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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 mei-juni
(oplossing: Veerstraat 9):
Etienne Willems (Bareldonkdreef 28)
mag zijn waardebon komen ophalen
in het gemeentehuis van Berlare.
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Terugblik in beeld
Uitneembare middenkatern: seizoen 09|10 van CC Stroming

binnenkant achterﬂap

De ‘dag van de veiligheid’ in de Heikantstraat was een groot succes:
het buurtcomité bakte honderden pannenkoeken t.v.v. het
Buurtinformatienetwerk en het registreerde ﬁetsen.

Op zondag 26 april vierden Chirojongens en -meisjes Berlare het
75-jarig bestaan van de Chiro met ‘Olé Pistolé’.

Rode Kruis Berlare nodigde ook dit jaar de paashaas uit, tot grote
vreugde van een dertigtal kinderen.

Grabbelen bij de paaseierworp tijdens de opening van het toeristisch
seizoen.

Afval hoort thuis in de juiste zak! VBS Donk wil de leerlingen
opvoeden tot milieubewuste consumenten via verschillende
activiteiten en projecten.

Orkest en drumband van de K.F. De Verenigde Vrienden verzorgden
een succesvol optreden op de Vrijdagsmarkt in Gent.
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Beste lezers
De zomervakantie is er! Een dikke proﬁciat aan alle geslaagde studenten. Ik duim voor diegene die
minder geluk hadden en in augustus of september een tweede kans krijgen.
Het gemeentebestuur heeft gezorgd voor zomerse ontspanning dichtbij.
Op zaterdag 4 juli verwachten we de tweede editie van ‘Berlare zingt!’ op het Kapelleplein.
Iedereen is van harte welkom vanaf 19 uur om uit volle borst mee te zingen en een glaasje te
drinken met vrienden.
Voor ‘Vlaanderen feest!’, naar aanleiding van de Vlaamse feestdag, trekken we dit jaar naar het
dorpsplein van Uitbergen. We verwachten iedereen op zaterdag 11 juli vanaf 18.30 uur voor een
feestelijk programma met aangepaste, ‘middeleeuwse’ straatanimatie voor jong en oud.
Wie graag ﬁetst, ontdekt deze zomer langs de Scheldedijk de installatie ‘Beeldenstroom 09’: een
hedendaags kunstproject rond Pieter Vermeersch en 21 lokale amateurfotografen. Tussen Berlare
en Wetteren ‘ontmoet’ je verschillende bekende en minder bekende gezichten…
De Waterfeesten tijdens het eerste weekend van augustus blijven een vaste waarde.
En het gemeentebestuur kijkt reikhalzend uit naar ‘Camelot’, de nieuwe productie van Festivaria op
ons openluchtpodium aan het Donkmeer.
Bij al deze evenementen kunnen we achter de schermen rekenen op de medewerking van
verschillende hulpdiensten: de politie, het Rode Kruis, de brandweer. We danken hen voor hun
onvoorwaardelijke inzet. Brandweercommandant Remi Van Accoleyen ging eind mei met
pensioen. Als dank voor zijn jarenlange inzet en deskundigheid hebben we op de cover en achterkant van deze Infogem een foto afgedrukt van de laatste oefening die hij leidde.
Wie hem persoonlijk wil feliciteren, kan terecht op de Opendeurdagen van de brandweer op
zaterdag 4 en zondag 5 juli.
Maar de zomervakantie is ook een gelegenheid om eens een goed boek bij de hand te nemen.
Onze bib is sinds kort aangesloten op het Provinciaal Bibliotheeksysteem.
Hierdoor kan je eenvoudig via internet thuis kijken of je favoriete boek in de bibliotheek aanwezig
is, het boek reserveren, de reeds uitgeleende werken verlengen of aankoopsuggesties doen.
Je moet je enkel registreren via www.mijnovinob.be. Bij problemen kan je zeker een beroep doen
op de hulp van onze bibliotheekmedewerkers.
Tot slot meld ik nog graag dat de nieuwe seizoensbrochure van CC Stroming klaar is. Je vindt ze
in het CC, de bib en het gemeentehuis. Tot 10 juli verkopen de medewerkers van de cultuurdienst
enkel abonnementen; vanaf 19 augustus ook losse tickets.
Ik wens iedereen een aangename, zonnige en ontspannende zomer.
Geniet ervan en hopelijk mogen we jullie begroeten op een van de vele activiteiten.

met vriendelijke groeten

Anne-Marie De Lausnay
schepen bevoegd voor cultuur, landbouw, polders,
dijken, middenstand, lokale economie en groenplanning
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Geef je post de BRIEVENBUS
die ze verdient
Iedereen krijgt graag zijn post op tijd en in perfecte staat.
Maar wie zich eens in de plaats van zijn postbode stelt, merkt dat
brievenbussen niet altijd aan de rand van de weg staan, dat sommige
brievenbussen niet groot genoeg zijn en dat geregeld huisnummers
ontbreken.
Deze situatie is niet alleen vervelend voor de postbode, maar ook voor
bijvoorbeeld hulpdiensten.
De Post vraagt inwoners om de toestand van hun brievenbus na te
kijken. Staat ze goed zichtbaar aan de openbare weg?
Is het nummer goed leesbaar? Is ze groot genoeg?
Wie twijfelt of meer informatie wil, kan de folder afhalen in het
postkantoor of het gemeentehuis.
meer info: 022 012345 (zonaal tarief)

Tips voor MILIEUVRIENDELIJK AIRCOGEBRUIK
Steeds meer wagens beschikken over airconditioning.
Hieronder enkele tips om er zo milieuvriendelijk mogelijk mee om te springen:
zet de airco alleen aan als de buitentemperatuur hoger is dan 20° C
en zet de airco af als de auto is afgekoeld;
een airco heeft alleen eﬀect als alle ramen dicht zijn;
als de auto in de zon heeft gestaan, open dan de autoramen en –deuren,
zodat de wagen al wat kan afkoelen alvorens de airco aan te zetten;
zet de airco niet te koud, want het verschil met de buitentemperatuur wordt
anders te groot;
schakel bij voorkeur de airco uit tien minuten voordat de motor wordt afgezet.
Anders kan condensvorming en schimmel in de installatie ontstaan;
ontlast de motor van de auto door de airco uit te schakelen als hij een caravan moet trekken
of bergop moet rijden;
gebruik de airco ook bij regen of in de winter om het vocht uit de ruimte te halen;
zet de airco één keer per week tien minuten aan om lekkage en onaangename geurtjes
(bacterie- of schimmelvorming) te voorkomen;
hou de luchtinlaten (meestal achter of naast de motorklep) vrij van vuil en bladeren
om verstopping van de airco te voorkomen;
laat bij periodieke onderhoudsbeurten van de auto ook de airco nakijken.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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MILIEUTIP van de maan
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Sigmaplan:
openbaar onderzoek gewestelijk RUP Kalkense Meersen
Om het geactualiseerde Sigmaplan te kunnen uitvoeren en het overstromingsgevaar van de Schelde te beperken,
worden een aantal gecontroleerde overstromingsgebieden ingericht. Hiervoor zijn enkele bestemmingswijzigingen nodig
via zogenaamde RUPs (ruimtelijke uitvoeringsplannen).
De Vlaamse Regering heeft onlangs het gewestelijk RUP ‘Cluster Kalkense Meersen’ voorlopig vastgesteld,
voor de delen die betrekking hebben op het grondgebied van de gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen.
Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplanontwerp wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Tot 13 augustus 2009 liggen deze plannen ter inzage in de betrokken gemeentehuizen. Je kan ze eveneens raadplegen via
www.ruimtelijkeordening.be (openbare onderzoeken RUPs).
Wie opmerkingen, bezwaren of adviezen wil formuleren, doet dat schriftelijk en uiterlijk op 13 augustus 2009.
Dat kan op twee manieren:
een brief afgeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs;
een aangetekende brief versturen naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Koning Albert II-laan 19,
bus 13 te 1210 Brussel.

•
•

meer info: gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, 052 43 23 46 en ruimtelijke.ordening@berlare.be

Bestrijd TAXUS, bestrijd KANKER
30% van alle mensen krijgt ooit te maken met kanker. Een vierde daarvan
wordt behandeld met een geneesmiddel op basis van baccatine, een stof
in het snoeisel van de taxushaag.
Voor 1 kilo baccatine is maar liefst 12 ton snoeisel nodig.
Dat is een hele hoop.
Daarom kan iedereen zijn taxussnoeisel gratis naar het containerpark
brengen tussen 15 juni en 15 september.
Bovendien wordt voor elke kubieke meter ingezameld taxussnoeisel
40 euro geschonken aan Kom op tegen kanker.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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Gratis eco-eﬃciëntiescan voor productiebedrijven
Het klinkt misschien vreemd, maar bedrijven kunnen extra winst maken door ecologisch te werken:
door het productieproces en product milieuvriendelijker te maken, afvalstoﬀen te hergebruiken en
door te innoveren.
Voordelen van eco-eﬃciënt ondernemen zijn ondermeer een hoger rendement, een lagere milieubelasting, een positief bedrijfsimago en betere arbeidsomstandigheden.
Productiebedrijven die benieuwd zijn naar het besparingspotentieel van hun onderneming,
kunnen inschrijven op een gratis eco-eﬃciëntiescan.

Welke bedrijven komen in aanmerking?
Bedrijven die zo een gratis eco-eﬃciëntiescan willen laten uitvoeren, moeten voldoen aan
volgende voorwaarden:
het bedrijf is een productiebedrijf, geen bedrijf dat diensten aanbiedt;
het bedrijf stelt minder dan 250 werknemers (VTE) tewerk;
de jaaromzet van het bedrijf ligt onder de 50 miljoen euro of het heeft een balanstotaal van
minder dan 43 miljoen euro;
het bedrijf ontvangt minder dan 50% (van de omzet) subsidies;
het bedrijf is niet in het bezit van een ISO 14001-certiﬁcaat, EMAS of Milieucharter 2008.

•
•
•
•
•

Inschrijven op de scan kan bij EHSER via 09 265 86 86 en ecoscan@esher.be. Deze gratis scan kan
alleen in 2009.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

RECUPEL voor afgedankte elektrische
en elektronische apparaten
Recupel v.z.w. organiseert de inzameling, sortering, verwerking en recyclage
van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Deze v.z.w. wordt ondermeer geﬁnancierd met de Recupel-bijdrage die elke
consument betaalt bij aankoop van een nieuw huishoudelijk apparaat.
Om de terugname in goede banen te leiden, heeft Recupel v.z.w.
een inzamelsysteem op punt gesteld in samenwerking met containerparken,
hergebruikcentra en winkels.
Wie nog AEEA heeft thuis, spaart het milieu door ze te bezorgen:

•
•
•

aan een kringloopcentrum (voor herbruikbare apparaten);
aan handelaars, aangesloten bij het Recupel-netwerk (bij aankoop van een nieuw toestel);
aan het containerpark.

Recupel v.z.w. geeft opdracht aan erkende ﬁrma’s om de ingezamelde AEEA in alle inzamelpunten
op te halen en over te brengen naar vergunde verwerkende bedrijven.
meer info: www.recupel.be
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Nieuw IDENTITEITSBEWIJS voor KINDEREN: Kids-ID
Vanaf 1 oktober kan je op de dienst bevolking een Kids-ID aanvragen.
Dit is een elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar, met de Belgische nationaliteit.
Ze vervangt het witte, kartonnen identiteitsbewijs dat kinderen nodig hebben om naar het buitenland te gaan.
De Kids-ID is geldig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen waarvoor geen reispas nodig is.
De Kids-ID ziet eruit als een elektronische identiteitskaart voor volwassenen (eID): ze heeft hetzelfde formaat en bevat
eveneens een foto en chip. De Kids-ID heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van uitreiking.
De kids-ID is dus een reisdocument, maar ze biedt bijkomende voordelen:
ze zorgt voor elektronische identiﬁcatie op internet vanaf de leeftijd van 6 jaar (veilig chatten, bibliotheek, ...);
ze vermeldt een centraal telefoonnummer waaraan verschillende telefoonnummers van familieleden in cascade kunnen
worden gekoppeld bij gevaar of problemen.

•
•

Ingebruikname
De dienst bevolking verwerkt aanvragen voor een Kids-ID vanaf 1 oktober. Tot dan worden nog steeds kartonnen identiteitsbewijzen uitgereikt die twee jaar geldig blijven. Wie na 1 oktober op reis gaat en nog beschikt over een geldig kartonnen
identiteitsbewijs met een gelijkende foto, hoeft nog geen Kids-ID aan te vragen.

Niet verplicht
Een Kids-ID is niet verplicht. Ze wordt enkel uitgereikt op aanvraag en dus worden geen oproepingsbrieven verstuurd. Een
identiteitskaart is pas verplicht vanaf 12 jaar.
Maar een kind dat naar een land gaat waarvoor geen reispas vereist is, heeft wel een Kids-ID nodig, tenzij het nog beschikt
over een geldige reispas.

Aanvraag en afhaling
Enkel wie het ouderlijk gezag uitoefent over het kind, kan een Kids-ID aanvragen. Hij of zij komt hiervoor samen met het kind
naar het loket.
Het kind is titularis van de Kids-ID. Dat betekent dat het kind steeds het identiteitsdocument bij zich moet hebben, ook als
het verblijft bij de andere ouder in geval van bijvoorbeeld bezoekrecht of co-ouderschap. De dienst bevolking maakt, net als
voor de eID, geen tweede exemplaar.
Wie een Kids-ID komt aanvragen, brengt het volgende mee:
een recente pasfoto met witte achtergrond (afmeting van kin tot kruin min. 2,50cm en max. 3,50cm);
eventueel een vervallen Kids-ID (of bewijs van diefstal of verlies).

