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Terugblik in beeld

De cultuurraad zette Steven Prengels, Frank Van Laecke, Festivaria,
K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen en Taverne ’t Veerhuis
in de bloemetjes tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Afgelopen winter is hard gewerkt in Reservaatzone Donkmeer.
Langsheen de drassige oever werd heel wat hout gekapt.
In de lente komt daar vanzelf riet, belangrijk voor paaiende vissen en broedvogels.

© MVG

Winnaar Infogem januari-februari
(oplossing: detail kerkhof Overmere):
Geert Van Peteghem (Wilgenpark 22) mag een
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis
van Berlare.

Wonen & bouwen
Een spaarzame energiegebruiker wint altijd

De Scheldebroektochten van de Boerenkijgstappers lokten 2.800
wandelaars naar onze gemeente. De wandeling bracht bovendien
2.000 euro op voor Haïti 12-12.

© Eddy Copers
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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!

binnenkant achterﬂap
Eind januari werd 1.500 kg nieuwe vis in het Donkmeer uitgezet.
Vissen maar!

Ongeveer 400 dorpsgenoten kwamen ontbijten voor de
wederopbouw van Haïti. Een initiatief van de GROS, in samenwerking
met verschillende verenigingen en vrijwilligers.
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Beste inwoners
We zullen ons begin 2010 herinneren als een periode met veel winterse neerslag. Pret voor de een
(denk maar aan het bijzonder geslaagde ‘Ter land, ter Donk en in de sneeuw’); ellende voor de
ander. Onze gemeentelijke strooidiensten maakten vele overuren en leverden puik werk.
Maar uiteindelijk werden ze gecounterd door een gebrek aan strooizout in heel het land.
Tijd voor een prille lente.
Na de sneeuw komt ruimte voor nieuwigheden. Op 3 april openen we oﬃcieel de eerste fase van
het Donkoeverpark. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar de opwaardering van het
toerisme in onze gemeente. Op dezelfde site komt heel binnenkort ook de nieuwe stek van de
lokale politie. En in Overmere is weldra het eerste deel van het sportpark klaar.
Nu de gladde wegen van de baan zijn, herbekijken we ernstig het mobiliteitsplan voor onze
gemeente. Dit plan zet de krijtlijnen uit en bepaalt welke richting we uit willen met mobiliteit en
verkeer. We nodigen iedereen uit om het ontwerp met de nodige aandacht en een kritische blik in
te kijken. In de marge van dit plan zetten we ook in op het aantrekkelijke netwerk van trage wegen
als alternatieve autovrije weggetjes voor recreatieve en functionele doeleinden.
Met het smelten van de sneeuw wordt helaas ook het zwerfvuil weer zichtbaar. Toch komen we
hier op kruissnelheid. Naast de jaarlijkse zwerfvuilactie in maart, blijft ons zwerfvuilteam op pad
gaan om de straten proper te houden. Maar er komt ook een actie (‘Krak-campagne’) om iedereen
aan te zetten om het vuil in de eigen straat te weren. Hou daarom het Sint-Annaplein in de gaten.
Weg met de kou. Ik wens jullie een zonnige lente toe. En vergeet niet af en toe te genieten van de
prachtige gemeente waarin wij allen wonen.

Met vriendelijke groeten

Wim Arbijn
schepen bevoegd voor milieu, verkeer, mobiliteit en informatica
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Drie dagen avontuur in de Ardennen
Expeditie Oostkantons voor iedereen van 12 tot 14 jaar
Ben je geboren in ’96, ’97 of ’98? Dan daagt de sportdienst jou uit voor een gigantisch avontuurlijke kick: expeditie
Oostkantons 2010. Drie dagen en twee nachten lang.

De missie
Neem op dinsdag 6 april de trein in het station van Zele. Aankomstplek is een chalet in Mont, een piepklein dorpje in de
omgeving van Malmedy. Dompel je onder in de woeste natuurpracht tijdens deze sportieve en grensverleggende
driedaagse. Keer terug op donderdag 8 april.

Programma
Zet je tanden in een oriëntatietocht, spectaculaire mountainbiketochten en een spannend bosspel.
Uitrusten doe je met bowlen, een maﬀe quiz, een gezellige barbecue en een mysterieus kampvuur.

Prijs
Geloof het of niet: dit hele pakket (vervoer, verblijf, activiteiten, eten en drinken) kost slechts 80 euro.

Inschrijven
Klinkt spannend? Schrijf je dan snel in bij de sportdienst.
Je moet minimum twee weken vóór aanvang de expeditie betalen. Anders vervalt de inschrijving.
Betalingen zonder voorafgaande inschrijving worden niet aanvaard.
meer info:

sportdienst Berlare, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
expeditieleider Remo, 052 42 26 61

meer vrije tijd
vanaf blz. 21

Nieuwe reeks Start to run
Na de successen van de voorbije jaren komt er een nieuwe reeks ‘Start to run’. Deze begint
op maandag 29 maart in Uitbergen.
Met ‘Start to run’ kan iedereen, ongeacht leeftijd en conditie, in tien weken tijd een aanvaardbare conditie opbouwen. Samen met de jogbegeleider oefenen de deelnemers twee
keer per week. Na deze lessenreeks is iedereen in staat vlot 5 km ononderbroken te lopen.
Deelnemers kunnen dan een 5 km-test aﬂeggen en mogen gratis deelnemen aan ‘Rond de
Donk’ op zondag 20 juni.
wanneer:
verzamelplaats:
prijs:

op maandag en donderdag van 19.30 tot 20.30 uur
kerkplein Uitbergen
20 euro voor twintig begeleide lessen (tien weken)

Vooraf inschrijven bij de sportdienst: 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
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KVLV Berlare hangt het uit
meer natuur & milieu
vanaf blz. 17

KVLV Berlare draagt haar steentje bij om energie te besparen. Met de ludieke actie ‘Hang het
uit!’ maakt de vereniging ons duidelijk dat wij allemaal met kleine inspanningen al heel wat
energie kunnen besparen. Liliane Benaerens van KVLV Berlare: “Wist je dat een droogkast
die drie keer per week draait, al vlug 93 euro per jaar kost? Daarom laten we graag met onze
actie zien dat de wasdraad een waardig en gratis alternatief blijft.”
De ‘Hang het uit!’-actie vindt plaats op zondag 18 april op het dorpsplein van Berlare. KVLV
heeft voor een leuk animatieprogramma gezorgd: je krijgt tips en raad van een wijze oma, er
is koﬃe en gebak, en de kinderen amuseren zich met een ballonwedstrijd, leuke kinderspelletjes en een demonstratie rope skipping.
meer info: Liliane Benaerens, 052 42 26 89 en lilianebenaerens@hotmail.com

NIEUWE ZOMERREGELING kinderopvang en speelplein
Kinderen zijn al jaren bij ons welkom tijdens de zomervakanties. Het gemeentebestuur heeft
hiervoor een stevige reputatie uitgebouwd met twee succesformules: kinderopvang en
speelpleinwerking (10 tot 15 jaar).
Vanaf deze zomer splitsen we de werking op in leeftijden. Iedereen tot en met 9
(tot en met geboortejaar 2001) is welkom op een van de drie locaties kinderopvang.
Kinderen vanaf 10 (vanaf geboortejaar 2000) verwachten we op het speelplein.
meer info:

kinderopvang, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be
speelplein, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be

meer gemeente info
vanaf blz. 4
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GEBOORTES, OVERLIJDENS, HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken
en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten

26/11/2009
01/12/2009
03/12/2009
04/12/2009
04/12/2009
04/12/2009
05/12/2009
07/12/2009
09/12/2009
14/12/2009
21/12/2009
23/12/2009
29/12/2009
29/12/2009
29/12/2009
29/12/2009
29/12/2009
02/01/2010
02/01/2010
03/01/2010
07/01/2010
10/01/2010
13/01/2010
13/01/2010
14/01/2010
15/01/2010
15/01/2010
15/01/2010
18/01/2010
19/01/2010

Willox Rune
Diallo Mauro
Deschrijver Chloé
Delplancke Esmée
Gistelynck Killian
Vermeir Lentel
Rasschaerdt Dolan
Tanghe Finn
Chircu Darius
De Coster Mathis
Souki Walid
Vercammen Emiliano
De Kock Pieter
D’hont Stijn
Lepouttre Rhune
Meirsman Fien
Van den Bremt Kiara
De Saedeleer Yana
D’haeseleer Thelma
De Rouck Lore
De Wael Xiani
De Pelecijn Noor
Jespers Imke
Van de Wille Zoran
Neyt Yade
Nuytens Mathis
Meganck Elise
Claessens Sem
De Doncker Runar
Van Audenhove Connor

Geregistreerde overlijdens
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08/12/2009
08/12/2009
08/12/2009
11/12/2009
12/12/2009
16/12/2009
18/12/2009
20/12/2009
22/12/2009
24/12/2009
26/12/2009

Guns Leopold (°30/12/1934)
Hertecant Arthur (°31/12/1921)
De Backer Marcel (°12/12/1915)
De Weerdt Agnes (°19/12/1930)
Droeshout Yvona (°25/08/1923)
Gentier Yvonne (°13/07/1926)
Heirman Angela (°25/01/1922)
Taelman Maria (°16/04/1919)
Van der Sypt Gilbert (°26/04/1932)
Baeyens Vera (°24/11/1936)
De Smet Daniel (°12/04/1944)

27/12/2009
27/12/2009
27/12/2009
29/12/2009
29/12/2009
30/12/2009
31/12/2009
02/01/2010
03/01/2010
05/01/2010
05/01/2010
06/01/2010
06/01/2010
12/01/2010
13/01/2010
14/01/2010
14/01/2010
17/01/2010
17/01/2010
18/01/2010
20/01/2010
20/01/2010
21/01/2010
23/01/2010
24/01/2010
26/01/2010
29/01/2010

Dauwe Martha (°17/12/1924)
Verschoote William (°18/01/1946)
De Bock Leonie (°15/04/1928)
Van Heesvelde Georgette (°11/09/1924)
Verbinnen Yvonne (°06/04/1926)
Verleyen Robert (°28/09/1928)
Ganzeman Achille (°06/05/1932)
Malin Emilia (°20/12/1933)
Van Cauteren Paulus (°03/04/1931)
Buyse Francine (°23/02/1945)
Van Wesemael Raymond (°25/10/1929)
Vander Sype Marguereta (°30/08/1917)
Van den Bossche Aimé (°12/05/1951)
Dhaenens Josephine (°13/10/1922)
Van Laere Etienne (°04/03/1950)
De Naer Jozef (°31/08/1943)
Heyndricx Annie (°22/06/1940)
De Smet Leopoldine (°28/04/1911)
De Bruycker Hilda (°03/01/1927)
Grymonprez Rudy (°08/12/1949)
Bauwens Hubert (°08/02/1945)
Ghysels Anny (°20/05/1937)
Braeckman Gustavus (°09/05/1938)
Van den Eeckhout Gaston (°16/09/1937)
Van den Broeck Gustaaf (°30/07/1929)
Veldeman Georges (°03/08/1926)
Van Wesemael Elisabeth (°05/04/1915)

Voltrokken huwelijken

12/12/2009
19/12/2009
19/12/2009
22/01/2010
23/01/2010

De Munter Gray en Verstraeten Ellen
Heiremans Michaël en Wijnant Hester
Heuvinck Nico en De Pauw Charlotte
Lamberts-Van Assche Kristel en De Vrieze Veronique
De Coensel Walter en Cornelis Tina

