Judoclub Kumiuchi was sterk aanwezig op het Belgisch
kampioenschap eind februari.
Olivier Moens behaalde goud, Steven De Vetter zilver, en
Mathias Van Styvendael en Soﬁe De Saedelaere kaapten een
bronzen medaille weg.

Duivenmaatschappij ‘Oprechte broeders Overmere’ heeft
een nieuw bestuur.

In haar eerste seizoen in eerste afdeling werd de damesploeg van Judoclub Kumiuchi knap vierde.
Dit levert het team een plaats op voor het Belgisch
Kampioenschap voor ploegen.

© Marc Van Gysegem

Eind februari trok Markant Overmere naar Reims voor een
champagneweekend.

© Katrien De Saedelaere

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!

BERL ARE I OVERMERE I UITBERGEN
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
MEI I JUNI 2008

Het eerste weekend van maart bouwde Balletschool Terpsichore CC Stroming om tot de Ramblas van Barcelona.
Een geslaagd dansconcept.
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Activiteitenkalender
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Wie? Wat? Waar?
Terugblik in beeld

GVK

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
terugbezorgen. Uit alle correcte inzendingen loot een
onschuldige hand een winnaar.
Hij of zij krijgt een waardebon ter waarde van 25 euro voor
een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden.
De winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende nummer.
Veel succes!
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Winnaar Infogem maart-april
(oplossing: omheining kasteel Uitbergen):
Maria De Meyer (Turfputstraat 76A) mag haar waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

Colofon
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HUDI’s Beachparty op paaszaterdag was een meer dan
geslaagd evenement.

Jeugdboekenweek 2008: kinderen verkennen de bib!

De internationaal bekende fotograaf Carl De Keyzer bezocht
de tentoonstelling van Julien Vandevelde in CC Stroming.

Kinderen genoten tijdens de paasvakantie van een te gek
gemeentelijk speelplein in het teken van piraten.

Leerlingen van verschillende scholen
volgden een workshop in CC Stroming n.a.v.
de tentoonstelling van Julien Vandevelde.

De SKWATdag van de Jeugdraad kon op heel wat belangstelling rekenen.

BERLARE IN BEELD
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Prijsvraag
Redactioneel

© MVG

FOTOWEDSTRIJD
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Geachte lezer

De tijd vliegt snel.
Het lijkt alsof ik pas gisteren de nieuwe lay-out van ons gemeentelijk infoblad mocht voorstellen.
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen intussen zijn weg in deze vernieuwde Infogem
heeft gevonden. Artikels, foto’s en activiteiten die voor het grote publiek toegankelijk zijn,
kunnen steeds worden doorgegeven aan onze cultuurdienst.
Infogem blijft immers een informatieblad van en voor de inwoners.
Marc Van Gysegem en zijn team lieten ons op de covers van de vorige edities kennismaken
met alle scholen van Berlare. Vanaf deze editie richten ze hun lenzen op de sportclubs.
Aangezien Berlare een sportieve gemeente is, zijn ze hiermee ongetwijfeld een tijdje zoet...
Ik bedank hen nu al voor de komende reeks foto’s.
De donkere dagen zijn voorbij; de lente hangt in de lucht.
Met een warme zomer in het vooruitzicht (als we de weervoorspellers mogen geloven),
ontmoet ik jullie graag massaal op verschillende activiteiten in onze gemeente.
Ik hoop van harte dat deze momenten een rustpunt kunnen zijn in ons haastige leven.
Een van de in het oog springende activiteiten, is ‘Vlaanderen feest! Berlare zingt!’.
Smeer alvast de stembanden, want op 6 juli verwachten we jullie massaal op de grote zangavond
aan het Kapelleplein. Meer info vind je in deze Infogem.
Mij rest enkel nog de studenten veel studiegenot en moed toe te wensen voor de komende
examenperiode.
Ik duim opdat hun inspanningen worden beloond!

met vriendelijke groeten

Anne-Marie De Lausnay
schepen bevoegd voor cultuur, landbouw, polders,
dijken, middenstand, lokale economie en groenplanning
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GRATIS vaccin tegen BLAUWTONG
voor hobbykwekers van schapen, geiten en hertachtigen
Het Voedselagentschap FAVV start in mei met vaccineren tegen de blauwtongziekte. Elke veehouder beschikt dan
via zijn dierenarts kosteloos over een vaccin. Regel is wel dat enkel dieren die correct geïdentiﬁceerd zijn, mogen
worden gevaccineerd. Het FAVV wil daarom iedereen de kans geven zich in orde te stellen met de identiﬁcatie en
registratie.

Wettelijke verplichtingen i.v.m. registratie en identiﬁcatie
Volgens een Koninklijk Besluit is iedere (hobby)houder van een of meerderen schapen, geiten en
hertachtigen verplicht zich te laten registreren in de databank Sanitel.
De houder van de dieren moet daartoe een melding voor een nieuw beslag met schapen, geiten
of hertachtigen richten aan Dierengezondsheidszorg Vlaanderen v.z.w. (DGZ). Deze registreert
vervolgens de gegevens in Sanitel en kent het beslag een uniek identiﬁcatienummer (het beslagnummer) toe.
Schapen en geiten dienen ten laatste bij het spenen, op de leeftijd van zes maand of vóór het
verlaten van het geboortebeslag te worden geïdentiﬁceerd d.m.v. twee plastieken oormerken.

Sancties
Hobbykwekers van schapen, geiten of herten, die zich tot nu toe niet hebben geregistreerd, maar
nu alsnog hun aanvraag doen en zo hun dieren kunnen laten vaccineren tegen blauwtong, krijgen
geen sanctie van het FAVV.

Kosten registratie en identiﬁcatie
De jaarlijkse bijdrage voor DGZ is vastgesteld op 12,50 euro per beslag dat actief is voor schapen,
geiten of hertachtigen. Deze som dekt het beheer van de gegevens per beslag (opstart, wijziging,
stopzetting, …) en de organisatie van de jaarlijkse telling (de zogenaamde 15 december-telling).

Heﬃng van het FAVV (sector primaire productie)
Houders van schapen, geiten of hertachtigen betalen een jaarlijkse heﬃng van 193,51 euro aan het
FAVV. De heﬃng geldt niet voor houders die maximum tien vrouwelijke dieren hebben, ouder dan
zes maand. Als referentiepunt geldt 15 december van het jaar dat vooraf gaat aan dat waarop de
heﬃng betrekking heeft.
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Heﬃng van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en kwaliteit
van de dieren
Elke houder die minder dan vijf ooien houdt, is vrijgesteld van een
heﬃng aan het Begrotingsfonds.
Indien meer ooien op het beslag worden gehouden, bedraagt de heﬃng
15 euro per beslag en 0,30 euro per aanwezig vrouwelijk dier dat ouder is
dan zes maand.

MILIEUTIP
van de maand

Vaccinatie van dieren tegen blauwtong
De vaccinatie is verplicht voor alle schapen en runderen in België.
Voor geiten en hertachtigen is de vaccinatie vrijwillig.
Enkel correct geïdentiﬁceerde dieren mogen worden gevaccineerd.
Het FAVV betaalt de vaccinatie van de eerste dertien schapen, geiten of
herten. Bovendien komt het FAVV voor elk in 2008 correct uitgevoerd
beslag tegemoet in het eerste bedrijfsbezoek van de dierenarts, voor een
bedrag van 20 euro.
Het Fonds betaalt voor elk beslag waar in 2008 meer dan dertien
schapen, geiten of herten correct werden gevaccineerd, een forfaitaire
vergoeding van 1,50 euro per dier vanaf het 14de schaap, geit of hert.
De vergoedingen worden berekend op basis van de vaccinatierapporten
die door de dierenarts worden geregistreerd bij het FAVV.

Een halfvolle diepvriezer verbruikt meer
energie dan een volle.
Als je een volle diepvriezer
openmaakt, is er geen kans voor warme
lucht om binnen te dringen.
Om een halfvolle vriezer eﬃciënter
te maken, kun je de lege ruimtes
opvullen met ﬂessen water.

meer info: Dierengezondsheidszorg Vlaanderen v.z.w.,
070 22 00 23
www.dgz.be

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART voor 75-plussers
Wie 75 jaar is of ouder, en nog steeds een identiteitskaart oud model heeft, wordt de komende
maanden opgeroepen om een elektronische identiteitskaart aan te vragen.
Dit gebeurt ook als de vervaldatum van de huidige kaart nog niet is bereikt.
Indien je gezondheidstoestand niet toelaat zelf naar het gemeentehuis te komen of indien je in de
onmogelijkheid verkeert je handtekening te plaatsen, aarzel dan niet om contact op te nemen met
de dienst bevolking.
Je kan je ook aanmelden in de deelgemeentehuizen van Overmere en Uitbergen. Maar dan is een
afspraak op voorhand noodzakelijk.
Voor de rusthuisbewoners van ‘Ter Mere’, ‘Herfstvreugde’ en ‘Kruyenberg’ wordt een regeling
uitgewerkt in samenspraak met de rusthuisdirecties.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
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BESPAAR energie en WIN
Wie energie bespaart, wint altijd!
Enerzijds geniet je van een lagere energiefactuur. Anderzijds krijg je heel wat premies en ﬁscale
voordelen voor een aantal energiebesparende investeringen. En uiteindelijk heeft ook het milieu er
baat bij.
In 2008 zijn er onder meer premies voor dakisolatie, hoogrendementsglas, muurisolatie, een
condensatieketel of zonneboiler. De premies en ﬁscale voordelen kunnen oplopen tot meer dan de
helft van de investering.

Verhoogde belastingvermindering voor energiebesparende investering
Voor energiebesparende uitgaven geldt nog altijd een belastingvermindering van 40% van het
factuurbedrag, inclusief btw.
Voor het inkomstenjaar 2008 wordt het geïndexeerd plafondbedrag van deze belastingvermindering opgetrokken tot 2.650 euro (2.600 euro in 2007). Hiervoor komen volgende investeringen in
aanmerking: dakisolatie, ramen met hoogrendementsglas, thermostatische kranen of kamerthermostaat, de vervanging of het onderhoud van een cv-ketel, een geothermische warmtepomp
en het laten uitvoeren van een energieaudit.
Voor de installatie van een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen bedraagt de belastingvermindering maximaal 3.440 euro.
meer info:

www.energiesparen.be
1700 (gratis nummer Vlaamse overheid)
brochure ‘Energie besparen bij u thuis’ is gratis te verkrijgen
in het gemeentehuis en in de bib

Zitdagen INVULLEN PERSONENBELASTINGAANGIFTE
Wie hulp wenst bij het invullen van zijn personenbelastingen,
kan terecht op de zitdagen in de gemeentehuizen van Berlare en Overmere.
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Berlare:

maandagen 9 en 16 juni van 9 tot 12 en van 13.30 tot 15.45 uur

Overmere:

donderdagen 19 en 26 juni van 9 tot 12 uur

OVERHEID

Ben jij ROB?
ROB staat voor ‘Rustig Op de Baan’ of ‘Rij zuinig Op de Baan’.
Een ROB past zijn rijstijl aan voor een veiliger verkeer en een aangename leefomgeving.
Als je niet ROBt, loop je ettelijke euro mis en zorg je voor een slechtere leefomgeving.
Wie zijn rijgedrag aanpast, vermindert de luchtverontreiniging en kiest voor een gezondere leefomgeving. Onderzoek toont aan dat een aangepast rijgedrag nuttig is. De CO2-uitstoot vermindert
met 5% in de stad en met 25% buiten de stad. Er is ook een halvering van de NOx-emissies, zowel
in als buiten de stad. Het loont dus de moeite je rijgedrag aan te passen. Daarom volgende tips
voor een milieuvriendelijker rijgedrag:

Schakel zo vroeg mogelijk naar een hogere versnelling. Tussen de 2.000 en 2.500 toeren.
Dit geldt voor zowel benzine-, diesel- als LPG-auto’s.