•
•

Diverse procedures
Al naargelang de dringendheid zijn er verschillende procedures.
aard

beschikbaarheid

kostprijs

gewone procedure

ca. vier weken na aanvraag

3 euro

dringende procedure

bij aanvraag vóór 12 uur: afhaling de derde werkdag na de aanvraag;
bij aanvraag na 13 uur: afhaling de vierde werkdag na de aanvraag.

ca. 80 euro

zeer dringende procedure

bij aanvraag vóór 12 uur : afhaling de tweede werkdag na de aanvraag;
bij aanvraag na 13 uur: afhaling de derde werkdag na de aanvraag.

ca. 131 euro

Naar analogie met de eID worden pin- en pukcode met de post thuis bezorgd. Je neemt deze mee naar de dienst bevolking
om je Kids-ID af te halen.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
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Vacature
Deskundige ruimtelijke ordening
s toe.
Het takenpakket van het gemeentebestuur neemt steed
verkavelingvergunningen aﬂeveren.
en
ge
kundi
bouw
steden
Binnenkort zal het ook zelfstandig
naar een voltijds deskundige ruimtelijke ordening
Hiervoor is het gemeentebestuur van Berlare op zoek
in statutair verband.

Beknopte functiebeschrijving:

de wetgeving ruimtelijke ordening;
je informeert burgers, architecten en ontwerpers over
je begeleidt ontwerpen tot vergunning;
t ze voor.
je onderzoekt stedenbouwkundige dossiers en je bereid

•
•
•

Het gemeentebestuur verwacht van jou:

•
•
•
•
•
•

een goed ruimtelijk inzicht;
karakter;
de gemeente, haar woonkwaliteiten en haar landelijk
een oog voor de stedenbouwkundige waarden van
leren;
te
aan
jn
termi
korte
heid om deze op
kennis van de wetgeving ruimtelijke ordening of bereid
ing;
orden
lijke
ruimte
van
ten
interesse in de juridische aspec
klantvriendelijkheid;
ingesteldheid.
een gemotiveerde, ﬂexibele, positieve en dynamische

Het gemeentebestuur biedt jou het volgende:

•
•
•
•

brutojaarsalaris (index 01/01/2009): 26.240 euro;
maaltijdcheques;
ﬁetsvergoeding;
ng).
hospitalisatieverzekering (gratis na 1 jaar tewerkstelli

Aanwervingsvoorwaarden:

•

•

diploma van het hoger onderwijs van één cyclus
houder zijn van een bachelordiploma, ofwel van een
d
tot het B-niveau, met een voorkeur voor studiegebie
of daarmee gelijkgesteld onderwijs dat toegang geeft
bouwkunde of architectuur;
slagen voor een aanwervingexamen.

Hoe solliciteren?

ulum vitae, ten laatste op 13 juli 2009.
Geïnteresseerden bezorgen hun kandidatuur, met curric
Dit kan op de volgende manieren:
en schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare;
een brief sturen naar het college van burgemeester
faxen: 052 42 26 77;
mailadres!).
mailen: personeelsdienst@berlare.be (enkel naar dit

•
•
•

meer info:
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neelsdienst@berlare.be
procedure: personeelsdienst, 052 43 23 43 en perso
elijke.ordening@berlare.be
ruimt
en
46
23
jobinhoud: technische dienst, 052 43

OVERHEID
Arbeider technische dienst
De technische dienst is op zoe
k naar een geschoold arbeid
er in contractueel verband.

Beknopte functiebeschrijving:

•
•

als arbeider bij de technisch
e dienst van de gemeente
sta je in voor het onderhoud
je zal vooral werken in de Plo
van het openbaar domein;
eg Wegenis en rioleringen
of de Mobiele Ploeg.
De Ploeg Wegenis en Rioleri
ngen onderhoudt de riolerin
gen en zorgt voor de aanleg
van wegen en voetpaden;
en het onderhoud
De mobiele ploeg plaatst ond
ermeer verkeerssignalisatie
en levert uitleenmateriaal aan
verenigingen.

Het gemeentebestuur verwacht

•
•
•
•

Het gemeentebestuur biedt jou

•
•
•
•

van jou:

kennis over de aanleg van
wegen en rioleringen;
bekwaamheid om zelfstandi
g te werken in teamverband
;
klantvriendelijkheid;
een gemotiveerde, ﬂexibel
e, positieve en dynamische
ingesteldheid.

het volgen

de:
brutojaarsalaris (index 01/01/
2009): 20.800 euro;
maaltijdcheques;
ﬁetsvergoeding;
hospitalisatieverzekering (gr
atis na 1 jaar tewerkstelling).

Aanwervingsvoorwaarden:

•

slagen voor een aanwervin
gexamen

Hoe solliciteren?
Geïnteresseerden bezorgen
hun kandidatuur, met curricu
lum vitae, ten laatste op 13
Dit kan op de volgende ma
juli 2009.
nieren:
een brief sturen naar het col
lege van burgemeester en
schepenen, Dorp 22 te 929
faxen: 052 42 26 77;
0 Berlare;
mailen: personeelsdienst@b
erlare.be (enkel naar dit ma
iladres!).
meer info:
procedure: personeelsdiens
t, 052 43 23 43 en person
eelsdienst@berlare.be
jobinhoud: technische die
nst, 052 43 23 46 en techn
ische.dienst@berlare.be

•
•
•

VRIJWILLIGE lesgevers naad
assenen.
illige lesgevers naad voor een cursus aan volw
Het gemeentebestuur is op zoek naar vrijw
per week.
De lessen vinden overdag plaats, één namiddag
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42

77 56 en jeugd.administratie@berlare.be
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GEBOORTES, OVERLIJDENS, HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten

23/03/2009
28/03/2009
31/03/2009
03/04/2009
04/04/2009
05/04/2009
05/04/2009
06/04/2009
08/04/2009
12/04/2009
13/04/2009
14/04/2009
14/04/2009
15/04/2009
15/04/2009
17/04/2009
18/04/2009
20/04/2009
21/04/2009
25/04/2009
27/04/2009
30/04/2009
02/05/2009
04/05/2009
06/05/2009
08/05/2009
08/05/2009
13/05/2009
19/05/2009
19/05/2009
22/05/2009
24/05/2009
24/05/2009
25/05/2009
25/05/2009
26/05/2009
29/05/2009

Vander Stricht Keano
Dierick Wannes
Ruiz Robbe
Slabbaert Nathan
De Schepper Juul
De Ridder Lino
De Permentier Lins
Blancquaert Alexander
Bauwens Yenthe
Temmerman Marie-Julie
Martin Amélie
Nuytens Julie
Verhoeven Anouk
Deneckere Wies
D’Hauwer Ella
Grootjans Ward
Delanghe Amano
De Smet Robbe
Schoeters Lore
Heyerick Thomas
De Cock Zarah
Nilsen Mayliss
Coppieters Stan
Van Hoecke Mathisse
Van Geeteruyen Lotte
Leys Margot
Scheirs Dieuwke
Deprouw Louis
Bracke Bo
Suykens Liam
Verstraete Eva
Van Gijseghem Simon
Van Gijseghem Emma
Van den Abeele Alex
Christiaens Jana
Foulon Zé
Boone Miguel

19/04/2009
20/04/2009
21/04/2009
21/04/2009
25/04/2009
02/05/2009
02/05/2009
04/05/2009
04/05/2009
08/05/2009
09/05/2009
11/05/2009
14/05/2009
15/05/2009
18/05/2009
19/05/2009
21/05/2009
24/05/2009
29/05/2009
31/05/2009
02/06/2009
02/06/2009
03/06/2009

Tassenoy Maria (°21/02/1941)
Rombaut André (°27/02/1927)
De Rouck Rosina (°20/09/1914)
Sigin Camilla (°05/01/1925)
Kiekemans Jeanne (°14/12/1920)
Pieters Carine (°15/12/1963)
Verbeken Marcel (°20/11/1953)
Baeyens Henrica (°08/09/1917)
Tackaert Alfred (°02/08/1936)
Geerinck Paul (°13/02/1928)
Van De Velde Rosine (°08/10/1929)
Van de Meirssche Maria (°26/12/1912)
Sacré André (°14/06/1947)
Van Acker Mady (°25/09/1940)
Hertecant Maria (°11/10/1925)
Vanhouwe Adriana (°04/12/1926)
De Bruycker Octavia (°17/06/1918)
Cooman André (°04/07/1930)
Braeckman Germain (°08/12/1941)
Coppens Roger (°23/11/1922)
De Kegel Yvonne (°26/10/1923)
Van Sande Alexis (°08/04/1939)
Van Laere Elvira (°14/09/1915)

Voltrokken huwelijk

10/04/2009
18/04/2009
08/05/2009
15/05/2009
15/05/2009
22/05/2009
29/05/2009
30/05/2009
30/05/2009
03/06/2009

Rupus Frederik en Decorte Joke
De Beule Kristof en D’Haese Karin
Van Overmeire Maurits en Temmerman Christine
Jacobs Etienne en Van Campenhout Francine
Dierick Kevin en De Vylder Myriam
De Rouck Maarten en Goossens Marieke
Heekhout Rudy en Verdonck Yvitta
Van Der Cruyssen Ronny en De Wilde Andrea
De Visscher Steven en Van De Sijpe Annebel
Saey Erwin en Smet Sabine

Gouden jubilea
Geregistreerde overlijdens

03/04/2009
04/04/2009
06/04/2009
07/04/2009
07/04/2009
08/04/2009
08/04/2009
10/04/2009
10/04/2009
12/04/2009
12/04/2009
16/04/2009
18/04/2009
8

Abbeloos Josephine (°23/03/1926)
Bracke Polidoor (°28/03/1929)
Verbeken Clara (°14/05/1928)
Orgis Ilze (°07/11/1921)
Van Gyseghem Ferdinand (°23/01/1911)
Tassenoy Bertrand (°26/11/1953)
Van Vlem Emilia (°17/03/1912)
Bayens Jeanette (°05/05/1920)
Vanhouwe Julienne (°04/10/1926)
Vandersnickt Inessa (°14/12/1924)
Wauters Jules (°09/01/1934)
Van Doorsselaere Jacqueline (°02/04/1940)
Van Royen Emile (°17/07/1929)

31/03/2009
16/05/2009
22/05/2009

Merckx Arthur en De Grauwe Anna
Bracke André en Remue Hélène
Baert Theoﬁel en De Schrijver Margareta

Diamanten jubileum

21/05/2009

Vierendeels Petrus en De Pinnewaert Maria

Briljanten jubileum

12/05/2009

Roggeman Cyriel en Wesemael Flora

SOCIAAL
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Fonds voor kinderen van bij ons v.z.w.
Fonds voor kinderen van bij ons v.z.w. is een vereniging die zich al veertien jaar
inzet voor kinderen in onze gemeente die zorg nodig hebben. Vorig jaar heeft de
vereniging de ouders van een dertigtal kinderen gesteund. Het Fonds betaalde ziekenhuisfacturen, medicatie, nabehandelingen, logopedie, … voor een totaalbedrag van 8.959 euro.
Maar ook ouders die het moeilijk hebben met schoolgerelateerde zaken als melkgeld, schoolreizen, huur boeken, bosklassen, … kunnen terecht bij het Fonds.
Hiervoor organiseert het Fonds eigen activiteiten. Maar het kan ook rekenen op het grote hart van
vele organisaties en privé-personen. Het Fonds bedankt uitdrukkelijk iedereen die zijn steentje
bijdraagt tot de werking.
Het Fonds voor kinderen van bij ons v.z.w. blijft evenwel op zoek naar helpende handen om de
eigen activiteiten in goede banen te leiden. Geïnteresseerden nemen gerust contact op.
Ook aanvragen voor tussenkomsten blijven uiteraard welkom.
meer info:

Vivianne De Vriendt, 052 42 48 45
Eric Van der Haeghen, 0474 92 97 43

KLEEF een STICKER en WIN (respect)!
grote sensibiliseringsactie Levenslijn,
samen met de inwoners van Berlare
Levenslijn 2009 zet in op meer ‘Respect!’ op de weg. De balans van het aantal verkeersongevallen
in 2007 met kinderen en jongeren zegt genoeg: 8.691 lichtgewonden, 781 zwaargewonden en 76
doden. Verkeersongevallen zijn nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak bij deze doelgroep.
Levenslijn start daarom een nieuwe grootschalige sensibiliseringscampagne ‘Zorg voor jezelf, zorg
voor de ander’ via spots op tv, radio en advertenties in dag- en weekbladen. De boegbeelden van
Levenslijn, Zeppe en Zikki, zijn de centrale ﬁguren in de actie.
Het gemeentebestuur betuigt zijn steun aan de campagne. Inwoners kunnen een gratis campagnesticker afhalen op het gemeentehuis en in de bib. Wie de sticker op zijn wagen kleeft, maakt
kans op een waardebon van 250 euro voor een verblijf in Sunparks.
meer info: www.levenslijn.be
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NIEUWS van het RODE KRUIS
Rode Kruis en evenementen
Het Rode Kruis staat ook deze zomer op tal van evenementen paraat.
De medewerkers helpen graag iedereen die zich onwel voelt, pijnlijke
blaren heeft, gevallen is of zwaardere letsels heeft opgelopen.
Of ze versnellen bij een ramp de werking van het rampenplan.

