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Weet jij waar in Berlare dit zicht werd gefotografeerd?
Vul dan snel de antwoordkaart in het midden van deze
Infogem in. Daar vind je ook hoe je de kaart kan terugbezorgen. Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand
een winnaar. Hij of zij krijgt een waardebon ter waarde van
25 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke
eetgelegenheden.
De winnaar wordt bekend gemaakt in het volgende nummer.
Veel succes!
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Terugblik in beeld

Winnaar Infogem november - december (oplossing:
portret van Benedictus De Schutter op kerkhof Berlare):
George De Cleene (Bareldonkdreef 15) mag een
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis
van Berlare.
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De seniorenraad hield half oktober een succesvolle info- en
ontspanningsnamiddag over beroertes in Woonzorgcentrum Ter Meere.

Collectief Decorum bracht in november vier voorstellingen
van ‘De bende van Jan de Lichte’ in CC Stroming.

35 ploegen namen deel aan het recreatief badmintontornooi van
4FUN in sporthal Overmere.

Veel Halloweengriezels tijdens de Trick or Treattocht van karateclub
Kusanku, in samenwerking met wijk Kerkveld.

De heren- én damesploeg van Judoclub Berlare zijn Vlaams interclub
kampioen in tweede klasse. Beide teams promoveren nu
naar eerste afdeling.
Kersvers voorzitter Wim De Geest (links op de foto) mocht de
verschillende verdienstelijke leden van de Koninklijke Fanfare
De Verenigde Vrienden een staatsereteken overhandigen.

binnenkant achterﬂap

Artikels voor het volgende nummer maart-april worden verwacht ten laatste op
dinsdag 1 februari op het redactiesecretariaat:
Communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be
Graag teksten aanleveren in Word; foto’s apart als fotobestand (jpg, eps, tiﬀ, bmp).
Activiteiten voor de kalender ten laatste ingeven op zondag 6 februari
op www.UiTdatabank.be.

Hulporganisatie JIREH heeft zetels, stoelen, lavabo’s, spiegels, handdoekhouders, zeepdispensers en lichtarmaturen van het voormalige
rusthuis opgeladen voor een nieuw leven in Roemenië.

Ter herdenking van de vermoorde Luna lieten leerlingen van
Berlaarse scholen 1500 witte ballonnen met een boodschap op.
Maar liefst 200 wenskaarten werden teruggestuurd!
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Beste inwoners
Alweer een jaar voorbij. Hopelijk heeft 2010 jou en je familie gebracht wat je ervan verwachtte.
De federale impasse van 2010 heeft Berlare niet lam gelegd. Integendeel. Met al onze partners blijven
we ijverig verder werken aan vele projecten. De denkbeeldige scheidingslijn tussen 31 december en
1 januari betekent voor ons allerminst het einde van een hoofdstuk. Eerder maakt ze een zwierige,
dynamische verbinding tussen wat reeds (onzichtbaar) kiemt en wat in 2011 tastbaar resultaat moet
opleveren.
Vele van die projecten kon je al lezen in Infogem. Ook met de gemeentelijke nieuwsbrief houden we
geïnteresseerde burgers op de hoogte (inschrijven via de startpagina van www.berlare.be!).
Het vrijetijdsaanbod hebben we afgelopen jaar gecentreerd rond UiT in Berlare. Maar onze vrijetijdsdiensten communiceren ook onder meer via de vakantiebrochures voor kinderen, het seizoensoverzicht van CC Stroming, een verenigingengids (vind je ook op www.berlare.be) en via de jaarkalender in
deze Infogem.
Al onze diensten en medewerkers doen hun uiterste best voor jou, zodat je als inwoner niets hoeft te
missen van de vele faciliteiten.
Hopelijk kunnen we blijven rekenen op de nodige steun: van onze inwoners, het personeel en ook van
de talrijke vrijwilligers die er allen voor zorgen dat onze gemeente leeft en er op vooruitgaat. Met twee
van die vrijwilligers vind je trouwens een uitgebreid interview in dit blad.
In de kerstperiode wordt iedereen wat melancholisch. Er is weinig licht en zeker dit jaar voelt december
ook bijzonder koud aan. Maar probeer toch positief in het leven te staan. Sneeuw is niet alleen ellende.
Want kinderen een sneeuwman zien maken tovert ongetwijfeld een glimlach op je gezicht!
Het bestuur wenst jou en je familie alvast een gelukkig en gezond 2011!
Met vriendelijke groeten

Katja Gabriëls
burgemeester wn
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Informatieve website rond schulden
Steeds meer Vlamingen kampen met een problematische schuldenlast.
Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling heeft daarom een website ontwikkeld met basisinformatie over ondermeer schulden,
schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser,...: www.eerstehulpbijschulden.be
meer info: www.centrumschuldbemiddeling.be

OCMW Berlare heeft
nieuwe website
OCMW Berlare heeft zijn website vernieuwd.
De site is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, met vele online
formulieren en een actueel tarievenoverzicht van de
dienstverlening.
meer info: www.ocmwberlare.be

Milieutip
Maak je feestmaal klaar met het deksel op de pan,
in het midden van de warmtebron!
Dat versnelt het kookproces met ongeveer 6%.
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meer welzijn
op p. 12

Grondwaterput in orde?
Sinds 2009 moeten eigenaars van een grondwaterput een
debietmeter en peilbuis (laten) installeren. Dat geldt ook voor putten
met een debiet lager dan 500m³ per jaar, die vroeger waren vrijgesteld
van deze verplichting. We stellen geregeld vast dat dit in veel gevallen
nog niet in orde is.
De speciﬁcaties zijn vrij complex. Vraag inlichtingen bij de milieudienst.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

meer wonen &
bouwen vanaf p. 10

Uitnodiging NIEUWJAARSRECEPTIE
Gemeentebestuur
Het college van burgemeester en schepenen nodigt alle inwoners van onze gemeente uit op de gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op zondag 9 januari van 11 tot 13 uur in Festivalhal Donkmeer.
Iedereen is welkom.

Cultuurraad reikt jaarlijkse
vermeldingen uit
De cultuurraad bedankt elk jaar een aantal personen en organisaties die Berlare het afgelopen
jaar een zekere culturele uitstraling hebben gegeven.
Ze krijgen een culturele vermelding op zondag 23 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
cultuurraad. Iedereen is welkom vanaf 18 uur in CC Stroming.

meer
in Berlare
vanaf p. 16
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GEBOORTES, OVERLIJDENS, HUWELIJKEN, JUBILEA
Hier vind je de geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea van de voorbije maanden.

Geregistreerde geboorten
29/09/2010
04/10/2010
07/10/2010
10/10/2010
13/10/2010
14/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
19/10/2010
21/10/2010
25/10/2010
27/10/2010
28/10/2010
29/10/2010
02/11/2010
03/11/2010
07/11/2010
13/11/2010
24/11/2010

Milo Pecqueux
Kobe Apers
Chiel Grootjans
Mika Vercraeye
Hifza Saleem
Tiziana Pesce
Noor Cornelis
Tibe Joos
Brennan Maes
Keano Van Geert
Thomas Valcke
Roan Vanhoedenaghe
Guillaume Casaer
Erika Denkens
Ewout Geers
Ruben Vehent
Rune Van Dorp
Sepp Tackaert
Thorr Roels

18/11/2010
19/11/2010
20/11/2010
28/11/2010

Agnès Velleman (°20/05/1934)
Alfred Verstraeten (°22/07/1928)
Elisa Cornelis (°06/01/1935)
René De Wolf (°11/07/1938)

Voltrokken huwelijken
10/10/2010
16/10/2010
27/11/2010

Rudolf Wante en Annick Henderickx
Lieven Baert en Natasia Malin
Valentijn Van Daele en Brendy Seymortier

Gouden jubilea
02/11/2010
04/11/2010
25/11/2010
26/11/2010

Roger Van Malderen en Delphine Galle
Julius Vanhenden en Magdalena Van Linter
Adolphus De Backer en Monika Malin
Jean Lenssens en Christiana De Schoemaecker

Geregistreerde overlijdens
05/10/2010
07/10/2010
09/10/2010
09/10/2010
10/10/2010
12/10/2010
12/10/2010
16/10/2010
21/10/2010
21/10/2010
22/10/2010
23/10/2010
25/10/2010
31/10/2010
01/11/2010
01/11/2010
02/11/2010
04/11/2010
04/11/2010
07/11/2010
08/11/2010
09/11/2010
12/11/2010
14/11/2010
15/11/2010
16/11/2010
18/11/2010
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Henricus Van Boxstael (°27/12/1925)
Maria Abbeel (°18/02/1923)
Ludovicus Poppe (°16/10/1922)
Hervé Venneman (°18/04/1946)
Annelies Schellekens (°21/07/1982)
Anita Van Winckel (°07/03/1948)
Marie Corthals (°09/06/1913)
Rita Bracke (°09/02/1947)
Nadine Vancalbergh (°23/10/1946)
Elisa De Neve (°24/06/1922)
Leo Verbeken (°09/08/1920)
Norbert Hertsens (°23/03/1948)
Diana De Geyter (°20/09/1929)
Elodia Malin (°18/12/1925)
Elza De Rouck (°03/07/1924)
Hippoliet Vande Velde (°30/07/1928)
Amanda Malin (°21/05/1923)
Louis De Ridder (°26/01/1948)
Jean De Cock (°15/07/1922)
Emerie Fruythof (°06/08/1924)
Hieronymus Vanhauwe (°13/06/1930)
Lydia Roelandt (°10/05/1918)
André Vanparys (°21/04/1933)
Julia Roelandt (°20/03/1920)
Fernanda De Bock (°18/12/1922)
Antoine Mortier (°28/05/1936)
Roger De Maesschalck (°21/08/1918)

