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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!

3

© MVG

4

Winnaar Infogem september-oktober
(oplossing: rondpunt Klappel):
Hubert Hornikx (Pachthofdreef 1) mag zijn waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.
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Artikels en activiteiten voor de kalender voor het volgende nummer januari-februari
worden verwacht ten laatste op dinsdag 8 december op het nieuwe redactiesecretariaat:
Communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be
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Startdag Chirojongens Sint-Jan Berchmans Berlare
op zondag 4 oktober aan de Scheve Villa.

Sedert de renovatie van de Eendenkooi stijgt de vraag naar begeleide
groepsbezoeken. Bel 09 342 92 40.

De kleuters van Vrije Basisschool Donk smulden onlangs
van zelfgemaakte appelﬂappen!
v.z.w. Bosquimano opende het nieuwe cultuurseizoen in CC Stroming
met een uitverkocht ‘Het Woord’.

BSC Tuinhuis won het zevende minivoetbaltornooi
van V.M.D. de gust.
Mooi weer en veel volk voor Berlare zingt! op het Kapelleplein.

Kaartersclub ‘Voor Outer en Heerd’ heeft zijn seizoen afgesloten met een
hulde aan hun koning, Frank Van Laere. Iedere derde vrijdag van de maand
kaarten zij in de sporthal van Overmere.

© LDG-Studio
Maar liefst 2.359 mensen kwamen op 17 en 18 oktober een
kijkje nemen in het nieuwe Woonzorgcentrum Ter Meere.
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Beste inwoners
We naderen het einde van het jaar. Een periode vol contrasten: duisternis en sfeerlicht,
kilte en gezellige warmte, bezinning en feest.
Een tijd ook van vrieskou en kans op rijm- en ijsplekken. Dan kan het glad worden en rukt onze
gemeentelijke strooidienst uit. Hier bestaan duidelijke procedures rond. Ik geef ze jullie kort mee.
Als de politie gladheidgevaar vaststelt, belt ze onmiddellijk onze technische dienst. Ook ’s nachts.
Binnen het halfuur zijn ze de baan op. Bij zeer ernstige verkeershinder rukt een tweede team uit.
Ze rijden eerst naar de brandweer, zodat die in noodgevallen kan uitrukken, de scholen en de
rusthuizen. Vervolgens strooien ze de grote gemeentewegen zoals Veerstraat, Molenstraat, en van
Gaver tot en met Kamershoek. Tot slot krijgen de zijstraten en verkavelingen een zoutlaag. Onze
ploegen strooien niet de gewestwegen die onze gemeente doorkruisen (Schoonaarde – Klappel,
Zele-Gent en Kerkstraat). Die zitten in het strooischema van de Administratie Wegen en Verkeer
van de Vlaamse Overheid.
Bij sneeuwval wegen we de pret af tegen de verkeersveiligheid. In de mate van het mogelijke
kiezen we voor de sneeuwpret en het witte landschap.
De winter zorgt gelukkig ook voor een hoop gezelligheid. Sowieso door ‘de tijd van het jaar’.
Maar ook omdat de weinige grote evenementen meestal kunnen rekenen op een massale
opkomst. Mensen willen immers eens buiten komen, een babbel slaan, horen hoe het gaat.
Daarom organiseert het gemeentebestuur een tweede kerstmarkt op het kasteeldomein op
zondag 27 december tussen 11 en 18 uur. De dag voordien, zaterdag 26 december vanaf 17 uur,
zetten verschillende handelaars, Unizo en enkele verenigingen hun schouders onder een tweede
editie van de winterbraderie op het kerkplein van Overmere. Iedereen is op beide evenementen
van harte welkom.
Ik wens jullie allemaal een prettig en warm eindejaar.

met vriendelijke groeten

Julien Wettinck
schepen bevoegd voor openbare werken,
algemeen onderhoud, kerkfabrieken, begraafplaatsen
en feestelijkheden
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Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in werking
Nieuwigheden bij bouwaanvragen
Sinds 1 september is er een nieuwe regelgeving die het vergunningenbeleid in Vlaanderen vastlegt.
We sommen de belangrijkste veranderingen even op voor wie te maken krijgt met stedenbouwkundige
vergunningen (bouwvergunningen).

Nieuwe aanvraagformulieren
Sinds september moet je nieuwe aanvraagformulieren gebruiken. Je vindt ze op www.ruimtelijkeordening.be.

Bindende termijnen
Het gemeentebestuur moet zich verplicht binnen een termijn van 105 dagen na afgifte van het volledigheidsbewijs
uitspreken over jouw vergunningaanvraag. Voor verkavelingaanvragen heeft het bestuur 150 dagen de tijd.
Komt er geen uitspraak van het gemeentebestuur binnen deze termijn, dan is je aanvraag automatisch geweigerd.
Tegen deze weigering kan je als aanvrager beroep instellen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen.

Aanplakking
Nadat het gemeentebestuur een vergunning heeft afgeleverd, moet ze nog worden kenbaar gemaakt via aanplakking.
Op die manier kunnen belanghebbenden zich informeren en eventueel nog beroep instellen.
De gemeentelijke administratie zorgt voor deze aanplakking.
Wie administratief beroep wil instellen heeft 35 dagen tijd, te rekenen vanaf de dag van aanplakking. Komt er geen beroep
in deze periode, dan kan je gebruik maken van je vergunning.

Gewijzigde beroepsprocedures
De beroepsmogelijkheden zijn uitgebreid. Nieuw is dat niet enkel de aanvrager, maar alle belanghebbenden beroep kunnen
instellen bij de deputatie.

Meldingsplicht
In de pers is reeds verschenen dat er voor sommige kleine bouwwerken geen vergunning meer nodig is.
Een melding zou volstaan.
Deze informatie is echter onvolledig en voorbarig. Deze wijziging wordt ten vroegste in april 2010 verwacht.
We houden jullie op de hoogte.
Wij raden je aan om je steeds op voorhand te informeren over de haalbaarheid van een dossier, de procedure
en dossiersamenstelling. Hiervoor kan je terecht aan het loket van de technische dienst.
meer info:
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technische dienst, 052 43 23 46 en ruimtelijke.ordening@berlare.be
www.ruimtelijkeordening.be

BOMEN ROOIEN IN BERLARE BROEK
Je hebt ongetwijfeld al opgemerkt dat de laatste weken heel wat bomen worden gekapt in
Berlare Broek. Het bos is zelfs tijdelijk moeilijk of niet toegankelijk. Maak je geen zorgen, het
bos verdwijnt niet. De werken kaderen in een bosbeheerplan voor de periode 2007-2027.
Enkele jaren geleden heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een bosbeheerplan opgemaakt
voor het Broekbos. Dit plan geldt voor een periode van twintig jaar en beoogt een duurzame
bosontwikkeling. Het beheer concentreert zich vooral op een evenwichtige bosexploitatie en een
streekeigen bosomgeving.
Berlare Broek bestaat momenteel hoofdzakelijk uit populieren, voor de luciferproductie indertijd.
Het Agentschap voor Natuur en Bos vormt dit populierenbos stap voor stap om tot een gemengd
loofbos. 80% van de populieren verdwijnt op termijn en maakt plaats voor nieuwe streekeigen
bomen en struiken zoals eiken, elzen, essen en wilgen, die ecologisch veel interessanter zijn.
In uitvoering van het plan komt er ook meer open ruimte rond de vijvers in het bos.
Op die manier krijgt het water meer licht waardoor de kwaliteit ervan verhoogt.
Je kan het bosbeheerplan inkijken op het gemeentehuis, bij de technische dienst en milieudienst.
meer info: technische dienst, 052 43 23 46

Provincie keurt asbestverwerkend bedrijf Schoonaarde af
Op 15 oktober besliste de deputatie van Oost-Vlaanderen geen vergunning te geven voor een asbestverwerkend
bedrijf in Schoonaarde. Ze volgt daarmee het advies van de provinciale milieuvergunningcommissie.
Het gemeentebestuur is opgelucht.
De laatste weken was er heel wat commotie over de mogelijke komst van een asbestverwerkend bedrijf in Schoonaarde.
Ook in Berlare hebben honderden mensen zich verzet via petitielijsten. Burgemeester wn Katja Gabriëls: “Het gemeentebestuur dankt al deze alerte inwoners voor hun burgerzin. Het gemeentebestuur zelf heeft ook alle argumenten in de strijd
gegooid om de komst van dit bedrijf te vermijden. Het zou immers een mogelijk gevaar voor de gezondheid van onze
inwoners hebben betekend.”
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WAARDE groenestroomcertiﬁcaten
bij zonnepanelen DAALT vanaf 2010
Als je van plan bent zonnepanelen aan te kopen, doe je dat beter nog dit jaar.
Vanaf 2010 is het immers ﬁnancieel minder interessant.

Hoe komt dat?
Momenteel krijg je groenestroomcertiﬁcaten aan 450 euro per 1.000 kWh energie die je thuis via
zonnepanelen produceert. Vanaf 2010 is dat nog 350 euro. Als je weet dat die contracten 20 jaar
lopen, maakt dat uiteindelijk veel verschil.

Groene WAT?
Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewerkt via hernieuwbare energiebronnen, zoals
zonnepanelen.
De VREG (Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt) beloont producenten
van groene stroom (ondermeer eigenaars van zonnepanelen dus) per 1.000 kWh, of je nu die
stroom volledig zelf gebruikt of niet. Je krijgt per 1.000 kWh een certiﬁcaat ter waarde van
450 euro. Produceer je 4.000 kWh, dan krijg je dus 4 certiﬁcaten van elk 450 euro.
Je int de waarde van deze certiﬁcaten door ze te verkopen aan netbeheerder Imewo (voor recente
installaties) of aan Elia (voor oudere installaties). Deze contracten lopen 20 jaar. De waarde van de
certiﬁcaten blijft 20 jaar hetzelfde, ook al daalt de waarde van de certiﬁcaten de volgende jaren
voor later afgesloten contracten.

Opgelet
De datum van de factuur van je zonnepanelen is bepalend. Als je nog overweegt om dit jaar
zonnepanelen te installeren, om 20 jaar lang te kunnen genieten van 450 euro per 1.000 kWh in
plaats van 350 euro, moet de factuur ook nog dit jaar betaald zijn.
meer info:

dienst milieu & huisvesting, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
www.vreg.be

MILIEUTIP van de maand
Een tip voor de komende feestdagen: feestverlichting buiten is misschien leuk,
maar moet niet heel de nacht branden. Wie heeft daar wat aan?
Zet een timer op het stopcontact.
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Nieuws uit de GEMEENTERAAD
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In deze nieuwe rubriek houden we je op de hoogte van de belangrijkste publieke beslissingen van de gemeenteraad.
We kiezen voor een beknopte berichtgeving. Voor meer informatie kan je steeds terecht op het gemeentehuis.

Nieuwe voorzitter gemeenteraad en nieuw raadslid
Burgemeester De Gucht is sinds deze zomer lid van de Europese Commissie. Om die reden heeft hij gevraagd zich tijdelijk te
laten vervangen in de gemeenteraad. Kris Malﬂiet neemt zijn plaats in. De contactgegevens van dit nieuwe raadslid vind je
achteraan in Infogem, bij de rubriek ‘Wie? Wat? Waar?’.
Burgemeester De Gucht was totnogtoe ook voorzitter van de gemeenteraad. Burgemeester wn Katja Gabriëls neemt deze
functie van hem over.

Openbare verlichting voor Sportpark Overmere
De gemeenteraad gaf groen licht om openbare verlichting te plaatsen in Sportpark Overmere. Er komen dezelfde conische
verlichtingspalen als in het Donkoeverpark.
Wie aan het sportpark passeert, merkt dat de werken volop aan de gang zijn. De eerste en meteen ingrijpendste fase zal
begin 2010 klaar zijn.

Bestemmingsonderzoek kasteeldomein
De gemeenteraad stemde in met een bestemmingsonderzoek voor het hele kasteeldomein. Het onderzoekt en rapporteert
alle mogelijkheden voor gebouw(en) en park, inclusief de subsidiemogelijkheden. Het gemeentebestuur besteedt deze
studie uit aan externen. Het rapport moet klaar zijn tegen september 2010.

