Waar?
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Zo leuk is Buitenschoolse Opvang!
Terugblik in beeld
Uitneembare middenkaternen
Kalender CC Stroming 2007/2008
Kermisprogramma Overmere

binnenzijde achterﬂap
achterﬂap

BERLARE IN BEELD

Op deze laatste bladzijde vind je 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!

De damesploeg van Judoclub Kumiuchi werd
kampioen in tweede afdeling. Proﬁciat!

De eerste spadesteek voor de bouw van het woon- en
zorgcentrum Ter Meere en het Sociaal Huis op 1 juni kon
op heel wat publiek rekenen.

De Donkmeertochten van Boerenkrijgstappers
Overmere kon 2500 wandelaars bekoren.

Bij de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Overmere
werden op 13 april twee nieuwe schuttersmasten
feestelijk ingehuldigd.

© Eddy Copers
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v.z.w. Durme zette met talrijke vrijwilligers
1717 padden veilig over. Minder dan andere jaren,
omwille van de zachte winter (vroeger ontwaakt)
enerzijds, en de werken aan de dijk (gehalveerd traject)
anderzijds.

Het recreatief badmintontornooi van 26 mei in sporthal Berlare kon rekenen op zestien deelnemers. Katrien
Bogaert (dames enkel), Kevin De Rouck (heren enkel) en
Katrien Bogaert en Peter Van Dender (dubbel gemengd)
waren de eindwinnaars.

BERLARE I OVERMERE I UITBERGEN