Gouden jubilea

12/12/2009
26/12/2009
15/01/2010
16/01/2010
29/01/2010

Nimmegeers Theophiel en Ongena Liliane
Zaman Jules en Goossens Denise
De Cock Gerard en Verhaegen Rosa
De Gelder Marcel en Van de Vyver Monique
De Clerck Charles en De Beul Jeanine
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Vlaamse overheid lanceert website over GAMEN
De vraag naar betrouwbare informatie over gamen is groot: veel ouders weten nauwelijks waar
hun kinderen zich aan de spelconsole of computer mee bezighouden.
Op www.vlaanderen.be/gaming kunnen ze een onderscheid leren maken tussen pakweg
Grand Theft Auto en De Sims. Of tussen een partygame en een serious game.
De site informeert over de gevaren van computerspelen, maar ook over de voordelen ervan.
Daarnaast is er ruimte voor informatie over jobs in de gamesector en zijn er talrijke links naar
tijdschriften en discussieforums.
meer info: www.vlaanderen.be/gaming

Openbaar onderzoek voor extra serviceﬂats
Het gemeentebestuur wil op de plaats waar nu het lege rusthuis Herfstvreugde staat, serviceﬂats bouwen.
Maar dat is niet mogelijk met het huidige bijzonder plan van aanleg. Om deze situatie ongedaan te maken,
komt er een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de bestemming van de grond wijzigt.
In plaats van een zone voor openbaar nut wordt deze site een woongebied.
Meteen neemt dit RUP op dat het woongebied van het oude rusthuis Ter Meere verandert in een zone voor openbaar nut.
De gemeenteraad heeft dit RUP ‘Baron Tibbaut-Gaver’ voorlopig vastgesteld. Maar inwoners kunnen ook nog hun zeg doen
tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 19 maart tot en met 17 mei.
Je kan het dossier inkijken tijdens de openingsuren van de technische dienst of online op www.berlare.be.
Je vindt daar ook hoe je eventuele opmerkingen of bezwaren indient.
meer info: stedenbouwkundig ambtenaar, 052 43 23 46 en ruimtelijke.ordening@berlare.be
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Nieuws uit de GEMEENTERAAD
In deze 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.

Gewijzigde parkeersituatie aan Feestzaal Overmere
De parkeerplaatsen net voor Feestzaal Overmere zijn al jaren voorbehouden voor gemeentepersoneel. Die regeling dateert nog uit de tijd van de gemeenteschool. Een achterhaalde
situatie die het gemeentebestuur nu heeft rechtgezet. Voortaan mag iedereen vrij parkeren op
deze parking. Handig voor klanten van winkeliers en bezoekers van de Feestzaal. Het bestuur
voorziet wel een uitzondering voor de twee parkeerplaatsen dichtst bij de ingang van de zaal.
Op weekdagen mag je op deze twee plaatsen tussen 7 en 18 uur maar een halfuur parkeren. De
maatregel is bedoeld voor ouders die zo hun kinderen veilig kunnen afzetten of oppikken aan
de buitenschoolse kinderopvang.

Zone 70 in Bontinckstraat
Het gemeentebestuur van Laarne heeft een zone 70 ingevoerd in de Bontinckstraat op zijn
grondgebied. Berlare voert nu dezelfde maatregel in voor de duidelijkheid en veiligheid van de
weggebruikers.

Investeringen brandweer
Het gemeentebestuur maakt heel wat middelen vrij voor het brandweerkorps.
Het vernieuwt de verwarming in de kazerne (18.600 euro), en koopt om bijna 60.000 euro
nieuwe kledij en noodzakelijke uitrusting. Verder voorziet het bestuur in 2011 een uitbreiding
van de kazerne. In het budget 2010 is daarom al 50.000 euro opgenomen voor het ontwerp van
dit project, dat tevens een jeugdontmoetingscentrum integreert. Het gemeentebestuur levert
deze noodzakelijke inspanningen, want de veiligheid van de Berlaarse burger is een absolute
topprioriteit.

OCMW Lokeren sluit aan bij intergemeentelijk drugpreventieproject
De gemeenteraad gaat akkoord met een uitbreiding van de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst drugpreventie. Na Zele en Berlare treedt nu ook OCMW Lokeren toe, dat
zelf vragende partij was. OCMW Lokeren engageert zich meteen om het project te trekken.
Samen werven de drie partners een voltijdse intergemeentelijke drugpreventieambtenaar aan.
Deze krijgt een bureau in alle drie de gemeenten.

Nieuwe straatverlichting voor Bergstraat, Bunderdreef, Leopolddreef en Baron Tibbautstraat
De gemeenteraad keurt een oﬀerte goed van Eandis om het elektriciteits- en openbaar
verlichtingsnet ondergronds te brengen in Bergstraat, Bunderdreef, Leopolddreef en Baron
Tibbautstraat. Meteen komt er in deze straten ook nieuwe straatverlichting.
meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretaris@berlare.be
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BURGEMEESTERSBAL
Titelvoerend burgemeester Karel De Gucht en waarnemend burgemeester Katja
Gabriëls nodigen alle inwoners van harte uit op het eerste burgemeestersbal van
deze legislatuur. Het vindt plaats op 27 maart in Festivalhal Donkmeer.
Om 19 uur kan je aanschuiven voor een aperitief, een buﬀet met drie gerechten (wok,
paella en scampi met tagliatelle) en een dessert. De dans wordt geopend om 21.30 uur.
Eetkaarten kosten 25 euro. Wie liever alleen komt dansen vanaf 21.30 uur, betaalt in voorverkoop 5 euro inkomgeld.
De opbrengst van dit bal gaat gedeeltelijk naar de ﬁetspoetsdienst op de Donk,
een inclusieproject van dagcentrum De Sperwer v.z.w.
“De Sperwer v.z.w. is al jaren actief en zichtbaar aanwezig in onze gemeente.
De organisatie zet zich in voor mensen met een beperking, zowel op het vlak van wonen,
werken als vrijetijdsbesteding. Het gemeentebestuur breidt dit jaar Festivalhal Donkmeer
uit. Ook de ﬁetspoetsdienst van De Sperwer v.z.w. krijgt hierin een plaats. Daarom vonden
wij het zinvol dat de medewerkers een deel van de opbrengst kunnen besteden aan de
inrichting van hun nieuwe lokalen”, aldus burgemeester wn Katja Gabriëls.
Kaarten verkrijgbaar:

gemeentesecretariaat, Dorp 22
burgemeestersbal@hotmail.com
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Vóór ze een hulppakket kregen, werd nagegaan hoe groot het gezin was en tegelijk het inwonersregister bijgevuld.
Wat overbleef na de ‘gewone’ bedeling, werd klaargezet om te worden opgehaald.

Stopt actie voor Roemeense Vîrtop na 20 jaar?
In januari twintig jaar geleden stonden voor het eerst zes inwoners uit Berlare in het
Roemeense dorpje Vîrtop. Het was het begin van vijf jaar intense werking om dat
‘geadopteerde’ dorpje te helpen. Nu dreigt het doek te vallen.
De actie begon op 23 december 1989. Onder de indruk van de beelden over Roemenië, waar
een opstand heerste tegen het bewind van Ceaucescu, riep Willy Pardaens in het toenmalige
jeugdhuis Joko op tot actie. De oproep voor een kleren- en voedselinzameling werd een succes.
Op de inzameldag vernam de actiegroep van de organisatie ‘Adoptiedorpen Roemenië’ dat de
inzameling voor het dorpje Vîrtop zou zijn. Berlare besliste om het voedsel en de kledij niet met
het konvooi naar het centrale Brasov te voeren, maar zelf naar Vîrtop te rijden. De zes, Willy
Pardaens, Gilbert Vande Wiele, Noël De Backer, Jacques Schreurs, Antoine D’Heer en Nico
Keppens, vertrokken op 4 januari en bereikten Roemenië twee dagen later. Onderweg waren
hier en daar nog sporen van het geweld van de opstand te zien.

Kleding- en infrastructurele hulp
In Vîrtop wist men niets af van de komst uit Berlare. Er waren nog heel wat discussies alvorens
alles mocht worden uitgeladen. Het werd niet de enige tocht. In juni stond er al terug een
vrachtwagen, in december zelfs vijf tegelijk en een hele bus met mensen van hier. Er ging toen
ook hulp naar een weeshuis. De acties uit de Donkgemeenten kregen heel wat belangstelling in
de nationale pers en inwoners uit Moerbeke, Wichelen en Zele en later nog Hamme sloten zich
aan.
Snel ging het comité over tot meer infrastructurele hulp. In 1991 werd een nieuw dispensarium
gebouwd. Zo kon de enige dokter uit het dorp blijven. Dit huzarenstuk werd tussen juni en
augustus geklaard, met eigen vrijwilligers die tijdens de vakantieperiode op- en afreden.
De jaren nadien volgden nog de bouw van een sanitair blok naast de school, een nieuw dak
voor de school en de restauratie van het ‘cultureel centrum’. Tussendoor werden de plaatselijke
politici wegwijs gemaakt in wat een democratie ook is: ten dienste staan van de bevolking. Met
hulp van hier kwam er zelfs een eerste volksvergadering om er de bevolking op te wijzen dat
ook zij een inspanning moest leveren als ze haar toestand wou verbeteren.
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Opening dispensarium

Terug in Berlare: ontvangst in het gemeentehuis.

Sparen, maar geen voorstellen
In 1994 besliste men hier om de opbrengst van eigen acties (onder meer pralineverkoop, wegen veldritwedstrijden) en de gemeentelijke subsidies te sparen om bij te dragen bij voorstellen die vanuit Vîrtop werden verwacht. Vîrtop werd aangezet om bij de eigen regering aan te
dringen op een waterleidingsnet, waar Berlare zou aan meebetalen. Omdat ook Virtôp een
meer heeft, kwamen er zelfs stemmen op om er een toeristische gemeente van te maken. Maar
er kwam geen reactie op de Berlaarse suggesties. De inwoners kwamen evenmin met eigen
initiatieven op de proppen. Na de ‘tiende verjaardag’-ontvangst in het gemeentehuis in Berlare
vielen dan ook de laatste contacten weg.
Omdat er geen nieuws over Vîrtop meer kwam, verminderde ook de belangstelling bij de bevolking van de Donkgemeenten. Het beoogde doel - evolueren van adoptie naar verbroedering - is
echter nog niet bereikt.