Herbestemming loskaai Sluis
Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare (hierna HOK) vroeg toestemming aan de gemeenteraad om de loskaai op het Sluis
in te richten als permanente tentoonstellingsruimte over beertransport van Gent naar hier. De kade langs het gebouwtje
heeft daar vroeger trouwens voor gediend.
De gemeenteraad aanvaardde het voorstel en geeft tot 2015 het beheer van de loskaai aan de HOK om het in te richten als
(klein) bezoekerscentrum.
HOK heeft nu een subsidiedossier ingediend en hoopt in aanmerking te komen voor Europees geld uit het fonds voor
plattelandsontwikkeling.

Aanleg ruiterpad
Op voorzet van Dendermonde gaat de stad samen met Berlare, Zele en Hamme een ruiterpad uitstippelen. Het krijgt de
naam Ros Beiaardnetwerk en zal in 2010 klaar zijn. Alleen al het Berlaarse deel van het ruiterpad is ca. 30 km lang, iets minder
dan een kwart van het hele parcours.
Met dit ruiterpad komen de deelnemende gemeenten tegemoet aan de stijgende vraag van ruiters uit de streek.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretaris@berlare.be

VRAAG TIJDIG Kids-ID aan
Sinds 1 oktober kan je op de dienst bevolking terecht voor de aanvraag van een Kids-ID.
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 details over deze Kids-ID kan je nalezen in de voorbije twee edities. Toch willen we hier
nog even het volgende benadrukken. Zowel het kind zelf als de persoon die er ouderlijk
gezag over uitoefent moeten zich melden als ze een Kids-ID komen aanvragen op het
gemeentehuis én als ze die later komen ophalen.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be
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KOOP een (levende) KIP
en andere tips voor minder afval
Afval verwerken kost geld. Veel geld. Alle manieren om afval te voorkomen zijn mooi meegenomen.
Alleen zo kunnen we de afvalberg verkleinen. Hier vind je enkele tips voor minder afval.

•
•
•
•
•
•
•

Composteer: zowel composthoop als compostvat;
Hou kippen;
Breng een bezoekje aan de kringloopwinkel;
Kleef een anti-reclamesticker op je brievenbus. Zo voorkom je ongewenste stapels papier;
Koop zo weinig mogelijk voorverpakte producten. Dat scheelt heel veel in de vuilniszak;
Hergebruik, recycleer en koop doordacht;
Noteer de data van uitzonderlijke omhalingen (oude metalen, snoeihout) op je kalender.

meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

VERWIJDER BLOEMSTUKKEN na Allerheiligen
Rond Allerheiligen leggen vele nabestaanden bloemstukken op de graven, aan de columbaria of
de strooiweide om hun overleden familieleden en vrienden te herdenken.
Om het kerkhof netjes te houden, verwijdert het gemeentepersoneel vanaf de eerste week van
december alle tijdelijke bloemstukken.
Hou hier rekening mee en haal zelf je eigen waardevolle stukken weg ten laatste eind november.

SAMEN KNOTBOMEN ONDERHOUDEN
Knotbomen zijn al eeuwen een typisch beeld in onze streek.
Ook als brandhout is dit type boom erg gewild.
Knotbomen die niet tijdig worden geknot, krijgen te dikke en zware takken.
Op termijn breken deze takken af of splijt de boom open.
Meteen het einde van deze boom.
Onderhoud is dus belangrijk. Vandaar deze oproep.
Zoek je brandhout dat je zelf wil hakken?
Heb je knotbomen of houtkanten die dringend moeten worden geknot en waarvan je
het hout wil afstaan?
Neem in beide gevallen onmiddellijk contact op met de milieudienst.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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Verbouwplannen?
Sloop selectief en sorteer aan de bron!
Als je sloopt en verbouwt, heb je het druk druk druk. Maar sta toch even stil bij hoe je de
sloop- en verbouwwerken wil aanpakken. Je zal ongetwijfeld vaststellen dat je veel bouwen sloopafval kan recupereren. Twee keer beter voor je portemonnee: je kan immers veel
hergebruiken en wat je toch moet wegdoen, is stukken goedkoper als je het netjes hebt
gesorteerd.
Als je af wil van bouw- en sloopafval, kan je behoorlijk schrikken van het bedrag. Maar het wordt
fors goedkoper als je bij aanvang al sorteert. Een deel van het afval kan je opnieuw gebruiken.
Zo bewijst gebroken steenpuin opnieuw zijn nut in de fundering.
Ook glas, hout en kunststof zamel je beter afzonderlijk in. Dit komt het maximaal hergebruiken
en recycleren ten goede. En omdat goed gesorteerd materiaal eenvoudiger te verwerken is door
professionele ﬁrma’s, is een ‘zuivere’ afvalcontainer voor jou goedkoper dan een gemengde.
Bij kleine verbouwingen (bijv. het uitbreken van een badkamer) is dit niet noodzakelijk. Maar bij
grotere werken biedt selectief slopen wel degelijk een ecologische en ﬁnanciële meerwaarde.
Denk dus twee keer na alvorens je de sloophamer hanteert.

WELKE VERENIGING wil INFOGEM BEDELEN
in deelgemeente BERLARE?
Vanaf 2010 werkt het gemeentebestuur samen met verenigingen om Infogem
tijdig in elke Berlaarse brievenbus te krijgen. Voor deelgemeente Overmere kan
het rekenen op chirojongens Sint-Gerolf en voor deelgemeente Uitbergen op
volleybalclub Jong & Sportief. Voor deelgemeente Berlare is het gemeentebestuur
nog op zoek naar kandidaten. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich kandidaat stellen
tot uiterlijk dinsdag 15 december 2009. Inschrijven gebeurt schriftelijk (Dorp 22) of per
mail:
secretariaat@berlare.be.

Wat verwachten we?
Verenigingen die voor het gemeentebestuur Infogem bedelen, engageren zich om binnen
de twee dagen na ontvangst de
exemplaren te bezorgen aan de inwoners. Het gemeentebestuur voorziet een coördina
tievergadering bij de opstart van het
project. De verenigingen krijgen een planning voor een heel jaar, zodat zij zich op voorhand
kunnen organiseren.
In ruil betaalt het gemeentebestuur een vergoeding à rato van het aantal bedeelde brievenb
ussen. Deze vergoeding staat
gelijk met het oﬃciële posttarief.

Concreet voor de inwoners
Het nummer januari-februari 2010 ontvang je nog één keer met de Post. Daarna gebeurt
de bedeling via verenigingen.
Als er geen kandidaten opduiken om Infogem in deelgemeente Berlare te verspreiden,
blijft het gemeentebestuur voor deze
deelgemeente werken met de Post. In elk geval: jouw vertrouwde Infogem moet op ongeveer
dezelfde momenten als nu het
geval is, in de bus vallen.

Zelf mee inhoud geven aan Infogem
Heb je zelf interessant nieuws voor de inwoners, wil je een aankondiging maken van een
activiteit van je vereniging?
Dat kan via Infogem. Infogem verschijnt om de twee maand. Je moet dus wel rekening
houden met deze timing.
De deadline (de uiterste dag waarop de redactie jouw info moet krijgen) staat in de colofon
van elke Infogem.
De colofon vind je op de binnenpagina van de cover, naast de inhoudstafel. Je kan info
bezorgen via infogem@berlare.be.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be
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Laat je VACCINEREN tegen SEIZOENSGRIEP!
deze winter meer dan ooit nodig
Door het opduiken van een nieuw griepvirus geraakte de wereld in de ban van de
Mexicaanse griep. In al die heisa zou je vergeten dat in ons land elk jaar minstens duizend
personen sterven aan de complicaties van seizoensgriep. Vooral mensen met chronische
ziekten (diabetes, long- en hartaandoeningen, nierinsuﬃciëntie, …) en 65-plussers zijn
vatbaar.
Dat in ons land jaarlijks meer dan duizend mensen aan de complicaties van de seizoensgriep
sterven, lijkt door de Mexicaanse grieppandemie wat op de achtergrond te verdwijnen.
De enige manier om je tegen seizoensgriep te beschermen, is vaccinatie. Nog te weinig
mensen met een verhoogd risico op verwikkelingen doen dat.

Seizoensgriepvaccinatie helpt niet tegen Mexicaanse griep
Wie zich laat vaccineren tegen de seizoensgriep, is niet beschermd tegen de Mexicaanse griep. Dat komt omdat het
Mexicaanse griepvirus een heel nieuw virus is. Het kon nog niet in het seizoensgriepvaccin worden opgenomen.
Voor Mexicaanse griep komt er een nieuw vaccin dat apart van het seizoensgriepvaccin moet worden gegeven.
Deze winter mogen we zoals elk jaar een seizoensgriep verwachten. Daarnaast zal de Mexicaanse griep zeker toeslaan.
Wanneer juist weten we niet. Het aantal slachtoﬀers dat de griep dit jaar velt, zal door de twee griepopstoten samen zeker
hoger zijn. Om de schade zoveel mogelijk te beperken is seizoensgriepvaccinatie voor alle kwetsbare groepen meer dan ooit
aan te raden. Laat je daarom ten laatste in november zeker vaccineren tegen seizoensgriep.
meer info: www.griepvaccinatie.be
www.inﬂuenza.be

KERSTMARKT aan KASTEEL BERLARE
De kasteelopendeur eind vorig jaar was een schot in de roos.
Ontelbaar veel nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen in het pas gekochte domein.
Het gemeentebestuur wil daarom nu jaarlijks het centrale tuingedeelte vóór het kasteel ter
beschikking stellen voor een gezellige kerstmarkt.
Iedereen is welkom op zondag 27 december van 11 tot 18 uur. Diverse Berlaarse verenigingen
verwelkomen je op een hapje en een drankje.
Aan het domein is sinds vorig jaar uiterlijk weinig veranderd. Het gemeentebestuur is in deze fase
druk in de weer achter de schermen: het bosbeheerplan is in opmaak, net als het voorontwerp van
het masterplan dat een globale visie rond de toekomst van het domein ontwikkelt, inclusief een
tijdskader en een inschatting van de kosten. Maar met of zonder zichtbare ingrepen: ons kasteel is
een geknipte ontmoetingsplaats in de eindejaarsperiode.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be
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Geurhinder:
neem je buren niet bij de neus
GVK

Elke dag ervaren we geuren. Prettige en minder prettige.
Als we ze onaangenaam vinden of (al dan niet terecht) denken dat
ze schadelijk zijn, hebben we het over geurhinder of stank. We gaan
dan ramen sluiten, minder tijd in de tuin doorbrengen of klacht
indienen. Maar we kunnen er ook zelf iets proberen aan doen.

Uit onderzoek blijkt dat 15% van de Vlamingen een probleem heeft met tamelijke,
ernstige of extreme geurhinder. De meeste klachten hebben betrekking op het verkeer en
huishoudelijke activiteiten van burgers.
Deze oorzaken van hinder kunnen we samen proberen aanpakken. Hieronder vind je een aantal
eenvoudige tips die helpen de geurhinder voor jezelf en je omgeving te beperken:
Laat de auto vaker thuis en ga te voet of met de ﬁets;
Gebruik het openbaar vervoer;
Probeer te carpoolen;
Rijd rustig. Dat is veiliger én zuiniger;
Kies een kachel die past bij de te verwarmen ruimte. Je kachel moet het juiste vermogen hebben;
De zogenaamde allesbrander bestaat niet: in een kachel mag je alleen stoken met hout of kolen;
Laat jaarlijks je verwarmingsinstallatie en schoorsteen nakijken;
Reinig regelmatig kippenhok, hondenren, …;
Hou grote dieren of grote aantallen dieren, die een belangrijke hoeveelheid mest produceren,
buiten de woonomgeving;
Laat afval niet te lang buiten staan en sluit de zak of container steeds goed af;
Bewaar keukenresten in luchtdicht afgesloten containers tot de ophaaldienst komt;
Giet geen afvalstoﬀen in de riool;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haal op de milieudienst je gratis folder over geurhinder!

Nieuws van Intercommunale Verko/DDS
Wijziging ophaling papier en karton in Overmere en Uitbergen
Vanaf 2010 neemt Verko/DDS de papier- en kartonophaling in Overmere en Uitbergen over van de
verenigingen.
Dat betekent dat de inwoners van Uitbergen en Overmere geen oud papier en karton meer op
zaterdag moeten buiten zetten, maar volgens de straatophaling op de afvalkalender.