Diamanten jubileum
23/10/2010

Andreas De Grauwe en Maria De Croock

Briljanten jubileum
20/10/2010
30/11/1945

André Ruiz en Angela D’haese
Henricus Sacré en Diana Van Houwe

Vele inwoners vragen om ook adressen te vermelden. Maar de wet op de privacy laat dit niet toe.
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Ik heb een klacht!
Spelregels van klachtenmanagement bij het gemeentebestuur
Heb je een klacht over het gemeentebestuur? Dan kan je dat laten weten.
Dat is je recht. En er bestaat een duidelijke procedure voor die de gemeenteraad
heeft goedgekeurd. We zetten hier op een rijtje wat een klacht is, hoe je een klacht
indient en wat het gemeentebestuur met jouw klacht doet.
Iedere inwoner kan zijn ongenoegen uiten bij het gemeentebestuur over een product.
Ook een handeling of gedrag (of het achterwege blijven daarvan) van een dienst,
personeels- of raadslid komt in aanmerking voor een klacht.
Een klacht is geen informatievraag, geen suggestie en geen melding
Een boom die het zicht belemmert, een defecte straatlamp, een probleem met de huisvuilophaling of riolering, een suggestie om
verkeerslichten te plaatsen aan een kruispunt, een vraag om een bouwdossier in te kijken, … Dat zijn geen klachten.
Het gemeentebestuur maakt een onderscheid tussen een informatievraag, een suggestie, een melding en een klacht.
informatievraag: je wil op een snelle en correcte manier inlichtingen inwinnen of doorverwezen worden;
suggestie: je doet een voorstel voor een verbetering van de werking van het gemeentebestuur;
melding: je signaleert een bepaalde tekortkoming in het functioneren van het gemeentebestuur. Je bent op zich niet
ontevreden over het optreden van het bestuur en het bestuur had de tekortkoming redelijkerwijze niet kunnen voorkomen.
Voor dit soort meldingen bestaat de meldingskaart in Infogem en de elektronische meldingskaart op www.berlare.be;
klacht: je maakt duidelijk kenbaar dat je ontevreden bent over een door het gemeentebestuur al dan niet verrichte handeling
of prestatie. Ook hier zijn nog een aantal uitzonderingen. Volgende zaken zijn voor de wetgever geen klacht:
• niet akkoord gaan met beleidsopties van het gemeentebestuur;
• klagen over aangelegenheden waarbij de klager geen belang heeft;
• bezwaren tegen beslissingen over vergunningsaanvragen, belastingen, …;
• beroepen tegen beslissingen die moeten worden aangevochten bij de toezichthoudende overheid of de Raad van State.

•
•
•
•

Hoe dien je een klacht in?
Je dient een klacht in per brief, e-mail of mondeling aan de telefoon of een loket. Formuleer je klacht zo nauwkeurig mogelijk en
vergeet niet je naam en adres te vermelden. Anonieme klachten en vaag omschreven klachten zijn immers niet ontvankelijk en
worden dus niet behandeld.

Wat gebeurt er met je klacht?
Iedere inwoner die een klacht uit, heeft recht op een klantvriendelijke en grondige behandeling van zijn klacht. De klacht wordt
op het ambtelijk niveau van de gemeente ontvankelijk verklaard, geregistreerd en behandeld. Dat gebeurt maximaal onafhankelijk van de dienst waarop de klacht betrekking heeft en onafhankelijk van de politieke mandatarissen. Hiervoor heeft het
gemeentebestuur een klachtenambtenaar aangesteld die het proces begeleidt.
Voor klachten over lokale mandatarissen bestaat een aparte procedure. Een deontologische raad, samengesteld door de
gemeenteraad, buigt zich over deze zaken.
We proberen zo snel mogelijk een klacht te behandelen. Soms kan dat onmiddellijk, soms niet. Wettelijk moet een klacht behandeld zijn binnen de vijftig werkdagen. Uitzondering hierop zijn de gevallen waarvoor een raadsbesluit nodig is.
Het gemeentebestuur is een lerende organisatie. Een terechte klacht verplicht ons de bestaande procedures grondig te evalueren
en te zoeken naar verﬁjning en bijsturing. Want de bedoeling is dat een bepaalde (soort) klacht niet meer terugkeert.

meer info: communicatiedienst, 052 43 23 30 en communicatie@berlare.be
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Grote parkeerquiz op berlare.be
Test je kennis en win een waardebon van 25 euro
Waar mag je parkeren en waar niet? Dat blijkt moeilijker dan je denkt. Het gemeentebestuur
krijgt dan ook vaak vragen en meldingen over parkeren en fout geparkeerde voertuigen.
Daarom hebben we een parkeerquiz gemaakt met Berlaarse voorbeelden.
De vragen hier zijn een opwarmertje voor de échte quiz op berlare.be.
De winnaar van deze onlinequiz krijgt een waardebon van 25 euro voor een etentje in een
van onze plaatselijke eetgelegenheden.
Vraag 1
Mag je op deze manier parkeren in de Broekstraat?
a) Nee. Je auto moet in het parkeervak staan.
b) Ja. Je auto moet volledig op het trottoir staan,
zodat hij de andere weggebruikers niet hindert.
c) Ja. Je parkeert best op het trottoir want anders
worden je spiegels afgereden.

Vraag 2
Mag je op deze manier parkeren in de Bergstraat?
a) Ja, want ik laat 1,5 meter vrij voor voetgangers.
b) Nee. Dit is een verharde berm en dus een voetpad.
Hierop mag je binnen de bebouwde kom niet parkeren.
c) Ik mag daar parkeren als ik daar woon.
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Vraag 3

Mag je op deze manier parkeren in de Bosstraat?
a) Nee. Er is parkeergelegenheid voorzien op de berm
en ik moet ten minste 5 meter voor het zebrapad
parkeren.
b) Nee. Ik moet ten minste 5 meter voor het zebrapad
parkeren.
c) Ja, ik mag hier parkeren.

Vraag 4

Je wil parkeren in de Molenstraat, binnen de
bebouwde kom. Er staan geen verkeersborden.
Er is wel een witte streep die de rand van de rijbaan
aangeeft. Mag de witte auto op de rijbaan parkeren?
a) Nee, dit is verboden.
b) Ja, want deze witte doorlopende streep verbiedt niets.

Vraag 5

Wat is de bedoeling van de zoenstrook
in de Schoolstraat?
a) Je mag hier parkeren, je kind begeleiden naar de
schoolpoort en terug vertrekken.
b) Je mag hier buiten de schooluren parkeren.
c) Je mag hier wel stilstaan (motor draait nog), maar niet
parkeren.

Surf nu door naar ‘verkeer & veiligheid’ op www.berlare.be, doe mee aan onze parkeerquiz en maak kans op een
eetbon ter waarde van 25 euro. De quiz staat online tot en met 31 januari.
Heb je thuis geen internetcomputer? Haast je dan naar de bibliotheek.
Spieken? We geven zelfs graag de pap in de mond: www.wegcode.be/wetteksten/selectie/wegcode.
Antwoorden: 1:a – 2:b – 3:a – 4:b – 5:c
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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.

Heraanleg weg Uitbergen-Berlare
De gemeenteraad heeft het bestek, de raming (263.253 euro, excl. btw) en de gunningwijze goedgekeurd om de wegverharding Nieuwdonk (baan Uitbergen-Berlare) te vernieuwen. Het ﬁetspad wordt
later aangelegd, omdat het gemeentebestuur hiervoor subsidies krijgt van zodra het geactualiseerde
mobiliteitsplan is goedgekeurd. “De staat van het wegdek is intussen zo slecht, dat we niet meer willen
wachten op het mobiliteitsplan”, zegt Julien Wettinck (Open vld), schepen bevoegd voor openbare
werken.
De werken zijn gepland voor het voorjaar van 2011 en nemen vermoedelijk 30 werkdagen in beslag.

Uitvoering Fase 2 sportpark Overmere in voorjaar 2011
De gemeenteraad heeft het bestek, de raming (388.000 euro, excl. btw) en de gunningwijze goedgekeurd om fase 2 van sportpark Overmere uit te voeren. De werken omvatten de aanleg van een
Finse looppiste en ﬁt-o-meter, een BMX-parcours en een staande wip voor boogschieten. De renovatie
van de atletiekpiste en het voetbalveld zijn mee opgenomen in het project. De werken worden uitgevoerd in het voorjaar van 2011.

Uitleenreglement herbruikbare bekers
De gemeenteraad heeft het uitleenreglement voor herbruikbare bekers goedgekeurd. Verenigingen
kunnen binnenkort 500 bekers gratis ontlenen. Voorwaarde is dat de uitlener een spandoek zichtbaar
ophangt op het evenement. Het reglement bevat verder enkele waarborgen tegen verlies, schade, vuil
en laattijdig terugbrengen.

Bomen kappen in kasteelpark
De gemeenteraad heeft het bestek, de raming (41.300 euro, excl. btw) en de gunningwijze goedgekeurd om een honderdtal bomen te kappen in het kasteelpark Berlare. Schepen Kets (Open vld),
schepen bevoegd voor patrimonium “In de loop van 2011 vervangen we de omheining in betonplaten
door een doorzichtig hekwerk. Hiervoor moeten een aantal bomen verdwijnen.”
Het park is sinds 1974 geklasseerd als beschermd landschap. Daarom is nu een beheerplan klaar en
heeft het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos opgelijst welke bomen mogen worden gekapt.
Bedoeling is deze bomen - samen met alle vegetatie, struiken en hakhout tot 5 meter van de omheining - deze winter nog te verwijderen.

meer info: communicatiedienst, 052 43 23 30 en communicatie@berlare.be
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Gemeentebestuur zoekt monitoren
en begeleiders voor vakantiewerking

Het gemeentelijk speelplein, de kinderopvang en de sportdienst zetten extra
monitoren en begeleiders in voor de
werking tijdens de paas- en/of zomervakantie. Iets voor jou? Neem dan zeker
vrijblijvend contact op met de betrokken
dienst. Wie weet verdien je deze zomer
een aardig centje bij, vlakbij huis.

Monitor of begeleider bij de kinderopvang
We zijn op zoek naar actieve en creatieve speelbeesten die toch zin hebben voor verantwoordelijkheid en uiteraard graag
met kinderen omgaan. Een erkend monitorenbrevet mag uiteraard, maar is niet noodzakelijk.
Ook begeleiders (jobstudenten) zijn welkom. Maar dan moet je minstens een van volgende zaken kunnen voorleggen:
een attest ‘begeleider kinderopvang’;
een diploma kinderzorg of opvoeder;
een diploma kleuter-, lager of secundair onderwijs;
een attest dat je geslaagd bent in het tweede jaar van een pedagogische richting.

•
•
•
•

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

Monitor bij speelplein Kab m (van 10 tot 15 jaar)
Net als bij de kinderopvang zijn creativiteit en kindvriendelijkheid sleutelbegrippen. En ook hier kan je tijdens de zomervakantie meewerken met of zonder erkend brevet. Je wordt dit jaar minstens 17 jaar.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be

Monitor bij de sportkampen
De sportdienst zoekt enthousiaste studenten vanaf 16 jaar uit de sporthumaniora. Of sportievelingen die een pedagogische richting volgen of hebben afgerond (lichamelijke opvoeding, kleuteronderwijs, …).
meer info: sportdienst, 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be
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Verplicht onderhoud verwarmingsinstallaties
Sinds 1 juni 2010 gelden in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud en nazicht van alle centrale stookinstallaties met een vermogen vanaf 20 kW. In praktijk is dat voor de centrale verwarming van zowat elk huis en
appartement.
Een comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten en gezondheidsrisico’s, en zonder te veel milieubelasting.
Dat is wat je van je centrale verwarming verwacht. Eﬃciënt verwarmen met een betrouwbaar verwarmingstoestel kost weinig
moeite. Een goed onderhouden en afgesteld toestel doet wonderen en zorgt ervoor dat je op een koude winterdag niet voor
verrassingen komt te staan!