Zie je dat je snelheid moet minderen of stoppen voor een verkeerslicht, laat dan tijdig gas
los en laat de auto in de versnelling van dat moment uitrollen.

Rij zo veel mogelijk met een gelijkmatige snelheid en een laag toerental in een zo hoog
mogelijke versnelling.

Controleer maandelijks de bandenspanning.

Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op het overige verkeer.

Bij een openstaande brug, een spoorwegovergang, in de ﬁle,
wanneer je iemand afhaalt, …: als je opnieuw start, doe dat dan zonder gas te geven.

Maak, indien mogelijk, gebruik van in-car apparatuur, zoals toerenteller, cruise control en
boordcomputer.

Let bij de aanschaf van een nieuwe auto op het energielabel.

Ga bewust om met energievreters. Gewicht in de auto, airco, achterruitverwarming en
zware muziekinstallaties verhogen het verbruik aanzienlijk.
Wie deze tips toepast, bespaart al snel enkele liters brandstof en euro.
En het houdt onze gemeente gezonder. Doen dus!
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Voortaan vind je in Infogem de geboortes, overlijdens, huwelijken en gouden jubilea
van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
02/01/2008 Bauwens Cynthia
04/01/2008 Van Dender Noor
08/01/2008 Samson Lennox
08/01/2008 Van den Berghe Axelle
09/01/2008 Bafort Loïc
15/01/2008 Dalemans Finn
16/01/2008 De Bock Lana
16/01/ 2008 Puts Renzo
18/01/2008 Baert Gert-Jan
20/01/2008 De Cock Julie
26/01/2008 De Vos Bruce
26/01/2008 De Vos Tayissa
26/01/2008 Van Den Bossche Maite
30/01/2008 De Vreese Lina
31/01/2008 De Ridder Febe
01/02/2008 Van Swalm Julie
05/02/2008 Callaert Quinona
06/02/2008 Passchier Febe
07/02/2008 Vanhoof Charlie
14/02/2008 De Vogelaere Fabian
20/02/2008 Sichin Stavrina
22/02/2008 Felies Emiel
25/02/2008 Herman Maarten
26/02/2008 De Kestelier Chloé
01/03/2008 Roels Yorben
02/03/2008 Van Malderen Tuana
07/03/2008 De Corte Noortje
11/03/2008 De Mol Thibe
15/03/2008 Nelis Jente
16/03/2008 El-Sayyid Yousef
16/03/2008 D’Hooge Thor
17/03/2008 Praet Berre
17/03/2008 De Kegel Helena
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Geregistreerde overlijdens
07/01/2008 De Bruycker Robert
07/01/2008 Dhooms Alphonsus
07/01/2008 Bonnarens Leo
07/01/2008 Buyens Edgard
09/01/2008 Beque Julienne
13/01/2008 Billebeck Juliette
13/01/2008 Van Steendam Anna
14/01/2008 Laureys Fernanda
16/01/2008 Baeyens Marian
17/01/2008 Lambrecht Zulma
23/01/2008 Van de Velde Leonie
28/01/2008 Buyst Maurits
30/01/2008 Cooreman Willy
03/02/2008 Vermeulen Yvonna
04/02/2008 Van Uytvanck Josephus
05/02/2008 Poppe Theophilus
06/02/2008 Van Hout August
08/02/2008 Bruylandt Willy
11/02/2008 Bruyninckx Willy
16/02/2008 Heij Antonius
16/02/2008 Hillaert Raymondus
17/02/2008 Haentjens Andrea
23/02/2008 Sonneville Paul
28/02/2008 De Leenheer Cyriel
02/03/2008 Petit Magda
04/03/2008 Vandersnickt Roger
07/03/2008 Van Geert Rachella
13/03/2008 Van de Wiele Ivonna
18/03/2008 Bruggeman Mauritius
21/03/2008 Plavé Frans
21/03/2008 Beyens Irma
25/03/2008 Malin Remigius
30/03/2008 Tackaert Angela
30/03/2008 Lerno Emilia
05/04/2008 Boon Roger
06/04/2008 Claessens Norbertus
06/04/2008 Verhaegen Juliette
07/04/2008 Lenssens Anna

OVERHEID

NACHTELIJK
ONDERHOUD
STRAATVERLICHTING
Tot en met eind september plant Eandis
onderhoudswerken aan de openbare
verlichting in onze gemeente.
Eandis vervangt hierbij uiteraard de defecte lampen,
maar eveneens preventief lampen die bijna aan het
einde van hun levensduur komen.

Voltrokken huwelijken
01/02/2008 Wynant Marcel en Fosselle Rita
14/02/2008 Lanckman Pascal en Uyttendaele Kelly
08/03/2008 Verhofstadt Hendrik en Castillo Rodriguez Maria
15/03/2008 Meskens Michaël en Buyse Liesbeth
21/03/2008 De Grauwe Werner en Lambrecht Marleen
04/04/2008 Vermeir Cliﬀ en Bracke Lynsey
04/04/2008 De Bock Kris en Schollaert Natasja

Deze werken vinden ’s nachts plaats. Dat levert
het minst hinder op voor zowel de inwoners als de
arbeiders.
Aannemer Maes voert deze werken in opdracht van
Eandis uit.
meer info: technische dienst, 052 43 23 46
technische.dienst@berlare.be

JOBBEURS Zele–Berlare
Gouden jubilea
31/01/2008 René De Cock en Christiana Fiers
14/02/2008 Dominicus Piscador en Mathilda Tackaert
18/02/2008 Lucien Van De Sijpe en Mariette Van Alboom

Werkwinkel Zele-Berlare nodigt iedereen die op
zoek is naar werk in de regio, uit op de Jobbeurs.
Deze vindt plaats in Festivalhal Donkmeer op
donderdag 5 juni van 10 tot 12.30 en van 13.30
tot 17.30 uur.
In samenwerking met VDAB, RVA, gemeentebestuur
Zele en gemeentebestuur Berlare.
meer info: Werkwinkel Zele-Berlare,
052 45 75 90
wwzeleberlare@werkwinkel.be
www.werkwinkel.be/zele-berlare
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WERKEN BAAN SCHOONAARDE-WICHELEN
In opdracht van NV Aquaﬁn worden sinds 15 april wegen- en rioleringswerken uitgevoerd
tussen Schoonaarde en Wichelen.
Deze werken zijn opgedeeld in zeven fasen. De timing is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. In grote lijnen ziet het tijdspad er als volgt uit:
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Fase 1:

locatie: Wichelen centrum tot voorbij kruispunt Bohemenhoek
eveneens aanleg riolering in Oude Brugstraat en daarna in Constabelstraat
timing: ca. twee maanden

Fase 2:

locatie: vanaf Bohemenhoek tot aanduiding bebouwde kom Schoonaarde,
enkel rijweg
timing: zomerperiode 2008

Fase 3:

locatie: vanaf ﬁrma Pillaert tot aan poort ﬁrma CYTEC, volledige vernieuwing straat,
inclusief ﬁets- en voetpaden
timing: najaar 2008

Fase 4:

locatie: vanaf poort ﬁrma CYTEC tot aan de brug in Berlare, volledige vernieuwing
straat, inclusief ﬁets- en voetpaden
eveneens vernieuwing Heerlijkheidstraat tot aan Schoonaardebeek
timing: eind 2008-begin 2009

Fase 5:

locatie: vanaf de brug in Berlare tot en met Moleneinde, inclusief kerkplein
eveneens aanleg riolering in Moleneinde ter hoogte van Schoonaardebeek
timing: ca. anderhalve maand

Fase 6:

locatie: voorbij Moleneinde tot voor de Constabelstraat, volledige vernieuwing straat,
inclusief ﬁets- en voetpaden
timing: ca. twee maanden

Fase 7:

locatie: vanaf Constabelstraat tot zijstraat Eegene, inclusief zijstraat Eegene
enkel opbraak van de rijweg
timing: ca. drie maanden

OVERHEID

Uitvoering
De aannemer (Aclagro uit Wondelgem) werkt volgens de gedragscode
voor Minder Hinder van de NV Aquaﬁn. Dit betekent dat ﬁetsers en voetgangers zich steeds op een veilige manier kunnen verplaatsen.
De toegangswegen voor voertuigen worden zo lang mogelijk gegarandeerd. De aannemer informeert de bewoners tijdig over de bereikbaarheid van hun woning met de auto. In principe zal de rijweg nooit meer
dan 100 meter opgebroken zijn. Indien dit om technische redenen nodig
is, voorziet de aannemer een steenslagfundering waar je kan over rijden.

Laat gratis je
FIETS LABELEN
of GRAVEREN
Wegens grote belangstelling voorziet
de Politie extra dagen waarop je
ﬁetsen kan laten graveren of labelen
om diefstal te voorkomen:

De Lijn
Tijdens de fasen 1 tot en met 4 van de werken zijn de normale bushaltes
niet bereikbaar voor autobussen van de lijnen 27 en 28. De diensten van
De Lijn bieden een alternatieve busroute aan. De nieuwe route en de
nieuwe tijden zijn aangekondigd in de bestaande bushaltes.

- zaterdag 10 mei van 11 tot 12 uur,
ter hoogte van Museum Donkmeer;

Tijdelijke opheﬃng tonnagebeperking Veerstraat Uitbergen

- zaterdag 7 juni van 11 tot 12 uur,
politiebureau Berlare (Dorp 96);

Als gevolg van deze grote wegwerkzaamheden is het gemeentebestuur
verplicht de tonnagebeperking in de Veerstraat tijdelijk op te heﬀen tot
en met fase vijf van de werken.
Het gemeentebestuur betreurt dit, omdat de tonnagebeperking
absoluut noodzakelijk is voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker.
Maar gezien de impact van deze werken op de ruime regio kan het niet
anders dan zich solidair opstellen met de omliggende gemeenten.
Toch heeft het gemeentebestuur in extremis nog kunnen bedingen dat
het vrachtverkeer zo veel mogelijk wordt omgeleid via AalstDendermonde enerzijds, en Wetteren-Kalken anderzijds.
Hiervoor worden extra borden geplaatst in Dendermonde, Appels,
Gijzegem en Aalst, en komen er voor de duur van de werkzaamheden
verkeerslichten aan de kerk in Overmere.
Als de vooropgestelde timing van de werken kan worden aangehouden,
kan het gemeentebestuur de tonnagebeperking begin 2009 opnieuw
invoeren.
meer info: over de plannen: studiebureau Grontmij: 09 241 59 42
over de uitvoering: aannemer Aclagro, 0496 59 19 26
over de wegomlegging: lokale politie Dendermonde,
052 25 12 00
technische dienst Berlare, 052 43 23 46
technische.dienst@berlare.be

- zaterdag 24 mei van 11 tot 12 uur,
ter hoogte van Museum Donkmeer;

- zaterdag 14 juni van 11 tot 12 uur,
politiebureau Overmere
(Baron Tibbautstraat 37);
- zaterdag 21 juni van 11 tot 12 uur,
oud-gemeentehuis Uitbergen;
- zaterdag 28 juni van 11 tot 12 uur,
ter hoogte van Museum Donkmeer.