Gewijzigde ophaaldag in enkele Overmeerse straten
Vanaf 2010 verschuift de ophaaldag voor inwoners van de Frans Broeckaertlaan, Heikantstraat,
Langewulgestraat, Lindestraat, Maneschijnstraat, Mosseveldstraat en Muizenstraat van de maandagnaar de dinsdagronde.

Foute PMD-zakken inleveren
Berlare heeft een verkeerde levering PMD-zakken gekregen van een fabrikant. Wie zo’n zakken heeft,
moet ze zo snel mogelijk weer inleveren op het gemeentehuis. Je krijgt dan nieuwe in de plaats.
Hoe herken je foutieve zakken?
Onderaan de zakken staan twee logo’s: een van Fostplus en een van Verko/DDS. Op de foute zakken
staat niet het logo van Verko/DDS maar van IDM (Intercommunale Durme Moervaart).
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ONTRUIMING 275 gratis GRAVEN
op begraafplaatsen
Bareldonk en Berlare
Om begraafruimte voor de toekomst te creëren, moet het college van burgemeester en schepenen noodgedwongen
de ontruimingsprocedure opstarten voor acht rijen gratis graven op de begraafplaats van Berlare (rijen H3 tot en
met H10) en voor twee rijen gratis graven op de begraafplaats van Bareldonk (rijen D5 en D6).
Voor Berlare zijn dit ongeveer 215 graven uit de periode 1959 tot 1989; voor Bareldonk gaat het om ongeveer
60 graven uit de periode 1968 tot 1985 (met enkele uitzonderingen).
Het college beseft dat deze maatregel een emotionele impact heeft op de nabestaanden.
Toch is deze beslissing onvermijdelijk.
De betrokken families zijn intussen per brief op de hoogte gebracht van de geplande ontruiming van het graf van een
nabestaande. Ben je een nabestaande en heb je toch geen brief ontvangen? Neem dan zeker contact op met de dienst
bevolking.
In de loop van januari 2010 kunnen nabestaanden de zerken, graftekens en voorwerpen op de grafsteen weghalen.
Hiervoor moet je toelating vragen op de dienst bevolking.
De voorwerpen en grafzerken die niet worden verwijderd, worden vanaf 1 februari 2010 eigendom van de gemeente.
De gemeentediensten zullen deze dan verwijderen. Het ontruimen van de graven zelf is gepland tijdens de maand februari
2010.
Ter herinnering aan deze overledenen komt er een herdenkingszuil op de begraafplaats. Wie dat wenst, kan voor een kleine
bijdrage een naamplaatje van de overledene op de zuil laten bevestigen.
De mogelijkheid bestaat echter ook om het graf te behouden, weliswaar niet op dezelfde plaats. Er zijn twee mogelijkheden:
Nabestaanden die willen dat hun overleden familielid wordt ontgraven en elders opnieuw begraven, moeten vóór eind
januari 2010 een grondconcessie met of zonder grafkelder aanvragen;
Nabestaanden die willen dat hun overleden familielid wordt ontgraven en gecremeerd, moeten dit eveneens melden
vóór eind januari 2010. Na de crematie zijn er drie opties: de asurne begraven in een urnenkelder, de asurne bijzetten in
een nis in het columbarium of de as laten uitstrooien.

•
•

De kosten voor ontgraven, overbrengen, herbegraven, cremeren, concessie, … zijn ten laste van de familie.
Het gemeentebestuur plant later ook ontruimingen op het kerkhof van Uitbergen. Van de gelegenheid wordt dan tevens
gebruik gemaakt om de begraafplaatsen in een meerjarenplan te verfraaien.
meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be

CO, de stille moordenaar in huis
De winter komt er aan. Daarom wijzen we nog eens op de gevaren van CO-vergiftiging die
nog altijd teveel dodelijke slachtoﬀers maakt. Ook in ons land.

Wat is CO?
CO of koolstofmonoxide is een gas dat je niet ruikt, ziet, proeft of voelt. Het is zeer giftig en wordt
250 maal sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Het is een echte sluipmoordenaar: je
krijgt er snel hoofdpijn van, je gaat braken en voor je het weet ben je bewusteloos en kan je zelfs
sterven.
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Alle gasgeisers en verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, mazout en
petroleum hebben veel lucht (zuurstof ) nodig om goed te branden. Als er te
weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, wordt CO gevormd dat gevaarlijk is bij
inademen. Bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan.

Hoe herken je een CO-vergiftiging?

•
•
•
•

Je krijgt snel hoofdpijn;
Je wordt misselijk;
Je voelt je moe;
Je kan ﬂauwvallen.
Te vaak sterven ook slachtoﬀers aan een CO-vergiftiging.

Alarmsignalen

•
•
•
•
•
•

klachten bij verschillende personen tegelijk of bij huisdieren;
klachten die verminderen in frisse lucht of buiten;
klachten op bepaalde tijdstippen (bijv. als je een bad neemt, een douche,
of tijdens de afwas);
roetafzetting op de muren rond gasgeisers;
gele vlammen in het verwarmingstoestel (wijst op een slechte verbranding);
een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis.

Wat te doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft?

•
•
•
•

Open eerst ramen en deuren;
Schakel het toestel uit;
Is de persoon bewusteloos: bel 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan;
Is de persoon niet bewusteloos: breng hem uit de kamer en bel de huisarts.

Hoe voorkomen?

•

•

•
•
•

•

Verlucht voldoende in de kamer van het toestel.
Een kamer met een gasgeiser of verwarmingstoestel zonder rookafvoer, moet je extra verluchten. Je bent wettelijk minimum verplicht om een niet-afsluitbaar rooster van zeker 150 cm² te plaatsen onderaan de deur en bovenaan in de muur.
Maak bij het isoleren niet alle kieren van ramen en deuren dicht.
In een kleine kamer moet je nóg waakzamer zijn voor een goede verluchting.
Zorg dat je schoorsteen goed trekt.
CO komt in de kamer als de verbrandingsgassen niet weg kunnen via de schoorsteen of rookafvoer. Zorg zeker in de
badkamer voor een goede rookafvoer.
Bij ongeveer de helft van de CO-vergiftigingen vinden we de oorzaak bij een kleine gasgeiser van 5 liter die is aangesloten op een douche of bad. Terwijl je voor een douche eigenlijk minimaal een gasgeiser van 10 liter nodig hebt (met
rookafvoerpijp of schoorsteen) en bij een bad minimum een gasgeiser van 13 liter, eveneens met rookafvoerpijp of
schoorsteen. Enkel toestellen die het CE-merk dragen, mogen verkocht en gebruikt worden.
Laat kachels en ketels voor centrale verwarming aansluiten en regelmatig onderhouden door een vakman.
Laat je kachel niet in een lage stand branden.
Hierdoor vermindert de trek in de schoorsteen en kan CO de kamer binnenkomen. Plaats daarom nooit een te grote
kachel in een kleine kamer.
Vermijd het gebruik van verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas.
Ze hebben immers geen schoorsteen. Ze verbruiken zuurstof in de kamer, waarna de verbrandingsgassen in dezelfde
kamer terechtkomen.
Heb je toch zo’n verwarmingstoestellen, gebruik ze dan maximum 1 uur aan een stuk en nooit terwijl je slaapt.
En vergeet nooit basisregel één: verlucht je kamer altijd.
Zorg ervoor dat je schoorsteen en rookafvoerpijp minstens een halve meter boven de dakrand uitsteken en zo
recht mogelijk.
Hou ze droog en laat ze goed onderhouden.

meer info: wooncoördinator, 0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be
Vlaamse infolijn, 1700 (gratis nummer)
www.koolstofmonoxide.be
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Vacatures gemeentebestuur
Ambtenaar duurzaamheid & mobiliteit
Beknopte functiebeschrijving:

•
•

Je helpt het lokaal duurzaam milieubeleid tot stand brengen;
Je bereidt de mobiliteit en het verkeersbeleid in al zijn aspecten binnen de gemeente voor,
je begeleidt en stuurt.

Het gemeentebestuur biedt jou het volgende:

•
•
•
•

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

Aanwervingsvoorwaarden:

•
•

houder zijn van een bachelordiploma, ofwel van een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus
of daarmee gelijkgesteld onderwijs dat toegang geeft tot het B-niveau, met een voorkeur voor een
wetenschappelijke en/of milieutechnische oriëntatie;
slagen voor een aanwervingexamen.

Administratief medewerker dienst bevolking en burgerlijke stand
Beknopte functiebeschrijving:

•

Je helpt mee de bevolkingsadministratie verzorgen en je krijgt voornamelijk een loketfunctie: uitreiken
rijbewijzen, reispassen en identiteitskaarten.

Het gemeentebestuur biedt jou het volgende:

•
•
•
•

brutojaarsalaris (index 01/01/2009): 21.200 euro;
maaltijdcheques;
ﬁetsvergoeding;
hospitalisatieverzekering (gratis na 1 jaar tewerkstelling).

Aanwervingsvoorwaarden:

•
•

houder zijn van een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
slagen voor een aanwervingexamen.

Hoe solliciteren voor beide vacatures?
Geïnteresseerden bezorgen hun kandidatuur, met curriculum vitae, ten laatste op 9 november 2009.
Dit kan op de volgende manieren:
een brief sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare;
faxen: 052 42 26 77;
mailen: personeelsdienst@berlare.be (enkel naar dit mailadres!).

•
•
•

meer info: personeelsdienst, 052 43 23 43 en personeelsdienst@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

18/07/2009
20/07/2009
26/07/2009
31/07/2009
01/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
04/08/2009
09/08/2009
13/08/2009
14/08/2009
17/08/2009
20/08/2009
21/08/2009
22/08/2009
24/08/2009
25/08/2009
31/08/2009
09/09/2009
12/09/2009
19/09/2009
30/09/2009

Stevens Jaan
Alves Oliveira Iris
Ediers Maya
De Rouck Linde
De Smedt Roos
De Keukeleire Yara
Marissen Jason
Van Daele Sam
Van Mingeroet Noor
Kluskens Mauro
Scheire Loucas
Vanderhaegen Maico
Temmerman Dilano
Burm Lynn
Hofman Maïte
Moerman Yorbe
Sichin Lore
Heyman Alicia
Gijsel Rube
Audenaert Merel
De Backer Lowie
Galmart Soﬁe

Geregistreerde overlijdens

07/08/2009
08/08/2009
10/08/2009
10/08/2009
12/08/2009
13/08/2009
17/08/2009
17/08/2009
18/08/2009
18/08/2009
20/08/2009
25/08/2009
26/08/2009
29/08/2009
31/08/2009
02/09/2009
03/09/2009
03/09/2009
07/09/2009
08/09/2009
16/09/2009

Wesemael Germana (°09/06/1916)
Wilson Patrick (°27/12/1950)
Goossens Clemens (°21/04/1937)
De Bruyne Jacobus (°30/12/1929)
Osselaere Maria (°28/10/1918)
De Martelaer Lea (°12/05/1929)
Bracke Joseph (°12/06/1925)
Coppens Susanna (°13/06/1925)
Van Eeckhout Frans (°29/10/1932)
D’haese Erik (°17/04/1963)
Verspeelt Patrick (°26/04/1974)
De Wael Helena (°11/10/1949)
Kint Georgette (°07/02/1940)
Apers Huguette (°29/03/1942)
Maes Léonie (°05/08/1923)
Vande Wiele Francina (°31/01/1939)
Cobbaut Annita (°10/09/1947)
Kets Elisabeth (°01/09/1915)
Van de Weghe Ida (°28/05/1917)
Bozek Alojzy (°01/07/1918)
D’hooge Agnes (°23/09/1930)

20/09/2009
21/09/2009
21/09/2009
22/09/2009
22/09/2009
24/09/2009
24/09/2009
25/09/2009
26/09/2009
27/09/2009
28/09/2009
01/10/2009
01/10/2009
03/10/2009
04/10/2009

De Smet Clara (°10/04/1928)
Merckx Petrus (°28/08/1929)
Samson Leopoldus (°09/10/1937)
Peerlinck Maria (°24/11/1923)
Van de Meirssche Clementina (°24/09/1914)
Verwilgen Etienne (°11/08/1946)
Van Leuven Leona (°16/10/1926)
Burm Angela (°23/06/1921)
Stevens Rosalie (°27/05/1920)
Vandersnickt Julma (°22/03/1925)
Van der Stricht Elza (°27/12/1927)
De Meyer Maria (°01/04/1934)
Willockx Diane (°27/01/1928)
De Palmenaer Franciscus (°25/05/1929)
Vandersnickt Lucianus (°09/01/1931)