Onderhoud
Een regelmatige controle van je cv-ketel is een wettelijke verplichting waar je zelf alle baat bij hebt. Niet alleen bespaar je
op de energiefactuur, je zorgt er ook voor dat je woning steeds comfortabel warm blijft, zonder risico’s voor je veiligheid of
gezondheid. En bovendien draag je ook een steentje bij aan het milieu en aan het behalen van de Kyotonormen.

De regels
•
•
•

Een verwarmingstoestel op gas: verplicht onderhoud om de twee jaar;
Een verwarmingstoestel op stookolie: verplicht jaarlijks onderhoud;
Een verwarmingstoestel op vaste brandstof: verplicht jaarlijks onderhoud voor elk toestel,
ongeacht het vermogen.

Een erkend technicus controleert tijdens het onderhoud de verbranding en reinigt
het toestel en de schouw. Je ontvangt dan een verbrandings- en een reinigingsattest.
Deze vermelden of je installatie en schouw goed en veilig werken.
Bij problemen heb je drie maand tijd om alles in orde te laten maken en opnieuw
te laten keuren.
Een huurder is zelf verantwoordelijk voor dit onderhoud en bezorgt een kopie
van beide attesten aan de eigenaar van de woning. 40% van het factuurbedrag
voor onderhoud van de centrale verwarminginstallatie is ﬁscaal aftrekbaar.
Vraag aan de erkende technicus het nodige attest voor je belastingsaangifte.
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Verplichte audit voor toestellen ouder dan vijftien jaar
Beginnen ondertussen de jaren te tellen voor je ketel? Dan is hij toe aan een grondige inspectie door een erkende vakman.
Daarom moeten eigenaars van toestellen ouder dan vijftien jaar een eenmalige verwarmingsaudit laten uitvoeren. Zo’n audit
is een grondig nazicht van de werking en de energieprestatie. Nadien krijg je een rapport met advies over mogelijke energiebesparing. Je moet dit rapport bewaren zolang het toestel in gebruik is. De audit is verplicht binnen de twee jaar nadat het
toestel vijftien jaar oud is geworden. Maar de verplichting vervalt als een energiedeskundige een toestel van dertien jaar of
ouder onderzocht in het kader van een energieaudit.

Nieuw verwarmingstoestel
Elke nieuwe stookinstallatie moet gekeurd worden vóór de eerste ingebruikname. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Deze keuring bestaat uit een nazicht van de goede, veilige en milieuvriendelijke werking van de installatie. Je ontvangt
dan een keuringsrapport dat je bij het toestel moet bewaren. Bij een negatief keuringsrapport heb je drie maand tijd om de
nodige aanpassingen door te voeren en het toestel opnieuw te laten keuren.

Wie voert onderhoud, keuring en audit uit?
Enkel erkende technici mogen deze werken uitvoeren. Een overzicht van deze vakmannen voor gasvormige en vloeibare
brandstoﬀen vind je op www.centraleverwarming.lne.be.
meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

Dakisolatie
is goud waard
Maar liefst dertig procent van de warmte gaat verloren langs een niet of slecht geïsoleerd dak!
De overheid is zich hier heel goed van bewust. Daarom beloont ze wie een bestaand dak isoleert,
met subsidies en een ﬁscaal voordeel. We geven een beknopt overzicht.
Netbeheerder Eandis geeft een premie van 4 euro per vierkante meter geplaatste dakisolatie, als een geregistreerde
aannemer de werken uitvoert. Plaats je liever zelf de dakisolatie, dan bedraagt de premie toch nog 2 euro per vierkante meter.
Voorzie je meer dan 40m² dakisolatie? Vergeet dan de Vlaamse dakisolatiepremie van 500 euro niet aan te vragen.
Als je de werken laat uitvoeren door een geregistreerde aannemer, krijg je een belastingvermindering van 40%.
Ook aan mensen met een laag inkomen is extra gedacht. Zij kunnen een beroep doen op de Vlaamse verbeteringspremie.
Neem hiervoor contact op met de medewerkers van het Sociaal Huis.
meer info: dienst huisvesting: 0474 08 06 65 en huisvesting@berlare.be
Sociaal Huis: 09 326 97 10 en sociaalhuis@ocmwberlare.be
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Gemeentelijke kinderopvang
tijdens krokusvakantie
Het gemeentebestuur biedt kinderopvang aan voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
tijdens de krokusvakantie van maandag 7 tot en met vrijdag 11 maart. Zowel in Berlare,
Overmere als Uitbergen. Kinderen kunnen op elke locatie terecht van 7 tot 18.30 uur.

Ouderbijdragen
Het gemeentebestuur hanteert volgende tarieven:
• 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
Inschrijven kan vanaf dinsdag 15 februari. De aanvragen (post, mail of persoonlijk op de dienst jeugd &
vorming) worden op rangorde verwerkt.
Het verplichte inschrijﬀormulier is vanaf 1 februari beschikbaar op de drie locaties, op de dienst jeugd &
vorming en op www.berlare.be onder het thema ‘jeugd’. Op deze website kan je tevens het huishoudelijk reglement nalezen.
meer info: dienst jeugd & vorming, 052 42 77 04 en jeugd.kinderopvang@berlare.be

Monitor of begeleider worden deze zomer? Zie p. 9.

Rode Kruis Berlare
kan je hulp nuttig gebruiken!
Rode Kruis Berlare is een hardwerkende afdeling met een goed beheer, degelijke planning
en weloverwogen investeringen. Maar alle hulp blijft welkom.
Centen blijven belangrijk. Op die manier kan de afdeling gezond blijven groeien, kan ze gratis cursussen aanbieden en is ondersteuning mogelijk voor meer onopvallende diensten zoals de rusthuisbibliotheek, sociale hulpverlening en de uitleendienst.
Steunen doe je door een lidkaart te kopen (5 euro) of een bijdrage te schenken (ﬁscaal attest vanaf 30 euro) of door een combinatie van beide (minstens 35 euro). Stort op 068-2158929-27 van Rode Kruis Berlare-Schoonaarde.

Word vrijwilliger
Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze afdeling en van het Rode Kruis. Ze maken het Rode Kruis tot wat het is. Maar het Rode
Kruis heeft steeds nieuwe vrijwilligers nodig, om te kunnen inspelen op nieuwe noden of om andere vrijwilligers te vervangen.
Rode Kruis Berlare zoekt daarom mensen van alle slag: medewerkers die boeken willen uitlenen in een ziekenhuis, kunnen lesgeven, mensen willen bezoeken, een kei zijn in administratie, eerste hulp durven verlenen, zieken willen vervoeren, …
Aarzel niet om vrijblijvende informatie te vragen.
meer info:

•
•
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Diane Verhaegen, 0496 72 17 87 | Jefke Herman, 0473 50 28 18

In januari start een nieuwe cursus EHBO. Inlichtingen bij Martha Van Houteghem: 09 367 97 60;
De ploeg sociale hulpverlening zoekt dringend medewerkers. Interesse? Bel Vera De Schutter: 052 42 29 73.
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‘Berlaars’ drinkwaterstation in Ecuador
overgedragen aan inwoners

Van links naar rechts, onderaan: Piedad Ortiz (projectverantwoordelijke PROTOS), Edmundo Rivas (voorzitter dorpsraad Chumunde), Evérgito Tenoria
(voorzitter watercomité), Benjamín Lemos (ingenieur en oud-burgemeester Rio Verde).
Van links naar rechts, bovenaan: Jhonny Villafuerte (directeur van CEFODI) en twee functionarissen van Rio Verde.

Het gemeentebestuur van Berlare ging via PROTOS een waterschap aan met het Ecuadoriaanse dorp Chumunde.
Op deze manier levert het een bijdrage om de inwoners aan drinkwater te helpen. Om de vier maand kon je in
Infogem de vorderingen van het project lezen.
Het drinkwaterstation is nu operationeel. Het consortium PROTOS – CEFODI heeft dan ook de installatie oﬃcieel overgedragen
aan het drinkwatercomité dat nu verantwoordelijk is voor het beheer en de uitbating. Bij deze oﬃciële plechtigheid was heel het
dorp betrokken.

Drinken met verstand
De drinkwaterinstallatie draait niet 24 op 24, maar volgens een uurrooster in overleg met de gebruikers. Dat klinkt vreemd. Maar
op die manier drukken de inwoners de uitbatingkosten (vooral elektriciteit en chemicaliën), die ze uiteindelijk zelf ﬁnancieren.

Verdere rol van PROTOS
Het systeem is operationeel, maar PROTOS sluit het project nog niet af. “We staan nog voor enkele grote uitdagingen”, klinkt het
bij Piedad Olmedo Ortiz van PROTOS. “We willen de operator van de drinkwaterinstallatie verder opleiden en het watercomité en
de inwoners overtuigen van de noodzaak een reserve operator aan te stellen. We gaan tot slot ook inspanningen leveren om de
bevolking nauwer te betrekken, zodat we enerzijds kunnen rekenen op een stipte maandelijkse bijdrage en anderzijds op een
controle op de werking van het watercomité.” PROTOS wil deze ondersteuning blijven bieden tot het watercomité wordt opgenomen in een kantonale, duurzame structuur.
“De inwoners van Chumunde staan er op dat ik zeker Berlare en zijn inwoners bedank voor hun steun bij dit project”, besluit
Piedad. Bij deze.
Het waterschap past in het algemeen regionaal samenwerkingsakkoord tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, PROTOS en CEFODI
in de provincie Esmeraldas.
meer info: GROS Berlare, Greta Van Boven, 0474 51 29 08 en gretavanboven@skynet.be
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Damiaanactie blijft vechten
tegen lepra en tbc
Damiaan is heilig. Maar dat betekent niet dat lepra uit de wereld is. De situatie is minder
erg dan in de tijd van Damiaan in Molokai. Toch is de toestand nog ernstig genoeg voor een
grootschalige inzamelactie op 28, 29 en 30 januari. Ook in Berlare komen vrijwilligers bij je
langs om de klassieke stiften te verkopen.
Damiaanactie kan rekenen op dokters, verplegers, laboratoriummedewerkers, zelfs chauﬀeurs, die elke
dag opnieuw, in soms onvoorstelbaar moeilijke omstandigheden alles geven om zieken te verzorgen.
Mannen en vrouwen, moderne Damianen, die voortdurend nieuwe tbc- en leprapatiënten zoeken en
behandelen. Ze zijn actief in vijftien landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
In 2009 behandelden de medewerkers van Damiaanactie 345.257 tbc- en leprapatiënten!
345.257 mensen die de kans kregen om opnieuw gezond te worden.