En nu?
Contacten met Moerbeke, dat de kledingbedelingen wat langer aanhield, leerden dat de school
meer nationale steun krijgt, en dat het dispensarium goed is onderhouden. En vooral, dat met
Europees geld waterleiding is aangelegd. Hierdoor zijn de onhygiënische waterputten niet
meer nodig en is de watertoevoer verzekerd. Voor wie geen aansluiting in huis kan betalen, zijn
er enkele ‘openbare’ kranen. Er zou nu een vraag zijn om mee te helpen bij de bouw van kleedkamers met kantine naast het voetbalterrein.
De overgebleven comitéleden van SOS Vîrtop zoeken bij deze twintigste verjaardag mensen om
zich (opnieuw) voor de kar te spannen. Indien niemand zich aanbiedt, overweegt het comité
het resterende geld te verdelen aan enkele hulpprojecten, zowel voor mensen van hier als voor
mensen elders in de wereld. Of om het beschikbare geld te gebruiken als een soort ‘noodfonds’
dat kan worden aangesproken om onmiddellijk een bijdrage te kunnen storten na rampen zoals
in Haïti.
Wie interesse en/of suggesties heeft, is zeer welkom.
meer info: Nico Keppens: nico.keppens@scarlet.be
P.S. Moerbeke viert in juni de 20ste verjaardag. Hierbij wil men ook de mensen van hier uitnodigen die zich voor Vîrtop hebben ingezet. Maar de adressen ontbreken. Wie wil helpen om ze te
verzamelen?
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Abonneer je op (h)eerlijke biogroenten en –fruit
Wereldwinkel Berlare en Boerderij de loods slaan de handen in elkaar. Voortaan kan je (h)eerlijke biogroenten
en –fruit kopen in onze wereldwinkel. De verkoop is speciaal, maar doordacht: je koopt je groenten en fruit
met een bio-abonnement.
Doorsneevoedsel is erg anoniem en veraf. Als consument heb je meestal geen ﬂauw idee waar je gekochte producten
vandaan komen. Dat kan nu anders met een bio-abonnement. Zo weet je wie je groenten en fruit teelt en op welke manier.
Zo’n voedselabonnement is een afspraak tussen verschillende bioboeren en gebruikers met een wederzijds engagement:
de producent zorgt wekelijks voor een gevarieerd biovoedselpakket; de gebruiker haalt elke week zo’n pakket af in het
afhaalpunt.
Op deze manier zijn Wereldwinkel Berlare en Boerderij de loods een samenwerking aangegaan. Deze boerderij is een sociale
werkplaats die door het abonnementensysteem minder afhankelijk wordt van het grillige marktspel van vraag en aanbod.

Kom proeven!
Boerderij de loods en Wereldwinkel Berlare nodigen je uit op zaterdag 27 maart om tijdens de openingsuren van
de Wereldwinkel (10 tot 12.30 en 13.30 tot 16 uur) te komen proeven van biogroeten en –fruit.
Je vindt Wereldwinkel Berlare in Dorp 67.
meer info: berlare@oww.be

Vader dorpsgenote schrijft boek over Egypte(naren)
Opbrengst gaat naar straatkinderen in Cairo
Egyptekenner Etienne Cloots heeft een boek uit: Farao’s zonder goud.
De opbrengst van het boek gaat integraal naar FACE for children in need.
Deze niet-gouvernementele organisatie (NGO) zet zich in voor het lot van straatkinderen in Cairo.
Een organisatie waarvoor dochter Elli uit Berlare zich dagelijks inzet.
In ‘Farao’s zonder goud’ neemt Etienne Cloots zijn lezers mee op een reis van 25 jaar door Egypte. Hij doorspekt zijn verhaal
met soms hilarische, soms ontroerende anekdotes en illustreert het met meer dan 260 foto’s. Zijn boek is vooral een boeiende kennismaking met de ‘ziel’ van de gewone Egyptenaar en biedt een originele kijk op thema’s als armoede, de islam en
racisme.
De dochter van Etienne, Elli, spant zich al jaren in om het lot van straatkinderen in Cairo te verbeteren. Zij doet dat door als
vrijwilliger hulpgoederen en fondsen in te zamelen voor de Belgische NGO FACE for children in need. Deze NGO beheert
in Cairo vier weeshuizen en een crisiscentrum voor straatkinderen. Omdat ook Etienne zijn hart heeft verpand aan Egypte,
schenkt hij de opbrengst van zijn boek volledig aan de NGO. Elli is haar vader bijzonder dankbaar. “Met de opbrengst van papa’s boek kunnen we iets extra doen voor de kinderen in de sloppenwijken van Caïro. We gaan er een nieuw opvangcentrum
voor straatkinderen en jonge moeders mee ﬁnancieren.”, vertelt ze.
Volg de volledige actie op www.faraoszondergoud.blogspot.com.
Farao’s zonder goud is uitgegeven in eigen beheer.
Hardcover – 185 blz. – formaat 20,5 * 27,5 cm
Verkoopsprijs: 24,50 euro (+ 3 euro verzendkosten)
Het boek bestellen kan: - door storten op 035-5806426-47 van Farao’s zonder goud;
- in Bareldonkdreef 2.
meer info:
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Elli Cloots, elli.cloots@telenet.be
Etienne Cloots, etiennecloots@hotmail.com
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Een spaarzame energiegebruiker wint altijd
Premies 2010 voor energiesparen
De energieprijzen swingen de pan uit. En iedereen heeft de mond vol over de opwarming van
de aarde en de desastreuze gevolgen ervan voor mens en milieu. Toch één lichtpuntje: de
inspanningen van Eandis en de overheid (grote kadertekst op blz. 13) die ons allen moeten
overtuigen duurzaam te (ver)bouwen. Je vindt hier in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste maatregelen.
Het principe lijkt eenvoudig. Als je energie bespaart, win je. Je geniet van premies en ﬁscale voordelen voor een aantal energiebesparende investeringen, je energiefactuur is lager en je ontlast met je
levenshouding het milieu. Kortom, rationeel energiegebruik (REG) is een must. Toch maken nog te
weinig inwoners gebruik van de mogelijkheden.

De REG-premies Eandis voor nieuwbouwwoningen
Eandis voorziet een globale E-peilpremie voor nieuwbouwwoningen die na 1 januari 2006 zijn aangesloten op het distributienet voor elektriciteit. Het E-peil of energieprestatiepeil is een maat voor
het energieverbruik van de woning en de vaste installaties ervan. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning en hoe lager de energiefactuur. Tot eind vorig jaar mocht jouw nieuwbouw
hoogstens een E-peil 100 behalen. Dateert je stedenbouwkundige vergunning echter van 2010, dan
is dat nog slechts E-peil 80. Maar Eandis stimuleert iedereen met bouwplannen om nog energieeﬃciënter te bouwen. Vanaf een E-peil van 80 (stedenbouwkundige vergunning van vóór 2010) of
60, wordt een mooie premie uitgereikt. En naarmate het E-peil daalt, stijgt de premie.
E-peil 60

E-peil 50

E-peil 30

E-peil 0

nieuwbouwappartement

400 euro

600 euro

1.100 euro

2.000 euro

nieuwbouwwoning

1.000 euro

1.400 euro

2.300 euro

3.800 euro

Als je woning een zonneboiler heeft, komt er nog eens 300 euro extra bovenop. Of het nu om een
appartement of een huis gaat. Verder zijn er forfaitaire REG-premies voor de aankoop van een aardgaswasdroger (250 euro), voor de installatie van een domoticasysteem (100 euro) en een CO-melder
(25 euro/stuk, maximum twee stuks).

>

Werk met je jeugdvereniging mee aan een beter klimaat!
ACW Berlare daagt alle Berlaarse jeugdverenigingen uit om te investeren in duurzame ontwikkeling door een
energiebesparingplan uit te tekenen.
De drie leukste en beste ideeën worden tijdens de Oscaar-uitreiking voorgesteld op woensdag 12 mei in
SCC De Venne. Het publiek kiest een winnaar die 300 euro ontvangt.
De jeugdverenigingen krijgen binnenkort meer info. Wie nu al vragen heeft, kan terecht bij Els De Greef
(els_de_greef@pandora.be) of Brigitte Stevens (stevens.brigitte@telenet.be).
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De REG-premies Eandis voor bestaande woningen
Ook voor bestaande woningen die vóór 1 januari 2006 zijn aangesloten op het distributienet
voor elektriciteit, zijn er huishoudelijke REG-premies. Een overzicht:
Verwarming

Warm water

Isolatie
en ventilatie

Energiebeheer

Andere

Condensatieketel op aardgas

125 euro

Warmtepomp

minimum 850 euro
maximum 1.680 euro

Zonneboiler voor sanitair warm water
en ruimteverwarming

75 euro/m² *
minimum 525 euro
maximum 1.500 euro

Thermostaatkraan op radiatoren

5 euro/stuk

Zonneboiler voor sanitair warm water

75 euro/m² *
minimum 525 euro
maximum 1.500 euro

Keukengeiser op aardgas

100 euro

Ventilatiesysteem met warmterecuperatie

150 euro

Hoogrendementsbeglazing

10 euro/m²

Dakisolatie

4 euro/m² of
2 euro/m² **

Buitenmuurisolatie

4 euro/m² of
2 euro/m² **

Buitenzonwering

10 euro/m²

Domoticasystemen

150 euro

Verbouwen van een woning volgens het
passiefhuis-principe

2.000 euro

Verbouwen van een appartement volgens
het passiefhuis-principe

700 euro

Aardgaswasdroger

250 euro

CO-melder

25 euro/stuk (maximum
twee stuks)

* per m² zonnecollector
** 2 euro/m² indien de bewoner de isolatie zelf plaatst. Als je meer dan 40 m² dakisolatie plaatst of laat plaatsen,
geeft de Vlaamse overheid een dakisolatiepremie van maximum 500 euro.

Isoleren in praktijk
ACW Berlare nodigt iedereen uit op een praktische infoavond over het isoleren
van je woning. Je krijgt een duidelijke uitleg met tal van tips, een overzicht van mogelijke
premies en een kortingsbon van 20% op isolatiemateriaal.
De infoavond vindt plaats op woensdag 10 maart om 19.30 uur in de Parochiale Kring van
Overmere.
meer info: Rene Stevens, 0486 40 59 64 en stevensrene@skynet.be
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Geldigheidsduur premies
Wie nog premies wil voor 2009, moet een factuur van 2009 voorleggen en de aanvraag
binnensturen vóór 1 juli 2010. REG-premies 2010 zijn geldig voor facturen met een datum
tussen 1 januari en 31 december 2010. De aanvraagformulieren moeten Eandis bereiken vóór
1 juli 2011.

Vraag je premie aan bij Eandis!
Overtuigd van de voordelen? Vul vandaag nog een elektronisch aanvraagformulier in op
www.eandis.be. Of vraag zo’n formulier aan op het nummer 078 35 35 34.
Je kan er ook terecht voor meer info.

Nieuw: belastingkrediet voor energiebesparende maatregelen
Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen bestaat al langer. Maar vanaf nu kan iedereen die
geen of weinig belastingen betaalt, ook van een voordeel genieten bij sommige energiebesparende maatregelen.
Dat komt door de invoering van een belastingkrediet. Wie recht heeft op zo’n belastingkrediet, krijgt een bedrag
uitbetaald van de federale overheid. Dat bedrag stemt overeen met de belastingvermindering die belastingbetalers
krijgen (40% van het factuurbedrag).
Het systeem is eenvoudig en transparant. Bij de aangifte van de personenbelasting voor het inkomstenjaar 2010
voeg je de nodige betalingsattesten. Voldoe je aan de voorwaarden voor een belastingvermindering, dan verrekent
de ﬁscus dit automatisch. Betaal je geen of te weinig belastingen, dan krijg je het overeenkomstige belastingkrediet
op je rekening gestort.
Met deze federale maatregel verdwijnt wel de Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers.
Belastingvermindering
Voor woningen die al minstens vijf jaar in gebruik zijn, komen volgende energiebesparende investeringen in aanmerking voor een belastingvermindering:
• dak-, muur- en vloerisolatie;
• hoogrendementsbeglazing;
• thermostatische kranen of een kamerthermostaat;
• vervanging of onderhoud van de centrale verwarmingsketel;
• energieaudit;
• warmtepomp;
• zonneboiler;
• fotovoltaïsche zonnepanelen.
Bij nieuwbouw is de belastingvermindering vanaf 2010 beperkt tot de zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen en
geothermische warmtepompen.
Belastingkrediet
Vanaf inkomstenjaar 2010 is er nu een belastingkrediet van toepassing voor volgende energiebesparende
investeringen:
• dak-, muur- en vloerisolatie;
• hoogrendementsbeglazing;
• thermostatische kranen of een kamerthermostaat;
• vervanging of onderhoud van de centrale verwarmingsketel;
• energieaudit.
meer info:

milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
dienst huisvesting, 0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be
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SOCIAAL HUIS biedt onderdak aan extra diensten
Het Sociaal Huis is nieuw sinds september. Het moet de sociale dienstverlening in onze
gemeente toegankelijker en eﬃciënter maken. De medewerkers van het Sociaal Huis
maken je wegwijs in het aanbod van welzijnsdiensten en zoeken samen met jou uit waar
je het best met je vraag terecht kan.
Het Sociaal Huis breidt zijn service uit en verwelkomt het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) en tweedehandswinkel ‘De Meerkoet’. Daarnaast komen er vaste
zitdagen van sociale bouwmaatschappij Hulp in Woningnood en van de Commissie
juridische bijstand.