Voltrokken huwelijken

07/08/2009
14/08/2009
22/08/2009
28/08/2009
29/08/2009
09/09/2009
12/09/2009
25/09/2009
26/09/2009
03/10/2009

Van Dorp Tim en Van de Velde Kelly
Dujardin Pascal en Roelandt Sandy
Van Dienderen Dries en De Schepper Veerle
Van Impe Mario en Lauwrensens Anja
Baeke Stefaan en Meganck Ann
Van De Winckel Koen en Christiaens Karen
De Cock Filip en Melis Kelly
Meert Rony en Van Molle Christiana
Metselaar Kurt en Lyppens Nele
Possé Sven en Guns Evelien

Gouden jubilea

08/08/2009
02/09/2009
04/09/2009
05/09/2009
17/09/2009
02/10/2009

De Block Marcel en De Meyer Maria
Van Vaerenbergh Robert en Meganck Christiana
De Vos Eugenius en Arbijn Maria
De Greef Marcel en Van Den Bossche Georgette
De Cock Julianus en Bauwens Cecile
Van Geert Benoit en Van Damme José

Diamanten jubileum

06/08/2009

Van Doorsselaere Omer en Rasschaert Angelica

13

POLITIE

3

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

VERNIEUWDE WIJKWERKING Politie
Sinds september zijn er vijf in plaats van vier wijkinspecteurs in dienst voor Berlare.
Je kan voor (bijna) alles steeds bij hen terecht. Spreek hen aan als er een probleempje is in de straat, als je iets verdachts hebt
gezien, …
Let wel, bij dringende zaken moet je niet twijfelen en bel je sowieso het noodnummer 101.
Voor problemen of vragen die niet onmiddellijke actie vragen, is je wijkinspecteur de geknipte persoon.
Bel hen op 09 367 50 15. Tot aan de verhuis naar het nieuwe bureel begin volgend jaar, kan je de wijkinspecteurs vinden in
de Baron Tibbautstraat 37 in Overmere.

Overzicht van de nieuwe straatindeling per wijkagent
Inspecteur André Lion
verantwoordelijk voor volgende straten in Berlare:
Alfons de Grauwelaan * Bieststraat * Bosstraat * Brugstraat * Bunderstraat * Daal * Emiel Hertecantlaan *
Frankrijkstraat * Heide * Heidestraat * Heidewegel * Hoekskensweg * Jan Baptist Courmansstraat *
Jan Baptist Vander Cruyssenstraat * Konkelstraat * Mandemakersstraat * Marten D’Hooghestraat * Melkerijstraat *
Overheet * Pastoor Christiaensstraat * Pater Heirmanshoek * Quote * Rijtewegel * Sint Annaplein * Tamboerkensstraat
* Van Tieghemstraat * Wipakkerstraat

Inspecteur Karina Lahor
verantwoordelijk voor volgende straten in Berlare:
Bakkerstraatje * Bauteneirswegel * Bergstraat * Beukenlaan * Biezenstraat * Bollewerkstraat * Boonvennestraat *
Bremstraat * Bunderdreef * Bunderstraat * Daalbos * Daelvenne * Dorp (vanaf de Nieuwstraat richting Hoogstraat
– t.e.m. huisnummer 23 – geen pare huisnummers) * Eikenlaan * Eremijtenwegel * Fabriekstraat * Galgenbergstraat *
Haagstraat * Heidekasteeldreef * Hoﬂand * Hoogstraat * Kastanjelaan * Kerkhofdreef * Kleine Bergstraat *
Kleine Daelvenne * Konijnenbergstraat * Kruyenberg * Langewegel * Leopolddreef * Molendreef * Molenhoek *
Molenvenne * Neringenstraat * Rozenlaan * Salvialaan * Sarosstraat * Schuttersweg * Sijpestraat * Sint Jobstraat *
Sluis * Spinnerijstraat * Tulpenlaan * Turfputstraat (vanaf Nieuwstraat richting Sluis – t.e.m. huisnummer 42a & 83) *
Vennepark * Vennewegel * Vlietwegel * Wakkebroekstraat * Warande * Zandbergstraat
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Inspecteur Manuel De Clerck
verantwoordelijk voor volgende straten in Berlare:
Fred de Bruynestraat * Bauwensstraat * Blancquaertsveld * Blauwhofdreef * Cleylandt * Damweg * Dijkweg * Dorp
(vanaf Nieuwstraat richting Waterhoek – t.e.m. huisnummer 33 & 22) * Donklaan (tot Kapelleplein – t.e.m. huisnummer 121 & 52 – 52a) * Gaver * Gratiebossen * Heirweg * Hogeweg * Kamershoek * Kerkveld * Koolstraat * Nieuwstraat
* Paul Cammermansstraat * Ridderstraat * Schuurputstraat * Turfputstraat (vanaf Nieuwstraat richting Schuitje
– t.e.m. huisnummer 40 & 77 – 77a) * Waterhoek * Wegelken

Inspecteur Anja De Campenaere
verantwoordelijk voor volgende straten in Uitbergen:
Veerstraat * Bellamstraat * Slot * Strijpwegel * Boswegel * Raapveld * Koﬃestraat * Heisbroekstraat *
Kleine Kouterstraat * Grote Kouterstraat * Fonteinstraat * Scheldestraat * Moleneindestraat * Kerkwegel *
Colmanstraat * Veulaerstraat * Kapellestraat * Maaidonk * Groenstraat * Sint-Pietersstraat * Weidelandstraat *
Maaidonkstraatje * Nieuwdonk

verantwoordelijk voor volgende straten op de Donk en Overmere:
Donklaan vanaf huisnummers 123 en 54 * Kapelleplein * Sparrendreef * Dennendreef * Pachthofdreef *
Bareldonkdreef * Oude Dreef * Donkgoeddreef * Kapellebergstraat * Schriekenstraat * Jachtstraat * Olmendreef *
Waterleliestraat * Zandstraat * Willebochtenlaan * Strijdamstraat * Brielstraat * Aalscholverspad * Meeuwenpad *
Eendenpad * Reigerspad * Ganzenpad * Waterhoenenpad * Kievitenpad * Muizestraatje * Dendermondsesteenweg
vanaf huisnummers 71 en 110d * Heikantstraat * Krommewegel * Maanschijnlos * Kalverdonkstraatje

Inspecteur Herwig Van De Velde
verantwoordelijk voor volgende straten in Overmere:
Baron Tibbautstraat * Bayaerdstraat* Begoniastraat * Boerenkrijglaan * Bontinckstraat * Bontinckstraatwegel *
Bookhamerstraat * Broekdam * Broekstraat * Burgemeester De Lausnaystraat * Burgveldstraat * Damlos *
Dendermondsesteenweg (tot 110 C en 69) * Donkerstraatje * Donkerwegel * Dreefwegel * Duivenwegel * Ettingstraat
* Ettingstraatje * Evenakkerstraatje * Fortstraat * Frans Broeckaertlaan * Galgestraat * Goudbergwegel *
Hauwdriesstraatje * Hazestraatje * Hemelsrijkstraat * Heykenslos * Heykenswegel * Kasteelwegel * Kattebroeckstraat
* Kattebroeckstraatje * Kattewegel * Kerkstraat * Kleine Molenstraat * Kloosterlandstraat * Kloosterstraatje *
Kloosterwegel * Koningstraat * Kouterwegel * Kromme Wegel * Kruisstraat * Landerijstraat * Langewulgestraat *
Leenweg * Leenwegel * Lindestraat * Loereveldstraat * Loerewegel * Lokerstraat * Lokerwegel * Meerdijkwegel *
Meerstraat * Monseigneur Coppieterslaan * Molenstraat * Molenveld * Molenwegel * Mosseveldstraat * Mussenstraat
* Mussenstraatje * Mussenwegel * Olysstraatje * Ooringstraat * Overloopwegel * Paepenbogtstraatje *
Pastoor Pennestraat * Polmeersstraatje * Popaertstraatje
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Vredeseilanden Overmere zoekt HELPENDE HANDEN
Vredeseilanden Overmere is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich samen met een
hele boel andere mensen willen inzetten voor de nieuwe campagne van Vredeseilanden.
Alle acties vinden plaats op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 januari.
Eén miljard mensen leven in extreme armoede. En tweederden van hen zijn boeren. Vredeseilanden is ervan overtuigd dat duurzame landbouw iets kan veranderen, als boeren er wél in slagen
een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Onder de slogan ‘boeren verdienen meer’ organiseert
Vredeseilanden dan ook de nieuwe campagne in 2010.
“In Overmere zullen we alleszins opnieuw plantjes verkopen en een kinderfuif organiseren. We
werken momenteel nog andere acties uit waarover je alles kan lezen in de volgende Infogem. In
elk geval kunnen we overal extra man- en vrouwkracht gebruiken!”, zegt Piet Van der Sypt van
Vredeseilanden Overmere.
Wil je meewerken in Overmere? Neem dan onmiddellijk contact op. Leeftijd speelt geen enkele rol.
meer info: Piet Van der Sypt, 0496 31 25 03 en vandersyptpiet@hotmail.com
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Great Ethiopian run met twee Berlarenaars
Filip De Sutter en Greta Van Boven nemen op 22 november deel aan de Great Ethiopian run in
Addis Abeba. Maar liefst 30.000 Ethiopiërs verschijnen aan de start van deze 10 km lange stadsloop.
Filip en Greta lopen niet zomaar; ze lopen voor water. Met sponsoring willen ze, via hun organisatie
Finado-Ethiopië, een Ethiopisch dorp van drinkwater voorzien.
Wil je ook een druppel bijdragen om 7.500 mensen aan drinkbaar water te helpen? Dat kan.
Op www.run4water.be kan je onze Berlaarse deelnemers sponsoren voor hun sportieve prestatie.
meer info:

Greta Van Boven, 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be
www.run4water.be
www.ﬁnado.be

GESCHENKENBEURS Oxfam
De jaarlijkse geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel Berlare vindt dit
jaar plaats op zaterdag 19 december van 11 tot 21 uur in de foyer van
CC Stroming.
Oxfam Wereldwinkel biedt een breed gamma van kwalitatief hoogstaande voedingsproducten en artisanale geschenken aan. Voor al deze
producten krijgen de producenten uit Afrika, Azië of Zuid-Amerika een
eerlijke prijs. Jouw geschenk krijgt daarom een duurzame meerwaarde.

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
(kortweg GROS) is samengesteld uit onafhankelijke leden en
vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties die werken
rond derde- en vierdewereldproblematieken. Finado v.z.w. is een
van die organisaties.
Finado v.z.w. zet zich in voor kansarme kinderen en hun familie. De organisatie is actief in drie landen: Haïti, Vietnam en
Ethiopië. Gezinnen van bij ons storten maandelijks een ﬁnanciële bijdrage voor een kansarm gezin in een van deze drie
landen. Op deze manier genieten ongeveer 500 gezinnen steun via Finado.
Maar er is meer. Finado werft ook fondsen om projecten in deze drie landen te ondersteunen. Zo kunnen de inwoners mede
dankzij de inzet van Finado scholen bouwen, warme maaltijden bedelen op school, weeshuizen uitbouwen, werkzekerheid
vinden, … Finado houdt zijn donoren systematisch op de hoogte van wat met de ﬁnanciële bijdrage wordt gerealiseerd.
Finado staat er op dat de inwoners ter plaatse zelf de werken uitvoeren en de projecten opvolgen.
Medewerkers van Finado reizen wel geregeld af om toe te zien of alles naar wens verloopt. Alle medewerkers van Finado in
België zijn trouwens vrijwilligers.
Als je een peterschap overweegt, neem dan zeker contact op. Het rekeningnummer van de organisatie is 777-5990680-36.
Stortingen vanaf 30 euro zijn ﬁscaal aftrekbaar.
meer info: Greta Van Boven, 0474 51 29 08 en ﬁnadoethiopie@skynet.be
www.ﬁnado.be
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BELASTINGSVRIJ BIJVERDIENEN bovenop je uitkering
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) is meer dan ooit op zoek naar werklozen die PWA-werk willen doen.
PWA’ers zijn welkom voor ondermeer:
hulp bij klein tuinonderhoud;
klein kluswerk;
voor- en naschoolse kinderopvang;
oppas bij zieken en bejaarden;
klein administratief werk.