De strijd is nog niet voorbij
Maar er is nog veel werk voor de boeg. Jaarlijks treft tuberculose 8 à 10 miljoen patiënten. Elk jaar sterven ongeveer 2 miljoen personen aan de gevolgen van deze ziekte. Wereldwijd worden nog 250.000
leprapatiënten per jaar opgespoord. Zonder behandeling raken ze verminkt en worden ze uitgesloten
door de maatschappij.
Voor deze zieken én tuberculosepatiënten blijft Damiaanactie de strijd verder zetten. Met jouw steun!

40 euro volstaat!
Een doeltreﬀende behandeling is niet zo duur. 40 euro volstaat voor één patiënt. Met 40 euro vermijden we lepraverminkingen en redden we tbc-patiënten van de dood.
Daarom voert Damiaanactie ook dit jaar campagne op 28, 29 en 30 januari. Je steunt de actie door een
pakje stiften te kopen (5 euro) of door een gift te storten op het rekeningnummer 000-0000075-75 of
IBAN-rekeningnummer BE05 0000 0000 7575 (elke gift vanaf 30 euro is ﬁscaal aftrekbaar).
meer info: www.damiaanactie.be
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Boeren verdienen meer
Campagneweekend Vredeseilanden op 14, 15 en 16 januari
Op 14, 15 en 16 januari gaan voor de 30ste keer overal in Vlaanderen vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen
voor Vredeseilanden. Ook in Overmere. Het lokaal actiecomité ondersteunt zo boerenfamilies in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika om genoeg voedsel te produceren en er een waardig inkomen aan over te houden.

Boeren verdienen meer. Voor Vredeseilanden zijn die drie woorden tegelijk een vaststelling en een streefdoel. Vredeseilanden
wil boerenfamilies aan een leefbaar inkomen helpen. En er zijn goede redenen om dat te doen. Tegen 2050 wonen er een kleine
10 miljard mensen op deze planeet. Naast energie, milieu en water is het produceren van voedsel dé uitdaging voor de nabije
toekomst.
Luuk Zonneveld, algemeen directeur van Vredeseilanden verwoordt het zo: “De miljoenen kleine boerderijen in het Zuiden zijn
perfect in staat om hun landen te voeden, indien ze daartoe de kans krijgen. Nu ontbreekt het hen dikwijls aan opleiding, ondernemerschap, krediet, omkadering van de overheid en goede afzetmarkten. Dat kan veranderen. Als wij samen de juiste keuzes
maken. Als alle boeren loon naar werken krijgen en in goede omstandigheden werken, dan kunnen ze de wereld voeden.”
De vrijwilligers in Overmere zetten graag hun schouders onder deze campagne. “Als we Vredeseilanden steunen, helpen we
eigenlijk drie keer”, weet Piet Van der Sypt van het plaatselijke comité. “Tweederde van de armen op de wereld zijn boer of boerin.
Als boeren meer verdienen, werken ze niet alleen zichzelf uit de armoede. Ze lossen ook de voedselcrisis op én bestrijden de
opwarming van de aarde door aan duurzame landbouw te doen.”
Ook overtuigd? Je kan steeds een gift doen op rekening 000-0000052-52 van Vredeseilanden. Of steun Vredeseilanden via de
acties van comité Overmere.
meer info: Piet Van der Sypt, 0496 31 25 03 en vandersyptpiet@hotmail.com
www.vredeseilanden.be

vrijdag 14 januari: After Study & Work Café in JC De Kroon
Schuif je cursus aan de kant en klasseer die laatste factuur.
Kom een pint drinken vanaf 16 uur in JC De Kroon.

zaterdag 15 januari: plantjes- en gadgetverkoop huis aan huis
Drie verkoopteams rijden doorheen Overmere met hun prachtig versierde wagens.
Koop de traditionele Vredeseilanden gadgets of een mooi plantje.

zaterdag 15 januari: kinderfuif in JC De Kroon
Van 18.30 tot 20.30 uur is de dansvloer voor iedereen tot 12 jaar!
De inkom bedraagt 4 euro, maar daar krijg je twee drankjes, een zakje chips en fantastische muziek voor in de plaats.
Mama’s en papa’s mogen er gratis in.

15

Museum Donkmeer wordt opnieuw 60 meter lange skipiste.

© Katrien De Saedelaere

Ter land, ter Donk en in de sneeuw:
pret voor het hele gezin!
Eerste Belgisch kampioenschap Yukigassen op Berlaars winterfest(ival)
Na de stunt van vorig jaar pakt VVV-Donkmeer uit met een tweede editie van Ter land, ter Donk en in de sneeuw. Nog
straﬀer, nog gezelliger én met een Belgische primeur. Haal je latten van de zolder en kom op zaterdag 12 en zondag
13 februari naar het Donkoeverpark voor twee dagen sneeuwplezier.
Meerdere vrachtwagens met echte sneeuw zijn besteld voor een skipiste
van 60 meter op de helling van Museum Donkmeer. Iedereen mag twee
dagen lang skiën, snowboarden of sleeën. Je moet wel je eigen materiaal
meebrengen. Alleen voor de allerkleinsten voorziet VVV-Donkmeer zelf
veilige ‘snowtubes’ (banden).

Verwarmd tentendorp
Zaterdag om 18 uur start de wedstrijd ‘Mee a slee noar benee’. Glij met je
zelfgemaakt tuig zo snel mogelijk naar beneden. “VVV-Donkmeer beloont de
deelnemers met prachtprijzen in verschillende categorieën: de snelste, de
meest originele, de deelnemers met het mooiste glijtuig, … We mogen zelfs
enkele skireizen wegschenken”, verklapt organisator Bert De Bie.
Daarna is iedereen welkom op een groot après-skifeest. Niet meer in openlucht en in de kou, zoals vorig jaar; wel in een verwarmd tentendorp met
tientallen tirolerhuisjes. De organisatoren belonen de origineelst verklede
après-skiër met een mooi prijs!

Op zondag tussen 10 en 13 uur is de piste volledig voor kinderen!
© Katrien De Saedelaere
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Yukigassen lijkt op paintball. Maar dan met sneeuwballen…

Per spelronde krijgt elke ploeg 90 sneeuwballen.

Yukiwat? Yukigassen!
VVV-Donkmeer haalt ook het eerste Belgische
kampioenschap Yukigassen naar Berlare. Net als
bij paintball speel je team tegen team, zijn er
schuilplaatsen op het terrein en moet je de vlag
van de tegenstander veroveren. Alleen, je schiet
niet met verfkogels maar … gooit met sneeuwballen!
Organisator Hans De Bie licht de spelregels kort
toe: “Een team bestaat uit zeven spelers. Het
speelveld heeft ongeveer de oppervlakte van een
basketbalterrein. Per spelronde krijgt elke ploeg
90 sneeuwballen. Winnen doe je door de vlag
van de tegenpartij te jatten of door alle spelers
van de tegenstander te raken met een sneeuwbal. Is de vlag niet veroverd, dan wint de ploeg
met de meeste spelers op het veld. Is er na drie
minuten spel een gelijkstand, dan is het team dat
nog de meeste sneeuwballen heeft, de winnaar.”
Yukigassen komt overwaaien uit Japan. In Nederland bestaat al een oﬃciële competitie van deze
spectaculaire sport. Maar bij ons is het nog nooit
gespeeld. Dus ervaring moet je zeker niet hebben. Wel veel goesting in een origineel sneeuwgevecht onder maten!

Programma zaterdag
- 10 tot 17 uur: open piste voor iedereen
- 13 tot 15 uur: aankomst deelnemers ‘Mee a slee noar benee’
- 15 tot 18 uur: Belgisch kampioenschap Yukigassen (voorrondes)
- 18 uur:
start ‘Mee a slee noar benee’
- 21 tot 2 uur:
special act uit Oostenrijk, open piste voor iedereen
- 21.30 uur:
prijsuitreiking
- 22 uur:
Belgisch kampioenschap Yukigassen (ﬁnales)
- 22 tot 2 uur:
après-skifeest rond de piste
Programma zondag
- 10 tot 13 uur: open piste, alleen voor kinderen
- 14 tot 16 uur: open piste voor iedereen

VVV-Donkmeer zorgt daarnaast twee dagen lang voor aangepaste muziek
en sfeer, eten en drinken.

Deelnemen aan ‘Mee a slee noar benee’
Zin om deel te nemen met enkele vrienden of familieleden?
De organisatoren zijn op zoek naar maar liefst twintig groepen.
Schrijf je vanaf 1 januari in via www.donkmeer.be. Deelnemen kost
3 euro per kar en 6 euro per hoofd. Het reglement en bijkomende
informatie vind je eveneens op de website van VVV-Donkmeer.

Deelnemen aan het Belgisch kampioenschap Yukigassen
Ga voor de titel en word Belgisch kampioen Yukigassen. Schrijf je in
met zeven vrienden. Meer info op www.donkmeer.be vanaf 1 januari.
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Als het kriebelt…
Wekelijkse lessenreeksen
Nieuwjaar. Tijd van goede voornemens. Meer sporten is er misschien één van.
Dan zijn de wekelijkse gemeentelijke sportlessen een goed idee.
Zoek geen uitvluchten maar sport mee, verbijt de pijn van de eerste sessies,
geniet van de zweetdruppels op je voorhoofd en de zalige voldoening achteraf.