Rode Kruis en uitleenmateriaal
Rode Kruis Berlare leent allerlei hulpmiddelen uit.
Een kruk na een breuk, een rolstoel na een val, een looprek
voor wie zich niet met krukken kan behelpen.
Voor info en reservaties: Vera De Sutter, 052 42 29 73
Stefaan Sichien, 0475 90 78 00 (na 17 uur)

Bloed geven doet leven
Iedere gezonde persoon van 18 tot 65 jaar mag bloed geven.
Bij een eerste bloedgift begeleiden verschillende vrijwilligers de bloedgever.
Als dank krijgt hij een drankje en een geschenkje van Oxfam.
De eerstvolgende bloedinzamelacties in onze gemeente vinden plaats op:
2 juli in Berlare;
3 augustus in Overmere;
27 augustus in Uitbergen.

•
•
•

meer info: Sonja Peeleman, 0475 69 39 91 en peelemansonja@skynet.be
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Nieuw schooljaar Academie voor Muziek & Woord
De Academie voor Muziek & Woord Wetteren heeft ﬁlialen in Berlare en Uitbergen.
Kinderen vanaf 8 jaar (op 31/12/2009) of ingeschreven in het derde leerjaar van het basisonderwijs zijn welkom.
Onder leiding van een professioneel en enthousiast lerarenkorps leren ze gaandeweg de
boeiende wereld van de muziek en/of het woord ontdekken. Ze leren een instrument naar keuze bespelen en/of hun stem
ontwikkelen om later in een orkest te kunnen spelen of in een koor te zingen of om een eigen muziekgroepje te kunnen vormen.
Anderen leren dan weer acteren, voordragen, teksten en verhalen uitbeelden.
De praktische lessen worden voorbereid, aangevuld en ondersteund door de algemeen vormende vakken.
In de loop van het schooljaar kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende evenementen zoals audities, concerten en
woordproducties. Zo krijgen ze de kans de verworvenheden in praktijk te brengen en unieke ervaringen op te doen.

Cursussen
In Berlare en/of Uitbergen richt de Academie voor Muziek & Woord volgende cursussen in:
muziek:
* algemene muzikale vorming;
* algemene muziekcultuur;
* piano, viool, gitaar, dwarsﬂuit, koperblazers, saxofoon, slagwerk en samenspel.
woord:
* algemene verbale vorming;
* voordracht, toneel, dramatische expressie en repertoirestudie.

•
•

Inschrijvingen schooljaar 2009/2010
De Academie organiseert voor het nieuwe schooljaar enkele inschrijfmomenten
in Berlare (CC Stroming) en Uitbergen (gemeenteschool):
zaterdag 29 augustus van 9 tot 12.30 uur in Berlare;
woensdag 2 september van 14 tot 19 uur in Berlare;
vrijdag 4 september van 16.30 tot 19.30 uur in Uitbergen;
zaterdag 5 september van 9 tot 12.30 uur in Berlare.

•
•
•
•

Later inschrijven kan ook nog, tot uiterlijk 30 september, bij voorkeur in de hoofdschool in Wetteren,
tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Algemene muzikale vorming, algemene muziekcultuur en algemene verbale vorming beginnen
op 7 september. Alle andere lessen starten al op 1 september.

Proeﬂesdagen
Wie graag eens komt proeven van een muziek- of woordles, is welkom in CC Stroming op woensdag
9 september van 13.30 tot 20 uur of op zaterdag 12 september van 9.30 tot 12.30 uur.

Inschrijvingsgeld
Het basisbedrag per schooljaar bedraagt 56 euro.
Er is een verminderd tarief van 36 euro voor bijvoorbeeld het tweede kind uit hetzelfde gezin, een tweede studierichting,
werkloosheid en invaliditeit.
De Academie aanvaart opleidingscheques en Compliment Sport & Cultuurcheques tot 30 september.
meer info:

Academie voor Muziek & Woord, 09 369 24 90 en gamwwetteren@wetteren.be
www.gamwwetteren.be
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ZOMERSPEELPLEIN
Het speelplein voor tieners (10 tot 15 jaar) heeft tijdelijk een nieuwe uitvalsbasis:
de Vrije Basisschool Sint-Jozef, Schoolstraat 1 in Overmere.
Alle activiteiten vinden daar plaats. De uitstappen vertrekken en eindigen ook daar.
Een dag op het speelplein ziet er als volgt uit:
7.30 – 9.30 uur: vrije ontspanning;
9.30 – 11.30 uur: voormiddagactiviteit;
11.30 – 13.30 uur: middagpauze;
13.30 – 15.30 uur: namiddagactiviteit;
15.30 – 17.30 uur: vrije ontspanning.

•
•
•
•
•

Tijdens de vrije ontspanning bepaal je zelf of en hoe lang je komt. Maar voor de activiteiten verwachten we iedereen stipt
om 9.30 of 13.30 uur.
Wie over de middag blijft, zorgt voor een lunchpakket, behalve op de dagen dat we samen koken.
Behalve bij uitstappen krijgt iedereen per halve dag een drankje en een koek of een stuk fruit. Bij heet weer is er voortdurend
water voorhanden.

Programma
week van 6 t.e.m. 10 juli: cowboys & indianen

maandag 6/7

dinsdag 7/7

woensdag 8/7

donderdag 9/7

vrijdag 10/7

voormiddag

indiboys & cowboyanen

namiddag

cowboystratego

voormiddag

indianenzoektocht

namiddag

pijl & boog (waterspelletjes)

voormiddag

voorbereiden barbecue

namiddag

gezellige spelletjes

hele dag

uitstap: Bobbejaanland

voormiddag

cowboys |vs| indianen (ruige spelen)

namiddag

tipi bouwen

bij slecht weer is er vervangprogramma
reservekledij en handdoekje voorzien
bij mooi weer zwemkledij meebrengen
’s middags is er barbecue
eigen bestek en bord meebrengen
vertrek om 9 uur; terug om 18.30 uur
lunchpakket en wat zakgeld meenemen
kies kledij in functie van het weer
geen extra opvang voor en na uitstap
kleren die vuil mogen worden

week van 13 t.e.m. 17 juli: the space is the limit

maandag 13/7

voormiddag

aliens |vs| ruimte (één tegen allen)

namiddag

ruimteschip bouwen
(knutselactiviteit)

voormiddag

Houston, we have a problem
(rechtdoortocht)

namiddag

nieuw speelpleinleven ontdekt
(waterspelletjes)

voormiddag

ruimtetrainingsprogramma

namiddag

ruimtetrainingsprogramma

dinsdag 14/7

woensdag 15/7

donderdag 16/7

vrijdag 17/7

12

bij slecht weer is er vervangprogramma
reservekledij en handdoekje voorzien
bij mooi weer zwemkledij meebrengen
kleren die vuil mogen worden
ﬁets meebrengen

hele dag

uitstap: hindernissenparcours en zee

vertrek om 9 uur; terug om 17.30 uur
lunchpakket en wat zakgeld meenemen
kies kledij in functie van het weer
geen extra opvang voor en na uitstap

voormiddag

sterrenzoektocht (speurtocht)

ﬁets meebrengen

namiddag

ruimtefeestje

week van 10 t.e.m. 14 augustus: beestenboel

maandag 10/8

dinsdag 11/8

woensdag 12/8

donderdag 13/8

vrijdag 14/8

voormiddag

JEUGD

ken je beestje (kenninsmakingspel)

namiddag

boeren & koeien

voormiddag

giraﬀerace (estafette)

namiddag

ma-da-wie?
ma-da-MASKER (knutselen)

voormiddag

voorbereiden barbecue

namiddag

Fons de spons (waterspelletjes)

hele dag

uitstap: Bellewaerde

voormiddag

hindernissenparcours

namiddag

rap & scratch

’s middags is er barbecue
eigen bestek en bord meebrengen
bij slecht weer is er vervangprogramma
reservekledij en handdoekje voorzien
bij mooi weer zwemkledij meebrengen
vertrek om 9 uur; terug om 18.30 uur
lunchpakket en wat zakgeld meenemen
kies kledij in functie van het weer
geen extra opvang voor en na uitstap
kleren die vuil mogen worden

week van 19 t.e.m. 21 augustus: zon, zee, strand

voormiddag

schatkaartzoektocht

namiddag

waterspelletjes

woensdag 19/8

donderdag 20/8

hele dag

uitstap: Aqualibi

voormiddag

ruige spelen

namiddag

Nieuwdonk

vrijdag 23/8

bij slecht weer is er vervangprogramma
reservekledij en handdoekje voorzien
bij mooi weer zwemkledij meebrengen
ﬁets meebrengen
vertrek om 9 uur; terug om 18.30 uur
lunchpakket en wat zakgeld meenemen
kies kledij in functie van het weer
geen extra opvang voor en na uitstap
kleren die vuil mogen worden
bij mooi weer zwemkledij meebrengen
ﬁets meebrengen

week van 24 t.e.m. 28 augustus: maﬃa

maandag 24/8
dinsdag 25/8
woensdag 26/8

donderdag 27/8

vrijdag 28/8

voormiddag

speelplein clan

namiddag

maﬃalympics

voormiddag

quiz

namiddag

ghettospel (wijkspel)

voormiddag

fotoﬁlm maken

namiddag

bosspel

hele dag

uitstap: Walibi

voormiddag

smokkelwaar

namiddag

casino royale (feestje)

ﬁets meebrengen
ﬁets meebrengen
kleren die vuil mogen worden
vertrek om 9 uur; terug om 18.30 uur
lunchpakket en wat zakgeld meenemen
kies kledij in functie van het weer
geen extra opvang voor en na uitstap
kleren die vuil mogen worden

Deelnemen
Voor alle gewone activiteiten kan je tot op het laatste moment beslissen om deel te nemen. De aanwezigheden worden
bijgehouden door de monitoren en op basis daarvan krijgen ouders aan het eind van de zomer een factuur.
Voor de uitstappen is inschrijven op voorhand wel noodzakelijk, aangezien de plaatsen op de bus beperkt zijn.
meer info en inschrijvingen: diens jeugd & vorming: 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be
13
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CAMELOT aan het Donkmeer
van 21 augustus tot en met 5 september
Festivaria tovert de openluchtscène aan het Donkmeer deze zomer om tot een middeleeuws slot.
De musical Camelot vertelt de ontroerende love story binnen de muren van een mythische burcht.
De hoofdpersonages Koning Arthur, Lady Guinevere en ridder Lancelot spreken tot ieders verbeelding. De toeschouwers keren op spectaculaire wijze terug naar een wereld van ridders, zwaarden,
paarden en de magiër Merlijn.
Frank Van Laecke tekent voor de regie en kan rekenen op Jan Schepens (o.a. Beauty and the Beast,
Mamma Mia), Helen Geets (o.a. Daens, Op zoek naar Maria), Dirk Willems en Luk Vernimmen voor
de voornaamste rollen.
Camelot is een musical van de makers van My fair lady.
meer info en tickets:
09 367 88 40
(maandag- en donderdagnamiddag en
zaterdagvoormiddag)
www.festivaria.eu
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Berlaarse afdeling DE VOLKSTUIN wordt 80
De Vlaamse Volkstuin - Werk van de Akker v.z.w. is een vereniging van volkse tuinliefhebbers.
Iedereen die een tuin bewerkt als hobby en daar met volle overgave mee bezig is, kan hierin zijn
gading vinden. Of die tuin groot of heel klein is, doet er niet toe.
De afdeling van Berlare bestaat 80 jaar en viert deze verjaardag met een grote tentoonstelling op
zaterdag 29 (vanaf 17.30 uur) en zondag 30 augustus (van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 22 uur) in
de Parochiezaal.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling organiseert de vereniging een wedstrijd bloemschikken
met een prijzenpot van 250 euro. Zowel leden als niet-leden uit Berlare mogen aan deze
wedstrijd deelnemen. Inschrijven op voorhand is verplicht en kan tot 22 augustus.
De bezoekers van de tentoonstelling kiezen de uiteindelijke winnaar.
De toegang tot deze tentoonstelling is gratis.
meer info:

Paul Roggeman, 052 42 30 53
Etienne Verholen, 052 42 53 00

Nieuw schooljaar TERPSICHORE
Balletschool Terpsichore v.z.w. gaat in september haar 26ste werkjaar in. De lessen starten opnieuw:
dinsdag 8 september: jazz B en C;
woensdag 9 september: klassiek ballet;
donderdag 10 september: hip hop en jazz volwassenen;
vrijdag 11 september: jazz D, E, F, G;
zaterdag 12 september: preballet, klassiek A en jazz A.

•
•
•
•
•

Iedereen vanaf de tweede kleuterklas kan terecht bij de balletschool. Inschrijven op voorhand is wel noodzakelijk.
Dat kan:
via www.balletschool-terpsichore.be;
via overschrijving op rekeningnummer 445-6607651-75;
op zaterdag 5 september van 9.30 uur tot 12 uur in de balletstudio.