•
•
•
•
•

PWA-werk is interessant: je bent een aantal uur aan de slag en je geniet van enkele voordelen.
De belangrijkste zijn de volgende:
Je behoudt je stempelgeld;
Je kan tot 184,50 euro extra per maand verdienen, belastingsvrij (45 uur x 4,10 euro);
Je bent verzekerd bij arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid;
Indien nodig voor je taken, kan je een opleiding volgen.

•
•
•
•

Iedere werkzoekende komt in aanmerking. De speciﬁeke voorwaarden hangen af van je leeftijd:
PWA-kandidaten die jonger zijn dan 45 jaar, moeten reeds 24 maanden werkzoekend zijn;
PWA-kandidaten vanaf 45 jaar zijn al 6 maanden op zoek naar een baan.

•
•

meer info: PWA Berlare, Dorp 96, 052 42 80 41

VRIJWILLIGER gezocht voor
HUISWERKbegeleiding
De Sperwer v.z.w. is een organisatie die werkt voor
volwassenen met een verstandelijke beperking.
Voor de dienst ‘Wonen’ is De Sperwer op zoek naar een
vrijwilliger die wekelijks op maandag, donderdag en/of
vrijdag in Overmere een kind van acht jaar wil begeleiden
bij het maken van zijn huiswerk.
Kandidaten zijn geduldig, sociaal en kunnen met kinderen
werken. Ze moeten tevens een uittreksel uit het strafregister voorleggen (het vroegere bewijs van goed gedrag en
zeden).
De Sperwer v.z.w. biedt ondersteuning en een vrijwilligersverzekering.
meer info: De Sperwer v.z.w., 09 326 80 41
annelies@sperwer.be
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Word LID van het
Steun onze plaatselijke afdeling van het Rode Kruis
en word lid voor 2010. Dat kan door:
een lidkaart te kopen van 5 euro
via rekeningnummer 063-2158929-27;
een ﬁnanciële bijdrage te schenken
aan het Rode Kruis van Groot-Berlare en Schoonaarde
(ﬁscaal attest vanaf 30 euro);
een combinatie van beide (lidkaart + gift).

•
•
•

JEUGD
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Oudjaar in Stroming

V.z.w. Bosquimano organiseert voor de tiende keer zijn New Years Eve party. CC Stroming
blijft de locatie en de deuren gaan zoals steeds open om 0.30 uur. Maar omdat het de tiende
editie is, pakt de vereniging uit met een vernieuwd concept: een gekende DJ en muziek uit
de jaren ’80 en ‘90.
Wie afgelopen zomer op BEACH ’09 was in Festivalhal Donkmeer, weet hoe DJ Bart-Jan Depraetere
in een mum van tijd voor sfeer zorgt. Hij is dan ook een van de toppers bij Q-Music.
Joris Van Peteghem, voorzitter van Bosquimano, benadrukt dat niet alles nieuw is. “Het goede van
de vorige edities hebben we natuurlijk behouden. Elk uur kan je weer champagne winnen en herriezoekers krijgen geen kans. Maar bovenal zijn we ervan overtuigd dat je nergens in de regio op
oudejaarsavond zo veel voor je geld krijgt.”
De eigen huis-dj’s van Bosquimano, DJ B-Lectro (Bert Van der Linden) en DJ Dr. Evil (Pascal Dujardin) zijn ook van de partij. Voor deze laatste wordt het zijn afscheidsavond als DJ. Hij hangt in 2010
zijn platencollectie aan de haak.
Tickets kosten 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de kassa. Kaarten zijn te koop in Frituur Rio,
Frituur De Zoutkorrel, Praatcafé De Lantaarn, café ’t Zolderken en café Warande.
meer info: www.bosquimano.be

KERSTMARKT ‘De Duizendpoot’
Vrije basisschool ‘De Duizendpoot’ nodigt je van harte uit op haar achtste
kerstmarkt. Deze vindt plaats op zaterdag 12 december vanaf 14 uur in de
Nieuwstraat.
Je vindt er allerlei kraampjes met cadeautjes, hapjes en drankjes. De leerlingen brengen het kerstverhaal tot leven en zingen de mooiste kerstliedjes.
meer info: Vrije Basisschool ‘De Duizendpoot’: 052 42 37 29

KERSTHAPPENING gemeenteschool Uitbergen
Op vrijdag 11 december is iedereen welkom vanaf 18.30 uur op de tiende kersthappening van gemeenteschool Uitbergen
en haar ouderraad.
Iedereen op en rond de school heeft zijn best gedaan om een gezellige kerstsfeer te creëren. Lokale verenigingen,
handelaars én leerlingen hebben kraampjes met lekkers. De kerst- en kinderdisco zorgt voor muziek met de klasse-top-3 van
elke klas.
meer info:

gemeenteschool Uitbergen, 09 367 50 88 en gemeenteschool.uitbergen@telenet.be
www.gbsuitbergen.be
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KERSTVAKANTIE bij Initiatief Buitenschoolse kinderopvang (IBO)
Tijdens de kerstvakantie, van maandag 21 tot en met woensdag 23 december en van maandag 28 december tot en
met donderdag 31 december, richt het gemeentebestuur kinderopvang in voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Tijdens de kerstvakantie is een van de drie locaties open. Dit jaar is dat De Speling, Burgs. De Lausnaystraat 79 in Overmere
(09 367 62 44). 48 kinderen kunnen er terecht tussen 7 en 18.30 uur; op oudejaarsavond tot 13 uur. Ga gerust op voorhand
een kijkje nemen, samen met je kind(eren).
Drank en een vieruurtje worden gratis aangeboden. De kinderen brengen zelf een tussendoortje mee voor rond 9.30 uur en
boterhammen voor ’s middags.

Ouderbijdragen
aantal uren
3,14 euro

voor een verblijf van minder dan 3 uur

4,71 euro

voor een verblijf tussen 3 en 6 uur

9,41 euro

voor een verblijf vanaf 6 uur

Er is tariefvermindering vanaf het tweede kind (-25% op het totale bedrag).
De mogelijkheid bestaat om een sociaal tarief (-50%) aan te vragen.
Info over het uitgewerkte programma kan je navragen op de locatie.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf dinsdag 1 december 2009. Bezorg het inschrijﬀormulier op de dienst jeugd & vorming.
Dat kan bij afgifte, met de post of per e-mail. De inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomen.
Gelieve te verwittigen indien je kind, na inschrijving, toch niet aanwezig zal zijn. Niet of onjuist afgemelde afwezigheden
worden aangerekend op de factuur.
meer info:

dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER KERSTVAKANTIE 2009
Breng dit ingevulde formulier mee op dinsdag 1 december.
Gebruik één inschrijvingsformulier per kind (neem eventueel een kopie)
NAAM KIND:
ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN?
IS JE KIND NOG NIET INGESCHREVEN IN HET IBO?
GEBOORTEDATUM:
ADRES:
TEL:
AFSPRAAK:

maandag 21 december 2009
dinsdag 22 december 2009
woensdag 23 december 2009
maandag 28 december 2009
dinsdag 29 december 2009
woensdag 30 december 2009
donderdag 31 december 2009
20

VM

NM

max. tot 13 uur

GESLOTEN

Je vindt dit formulier ook in de drie locaties en op www.berlare.be

HEY, ZEG JE GEDACHT!
jouw mening doet er toe
Heb je een goed idee voor de jeugd in onze gemeente?
Vind je een speelterrein in jouw buurt absoluut nodig?
Wordt het hoog tijd dat jij het gemeentehuis overneemt?
GVK

Aarzel dan niet en zeg je gedacht!
De jeugddienst en de jeugdraad van Berlare hebben een luisterend oor voor de mening van jongeren. Vooral nu, want we
zijn bezig met de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan. Dit is een plan dat zegt wat het gemeentebestuur de komende
drie jaar (2011-2013) zal doen voor de jeugd. Als jij je mening laat horen, dan houden we daar rekening mee bij de opmaak
van dat jeugdbeleidsplan.
Je kan je ei kwijt langs volgende kanalen:
mail jeugd.vorming@berlare.be;
schrijf de jeugddienst, Gaver 72 te 9290 Berlare;
bel de jeugddienst op 052 42 77 56.

•
•
•

Jeugddienst op Facebook
Word jij het nieuwe Facebook-vriendje van de jeugddienst (www.facebook.com)?
Zo blijf je op de hoogte en kan je ook zelf boodschappen sturen.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be

STUDIETOELAGE
voor kinderen kleuteren lager onderwijs KAN
Sinds vorig schooljaar kunnen gezinnen met een
bescheiden inkomen een school- en studietoelage
ontvangen voor hun kinderen in het kleuter- en lager
onderwijs.
Je kan het formulier downloaden via www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen. Maar
ook op het secretariaat van de school van je kind(eren) liggen de formulieren ter
beschikking. Voor het schooljaar 2009-2010 moet je het aanvraagformulier vóór 30 juni
2010 bezorgen aan:
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
H. Consciencegebouw 1a
Koning Albert II-laan 115
1210 Brussel
Als je problemen ondervindt bij het invullen van de aanvraag, kan je terecht bij de
schooladministratie of op het gratis infonummer van de Vlaamse Overheid: 1700. Dit
nummer kan je ook steeds bellen als je vragen hebt over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor zo’n toelage.
meer info: 1700 (gratis nummer)
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Sint-Maartenontbijt AAN HUIS
Chiromeisjes Elckerlyck en de zwarte
pieten brengen op 11 november een
fantastisch ontbijt aan huis. Het bestaat
uit gezonde producten en typische StMaartensnoepjes. Leuk voor de kinderen, maar ook voor ouders, grootouders,
familie en buren is dit een aangenaam
begin van een vrije dag.
Je kiest zelf het gewenste leveringsuur.
Als je wil genieten van dit heerlijke ontbijt, moet je vóór 6 november bestellen
en betalen. Een ontbijtdoos kost 8 euro
per persoon. De chiromeisjes zullen met
de opbrengst verder werken aan de verbouwing en verfraaiing van hun lokalen.
meer info en bestellingen:
Katrijn Ringoir, 0498 28 50 51
Lynn Vanhenden, 0473 52 86 38
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NIEUWS uit de BIB
Helden & Schelmen:
vertellingen over uitblinkers & loebassen
Hilde Rogge en Madeleine Nieuwlaat komen op donderdag 12 november
om 20 uur in CC Stroming verhalen vertellen over bekende helden en
schelmen.
Helden en schelmen zijn van alle tijden. De vertellers putten uit de
Vlaamse, Italiaanse en Angelsaksische literatuur en traditie, van de middeleeuwen tot nu.
Je hoort opnieuw over Tijl en zijn fratsen, over Jan De Lichte en zijn bende,
maar ook over schalkse voorlopers zoals de Gelaarsde kat en de geliefde
sul Calandrino uit de Decamarone. Ook aan romantische heldenverhalen
met middeleeuwse ridders en jonkvrouwen geen gebrek.
De toegang is gratis.
Een organisatie van De Leesdijk en de Provincie Oost-Vlaanderen.

De (h)eerlijke keuken: biodiversiteit op tafel
Kan de aarde onze eetlust wel aan? En wat is het eﬀect van ons eetgedrag op onze
natuurlijke omgeving?
Jurgen Tack uit Uitbergen is administrateur-generaal van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor de natuur en het duurzame
beheer en gebruik ervan.
Hij is gepassioneerd door koken en de ecologische invloed ervan op onze omgeving.
We hebben Jurgen Tack uitgenodigd voor een lezing over de (h)eerlijke keuken op
maandag 23 november om 20.15 uur in Bezoekerscentrum Donkmeer (in Festivalhal Donkmeer). Een lezing om bij te likkebaarden en toch respect te krijgen voor onze
natuurlijke omgeving.
De toegang is gratis.
Een organisatie van De Leesdijk.