Op deze data is een afspraak niet nodig.
meer info: Davina Pauwels,
gemeenschapswacht,
0473 75 78 04
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NIEUWE INWONERS TE BOEK?
Victoria Deluxe zoekt nieuwe inwoners voor interview
Victoria Deluxe uit Gent werkt, in opdracht van OCMW Berlare, aan een sociaal-artistiek project
rond het thema ‘verhuizen’. Aanleiding is de nieuwbouw van woon- en zorgcentrum Ter Meere in
deelgemeente Overmere, dat onderdak zal bieden aan de bewoners van het huidige RVT Ter Meere
in Overmere en de bewoners van het RVT Herfstvreugde uit Berlare.
In het najaar 2007 startten daarom reeds gesprekken met de bewoners van beide rusthuizen.
Welke herinneringen willen de bewoners graag meenemen naar hun nieuwe thuis? Wat roept deze
verhuis bij hen op aan verhalen en anekdotes? Dit wordt concreet uitgewerkt op basis van het
voeren van individuele en groepsgesprekken, het bekijken van oude foto’s, het op zoek gaan naar
de huizen waar de bewoners hebben gewoond, …
Victoria Deluxe wil het project graag openbreken naar verhuizen in Berlare in het algemeen.
Daarom is deze organisatie op zoek naar mensen die onlangs in Berlare zijn komen wonen en die
bereid zijn een babbel te hebben met Victoria Deluxe over wie ze zijn, over waar ze vandaan
komen, over de verhuis zelf. De kans is groot dat een neerslag van dit gesprek wordt opgenomen
in een publicatie die verschijnt in het najaar 2009, bij de opening van het nieuwe woon- en
zorgcentrum.
Wie bereid is mee te werken, kan zich melden bij Victoria Deluxe.
meer info:

Victoria Deluxe, 09 324 80 26 en info@victoriadeluxe.be
www.victoriadeluxe.be

LOGO-ONTWERPEN
in gemeentehuis Berlare
Het gemeentebestuur is op zoek naar een logo. De wedstrijd die werd
uitgeschreven, leverde een vijftigtal ontwerpen op van 23 ontwerpers.
De jury weerhield vier ontwerpen.
Uiteindelijk zal het bestuur, na advies van de cultuur- en jeugdraad, in
de gemeenteraad van mei een van deze vier aanduiden als winnend
ontwerp.
Het gemeentebestuur wil de inwoners de kans geven om alle
ontwerpen te bekijken. Het toont daarom de ingezonden logo’s in het
gemeentehuis van Berlare, van maandag 2 tot en met vrijdag 20 juni,
tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40
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Info- en theateravond rond BEROERTES
Op 8 mei om 20 uur organiseert AZ Sint-Blasius in CC Stroming
een info- en theateravond over beroertes.
Wat is een beroerte, hoe herken je de eerste signalen,
welke hulpverlening kan je bieden?
Hoe krijg je mensen met een beroerte zo snel mogelijk
in het ziekenhuis en waarom is dat belangrijk?
Deze informatie wordt gebracht als theatervoorstelling.
Saskia is een vrijgevochten, temperamentvolle en getalenteerde jonge
vrouw met een prachtig gezin, tijd voor dansen en reizen, …
Maar dan slaat het noodlot toe en wordt ze getroﬀen door een beroerte.
Te laat beseft Saskia wat er aan de hand is. De gevolgen blijven niet uit.
‘Geraakt’ is een voorstelling van 40 minuten over emotie en pijn, maar
ook over moed en volharding.
In het ‘voorprogramma’ brengt een beroertepatiënt zijn getuigenis.
Dr. Erwig Van Buggenhout en dr. Adinda De Pauw lichten de medische
kant van een beroerte kort toe. Na de voorstelling kan je in de foyer nog
informatie meenemen.

Wie er niet kan bij zijn in Berlare, kan nog terecht in:
- CC Belgica (Dendermonde) op 29 mei;
- GC De Pit (Buggenhout) op 5 juni.
Van 19 mei tot 23 juni vindt in het AZ Sint-Blasius, campus Dendermonde,
bovendien een interactieve tentoonstelling plaats over hetzelfde thema.
Zowel de theatervoorstelling als de tentoonstelling zijn gratis. Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk.
meer info: dienst communicatie AZ Sint-Blasius, 052 25 25 20 en info@azsintblasius.be

Uitreiking derde OSCAAR op Rerum Novarum
Voor het derde jaar op rij reikt het gemeentelijk ACW van Berlare de ‘OSCAAR-prijs’ uit.
Deze OSCAAR (een lindeboom deze editie) staat symbool voor het sociaal engagement van de vrijwilligers
in de gemeente. Dit jaar heeft ACW Berlare buurt-, straat- en wijkcomités onder de aandacht gebracht.
De uitreiking vindt plaats tijdens de Rerum Novarumhappening op vrijdag 19 mei om 20 uur in de Parochiezaal van Berlare.
Na de voorstelling van de genomineerden, kunnen de aanwezigen hun stem uitbrengen en aldus bepalen wie de OSCAAR
2008 wint. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Tijdens de stemming is er een kort gesprek over het ‘Sociaal Lokaal Beleidsplan van Berlare’
met Gunther Cooreman, OCMW-voorzitter en schepen van Sociale zaken.
Het geheel wordt muzikaal omkaderd door de Verenigde Zangmaatschappijen van Berlare.
meer info: René Stevens, 052 42 29 60
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Jaarlijkse
STICKERVERKOOP
RODE KRUIS Berlare
Van 24 april tot en met 8 mei organiseert Rode Kruis Vlaanderen
zijn jaarlijkse stickerverkoop.
Ook de vrijwilligers van Rode Kruis Berlare vatten veertien dagen
lang post aan supermarkten om stickers te verkopen.
Wie een sticker van 5 euro koopt, steunt de plaatselijke
hulpactie van het Rode Kruis. Rode Kruis Berlare zal met de
opbrengst hulpmateriaal aankopen, zoals een AED
(automatische externe deﬁbrillator) voor de vernieuwde
ziekenwagen. Daarnaast is nog geld nodig voor opleiding
en bijscholing van vrijwilligers.
Het Rode Kruis is elke dag op diverse terreinen actief.
De vrijwilligers verlenen hulp en psychosociale bijstand bij rampen, organiseren eerste hulp,
zetten sociale activiteiten op voor bejaarden in rusthuizen, …
Wat er ook gebeurt, zij staan paraat. Altijd, overal.
Daarom vraagt het Rode Kruis veertien dagen jouw steun.
Bedankt.
Rode Kruis Berlare

WIN je eigen fairtrade ONTBIJT
Niets zo leuk als een Fairtrade ontbijt op een mooie lenteochtend.
Tot 15 juni maak je kans op een van de rijk gevulde ontbijtmanden die Oxfam
Wereldwinkels wegschenken.
Neem deel aan deze internetwedstrijd via www.oww.be/ontbijt.
Winnaars kunnen hun mand vanaf 15 juni afhalen in de lokale wereldwinkel.

Op zaterdag 10 mei, Internationale Dag van de Fairtrade, kan je onze (h)eerlijke ontbijtproducten komen proeven
in de Berlaarse wereldwinkel. Niet alleen gekende producten zoals koﬃe, choco en fruitsap, maar ook exotische
versnaperingen zoals kokosconﬁtuur, sesampasta en hibiscusthee zitten in het gamma.
Miljoenen boeren in het Zuiden moeten overleven door koﬃe, thee, cacao of suiker te produceren.
Oxfam Wereldwinkel steunt hen en betaalt een eerlijke prijs voor hun producten.
Zij verdienen een plaats aan onze tafel!
Oxfam Wereldwinkel Berlare
Dorp 67
woensdag 15 tot 18 uur
zaterdag
10 tot 12.30 en 13.30 tot 16 uur
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‘Buiten Gewone Buurt’ HEIKANTSTRAAT gaat door

Het door de Koning Boudewijnstichting erkende Buurtcomité Heikantstraat als ‘Buiten Gewone
Buurt’ breit voor 2008 een vervolg aan de XII werken van vorig jaar.
Het nieuwe project heet ‘de XII werken van de Heikantstraat: binnenstebuiten’.
De twaalf verschillende buurtinitiatieven spreken alle buren aan met het oog op een deugdelijke
sociale woonomgeving.
De helft van de initiatieven voor 2008 zijn nieuwe activiteiten: een compostdag, gezamenlijke
aankoop van huisbrandolie, deelname aan ‘Ter land, ter Donk en in het Meer’, een culinair bedrijfsbezoek. Eerder dit jaar werd dit nieuwe buurtproject gestart met een leuke fuif, georganiseerd
door de Heikantstraatse motorrijders die dit jaar hun vijfde verjaardag vieren. Het buurtcomité
heeft voor deze zomer het statuut van speelstraat aangevraagd bij het gemeentebestuur.
Zo kunnen ook de kinderen genieten van hun ‘Buiten Gewone Buurt’.
meer info: Buurtcomité Heikantstraat, info@heikantstraat.be
www.heikantstraat.be

Voordracht ERFENISRECHT
De seniorenraad en het gem
eentebestuur organiseren een
infonamiddag
rond erfenisrecht, met notaris
Lutgard Hertecant.
Deze vindt plaats op donder
dag 8 mei om 14 uur in
SCC De Venne, Veerstraat 36.
De toegang is gratis.
Elke Berlaarse inwoner die uite
rlijk op 5 mei inschrijft,
ontvangt bovendien een bon
netje voor een gratis koﬃe me
t gebak.
meer info en inschrijven:
gemeentesecretariaat, 052
43 23 40
en secretariaat@berlare.b
e
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TUINFEEST Ten Berge
Iedereen is van harte welkom op het jaarlijkse tuinfeest van gemeenschapsschool Ten Berge.
vrijdag 20 juni
19.30 uur:

quiz; inschrijven kan op school tot en met 18 juni

zaterdag 21 juni
14.30 uur:
18 tot 21 uur:
18.30 uur:
20 uur:

leerlingenoptreden ‘Sterren op de dansvloer’
barbecue
prijsuitreiking ﬁetszoektocht
optreden Stampen en Dagen

zondag 22 juni
12 tot 16 uur:
13.30 uur:
16 uur:
17 uur:

barbecue
rommelmarkt - kindergrime - ballonplooien
demonstratie hondentraining
optreden ’t Jeugdmeziek Berlare

wafels – ijskar – frietkraam – escargots – viskraam – springkasteel – kinderdisco
gratis toegang
meer info: gemeenschapsschool Ten Berge, 052 42 35 04 en secretariaat.tenberge@g-o.be

THE Party
van Jeugdraad
Groot-Berlare
Elk jaar organiseert Jeugdraad Groot-Berlare
een fuif. Op zaterdag 3 mei ben je vanaf 21 uur
welkom in JC De Kroon voor ‘THE party’.
Kaarten kosten 3 euro in voorverkoop en 4 euro
aan de kassa. Ze zijn verkrijgbaar bij de meeste
jeugdraadsleden en in het cultuurcafé.