Aanbod
woensdag

13.30 - 14.30 uur

sporthal Berlare

woensdag

15 - 16 uur

sporthal Overmere

Sportsnack
(1ste, 2de en 3de leerjaar)

dinsdag

16.30 - 17.30 uur

sporthal Overmere

Stepaerobic

maandag

20 - 21 uur

balletstudio

dinsdag

20 - 21 uur

sporthal Berlare

donderdag

20 - 21 uur

sporthal Overmere

dinsdag

14 - 15 uur

sporthal Berlare

dinsdag

15.30 - 16.30 uur

sporthal Overmere

dinsdag

9 - 10 uur

sporthal Overmere

Kleuterturnen (vanaf 4j)

Aerobic
Seniorenturnen
Actieve 50+ sport

Schrijf nu in!
Zin in een wekelijks sportuurtje? Aarzel niet en schrijf onmiddellijk in.
• kleuterturnen: 5 euro voor een tienbeurtenkaart of 1 euro per sessie. Inschrijven ter plaatse;
• sportsnack: 1,50 euro per beurt;
• andere reeksen: 10 euro voor een tienbeurtenkaart of 25 euro voor een dertigbeurtenkaart.
Te koop op de sportdienst en in de cafetaria van sporthal Berlare en sporthal Overmere.
Iedereen is welkom, zolang hij of zij zaalsportschoenen draagt met zandvrije, kleurvaste zolen die nog niet buiten zijn gebruikt.

meer info:

sportdienst, 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be
Noteer alvast: 25 t.e.m. 27 maart: sportief seniorenweekend aan zee!
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UiTtip
NIEUWJAARSCONCERTEN

UiTtip
SCHELDEBROEKTOCHTEN
zondag 23 januari tussen 8 en 15 uur
Festivalhal Donkmeer

Traditie. Vele fanfares en harmonieën spelen in de nieuwjaarsmaand een concert. Ook in Berlare. Een uitstekende gelegenheid
om bij een streepje muziek elkaar een gelukkig 2011 te wensen.
’t Meziek Berlare
zaterdag 8 januari om 20 uur | CC Stroming
Meer info bij Stijn Van den Abbeele: 0476 27 87 53
en voorzitter@tmeziek.be
K.F. De Verenigde Vrienden Overmere
vrijdag 21 en zaterdag 22 januari om 20 uur
Vrije Basisschool Sint-Jozef Overmere
Meer info bij Wim De Geest: 0478 49 87 85
en wim.de.geest@telenet.be

Gezonde ontspanning na de feesten! Er is keuze uit vijf wandelafstanden: 4, 6, 12, 18 en 24km. Berlare Broek, de Gratiebossen en
de Hoge Berg vormen het decor. Deelnemen kost 1,50 euro.
Eerste wandeling van de Witkap Trofee 2011. Later dit jaar nog:
Donkmeertochten (21 mei) en Pa & Gijstochten (25 september).
Meer info bij Boerenkrijgstappers Overmere: 09 367 75 97,
norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
en www.boerenkrijgstappers.be

UiTtip
ALS DE DOOD VOOR HET LEVEN
zaterdag 29 januari om 20 uur | CC Stroming

UiTtip
WANDELUURTJE
elke dinsdag, woensdag en donderdag om 19 uur

© Paul Van Caesbroeck

Wandelen ontspant en is gezond. Elke dag een half uurtje stappen
in een iets hoger tempo is ideaal. “Het komt er niet van”, is geen
excuus meer. Boerenkrijgstappers Overmere stappen drie keer per
week: op dinsdag (vertrek aan sporthal Overmere), op woensdag
(vertrek aan sporthal Berlare) en op donderdag (vertrek aan parking rotonde Donklaan – Dendermondse Steenweg).
Meer info bij Boerenkrijgstappers Overmere:
09 367 75 97, norbertsichien@boerenkrijgstappers.be
en www.boerenkrijgstappers.be

Hubert ‘Witse’ Damen omringt zich met rasmuzikanten. Hij zingt,
zegt, ﬂuistert en schreeuwt teksten en liedjes over liefde, vriendschap en dood. Teksten van ondermeer Bram Vermeulen, Wannes
Van de Velde en Ramses Shaﬀy.
tickets: 15 / 14 (+55j) / 12 (abo en -26j) euro / 1 stempel
culturele zuipkaart
Meer info en reserveren bij de cultuurdienst: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be
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Een schoolmeester blijft een schoolmeester .
En dus wou ik vooral kunst brengen
die nieuw was voor de gemiddelde
Berlaarse CC-bezoeker.
(Zelfportret, © MVG)

Na vijftien jaar vrijwillige inzet voor tentoonstellingenbeleid
Marc Van Gysegem wuift Stroming uit met groepstentoonstelling
Al sinds 1996 stippelt Marc Van Gysegem de tentoonstellingslijnen uit binnen CC Stroming.
Met volle overgave, een ambassadeur van de kunsten waardig.
Marc kondigde vorig jaar in de Raad van bestuur van CC Stroming echter aan dat hij een stap opzij zet.
Zijn laatste tentoonstelling opent op 9 januari. ‘Aan de rand van de artistieke professionaliteit’ is een groepstentoonstelling
met Berlaarse kunstenaars. Oude rotten, vergeten parels, ontluikend talent én verborgen schatten.

“Ik deed een leuke ontdekking bij de voorbereidingen van deze
tentoonstelling”, steekt Van Gysegem van wal. “Er zijn méér mensen
in Berlare met een artistieke opleiding dan ik dacht!”
Hij heeft er zichtbaar deugd van. Hij beseft dat zijn pionierswerk voor
Berlare zinvol is geweest en dat hij met een gerust hart zijn ‘kindje’
kan toevertrouwen aan een nieuwe generatie en de medewerkers
van Stroming. Vijftien jaar geleden was zijn prille engagement evenwel een geschenk uit de hemel.

Verhofstadt met een kopje koﬃe

Marc: De eerste jaren van CC Stroming had de toenmalige cultuurfunctionaris Ignace De Wilde meer dan de handen vol: een nieuw
centrum uit de grond stampen en op de kaart zetten is geen sinecure.
Ik was pas met pensioen en ondervoorzitter van de Raad van bestuur
van CC Stroming. De raad ging akkoord met mijn voorstel en samen met
Lieve Petrens – zonder wie het niet zou zijn gelukt - ging ik aan de slag.

De lijst is indrukwekkend. Sommige kunstenaars lokten
ongetwijfeld wel eens reacties uit, niet?
Marc: (lacht) Ja. Een schoolmeester blijft een schoolmeester (Marc
was jaren directeur van de Tekenacademie van Wetteren nvdr).
En dus wou ik vooral kunst brengen die nieuw was voor de gemiddelde Berlaarse CC-bezoeker. De reacties op de tentoonstellingen van
Roger Raveel (de spiegel in de gang!) en Jean Bilquin waren wellicht
het hevigst. Maar ik herinner me bijvoorbeeld ook nog de commentaar op twee prachtige foto’s van Filip Claus: Guy Verhofstadt
met een kopje koﬃe en Jean-Luc Dehaene die wordt natgespoten in
de kleedkamer van Club Brugge. Een lokaal randpoliticus was daar
absoluut niet mee opgezet.
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Marc: De afspraak was: we brengen kunstenaars met naam naar
Berlare die bereid zijn hun werk belangeloos en gratis tentoon te
stellen. (Would be-)Kunstenaars met verkoopintenties waren niet
welkom. Vijftien jaar lang, aan een gemiddelde van vier tentoonstellingen per jaar, zijn we trouw kunnen blijven aan dit basisprincipe.

Voor mij is het in elk geval een feestelijk gebeuren:
een zelf samengestelde tentoonstelling met intrigerend werk
van interessante personen uit Berlare.
Veel vis in de vijver

Curator wordt adviseur

Van welke tentoonstellingen heb je zelf het meest genoten?
Marc: Heel veel beeldend kunstenaars met naam zijn gepasseerd: schilders, graﬁci, beeldhouwers, designers en fotografen. Naast die van Raveel,
Claus en Bilquin vond ik de passages van ondermeer Roger Wittewrongel, Martin Baetens, Paul Van Gysegem, Patrick De Spiegelaere, Pieter
De Bruyne, en recent nog Pierre Vlerick en Walter De Mulder bijzonder
geslaagd.

Is ‘Aan de rand van de artistieke professionaliteit’
een apotheose?
Marc: Dat moeten anderen bepalen. Voor mij is het in elk geval een
feestelijk gebeuren: een zelf samengestelde tentoonstelling met intrigerend werk van interessante personen uit Berlare. Markante ﬁguren uit het
voormalige collectief ‘Het Gewag’ en uit Fotocollectief Stroming zijn van
de partij. Ik ben blij dat ook Vic Temmerman en Karel Cornelis hebben
toegezegd, die ik samen met mij zie als de peetvaders van de professionele Berlaarse kunstscène. En omdat het mijn laatste is, toon ik ook enkele
eigen foto’s.

Je laatste tentoonstelling voor Stroming wordt een groepstentoonstelling: ‘Aan de rand van de artistieke professionaliteit’. Verklaar die titel eens.
Marc: De titel verwijst naar mensen met een diploma kunstonderwijs
of een actief verleden in een kunstenaarsgroep of –atelier. In het ‘echte’
leven zijn ze architect, theatertechnicus, student, bejaardenhelpster, …
Maar de bagage uit het kunstmilieu blijft hen dierbaar en blijft hen inspireren, ook in het uitoefenen van een job. Dat is het soort mensen waar ik
zeer graag mee werk!
De idee voor deze laatste tentoonstelling groeide trouwens tijdens de
voorbereidingen van het Berlaars salon in 2009 (een overzichtstentoonstelling in CC Stroming met artistiek actieve amateurs uit
onze gemeente nvdr). Uit gesprekken met de deelnemers leerde ik dat
velen een kunstopleiding achter de rug hadden. Zelfs begin december
ontdekte ik nog dat iemand die ik al tien jaar ken, een Sint-Lucasverleden
heeft!

En daarna, Marc?
Marc: Vanaf nu ben ik geen curator meer voor CC Stroming. Tentoonstellingen uitwerken, doe ik dus niet meer. Maar omdat ik op vele vernissages
in het land interessant volk tegenkom, blijf ik wel contacten leggen en
advies geven. Fotocollectief Stroming heb ik zelf opgericht en blijf ik
coachen. Het volgende project van dit gezelschap draait rond Berlaarse
verzamelingen (2012). Ik ga ook door met het maken van fotograﬁsche
installaties. En verder kijk ik ook echt uit naar de nieuwe tentoonstellingen
van CC Stroming. Liefst binnenkort ook in het kasteel!
Bedankt voor je jarenlange toewijding.

De tentoonstelling ‘Aan de rand van de artistieke
professionaliteit’ opent op zondag 9 januari om 17 uur
in CC Stroming. Ze is te bekijken tot en met 20 februari,
elke dag vanaf 18 uur. Gesloten op maandag.
Met werk van:
Karel Cornelis, Vic Temmerman, Marc Van Gysegem,
Walter Schelfhout, Marleen De Vos, Peter Verbeeren,
Gert Van Kerckhove, Carine Bauwens, Myriam Laquière,
Joris Van Peteghem, Ann Ryckaert, Bert Van der Linden,
Cyriel De Bruyne, Mieke De Bruyne, Tine De Bruyne en Eddy
Copers.
‘Aan de rand van de artistieke professionaliteit’
toont ook werk van de betreurde Walter Schelfhout.