Computercursus voor 50-plussers
De bib organiseert opnieuw een beginnerscursus voor echte computeranalfabeten die nog nooit met een computer hebben
gewerkt. Tijdens deze introductie leer je een computer aan- en afzetten, leer je werken met de muis, een briefje opstellen en
opslaan dat je dan in de laatste les per mail kan verzenden.
Het aantal deelnemers is beperkt tot twaalf per cursus. De lessen vinden plaats op de Vertelzolder boven de bib, Dorp 101b.
Een cursus bestaat uit vijf voormiddagen van 9 tot 11.30 uur.
cursus 1: dinsdag 12 januari, donderdag 14 januari, donderdag 21 januari, donderdag 28 januari en donderdag 4 februari;
cursus 2: vrijdag 15 januari, dinsdag 19 januari, vrijdag 22 januari, dinsdag 26 januari en dinsdag 2 februari.
Inschrijven kan vanaf zaterdag 7 november om 9 uur in de bib van Berlare bij bibliothecaris Ann Pieters: 052 42 61 88.
Deelnemen is gratis.
Een organisatie van De Leesdijk.
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Nationale RUILBEURS
en ROMMELMARKT

© LDG-Studio

DE MANKE VAN
INISHMAAN
bij Panta Rhei

Op 15 november organiseert verzamelclub De Biekorf haar
achttiende nationale ruilbeurs en rommelmarkt in Festivalhal
Donkmeer, van 8 tot 17 uur.
Standhouders kunnen een plaats reserveren via onderstaande
gegevens.
Voor de rommelmarkt bedraagt de prijs 2 euro per meter
vloerstand; voor de ruilbeurs 3 euro per meter tafel.
meer info: Caroline Van Laere, 09 367 42 59
Raymond Volckaert, 052 42 38 13

Tweede Uitbergse FANFAREQUIZ
Panta Rhei speelt op 13, 14, 20 en 21
november voorstellingen van ‘De Manke
van Inishmaan’. De voorstellingen vinden
plaats in de gemeentelijke Feestzaal,
telkens om 20 uur.
Inishmaan 1934. Manke Billy woont er
samen met zijn tantes. Op het nabijgelegen
eiland Inishmore nemen Hollywoodproducenten een ﬁlm op. Ze zijn nog op zoek
naar eilandbewoners die willen meedoen.
De jeugd van Inishmaan begint luidop te
dromen van een Hollywoodcarrière. Tot
groot vermaak van zijn dorpsgenoten ziet
ook Manke Billy een nieuw leven in Amerika
best wel zitten.

De Koninklijke Fanfare Sint-Pietersvrienden Uitbergen en De Kleine Beiren
zijn op zoek naar quizzers voor de tweede Uitbergse Fanfarequiz.
Deze vindt plaats op zaterdag 7 november om 20 uur in SCC De Venne.
Ploegen bestaan uit maximum vijf spelers. Het inschrijfgeld per team
bedraagt 12 euro.
meer info en inschrijven: 0498 75 06 87 en de_donder_t@hotmail.com

Om de beslotenheid van het dorpje kracht
bij te zetten, hebben de acteurs een
zelfgemaakt taaltje ontwikkeld.
Een mengeling van Nederlands, Iers,
Overmeers en de ‘Who took my
badjas’-rage.
Kelly Maes, Livia Vernimmen,
Sam De Schutter, Florence Van Laecke,
Michael Buyle, Tom Van Laere,
Dries Van De Velde, Jonas Meganck en
Chris Isaïe spelen deze moderne
volksvertelling.
Franky Van Hee regisseert.
meer info en tickets:
reservofoon Panta Rhei, 0474 68 32 55

Vlaamse ZANGSTONDE
Singhet ende weset vro nodigt iedereen van harte uit op zijn tiende
Vlaamse zangstonde. Deze vindt plaats op zaterdag 28 november vanaf
19.30 uur in het Cultuurcafé. Het Wichels Cocktailtrio begeleidt.
Deelnemen kost 5 euro. Je krijgt er drie halve liters gerstenat,
boterhammen en veel ambiance voor in de plaats.
meer info: Hugo Vercruyssen, 052 42 22 36
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Xeado gaat voluit!
live band uit Lochristi belooft bruisend najaarsspektakel
in Festivalhal Donkmeer
Al voor de derde keer palmt Xeado Festivalhal Donkmeer in voor een groot live muziekspektakel.
De band krijgt versterking van Raf Van Brussel, Alana Dante en Dex Dylan. De concerten vinden plaats op
vrijdag 27 (VIP-Night) en zaterdag 28 november, telkens om 20.30 uur.
Xeado heeft met ‘Voluit!’ een programma samengesteld dat mensen aanzet om mee te zingen en te swingen. De band loodst
het publiek in geen tijd doorheen een show vol amusement en toﬀe muziek met nostalgische traditionals en hedendaagse
popsongs. Xeado brengt ook een instrumentaal eerbetoon aan The Doors en Michael Jackson.
Tickets voor zaterdag 28 november kosten 17 euro in voorverkoop; 20 euro aan de kassa. Ze zijn ondermeer verkrijgbaar in
Cultuurcafé Berlare. Studenten krijgen 2 euro korting aan de kassa, op vertoon van een geldige studentenkaart. Groepen
vanaf vijftien personen betalen slechts 12 euro per ticket.
Wie interesse heeft voor de VIP-Night op vrijdag 27 november, belt 0497 52 85 10 of surft naar www.xeado.be/voluit.
meer info en tickets: 0498 45 24 98
www.xeado.be/voluit

Toen waren er nog maar…
Collectief Decorum speelt Agatha Christies
‘Tien kleine negertjes’
Tien kleine negers, die liepen in de regen.
Eentje werd er dood geregend.
Toen waren ze nog met negen.
Een stukje uit een eenvoudig kinderliedje dat iedereen kent. Maar Agatha Christie gebruikt
dit rijmpje als beklemmend leidmotief in een van haar bekendste thrillers: Tien kleine negertjes.
Tien mensen die elkaar niet kennen komen terecht op een eiland en raken daar afgesloten
van de buitenwereld. Dan, heel onverwachts, sterft een van deze tien. Hij is duidelijk geen
natuurlijke dood gestorven en dus zit de moordenaar op het eiland. Dit is de start van ruzies,
verdachtmakingen, zoektochten, twijfels en vragen. Wie heeft het gedaan?
Voorstellingen vinden plaats op 6, 7, 13 en 14 november, telkens om 20 uur in CC Stroming.
Tickets kosten 6 euro. De volledige opbrengst gaat ook dit keer naar een paar goede doelen.
meer info en tickets: Dirk Meesens, 052 42 36 85 en 0498 51 41 36
collectiefdecorum@hotmail.com
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MUZIEK ERNEST DE REGGE
weer even in Overmere
Iers koor luistert eucharistieviering op
Op zaterdag 5 december luistert het Iers gemengd koor ‘Enniscorthy Choral Society’ de eucharistieviering van 17.30 uur op in de parochiekerk van Overmere. Het
koor zingt voor deze gelegenheid vooral muziek van Ernest De Regge. Voor onze
gemeente een unieke kans om prachtige muziek van een dorpsgenoot te horen.
Ernest De Regge (1901-1958) werd geboren in Overmere, volgde privélessen orgel in de kathedraal van Gent en ging na
de normaalschool in Sint-Niklaas studeren aan het Lemmensinstituut. Daar kwam hij in contact met Ierland, een land met
prachtige en goed onderhouden orgels, maar weinig of geen geschoolde organisten. In 1923 stelde bisschop Fogarty hem
aan als muziekleraar in het ‘St. Flannan’s College’ en als organist-dirigent in de ‘St. Peter & Paul Cathedral’. Na zijn aanstelling
keerde hij nog geregeld terug naar België om verder compositie- en harmonielessen te volgen bij ondermeer Paul Gilson en
Lodewijk Mortelmans.
De Regge componeerde vaak voor gemengd koor: liederen op Engelse of Ierse teksten, missen, motetten. Daarnaast liet hij
heel wat piano- en orgelwerk achter. Hij won diverse belangrijke compositiewedstrijden.
Het gastkoor ‘Enniscorthy Choral Society’ uit Ierland is een amateurkoor met ambitie en telt ongeveer vijftig leden. Omdat
het in december een concertreis door België plant, hebben de kinderen van Ernest De Regge (Marie-Louise en Ghislaine)
bemiddeld om het koor ook in het geboortedorp van hun vader te laten optreden. Dat gebeurt nu in de eucharistieviering
van 5 december. Koor Meergalm en Orgelcomité Overmere ontvangen het koor uit Ierland en zorgen voor een ontmoetingsmoment na de mis in de Parochiale Kring.
meer info: Gilbert Wauman, 09 367 62 49 en gilbertwauman@gmail.com

KWISHAPPENING FOR LIFE
quiz ten voordele van Music for Life
KWB Overmere organiseert op vrijdag 18 december in de feestzaal van Vrije Basisschool Sint-Jozef
een kwishappening voor het goede doel. De quiz start om 19 uur.
Na enkele jaren onderbreking pakt KWB Overmere opnieuw uit met zijn Kwishappening. Hans De Thaey legt uit waarom
de vereniging net nu de draad terug opneemt: “Wij willen de volledige opbrengst van de quiz (sponsoring, inschrijfgeld en
drankverkoop) schenken aan Music for Life, de eindejaarsactie van Studio Brussel en het Rode Kruis.”
De derde editie van Music for Life zet opnieuw een ‘stille ramp’ in de kijker waarvoor het Rode Kruis zich inzet.
Voor de editie 2009 is dat malaria.
Net als vroeger is de Kwishappening van KWB Overmere een echte volksquiz. “Iedereen moet aan zijn trekken kunnen
komen. Van jonge snaak tot oude rot, van sportliefhebber tot cultuurminnaar, van noeste arbeider tot licentiaat klassieke
ﬁlologie, van rasechte Overmerenaar tot kersverse inwijkeling, van VTM-freak tot Klara-luisteraar”, belooft Hans De Thaey.

Deelnemen
Elke Overmeerse quizliefhebber kan een ploegje vormen met het gezin, de familie of vrienden.
Ploegen bestaan uit minimum drie en maximum vijf personen. Deelnemen kost 10 euro per ploeg. Dat is meteen jullie eerste
bijdrage aan Music for Life. Je ontvangt na inschrijving het volledige quizprogramma en –reglement. KWB Overmere voorziet
mooie prijzen. “Maar denk eraan: deelnemen voor het goede doel is belangrijker dan winnen”, aldus nog Hans.
meer info en inschrijven: Hans De Thaey, 09 367 90 43 en kwishappening@hotmail.com
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CC STROMING
NOVEMBER - DECEMBER 2009
meer info & tickets:

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

reductieprijzen
abonnementsprijs (abo)

voor iedereen t.e.m. 25 en vanaf 55 jaar
vanaf vijf voorstellingen, op hetzelfde moment gereserveerd

CC Stroming geniet de steun van de Vlaamse Overheid en de provincie Oost-Vlaanderen.
Wie graag nog uit gaat eten op de dag van een voorstelling, krijgt 10% korting bij de horecazaken waarmee CC Stroming een
samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend. Het gaat om ’t Pompierken (052 52 36 49), Galleria (09 367 93 46),
’t Oud Brughuys (052 42 69 32), De Boerenkrijg (09 367 52 20), Papadoc (052 42 20 08), ’t Cuisintje (052 42 73 61) en
De Nieuwe Pluim (09 367 80 70). Voorwaarden vind je op www.berlare.be/ccstroming.