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) integreert
Het PWA laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of
vluchtig karakter niet worden uitgevoerd in het gewone arbeidscircuit.
Het agentschap van onze gemeente verlaat zijn huidige stek (Dorp 96) en verhuist vanaf
10 maart volledig naar het Sociaal Huis.
Je kan er terecht na afspraak. Dit geldt zowel voor PWA-werknemers als voor cliënteel.
Nieuwe contactgegevens voor PWA Berlare: 09 337 50 40 en pwa.berlare@ocmwberlare.be

Tweedehandswinkel ‘De Meerkoet’ vervangt ‘’t Magazijntje’
Vanaf 1 maart kan je in ‘De Meerkoet’ terecht voor tweedehandsspullen. Deze tweedehandswinkel vervangt ‘’t Magazijntje’, want met dit pand heeft OCMW Berlare andere plannen.
‘De Meerkoet’ is er voor inwoners die het ﬁnancieel moeilijk hebben: leeﬂoongerechtigden,
werklozen, alleenstaanden,…
Wie interesse heeft, kan zich elke dag aanmelden aan de balie van het Sociaal Huis tussen 8.30
en 12 uur.
Ook inwoners die nette tweedehandskledij willen schenken, zijn welkom.
Als je in de week van 1 maart langskomt, krijg je een hapje en een drankje.

Vaste zitdag Hulp in Woningnood
Hulp in Woningnood is de sociale bouwmaatschappij die actief is in onze gemeente.
Ze beheert heel wat sociale woningen.
De bouwmaatschappij heeft voortaan elke eerste donderdag van de maand een zitdag in het
Sociaal Huis, van 13.30 tot 15.30 uur. Je kan je dus daar laten inschrijven. Maar je kan er ook
terecht met je administratieve vragen of met vragen over jouw sociale woning.

14

Vaste zitdag Commissie juridische bijstand
De Commissie juridische bijstand houdt zitdagen waarop een advocaat gratis een eerste
oriënterend juridisch advies kan verstrekken aan inwoners.
Je kan elke eerste en derde dinsdag van de maand een advocaat spreken in het Sociaal Huis,
behalve in juli en augustus. Je vindt in het kaderstuk hieronder wat je van deze dienst mag
verwachten.
meer info: Sociaal Huis,

Baron Tibbautstraat 29a
09 326 97 10 en sociaalhuis@ocmwberlare.be

Gratis juridisch advies: wat mag je verwachten?
Wat omvat het gratis oriënterend advies?
het antwoord op een eenvoudige juridische vraag;
zit ik op het juiste spoor;
moet ik antwoorden op de brief;
kan ik (nog) iets ondernemen;
is er een dienst die mij kan helpen;
is het de moeite om een advocaat te raadplegen;
moet ik aanwezig zijn op de zitting;
in welke richting moet (kan) het verder.

•
•
•
•
•
•
•
•

Wat mag je van deze eerstelijns rechtshulp niet verwachten?
de behandeling van een eﬀectieve zaak;
het onderzoek van een dossier;
de controle op een andere advocaat;
de opstelling van een acte of een brief;
advies in een ingewikkelde zaak;
de naam van de advocaat;
een langdurige bespreking.

•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn de plichten van de eerstelijns advocaat?
hij/zij is gehouden aan het beroepsgeheim;
mag later niet optreden in die zaak;
mag geen advies verlenen aan de tegenpartij;
moet zich bij twijfel onthouden van advies.

•
•
•
•

Wat verwacht de advocaat van jou?
een correcte houding;
een duidelijke vraag.

•
•

Deze dienst is volledig gratis en zonder verdere
verplichtingen.
Maak wel op voorhand een afspraak via het onthaal
van het Sociaal Huis: 09 326 97 10
‘Vrouwe Justitia’, brons
(Netty Werkman)
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Gemeentelijke KINDEROPVANG
tijdens PAASVAKANTIE
Het gemeentebestuur biedt kinderopvang aan voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
tijdens de paasvakantie van dinsdag 6 tot en met vrijdag 16 april. Zowel in Berlare,
Overmere als Uitbergen. Kinderen kunnen op elke locatie terecht van 7 tot 18.30 uur.

Ouderbijdragen
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 een vermindering van 25% vanaf het tweede kind. Er is op aanvraag een sociaal tarief
(-50%) mogelijk.

Inschrijven
Inschrijvingsmoment voor deze paasvakantie is dinsdag 16 maart tussen 18 en 19 uur, op de
locatie waar je je kind wil laten opvangen. Schriftelijke (ook e-mails) of telefonische inschrijvingen worden pas na 16 maart aanvaard, indien er nog plaats is. Inschrijvingsformulieren zijn
ter beschikking op de drie locaties en op www.berlare.be. Op deze website kan je tevens het
huishoudelijk reglement nalezen.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

Word monitor of jobstudent bij de kinderopvang!
De gemeentelijke kinderopvang zet extra personeel in tijdens de paas- en zomervakantie en zoekt daarvoor
monitoren en jobstudenten.
We zijn op zoek naar actieve en creatieve speelbeesten die toch zin hebben voor verantwoordelijkheid
en uiteraard graag met kinderen omgaan.
Interesse?
Als monitor kan je meewerken met of zonder erkend brevet.
Als jobstudent moet je minstens één van volgende zaken voorleggen:
• een VDAB-attest ‘begeleider kinderopvang’;
• een diploma van verzorgende opvoedster A2;
• een diploma kleuter-, lager of secundair onderwijzer(es);
• een attest dat je geslaagd bent in het tweede jaar van een pedagogische richting.
Neem contact op met de dienst jeugd & vorming voor vrijblijvende inlichtingen: 052 42 77 04
en jeugd.kinderopvang@berlare.be.
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Sst… Mijn computer sluimert.
Over afmelden, afsluiten, sluimerstand en slaapstand van een computer
We maken elke dag tientallen keuzes. Zelfs als we voor een poos weg willen van onze computer, moeten we nog
kiezen. Misschien niet onmiddellijk iets om van wakker te liggen. En toch: je keuze hier heeft gevolgen voor het
energieverbruik.
Middagpauze? Op klantenbezoek? Of gedaan met werken? Als je je computer
zonder meer laat aanstaan, loopt het verbruik slordig op. Windows is een sterk verspreid besturingsprogramma en biedt de gebruiker volgende besparende mogelijkheden: afmelden, slaapstand, sluimerstand en afsluiten.

Afmelden

Afmelden
De computer blijft onder gewone werkingsspanning staan en verbruikt dan
150 watt. De computer wacht gewoon tot de gebruiker zich opnieuw aanmeldt.
Afmelden doe je dus niet om energie te sparen, maar om je computer te beveiligen
tijdens een heel korte afwezigheid.

Slaapstand
De slaapstand is een eerste energiebesparende stand. Vergelijk het met het pauzeren van een dvd-speler: de computer zet onmiddellijk alle bewerkingen stil en start
deze snel weer op, op het moment dat je je werkzaamheden hervat. De computer
verbruikt 5 tot 10 watt, omdat het geheugen onder spanning blijft.
Alle data worden in het geheugen opgeslagen.

Slaapstand

Sluimerstand
De sluimerstand is nog zuiniger dan de slaapstand. De computer slaat nu geopende
bestanden en programma’s op op de harde schijf en sluit vervolgens af.
Het opnieuw opstarten duurt ook iets langer, maar je hebt wel onmiddellijk toegang tot de programma’s en documenten waarin je voordien aan het werken was.
Gebruik de sluimerstand op een laptop als je de computer gedurende een langere
periode niet zult gebruiken en je in die tijd de accu niet kan opladen.

Afsluiten
Het verschil met de sluimerstand is dat de computer eerst nog de geopende
bestanden en programma’s eﬀectief afsluit. Als je de computer opnieuw aanzet,
moet het besturingssysteem volledig opstarten.
En verder
Een scherm verbruikt veel energie. Zet daarom tijdens een (middag)pauze je
scherm uit;
Het stroomverbruik hangt af van programma tot programma.
Gamen kost het meeste energie: ongeveer 350 tot 450 watt;
Een computer die je hebt afgesloten, verbruikt altijd toch nog een beetje.
Als je echt geen stroom meer wil verbruiken, trek je de stekker uit!

Sluimerstand

•
•
•

Mac-gebruikers kunnen hun licht opsteken bij ondermeer
http://applecoach.nl/bespaar-energie-en-werk-langer-op-je-accu.

Afsluiten

meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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Plaats vrij in milieuraad
In de gemeentelijke milieuraad is een plaats vrijgekomen voor wat men noemt een
‘geïnteresseerde burger’. Dit engagement is vrijwillig en dus onbezoldigd, maar het is een
buitenkans voor wie wil meewerken aan het gemeentelijk natuur- en milieubeleid.
Het decreet bepaalt dat een derde van de leden van het vrouwelijk geslacht moet zijn.
Daarom gaat de voorkeur nu uit naar een vrouwelijke kandidaat.
meer info en kandidaturen: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

Milieutip van de maand
Vervang een stofzuigzak van zodra hij ongeveer driekwart vol is.
Anders heeft de motor te weinig kracht.
Gevolg: de motor verbruikt meer en jij moet langer stofzuigen,
wat op zijn beurt ook meer energie vergt.
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Natuur- en boswetgeving in de praktijk
Wetgeving is specialistenwerk. Moeilijk te vatte
n. Wat je zoekt, vind je niet. En wat je toch vindt
,
lijkt in het Chinees te zijn geschreven.
Toch zijn vele mensen geïnteresseerd in natuuren bosreglementeringen. Daarom houdt v.z.w.
Durme een avond met concrete en praktische inform
atie rond deze wetgeving. Ze krijgt daarbij
hulp van het Agentschap voor Natuur en Bos, dat
in onze gemeente Berlare Broek en Maaidonkbos beheert.
De avond vindt plaats op donderdag 18 maart om
20 uur in Bezoekerscentrum Molsbroek in
Lokeren.
meer info: Mathias Engelbeen, 0486 58 25 95

Haal een frisse neus in de natuur
Je kan veel over de Berlaarse natuurpracht praten. Maar niets is zo overdonderend dan
het aan den lijve ondervinden. Hieronder enkele georganiseerde wandelingen.