•
•
•

De prijs voor komend schooljaar (ongeveer 30 lessen) bedraagt 115 euro voor een eerste inschrijving.
Een leerling die meerdere modules combineert, betaalt vanaf de tweede module 60 euro.
Een tweede leerling uit hetzelfde gezin betaalt 80 euro.
De eerste drie proeﬂessen zijn gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
meer info:

Martine Maerten, 052 42 26 18
An Van Malderen, 052 42 60 38
www.balletschool-terpsichore.be (met voorlopig uurrooster)
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OVERMERE KERMIS:
PROGRAMMA 2009
vrijdag 7 augustus
19 uur

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

zaterdag 8 augustus
13 uur

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

19.30 uur

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

22 uur

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

vrijdag 14 augustus
17.30 uur

6de VMD Minivoetbaltornooi de gust
met acht Overmeerse ploegen op voetbalterrein (Kerkstraat 67). Finale omstreeks middernacht.

zaterdag 15 augustus
14 uur

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

14 uur

Kinderfuif (café Boerenkrijg) met springkasteel als dansvloer

15 uur

22ste Overmeerse Smouterie
De markt wordt opengesteld in de verkeersvrije straten vanaf de dorpskern tot aan de verkeerslichten:
Burgs. De Lausnaystraat / Fortstraat en deel Kruisstraat tot restaurant ‘Mosselken’.
Tijdens de namiddagmarkt worden zowel nieuwe als antiekgoederen aangeboden.
Verder wordt er tal van randanimatie voorzien: springkasteel, straatmuziek, draaiorgel van Cyriel
uit Wittekerke, tentoonstelling Berlaarse Oldtimer Motoren en vele ludieke spelletjes, opgezet door de
plaatselijke verenigingen.

17 uur
18 uur

Overmeerse klokken luiden Kermis in

Ommegang
rondgang met Overmeerse reuzen, drumband, vendeliers en de K.F. De Verenigde Vrienden
o.l.v. ere-dirigent Hubert Vander Stricht

18 uur

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

21 uur

Kermisfuif (café Boerenkrijg) met DJ David Van Ooteghem

zondag 16 augustus
14 uur

Volksspelen (café Boerenkrijg)
sjoelbak, nagelkloppen, kaarting, … Mooie prijzen te winnen.

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).

16

15 uur

Fotosalon (fotoclub Reﬂex) in raadzaal gemeentehuis (tot 20 uur)

22 uur

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

maandag 17 augustus
14 uur

Playbackshow (café Boerenkrijg)
playbackshow voor de derde leeftijd met het animatieteam van ‘The Next Generation’

14.45 uur

37ste Boerenkrijgprijs
Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften K.B.W.B (€800 aan prijzengeld en tal van premies).
Afstand 110km of 10 omlopen via Donk, Uitbergen en Overmere. Inschrijven aan café De Lantaarn.
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. Radiowagen dagblad VUM en medewerking van de lokale politie.

dinsdag 18 augustus
9.30 uur

310de Zomerjaarmarkt op het demonstratieterrein in de Molenstraat
Prijskamp voor paarden met €2.800 aan prijzen. Alle paarden worden tentoongesteld in de Molenstraat.
Inschrijvingen van 8 tot 9.30 uur in het Boerenkrijgpark achter het oud-gemeentehuis.
Alle dieren moeten in de ring worden gepresenteerd en moeten tot 11.30 uur aanwezig blijven.
A/ Brabants Ras
1. zuigelingen
2. jaarlingen
3. merries van 2 jaar
4. merries van 3 & 4 jaar
5. merries van 5 jaar en ouder
B/ Zadelpaarden
1. zuigelingen
2. jaarlingen
3. merries, hengsten & ruinen van 2 jaar
4. merries en ruinen van 3 jaar
5. merries en ruinen van 4 jaar en ouder

1ste prijs: €18 + medaille
volgende: €15, €13 en verder €10
(en €5 verplaatsing per dier)
1ste prijs: €28 + medaille
volgende: €23, €20, €18, €15 en verder €13
(en €5 verplaatsing per dier)

1ste prijs: €18 + medaille
volgende: €15, €13 en verder €10
(en €5 verplaatsing per dier)
1ste prijs: €28 + medaille
volgende: €23, €20, €18, €15 en verder €13
(en €5 verplaatsing per dier)

C/ Alle rassen (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)
1. merries en ruinen van 1 & 2 jaar
1ste prijs: €20 + medaille
2. merries en ruinen van 3 jaar en ouder volgende: €18, €15, €13 en verder €10
(en €5 verplaatsing per dier)
D/ Pony’s en ezels (enkel voor inwoners van Groot-Berlare)
1. pony’s kleiner dan 1,1 meter
1ste prijs: €15 + medaille
2. pony’s tussen 1,1 en 1,48 meter
volgende: €13 en verder €9
3. ezels
(geen verplaatsingsvergoeding)
max. vijf dieren per deelnemer
Grote reeksen kunnen worden gesplitst.
11 uur

Fotosalon (fotoclub Reﬂex) in raadzaal gemeentehuis (tot 20 uur)

zaterdag 29 augustus
15 uur

Pa-Gijs Wielerfeest
Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften.
18de Grote Ereprijs D&P Painting, ingericht door buurtcomité Heikantstraat i.s.m. het gemeentebestuur
van Berlare en Zele en Berlare sportief. 20 ronden van ca. 6km langs Heikantstraat, Molenstraat, Heikant,
Rechte Heistraat, Kromme Heistraat, Gentsesteenweg en Dendermondsesteenweg. Start en aankomst aan
de Neerhoeve in de Heikantstraat.
Een vollediger programma vind je in een apart programmaboekje dat later nog wordt bedeeld.
17

C U LT U U R

Vlaanderen Feest! in Uitbergen ter gelegenheid van 11 juli

DECEMBER
NOVEMBER
De cultuurraad en het gemeentebestuur nodigen alle inwoners van harte uit op Vlaanderen Feest!

OKTOB

op zaterdag 11 juli vanaf 18.30 uur op het dorpsplein van Uitbergen.

donderdag 22
vrijdag 23
zaterdag 24
zaterdag 24
zondag 25
zondag 25
maandag 26
donderdag 29
vrijdag 30
zaterdag 31

vrijdag 6
vrijdag 6
zaterdag 7
zaterdag 7

zaterdag 7
zondag 8
vrijdag 13
zaterdag 14
zaterdag 14
zondag 15
zondag 15
dinsdag 17
zaterdag 21
zondag 22
vrijdag 27
zaterdag 28
zaterdag 28
zondag 29

zaterdag 5
vrijdag 11
zaterdag 12
vrijdag 18

zondag 20

Prof. dr. Carl Devos is gastspreker op het oﬃciële gedeelte. Daarna kunnen de aanwezigen met een hapje en een drankje
genieten van ‘middeleeuwse’ straatanimatie door Ultreya en Florisimo. Speciaal voor de kinderen is er een pageparcours
uitgestippeld: via allerlei leuke spelletjes en proeven worden ze opgeleid tot ridder of jonkvrouw.

20 uur
20 uur
20 uur
20 uur

20 uur
20 uur
20 uur
22 uur
14 uur
19.30 uur
13 uur
20 uur
20 uur
20 uur

10 kleine negertjes (organisatie: Collectief Decorum)
Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)
10 kleine negertjes (organisatie: Collectief Decorum)
Ensemble Herman Elegast – Memento
(locatie: Sint-Pietersbandenkerk Uitbergen)
Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)
Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)
10 kleine negertjes (organisatie: Collectief Decorum)
10 kleine negertjes (organisatie: Collectief Decorum)
Dansvoorstelling (organisatie: 2B Funky)
Nat. Ruilbeurs in Festivalhal Donkmeer (organisatie: De Biekorf )
Elixir d’Anvers – Chateaubriand
Start cursus ‘basis fotograﬁe’
Kamagurka – Kamagurka geneest
Eetfestijn in Festivalhal Donkmeer (organisatie: JTV Brigand)
Xeado Live Band in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Xeado Live Band)
Zangstonde (organisatie: Singet ende Weset Fro)
Xeado Live Band in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Xeado Live Band)
Studio Zondag met Bad Cirkuz

Lezing ‘goede raad voor het klimaat’
Algemene kennisquiz (organisatie: Curieus Berlare)
De Fluistercompagnie - Blankenberge
TMF Party in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Bosquimano)
Sint-Maartensfeest (organisatie: Gezinsbond Berlare)
Studio Zondag met The Black Tartan Clan
Eetfestijn in Festivalhal Donkmeer (organisatie: lokale afdelingen Okra)
Opening tentoonstelling Jan Dheedene (t.e.m. 3 januari)
Muziekquiz (organisatie: PhiNyX)
Wigbert – Vijf gezichten van de maan

20 uur
15 uur
20 uur
20 uur
20 uur
vanaf 8 uur
15 uur
20 uur
20 uur
12 uur
20.30 uur
19.30 uur
20.30 uur
19.30 uur

20 uur
20 uur
20 uur
20 uur

15 uur

De cultuurraad kan rekenen op de medewerking van volgende verenigingen: Dorpsraad Uitbergen,
Sint-Pieterskoor Uitbergen, Vlaamse Federatie Gehandicapten afdeling Berlare,
Vino Berginna en de Koninklijke Fanfare Sint-Pietersvrienden.
Bij slecht weer verhuist het feest naar de gemeenteschool van Uitbergen.
meer info: cultuurdienst, 052 42 73 72 en cultuur@berlare.be
Gili – Iedereen paranormaal
Eindejaarskwis (organisatie: PhiNyX)
Hannelore Bedert – Helemaal
Sarah Ringoet – Ik ben een hooligan

4Hoog – Stip

VERMELDING op KERMISAFFICHE Uitbergen en Berlare
Verenigingen en horecazaken die graag hun kermisactiviteiten vermeld zien op de kermisaﬃche
van Uitbergen of Berlare, kunnen de gegevens (datum, uur, plaats en activiteit) bezorgen
via het formulier op www.berlare.be.
Het ingevulde formulier kan je afgeven op het gemeentesecretariaat of mailen naar
secretariaat@berlare.be.

De uiterste indiendatum voor kermis Uitbergen (12 t.e.m. 14 september) is 15 juli;
voor kermis Berlare (26 t.e.m. 30 september) is dat 31 juli.
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de activiteit al dan niet wordt vermeld
op de aﬃche.
Verenigingen en horecazaken krijgen hierover geen aparte brief meer.

meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be

15de seizoen CC STROMING in startblokken
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Tot vrijdag 10 juli kunnen abonnees hun abonnement samenstellen.
Een abonnee is een toeschouwer die minstens vijf verschillende voorstellingen
tegelijkertijd reserveert. Vanaf 19 augustus verkoopt het CC naast abonnementen
ook losse tickets.
Wie een zitje wil reserveren, komt langs tijdens de openingsuren van CC Stroming
(zie achteraan Infogem) of contacteert het centrum via 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be.
meer info: www.berlare.be/ccstroming
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Het programma 2009-2010 van CC Stroming is klaar.
De seizoensbrochure kan je gratis meenemen in CC Stroming, de bibliotheek
en het gemeentehuis. In deze Infogem zit ook een uitneembare kalender met een
overzicht van het hele seizoen.

CC STROMI NG B ERLA RE

17 uur
20 uur
20 uur
vanaf 7.30 uur
21 uur

20 uur
19 uur
15 uur
11 uur
20 uur

Start cursus ‘geweldloos omgaan met elkaar’
Theater Arlekin – Harlekijn in nesten
Theater Madoc – Het vogelmeisje (locatie: SCC De Venne)
Teatro Papelito – Watch the birdie! (locatie Feestzaal Overmere)
Motorententoonstelling in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Saroléa)
Frank Vander linden – Solo!
Motorententoonstelling in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Saroléa)
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KALENDER

CC STROMING 2009
zondag 6
zaterdag 12
zaterdag 26
zondag 27
zondag 27

donderdag 1
vrijdag 9
zaterdag 10
zondag 11
zaterdag 17
zaterdag 17
zondag 18

Opening tentoonstelling Portretten Beeldenstroom (t.e.m. 25 oktober)
Het Woord – festival in het teken van het woord
(organisatie: Bosquimano)
Kermisconcert (organisatie: ’t Meziek Berlare)
Pa & Gijstochten in Festivalhal Donkmeer
(organisatie: Boerenkrijgstappers)
Studio Zondag met Combo caliente

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

SEPTEMBER
ER

19

11 uur
17 uur
16 uur
20 uur
20 uur
vanaf 8 uur
20 uur

20 uur
20 uur
20 uur
vanaf 17 uur
14 uur
20 uur

zondag 10
zondag 10
zaterdag 16
zaterdag 16
zaterdag 23
zondag 24
zaterdag 30

dinsdag 2
vrijdag 5
vrijdag 12
zaterdag 13
woensdag 17
vrijdag 19
zaterdag 20

Lezing ‘zin en onzin van een volksjury in assisenzaken’
Karl Van Nieuwkerke & Les Supappes – Wielerjaar 2009
Kees Meerman – Ontketend
Nacht van de ﬁlm (organisatie: KSJ Berlare)
De drie rovers (ﬁlm)
concert K.H. Sinte Cecilia Zele (organisatie: Rotaryclub Laarne)
Jubileumfeest (organisatie: KAV Berlare)