WWW.JEUGDKOT.BE
Begin april verschenen de eerste aﬃches voor www.jeugdkot.be in het
straatbeeld. Dit is een initiatief van Jeugdraad Groot-Berlare, die al een
hele tijd werkt aan een dossier voor de uitbouw van een jeugdontmoetingscentrum (JOC).
Omdat de jeugdraad het belangrijk vindt jong mensen voldoende aan
het woord te laten, heeft ze een vragenlijst opgesteld die je online kan
invullen op www.jeugdkot.be. De resultaten moeten een goed zicht
bieden op wat jeugd wil, wenst of verwacht in verband met ontmoetingsruimte in onze gemeente. Deze aﬃchecampagne is een aanzet om
informatie te verzamelen en om het JOC-dossier onder de aandacht van
de hele bevolking te brengen.
Neem zeker even de tijd om de website te bezoeken en spoor vrienden
en familie aan om deze vragenlijst in te vullen. Ben je jonger dan 25 jaar,
dan maak je bovendien kans op tal van leuke prijzen.
meer info: Jeugdraad Groot-Berlare, sven.posse@telenet.be
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ZOMERVAKANTIE
bij Initiatief Buitenschoolse kinderopvang (IBO)
Tijdens de zomervakantie organiseert het gemeentebestuur opvang in een huiselijke sfeer met ruimte voor vrije tijd en met
een accent op spelen en bevordering van de sociale ontwikkeling, onder begeleiding van gediplomeerd personeel.

Voor wie?
Voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar (ingeschreven in het basisonderwijs; kinderen die het 6de leerjaar hebben
beëindigd, zijn ook welkom).

Wanneer?
Alle weekdagen van de zomervakantie, van 7 tot 18.30 uur (niet op 21/7 en 15/8).

Waar?
De Boomhut (Berlare)
cap. 70 kinderen
Gaver 72
052 42 49 41
gesloten 14/7 t.e.m. 25/7

De Speling (Overmere)
cap. 48 kinderen
Fortstraat 18a
09 367 62 44
gesloten 28/7 t.e.m. 8/8

’t Biebelotje (Uitbergen)
cap. 38 kinderen
Veerstraat 36
09 367 94 29
gesloten 21/7 t.e.m. 8/8

Ouderbijdragen:
3 euro
4,50 euro
9 euro

aantal uren
voor een verblijf van minder dan 3 uur
voor een verblijf tussen 3 en 6 uur
voor een verblijf vanaf 6 uur

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

Wat zullen we doen?
De kinderen worden tijdens de activiteiten in leeftijdsgroepen ingedeeld.
Ze zullen buiten ravotten, een bosspel spelen, verrassende spulletjes knutselen, zandkastelen bouwen,…
Wekelijks (of toch bijna) koken ze zelf, samen met de begeleiding, of trekken ze er voor een ganse dag op uit.
Van 7 tot en met 11 juli wordt er voor de tieners een avontuurlijke tienerweek gepland met de kinderen van het 4de,
5de en 6de leerjaar uit de drie opvanglocaties samen.

Inschrijvingsavond
Inschrijven kan op dinsdag 10 juni van 18 tot 19 uur.
Inschrijvingsformulieren zijn vanaf 20 mei verkrijgbaar via www.berlare.be, op de locaties of op de dienst jeugd & vorming.
Opgelet: indien je kind nog nooit op het IBO is geweest, gelieve voor de inschrijvingsavond een afspraak te maken via
onderstaande coördinaten.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be
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INSCHRIJVINGEN Gemeenteschool UITBERGEN
De kinderen van de gemeenteschool in Uitbergen komen graag naar hun school.
Het is er ‘klein en ﬁjn’. Ieder kind is gekend, de kinderen kennen elkaar,
gaan met elkaar om, leren van en met elkaar.
Hier voelt iedereen zich thuis.
Zo zijn de 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 probeert
het schoolteam de motivatie van de 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 beloningsystemen;
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 worden bijgehouden en
doorgegeven;
regelmatige bespreking van deze gegevens, ook met deskundigen (CLB-logopedisten, revalidatiecentra,…);
individuele begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden door zorgleerkracht;
oudercontacten;
begeleiding bij de overgang naar het secundair onderwijs;
computers met internet in elke klas;
volledig gratis gebruik van schoolmateriaal;
een eigen website: www.gbsuitbergen.be.

Gemeenteschool Uitbergen heeft een kleuterafdeling met drie kleuterklassen en een lagere
afdeling met zes klassen. Evenwel wordt er op regelmatige basis samengewerkt, wat een ruimere
sociale opvoeding stimuleert.
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Kom zeker een kijkje nemen. Het kan:
- tijdens de kijkdag op zaterdag 7 juni van 10 tot 12 uur (met mogelijkheid tot inschrijven);
- tijdens de vakantieperiode op weekdagen tot en met 4 juli en vanaf 20 augustus in de voormiddag van 9 tot 12 uur;
- na afspraak met de directeur, Johan Meganck, op 09 367 50 88 of 09 367 90 47.

meer info: Gemeenteschool Uitbergen, 09 367 50 88 en gemeenteschool.uitbergen@berlare.be
www.gbsuitbergen.be

SCHOOLFEEST GEMEENTESCHOOL Uitbergen
Leerlingen, personeel en de oudervereniging van de gemeenteschool in Uitbergen
organiseren op zondag 1 juni vanaf 11.30 uur het jaarlijkse schoolfeest met barbecue.
Programma:
11.30 uur of 13 uur:
14 uur:
15.30 uur:
16.30 uur:

lekkere barbecue
spelletjesnamiddag met leuke prijzen en springkasteel
muziek door de leerlingen
gezellig samenzijn

Inschrijven voor de barbecue op school kan tot 26 mei.
volwassenenmenu: 12 euro
kindermenu: 8 euro
meer info:

Raf Buysse, voorzitter oudervereniging, 09 349 45 29
Johan Meganck, 09 367 50 88 en gemeenteschool.uitbergen@berlare.be

SPEELPLEIN Zomervakantie: tipje van de sluier
Komende zomer organiseert dienst jeugd & vorming opnieuw een speelpleinwerking voor tieners van 10 tot
15 jaar. Het programma wordt momenteel samengesteld. Vast staat dat er speelplein komt de eerste twee
weken van juli en de laatste drie van augustus. Net als vorig jaar slaat het speelplein zijn vakantietenten
op in gemeentelijke Feestzaal Overmere.
-

maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli;
maandag 7 tot en met vrijdag 11 juli.

-

maandag 11 tot en met donderdag 14 augustus (niet op vrijdag 15 augustus);
woensdag 20 tot en met vrijdag 22 augustus (niet op maandag 18 en dinsdag 19 augustus);
maandag 25 tot en met donderdag 28 augustus (niet op vrijdag 29 augustus).

Elke donderdag in deze periode is er een uitstap. Het volledige programma mogen jullie later verwachten.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
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SCHOOLFEEST Vrije Basisschool St.-Jozef
Op 25 mei geeft de Vrije Basisschool St.-Jozef haar schoolfeest met een lekkere barbecue.
Tussendoor kan je het resultaat bekijken van een jaar leerzaam werken rond milieu- en gezondheidsbeleid.
Het schoolfeest ziet er als volgt uit:
- Barbecue vanaf 11.30 uur (inschrijven via het schoolsecretariaat tijdens de schooluren).
- Spelenmarkt en opendeur vanaf 12.30 uur. Terwijl de kinderen deelnemen aan allerlei sportieve spelen,
kunnen de ouders een kijkje nemen in de nieuwe orthotheek, demonstraties bijwonen van de digitale smartborden
en het vernieuwde meubilair in het 3de leerjaar uittesten op zijn ergonomie.
- Fata Morgana-opdrachten vanaf 15 uur. Elke klas kreeg de opdracht een Fata Morgana-opdracht met een groen imago
uit te werken.
- Slothappening om 17.45 uur: laatste gemeenschappelijke opdracht voor alle klassen van de school.
Hierbij zullen ook de winnaars van de tombola bekend worden gemaakt. De eerste prijs is een BONGO-verwenweekend.
meer info: Vrije Basisschool St.-Jozef, 09 367 68 36 en gvbst-jozefovermere@scarlet.be

Dienst JEUGD & VORMING
zoekt MONITOREN

speelpleinwerking en buitenschoo
lse kinderopvang
Ben je minstens 17 jaar (of wo

Hallo jeugdige
rd je dat dit jaar) en heb je zin
in een boeiende zomervaka
ntie?
Dan is dit vast iets voor jou!

Ben je een actief en creatief

speelbeest? Heb je zin voor
verantwoordelijkheid?
Hou je van kinderen en jonger
en?
Dan heb jij misschien zin om
tijdens de zomervakantie me
e te werken als monitor bij de
speelpleinwerking
of de buitenschoolse kinder
opvang.
meer info: speelpleinwerkin
g, 052 42 77 56
en jeugd.vorming@berlare.b
e
buitenschoolse kinderopv
ang, 052 42 77 04
en jeugd.kinderopvang@b
erlare.be
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Vlaanderen feest! Berlare zingt!
Waar het PUBLIEK de VEDETTE is…
Op zondag 6 juli om 18 uur vindt de eerste editie van Berlare zingt! plaats.
We toveren het Kapelleplein aan het Donkmeer om tot een gezellige festivalweide
met eten en drinken.
Het eerste deel leiden Wim Leys & @dfundum in goede banen met Nederlandstalige
meezingers. Daarna ben je zelf de ster, want het tweede deel is een ongezien
meezingfestival.
Krijgen ze jou niet aan het zingen? Wedden van wel!
Omgeven door honderden andere enthousiaste toeschouwers ga je uiteindelijk overstag bij liedjes
als ‘YMCA’, ‘Heb je even voor mij’, ‘Eenzaam zonder jou’, ‘Rood’, ‘You’ll never walk alone’, ‘Les Lacs du
Connemara’, ‘Vrijgezel’, ‘En dans’, …
Meer dan twee uur gezellig samen zingen met overbekende hits van vroeger en nu, met de teksten
in de hand. Dat is waar Berlare zingt! voor staat.
Het concept wordt aangeleverd door Vlaanderen zingt!, dat exact tien jaar geleden een eerste
Antwerpen zingt! organiseerde. Intussen zijn tientallen steden en gemeenten gevolgd.
Tienduizenden mensen genoten dus al van deze succesformule.
Het gemeentebestuur organiseert dit Berlare zingt! in de eerste plaats voor de inwoners.
Maar het wil dit evenement ook, naast de Waterfeesten, op de toeristische regiokalender krijgen.

meer info: cultuurdienst, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
www.vlaanderenzingt.be
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SHEDEH - HIPDROPS from the orient
Oriëntaalse dansshow in CC Stroming
Op 31 mei kan je om 20 uur in CC Stroming genieten van een oriëntaalse dansshow
met Neyah, Famke, hun leerlingen en enkele verrassingsgasten.
Een ticket kost 10 euro.
meer info: Veronika Gosselin, 0485 50 70 35
www.mashalla.be en www.neyah.be

4de ZOMERFEEST
K.F. De Verenigde Vrienden
In het kader van ‘Vlaanderen Feest!’ nodigt de Koninklijke Fanfare De Verenigde
Vrienden op zaterdag 5 juli iedereen uit op haar vierde zomerfeest in de tuin van het
voormalig gemeentehuis van Overmere.