Voorjaarswandeling in de Heidemeersen
Natuurpunt Dendermonding laat je in de Heidemeersen kennis maken met onze weidevogels.
Breng laarzen en een verrekijker mee. Vertrek om 9 uur aan het waterzuiveringsstation op het
Sluis.
meer info: Stefaan Thibau, 052 42 69 72

Grutto-wandeling in de Scheldebroeken
Stap op zondag 18 april mee met een gids van v.z.w. Durme en bekijk weidevogels zoals de
grutto, dé broedvogel van de Scheldebroeken.
Afspraak om 8.30 uur aan ’t Veerhuis.
meer info: Rudi Van Onderbergen, 0478 49 87 86

Drie wandelingen op dag van de Aarde
v.z.w. Durme, Natuurpunt Dendermonding en Boerenkrijgstappers Overmere slaan de handen
in elkaar op de dag van de Aarde, op zaterdag 25 april. Drie wandelingen tussen 5 en 10 km met
vertrek (vanaf 9 uur) en aankomst (tot 18 uur) in sporthal Berlare. De tochten doorkuisen onze
natuurgebieden.
Je krijgt een plannetje en de routes zijn aangeduid met pijlen. Inschrijven doe je ter plaatse.
Deelnemen kost 1 euro (gratis tot 12 jaar).
meer info: Jan Maertens, 0478 76 55 49
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Inwoners gezocht voor Zonder Vuilstraat
Hoogtijd voor ‘krak’ in zwerfvuil
Het gemeentebestuur roept iedereen op om de straten van Berlare om te toveren tot Zonder Vuilstraat. Deelnemers kunnen hun engagement kenbaar maken door het
gelijknamige straatnaambordje dat onlangs tussen het Verko-magazine ‘Groene Wijzer’
zat, aan het vensterraam te hangen.
Zwerfvuil mag niet. Zwerfvuil kan niet. Je gooit toch thuis ook geen sigarettenpeuken of
verpakkingen zomaar op de grond? En toch is er nog veel werk aan de winkel.
Daarom werken de gemeenten van intercommunale DDS-Verko aan een gezamenlijke
bewustmakingscampagne tegen zwerfvuil en sluikstorten.

Volg onze Krak
Heb je ‘De Krak’ al gezien? Een groot, groen gevaarte op het Sint-Annaplein. ‘De Krak’ staat
symbool voor de trendbreuk die we willen bereiken: hoogtijd voor minder in plaats van meer
zwerfvuil.
‘De Krak’ bestaat uit afvalmateriaal. Je kan er ook de zwerfvuilbarometer voor onze gemeente
op aﬂezen en dus volgen of het al dan niet properder wordt.

Zuur geld
Eigenlijk vragen we niet veel. Hou je eigen straat mee proper en gooi zeker zelf geen afval weg.
Maar het resultaat van deze minieme inspanning is ongelooﬂijk mooi: een Zonder Vuilstraat.
En ja, er zijn hardnekkige vervuilers. Zij kunnen maar beter weten dat een gemeentelijke
administratieve boete oploopt tot 250 euro.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

Zwerfvuilactie op zaterdag 20 maart
Je kan alvast oefenen tijdens de gemeentelijke zwerfvuilactie.
Alle vrijwilligers, individueel of in groepsverband, zijn welkom om 9 uur aan de kerken van Berlare,
Overmere en Uitbergen. Het gemeentebestuur zorgt voor zakken en handschoenen en een afsluitend
drankje en hapje om 11.30 uur aan het gemeentelijk magazijn.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be
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CC Stroming MAART – APRIL 2010
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meer info & tickets: 052 42 35 31 en cultuur.reserveren@berlare.be

d

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), De Nieuwe Pluim (09 367 80 70) en Lale (09 328 77 50).
Voorwaarden vind je op www.berlare.be/ccstroming.

NAMIDDAGCONCERT

donderdag 4 maart, 15 uur

Yves Meersschaert & Derek | Aux Champs-Elysées
‘Aux Champs-Elysées’ is een zeer herkenbaar liedjesprogramma met
Franse chansons. Alle grote hits van de vorige eeuw passeren de revue
en zorgen voor een unieke muzikale namiddag die baadt
in een typische ‘Vive la France’–sfeer.
locatie: SCC De Venne Uitbergen
prijs:
7,50 euro (inclusief koﬃe en gebak tijdens de pauze)

© Karlos Callens

TENTOONSTELLING

7 maart tot 2 mei

Emiel Hoorne | Taksim, Oh Taksim!
Taksim is een machtig, levendig plein in het economisch hart van
de stad Istanbul. Het centrale knooppunt van het dagelijks leven
met mensen die komen en gaan.
Op het Taksimplein staat tevens een grote cultuurtempel: het
Atatürk Kültür Merkezi. Binnen in het gebouw, vanuit de eerste
verdieping, registreert graﬁcus Emiel Hoorne de gigantische
beweging van duizenden mensen en hun mobiliteit. Van links
naar rechts wordt het beeld gevolgd en uitgewerkt tot een nieuw
digitaal project, één werkstuk en dit in opvolging van zijn eerste
tijdsproject ‘Cinema Taksim’ uit 2004.
De première van ‘Taksim, Oh Taksim!’ kadert in het raam van
‘Istanbul Europese Cultuurhoofdstad 2010’.

21

THEATER

zaterdag 13 maart, 20 uur (inleiding om 19.30 uur)

Braakland/ZheBilding | De Vreemdeling
Een beklijvende voorstelling naar het meesterwerk ‘L’étranger’ van Albert
Camus.
Meursault, een jonge man in Algerije, begraaft zijn moeder en begaat
kort daarna een moord op een Arabier. Hij wordt ter dood veroordeeld.
Maar in de laatste nacht voor zijn executie blijft hij vasthouden aan zijn
verhaal, aan zijn waarheid.
Deze toneelbewerking gaat sterk uit van de zintuiglijkheid van het
verhaal en voegt er een eigen meerstemmigheid, ritme en klank aan toe.
Het levert een bijzonder muzikale en tegelijk ﬁlmische voorstelling op.
De sfeer is broeierig heet; de situatie onontkoombaar.
Elke stap die Meursault zet, kan verkeerd zijn.
met: Dirk Buyse, Kris Cuppens, Pieter Genard en Sara Vertongen
www.braakland.be
© Stephan Vanﬂeteren

i.s.m. OPENDOEK v.z.w.
11 / 10 (+55j) / 8 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

LICHTE MUZIEK

zaterdag 20 maart, 20 uur

Bai Kamara Jr.
We volgen Bai Kamara Jr. al een tijdje.
En nu is de tijd rijp om hem met een zeskoppige fantastische live band
op je los te laten.
Bai Kamara Jr. speelde herhaaldelijk met Youssou N’Dour, Kasandra Wilson
en Habib Koite en treedt nog geregeld op met Danni Klein
van Vaya Con Dios.
Een heerlijke cocktail van soul, blues, jazz en funk.
www.myspace.com/baikamarajr
11 / 10 (+55j) / 8 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart

HUMOR

vrijdag 26 maart

Kommil Foo | Wolf

UITVERKOCHT
© Goes (aardvarks.be)
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STUDIO ZONDAG

zondag 28 maart, 19.30 uur

Anderland
Het recept van Anderland is even eenvoudig als verrassend: duik in je
persoonlijke archieven en platencollecties, haal eruit wat in de
vergetelheid is geraakt en jou toch ontroert, wik en weeg, en bewerk de
uiteindelijke selectie naar het Nederlands. Zo ontstond ook ‘Martha’, een
vertaling van ‘Closing Time’ van Tom Waits.

GRATIS

met: Hedwig Peetermans (zang & gitaar), Flor Colebunders (zang &
gitaar) en Wim Vermunicht (piano, accordeon & trompet)
www.myspace.com/anderlandband

MUZIKALE HUMOR

vrijdag 23 april, 20 uur

Manmanman | AAP
In zijn derde voorstelling slingert Manmanman door de Congolese
jungle om te landen tussen de oren van een aap. Darwin en Freud kijken
glimlachend toe.
Manmanman laat het instinct botvieren en geeft ‘de primaat in de mens’
vrij spel. Op geheel eigen wijze vertelt Manmanman over King Kong en
de liefde, over Leopold II en over schaamtelijk behaarde mannen. Maar
vooral over het ‘instinct’ van de mens en het ‘gedacht’ van de aap.
Manmanman speelt in ‘AAP’ een verzameling uitzinnige verhalen en
liedjes. Twee eerlijke stemmen, een geﬂipte ukelele, een pompende bas
en veel humor!
met: Walter Janssens en Bart Schollaert
www.manmanman.be
11 / 10 (+55j) / 8 (abo en -26j) euro | 1 stempel culturele zuipkaart
© Luk Monsaert

STUDIO ZONDAG

zondag 25 april, 19.30 uur

Paltoos
Noem ze ons huisorkest.
Of artist in residence.
Verwacht je aan verrassende covers van niet voor de hand liggende
artiesten. Want daarop hebben de Paltoos een patent: het opdiepen
van ongekende of vergeten pareltjes, ze afschuren tot op het been om
ze daarna, met veel liefde en respect, een nieuwe ziel te geven die ze
enthousiast loslaten op een publiek.

GRATIS
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Een Blog aan het been!
Voordracht over Facebook en andere Twitters in ons dagelijks leven
Bibliotheek Berlare organiseert een interactieve voordracht over Web 2.0 in het
dagelijkse leven (Facebook, Twitter, …). De bib is daarmee oﬃcieel partner van de
Digitale Week. De lezing vindt plaats op donderdag 11 maart om 20 uur,
in de bibliotheek zelf. De toegang is gratis.
Een proﬁel aanmaken op Facebook, Twitter, Netlog, … Je speciﬁeke ervaringen of kennis delen
met de wereld via een blog. Foto’s en video’s online zetten via Flickr en Youtube…
Je hoort het misschien nog donderen in Keulen. Of je weet nog niet precies waar de klepel
hangt. Daar wil de bib van Berlare iets aan doen. Want Web 2.0 raast als een sneltrein door de
maatschappij. Je kan er maar beter opspringen! Deze avond is daar een laagdrempelige en
ontspannen inleiding bij.

Web Punt Hoeveel?
Jan Van Hee is voorzitter van de Raad van beheer van de bib. Maar tevens een specialist ter zake. Hij is dan ook de
enthousiaste spreker op deze voordracht. “Web 2.0 is een verzamelterm voor de tweede generatie van internet: een
gigantisch netwerk van en voor een massa gewone mensen. Het internet maakt nu deel uit van ons dagelijkse leven
en verandert langzaam naar een echt interactief medium. Een medium dat uitnodigt om muziek, ﬁlms, voorkeuren en
meningen te delen met wie je maar wil. Facebook en Youtube horen tot de meest bekende toepassingen, maar er zijn er
een pak meer!”

Interactief
In zijn voordracht heeft Jan Van Hee het over deze nieuwe webdiensten. Hij toont hoe ze ons bestaan beïnvloeden en
hoe je ze kan gebruiken om het leven aangenamer te maken. Maar er is ook een keerzijde. Hij gaat daarom ook in op
mogelijke gevaren en ongemakken.
Jan Van Hee is geen saaie academicus. Verwacht je dus maar aan een interessante en leuke avond. ’s Avonds laat ga je
wellicht thuis nog aan de slag.