Nieuwjaarsreceptie in Festivalhal Donkmeer (organisatie: gemeentebestuur)
Opening tentoonstelling Hugo Meert (t.e.m. 28 februari)
Ethiopisch kerstfeest in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Finado)
Nieuwjaarsconcert (organisatie: ’t Meziek Berlare)
Loge 10 Producties – De Muizenval
Scheldebroektochten (organisatie: Boerenkrijgstappers)
Ensemble Profundo – Toward the sea
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MEER INFO: SEIZOENSBROCHURE CC STROMING EN WWW.BERLARE.BE/CCSTROMING
TICKETS: 052 42 35 31 EN CULTUUR.RESERVEREN@BERLARE.BE
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JANUARI

BRUARI

20

www.ttpcom.be

21

F

MAART

APRIL

MEI

JUNI

19.30 uur

20 uur
15 uur

20 uur
17 uur
20 uur
12 uur
20 uur
10.30 uur
20 uur

19.30 uur

20 uur

zondag 28

woensdag 3
donderdag 4

zaterdag 6
zondag 7
zaterdag 13
zondag 14
zaterdag 20
zondag 21
vrijdag 26

zondag 28

vrijdag 2

20 uur

11 uur
vanaf 7 uur

19.30 uur

vrijdag 7

zondag 9
zaterdag 15
zaterdag 29
zondag 30

zondag 30

15 uur

19.30 uur

zondag 25

vrijdag 4

20 uur
20 uur

vrijdag 23
zaterdag 24

zaterdag 3

20 uur

zondag 21
zaterdag 27

Judas Theaterproducties – A la carte

Studio Zondag met Paltoos

Capella sanctorum Michaelis et Gudulae – In Ascensione Domini
(locatie: O.L.V.-ten-Hemel-Opgenomenkerk Overmere)
Opening tentoonstelling leerlingen Tekenacademie (tot eind juni)
Donkmeertochten in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Boerenkrijgstappers)
Kids on stage
Kids on stage

Studio Zondag met Almighty Ducks

Compagnie KAiET! – In die dagen
(locatie: Festivalhal Donkmeer)
Opening tentoonstelling Paul Van Gysegem (t.e.m. 6 juni)
(locatie: kasteel en park Berlare)
Manmanman - AAP
Lenteconcert (organisatie: ’t Meziek Berlare)

Studio Zondag met Anderland

Start cursus ‘vijf Belgische kunstenaars in beeld’
Yves Meersschaert & Derek – Aux Champs-Elysées
(locatie: SCC De Venne)
Jubileumconcert (organisatie: K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen)
Opening tentoonstelling Emiel Hoorne (t.e.m. 2 mei)
Braakland/ZheBilding – De Vreemdeling
Eetfestijn in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Open Vld vrouwen)
Concert Bai Kamara Jr.
Blaasmuziektornooi (organisatie: Provinciebestuur)
Kommil Foo – Wolf

Studio Zondag met The Night Time Heroes

Jubileumfeest (organisatie: KAV Berlare)
Concert TuesdayNight Orchestra
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vrijdag 6
vrijdag 6
zaterdag 7
zaterdag 7

donderdag 22
vrijdag 23
zaterdag 24
zaterdag 24
zondag 25
zondag 25
maandag 26
donderdag 29
vrijdag 30
zaterdag 31

20 uur
20 uur
20 uur
20 uur

20 uur
20 uur
20 uur
22 uur
14 uur
19.30 uur
13 uur
20 uur
20 uur
20 uur

10 kleine negertjes (organisatie: Collectief Decorum)
Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)
10 kleine negertjes (organisatie: Collectief Decorum)
Ensemble Herman Elegast – Memento
(locatie: Sint-Pietersbandenkerk Uitbergen)
Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)
Les Femmes Uniques, variété- en travestieshow (organisatie: Variété Uniques)
10 kleine negertjes (organisatie: Collectief Decorum)
10 kleine negertjes (organisatie: Collectief Decorum)
Dansvoorstelling (organisatie: 2B Funky)
Nat. Ruilbeurs in Festivalhal Donkmeer (organisatie: De Biekorf )
Elixir d’Anvers – Chateaubriand
Start cursus ‘basis fotograﬁe’
Kamagurka – Kamagurka geneest
Eetfestijn in Festivalhal Donkmeer (organisatie: JTV Brigand)
Xeado Live Band in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Xeado Live Band)
Zangstonde (organisatie: Singet ende Weset Fro)
Xeado Live Band in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Xeado Live Band)
Studio Zondag met Bad Cirkuz

Lezing ‘goede raad voor het klimaat’
Algemene kennisquiz (organisatie: Curieus Berlare)
De Fluistercompagnie - Blankenberge
TMF Party in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Bosquimano)
Sint-Maartensfeest (organisatie: Gezinsbond Berlare)
Studio Zondag met The Black Tartan Clan
Eetfestijn in Festivalhal Donkmeer (organisatie: lokale afdelingen Okra)
Opening tentoonstelling Jan Dheedene (t.e.m. 3 januari)
Muziekquiz (organisatie: PhiNyX)
Wigbert – Vijf gezichten van de maan

20 uur
20 uur
20 uur
20 uur

4Hoog – Stip

Gili – Iedereen paranormaal
Eindejaarskwis (organisatie: PhiNyX)
Hannelore Bedert – Helemaal
Sarah Ringoet – Ik ben een hooligan

20 uur
15 uur
20 uur
20 uur
20 uur
vanaf 8 uur
15 uur
20 uur
20 uur
12 uur
20.30 uur
19.30 uur
20.30 uur
19.30 uur

zaterdag 5
vrijdag 11
zaterdag 12
vrijdag 18

15 uur

zaterdag 7
zondag 8
vrijdag 13
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zaterdag 14
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dinsdag 17
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22

OKTOBE
NOVEMBER
DECEMBER

CC S T R O M I N G B E R L A R E

SEPTEMBER
MijnOvinob.be,
je eigen digitale bibliotheekomgeving!
zondag 6
zaterdag 12

20 uur
vanaf 7.30 uur

17 uur
20 uur

21 uur

20 uur
19 uur
15 uur
11 uur

zaterdag 26
zondag 27

zondag 27

Sinds 1 juni biedt de bibliotheek heel wat extra mogelijkheden dankzij een nieuw computersysteem. MijnOvinob.be is een digitale bibliotheek waarbij elk lid van thuis uit zijn bibliotheekpasje kan beheren: uitgeleende materialen verlengen, materialen reserveren en de persoonlijke
uitleengeschiedenis bijhouden. Maar daarnaast kan je als bibliotheekgebruiker ook aankoopsuggesties formuleren en deze opvolgen, en vragen om jou thuis online te informeren over je favoriete
onderwerp. Wie bijvoorbeeld geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog, kan om de twee of vier
weken een lijstje krijgen met alle materialen over dit onderwerp die de bibliotheek in deze periode
heeft aangekocht.

donderdag 1
vrijdag 9
zaterdag 10
zondag 11
zaterdag 17
zaterdag 17
zondag 18
20 uur

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

ER

CC STROMING 2009

NIEUWS uit de BIB

C U LT U U R

Opening tentoonstelling Portretten Beeldenstroom (t.e.m. 25 oktober)
Het Woord – festival in het teken van het woord
(organisatie: Bosquimano)
Kermisconcert (organisatie: ’t Meziek Berlare)
Pa & Gijstochten in Festivalhal Donkmeer
(organisatie: Boerenkrijgstappers)
Studio Zondag met Combo caliente

Start cursus ‘geweldloos omgaan met elkaar’
Theater Arlekin – Harlekijn in nesten
Theater Madoc – Het vogelmeisje (locatie: SCC De Venne)
Teatro Papelito – Watch the birdie! (locatie Feestzaal Overmere)
Motorententoonstelling in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Saroléa)
Frank Vander linden – Solo!
Motorententoonstelling in Festivalhal Donkmeer (organisatie: Saroléa)

Vakantieregeling bib juli en augustus
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Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus
mag iedereen de boeken twee weken langer bijhouden:
zes weken in plaats van vier.
Opgelet: bij de vervaldatum op de uitleenbon
zijn deze extra weken al bijgeteld.
Voortaan is ook online verlengen mogelijk.
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sluitingsdagen van de hoofdbibliotheek in Berlare:
zaterdag 11 juli, maandag 20 juli en zaterdag 15 augustus
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26

sluitingsdagen van de uitleenpost in Overmere:
zaterdagen 11 juli en 15 augustus
zaterdag 18 juli tot en met woensdag 29 juli

09I10

•
•
•

KALENDER

Registreren op MijnOvinob.be gebeurt in drie stappen:
Surf naar www.ovinob.be en klik op ‘Nu registeren’
Hou de lidkaart bij de hand, want het nummer moet worden ingevoerd.
Vul het registratieformulier in en verzend de gegevens.Wie problemen heeft met het
invulformulier, kan zeker hulp vragen aan de medewerkers van de bib.
Bevestig de registratie. Enkele ogenblikken na stap twee ontvang je een e-mail met een doorkliklink. Deze stap dient om na te gaan of het mailadres correct werd opgegeven. Daarna kan je
op elk ogenblik inloggen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
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BEELDENSTROOM 09 – Pieter Vermeersch
27 juni tot en met 27 september
Beeldenstroom 09 is een hedendaags kunstproject langs de oevers van de Schelde en de Kalkense Vaart, tussen Wetteren
en Berlare. Kunstenaar Pieter Vermeersch creëert ter gelegenheid van deze derde editie zijn grootste installatie ooit: 152
monumentale fotograﬁsche beelden (3,5 x 2,5m) zijn opgesteld langs het jaagpad van de Schelde en de Kalkense Vaart, over
een afstand van 18km.
Zijn installatie is tot stand gekomen in samenwerking met 21 lokale fotografen die meerdere portretten hebben gemaakt
van verschillende personen uit de regio. Pieter Vermeersch heeft deze portretten dan verder bewerkt met kleurgradaties,
een artistieke werkwijze die hem eigen is.
Het resultaat is een kunstwerk dat openstaat voor iedereen. En daar mikt Beeldenstroom 09 uitdrukkelijk op. Het wil immers
de toevallige bezoekers en recreatieve passanten aanspreken die op een zomerse dag al ﬁetsend genieten van een van de
mooiste plekjes in Vlaanderen. Deze zomer zullen ze ﬁetsen langs een ﬁlm van portretten, met een langzaam verloop van
het ene kleur in het andere.
Alle portretten worden ook samengebracht in een tentoonstelling die in september te bezichtigen is in de galerie van CC
Stroming.
Beeldenstroom 09 is het resultaat van een unieke culturele samenwerking tussen vier gemeenten die zich hebben verenigd
in Cultuuroverleg Scheldeland: Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen.
Infobrochures zijn onder andere verkrijgbaar in het Toeristisch Infokantoor, Donklaan 123 en in CC Stroming.

Deelnemende fotografen
Lydia Bracke, Filip De Backer, Herman De Backer, Luc De Backer, Patrick De Bruyne, Lieven De Geest, Cyriel De Gycht, Katrien
De Saedelaere, Andre De Taey, Geert De Taey, Marleen De Vos, Davy De Winne, Guido Flobert, Chris Galler, Martine
Hondeghem, Alain Meirte, Raf Pensaert, Ann Ryckaert, Marc Van Gysegem, Kris Van Maercke en Nic Vermeulen.
meer info

© Alain Meirte
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Kurt Vanbelleghem, 0475 84 04 76 en vanbelleghemkurt@gmail.com
dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be
www.beeldenstroom.be

© Katrien De Saedelaere

© Kris Van Maercke

© Lydia Bracke

© Marleen De Vos

© Nick Vermeulen
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Ter Land, ter Donk en in het Meer
zaterdag 1 augustus vanaf 18 uur
Het bekende Nederlandse televisieformat, ‘Ter Land, ter Zee en in de lucht’ heeft zijn eigen Berlaarse variante die op zaterdag
1 augustus om 18 uur al aan zijn vierde editie toe is: Ter Land, ter Donk en in het Meer.
Net als vorig jaar kiest organisator VVV-Donkmeer voor het spel ‘Snel naar de bel’: veertig teams schuiven in een zelfgemaakt
voertuig een hellend vlak af om zo vlug mogelijk bij een bel te komen en ze te luiden. De snelste ploeg wint een reis ter
waarde van 500 euro. De teams met de tweede en derde tijd vallen ook in de prijzen, net als de origineelste, de jongste en de
oudste deelnemer. Het totale prijzenpakket is 3.500 euro waard.
Deelnemen kan nog. Waaghalzen kunnen zich inschrijven via www.donkmeer.be. De kostprijs bedraagt 3 euro per voertuig
en 6 euro per inzittende. Er mogen maximum zes personen in een kar.
Ook toeschouwers beleven aan dit spektakel veel plezier. Ze genieten van de unieke, kleurrijke en soms knettergekke bouwwerken en creatieve kostuums. VVV-Donkmeer voorziet hapjes en drankjes en zelfs een volwaardige barbecue. Geïnteresseerden moeten hiervoor wel op voorhand inschrijven via www.donkmeer.be. ‘Die Verdammte Spielerei’ zorgt bij dit alles
voor de muzikale omlijsting. Dit gekke wandelorkest zorgt
voor sfeer met zijn verrassend repertoire dat fanfaremuziek
en polka’s afwisselt met meezingers en rocksongs.
meer info: www.donkmeer.be

BEACH 09
zaterdag 1 augustus vanaf 22 uur
Beach 09 is een groot indoor strandfeest in Festivalhal Donkmeer, op de vooravond van de Waterfeesten.
Beach 09 staat net als vorig jaar voor veel volk, goede muziek, aangepaste drankjes en een aangename zuiderse sfeer in een
passend decor.
Lokale DJ’s zijn VeeWee, B-Lectro, Stitch en Dr. Evil.
Hoofdact is Bart-Jan Depraetere (Q-music), een van de beste all-round dj’s
van het moment.
Maak het feest compleet en kom in zomer- en strandkledij.
tickets:
voorverkoop: 3 euro;
aan de kassa tot 24 uur: 5 euro;
aan de kassa na 24 uur: 6 euro.