De tentoonstelling brengt ook een hulde aan het collectief
‘Het Gewag’ (1996-2000: Karel Cornelis, Walter Schelfhout,
Roland Cobbaut, Myriam Laquière, Peter Verbeeren en Gerda
Schelfhout).
meer info:

cultuurdienst, 052 42 42 47
en ccstroming@berlare.be
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Sportkampen krokusvakantie
De sportdienst biedt sport- en spelplezier tijdens de krokusvakantie voor iedereen van 4 tot 12 jaar.

Kaboutersportkamp (7 t.e.m. 11 maart)
Piepkleine kaboutertjes bevolken sporthal Overmere. Vijf dagen lang sporten en spelen onze kabouters dat het een
lieve lust is. We toveren de sporthal om tot een kabouterbos waar we klauteren, sluipen, lopen, springen, rollen, …
Dit kaboutersportkamp wordt reuzeleuk met jou erbij!
voor wie:
waar:
wanneer:
prijs:
wat meebrengen:

kleuters geboren in ’05, ’06 en ‘07
sporthal Overmere
van 9 tot 12 uur
20 euro voor vijf dagen sport- en spelplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik,
een koek en een drankje (brikje of ﬂesje)

Circussportfabriek (7 t.e.m. 11 maart)
Vraag jij je wel eens af hoe een acrobaat zich kan rechthouden op een touw?
Hoe een clown op een ton kan lopen? Of durf jij met je hoofd tot in de wolken springen?
Dan hebben wij de oplossing voor jou: een mix van circus en sporten
in de meest uitgebreide vorm!
We sluiten de week af met een wervelende show voor ouders, familie en vrienden.
voor wie:
waar:
wanneer:
prijs:
wat meebrengen:

kinderen geboren in ‘99, ’00, ’01, ’02, ’03 en ‘04
sporthal Berlare
van 9.30 tot 16 uur (middagpauze van 12 tot 13.30 uur)
40 euro voor vijf dagen sportplezier
sportieve kledij, turnpantoﬀels of sportschoenen voor zaalgebruik, een koek en een drankje
(brikje of ﬂesje) voor tijdens de pauze en indien gewenst een lunchpakket.
Drank voor bij de lunch mag je meebrengen of kan je ter plaatse kopen aan 1 euro.

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 overschrijving 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.

Agenda
Ook tijdens de paasvakantie (11 tot 22 april) zijn er sportkampen voor kleuters en lagere schoolkinderen,
zowel in Overmere als in Berlare. De details lees je in Infogem maart-april.

Monitor worden op een sportkamp? Zie p. 9.
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PANNENKOEKEN OP LICHTMIS

YES, WE CAN DANCE!

woensdag 2 februari van 14 tot 17 uur
toeristisch infokantoor (Donklaan 123)

vanaf vrijdag 25 februari | CC Stroming

Kom op Lichtmis een pannenkoek eten (1 euro) en geniet van een
gratis koﬃe of warme chocomelk. Ondertussen krijg je meer uitleg
over de oorsprong van deze traditie.
De opbrengst van de pannenkoeken gaat naar Fonds voor kinderen van bij ons.
Meer info bij de dienst toerisme: 09 342 92 40
en toerisme@berlare.be

UiTtip
IDOOL 1900

De leerlingen van Balletschool Terpsichore tonen dat ze kunnen
dansen. Alle disciplines passeren de revue: kinderdans, klassiek ballet, jazz ballet en hip hop. Elke dansvorm heeft een eigen danstaal.
Deze speciﬁeke technieken worden gedemonstreerd in een spetterende show.

zaterdag 12 februari om 20 uur | CC Stroming
Voorstellingen op vrijdag 25 (20 uur), zaterdag 26 (19 uur) en zondag 27 februari (15 uur). Tickets kosten 10 euro of 6 euro (-12 jaar);
op vrijdag betaal je respectievelijk 7 of 5 euro (try-out).
Voorverkoop op zaterdag 29 januari van 9.30 tot 12.30 uur.
Meer info: 0493 15 74 81
en www.balletschool-terpsichore.be

UiTtip
START TO RUN
Liedjes, ﬁlmpjes en straﬀe verhalen van een eeuw terug kleuren
deze sfeervolle voorstelling. Walter De Buck, Olle Geris en Marc
Hauman zijn de gastenheren met dienst. Ze nemen je mee in een
wereld van danskes, muziekskes, schuine en serieuze liedjes van
de idolen van toen…
tickets: 11 / 10 (+55j) / 8 (abo en -26j) euro / 1 stempel
culturele zuipkaart
Meer info en reserveren bij de cultuurdienst: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

vanaf maandag 7 maart | vertrek aan sporthal Berlare
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 5km ononderbroken te lopen.
Elke maandag en donderdag van 19.30 tot 20.30 uur. Niet tijdens
schoolvakanties. 20,00 euro voor het hele programma (twintig
begeleide sessies).
Meer info bij de sportdienst: 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be
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De vriendschap die ik elke dag mag ervaren is het mooiste wat er is!

JTV Brigand draagt Wim op handen
Gemeentelijk Sportgala zet ook vrijwilligers in de bloemen
“Dat op handen dragen, is gênant. Ik ben slechts een van de vrijwilligers.
En er zijn medewerkers die veel meer voor de club doen dan ik.” De uitspraak typeert
Wim Possé: bescheiden, gul en met een groot hart voor zijn club.
Eigenschappen die het gemeentebestuur en de sportraad waarderen en daarom
graag honoreren op het gemeentelijk Sportgala.
Wim was een van de negen vrijwilligers die op het Sportgala van 2010 werden gehuldigd.
Hij is sinds 1995 een stille kracht achter de schermen van volleybalclub JTV Brigand Berlare-Zele
(toen nog VC Thunderballs Berlare nvdr). En dat voor een man die nooit volley heeft gespeeld, maar
wel 30 jaar lang heeft … gebasket!
Wim: (lacht) Dat is waar. Ik ben eigenlijk via mijn twee zonen in het volleybal gerold.
Mijn vrouw Margot en ik vonden dat een sportieve vrijetijdsbesteding hen deugd zou doen.
Basketbal bestond toen nog niet in Berlare. Uiteindelijk konden we ons alle vier vinden in volleybal, toen
nog met ondermeer Jan Dierick en Julien Van De Vyver als jeugdcoaches. We gingen naar bijna elke
wedstrijd kijken.
Op een bepaald moment is me gevraagd of ik bestuurslid wilde worden. En ik heb toegehapt.
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Ik wou graag iets terugdoen
voor een club die mijn zonen en mij
al zoveel plezier had verschaft.

Omdat je kinderen er speelden?
Wim: Ja. Vooral uit dankbaarheid. Ik wou graag iets terugdoen voor een
club die mijn zonen en mij al zoveel plezier had verschaft. En nu, zoveel
jaar later, blijf ik het graag doen. Want jonge mensen ‘van straat houden’,
ze in team leren werken en hen laten sporten met een goede omkadering:
ik blijf dat belangrijk vinden.
Heb je een speciﬁeke taak?
Wim: Dat varieert nogal. Ik ben vooral actief bij de organisatie van extra
activiteiten als het beachvolleytornooi, de eetfestijnen en vroeger ook de
jaarlijkse kermisfuif. Ik zorg ook voor infoblaadjes en ﬂyers bij thuiswedstrijden. En af en toe ben ik bij wedstrijden markeerder. Ik hou dan op een
groot blad het scoreverloop bij.
Wat is voor jou de sterkte van de vereniging?
Wim: Een van de grootste troeven vind ik onze jeugdwerking. Wij besteden daar dan ook een zeer aanzienlijk deel van het jaarbudget aan. Met
resultaat trouwens, ook op lange termijn. Zo promoveerde onze heren
A-ploeg naar eerste nationale, met een groot aantal spelers dat uit onze
jeugd is doorgestroomd.
Is JTV Brigand Berlare-Zele een dankbare club
voor vrijwilligers?
Wim: Ik denk het wel. Wij proberen ouders van spelers nauw bij onze
werking te betrekken en wie een steentje wil bijdragen, ontvangen we
met open armen. De vrijwilligers krijgen ook bijna jaarlijks een sportieve
return voor hun inzet: kampioenenploegen, bekerwinnaars of individuele
spelers die vooruitgang hebben gemaakt.

Wat is je mooiste volleybalmoment?
Wim: Dat kan ik niet zeggen. Er zijn veel mooie momenten: ik kan intens
gelukkig zijn bij een titel of met voldoening nagenieten van een geslaagde activiteit. Misschien is het mooiste ‘moment’ wel een constante: de
vriendschap die ik elke dag mag ervaren.
En de erkenning tijdens het Sportgala?
Wim: Dat deed me iets. ’t Is leuk dat de sportraad ook oog heeft voor
medewerkers achter de schermen. Maar ik zie het niet als mijn persoonlijke verdienste. Ik draag deze blijk van waardering dan ook op aan alle
vrijwilligers binnen JTV Brigand Berlare-Zele.
Volg je je oude basketliefde nog?
Wim: Nog een beetje. Want ik ben intussen verliefd geworden op ballroom dansen! Margot wou dat al lang. En een paar maand vóór ik bij de
volleybal kwam, zijn we lid geworden van een dansschool. Eerst nogal
tegen mijn zin… Maar nu ben ik er aan verslaafd. En ik onderhoud er
mijn fysiek en geheugen mee!

Gemeentelijk Sportgala 2011
Het Gemeentelijk Sportgala 2011 vindt plaats op vrijdag 18
februari om 20 uur in CC Stroming. Het gala huldigt
kampioenen (individuen en teams) en vrijwilligers.
Daarnaast is er plaats voor spectaculaire sportdemonstraties
en muzikale intermezzo’s.
De toegang tot dit gala is gratis.

meer info:

sportdienst, 09 356 89 56
en sportdienst@berlare.be
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Ik hou ervan muziek te herleiden tot de essentie. En dat kan volledig met dit project.

Stroming gaat KO voor nieuwe Stash!
Gunthers vreugde na de Sadness
Bij Stash denkt iedereen aan ‘Sadness’, de monsterhit uit 2005. Een hartverscheurende ballade die een
diepe indruk naliet. Meteen stond Stash op de Vlaamse popkaart. Het succes bleef.
Maar echte artiesten hebben uitdagingen nodig, ver weg van de platgetreden paden.
Het nieuwe project van frontman Gunther Verspecht en de zijnen is er zo één.
Hun nieuwe theatertour heet ‘Knock-out’ en gaat op 19 februari in première in CC Stroming.