Programma
18 uur:
aperitiefconcert door ons eigen fanfareorkest en drumband o.l.v. Dennis Van Broeck
19 uur:
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 en www.fanfare-overmere.be
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STRAATNAAMNAMEN in de kijker
met dank aan Alfons De Grauwe, Fred De Bruyne, Monseigneur Coppieters, …
Heel wat straatnamen in Berlare verwijzen naar een historisch of opmerkelijk ﬁguur.
Wat deed Frans Broeckaert? Wie was Jan Baptist Courtmans?
Wat betekende Emiel Hertecant voor onze gemeente?
Interessante verhalen en weetjes die de cultuurdienst wil opfrissen.
Hiervoor is de dienst op zoek naar bewoners van deze straten om hun ‘straatpeter’ opnieuw tot
leven te brengen voor een week, zodat alle inwoners van Berlare kennis kunnen maken met de
persoon achter de straatnaam en zijn bewoners.
In het najaar 2009 plant de cultuurdienst, samen met de deelnemende straten, immers een
heuse feestweek. Wat dacht je van een venstertentoonstelling over Pater Heirman of een
gezellig straatfeest uit de tijd van Marten D’Hooghe?
Om dit project te realiseren, zijn de interesse en het enthousiasme van de bewoners van deze
straten noodzakelijk.
Daarom vindt een eerste infovergadering plaats op woensdag 21 mei om 20 uur in CC Stroming
voor de inwoners van de volgende straten: Alfons De Grauwelaan, Blancquaertsveld,
Emiel Hertecantlaan, Fred De Bruynestraat, Jan Baptist Courtmansstraat,
JB Vander Cruyssenstraat, Marten D’Hooghestraat, Pastoor Christiaensstraat,
Pater Heirmanshoek, Paul Cammermansstraat, Van Tieghemstraat, Sint-Annaplein,
Sint-Jobstraat, Baron Tibbautstraat, Burgs. De Lausnaystraat, Frans Broeckaertlaan,
Monseigneur Coppieterslaan, Bontinckstraat, Pastoor Pennestraat.
Iedereen is van harte welkom.
meer info: cultuurdienst, 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be

CONCERTBAND OORDEGEM in concert met WILL TURA
Concertband Oordegem concerteert op zaterdag 31 mei om 20.30 uur
in Festivalhal Donkmeer.
Janu (harp) en Will Tura zijn de speciale gasten.
Tickets kosten 30, 20 of 15 euro.
De tickets van 30 euro zijn uitverkocht.
meer info en tickets:

Robert De Mulder
0477 84 28 85 (van 17 tot 20 uur)
robert@concertbandoordegem.be
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Nieuws uit Balletschool TERPSICHORE
Het aanbod van Balletschool Terpsichore is uitgebreid én populair.
Aarzel daarom niet om nu al online in te schrijven voor het schooljaar 2008-2009
via www.balletschool-terpsichore.be.
De plaatsen zijn immers beperkt. Inschrijven ter plaatse in de studio kan pas
op zaterdag 6 september.

Start van de lessen:
-

woensdag 10 september: start lessen klassiek B t.e.m. H;
donderdag 11 september: start lessen hip hop en jazz volwassenen;
vrijdag 12 september: start lessen jazz B t.e.m. G;
zaterdag 13 september: start lessen preballet, klassiek A en jazz A.

De eerste drie lessen zijn gratis proeﬂessen, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Een eerste inschrijving kost 112 euro. Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin betaal je slechts
80 euro. Voor leerlingen die klassiek ballet en jazz ballet of hip hop combineren, kost de tweede
module slechts 56 euro.
Voor nieuwe geïnteresseerde kleuters zijn er opendeurlessen preballet op zaterdag 7 juni van 9.30
tot 12.30 uur in de balletstudio.
meer info: Martine Maerten, 052 42 26 18
An Van Malderen, 052 42 60 38
www.balletschool-terpsichore.be

3O plus FUIF
De eerste echte party voor 30 plussers: goede muziek,
toﬀe mensen, vlotte service en kwaliteit.
Meer moet dat niet zijn!
14 juni, Festivalhal Donkmeer. Een organisatie van Bosquimano v.z.w.
meer info: www.bosquimano.be
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CC STROMING
MEI - JUNI 2008

meer info & tickets:

KLASSIEK

052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be
www.berlare.be/ccstroming

STIJN ROELS EN BART VAN DER STRIECKT
zondag 25 mei, 11 uur
Locatie: Sint-Pietersbandenkerk, Uitbergen
Een aperitiefconcert met Stijn Roels op orgel en Bart Van der Strieckt
op trompet.
Twee jonge professionals die elkaar al jaren kennen: dat moet vuurwerk geven.
11 / 10 (-26 en +55j) / 9 (abo) euro
1 stempel culturele zuipkaart
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STUDIO ZONDAG

PALTOOS
zondag 25 mei, 19.30 uur
Noem ze ons huisorkest.
Of artist in residence.
In elk geval: onze Paltoos sluiten graag het Studio Zondagseizoen
in schoonheid af.
Verwacht je aan verrassende covers van niet voor de hand liggende
artiesten. Want daarop hebben de Paltoos een patent: het opdiepen van
ongekende of vergeten pareltjes, ze afschuren tot op het been om ze daarna,
met veel liefde en respect, een nieuwe ziel te geven die ze enthousiast
loslaten op een publiek.

GRATIS

TENTOONSTELLING

TEKENACADEMIE - AAN TAFEL
zondag 8 juni, 11.30 uur
Eten als kunst of de kunst van het eten. Vanuit dit thema vertrekken
de cursisten van de tekenacademie Berlare en Overmere voor deze
tentoonstelling.
Eten en gegeten worden als vertrekpunt voor kleurrijke,
smakelijke en geurende kunst.
De tafel staat gedekt, kom gerust aanschuiven.
tot 22 juni
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MUZIKALE ONTMOETINGSNAMIDDAG
MARC MEERSMAN & LAURENA
vrijdag 13 juni, 15 uur (deuren vanaf 14 uur)
Een muzikale namiddag langs wereldberoemde melodieën
uit de ﬁlm- en musicalwereld.
Tijdens de pauze trakteert het centrum met koﬃe en gebak.
met: Marc Meersman, Laurena en een pianist
7,50 euro (inclusief koﬃe en gebak)
Inschrijven is verplicht en kan tot vrijdag 6 juni.

met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen
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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, Moervaart en Schelde.
V.z.w. Durme legt zich toe op natuurbescherming, natuurbeheer en natuureducatie. V.z.w. Durme beheert
ruim 350 hectaren natuurgebied, waaronder de reservaten De Scheldebroeken en Reservaatzone Donkmeer op het
grondgebied van Berlare.

ZONDAG 4 MEI: GRUTTO-WANDELING
Conservator Mathias Engelbeen besteedt aandacht aan het belang van het gebied voor de grutto,
broedvogel van de Scheldebroeken. Na de wandeling drinken we samen een glas in het Veerhuis.
Afspraak om 9.30 uur aan het Veerhuis.
meer info: Mathias Engelbeen, 0486 58 25 95 en mathias_engelbeen@yahoo.com

ZONDAG 11 MEI: HET VERHAAL VAN DE NIEUWE DIJK

Beeld van het overstroomde Scheldebroek,
gezien van op de ringdijk.

Wandeling langs het natuurschoon van de Scheldebroeken op het grondgebied van Zele en
Berlare met aandacht voor de recent verhoogde ringdijk. De afstand bedraagt ongeveer 7 km;
stevige schoenen zijn aangeraden.
Afspraak om 13.45 uur aan de kerk van Avermaat (Zele) of om 14 uur aan het einde van
de Scheldestraat (Dijk Zele).
meer info: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38
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VRIJDAG 16 MEI: DAG VAN DE NATUUR - REVISITED
Vorig jaar hebben we op de Dag van de Natuur in Reservaatzone Donkmeer hout gekapt
aan de oeverzone van ‘Put 13’. Deze avond gaan we op zoek naar de werkstek van toen.
Benieuwd hoe die er nu uitziet…
Afspraak om 19 uur aan de houten chalet bij ingang Nieuwdonk.
meer info: Jozeﬁen Schaﬄer, 09 348 30 20

ZONDAG 18 MEI: OPEN DAG SCHELDEBROEKEN
Vandaag kun je kennismaken met het reservaat de Scheldebroeken en de gelijknamige
‘Natuurwerkgroep’.
Aan de Scheldedijk (omgeving Veerhuis) wordt van 14 tot 18 uur een infostand opgesteld.
Ook de ﬁetstocht die vandaag door het Regionaal Landschap Schelde-Durme wordt
georganiseerd (zie ook www.rlsd.be), doet onze infostand aan.
Mogelijkheid om met een telescoop de weidevogels te bekijken.
meer info: Mathias Engelbeen, 0486 58 25 95
Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86

ZONDAG 25 MEI: DAG VAN HET LIEVEHEERSBEESTJE
Vandaag wordt naar aloude traditie aandacht besteed aan het lieveheersbeestje.
Over heel Vlaanderen kan je deelnemen aan excursies en natuurstudiesessies.
We vangen de lieveheersbeestjes en determineren ze in de Scheldebroeken.
Een buitenkans voor de liefhebbers van kriebelbeestjes!
Afspraak om 14 uur aan het Veerhuis in Berlare. Einde omstreeks 17 uur.
In samenwerking met JNM-Durmeland.
meer info: Heleentje De Brauwer, 0485 30 67 48 en heleentje@jnm.be
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VRIJDAG 30 MEI: PLANTENWANDELING SCHELDEBROEKEN
Het reservaatproject is bekend voor zijn vochtige hooilanden.
Speciﬁek natuurbeheer zorgt er voor dat typische planten alle kansen krijgen.
Wij gaan op zoek naar planten die kleur geven aan de meersen: echte koekoeksbloem,
scherpe boterbloem, moerasstreepzaad, penningkruid, knoopkruid,…
Afspraak om 19 uur aan het Veerhuis.
meer info: Jan Maertens, 0478 76 55 49

ZOMERTENTOONSTELLING IN BEZOEKERSCENTRUM DONKMEER
BERLARE IN ’T GROEN
Onze zomertentoonstelling wordt opgebouwd door alle klassen van Vrije Basisschool
De Duizendpoot.
Kom kijken hoe kinderen zich laten inspireren door het veelzijdige groen van hun omgeving.
De opening van deze tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 20 juni om 19 uur
in bezoekerscentrum Donkmeer.
In juli en augustus is de tentoonstelling elke zon- en feestdag gratis toegankelijk
tussen 14 en 18 uur.