Digitale Week
Deze voordracht kadert in de Digitale Week, een landelijk initiatief van het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid
(VSNG). Het initiatief vraagt aandacht voor de digitale kloof en loopt van 5 tot 12 maart. In de Digitale Week werken
plaatselijke organisaties rond multimedia voor iedereen.
meer info:

over de lezing: bibliotheek Berlare, 052 42 61 88 en berlare@bibliotheek.be
over Digitale Week: www.digitaleweek.be

Zwaar leerlingenprotest tegen afschaﬃng boeken
Jeugdboekenweek vraagt recht op boeken!
Vanaf april 2010 vind je geen boeken meer in de bibliotheek. Ze zijn voortaan verboden in het ganse land.
Ze worden zelfs vernietigd. Vele leerlingen en bibliotheken kondigen protestacties aan. Zo ook in Berlare.
Ze krijgen daarbij steun van verschillende jeugdauteurs, onder wie Rob Baetens.
Het afschaﬀen en vernietigen van boeken is een besparingsmaatregel op drukkosten van het Ministerie van Overbodige
Zaken van de Federale Overheidsdienst Ban het Boek. Dat betekent dat plaatsen waar totnogtoe wel eens een boek te
vinden was, zich aan deze maatregel moeten houden. Scholen, boekhandels, krantenwinkels en uiteraard bibliotheken
zijn de grote slachtoﬀers. Deze laatste krijgen zelfs een andere naam: Legetheken. Er is een speciale Afschafpolitie opgericht die moet toezien op het naleven van de maatregel. Wie betrapt wordt met een boek in de bib, in de les, de strafstudie, de trein, … , krijgt een zware boete.
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Grote solidariteit
De leerlingen van de Berlaarse scholen pikken deze maatregelen niet die volgens hen ‘compleet belachelijk’ zijn.
Ze krijgen steun van de leerkrachten en het personeel van de bib. Onze bib houdt een protestactie, samen met de scholen. Verschillende jeugdauteurs, die nu ondergedoken leven, sluiten aan en hebben beloofd in maart of april langs te
komen. Waar de kinderen deze moedige schrijvers zullen ontmoeten, wordt voorlopig geheim gehouden.
Volgende jeugdschrijvers komen naar onze gemeente:

Rob
Baetens

Frank
Pollet

Luc
Embrechts

Katrien
Vandewoude

Brigitte
Minne

Claire
De Lombaert

Daniel
Billiet

3 maart
en 21 april

4 maart

16 maart
en 21 april

16 maart
en 20 april

19 april

20 april

23 april

Vertoning ﬁlm Geronimo Stilton
Dinsdag 13 april projecteert het actiecomité de ﬁlm ‘Geronimo Stilton in Operatie Shoefongfong’. Een stille wraakactie
van de bib. “Vanaf april vind je geen boeken meer in de bib. Maar volgens ons is het niet verboden om een ﬁlm te
vertonen die gebaseerd is op een boek”, aldus een anoniem personeelslid van de bib.
De organisatoren hopen op een massale opkomst om zo duidelijk te maken aan het Ministerie
van Overbodige Zaken dat Berlare niet akkoord gaat met de vernietiging van boeken.
De deelnemers aan de protestactie ‘Recht op boeken!’ kunnen alvast gratis de ﬁlm bekijken.
Geronimo Stilton in Operatie Shoefongfong (1,5 uur – met pauze)
dinsdag 13 april, 14.30 uur in CC Stroming
geschikt voor alle leeftijden
gratis voor deelnemers aan de protestactie ‘Recht op boeken!’
leden van de bib: 2,50 euro
niet-leden: 3 euro
Opgelet: er is geen opvang voorzien voor, tijdens en na de ﬁlm. Wie tijdens de pauze een drankje of chips wil,
brengt wat zakgeld mee.
Volg het protest op de voet en sluit je aan via www.deleesdijkjeugd.blogspot.com.
‘Recht op boeken!’ is het jaarthema van Jeugdboekenweek (www.jeugdboekenweek.be)

Rob Baetens (°1956) beweert dat de bliksem insloeg vlakbij zijn hoogzwangere moeder. Dat zou
verklaren waarom hij vonken maakt als hij schrijft en waarom jij knettert als je zijn boeken leest.
Rob is een zeer geliefd jeugdschrijver. Als leraar staat hij immers dicht bij de leefwereld van de
moderne jongere. Maar bovenal is humor zijn geheim wapen.
Wat mogen de jongens en meisjes van jouw bezoek verwachten Rob?
Een hersenindruk die met geen hersenstofzuiger nog te wissen is, een interactieve happening en een boeiende kijk
achter de schermen van het witte blad. ’t Is heel intens en ik voel me niet verantwoordelijk voor mogelijke trauma’s.
Het leesvirus is zeer besmettelijk. En wie gevoelig is voor lachkrampen, neemt best op voorhand een pilletje in.
Hoe schrijf je een boek?
Ongeveer de helft van mijn ideeën steunt op de werkelijkheid. De andere helft fantaseer ik er gewoon bij.
Een ideeënstroom kan je niet stoppen. Vaak zijn de gedachten uit mijn onderbewuste de leukste.
Ik schrijf in de living. Ruwbouwideeën noteer ik met een balpen op bierviltjes, parkeertickets, losse papiertjes.
De opbouw is nogal chaotisch. Als ik echt schrijf aan een boek, zit ik begraven tussen nota’s voor het computerscherm. Ik schrijf altijd ’s avonds laat en ’s nachts. Lekker stil.
Onze kinderen zitten in zak en as omwille van het verbod op boeken. Heb je nog een tip voor hen?
Doe af en toe eens goed gek! Het doet geen pijn, maar het lucht toch lekker op.
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Veilig onderweg met een propere ﬁets
Fietspoetsdienst aan het Donkmeer
Al verschillende jaren is er een ﬁetspoetsdienst op de Donk. Zomer en winter staan de medewerkers paraat om jouw ﬁets proper te maken en na te kijken zodat je weer veilig de weg op
kan met een (kinder)ﬁets, mountainbike of koersﬁets. Op twee uur tijd krijgt je tweewieler een
grondige poetsbeurt, zijn de banden gecheckt en is de ketting gesmeerd. En dit al vanaf 3 euro.
De ﬁetspoetsdienst is een project van De Sperwer v.z.w. voor een groep volwassenen met een
beperking en hun begeleider.
Je vindt de ﬁetspoetsdienst op Donklaan 180. Je bent welkom elke maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag, van 9 tot 16 uur. Een afspraak maken is niet nodig, maar kan:
09 367 79 93.
Opgelet: op de ﬁetspoetsdienst herstellen ze geen ﬁetsen, maar ze vermelden wel eventuele
gebreken die je kan melden aan je ﬁetshandelaar.
meer info: www.desperwer.be

Lentetocht Ouderraad gemeenteschool
De ouderraad van de gemeentelijke basisschool Uitbergen nodigt je uit voor een
lentetocht op zondag 21 maart. De tocht leidt langs autoarme wegen naar rustige en landelijke
plaatsen. Starten kan op school tussen 13 en 15 uur.
De ouderraad organiseert deze wandeling al voor de vierde keer. En toch weet het comité nog
te verrassen: de lentewandeling 2010 loopt langs het kasteel van Uitbergen en biedt een
niet-alledaagse gelegenheid om het fraaie park te bezoeken.
Wie zin heeft, kan onderweg zijn tanden zetten in een fotozoektocht. Voor de kleinsten zijn er
halverwege spelletjes en een springkasteel bij de aankomst.
Deelnemen kost 1 euro. Je krijgt er een drankbonnetje voor in de plaats. Na aﬂoop kunnen de
wandelaars genieten van een drankje en pannenkoeken.
meer info: gemeentelijke basisschool, 09 367 50 88 en gemeenteschool.uitbergen@pandora.be
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Word monitor op het speelplein!
De gemeentelijke speelpleinwerking is op zoek naar gemotiveerde
monitors voor de tweede week van de paasvakantie en voor de
zomerwerking in juli en augustus.
Kandidaten worden dit jaar minstens 17.
Je kan meewerken met of zonder erkend brevet.
Neem contact op met de dienst jeugd & vorming voor
vrijblijvende inlichtingen: 052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

Sportief seniorenweekend AAN ZEE
Zin in een actief vakantieweekend aan de Belgische kust? Van vrijdag tot zondag biedt de
gemeentelijke sportdienst je een combinatie aan van sport en gezelligheid in en rond vakantieresidentie Ravelingen. Het strand, de zee en de duinen liggen binnen handbereik. Binnenshuis
verwennen we ieders spieren in het zwembad met whirlpools en sauna, de sporthal en de
ﬁtnesszaal. Natuurlijk kan een ﬁetstochtje en een wandeling door de uitgestrekte polders en de
pittoreske dorpjes niet ontbreken. Een weekend om naar uit te kijken!
waar:
vakantieresidentie Ravelingen te Oostende
wanneer:
30 april tot en met 2 mei
prijs:
140 euro per persoon voor een 2-persoonskamer
(slapen met twee per kamer)
160 euro per persoon voor een 1-persoonskamer (alleen slapen op de kamer)
125 euro per persoon voor een 3 of 4-persoonskamer
(slapen met minimum drie per kamer)
inbegrepen:
busvervoer heen en terug, verzekering, volpension, logement in studio
of appartement, animatie en sport.
Inschrijven vóór 20 maart bij de sportdienst: 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
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zaterdag 3 april, 9.30 uu
de Scheldemeersen
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r 7 euro
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r
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Sportkampen paasvakantie
De sportdienst biedt sport- en spelplezier tijdens de paasvakantie voor iedereen van 6 tot 12 jaar.

Piratensportkamp (6 t.e.m. 9 april)
Ahoi piraatjes! Kom naar het piratenkamp en trek samen met ons op tocht om de schat te
vinden. We doorstaan stormen, overwinnen zeerovers en duiken onder.
Durf jij het aan om mee te doen aan deze spannende week vol avonturen?
voor wie:
waar:
wanneer:
prijs:
wat meebrengen:

kleuters geboren in ’04, ’05 en ‘06
sporthal Overmere
van 9 tot 12 uur
16 euro voor vier dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koek en een drankje (brikje of ﬂesje)

Sportclubkamp (6 t.e.m. 9 april)
Samen met trainers uit de lokale sportclubs leren we de kneepjes van elke sporttak kennen.
Zo leer je welke sport het meest bij je past. En wil je dan eens in de club gaan proberen?
Geen probleem! De trainer en sportdienst staan klaar om je meer info te geven.
voor wie:
waar:
wanneer:
prijs:
wat meebrengen:

kinderen geboren in ‘98, ‘99, ’00, ’01, ’02 en ‘03
sporthal Berlare
van 9.30 tot 16 uur (middagpauze van 12 tot 13.30 uur)
32 euro voor vier dagen sportplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koek en een drankje (brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze en indien
gewenst een lunchpakket. Drank voor bij de lunch mag je meebrengen
of kan je ter plaatse kopen aan 1 euro.