We ontmoeten Gunther Verspecht thuis in Lebbeke. Hij laat ons
enthousiast zijn tuin en eigen opnamestudio zien, de twee plaatsen
waar de nieuwe plannen van Stash kiemden. Hij straalt als hij honderduit over het nieuwe project begint te vertellen. Zit voor ons een
gelukkig man?
Gunther: Heel zeker! ‘Knock-out’ is een gigantische uitdaging en een
buitenbeentje. We kijken er allemaal enorm naar uit.
Wat mogen we precies verwachten dan?
Gunther: Het wordt een cabaretachtige show met krachtige verhalen.
De leidraad is een ﬁctieve vertelling over twee boksende boezemvrienden,
Poncho en Lefty. In hun gloriejaren werden ze op handen gedragen. Nu,
ter gelegenheid van hun 50ste verjaardag, kampen ze nog één keer tegen
elkaar. Het is een vrolijk verhaal met veel ﬂashbacks. Het biedt inspiratie
voor heel krachtige en emotierijke muziek .

Stash in een musical?
Gunther: (lacht) Nee, toch niet. ‘Knock-out’ is in de eerste plaats een
concert. Want Stash is en blijft een live band. Wij voelen ons thuis op
grote zomerpodia, in intieme huiskamers en in gezellige theaters. Zolang we maar emotie en beleving kunnen overbrengen op ons publiek.
Ik ben zelf een singer-songwriter in hart en nieren. Dus ik hou ervan
muziek te herleiden tot de essentie. En dat kan volledig met dit project:
we gaan voor een intieme akoestische set met sterke visuele elementen.
Ik haalde de mosterd bij Neil Young. Ook hij heeft ooit een familieverhaal gemaakt en verteld, terwijl hij het akoestisch begeleidde.
Je speelt in Berlare eigenlijk een halve thuismatch hé?
Gunther: Ja, mijn schoonouders wonen schuin tegenover CC Stroming.
Ze zullen zeker van de partij zijn!

Stash speelt ‘Knock-out’
op zaterdag 19 februari om 20 uur
in CC Stroming.
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Tickets: 15 / 14 (+55j) / 12
(abonnement CC en -26j) euro
Reserveren: CC Stroming, 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be
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SKWATDAG

OPEN OVERMEERS KAMPIOENSCHAP
DER CAFÉSPORTEN

zaterdag 5 maart om 9 uur

Kinderen tussen 6 en 12 jaar gaan op ontdekking bij ondermeer de
brandweer, chocolatier en het poppentheater!
Overdag brengen ze bezoekjes aan verschillende handelaars en
diensten in Berlare. ‘s Avonds is er tot 18.30 uur de megabekende
Oenkie Boenkie Kinderfuif. Deelnemen kost 4 euro voor de SKWATdag en 4 euro voor de kinderfuif.
Meer info bij de jeugdraad: skwat-dag@berlare.be

vrijdag 4 en zaterdag 5 februari om 19.30 uur
Vrije Basisschool Sint-Jozef Overmere

Competities curvebowl en schieting op liggende wip op vrijdag;
kaarting (bieden), tafeltennis en darts op zaterdag.
Inschrijven kan vanaf 19 uur. Deelnemen kost 2 euro per persoon.
Er vallen geldprijzen en bekers te winnen. Gratis toegang voor
supporters.
Meer info bij KWB Overmere: 09 367 90 47
en meganck.johan@gmail.com,

UiTtip
KERSTBOOMVERBRANDINGEN
Kom langs op een van de kerstboomverbrandingen.
Of je nu je eigen boom meebrengt of niet: er is voor iedereen warmte en drank!

Kerstboomverbranding VVV-Donkmeer

Kerstboomverbranding Chirojongens Sint-Jan Berchmans

zaterdag 8 januari vanaf 18 uur | Kapelleplein

zondag 9 januari vanaf 17 uur | Scheve Villa

Breng je kerstboom vanaf 5 januari naar het Kapelleplein. Of laat
hem op zaterdag 8 januari thuis ophalen door VVV-Donkmeer.
Bel dan 0474 78 10 44 en zorg dat je boom vóór 10 uur aan de
voordeur ligt.

Geniet met een jenevertje of chocomelk van de gezellige warmte.
Breng gerust je kerstboom mee!
Meer info bij Chirojongens Sint-Jan Berchmans:
www.schevevilla.be

Meer info bij VVV-Donkmeer: 09 367 77 76
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Kasteel zoekt
Berlaars artistiek
talent!

Infosessie ‘Berlaars salon’ op woensdag 26 januari

Het gemeentebestuur laat heel de maand mei het kasteel van Berlare inpalmen door kunstenaars uit onze gemeente.
Het is een vervolg op het eerste ‘Berlaars salon’ in CC Stroming (2009)
met een twintigtal kunstenaars,
creatievelingen en artistieke duizendpoten.

Oranjerie wordt kinderatelier
De cultuurdienst heeft ook oog voor de creativiteit van kinderen.
Daarom komt er in de oranjerie van het kasteel een parallelle tentoonstelling met kunstwerkjes van kinderen jonger dan 12 jaar. Wie
zijn of haar artistieke uitspattingen wel eens wil laten zien, neemt
contact op met de cultuurdienst.

Op de informatieavond van woensdag 26 januari om 20 uur in
CC Stroming is iedereen welkom.

meer info:

cultuurdienst, 052 42 42 47
en ccstroming@berlare.be

27/1 is Gedichtendag:
haal je gedicht in de bib
Op donderdag 27 januari is het Gedichtendag. Daarom krijgt elke bezoeker van de bib die
dag een gedicht mee naar huis. Een tekst om te koesteren en te gebruiken op een
geboortekaartje, in een liefdesbrief of op een gedachtenisprentje. Of alleen maar om bij te
houden, omdat de woorden zo mooi zijn. Snuister zeker ook eens in de 300 gedichtenbundels die de bib rijk is.

meer info:

bibliotheek Berlare is op Gedichtendag open van 15.30 tot 20.30 uur
www.gedichtendag.com
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DE ROZE RIDDER

WE LOVE TO PARTY

vanaf vrijdag 25 februari | Parochiezaal Berlare

zaterdag 5 februari | JC De Kroon

Een hilarische komedie van Hand in Hand Berlare over een amateurgezelschap dat een historisch drama wil opvoeren over koning
Richard en zijn gevolg. Luc Van De Meirssche regisseert.

Jaarlijkse fuif van de gemeentelijke jeugdraad voor iedereen vanaf
16 jaar. Kom feesten in een romantisch decor. Wie jonger is dan 18
jaar, mag er gratis in!

Voorstellingen op:
- vrijdag 25 en zaterdag 26 februari om 19 uur (gala);
- zondag 27 februari en zondag 6 maart om 15 uur (matinee);
- vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 maart om 20 uur.

Meer info bij jeugdraad Berlare: jeugdraad.berlare@
hotmail.com

Tickets kosten 27 (gala), 13 (matinee) of 8 euro
en reserveer je op 0493 14 42 51.

Vervang de lenerspas door je eiD
Voortaan kan je ervoor kiezen om materialen uit onze
bibliotheek te ontlenen met je elektronische identiteitskaart.
Dat maakt het klassieke lenerspasje overbodig.
De voordelen liggen voor de hand:
je hebt een eID in principe altijd op zak en je hebt een kaart
minder nodig in je portemonnee!
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UiTagenda
zaterdag 8 januari vanaf 18 uur

vrijdag 14 januari vanaf 16 uur

zaterdag 22 januari om 20 uur

KERSTBOOMVERBRANDING
VVV-Donkmeer
Zie UiTtip p. 27

AFTER STUDY & WORK CAFÉ
Vredeseilanden Overmere
Zie artikel p. 15

VOLLEYBAL
JTV Brigand Dames – Kangoeroes
Aalst
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zaterdag 8 januari om 20 uur

zaterdag 15 januari van 18.30 tot 20.30 uur

NIEUWJAARSCONCERT
’t Meziek Berlare
Zie UiTtip p. 19

KINDERFUIF
Vredeseilanden Overmere
Zie artikel p. 15

zondag 9 januari om 11 uur

zaterdag 15 januari om 19.30 uur

NIEUWJAARSRECEPTIE
VOOR INWONERS
GEMEENTE BERLARE
Zie p. 3

VOETBAL
SK Berlare – K. Olympia SC. Wijgmaal
plaats: SK Berlare
meer info: 0475 87 38 53

zondag 9 januari om 17 uur

vrijdag 21 en zaterdag 22 januari om 20 uur

AAN DE RAND VAN DE ARTISTIEKE
PROFESSIONALITEIT
Zie artikel p. 20

NIEUWJAARSCONCERT
K.F. De Verenigde Vrienden Overmere
Zie UiTtip p. 19

zondag 9 januari vanaf 17 uur

zaterdag 22 januari om 20 uur

KERSTBOOMVERBRANDING
Chirojongens Berlare
Zie UiTtip p. 27

MY SENTIMENTAL JOURNEY
Jo Lemaire
Portugese Fado, Duits cabaret, Ierse folk
en Nederlandstalige kleinkunst. Jo neemt
de boemeltrein door Europa en komt
met een fantastische collectie passionele
songs terug.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

zaterdag 22 januari om 20 uur
VOLLEYBAL
JTV Brigand Heren B – Kangoeroes
Aalst A
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zaterdag 22 januari vanaf 9 uur
BEHEERSWERKEN IN HEIDEMEERSEN
Natuurpunt Dendermonding
Knotwilgen kappen. Wie hout wil meenemen, geeft vooraf een seintje.
Laarzen of stevig schoeisel en werkhandschoenen meebrengen.
afspraak: Gemeenschapsschool Ten Berge
meer info: 052 42 69 72

zondag 23 januari vanaf 8 uur

vanaf dinsdag 11 januari
COMPUTERCURSUS 50+
Bib Berlare i.s.m. de Leesdijk
Gratis beginnerscursus voor computeranalfabeten boven de 50 jaar. Vijf lessen,
telkens van 9 tot 11.30 uur.
plaats: bib Berlare
meer info: 052 42 61 88
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SCHELDEBROEKTOCHTEN
Boerenkrijgstappers Overmere
zie UiTtip p. 19

zondag 23 januari om 11.15 uur
HANDBAL
HC Groot Berlare – HC Eeklo
plaats: sporthal Berlare
meer info: 0486 42 13 24

zondag 23 januari om 14.30 uur

woensdag 2 februari van 14 tot 17 uur

zaterdag 5 februari om 21 uur

VOETBAL
SK Berlare – Verbroedering Meldert
plaats: SK Berlare
meer info: 0475 87 38 53