Jan Maertens
Educatief medewerker van v.z.w. Durme aan het Donkmeer
v.z.w. Durme – Natuur langs Durme, Moervaart en Schelde
Bezoekerscentrum Donkmeer
Festivalhal Donkmeer
0478 76 55 49
jan.maertens@vzwdurme.be en www.vzwdurme.be
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DONK in woord en beeld
TOERISTISCH cross-over PROJECT
Zondag 14 september organiseert het gemeentebestuur een project dat heden en verleden
van het Donkmeer onder de aandacht brengt.
Lokale kunstenaars uit diverse disciplines, individuen en verenigingen uit cultuur-,
jeugd- en sportmiddens zullen het ontstaan van de Donk verwoorden en verbeelden.
De dagjestoerist, wandelaar of toevallige passant kan in een bootje of langs de oevers
een parcours aﬂeggen rond deze activiteiten.
Aan de hand van verschillende taferelen ontdekt hij wat er aan de Donk te beleven viel en valt.

Creatieve inbreng gevraagd
Om deze sfeervolle evocatie uit te werken is de cultuurdienst op zoek naar creatieve geesten die diverse
aspecten van de Donk verbeelden of verwoorden.
Dus: zet een historisch document of jouw persoonlijke herinnering om in een concreet idee of tafereel.
Deel je verhaal, concept of foto met het publiek en breng het op een originele manier in woord of beeld.
Mogelijke uitingsvormen zijn ﬁlm, oude prentkaarten, originele video-opnames, theater, muziek, dans, expo,
tableaus vivants, poëzie, degustaties,…
Fictie en realiteit kunnen naadloos in elkaar overgaan.
Het gemeentebestuur voorziet voor jou een unieke locatie op of rond het Donkmeer op 14 september.
Wie wil meewerken, geeft een seintje vóór 30 mei.
meer info: cultuurdienst, 052 42 42 47 en ccstroming@berlare.be

Toeristische FIETSZOEKTOCHT Vriendenkring TEN BERGE
De vriendenkring van gemeenschapsschool Ten Berge organiseert tussen 1 mei en 19 juni
de tiende toeristische ﬁetszoektocht.
De zoektocht is ongeveer 25 km lang en leidt meestal langs rustige wegen.
Iedereen kan dus zeker deelnemen.
Iedere deelnemer krijgt bovendien een attentie.
Die prijs wordt mooier naarmate je meer vragen langs het parcours goed beantwoordt.
Deelnemingsformulieren kosten 3 euro en zijn verkrijgbaar bij:
- het secretariaat van de school, Galgenbergstraat 39;
- café ’t Zolderken, Frankrijkstraat 1;
- café ’t Hoeksken, Hoekskensweg 24;
- ’t Kapoentje, Donklaan 186.
meer info: gemeenschapsschool Ten Berge, 052 42 35 04 en secretariaat.tenberge@g-o.be
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DEELNEMERS gezocht
voor Te Land, ter Donk en in het Meer
Het langst lopende programma op de Nederlandse televisie, ‘Te Land, ter Zee en in de lucht’ heeft
zijn eigen Berlaarse variante die op zaterdag 2 augustus al aan zijn derde editie toe is:
Ter Land, ter Donk en in het Meer. Een organisatie van VVV-Donkmeer onder de bezieling van Bert
en Hans De Bie. Welk bekend onderdeel het dit jaar wordt (Fiets ‘m d’r in, Snel naar de bel, …),
is nog niet gekend. Zeker is dat het een ietwat ander parcours wordt.
Maar het basisconcept blijft.
Het komt er op neer met je voertuig een hellend vlak af te komen en zo snel mogelijk bij een bel te
geraken verderop. Het snelste team wint een ballonvlucht. Ook voor de tweede en derde plaats,
de origineelste, oudste en jongste deelnemers zijn er leuke prijzen waaronder helikoptervluchten.
Zin om deel te nemen in je eigen gemaakt, knotsgek en allicht onzeewaardig vehikel?
Doen! Inschrijven kan vanaf 21 juni via www.donkmeer.be.
De deelnameprijs bedraagt 3 euro per kar en 6 euro per hoofd.
Maximaal zes personen in een kar.
Toeschouwers beleven aan dit spektakel evenveel plezier als de deelnemers zelf,
want ze kunnen genieten van de unieke en soms knettergekke bouwwerken,
de creatieve kostuums en de kleurrijke voertuigen.
Na aﬂoop vindt de prijsuitreiking plaats aan Festivalhal Donkmeer, met aansluitend een fuif.
meer info: www.donkmeer.be

30

FIETS- en SNEUKELTOCHT
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Op zondag 1 juni organiseert CM Berlare, in samenwerking
met Vakantiegenoegens Overmere/Berlare een ﬁets- en sneukeltocht.
Het parcours is 25 km lang, eventueel uitbreidbaar met een extra lus van 10 km.
Er is een startplaats voorzien in de drie deelgemeenten:
- Berlare: op het kerkplein;
- Overmere: Wilgenpark 44;
- Uitbergen: Kleine Kouterstraat 3.

Starten kan tussen 13 en 14.30 uur. Om 18 uur sluiten alle controleposten.
Het jaarthema van Vakantiegenoegens luidt: buur-natuur, het mooiste plekje van je gemeente.
En naar dat plekje gaat ook Vakantiegenoegens Overmere/Berlare op zoek. Daarom krijgt elke
deelnemer bij de startplaats een aantal foto’s te zien van mooie plekjes in Berlare.
De foto die het meest wordt aangeduid, wint deze wedstrijd. Uit de deelnemers die deze foto
kozen, wordt een prijswinnaar geloot die een waardevol geschenk krijgt.
Alle deelnemers ontvangen een CM-Fit spaarpunt. Vijf zegels op een volle spaarkaart geven recht
op een fraai geschenk in je CM-kantoor.
Deze ﬁets- en sneukeltocht is gratis voor kinderen tot 12 jaar; leden van CM of Vakantiegenoegens
betalen 1 euro; niet-leden 2 euro.
Allerhande versnaperingen worden gratis aangeboden aan de deelnemers.
Inschrijven kan tot 28 mei.
meer info en inschrijvingen:

CM Berlare, 052 43 27 11 en berlare.waasendender@cm.be
Vakantiegenoegens, achiel.desmet@skynet.be

GEZINSVRIENDELIJK ﬁetsen met toeristische FIETSZOEKTOCHT
Voor de tiende maal organiseert VVV-Donkmeer een toeristische ﬁetszoektocht, met start en aankomst aan Bareldonkkapel.
Elk jaar stippelen de organisatoren een ander parcours uit dat de deelnemers langs mooie en rustige plekjes brengt
rond het Donkmeer en in omliggende gemeenten.
Tot 24 augustus kan je de tocht van ongeveer 25 km ﬁetsen, die geschikt is voor het hele gezin.
En terwijl je onderweg enkele vragen tracht te beantwoorden, geniet je van al de natuurpracht.
Deelnameformulieren met wegbeschrijving kosten 3 euro en zijn verkrijgbaar bij:
Donk:
- Frituur Supersnack, Donklaan 124;
- Provinciaal infokantoor, Donklaan 93;
- Secretariaat VVV-Donkmeer, Donklaan 163;
- Restaurant ‘t Nieuw Paviljoen, Donklaan 117;
Berlare:

- Dagbladhandel Mario & Ingrid, Nieuwstraat 6;
- Rene Stevens, Zandbergstraat 17;

Overmere:

- Etienne De Schrijver, Lindestraat 79A.

Wie een ﬁets wil huren, kan terecht op 09 345 49 62.

VVV-Donkmeer zorgt ieder jaar voor een prachtige prijzenpot.
De prijsuitreiking, in samenwerking met KWB Overmere en CM-ﬁt, vindt plaats op 29 augustus op camping Rodeo.
meer info: Rene Stevens, 052 42 29 60
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NIEUWS uit de SPORTDIENST
AVONTURENSPORTDAG VOLWASSENEN

Op donderdag 22 mei organiseert de sportdienst, in samenwerking met de burensportdienst
Schelde-Durme, een sportdag voor volwassenen in Oudenaarde. Dit is een uitgelezen kans om
eens een dagje extreem te sporten.
Het programma biedt volgende keuzemogelijkheden:
Excitement:
een uitdagend programma dat bestaat uit vier ateliers: moeraspiste,
klimmuur, touwenparcours en kajak;
Team expeditie: een avontuurlijke en uitdagende tocht van een halve dag; daarna een
aaneenschakeling van avontuurlijke opdrachten waarbij de deelnemers
moeten samenwerken.
Voor deze sportdag betaal je 25 euro, inclusief sporten, verzekering, maaltijd en een drankje.
Meer info en een folder zijn beschikbaar op de sportdienst.
Inschrijven en betalen vóór 10 mei bij de sportdienst.

SPORTKAMPEN ZOMERVAKANTIE
Piratensportkamp van 30 juni tot en met 5 juli van 9 tot 12 uur
We gaan op safari in de jungle, al slingerend van liaan naar liaan.
Een tocht vol avontuur, tussen brullende leeuwen en andere wilde dieren.
Grappige aapjes vergezellen ons op onze ontdekkingstocht. Kan jij Tarzan of Jane vinden?
voor wie:
plaats:
prijs:
meebrengen:
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kleuters geboren in 2002, 2003, 2004
sporthal Berlare
20 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koekje en een drankje (brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze

SPORT

Sport & Fun van 30 juni tot en met 5 juli van 9.30 tot 16 uur
Wie de grote vakantie super wil starten, mag zeker niet ontbreken op dit sportkamp.
Je mag je verwachten aan een sportpakket vol fun en actie! Deze week is gevuld met de gekende
sporten, afgewisseld met minder bekende en nieuwe sporten. En als klap op de vuurpijl:
een verrassingstopper. We sluiten deze actieve week af met een reusachtig eindspel.
Middagpauze op dit kamp is voorzien van 12 tot 13.30 uur.
voor wie:
plaats:
prijs:
meebrengen:

kinderen geboren in 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
sporthal Overmere
40 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koekje en een drankje (brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze en,
indien gewenst, een lunchpakket. Drank voor bij de lunch mag worden
meegebracht of kan ter plaatse worden aangekocht aan 1 euro.