Indianensportkamp (12 t.e.m. 16 april)
Pluimen op je hoofd, een streep op je gezicht, leven rond een wigwam,
je verplaatsen te paard, …
Kortom, deze week wanen we ons echte indianen.
Samen met de opperhoofden toveren we de sporthal om in het wilde westen.
voor wie:
waar:
wanneer:
prijs:
wat meebrengen:
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kleuters geboren in ’04, ’05 en ‘06
sporthal Berlare
van 9 tot 12 uur
20 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koek en een drankje (brikje of ﬂesje)

Sportmix (12 t.e.m. 16 april)
Een mix van allerhande sporten. Zowel de meer traditionele sporten (voetbal, dans,
gymnastiek, basketbal, judo, …) als de nieuwere sporten (omnikin, bumball, komeetbal,
speedminton, …). Doe mee en je zal je geen moment vervelen!
voor wie:
waar:
wanneer:
prijs:
wat meebrengen:

kinderen geboren in ‘98, ‘99, ’00, ’01, ’02 en ‘03
sporthal Overmere
van 9.30 tot 16 uur (middagpauze van 12 tot 13.30 uur)
40 euro voor vijf dagen sportplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koek en een drankje (brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze en indien
gewenst een lunchpakket. Drank voor bij de lunch mag je meebrengen
of kan je ter plaatse kopen aan 1 euro.

Inschrijven voor al deze kampen van de sportdienst:
sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be;
www.berlare.be.

•
•

Betalen kan cash of via overschrijven met vermelding sportkamp en naam deelnemer:
091-0124780-67.
opgelet:
Je moet minimum twee weken vóór aanvang van het sportkamp betalen. Anders vervalt de
inschrijving;
• Betalingen zonder voorafgaande inschrijving worden niet aanvaard.

•

Word monitor op een sportkamp!

Avontuurlijke sportdag kriebelt 10- tot 16-jarigen

Ben je minstens zestien?
Volg je een opleiding lichamelijke
opvoeding of kleuterleiding?
Of ben je al afgestudeerd?
Ben je graag sportief bezig met kinderen
en wil je in de vakantie een centje bijverdienen?

Kriebelmania is de Oost-Vlaamse jeugdsporthappening voor jongeren van 10 tot 16 jaar,
met of zonder handicap. Kriebelmania vindt plaats
op donderdag 15 april van 10 tot 16 uur in Provinciaal
sportcentrum Puyenbroeck.
De sportdienst legt een bus in voor al wie zin heeft in
deze sportdag vol avontuurlijke sporten.
Je betaalt voor vervoer en deelname 5 euro.
Je krijgt later nog het vertrekuur van de bus te horen.
Trek sportieve kledij aan en neem een lunchpakket,
drankje en eventueel een versnapering mee.

Is monitor worden iets voor jou?
Neem contact op met de sportdienst voor
vrijblijvende inlichtingen: 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be

meer info en inschrijven: sportdienst, 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be
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Help! Een hond op straat!
maandag 29 maart om 20 uur

| CC Stroming

honden op straat.
Vele mensen hebben schrik van
ter nauwelijks nog de straat
voe
Anderen durven met hun vier
controle kunnen houden.
op, omdat ze hem niet onder
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EETFESTIJN
bij Atletiekkern Overmere
zaterdag 6 maart vanaf 18.30 uur en zondag 7 maart
vanaf 11.30 uur | Gemeentelijke Feestzaal
Steak met saus naar keuze, koude groentjes en frietjes.
Of vol-au-vent met frietjes. Volwassenen betalen 14 euro;
kinderen 7 euro.
Inschrijven kan tot 3 maart.
Meer info bij Marleen Haentjens: 09 367 71 46
en atletiekkern.overmere@hotmail.com

Verjaardagsshow Fonds
voor kinderen van bij ons
| Fee
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Garageverkoop
Gezinsbond Berlare

zondag 23 mei van 9 tot
17

uur

Sportdag 50+

Een garageverkoop is als
een rommelmarkt, maar
bezoekers passeren
bij jou thuis, in je eigen
tuin of garage.
Deelnemen kan tot 5 me
i en is gratis voor leden van
de Gezinsbond.
Niet-leden betalen 5 eu
ro.
Gezinsbond Berlare zorgt
voor publiciteit en verde
ling van de
deelnemende adressen.
Inschrijven kan tot 5 me
i.
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Meer info bij Chris Temme
rman: 052 42 75 08
en gezinsbondberlare@
gmail.com

Van Walenmannen en Fransmans

Inschrijven
bij de sport
dienst: 09 3
en sportdie
56 89 56
nst@berlare.
be

vrijdag 12 maart om 20 uur | Feestzaal Overmere
Vele Overmeerse families hebben uitwijkelingen gekend die werk
en geluk
zochten in andere streken. Heemkundige Kring Overmere nodigt
daarom
iedereen uit op een lezing over de Vlaamse emigratie naar Wallon
ië en Frankrijk,
rond het jaar 1900.
Gastspreker is Dirk Musschoot, journalist bij Het Nieuwsblad.
Het Wichels Cocktailtrio luistert de avond op.
Meer info bij Danny De Block: 09 367 55 74

Lenteconcert ’t Meziek Berlare
zaterdag 24 april om 20 uur | CC Stro

ming

Tickets kosten 6 euro.
0476 27 87 53
Meer info bij Stijn Van den Abbeele:
m
ail.co
otm
en stijnvandenabbeele@h
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ZUMBA
elke dinsdag om 20 en om 21 uur

| sporthal Overmere

iek.
rkout op toﬀe Latijns-Amerikaanse muz
Zumba is een energieke, hippe danswo
t.
kaar
rten
beurt; 50 euro voor een tienbeu
Voor iedereen vanaf 12 jaar. 6 euro per
Geen lessen tijdens schoolvakanties.
Meer info bij Imka Bogaert: 0477 90

21 84

Infoavond biodiversiteit

maandag 22 maa
rt om 19.30 uur |
Bezoekerscentru
m Donkmeer
Zet je tanden in de
natuur! Een luister
-, proef- en doe-ac
Pasar Waas en Dend
tiviteit.
er, Natuurpunt en
v.z.w. Durme nem
door de Vlaamse na
en je mee
tuur, op zoek naar
vergeten smaken
bijzonder rijke biod
en de
iversiteit die eraan
verbonden is.
Inschrijven tot 19
maart via 03 760
13 60
en waasendender
@pasar.be

Eetfestijnen chiromeisjes
zondag 14 maart in Vrije Basisschool Sint-Jozef
Chiromeisjes Overmere.
Meer info bij Jessica Thys: 0485 47 37 80
zaterdag 17 (vanaf 17.30 uur)
en zondag 18 april (vanaf 11.30 uur) in de Parochiezaal
Chiromeisjes Berlare.
Meer info bij Neelke Tackaert: 0473 53 42 61.

Algemene kennisquiz Bosquimano
vrijdag 9 april om 20 uur | CC Stroming
Bosquimano v.z.w. houdt een algemene kennisquiz. Deelnemen kost 15 euro per ploeg (maximum vijf personen).
Schrijf het bedrag op voorhand over op rekeningnummer 001-4152936-54 met vermelding ‘quiz’,
naam quizploeg en contactgegevens (telefoon en e-mail).
Inschrijven bij Angelique Roelandt: 0476 84 64 76 of www.bosquimano.be
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Kaas- en wijnavond
We like 2 party
zaterdag 20 maart vanaf 21 uur | JC De Kroon
Jeugdraad Berlare breidt een vervolg aan het succe
s van vorig jaar.
Een niet te missen feestje met dj’s Polecat, Gino
en Lily.
Gratis inkom voor iedereen onder 18 jaar.
En drankjes aan zeer democratische prijzen.
Voorverkoop: 2 euro. 3 euro aan de kassa.

zaterdag 13 maart vanaf 19 uur | Parochiezaal
Het oudercomité van Vrije basisschool
De Duizendpoot nodigt iedereen van harte uit op
een kaas- en wijnavond. Voor wie geen kaas lust,
is er een heerlijke visschotel.
Inschrijven bij het schoolsecretariaat: 052 42 37 29

Meer info bij Willem Van Steendam: 0486 86 19 21

Twee gastronomische wandelingen
zaterdag 10 en 24 april om 9 uur | start aan restaurant Elvira
v.z.w. Durme en restaurant Elvira bieden opnieuw gastronomische
wandelingen aan.
Na het ontbijtbuﬀet om 9 uur trek je wandelschoenen of laarzen aan
voor een mooie trip
met drie culinaire stops (soepje, verrassing en een glaasje champagne).
Tegen 13 uur ben je terug voor een driegangen diner en koﬃe.
Deelnemen kost 40 euro.
Inschrijven verplicht bij restaurant Elvira: 09 367 06 82

Cursus paleografie
voor beginners
vanaf 24 mei | CC Stroming
Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare en de koepel
Heemkunde Vlaanderen richten een cursus paleograﬁe in (lezen
van oud schrift). De geschriften dateren uit de 16de, 17de en 18de
eeuw. Er is geen voorkennis vereist.
De cursus vindt zes maandagavonden plaats,
van 24 mei tot 28 juni. Telkens van 19.30 tot 21.30 uur.

Was het nu
80, 90 of 2000?

zaterdag 24 april | Fe
stivalha

l Donkmeer

Bosquimano v.z.w. ha
alt voor het eerst
de echte Studio Brusse
lfuif naar Berlare.
Voorverkoop in frituu
r Rio
en praatcafé De Lanta
arn

Inschrijven bij Elke Verhoeven:
elke.verhoeven@heemkunde-vlaanderen.be
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MAART
Aux Champs-Elysées, Frans liedjesprogramma om 15 uur in SCC De Venne (052 42 35 31)
Atletiekkern Overmere, eetfestijn in Feestzaal Overmere (atletiekkern.overmere@hotmail.com)
JTV Brigand, Heren A tegen Belvoc Belsele om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
Belgisch selectiekampioenschap Ropeskipping Senioren meisjes vanaf 10 uur in sporthal Berlare (0474 91 31 61)
Opening tentoonstelling Emiel Hoorne om 17 uur in CC Stroming (052 42 42 47)
ACW Berlare, infoavond over isoleren van woningen om 19.30 uur in Parochiale Kring (0486 40 59 64)
Bib Berlare, interactieve lezing over Facebook en co om 20 uur in de bib (052 42 61 88)
Heemkundige Kring Overmere, lezing ‘Van Walenmannen en Fransmans’ om 20 uur in Feestzaal Overmere (09 367 55 74)
Braakland/ZheBilding met ‘De Vreemdeling’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Chiromeisjes Overmere, Hip Gekip fuif in kantine SKV Overmere (0485 47 37 80)
Fonds voor kinderen van bij ons, verjaardagsshow om 20 uur in Feestzaal Overmere (0472 87 79 91)
JTV Brigand, Dames tegen Belvoc Belsele om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren A tegen Davoc Lot om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
Oudercomité VBS De Duizendpoot, kaas- en wijnavond vanaf 19 uur in Parochiezaal (052 42 37 29)
Chiromeisjes Overmere, Hip Gekip eetfestijn in Vrije Basisschool Sint-Jozef (0485 47 37 80)
Handbalclub Berlare, playoﬀs om 11.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
Concert Bai Kamara Jr. om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
Gemeentebestuur en verenigingen, zwerfvuilactie van 9 tot 11.30 uur (052 43 23 47)
JTV Brigand, Dames tegen VC Lochristi-Wachtebeke om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren B tegen BVC Sint-Laureins om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
Jeugdraad Berlare, We like 2 party vanaf 21 uur in JC De Kroon (0486 86 19 21)
Pasar, infoavond over biodiversiteit om 19.30 uur in Bezoekerscentrum Donkmeer (03 760 13 60)
Ouderraad gemeenteschool, lentewandeling met vertrek tussen 13 en 15 uur (09 367 50 88)
Burgemeestersbal in Festivalhal Donkmeer (burgemeestersbal@hotmail.com)
FC De Blauwe Vlam om 15 uur tegen Dressel (0475 52 63 25)
Handbalclub Berlare, playoﬀs om 19.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
JTV Brigand, Heren A tegen Rapid Denderhoutem om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
Studio Zondag met Anderland om 19.30 uur in Cultuurcafé (052 42 35 31)
Amyra Dogs en milieudienst, infoavond ‘Help, een hond op straat!’ om 20 uur in CC Stroming (052 43 23 47)
sportdienst, start nieuwe reeks ‘Start to run’ om 19.30 uur op kerkplein Uitbergen (09 356 89 56)