•
•
•

Een organisatie van Bosquimano v.z.w.
meer info: www.bosquimano.be
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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, natuurstudie en natuureducatie. V.z.w. Durme beheert ruim 370 hectaren natuurgebied, waaronder de
reservaten De Scheldebroeken en Reservaatzone Donkmeer op het grondgebied van Berlare.

Nieuws van familie ooievaar
Voor het tweede jaar op rij heeft het ooievaarpaar dat broedt nabij de Eendenkooi in Reservaatzone Donkmeer, drie jongen
grootgebracht. Op zondag 31 mei werden ze geringd. De jonge vogels kregen elk een ring van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Deze oﬃciële ringen zijn voorzien van een uniek nummer dat later met een verrekijker of
telescoop aﬂeesbaar is. Op deze manier kunnen de vogels worden gevolgd van zodra ze beginnen aan hun trektocht naar
het zuiden.

Sporen en Spatten: zomertentoonstelling in bezoekerscentrum Donkmeer
De zomertentoonstelling belicht dit jaar de jacht en visvangst. Dit is de eerste tentoonstelling in de
reeks ‘Buitenleven in Berlare: over mens en natuur’. Voor de realisatie kon v.z.w. Durme rekenen op de
medewerking van DDS-jachtgroep.
Je kan de tentoonstelling elke zon- en feestdag in juli en augustus gratis bezoeken, van 14 tot 18 uur.

Zaterdag 11 juli: lange zomerse wandeling
v.z.w Durme maakt een landschapswandeling van 10km langs het vroegere kasteeldomein van Uitbergen
en het natuurschoon tussen Schelde en Donkmeer. Via de vernieuwde Eendenkooi en Maaidonk komen de
wandelaars via het Kasteel van Uitbergen terug aan het vertrekpunt.
Afspraak om 18.30 uur aan de kerk van Uitbergen. Opgelet: het dorp van Uitbergen is met de wagen niet
bereikbaar omwille van ‘Vlaanderen feest!’.
meer info: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38

Vrijdag 24 juli: de vlinders van één nacht
Boudewijn Maes vangt al meer dan 30 jaar nachtvlinders over heel België. Deze zomer strijkt hij neer in De Scheldebroeken
om met speciale lampen en een wit laken nachtvlinders te vangen. Een unieke gelegenheid voor een gezellig-spannende
nachtactiviteit, ook voor kinderen!
Afspraak om 21.30 uur aan het Veerhuis in Berlare. Het einde is voorzien rond middernacht.
Deze activiteit gaat niet door bij slecht weer (regen, wind).
meer info: Jan Maertens, 0478 76 55 49

25, 26 en 27 augustus: vakantiecursus natuurschilderen
Beginnende en gevorderde kunstschilders kunnen drie dagen lang samen schilderen en ontspannen in de Scheldebroeken
van Zele en Berlare. Inclusief een vroegochtend- en een avondsessie.
Kostprijs: 95 euro (dagformule) of 150 euro (volpension, verblijf in Dijkstraat 182 in Zele). In deze prijs is de artistieke begeleiding en een verzekering tijdens de sessies inbegrepen.
Inschrijven gebeurt in drie fasen:
naam doorgeven aan Teresa De Smet;
lid worden van v.z.w. Durme (schrijf 8 euro over 001-2299900-09 van v.z.w. Durme, p/a bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1 te 9160 Lokeren). Leden ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift van v.z.w. Durme;
95 of 150 euro overschrijven op hetzelfde rekeningnummer van v.z.w. Durme.

•
•
•

meer info: Teresa De Smet, 0478 23 46 07 en teresa.de.smet@telenet.be
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VLEERMUIZEN ONTDEKKEN in Overmere
Europese Nacht van de Vleermuis
op zaterdag 29 augustus
Vlaanderen telt slechts een twintig soorten vleermuizen. De meeste daarvan zijn
zelfs heel zeldzaam of bijna uitgestorven. Maar er doen altijd de wildste verhalen over hen de ronde. Ze zouden in de haren vliegen, aanvallen, knagen aan
isolatie, geluidsoverlast veroorzaken, … De Europese Nacht van de Vleermuis op
29 augustus laat echter de waarheid horen en zien.
© Hugo Willocx

Vleermuizen in Vlaanderen
De natuurlijke leefgebieden van vleermuizen zijn zeldzaam geworden: onze natuur is insectenarm en geschikte verblijfplaatsen verdwijnen. Holle bomen worden ondoordacht geveld, kolonies in huizen worden verjaagd en kerkzolders worden
ontoegankelijk gemaakt bij restauraties. Ook landschapselementen als hagen, houtkanten en bomenrijen, die vleermuizen
nodig hebben om naar hun jachtterrein te vliegen, verdwijnen aan een snel tempo. Heel wat overwinteringplaatsen zijn
onbekend en worden soms onwetend afgebroken of verstoord. Het gevolg is dat maar liefst zestien van de twintig soorten
in Vlaanderen op de rode lijst staan in de categorieën ‘vermoedelijk bedreigd’ tot ‘uitgestorven’. Alle vleermuizen en hun
verblijfplaatsen genieten in Vlaanderen wettelijke bescherming, maar dat alleen is onvoldoende. Bijkomende, meer actieve
beschermingsmaatregelen zijn dan ook meer dan nodig. Daar werken Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos
samen aan.

Humor troef!
Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos willen ook dit
jaar de vooroordelen over onze vleermuizen uit de weg ruimen aan
de hand van humor. Cabaretière Gorcha Davidova heeft het meterschap aanvaard van deze Europese Nacht van de Vleermuis.
Samen met fotograaf-cineast Geert De Kockere is haar promoﬁlmpje te zien op www.natuurpunt.be.
Net als vorig jaar is er een cartoonwedstrijd: wie de grappigste
cartoon over vleermuizen maakt, krijgt een mooi cadeau en ziet
misschien volgend jaar zijn cartoon op de aﬃche verschijnen.
Cartoons kan je op volgende manieren insturen:
nachtvandevleermuis@natuurpunt.be;
Natuurpunt, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen.

•
•

© Koen Ribus

Programma in Overmere
In Berlare gaat de Europese Nacht van de Vleermuis niet onopgemerkt voorbij. Iedereen is welkom op zaterdag
29 augustus vanaf 19.30 uur in het oud-gemeentehuis en Boerenkrijgpark in Overmere.
Het programma ziet eruit als volgt:
vanaf 19.30 uur:
tentoonstelling en documentaire over de vleermuis, knutselhoek voor kinderen
en sfeervol vleermuizenterras;
20, 21 en 22 uur:
presentaties van ongeveer 30 minuten over vleermuizen in de raadzaal;
20.45 uur:
wandeling van anderhalf uur naar een vijver in de Kalkense Meersen;
21, 22 en 23 uur:
sfeervolle avondwandeling van ca. 30 minuten met een natuurgids.
Ga op zoek naar vleermuizen en ander nachtelijk leven! Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

•
•
•
•

Alle activiteiten zijn gratis.
Een organisatie van Natuurpunt Scheldeland en Natuurpunt Dendermonding, in samenwerking met JNM, de vleermuizenwerkgroep, het Agentschap voor Natuur & Bos, Tandem en het gemeentebestuur.
meer info:

Miguel Surmont, 0477 69 83 19 en miguel.surmont@telenet.be
www.natuurpunt.be
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Programma WATERFEESTEN
VRIJDAG 31 JULI
Viswedstrijd voor de jeugd
Circus Magic

van 14.30 tot 17 uur
circusvoorstelling om 15 uur op Kapelleplein
voor rusthuisbewoners en kinderopvang

ZATERDAG 1 AUGUSTUS
Trio-triatlon
Kwarttriatlon
Lindans

om 10 uur (zie blz. 31)
om 14 uur (zie blz. 31)
om 15 uur aan Bareldonkhoeve
demonstratie en initiatie
Ter land, ter Donk en in het meer om 18 uur (zie blz. 25)
Beach 09
om 22 uur in Festivalhal Donkmeer (zie blz. 25)

ZONDAG 2 AUGUSTUS
Feestmarkt
Kermisattracties
Kinderanimatie

Static show

Circus Magic
Straatanimatie

Tentoonstelling
Honden
Riddergevecht
Op het water

Boven het water
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van 10 tot 22 uur langs de Donklaan
van 10 tot 22 uur langs de Donklaan
van 10 tot 18 uur
CM-obstakelbaan aan restaurant Regina
twee parcours quadrijden aan parking Donkmeer
gratis kindergrime langs de Donklaan
circusshow met clowns Tommy en Toby
TV Oost kinderdorp vooraan aan het meer
oldtimer tractoren
van 10 tot 18 uur aan Parking Wandelpad
paramotorteam Flyfever
demo’s en tentoonstelling aan parking Donkmeer
defensie
van 14 tot 20 uur aan parking Donkmeer
infobus - klimmuur en deathride - Seaking reddingshelikopter - afweergeschut
gratis circusvoorstelling om 13.30, 15 en 17 uur op Kapelleplein
van 14 tot 18 uur langs de Donklaan
wedstrijd ‘kratten stapelen’ aan restaurant ’t Nieuw Paviljoen
drum- en showband ‘Concordia Et Docilitas’
zanger-animator ‘Wiewieneke met zijn zingende poppen’ op bakﬁets
‘Fons, de ﬁetsende pretpoëet’, met zijn kippen en konijnen
‘Danny, de superdrummer’, straatact met drumstel
show- en musicband ‘De Aalsterse Gilles’
animatieband De Triport Hoempa’s
v.z.w. Pinocchio Nederoverheembeek
preventie en zelfhulpgroep ‘brandwonden bij kinderen’
demo hondenschool ‘De Donkhond’ om 14, 15, 16 en 17 uur in de omgeving
van de Festivalhal
demo door de ridders van Camelot van 15 tot 17.15 uur vooraan aan het meer
opening Waterfeest met rookpluimen en andere verrassingseﬀecten op het meer
waterskishow met schansspringen van 15 tot 18.15 uur door West-Vlaams showteam
‘Waterbubbles’: loop over het water in een grote plastic bal van 12 tot 20 uur
in de omgeving van de Brielstraat
demo Seaking van 14 tot 17.30 uur
demo paramotorvliegen om 20 uur door Flyfever
Smurfenzeppelin van 19 tot 21 uur
41m lang, exclusief in België

TO E R I S M E
Skywatch van 13 tot 21 uur aan parking Malpertuus
Bewonder gratis het Donkmeer van op 50m hoogte (stoeltjesplatform aan kraan).
aankomst en verrassingsoptreden op vliegend podium van Piet Piraat om 16.30 uur
VEDETTENPARADE van 18.15 tot 22.30 uur op het vliegend podium
TatYana Storm, The Sunsets, Bart Kaëll, Sylver, Christoﬀ, De Romeo’s (Chris Van Tongelen,
Davy Gilles, Gunther Levi).
Yves De Lathauwer (Aspe) en Celia Bogaert (LouisLouise) presenteren.
Spetterend muzikaal VUURWERK om 22.30 uur
thema: ‘From Donkmeer into the space’
Doorlopend

gratis toegang Museum Donkmeer
verhuur bootjes
gratis overzet met de Kooiker naar de Eendenkooi
helikoptervluchtdopen
huifkarritten

INWONERS GOEDKOPER NAAR WATERFEESTEN
Inwoners van Berlare krijgen korting op de tickets voor de Waterfeesten. Dat heeft de gemeenteraad beslist.
In plaats van 5 euro betalen zij 3 euro. Kinderen die geboren zijn na 1 januari 1997, mogen bovendien gratis naar het
evenement. De goedkopere tickets zijn enkel verkrijgbaar op het gemeentesecretariaat (Dorp 22) van 13 t.e.m. 31 juli,
tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Er is een extra afhaalmoment voorzien op zaterdag 25 juli van
11 tot 13 uur. De afhaling van de kaart(en) kan enkel door een van de leden van het gezin, op vertoon van de eigen
identiteitskaart. Het voordeeltarief voor inwoners geldt niet meer aan de kassa op zondag 2 augustus.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be

Een organisatie van het gemeentebestuur i.s.m. VVV-Donkmeer.

FIETSPOETSDIENST verhuist
De ﬁetspoetsdienst van dagcentrum De Sperwer v.z.w.
verhuist vanaf juli naar een tijdelijke locatie: Donklaan 180.
meer info: Franky Van Hee, 0498 21 60 40
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NIEUWS uit de SPORTDIENST
Zomersportkampen
Kleuters op safari (6 t.e.m. 10 juli)
wat?

voor wie?
waar?
wanneer?
prijs?
wat meebrengen?

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?
kleuters geboren in ’03, ‘04 en ‘05
sporthal Overmere
van 9 tot 12 uur
20 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koek en een drankje (brikje of ﬂesje)

Sport & fun (6 t.e.m. 10 juli)
wat?

voor wie?
waar?
wanneer?
prijs?
wat meebrengen?