KLASSIEK

Ensemble Herman Elegast | Memento
zaterdag 7 november, 20 uur | locatie: Sint-Pietersbandenkerk Uitbergen
Allerheiligen en Allerzielen. ‘Memento’ staat even stil bij het leven en de dood.
Het ensemble grasduint hiervoor in oude gregoriaanse en byzantijnse gezangen
en mengt ze wonderlijk met elkaar.
met: Herman Elegast (zang), Paul Poppe/Elegast (zang), Pieter Stevens (zang),
Gert De Wilde (klavecimbel), Nathalie Fransen (ﬂuit, luit en theorbe) en Albijn Poppe (cello)
8 / 7 (+55j) / 5 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

THEATERCONCERT

Elixir d’Anvers | Chateaubriand
zondag 15 november, 15 uur
Weldra opent het prestigieuze restaurant ‘Chateaubriand’ de deuren.
Voor deze gelegenheid is het befaamde salonorkest Elixir d’Anvers uitgenodigd.
De laatste voorbereidingen worden getroﬀen, maar niet alles loopt van een leien dakje.
Een productie met spitsvondige humor en zalige salonmuziek.
www.elixirdanvers.centerall.com
8 / 7 (+55j) / 5 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart
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VORMING

BASISCURSUS FOTOGRAFIE
In deze cursus schetsen we een algemeen kader van de mogelijkheden van fotograﬁe, met voorbeelden van wat
hedendaagse fotografen met het medium realiseren.
Een afwisseling van een esthetische en technische benadering, inclusief een beperkte syllabus.
Tijdens deze cursus worden opdrachten gegeven en praktische oefeningen gemaakt.
De laatste les besteden we aandacht aan courante, praktische digitale beeldbewerking.
data:
prijs:
inschrijven:
betaling:
code:
begeleiding:

dinsdag 17 en 24 november, 1, 8 en 15 december van 20 tot 22 uur
50 euro
tot 10/11 op 052 42 35 31 of cultuur.reserveren@berlare.be
zo snel mogelijk na inschrijving op 091-0113307-40 van CC Stroming
fotograﬁe
Marc Van Gysegem en Kathleen Wouters

HUMOR

KAMAGURKA | KAMAGURKA GENEEST
zaterdag 21 november, 20 uur
Kama bouwt zijn show op als een stijgende beursgraﬁek, met talrijke sublieme sketches
die balanceren tussen spanning en hilariteit.

www.kamagurka.com
11 / 10 (+55j) / 8 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

© Merlin Daleman

Het is weinigen gegeven het publiek van begin tot eind mee te slepen in één lange
rollercoaster. Verwacht je met ‘Kamagurka geneest’ aan een toegankelijke, gestructureerde
chaos zonder weerga!

STUDIO ZONDAG
BAD CIRKUZ

zondag 29 november, 19.30 uur
Bad Cirkuz zit op een sneltrein: afgelopen winter in de AB,
deze zomer op vele festivals. Dat moet een reden hebben.
Deze zeskoppige band imponeert met een huwelijk tussen pop,
blues en jazz.
En de twintigjarige zangeres beschikt over een stem
waarbij zwarte souldiva’s groen uitslaan van jaloezie.
www.myspace.com/badcirkuzband

GRATIS
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HUMOR

GILI | IEDEREEN PARANORMAAL
Gili steekt de draak met TV-formats rond waarzeggers en zesde zintuigen.
Gili is zeer interactief en uiterst verbazend. Want voor je het weet,
heb je zelf de gedachten van een andere toeschouwer in de zaal gelezen…
Gili staat voor een hilarische mix van absurditeiten en visuele comedy
en is een graag geziene gast in vele zalen, ook in het buitenland.
met: Lieven Gheysen (Gili)
11 / 10 (+55j) / 8 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

© Thijs Lowagie

zaterdag 5 december, 20 uur

LICHTE MUZIEK

HANNELORE BEDERT & GROEP | HELEMAAL
zaterdag 12 december, 20 uur

© Johannes Vande Voorde

Een mooiere start kan een mens zich bijna niet dromen.
Hannelores debuut-CD ‘Wat Als’ blijkt een zeer indrukwekkend visitekaartje
te zijn en de singles ‘Janker’ en ‘Helemaal’ doen het uitstekend op de radio.
Lovende pers alom. En tijdens Nekka-nacht kreeg ze een kolkend Sportpaleis muisstil.
www.hannelorebedert.be
12 / 11 (+55j) / 9 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

THEATER

SARAH RINGOET | ER SCHUILT EEN HOOLIGAN IN MIJ
vrijdag 18 december, 20 uur
De mens kan bewust de realiteit waarnemen en daar iets bij voelen.
Dat onderscheidt ons van andere levende wezens.
Maar het hoofdpersonage hier lijkt dit niet te kunnen.
Sarah Ringoet wisselt in deze tragikomische voorstelling
fatalistische gedachten af met hilarische understatements.
tekst, regie en spel: Sarah Ringoet
i.s.m. OPENDOEK v.z.w.
8 / 7 (+55j) / 5 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

FAMILIEVOORSTELLING
4HOOG | STIP (vanaf 3 jaar)

Plots is hij daar, zomaar uit het niets: een stip.
Een stip die geeft, aan een jongen die krijgt.
De jongen wil meer en meer.
Stip geeft en geeft, tot stip stopt met geven.
Wat nu?
Stip gaat over niet altijd krijgen wat je wil of meer krijgen dan je wenst.
www.4hoog.be
6 / 5 (+55j) / 5 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart
3 euro (kinderen tot 12j)
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© Nora Loontjens

zondag 20 december, 15 uur

TO E R I S M E

7

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

Een toeristisch eindejaarscadeau?
Nieuwjaar is in aantocht. Als je houdt van verrassende en originele cadeautjes, heeft de toeristische
dienst een leuke tip: schenk een wandel- of ﬁetsbox!
In iedere box vind je brochures van tien klassiekers onder de Oost-Vlaamse wandel- of ﬁetsroutes
met een gedetailleerde kaart en veel toeristische info. Er zijn drie verschillende uitgaven:
Trap mee! of Stap mee! is ideaal voor wie er eens op uit wil met het gezin of een groepje vrienden. Je kan onderweg halt houden voor een drankje of een hapje. Ook leuk voor kinderen want
dikwijls ligt er een recreatiepark op of langs het wandeltraject;
Met de Uit!-box maak je kennis met de klassieke toeristische trekpleisters in Oost-Vlaanderen,
met aangename rustpauzes op een terrasje of in een café. Je geniet onderweg van kunst, cultuur en natuur.
De Trap Door!- en Stap Door!-box zijn er voor de meer ervaren wandelaar. De trajecten liggen
alle tien in het heuvelachtige landschap van de Vlaamse Ardennen en gaan onverharde wegels
en paden niet uit de weg. Sommige routes bestaan uit meerdere lussen die je kan combineren.

•
•
•

De wandelboxen kosten 9 euro; de ﬁetsboxen 12 euro.

De toeristische dienst groeit
Berlare heeft al bijna een jaar een eigen toeristische dienst, erkend door Toerisme Vlaanderen als
gemeentelijk infokantoor. Deze dienst in opstart kent een grote groei en de dagjesmensen hebben
de weg naar het kantoor gevonden. Maar de dienst is er ook voor inwoners van Berlare zelf. Wist je
dat:
de toeristische dienst begeleide groepsbezoeken organiseert?
je hier gratis MP3-spelers kan ontlenen voor de I-bike ﬁetsroute van v.z.w. De Sperwer?
je hier ﬁetsen kan huren als je kennissen wil uitnodigen voor een leuke ﬁetstrip in en rond
Berlare?

•
•
•

Daarnaast geven de medewerkers je graag toeristische informatie over onze gemeente, regio
Scheldeland en de andere toeristische regio’s van Vlaanderen. Je vindt er ook:
het boek van Vlaanderen Vakantieland;
talrijke lokale en regionale ﬁets- en mountainbikeroutes (Ros Beiaardroute, Rozenroute,
Kastelenroute, …);
ﬁetsnetwerkpublicaties;
wandelroutes;
Topogids Vlaanderen ﬁetsroute: de nieuwste editie met het 800 km lange traject langs de
mooiste plekjes van Vlaanderen;
informatie over het culturele aanbod in Berlare.

•
•
•
•
•
•

Kom zeker eens langs tijdens de kantooruren. Je vindt de medewerkers elke dag in Museum Donkmeer (Donklaan 123) van 9.30 tot 16 uur.
meer info: toeristische dienst, 09 342 92 40 en toerisme@berlare.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.

Gids Etienne
Sinds kort versterkt Etienne Le Bon uit Berlare het gidsenteam van v.z.w.
Durme. Etienne is een begeesterd verteller. Zijn belangstelling gaat uit
naar de evolutie van het landschap, wat hij graag toont aan de hand van
oude prentkaarten.

Mooiste natuurplekje
De sociaal-culturele vereniging Pasar (het vroegere Vakantiegenoegens)
heeft een stek aan de rand van de Reservaatzone Donkmeer (omgeving
Brielstraat) uitgekozen als ‘mooiste natuurplekje’ van Berlare. Dit kadert in
het jaarthema ‘Buur Natuur’ van Pasar.

Zaterdag 21 november: Dag van de Natuur
Op de ‘Dag van de Natuur’ kan je kennismaken met het vele
(vrijwilligers)werk in tientallen natuurgebieden in Vlaanderen. Ook v.z.w.
Durme doet mee. Deze keer werken we de hele dag in Reservaatzone
Donkmeer. Ook voor kinderen wordt dit onvergetelijk!
Meebrengen: picknick, laarzen of werkschoenen en werkhandschoenen.
Wij zorgen voor drank en verse soep.
Afspraak om 9 uur aan de houten chalet bij ingang Nieuwdonk (Berlare).
Wie graag na de middag aansluit, verwachten we om 13.30 uur aan de
houten chalet.
meer info: Franki D’haese, 0496 57 26 23
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BERLARE WANDELT
Op woensdag 11 november organiseert de sportdienst, in samenwerking met de sportraad
en wandelclub de Boerenkrijgstappers, een wandelnamiddag in het kader van de Bloso-actie
‘Vlaanderen wandelt’. Pasar Overmere ondersteunt deze wandelhappening.
Er zijn drie trajecten: een korte wandeling, een gezinswandeling en een sportieve wandeling.
Deelnemen aan een van deze wandelingen kost 1 euro, inclusief verzekering, een hartverwarmertje onderweg en een hapje bij aankomst.
Vertrek- en eindpunt is de sporthal van Berlare. Starten kan tussen 13 en 15 uur.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

Recreatief BADMINTONTORNOOI
Liefhebbers van badminton kunnen op woensdag 11 november in sporthal
Overmere vanaf 9.30 uur meespelen in een recreatief tornooi. Er zijn reeksen
voor heren dubbel, dames dubbel en dubbel gemengd.
Inschrijven kan tot 1 november. Deelnemen kost 2 euro per persoon.
meer info: Jos Permentier, 0477 24 40 55
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Sportraad
zoekt sportfoto’s
De sportraad brengt graag het brede sportgebeuren in Berlare in beeld.
Daarom roept ze alle sporters, sportclubs en andere verenigingen die sportieve
activiteiten organiseren, op om digitale foto’s te bezorgen van wandeltochten,
ﬁetstochten, tornooien, wedstrijden, turnlessen, droppings, trainingen, …
Foto’s kan je bezorgen op cd-rom bij de sportdienst of via
sportfoto.berlare@skynet.be.

32

SPORT

Sportgala zoekt VERDIENSTELIJKE SPORTERS
Het gemeentebestuur en de sportraad bereiden het sportgala 2009 voor. Dat vindt
plaats op vrijdag 26 februari 2010 in CC Stroming. Het gala combineert de uitreiking
van sporttrofeeën met muzikale intermezzo’s en verbluﬀende sportdemo’s.
Geen sportgala zonder kampioenen en verdienstelijke vrijwilligers.
Wie komt in aanmerking voor een hulde op deze kampioenenviering:
alle sporters, zowel individuele sporters als sportploegen, die in 2009 een opmerkelijke
sportieve prestatie hebben geleverd;
Alle personen die zich als vrijwilliger reeds meerdere jaren verdienstelijk hebben gemaakt
om de sport in onze gemeente uit te bouwen.