Kleuters onder zee van 25 tot en met 29 augustus van 9 tot 12 uur
Blub de goudvis neemt ons mee met zijn vrienden diep in de zee.
We zien een zeemeermin, een walvis en zelfs Octaaf de octopus!
Onder water blazen we reusachtige bellen, maar pas op van de grote witte haai! Blub, blub...
voor wie:
plaats:
prijs:
meebrengen:

kleuters geboren in 2002, 2003, 2004
sporthal Overmere
20 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koekje en een drankje (brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze

Binnen-Buitenkamp van 25 tot en met 29 augustus van 9.30 tot 16 uur
In dit omnisportkamp gaan we zowel binnen als buiten sporten (twee paar sportschoenen!).
Naast de traditionele sporten staan er ook enkele outdooractiviteiten op het programma.
Het belooft een superkamp te worden waarbij je niet bang mag zijn om vuil te worden…
Middagpauze op dit kamp is voorzien van 12 tot 13.30 uur.
voor wie:
plaats:
prijs:
meebrengen:

kinderen geboren in 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
sporthal Berlare
40 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koekje en een drankje (brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze en,
indien gewenst, een lunchpakket. Drank voor bij de lunch mag worden
meegebracht of kan ter plaatse worden aangekocht aan 1 euro.

meer info en inschrijven voor al deze kampen en uitstappen: sportdienst Berlare, 09 356 89
56, sportdienst@berlare.be en www.berlare.be.
Betalen kan cash op de gemeentelijke sportdienst of via overschrijving op het rekeningnummer 091-0124780-67 met vermelding van sportkamp en naam deelnemer.
Opgelet: de betaling dient minimum twee weken voor de aanvang van het sportkamp te
gebeuren, zoniet wordt de inschrijving geannuleerd.
Betalingen zonder voorafgaande inschrijving worden niet aanvaard.
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RECREATIEVE KWARTTRIATLON DONKMEER
De jaarlijkse triatlonwedstrijd aan het Donkmeer heeft zijn vaste stek in de sportwereld verworven.
Begin jaren tachtig werden de eerste triatlonwedstrijden in België georganiseerd.
Berlare was een van de pioniers en vele triatleten passeerden de revue aan het Donkmeer.
Op 2 augustus is de Triatlon van het Donkmeer aan zijn 25ste editie toe.
We rekenen op jullie massale aanwezigheid als supporters voor onze toekomstige kampioenen
of als deelnemer aan deze recreatieve wedstrijd.
Afstanden:

Start:
Leeftijd:
Inschrijven:

1.200 m zwemmen / 40 km ﬁetsen / 10 km lopen.
Uit veiligheidsoverweging wordt een limiettijd van 35 minuten opgelegd
voor het zwemmen.
14 uur aan het kruispunt Donklaan/Brielstraat
minimum 18 jaar
25 euro voor niet-leden VTDL (incl. huur championchip-tijdsregistratie)
15 euro voor leden VTDL (incl. huur championchip-tijdsregistratie)
3 euro korting voor wie reeds in het bezit is van een championchip.

Inschrijvingsformulieren en wedstrijdinfo bij de gemeentelijke sportdienst.

TRIO-TRIATLON
Naar aanleiding van 25 jaar Triatlon Donkmeer organiseert de sportdienst een trio-triatlon:
een aﬂossingstriatlon voor teams.
Wie is de snelste club, vereniging, ploeg, familie of vriendengroep?
Stel een ploeg samen van drie personen: de eerste moet 250 m zwemmen, de tweede 10 km
ﬁetsen en de laatste 3,5 km lopen.
Deze trio-triatlon vindt plaats op zaterdag 2 augustus om 10 uur aan Festivalhal Donkmeer.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

ROND DE DONK: RECREATIEVE JOGGING
Op zondag 18 mei organiseren sportraad en sportdienst een recreatieve jogging
rond het Donkmeer.
Inschrijven kan vanaf 13 uur in Festivalhal Donkmeer. Het eerste startschot wordt gegeven
om 14 uur.
Afstanden: 1,50 km (jeugd), 3,50 km, 7 km of 10,50 km.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

HET GALMT IN ONZE GEMEENTE
De sportdienst organiseert na de zomervakantie het GALM-project. GALM staat voor ‘Gezond actief
leven Model’ en wil lichaamsbeweging promoten bij alle inwoners tussen 60 en 65 jaar.
Deze organisatie gebeurt in samenwerking met het provinciebestuur en is ontwikkeld door de
universiteit van Groningen.
Het doel is niet-actieve senioren te stimuleren actief te worden en dat ook te blijven.
Voldoende bewegen bevordert de ﬁtheid en voorkomt aandoeningen zoals hart- en vaatziekten,
bot- en gewrichtsaandoeningen. Bovendien bevordert de deelname aan sportactiviteiten de
sociale contacten en heeft het een positieve invloed op de psychische gezondheid.
Genoeg redenen om hieraan deel te nemen.
Iedere inwoner uit de leeftijdscategorie 60-65 jaar zal hiervoor in september een brief met een
korte vragenlijst ontvangen.
De sportdienst is nu reeds op zoek naar vrijwilligers uit de leeftijdscategorie 58-70 jaar om mee te
helpen dit project op poten te zetten. Wie geïnteresseerd is, kan zich melden via 09 356 89 56.
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SPORT

ONTHAALDAG 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.
Daarom organiseert SKV Overmere op woensdag 25 juni van 16 tot 18 uur een onthaaldag voor
nieuwe spelertjes (vanaf 5 jaar) en meisjes (vanaf 14 jaar).
Samen met verschillende trainers kunnen zij hun eerste voetbaloefeningen uitvoeren.
SKV Overmere beschikt al over enkele 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.
Op deze onthaaldag is ook iemand van het bestuur aanwezig.
Hij kan op mogelijke vragen antwoorden en eventueel al nieuwe leden inschrijven.
Inschrijven voor de onthaaldag is niet nodig. We verzamelen iets vóór 16 uur aan de kantine
in de Dreefwegel, het straatje rechtover het politiegebouw in de Baron Tibbautstraat.
meer info: Kris Van Geert, 0477 27 93 36 en kris_vangeert@skvovermere.be
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ACTIVITEITENKALENDER
36

MEI
3/5

Jeugdraad Groot-Berlare, THE Party vanaf 21 uur in JC De Kroon (phyllisbauwens@hotmail.com)

4/5

Natuurpunt Dendermonding, gezinswandeling in de Heidemeersen met vertrek om 14.30 uur aan het Waterzuiveringsstation (Sluis 64) (052 42 69 72)

4/5

v.z.w. Durme, grutto-wandeling met vertrek om 9.30 uur aan het Veerhuis (0486 58 25 95)

8/5

AZ Sint-Blasius, info- en theateravond over beroertes om 20 uur in CC Stroming (052 25 25 20)

8/5

Seniorenraad, voordracht rond erfenisrecht om 14 uur in SCC De Venne (052 43 23 40)

11/5

v.z.w. Durme, het verhaal van de Nieuwe Dijk, wandeling met vertrek om 13.45 uur aan de kerk van Avermaet (052 44 88 38)

16/5

v.z.w. Durme, dag van de natuur –revisited om 19 uur aan de houten chalet bij ingang Nieuwdonk (09 348 30 20)

17/5

Boerenkrijgstappers, Donkmeertochten vanaf 7 uur in Festivalhal Donkmeer (09 367 75 97)

18/5

Natuurpunt Dendermonding, weidevogelkijkdag met ﬁetstocht vanaf 13 uur aan de Paardenweide in de Heidemeersen (052 42 67 28)

18/5

Sportraad, recreatieve jogging rond het Donkmeer vanaf 13 uur aan Festivalhal Donkmeer (09 356 89 56)

18/5

v.z.w. Durme, open dag Scheldebroeken van 14 tot 18 uur (0486 58 25 95)

19/5

ACW Berlare, uitreiking OSCAAR om 20 uur in Parochiezaal Berlare (052 42 29 60)

20/5

Berlaarse Kampeervriendenkring De Turfputzwervers, bijeenkomst om 19.30 uur in den Turfput (052 42 67 82)

22/5

sportdienst, avonturendag voor volwassenen (09 356 89 56)

25/5

Cultuurdienst, concert met Stijn Roels (orgel) en Bart Van der Strieckt (trompet) om 11 uur in de parochiekerk van Uitbergen (052 42 35 31)

25/5

Natuurpunt Dendermonding, vroegochtendwandeling in de Scheldemeersen om 8 uur aan ’t Veer (052 44 61 01)

25/5

Studio Zondag met De Paltoos om 19.30 uur in het cultuurcafé van CC Stroming (052 42 35 31)

25/5

Vrije Basisschool St.-Jozef, schoolfeest vanaf 11.30 uur (09 367 68 36)

25/5

v.z.w. Durme, dag van het Lieveheersbeestje om 14 uur aan het Veerhuis (0485 30 67 48)

30/5

v.z.w. Durme, plantenwandeling in Scheldebroeken met vertrek om 19 uur aan het Veerhuis (0478 76 55 49)

31/5

Concertband Oordegem en Will Tura om 20.30 uur in Festivalhal Donkmeer (0477 84 28 85)

31/5

Shedeh, hipdrops from the orient, oriëntaalse dansshow om 20 uur in CC Stroming (0485 50 70 35)

JUNI
1/6

Gemeenteschool Uitbergen, schoolfeest vanaf 11.30 uur (09 367 50 88)

1/6

Vakantiegenoegens Overmere/Berlare, ﬁets- en sneukeltocht met vertrek vanaf 13 uur op drie startplaatsen (052 43 27 11)

5/6

Werkwinkel Zele-Berlare, Jobbeurs vanaf 10 uur in Festivalhal Donkmeer (052 45 75 90)

7/6

Balletschool Terpsichore, opendeurlessen preballet van 9.30 tot 12.30 uur in de balletstudio (052 42 60 38)

7/6

Gemeenteschool Uitbergen, kijkdag van 10 tot 12 uur (09 367 50 88)

8/6

Tekenacademie, opening tentoonstelling leerlingenwerk om 11.30 uur in CC Stroming (052 42 42 47)

13/6

Muzikale ontmoetingsnamiddag met Marc Meersman en Laurena om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

14/6

Bosquimano, 30 plus fuif in Festivalhal Donkmeer (www.bosquimano.be)

20/6

v.z.w. Durme, opening zomertentoonstelling om 19 uur in bezoekerscentrum Donkmeer (0478 76 55 49)

20-22/6

B.S.G.O. Ten Berge, tuinfeest (052 42 35 04)

25/6

SKV Overmere, onthaaldag vanaf 16 uur aan het clublokaal (0477 27 93 36)

29/6

K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen, barbecue vanaf 11.30 uur in SCC De Venne (09 367 50 40)

WIE? WAT? WAAR?
GEMEENTEBESTUUR BERLARE

GEMEENTERAADSLEDEN

BURGEMEESTER

Luc Vercruyssen

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

052 42 53 86
02 501 84 05

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

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

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

GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare

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

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

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

Tom Temmerman

sluitingsdagen gemeentehuis
donderdag 1 mei / vrijdag 2 mei /
maandag 12 mei

Maaidonk 26, Uitbergen
09 367 72 93
schepentemmerman@berlare.be
jeugd, kinderopvang, volksgezondheid, sport, ontwikkelingssamenwerking
spreekuur: op afspraak
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GEMEENTEHUIS OVERMERE
Baron Tibbautstraat 2, Overmere
(ingang langs Boerenkrijgpark)
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 8 tot 10 uur
(gesloten in juli)

09 367 87 55

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

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

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

09 367 50 66

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

052 43 23 47
milieu@berlare.be

Kleine Kouterstraat 1, Uitbergen
09 367 50 88
directeur: Johan Meganck gemeenteschool.uitbergen@berlare.be
www.gbsuitbergen.be
> MUSEUM DONKMEER
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
bibliothecaris: Ann Pieters

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.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.