Wie de grote vakantie megaformidastisch wil beginnen, mag zeker niet ontbreken op dit sportkamp.
Verwacht je aan een sportpakket vol actie en fun! Deze week is gevuld met gekende, minder bekende en
zelfs nieuwe sporten. We zorgen voor een verrassing en sluiten de week af met een reusachtig eindspel.
kinderen geboren in ‘97, ‘98, ‘99, ’00, ‘01 en ‘02
sporthal Berlare
van 9.30 tot 16 uur (middagpauze van 12 tot 13.30 uur)
40 euro voor vijf dagen sportplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koek en een drankje
(brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze en indien gewenst een lunchpakket.
Drank voor bij de lunch mag je meebrengen of kan je ter plaatse kopen aan 1 euro.

Kleuters onder zee (24 t.e.m. 28 augustus)
wat?

voor wie?
waar?
wanneer?
prijs?
wat meebrengen?

Blub de goudvis duikt met ons mee diep in de zee. Daar zien we een prachtige zeemeermin in een
reusachtige bubbel, maar ook Patrick de zeester en Octaaf de Octopus zijn van de partij.
Pas wel op van de grote witte haai! Blub, blub, ...
kleuters geboren in ’03, ‘04 en ‘05
sporthal Berlare
van 9 tot 12 uur
20 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koek en een drankje (brikje of ﬂesje)

Binnen-Buitenkamp (24 t.e.m. 28 augustus)
wat?

voor wie?
waar?
wanneer?
prijs?
wat meebrengen?
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In dit omnisportkamp gaan we zowel binnen als buiten sporten. Hiervoor heb je twee paar sportschoenen
nodig!! Enkele echte outdooractiviteiten maken van dit kamp een uitdaging. Het belooft een superkamp te
worden waarbij je niet bang mag zijn om vuil te worden…
kinderen geboren in ‘97, ‘98, ‘99, ’00, ‘01 en ‘02
sporthal Overmere
van 9.30 tot 16 uur (middagpauze van 12 tot 13.30 uur)
40 euro voor vijf dagen sportplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koek en een drankje (brikje of ﬂesje)
voor tijdens de pauze en indien gewenst een lunchpakket. Drank voor bij de lunch mag je meebrengen
of kan je ter plaatse kopen aan 1 euro.

Inschrijven voor al deze kampen en activiteiten van de sportdienst:
sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
betalen kan cash of via overschrijven met vermelding sportkamp en naam deelnemer:
091-0124780-67

•
•

SPORT

opgelet:
De betaling dient minimum twee weken vóór aanvang van het sportkamp te gebeuren.
Anders vervalt de inschrijving.
Betalingen zonder voorafgaande inschrijving worden niet aanvaard.

•
•

Recreatieve kwarttriatlon van het 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 1 augustus is de Triatlon van het Donkmeer aan zijn 26ste editie toe.
Het parcours is aangepast. Het startschot weerklinkt om 14 uur, aan het toeristisch infokantoor / Museum Donkmeer.
Het nieuwe parcours is aantrekkelijker voor zowel de deelnemers als de toeschouwers.

Trio Triatlon
Wie is de snelste club, vereniging, ploeg, familie of vriendengroep van Berlare?
De tweede editie van deze aﬂossingstriatlon op en rond het Donkmeer vindt plaats op zaterdag 1 augustus om 10 uur.
Vertrek en aankomst bevinden zich aan Festivalhal Donkmeer.
Ploegen bestaan uit drie personen: de eerste moet 250m zwemmen, de tweede 10km ﬁetsen en de laatste 3,5km lopen.
Iedereen is welkom en elke deelnemer ontvangt een leuke herinnering.
Inschrijven kan enkel via www.berlare.be tot 15 juli. De deelnameprijs bedraagt 20 euro per ploeg.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

De Gordel
Op zondag 6 september vindt de Gordel plaats. Wie wil, kan ook dit jaar zijn deelnamekaarten kopen bij de sportdienst aan de voordelige prijs van 5 euro. Meer
info over de wandelingen en ﬁetstochten, vertrekpunten en –uren is te vinden op
www.de-gordel.be.

Trainingen jeugd SKV Overmere
Wie graag voetbalt, is welkom bij SKV Overmere.
De club beschikt over enkele gediplomeerde jeugdtrainers.
Samen met alle ervaring die aanwezig is, zorgen deze ervoor dat nieuwkomers in een gezellige,
maar toch gerichte sfeer terechtkomen.
De trainingen van de jeugdploegen beginnen in de eerste week van augustus.
Geïnteresseerden en nieuwsgierigen kunnen eerst enkele gratis trainingen volgen alvorens in te schrijven.
meer info:

Stefaan Raman, 0494 71 53 97
www.skvovermere.be
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SK Berlare vernieuwt grondig
Volgend seizoen pakt SK Berlare uit met een nieuw bestuur,
een nieuw beleid, veel nieuwe (en ook Berlaarse) spelers,
een nieuw logo en nieuwe sponsors.
De club investeerde eveneens in de inrichting van de gebouwen
en in betere en ruimere jeugdvelden met nieuwe verlichting.
Ook het gemeentebestuur draagt zijn steentje bij met nieuwe kleedkamers,
een nieuwe kantine en een gezellige tribune.
Deze nieuwe accommodatie wordt oﬃcieel geopend op zondag 23 augustus
om 10.30 uur, met volgend programma:
oﬃciële inhuldiging door het gemeentebestuur;
voorstelling spelers eerste elftal;
voorstelling jeugdploegen en beloftenploeg;
hapjes en drankjes;
wedstrijd beloften SK Berlare tegen Jong Lede.

•
•
•
•
•

Zomerprogramma
Ook voor volgende clubactiviteiten in augustus nodigt SK Berlare iedereen van harte uit:
zondag 2 augustus:
eerste wedstrijd in de Beker van België;
woensdag 5 augustus:
SK Berlare tegen SK Lebbeke;
donderdag 13 augustus:
SK Berlare tegen Eendracht Opstal;
zaterdag 15 en zondag 16 augustus: jeugdtornooi met enkele galawedstrijden;
zondag 16 augustus:
beloften SK Berlare tegen KV Oostende;
weekend 29 augustus:
start competitie.

•
•
•
•
•
•

meer info:

www.skberlare.be
medewerker worden: info@skberlare.be
jeugdspeler worden: jeugd@skberlare.be

VAKANTIEWANDELINGEN

ZEIL- en SURFCURSUSSEN
OP NIEUWDONK
Om de watersport te promoten
organiseert de Nievdonckse Watersportvereniging via haar door BLOSO en ISSA
(International Sailing Schools Association
nvdr) erkende watersportschool zeil- en
windsurfcursussen in verschillende categorieën. De vereniging doet dit al
vele jaren voor kinderen vanaf 8 jaar en
voor volwassenen tot 99 jaar.
Ook deze zomer. De cursussen op Nieuwdonk zijn opgevat als weekstages. De
eerste cursus start op 6 juli.
Alle praktische info, toelatingsvoorwaarden en deelnameprijzen vind je op de
website van de vereniging.

meer info:
Wie zin heeft, kan elke donderdag in juli en augustus om 19 uur
Diane Krekels, 09 329 09 52
een wandeling maken met Boerenkrijgstappers Overmere.
en zeilschool@nwv-nd.be
Het vertrekpunt varieert. Op die manier verkennen de wandelaars
www.nwv-nd.be
de mooiste plekjes van de Donkgemeenten.
De wandelingen verlopen aan een vrij rustig tempo, zonder daarom te slenteren.
De deelnemers dragen best goedzittende wandel- of sportschoenen,
die zeker bij regenweer tegen wat nat of modder kunnen.
Elke wandeling eindigt waar ze begint. Daar is meestal sanitair en een drankgelegenheid in de buurt.
Deelnemen aan deze wandelingen is volledig gratis.
Programma

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 juli:
9 juli:
16 juli:
23 juli:
30 juli:
6 augustus:
13 augustus:
20 augustus:
27 augustus:

meer info:
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start aan kerk van Uitbergen | langs Heisbroek en Schelde | afstand: 5.600m;
start op parking Festivalhal, ingang d’Afspanning | rond Donkmeer, door Eendenkooi | afstand: 6.200m;
start aan CC Stroming | richting Waterhoek | afstand: 5.800m;
start aan café De Klappel | langs Kloosterputten en richting Gratiebossen | afstand: 6.200m;
start aan kerk van Uitbergen | langs Splettersbos en Maaidonk | afstand: 5.300m;
start aan sporthal Berlare | door de Broekbossen | afstand: 6.200m;
start aan rusthuis Kruyenberg | langs Hoge Berg en Wakkebroek | afstand: 5.800m;
start aan Bareldonkkapel | door Broek- en Gratiebossen | afstand: 6.100m;
start aan sporthal Overmere | richting Kalkense Meersen | afstand: 6.200m.
Norbert Sichien, 09 367 75 97 en norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
www.boerenkrijgstappers.be.

BERLARE ZOMERT

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

DAGFIETSTOCHT
naar Sint-Niklaas

MINIVOETBALTORNOOI
V.M.D. DE GUST

Fietsliefhebbers kunnen op dinsdag 1 september met KWB
en KAV Overmere naar Sint-Niklaas. De tocht leidt langs rustige en groene wegen. In Sint-Niklaas zijn een middagmaal
en een bezoek aan het breimuseum voorzien.
De tocht vertrekt om 9.45 uur aan het Boerenkrijgpark in
Overmere.
De deelnameprijs, inclusief maaltijd en bezoek aan
breimuseum, bedraagt 14 euro voor leden van KAV en KWB,
en 17 euro voor niet-leden.
meer info en inschrijvingen: Myriam Kayaert, 09 367 63
66 en myriam.kayaert@skynet.be

Elk jaar organiseert V.M.D. de gust een minivoetbaltornooi
op het privé-terrein van Kerkstraat 67.
Dit jaar vindt het tornooi plaats op vrijdag 14 augustus
vanaf 17.30 uur.
Deelnemende ploegen zijn: Squadra Overmere, ZVC La
Doce, MVC KWB-De Lantaarn, MVC Café Fina, Zondagreserven SKV Overmere, Touzot, BSC Tuinhuis (winnaar 2008, zie
foto) en Veteranen SKV Overmere.
De organisatoren voorzien drankjes, hapjes, muziek en een
ruime ﬁets- en kinderwagenparking.
meer info: Piet Van der Sypt, 09 367 67 81
vandersyptpiet@hotmail.com
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FEESTWEEKEND ZVC BAERT
Zaalvoetbalclub Baert organiseert een feestweekend op de terreinen achter sporthal Berlare.

Vrijdag 3 juli
Algemene quiz om 20 uur.
Inschrijven kan door 15 euro over te schrijven op 293-0567792-09, met vermelding van ploegnaam en
telefoonnummer. Wie wil, kan ook op vrijdag zelf ter plaatse nog inschrijven.

Zaterdag 4 juli
Op zaterdag is iedereen welkom op het openlucht zaalvoetbaltornooi van 10 tot 18 uur.
Inschrijven kan door 50 euro over te schrijven op 293-0567792-09, met vermelding van ploegnaam en
telefoonnummer.
Vanaf 18.30 uur voorzien de organisatoren beenhesp (tot 21.30 uur) en een fuif vanaf 22 uur.
Kaarten voor het eetfestijn zijn verkrijgbaar bij de spelers van ZVC Baert.