APRIL
Zondagreserven SKV Overmere, beachparty vanaf 21.30 uur in kantine (vandersyptpiet@hotmail.com)
Sportdienst, start Piratensportkamp van 9 tot 12 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
Sportdienst, start Sportclubkamp van 9.30 tot 16 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)
Bosquimano, algemene kennisquiz om 20 uur in CC Stroming (0476 84 64 76)
JTV Brigand, Dames tegen VC Kalken om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
JTV Brigand, Heren B tegen BMV Beveren-Melsele A om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
v.z.w. Durme en restaurant Elvira, gastronomische wandeling met vertrek om 9 uur aan het restaurant (09 367 06 82)
Natuurpunt, voorjaarswandeling in Heidemeersen met aandacht voor weidevogels. Vertrek om 9 uur aan het waterzuiveringsstation op het Sluis (052 42 69 72)
12/4
Sportdienst, start Indianensportkamp van 9 tot 12 uur in sporthal Berlare (09 356 89 56)
12/4
Sportdienst, start Sportmix van 9.30 tot 16 uur in sporthal Overmere (09 356 89 56)
13/4
Bib Berlare, ﬁlmvertoning ‘Geronimo Stilton in Operatie Shoefongfong’om 14.30 uur in CC Stroming (052 42 61 88)
16, 17, 23 & 24/4
Panta Rhei met ‘‘t Was de leeuwerik’, telkens om 20 uur in Feestzaal Overmere (0474 68 32 55)
17 & 18/4 Chiromeisjes Berlare, eetfestijn in Parochiezaal (0473 53 42 61)
17/4
FC De Blauwe Vlam om 15 uur tegen VHWZ (0475 52 63 25)
17/4
Handbalclub Berlare, playoﬀs om 19.30 uur in sporthal Berlare (0486 42 13 24)
17/4
JTV Brigand, Heren A tegen Panda’s Lokeren om 20 uur in sporthal De Zeven in Zele (0474 54 02 34)
18/4
KVLV Berlare, ‘Hang het uit!’ op het dorpsplein van Berlare (052 42 26 89)
18/4
v.z.w. Durme, grutto-wandeling met vertrek om 8.30 uur aan ’t Veerhuis (0478 49 87 86)
23/4
Manmanman met ‘AAP’ om 20 uur in CC Stroming (052 42 35 31)
24/4
Bosquimano, Stubru-fuif in Festivalhal Donkmeer (www.bosquimano.be)
24/4
JTV Brigand, Dames tegen Avo Melsele B om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
24/4
JTV Brigand, Heren B tegen VC Kalken A om 20 uur in sporthal Berlare (0474 54 02 34)
24/4
’t Meziek Berlare, lenteconcert om 20 uur in CC Stroming (0476 27 87 53)
24/4
v.z.w. Durme en restaurant Elvira, gastronomische wandeling met vertrek om 9 uur aan het restaurant (09 367 06 82)
25/4
Dag van de Aarde, verschillende wandelingen met vertrek vanaf 9 uur in sporthal Berlare (0478 76 55 49)
25/4
Studio Zondag met Paltoos om 19.30 uur in Cultuurcafé (052 42 35 31)
3/4
6/4
6/4
9/4
10/4
10/4
10/4
11/4
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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
Beukenlaan 2, 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

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
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

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

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 tot 19 uur
telkens in het gemeentehuis, Dorp 22 of op afspraak

0472 47 99 81

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

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

sluitingsdagen gemeentehuis
5 april
Dienst bevolking is ook elke 1ste en 3de zaterdag open van
9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur).
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GEMEENTEHUIS OVERMERE
Baron Tibbautstraat 2, Overmere
09 367 87 55
openingsuren:
woensdag van 18.30 tot 20.30 uur
vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur
sluitingsdagen: zie gemeentehuis Berlare (blz. 37)

> GEMEENTESCHOOL UITBERGEN

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

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

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

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

052 43 23 44

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

> TECHNISCHE DIENST

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

> MILIEUDIENST

openingsuren uitleenpost Overmere
Baron Tibbautstraat 2
woensdag
18.30-20.30 uur
vrijdag
18.30-20.30 uur

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

milieuambtenaar: Gaby De Bruycker

052 43 23 47
milieu@berlare.be

09 367 87 55

> SPORTDIENST
> FINANCIËLE DIENST
ontvanger: August Wouters

052 43 23 43
rekendienst@berlare.be

BUITENDIENSTEN
> CULTUURDIENST / CC STROMING
Dorp 101, Berlare
diensthoofd: Stijn De Coster
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

052 42 35 31
cultuur@berlare.be

Molenstraat 1b, Overmere
09 356 89 56
diensthoofd: Annelies De Wilde
sportdienst@berlare.be
openingsuren burelen sporthal Overmere
maandag
8.30-12 uur
dinsdag
8.30-12 uur / 13-19 uur
woensdag
15-17 uur
donderdag
8.30-12 uur
vrijdag
8.30-12 uur
openingsuren burelen sporthal Berlare
maandag
8.30-12 uur
dinsdag
8.30-12 uur / 13-19 uur
woensdag
8-12 uur / 13-14.45 uur
donderdag
8.30-12 uur
vrijdag
8.30-12 uur

052 42 28 92

> TOERISTISCHE DIENST / INFOKANTOOR
> DIENST JEUGD & VORMING
Gaver 72, Berlare
diensthoofd: Amber Vande Winckel
openingsuren
maandag 9-12 uur
dinsdag
9-12 uur / 13-19 uur
woensdag 9-12 uur / 13-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
9-12 uur
openingsuren schoolvakanties
maandag 9-12 uur
dinsdag
9-12 uur / 16-19 uur
woensdag 9-12 uur / 14-17 uur
donderdag 9-12 uur
vrijdag
gesloten
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Museum Donkmeer, Donklaan 123
052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

09 342 92 40
toerisme@berlare.be

openingsuren
elke dag van 9.30 tot13 uur en van 13.30 tot 16 uur

> EENDENKOOI
openingsuren
- weekdagen
10-16 uur
- weekend- en feestdagen
10-17 uur
De eerste week van maart gesloten.

0473 18 00 66

ANDERE DIENSTEN
> SECRETARIS OCMW

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

052 42 69 65
052 21 39 91

09 326 97 10
secretaris@ocmwberlare.be

> DIENSTEN OCMW
Sociaal huis
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

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

Aanmelden uiterlijk 15 minuten
vóór sluitingsuur

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

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

Hilde Van der Jeugt

09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be

Voor ﬁnanciële tegemoetkomingen, budgetbegeleidingen,
sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden 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
Woonzorgcentrum Ter Meere
Baron Tibbautstraat 29, Overmere
09 326 97 30
directie: Freddy Schollaert
termeere@ocmwberlare.be
Serviceﬂats
De Zilverberk, Dorp 99, Berlare
Boerenkrijghof, Baron Tibbautstraat 31, Overmere

> GEMEENTELIJKE TEKENACADEMIE

opnamedienst woonzorgcentrum en serviceﬂats en
vragen rond zorgverzekering
enkel na afspraak
Wendy De Backer, sociaal verpleegkundige
09 326 97 34
opnamedienst@ocmwberlare.be

> KIND & GEZIN: CONSULTATIEBUREAU

meer info op www.ocmwberlare.be

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

Molendreef 19, Berlare
Consultaties op afspraak via de Kind & Gezin-lijn
of via de verpleegkundigen.
elke 1ste en 3de maandag van 17.30 tot 19.50 uur
elke 2de, 4de en 5de maandag van 17 tot 19.20 uur
elke donderdag van 13.30 tot 15.50 uur
elke 4de vrijdag van 13 tot 15.20 uur
Kind & Gezin-lijn
078 15 01 00
voor al je vragen, afspraken en wijzigingen:
(elke werkdag van 8 tot 20 uur)

> PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA)
Baron Tibbautstraat 29a
09 337 50 40
PWA-beambte: An Vanhove
pwa.berlare@ocmwberlare.be
Nieuwe openingsuren: enkel op afspraak

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
Helena Lateir - Brielstraat 3 bus 4, Berlare
052 43 22 20
Frank Van Laere - Mosseveldstraat 14, Overmere 0474 25 78 18
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

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ CV
HULP IN WONINGNOOD
Gaver 70, Berlare

052 42 57 60

> VOORZITTER:
Carine Meyers

0479 30 39 19
carine.meyers@openvld.be
spreekuur voorzitter: dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur
en elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur op
kantoor, Gaver 70
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
René Kets - Turfputstraat 54, Berlare
052 42 21 64
Rita Sichien - Donklaan 50, Uitbergen
0476 31 47 81
Piet Vandoolaeghe - Kruisstraat 3, Overmere
0476 29 30 83
Gunther Cooreman - Salvialaan 20, Berlare
0472 47 99 81
Herman Burghgrave - Bakkerstraat 162, Dendermonde
052 21 24 48
Frans Van Gaeveren - Sint-Anna 1b, Hamme
0475 44 94 03
Marie-José De Schutter - Bunderstraat 6a, Berlare 052 42 27 54

39

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

> POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
Baron Tibbautstraat 37, Overmere

> 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

> SINT-MARTINUSFONDS
hulp aan minderbedeelden en sociaal en ﬁnancieel advies
Raoul Verhaeven
0475 96 89 82
Pastoor Van Steen
052 42 33 97

> 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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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

052 21 21 71
0900 10 500

Nieuw adres Vredegerecht kanton Lokeren
Markt 8
elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur
09 348 25 44
en van 13.30 tot 16 uur

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
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Terugblik in beeld

De cultuurraad zette Steven Prengels, Frank Van Laecke, Festivaria,
K.F. Sint-Pietersvrienden Uitbergen en Taverne ’t Veerhuis
in de bloemetjes tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Afgelopen winter is hard gewerkt in Reservaatzone Donkmeer.
Langsheen de drassige oever werd heel wat hout gekapt.
In de lente komt daar vanzelf riet, belangrijk voor paaiende vissen en broedvogels.

© MVG

Winnaar Infogem januari-februari
(oplossing: detail kerkhof Overmere):
Geert Van Peteghem (Wilgenpark 22) mag een
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis
van Berlare.

Wonen & bouwen
Een spaarzame energiegebruiker wint altijd

De Scheldebroektochten van de Boerenkijgstappers lokten 2.800
wandelaars naar onze gemeente. De wandeling bracht bovendien
2.000 euro op voor Haïti 12-12.

© Eddy Copers
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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!

binnenkant achterﬂap
Eind januari werd 1.500 kg nieuwe vis in het Donkmeer uitgezet.
Vissen maar!

Ongeveer 400 dorpsgenoten kwamen ontbijten voor de
wederopbouw van Haïti. Een initiatief van de GROS, in samenwerking
met verschillende verenigingen en vrijwilligers.
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