> DIENST JEUGD & VORMING
Gaver 72, Berlare
diensthoofd: Amber Vande Winckel
openingsuren
maandag 9-12 uur
dinsdag
9-12 uur / 13-19 uur
woensdag 9-12 uur / 13-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur
openingsuren schoolvakanties
maandag 9-12 uur
dinsdag
9-12 uur / 16-19 uur
woensdag 9-12 uur / 14-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
gesloten
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052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

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
openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2
woensdag
19-21 uur
zaterdag
14-16 uur

09 367 87 55

> 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 / 13-17 uur

donderdag 8-12 uur / 13-17 uur
vrijdag
8-12 uur
openingsuren burelen sporthal Berlare
maandag 13-15 uur
dinsdag
13-15 uur
woensdag 13-15 uur

052 42 28 92

ANDERE DIENSTEN
> SECRETARIS OCMW
> CONTAINERPARK
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

Hilde Van der Jeugt
052 42 69 65
052 21 39 91

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

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

Aanmelden uiterlijk 15 minuten
vóór sluitingsuur

> DIENSTEN VOOR OPVANGGEZINNEN
Voor wie een onthaalgezin in Berlare zoekt of er zelf
onthaalmoeder wil worden.
Landelijke kinderopvang
regionaal secretariaat
Bosstraat 14, 9420 Mere
053 83 77 68
contactpersoon: Mady Van Herreweghe
dogberlare@kvlv.be
OKO&ZO v.z.w.
regionaal secretariaat
052 45 13 32
Rotstraat 8, 9240 Zele
dogzele@skynet.be
contactpersoon: Ann Picqueur
www.oko-en-zo.be

> GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK & WOORD
Schooldreef 42, 9230 Wetteren
directeur: Dirk Lippens

09 326 97 11
secretaris@ocmwberlare.be

09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be

> GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE

09 366 00 54
Schoolstraat 23, 9230 Wetteren
tekenacademie@wetteren.be
directeur: Fritz Van Damme
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

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

OCMW BERLARE
> VOORZITTER OCMW-RAAD
Gunther Cooreman
0472 47 99 81
Salvialaan 20, Berlare
voorzitter@ocmwberlare.be
Spreekuur: na telefonische afspraak
> OCMW-RAADSLEDEN
Marleen Lateir - Broekstraat 5, Overmere
09 367 51 47
Ingrid Rogiers - Gaver 112, Berlare
0478 29 31 03
Annelies Van Driessche - Kerkstraat 69, Overmere 09 367 58 56
Rita Sichien - Donklaan 50, Uitbergen
0476 31 47 81
Martha Tackaert - Hogeweg 8a, Berlare
052 42 30 82
Bart Van Malderen - Beukenlaan 14, Berlare
052 42 73 66
Robert Audenaert - Loereveldstraat 28, Overmere 09 367 61 92
Erna Peelman - Schuurputstraat 20, Berlare
052 42 42 80

Carine Meyers

0479 30 39 19
carine.meyers@openvld.be
spreekuur voorzitter: dinsdag van 18.30 tot 19.30 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
Piet Vandoolaeghe - Kruisstraat 3, Overmere
0476 29 30 83
Kris Malﬂiet - Heide 12a, Berlare
0475 46 41 77
Gunther Cooreman - Salvialaan 20, Berlare
0472 47 99 81
Herman Burghgrave - Bakkerstraat 162, Dendermonde
052 21 24 48
Frans Van Gaeveren - Sint-Anna 1b, Hamme
0475 44 94 03
Marie-José De Schutter - Bunderstraat 6a, Berlare 052 42 27 54
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
> OP ZOEK NAAR EEN TELEFOONNUMMER?
> ALGEMEEN

1207

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

> PASTOORS GROOT-BERLARE

> POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
openingsuren
ma : 08 - 12 uur / 13 - 17 uur
di : gesloten
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Opgelet, deze openingsuren gelden t.e.m. september.
Voor de nieuwe openingsuren vanaf oktober, verwijzen we naar het
redactioneel stuk in deze editie.

Dorp 96, Berlare
openingsuren
ma : gesloten
di : 08 - 12 uur / 13 - 19 uur
wo : gesloten
do : 08 - 12 uur / 13 - 17 uur
vrij : gesloten
za : 08 - 12 uur
interventie
101
wijkinspecteurs
09 367 50 15
Berlare (*):
André Lion en Jonny Christiaens
Overmere:
Herwig Van de Velde
Uitbergen-Donk: Anja De Campenaere
(*): scheidingslijn tussen beide wijken: Hogeweg-DorpHoogstraat-Leopolddreef

> 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
hoofd hulpdienst: Diane Verhaegen

09 367 97 60
wil.mar@pandora.be
0496 72 17 87

uitleenposten (krukken, rolstoelen, …)
Berlare: Diane Verhaegen, Waterhoek 12
Overmere: Lutgard Schepens, Lindestraat 83b
Uitbergen: Peter Adam, Veerstraat 3

0496 72 17 87
09 367 68 61
0495 89 14 06

> WACHTDIENSTEN

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

Baron Tibbautstraat 37, Overmere

wo : 08 - 12 uur / 13 - 19 uur
do : gesloten
vrij : 08 - 12 uur / 13 - 17 uur
za : gesloten

09 367 50 15
fax: 09 367 96 51

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.
tandartsen
apothekers

052 21 21 71
0900 10 500

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

Overheid
Gratis vaccin tegen blauwtong
Milieutip van de maand
Elektronische identiteitskaart voor 75-plussers
Bespaar energie en win
Zitdagen invullen personenbelastingaangifte
Ben jij ROB?
Geboortes, overlijdens, huwelijken en gouden jubilea
Nachtelijk onderhoud straatverlichting
Jobbeurs Zele-Berlare
Werken baan Schoonaarde-Wichelen
Laat gratis je ﬁets labelen of graveren
Nieuwe inwoners te boek?
Logo-ontwerpen in gemeentehuis Berlare

blz. 2
blz. 3
blz. 3
blz. 4
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7
blz. 7
blz. 8
blz. 9
blz. 10
blz. 10

Sociaal
Info- en theateravond rond beroertes
Uitreiking derde OSCAAR
Jaarlijkse stickerverkoop Rode Kruis
Win je eigen fairtrade ontbijt
‘Buitengewone buurt’ Heikantstraat gaat door
Voordracht erfenisrecht

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

Jeugd
Tuinfeest Ten Berge
THE Party van Jeugdraad Groot-Berlare
www.jeugdkot.be
Zomervakantie bij IBO
Inschrijvingen Gemeenteschool Uitbergen
Schoolfeest Gemeenteschool Uitbergen
Speelplein zomervakantie
Schoolfeest Vrije Basisschool St.-Jozef
Dienst jeugd & vorming zoekt monitoren

blz. 14
blz. 14
blz. 14
blz. 15
blz. 16
blz. 17
blz. 17
blz. 18
blz. 18

Cultuur
Berlare zingt!
Oriëntaalse dansshow in CC Stroming
Zomerfeest K.F. De Verenigde Vrienden
Straatnaamnamen in de kijker
Concertband Oordegem in concert met Will Tura
Nieuws uit Balletschool Terpsichore
30 plus fuif
CC Stroming: programma mei-juni

blz. 19
blz. 20
blz. 20
blz. 21
blz. 21
blz. 22
blz. 22
blz. 23

Toerisme
Activiteiten bezoekerscentrum Donkmeer
Toeristisch cross-over project Donkmeer
Toeristische ﬁetszoektocht Vriendenkring Ten Berge
Deelnemers gezocht voor Ter Land, ter Donk en in het Meer
Fiets- en sneukeltocht
Gezinsvriendelijke ﬁetszoektocht

blz. 26
blz. 29
blz. 29
blz. 30
blz. 31
blz. 31

Sport
Nieuws uit de sportdienst
Onthaaldag SKV Overmere

blz. 32
blz. 35

8

Activiteitenkalender

blz. 36

9

Wie? Wat? Waar?
Terugblik in beeld

GVK

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
terugbezorgen. Uit alle correcte inzendingen loot een
onschuldige hand een winnaar.
Hij of zij krijgt een waardebon ter waarde van 25 euro voor
een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden.
De winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende nummer.
Veel succes!

3

4

Winnaar Infogem maart-april
(oplossing: omheining kasteel Uitbergen):
Maria De Meyer (Turfputstraat 76A) mag haar waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

Colofon

5
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blz. 37
(binnenkant) achterﬂap

HUDI’s Beachparty op paaszaterdag was een meer dan
geslaagd evenement.

Jeugdboekenweek 2008: kinderen verkennen de bib!

De internationaal bekende fotograaf Carl De Keyzer bezocht
de tentoonstelling van Julien Vandevelde in CC Stroming.

Kinderen genoten tijdens de paasvakantie van een te gek
gemeentelijk speelplein in het teken van piraten.

Leerlingen van verschillende scholen
volgden een workshop in CC Stroming n.a.v.
de tentoonstelling van Julien Vandevelde.

De SKWATdag van de Jeugdraad kon op heel wat belangstelling rekenen.

BERLARE IN BEELD
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Judoclub Kumiuchi was sterk aanwezig op het Belgisch
kampioenschap eind februari.
Olivier Moens behaalde goud, Steven De Vetter zilver, en
Mathias Van Styvendael en Soﬁe De Saedelaere kaapten een
bronzen medaille weg.

Duivenmaatschappij ‘Oprechte broeders Overmere’ heeft
een nieuw bestuur.

In haar eerste seizoen in eerste afdeling werd de damesploeg van Judoclub Kumiuchi knap vierde.
Dit levert het team een plaats op voor het Belgisch
Kampioenschap voor ploegen.

© Marc Van Gysegem

Eind februari trok Markant Overmere naar Reims voor een
champagneweekend.

© Katrien De Saedelaere

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!

BERL ARE I OVERMERE I UITBERGEN
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
MEI I JUNI 2008

Het eerste weekend van maart bouwde Balletschool Terpsichore CC Stroming om tot de Ramblas van Barcelona.
Een geslaagd dansconcept.