Zondag 5 juli
Finaledag van het zaalvoetbaltornooi van 10 tot 16 uur.
meer info:

Yves De Wilde, 0478 30 64 76
Steve Baert, 0476 41 95 00

Vijfde ZOMERFEEST K.F. De Verenigde Vrienden
De Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden nodigt iedereen van harte uit op haar zomerfeest op zaterdag 4 juli in
de Vrije Basisschool Sint-Jozef.
Deze vijfde editie is een feesteditie met een gastoptreden van Fanfare Sint-Judocus uit het Nederlandse Sint-Joost.
Het programma ziet eruit als volgt:
17 uur:
muzikale wandeling van de Fanfare Sint-Judocus doorheen Overmere dorp;
18 uur:
oﬃciële opening van het zomerfeest door de drumband o.l.v. Wim De Geest;
18.05 uur:
aperitiefconcert door ons eigen fanfareorkest o.l.v. Dennis Van Broeck;
18.45 uur:
avondconcert door de fanfare Sint-Judocus o.l.v. Henk Houben;
19.50 uur:
gezamenlijk optreden van de twee fanfares.
Tijdens de optredens kan iedereen aanschuiven bij een lekkere barbecue.
meer info: Wim De Geest, 0478 49 87 85 en fanfare-overmere@telenet.be

34

BERLARE ZINGT!
Opnieuw wegens succes vorig jaar
Na het grote succes van ‘Berlare zingt!’ vorig jaar, komt er een tweede editie op zaterdag 4 juli vanaf 19 uur
op het Kapelleplein.
Het eerste deel van dit uit zijn voegen gebarsten café chantant leidt Maarten Cox (Idool 2004) in goede banen
met Nederlandstalige meezingers.
Bij het tweede deel is het publiek de ster. Omgeven door honderden enthousiaste dorpsgenoten zingt iedereen
uiteindelijk uit volle borst mee met ‘Heb je even voor mij’, ‘YMCA’, ‘Vrijgezel’, ‘Rood’; ‘Les lacs du Connemara’, ...
Meer dan twee uur gezellig samen zingen, met de teksten in de hand.
Net als vorig jaar is ‘Berlare zingt!’ gratis toegankelijk voor iedereen.
Verschillende verenigingen zorgen voor hapjes en drankjes.
meer info: dienst toerisme, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.be
www.vlaanderenzingt.be
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ACTIVITEITENKALENDER
Boerenkrijgstappers Overmere, wekelijks wandeluurtje op donderdag met vertrek om 19 uur (zie blz. 32)
Cultuuroverleg Scheldeland, Beeldenstroom 09 langs de Schelde en de Kalkense Vaart (09 342 92 40)
dienst jeugd & vorming, speelpleinwerking in Vrije Basisschool Sint-Jozef Overmere (zie blz. 12)
sportdienst, sportkampen (zie blz. 30)
v.z.w. Durme, zomertentoonstelling elke zon- en feestdag van 14 tot 18 uur in bezoekerscentrum Donkmeer (0478 76 55 49)
JULI
3/7

ZVC Baert, algemene quiz om 20 uur in tent achter sporthal Berlare (0476 41 95 00)

4/7

gemeentebestuur, Berlare zingt! om 19 uur op Kapelleplein (09 342 92 40)

4/7

K.F. De Verenigde Vrienden, zomerfeest vanaf 18 uur op Vrije Basisschool Sint-Jozef (0478 49 87 85)

4/7

Natuurpunt Dendermonding, beheerswerken in de Heidemeersen van 9 tot 12 uur (052 42 67 28)

4/7

ZVC Baert, openlucht zaalvoetbaltornooi vanaf 10 uur achter sporthal Berlare (0476 41 95 00)

5/7

Natuurpunt Dendermonding, wandeling in de Heidemeersen met vertrek om 14 uur aan het waterzuiveringstation op het
Sluis (052 42 67 28)

5/7

ZVC Baert, openlucht zaalvoetbaltornooi vanaf 10 uur achter sporthal Berlare (0476 41 95 00)

11/7

gemeentebestuur, Vlaanderen feest! om 18.30 uur op het dorpsplein in Uitbergen (052 42 73 72)

11/7

v.z.w. Durme, landschapswandeling met vertrek om 18.30 uur aan parochiekerk Uitbergen (052 44 88 38)

12/7

Natuurpunt Dendermonding, ﬁetstocht langs de Scheldemeander met vertrek om 14 uur aan ’t Oud Brughuys
(052 42 69 72)

24/7

v.z.w. Durme, nachtvlinders spotten met vertrek om 21.30 uur aan het Veerhuis (0478 76 55 49)

1/8

Bosquimano, Beach 09 vanaf 22 uur in Festivalhal Donkmeer (www.bosquimano.be)

1/8

sportdienst, trio triatlon om 10 uur aan Festivalhal Donkmeer (09 356 89 56)

1/8

sportdienst, recreatieve kwarttriatlon met start om 14 uur aan het Donkmeer (09 356 89 56)

AUGUSTUS
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1/8

VVV-Donkmeer, Ter land, ter Donk en in het Meer vanaf 18 uur aan Festivalhal Donkmeer (www.donkmeer.be)

2/8

gemeentebestuur en VVV-Donkmeer, Waterfeesten op, boven en rond het Donkmeer

14/8

V.M.D. de gust, minivoetbaltornooi vanaf 17.30 uur op privé-terrein Kerkstraat 67 (09 367 67 81)

15/8

Fotoclub Reﬂex, fotosalon van 18 tot 21 uur in oud-gemeentehuis Overmere (09 367 74 08)

16/8

Fotoclub Reﬂex, fotosalon van 15 tot 20 uur in oud-gemeentehuis Overmere (09 367 74 08)

18/8

Fotoclub Reﬂex, fotosalon van 11 tot 20 uur in oud-gemeentehuis Overmere (09 367 74 08)

21/8

Festivaria, première Camelot om 21 uur op openluchtpodium Donkmeer (09 367 88 40)

22/8

Natuurpunt Dendermonding, beheerswerken in de Heidemeersen van 9 tot 12 uur (052 42 69 72)

29/8

Buurtcomité Heikantstraat, Pa-Gijs Wielerfeest om 15 uur (0478 49 87 85)

29/8

De Volkstuin Berlare, tentoonstelling vanaf 17.30 uur in de Parochiezaal (052 42 30 53)

29/8

Natuurpunt Dendermonding, beheerswerken in de Heidemeersen van 9 tot 12 uur (052 42 69 72)

29/8

Natuurpunt Dendermonding, Nacht van de Vleermuis vanaf 19.30 uur in oud-gemeentehuis Overmere (0477 69 83 19)

30/8

De Volkstuin Berlare, tentoonstelling van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 22 uur in de Parochiezaal (052 42 30 53)

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: in juli en 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@telenet.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
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
Loereveldstraat 23, Overmere 0497 53 29 80
rafmaes@telenet.be
Willy De Coster
Kerkwegel 20, Uitbergen
09 367 55 49
willy@decoster.be
Erik Van Acker
Sint-Annaplein 8
0473 22 09 23

Frank Lippens
gemeentesecretaris

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

Wim Arbijn
Kruisstraat 45, Overmere
schepenarbijn@berlare.be
milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: in juli en augustus enkel op afspraak

0486 42 13 24

Dorp 22, Berlare

Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
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

GEMEENTEHUIS BERLARE

0472 47 99 81

Tom Temmerman
Maaidonk 26, Uitbergen
09 367 72 93
schepentemmerman@berlare.be
jeugd, kinderopvang, volksgezondheid, sport, ontwikkelingssamenwerking
spreekuur: op afspraak

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
dienst bevolking en technische dienst ook 1ste en 3de zaterdag
9.30-12.30 uur (loket dicht 12.15 uur)
sluitingsdagen gemeentehuis
zaterdag 18 juli, maandag 20 juli, dinsdag 21 juli,
zaterdag 1 augustus.
Dienst bevolking en technische dienst zijn
uitzonderlijk open op 29 augustus.
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GEMEENTEHUIS OVERMERE
Baron Tibbautstraat 2, Overmere
openingsuren:
woensdag van 13.30 tot 18 uur
zaterdag van 9.30 tot 12 uur

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
> DRUGPREVENTIEDIENST
Veerstraat 10, Uitbergen
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur

09 367 50 66

Gaver 72
coördinator: Amber Vande Winckel
openingsuren op afspraak

0485 91 00 11
drugpreventie@berlare.be

> GEMEENTESCHOOL UITBERGEN
DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

052 43 23 44

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

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

> FINANCIËLE DIENST
ontvanger: August Wouters

052 43 23 47
milieu@berlare.be
052 43 23 43
rekendienst@berlare.be

> OPENBARE BIBLIOTHEEK
Dorp 101a, Berlare
bibliothecaris: Ann Pieters

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

openingsuren hoofdbibliotheek Berlare
maandag
14.30-20.30 uur
woensdag
13-18.30 uur
donderdag
15.30-20.30 uur
zaterdag
9-12.30 uur
openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2
woensdag 13.30-18.30 uur
zaterdag 9.30-12 uur

09 367 87 55

BUITENDIENSTEN
> SPORTDIENST
> 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 4 januari.

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

> 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

> TOERISTISCHE DIENST / INFOKANTOOR
Museum Donkmeer, Donklaan 123
09 342 92 40
coördinator: Karolien De Smedt
toerisme@berlare.be
openingsuren
- april tot en met september:
10-13 en 13.30 tot 18.30 uur
- oktober tot en met maart:
10-13 en 13.30 tot 16.30 uur

Van oktober tot en met maart is het kantoor in het weekend
gesloten.
Groepsbezoeken aan Museum Donkmeer kunnen wel in het
weekend, na afspraak.

ANDERE DIENSTEN
> 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

> SECRETARIS OCMW
052 42 69 65
052 21 39 91

09 326 97 10
secretaris@ocmwberlare.be

> 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

Hilde Van der Jeugt

09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be

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

> 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

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

> 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.
Gesloten van 13 t.e.m. 24 juli en van 24 t.e.m. 31 augustus

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
Kris Malﬂiet - Heide 12a, Berlare
0475 46 41 77
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

052 42 57 60

> VOORZITTER:
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
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
Helena Lateir - Brielstraat 3 bus 4, Berlare
052 43 22 20
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

39

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
> POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
> OP ZOEK NAAR EEN TELEFOONNUMMER?
> ALGEMEEN

1207

Brandweer en ziekenwagen (algemeen)
100
Politie (algemeen)
101
Brandweerkazerne, Commandant De Block
052 42 35 25
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
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
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Baron Tibbautstraat 37, Overmere

09 367 50 15
fax: 09 367 96 51

openingsuren
maandag: 08 - 12 uur / 13 - 17 uur
dinsdag: gesloten
woensdag: 08 - 12 uur / 13 - 19 uur
donderdag: gesloten
vrijdag:
08 - 12 uur / 13 - 17 uur
zaterdag: gesloten
Dorp 96, Berlare
openingsuren
maandag: gesloten
dinsdag: 08 - 12 uur / 13 - 19 uur
woensdag: gesloten
donderdag: 08 - 12 uur / 13 - 17 uur
vrijdag:
gesloten
zaterdag: 08 - 12 uur
interventie
wijkinspecteurs

101
09 367 50 15

> POSTKANTOOR
E. Hertecantlaan 43, Berlare
052 42 31 84
Postpunt Overmere, Dendermondsesteenweg 61 09 367 93 54

> RODE KRUIS
voorzitter: Willy Vertongen
hoofd hulpdienst: Diane Verhaegen
uitleenposten (krukken, rolstoelen, …)
Vera De Schutter
Stefaan Sichien

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

0486 49 08 90
0475 90 78 00

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

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

052 21 21 71
0900 10 500

Prijsvraag
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Redactioneel

blz. 1

2

Overheid
Geef je post de brievenbus die ze verdient
Tips voor milieuvriendelijk aircogebruik
Milieutip van de maand
Openbaar onderzoek gewestelijk RUP Kalkense Meersen
Bestrijd taxus, bestrijd kanker
Gratis eco-eﬃciëntiescan voor productiebedrijven
Recupel voor afgedankte apparaten
Nieuw identiteitsbewijs voor kinderen: Kids-ID
Vacatures gemeentebestuur
Geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea
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blz. 4
blz. 4
blz. 5
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Sociaal
Fonds voor kinderen van bij ons v.z.w.
Levenslijnactie: kleef een sticker en win
Nieuws van het Rode Kruis

blz. 9
blz. 9
blz. 10

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 mei-juni
(oplossing: Veerstraat 9):
Etienne Willems (Bareldonkdreef 28)
mag zijn waardebon komen ophalen
in het gemeentehuis van Berlare.
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Jeugd
Nieuw schooljaar Academie voor Muziek & Woord
Zomerspeelplein

blz. 11
blz. 12

Cultuur
Camelot aan het Donkmeer
Berlaarse afdeling De Volkstuin wordt 80
Nieuw schooljaar balletschool Terpsichore
Programma Overmere kermis
Vlaanderen feest! in Uitbergen
Vermelding op kermisaﬃche Uitbergen
15de seizoen CC Stroming in de startblokken
Nieuws uit de bib
Beeldenstroom 09

blz. 14
blz. 15
blz. 15
blz. 16
blz. 18
blz. 18
blz. 18
blz. 23
blz. 24

Toerisme
Ter Land, ter Donk en in het Meer
Beach 09
Bezoekerscentrum Donkmeer
Europese Nacht van de Vleermuis
Programma Waterfeesten
Fietspoetsdienst verhuist

blz. 25
blz. 25
blz. 26
blz. 27
blz. 28
blz. 29

Sport
Nieuws uit de sportdienst
Trainingen jeugd SKV Overmere
SK Berlare vernieuwt grondig
Vakantiewandelingen
Zeil- en surfcursussen op Nieuwdonk

blz. 30
blz. 31
blz. 32
blz. 32
blz. 32

Berlare zomert
Dagﬁetstocht naar Sint-Niklaas
Minivoetbaltornooi V.M.D. de gust
Feestweekend ZVC Baert
Vijfde zomerfeest K.F. De Verenigde Vrienden Overmere
Berlare zingt!

blz. 33
blz. 33
blz. 34
blz. 34
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Activiteitenkalender

blz.36

Wie? Wat? Waar?

blz.37

Terugblik in beeld
Uitneembare middenkatern: seizoen 09|10 van CC Stroming

binnenkant achterﬂap

De ‘dag van de veiligheid’ in de Heikantstraat was een groot succes:
het buurtcomité bakte honderden pannenkoeken t.v.v. het
Buurtinformatienetwerk en het registreerde ﬁetsen.

Op zondag 26 april vierden Chirojongens en -meisjes Berlare het
75-jarig bestaan van de Chiro met ‘Olé Pistolé’.

Rode Kruis Berlare nodigde ook dit jaar de paashaas uit, tot grote
vreugde van een dertigtal kinderen.

Grabbelen bij de paaseierworp tijdens de opening van het toeristisch
seizoen.

Afval hoort thuis in de juiste zak! VBS Donk wil de leerlingen
opvoeden tot milieubewuste consumenten via verschillende
activiteiten en projecten.

Orkest en drumband van de K.F. De Verenigde Vrienden verzorgden
een succesvol optreden op de Vrijdagsmarkt in Gent.
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