•
•

Indien je zelf in aanmerking komt of je kent iemand die jou wil voordragen, vraag dan het
kandidatuurformulier en reglement op bij de sportdienst of download het formulier van
www.berlare.be.
De ingevulde kandidaturen moeten uiterlijk op donderdag 31 december 2009 ingediend zijn
bij de sportdienst. Net als bij de voorbije edities verkiest de sportraad uit deze kandidaten
een sporter van het jaar die de raad nog eens extra in de bloemetjes zet.
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be

GVK
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KERSTMOUNTAINBIKETOCHT
4Fun organiseert op zondag 20 december zijn tiende kerstmountainbiketocht.
Vertrekken kan tussen 8.30 en 11 uur aan de cafetaria van sporthal Overmere.
Je kan kiezen tussen een rit van 30 of 50 km.
Deelnemen kost 3 euro, inclusief gratis hotdog bij aankomst.
meer info: Jos Permentier, 0477 24 40 55

KIDSday SKV Overmere
Zondag 22 november zijn
alle duiveltjes, preminiemen
en miniemen de sterren op
Voor, tijdens en na de derby
hun Kidsday.
FC SKV Overmere – KFC He
ikant kan je komen geniete
De Kidsday begint om 14 uur
n van al dat nieuw talent.
; de wedstrijd van het eerste
elftal is om 15 uur.
meer info: Piet Van der Syp
t, 0496 31 25 03 en vander
syptpiet@hotmail.com
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ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER
6, 7, 13 & 14/11
6&7/11

Collectief Decorum met ‘Tien kleine negertjes’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 36 85)
Les Femmes Uniques met ‘Vedettes Uniques’ om 20 uur in CC Stroming (0475 94 20 54)

7/11

Ensemble Herman Elegast met ‘Memento’ om 20 uur in parochiekerk Uitbergen (052 42 35 31)

7/11

JTV Brigand, Dames tegen Bell’s Temse om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

7/11

JTV Brigand, Heren B tegen Sferos Deinze om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

7/11

K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen, fanfarequiz om 20 uur in SCC De Venne (0498 75 06 87)

8/11

Handbalclub Berlare tegen DB Gent om 11.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)

8/11

Les Femmes Uniques met ‘Vedettes Uniques’ om 15 uur in CC Stroming (0475 94 20 54)

11/11

Recreatief badmintontornooi vanaf 9.30 uur in sporthal Overmere (0477 24 40 55)

11/11

Sportraad, Berlare wandelt vanaf 13 uur aan sporthal Berlare (09 356 89 56)

12/11

Bibliotheek, vertellingen over helden en schelmen om 20 uur in CC Stroming (052 42 61 88)

13, 14, 20 & 21/11 Panta Rhei met ‘De Manke’ om 20 in Feestzaal Overmere (0474 68 32 55)
14/11

Chiromeisjes Overmere, Femmes Fatales Deluxe in kantine SKV Overmere (0485 47 37 80)

14/11

Dansschool 2B Funky, showcase om 20 uur in CC Stroming (saﬁa.aggoune@telenet.be)

14/11

JTV Brigand, Heren B tegen PNV Waasland om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

15/11

Elixir d’Anvers met ‘Chateaubriand’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

15/11

Verzamelclub De Biekorf, ruilbeurs en rommelmarkt van 8 tot 17 uur in Festivalhal Donkmeer
(09 367 42 59)

17/11

Cultuurdienst, start basiscursus fotograﬁe om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

21/11

v.z.w. Durme, Dag van de natuur vanaf 9 uur afspraak aan houten chalet ingang Nieuwdonk
(0496 57 26 23)

21/11

Handbalclub Berlare tegen Denderbelle om 19.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)

21/11

JTV Brigand, Heren A tegen Webis Wevelgem-Bissegem om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele
(0474 54 02 34)

21/11

Kamagurka met ‘Kama geneest’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

23/11

Bibliotheek, lezing over biodiversiteit op tafel om om 20.15 uur in bezoekerscentrum Donkmeer
(052 42 61 88)

27&28/11

Xeado met ‘Voluit!’ om 20.30 uur in Festivalhal Donkmeer (0498 45 24 98)

28/11

Singhet ende weset vro, zangstonde om 19.30 uur in Cultuurcafé (052 42 22 36)

29/11

Studio Zondag met Bad Cirkuz om 19.30 uur in Cultuurcafé (052 42 35 31)

35

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER
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4/12

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

5/12

Gili met ‘Iedereen paranormaal’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

5/12

JTV Brigand, Dames tegen Sigivok Sint-Gilis-Waas om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

5/12

JTV Brigand, Heren B tegen Sigivok Sint-Gilis-Waas om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

6/12

Handbalclub Berlare tegen O. Brugge om 11.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)

11/12

Gemeenteschool Uitbergen, kersthappening vanaf 18.30 uur op de school (09 367 50 88)

11/12

Eindejaarskwis om 20 uur in CC Stroming (0494 44 18 46)

12/12

Hannelore Bedert met ‘Helemaal’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

12/12

JTV Brigand, Dames tegen Spectrum Moerbeke A om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

12/12

JTV Brigand, Heren B tegen Belvoc Belsele om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)

12/12

Vrije Basisschool De Duizendpoot, kerstmarkt vanaf 14 uur op de school Nieuwstraat (052 42 37 29)

13/12

Handbalclub Berlare tegen Elita Lebbeke om 11.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)

18/12

KWB Overmere, Kwishappening for Life om 19 uur in Vrije Basisschool Sint-Jozef (09 367 90 43)

18/12

Sarah Ringoet met ‘Er schuilt een hooligan in mij’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

19/12

JTV Brigand, Heren A tegen Olva Brugge om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)

19/12

Oxfam Wereldwinkel Berlare, geschenkenbeurs van 11 tot 21 uur in CC Stroming (0472 46 88 13)

20/12

4Fun, kerstmountainbiketocht met vertrek tussen 8.30 en 11 uur aan sporthal Overmere
(0477 24 40 55)

20/12

4Hoog met ‘Stip’ om 15 uur in CC Stroming (052 42 35 31)

26/12

Unizo Overmere, winterbraderie vanaf 17 uur op het kerkplein in Overmere (09 367 65 12)

27/12

Gemeentebestuur, kerstmarkt van 11 tot 18 uur in kasteelpark Berlare (052 43 23 40)

31/12

Bosquimano, eindejaarsfuif om 0.30 uur in CC Stroming (0496 36 69 22)

WIE? WAT? WAAR?
GEMEENTEBESTUUR BERLARE

GEMEENTERAADSLEDEN

BURGEMEESTER

Luc Vercruyssen

Karel De Gucht, titelvoerend burgemeester
Hoogstraat 9, Berlare
burgemeesterdegucht@berlare.be

052 42 53 86

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: dinsdag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Verder 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

Kris Malﬂiet
Frank Lippens
gemeentesecretaris

Wim Arbijn
Kruisstraat 45, Overmere
0486 42 13 24
schepenarbijn@berlare.be
milieu, informatica, verkeer en mobiliteit
spreekuur: maandag van 19.30 tot 20.30 uur
en zaterdag van 11 tot 12 uur in het gemeentehuis, Dorp 22
Gunther Cooreman
Salvialaan 20, Berlare
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

Turfputstraat 88a, Berlare
052 42 23 25
l.vercruyssen@skynet.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
schatteman.freddy@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

0472 47 99 81

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

Heide 12a, Berlare
0475 46 41 77
kris.malﬂiet@telenet.be
Dendermondse stwg 74a, Overmere 052 43 23 41
secretaris@berlare.be

GEMEENTEHUIS BERLARE
Dorp 22, Berlare

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

openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag
8-12 uur / 13-17 uur
donderdag
8-12 uur
vrijdag
8-12 uur
ook 1ste en 3de zaterdag
dienst bevolking en technische dienst 9.30-12.30 uur (loket dicht 12.15 uur)
sluitingsdagen gemeentehuis
maandag 2 november, woensdag 11 november,
donderdag 24, vrijdag 25
en donderdag 31 december
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GEMEENTEHUIS OVERMERE
Baron Tibbautstraat 2, Overmere
09 367 87 55
openingsuren:
woensdag van 13.30 tot 18 uur
zaterdag van 9.30 tot 12 uur
sluitingsdagen: zie gemeentehuis Berlare (blz. 37)

Initiatief Buitenschoolse kinderopvang
coördinatoren: Patricia Poppe & Anja Nobels
052 42 77 04
jeugd.kinderopvang@berlare.be
locatie Berlare:
052 42 49 41
locatie Overmere:
09 367 62 44
locatie Uitbergen:
09 367 94 29

> DRUGPREVENTIEDIENST
GEMEENTEHUIS UITBERGEN
Veerstraat 10, Uitbergen
09 367 50 66
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur
sluitingsdagen: zie gemeentehuis Berlare (blz. 37)

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

052 43 23 44

diensthoofd: Karine Lammens
bevolking@berlare.be

> TECHNISCHE DIENST

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

> MILIEUDIENST
milieuambtenaar: Gaby De Bruycker

> FINANCIËLE DIENST
ontvanger: August Wouters

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

0485 91 00 11
drugpreventie@berlare.be

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

BUITENDIENSTEN

De bib is gesloten op 2 november, 11 november, 24 december,
26 december en 31 december.

> CULTUURDIENST / CC STROMING

> SPORTDIENST

Dorp 101, Berlare
052 42 35 31
diensthoofd: Stijn De Coster
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 op 2 en 11 november
en van 24 december t.e.m. 3 januari

> DIENST JEUGD & VORMING
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Gaver 72
coördinator: Amber Vande Winckel
openingsuren op afspraak

Gaver 72, Berlare
052 42 77 56
diensthoofd: Amber Vande Winckel jeugd.vorming@berlare.be
openingsuren
maandag 9-12 uur
dinsdag
9-12 uur / 13-19 uur
woensdag 9-12 uur / 13-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur
openingsuren 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
De administratie is gesloten op 2 en 11 november
en van 21 t.e.m. 27 december.

09 367 87 55

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
052 42 28 92
maandag 13-15 uur
dinsdag
13-15 uur
woensdag 13-15 uur
De administratie is gesloten op 2 en 11 november en van 24 december
t.e.m. 3 januari.

> TOERISTISCHE DIENST / INFOKANTOOR
Museum Donkmeer, Donklaan 123
09 342 92 40
coördinator: Karolien De Smedt
toerisme@berlare.be
openingsuren
elke dag van 9.30 tot13 uur en van 13.30 tot 16 uur
De dienst is gesloten van 24 december t.e.m. 3 januari.

> EENDENKOOI
openingsuren
- weekdagen
10-16 uur
- weekend- en feestdagen
10-17 uur
De Eendenkooi is gesloten van 24 december t.e.m. 3 januari.

0473 18 00 66

ANDERE DIENSTEN
> SECRETARIS OCMW

> CONTAINERPARK
Bollewerkstraat, Berlare
052 42 69 65
Inlichtingen Verko/DDS
052 21 39 91
openingsuren
dinsdag
14-18 uur
woensdag 13-18 uur
donderdag 13-18 uur
Aanmelden uiterlijk 15 minuten
vrijdag
14-18 uur
vóór sluitingsuur
zaterdag 9-15 uur
Het park is gesloten op 10 en 11 november en 25 en 26 december.

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

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

09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be

> GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE

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

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

Hilde Van der Jeugt

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

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

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ CV
HULP IN WONINGNOOD
Gaver 70, Berlare

052 42 57 60

> VOORZITTER:
> PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA)
Dorp 96
052 42 80 41
PWA-beambte: An Vanhove
pwa.berlare@skynet.be
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur.
Het kantoor is gesloten op 2 en 11 november en van 24 december t.e.m.
3 januari.

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

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
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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

FOTOWEDSTRIJD

1
2

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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© MVG
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Winnaar Infogem september-oktober
(oplossing: rondpunt Klappel):
Hubert Hornikx (Pachthofdreef 1) mag zijn waardebon
komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.
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Artikels en activiteiten voor de kalender voor het volgende nummer januari-februari
worden verwacht ten laatste op dinsdag 8 december op het nieuwe redactiesecretariaat:
Communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be
Graag teksten aanleveren in Word; foto’s apart als fotobestand (jpg, eps, tiﬀ, bmp).
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Startdag Chirojongens Sint-Jan Berchmans Berlare
op zondag 4 oktober aan de Scheve Villa.

Sedert de renovatie van de Eendenkooi stijgt de vraag naar begeleide
groepsbezoeken. Bel 09 342 92 40.

De kleuters van Vrije Basisschool Donk smulden onlangs
van zelfgemaakte appelﬂappen!
v.z.w. Bosquimano opende het nieuwe cultuurseizoen in CC Stroming
met een uitverkocht ‘Het Woord’.

BSC Tuinhuis won het zevende minivoetbaltornooi
van V.M.D. de gust.
Mooi weer en veel volk voor Berlare zingt! op het Kapelleplein.

Kaartersclub ‘Voor Outer en Heerd’ heeft zijn seizoen afgesloten met een
hulde aan hun koning, Frank Van Laere. Iedere derde vrijdag van de maand
kaarten zij in de sporthal van Overmere.

© LDG-Studio
Maar liefst 2.359 mensen kwamen op 17 en 18 oktober een
kijkje nemen in het nieuwe Woonzorgcentrum Ter Meere.

© Marc Van Gysegem
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