SMULLEN MET MARIA LICHTMIS
Zie UiTtip p. 23

WE LOVE TO PARTY
Jeugdraad Berlare
zie UiTtip p. 29

woensdag 2 februari om 19 uur
zondag 23 januari om 18 uur
NIEUWJAARSRECEPTIE
Cultuurraad
zie artikel p. 3

DE TOFFE TROLLEN
Klassen samenzang en voordracht
Kunstacademie
Een spannend verhaal met een smakelijke
ontknoping.
plaats: CC Stroming
meer info: 09 369 24 90

zaterdag 5 februari
BELOTTING
SK Berlare
plaats: SK Berlare
meer info: 0475 46 41 77

vanaf dinsdag 25 januari om 19.30 uur

zondag 6 februari om 15 uur

INTERIEURVORMGEVING
Vormingplus Waas-en-Dender
Je gaat (ver)bouwen. Of je bent al helemaal gesetteld, maar voelt dat er ergens
iets niet helemaal juist zit en je wil het zelf
aanpakken zonder de hulp van een (dure)
interieurspecialist. Dan is dit iets voor jou!
plaats: CC Stroming
meer info: 03 775 44 84

KWAK
Theater FroeFroe
Een sprookje voor grote en kleine mensen
vanaf 5 jaar. Een wacko-kwako voorstelling
in en rond water en groen. Een spetterende versie van de kikkerkoning of IJzeren
Hendrik, een sprookje van de gebroeders
Grimm.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

vrijdag 4 en zaterdag 5 februari vanaf 19.30
uur
OPEN OVERMEERS KAMPIOENSCHAP
DER CAFÉSPORTEN
KWB Overmere
Zie UiTtip p. 27

zaterdag 5 februari om 20 uur

ALS DE DOOD VOOR HET LEVEN
Hubert Damen
Zie UiTtip p. 19

VOLLEYBAL
JTV Brigand Dames – Griﬀoenen
Steenhuize
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zaterdag 29 januari

zaterdag 5 februari om 20 uur

EETFESTIJN
Karateclub Kusanku
Maaltijd en optreden ten voordele van de
club.
plaats: sporthal Berlare
meer info en inschrijven: info@kusanku.be

VOLLEYBAL
JTV Brigand Heren B – VC Aalter A
plaats: sporthal Berlare
meer info: 052 42 22 69

zaterdag 29 januari om 20 uur

donderdag 10 febuari om 9 uur
WINTERWANDELING
Kolena v.z.w.
We kijken uit naar overwinterende ganzen
en eenden aan de Scheldeboorden en het
oostelijk deel van de Kalkense Meersen.
Wandeling tot 12 uur.
vertrek: parochiekerk Uitbergen
meer info: 0486 46 08 71
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UiTagenda
zaterdag 12 februari om 20 uur

zaterdag 19 februari om 19.30 uur

zondag 27 februari om 17 uur

IDOOL 1900
Zie UiTtip p. 23

VOETBAL
SK Berlare – K. Lyra TSV
plaats: SK Berlare
meer info: 0475 87 38 53

STUDIO ZONDAG
Asimov
Asimov laat zich stuwen door pompende
drums, gitareske soundscapes en prominente zangmelodieën.
Asimov maakt z’n strakke live reputatie
waar op allerlei festivals: Suikerrock, Marktrock, Alive festival, … Buiten de landsgrenzen speelt de band uitgebreid in Brazilië,
Schotland, Italië en Nederland.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 35 31
en cultuur.reserveren@berlare.be

zaterdag 12 febuari
’80’90 FUIF
Supportersclub Red & White
plaats: SK Berlare
meer info: 0472 29 34 62 en
www.skberlare.be

DE ROZE RIDDER
Toneelkring Hand in Hand
Zie UiTtip p. 29

zaterdag 12 en zondag 13 februari

vanaf vrijdag 25 februari

TER LAND, TER DONK
EN IN DE SNEEUW
Zie artikel p. 16

YES, WE CAN DANCE!
Balletschool Terpsichore
Zie UiTtip p. 23

vanaf vrijdag 25 februari

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be
en www.UiTinVlaanderen.be.
Je eigen activiteit in deze UiTkalender?
Voer ze in vóór 6 februari op
www.UiTdatabank.be.

vrijdag 18 febuari

zondag 27 februari om 17 uur

ALGEMENE KENNISQUIZ
SK Berlare
plaats: SK Berlare
meer info: 0475 46 41 77
en www.skberlare.be

EEN STIL MOMENT
Marjan Verschraegen
Dromerig realistisch. Zo omschrijft de
jonge fotografe Marjan Verschraegen haar
eigen werk. “Ik probeer vooral te kijken
naar bizarre situaties in de werkelijkheid.
Te kijken achter het decor van de realistische wereld.” Tot 24 april.
plaats: CC Stroming
meer info: 052 42 42 47
en ccstroming@berlare.be

vrijdag 18 februari om 20 uur
GEMEENTELIJK SPORTGALA
Zie artikel p. 24

zaterdag 19 februari om 20 uur
KNOCKOUT
Stash
Zie artikel p. 26

Vlieg toont je de weg naar het
vrijetijdsaanbod voor kinderen.
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WIE? WAT? WAAR?

GEMEENTERAADSLEDEN

GEMEENTEBESTUUR BERLARE

Luc Vercruyssen

BURGEMEESTER
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
Tijdens schoolvakanties enkel op afspraak.
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

GEMEENTEHUIS BERLARE

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

Turfputstraat 88a, Berlare
052 42 23 25
vercruyssen.luc@telenet.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
anvandriessche1@telenet.be
Steven Baeyens
Rijtewegel 23, Berlare
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
Groenstraat 31, Uitbergen
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
Heide 12a, Berlare
0475 46 41 77
kris.malﬂiet@telenet.be
Dendermondse stwg 74a, Overmere 052 43 23 41
Frank Lippens
gemeentesecretaris
secretaris@berlare.be

0472 47 99 81

Dorp 22, Berlare

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

openingsuren
maandag
8-12 uur
dinsdag
8-12 uur / 13-19 uur
woensdag
8-12 uur / 13-17 uur
donderdag
8-12 uur
vrijdag
8-12 uur
sluitingsdagen gemeentehuis
zaterdag 1 januari

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

Dienst bevolking is ook elke 1ste en 3de zaterdag open van
9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur).

33

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. 33)

GEMEENTEHUIS UITBERGEN
Veerstraat 10, Uitbergen
09 367 50 66
openingsuren:
dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur
sluitingsdagen: zie gemeentehuis Berlare (blz. 33)
De gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen zijn enkel infoen doorgeefpunten. Je kan er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de burgerlijke stand aanvragen. Maar de verwerking kan
niet onmiddellijk en niet ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, kinderpasjes, …
Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde
documenten wil krijgen: in het deelgemeentehuis, in het gemeentehuis
van Berlare of (als dat kan) thuis met de post.
In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk vuilzakken, GFTstickers en rattenvergif meenemen.

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
Initiatief Buitenschoolse kinderopvang
coördinator: Patricia Poppe
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

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

> MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST
Bollewerkstraat 34

> OPENBARE BIBLIOTHEEK

DIENSTEN GEMEENTEHUIS
> DIENST BEVOLKING

052 42 29 75

052 43 23 44

Dorp 101a, Berlare
bibliothecaris: Ann Pieters

052 42 61 88
berlare@bibliotheek.be

diensthoofd: Karine Lammens
bevolking@berlare.be

> TECHNISCHE DIENST

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

> MILIEUDIENST
milieuambtenaar: Gaby De Bruycker

> FINANCIËLE DIENST
ontvanger: August Wouters

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

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
18.30-20.30 uur
vrijdag
18.30-20.30 uur

09 367 87 55

> SPORTDIENST
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

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

> DIENST JEUGD & VORMING
Gaver 72, Berlare
diensthoofd: Amber Vande Winckel
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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

052 42 77 56
jeugd.vorming@berlare.be

052 42 28 92

OCMW BERLARE

> TOERISTISCHE DIENST / INFOKANTOOR
Museum Donkmeer, Donklaan 123

09 342 92 40
toerisme@berlare.be

toerismecoördinator: Ina Van de Velde
openingsuren
elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur
Laatste uitleen minigolf om 15.30 uur.

> EENDENKOOI

0473 18 00 66

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

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

> 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
Ingrid Rogiers - Gaver 112, Berlare
Helena Lateir - Brielstraat 3 bus 4, Berlare
Frank Van Laere - Mosseveldstraat 14, Overmere
Martha Tackaert - Hogeweg 8a, Berlare
Bart Van Malderen - Beukenlaan 14, Berlare
Erna Peelman - Schuurputstraat 20, Berlare
Marleen Abbeel - Koolstraat 39, Berlare

09 367 51 47
0478 29 31 03
052 43 22 20
0474 25 78 18
052 42 30 82
052 42 73 66
052 42 42 80
0498 93 04 06

> SECRETARIS OCMW
052 42 69 65
052 21 39 91

Hilde Van der Jeugt

09 326 97 10
secretaris@ocmwberlare.be

> DIENSTEN OCMW
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
070 24 60 41
LKOberlare@LandelijkeKinderopvang.be
www.landelijkekinderopvang.be
OKO&ZO v.z.w.
regionaal secretariaat
052 45 13 32
Rotstraat 8, 9240 Zele
dogzele@skynet.be
www.oko-en-zo.be

Sociaal huis
Baron Tibbautstraat 29a, Overmere

09 326 97 10
secretariaat@ocmwberlare.be
socialedienst@ocmwberlare.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 KUNSTACADEMIE, afdeling Muziek & Woord
Schooldreef 42, 9230 Wetteren
directeur: Dirk Lippens

09 369 24 90
gamwwetteren@skynet.be

> GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE, afdeling Beeldende Kunst
Schoolstraat 23, 9230 Wetteren
directeur: Fritz Van Damme

09 366 00 54
tekenacademie@wetteren.be

opnamedienst woonzorgcentrum 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

> KIND & GEZIN: CONSULTATIEBUREAU
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
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur.

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
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Openingsuren:
Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 16 tot 18 uur. Op woensdag gesloten.

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

> RAAD VAN BESTUUR
Freddy Schatteman - Mandemakersstraat 4, Berlare
René Kets - Turfputstraat 54, Berlare
Rita Sichien - Donklaan 50, Uitbergen
Piet Vandoolaeghe - Kruisstraat 3, Overmere
Gunther Cooreman - Salvialaan 20, Berlare
Herman Burghgrave - Bakkerstraat 162, Dendermonde
Frans Van Gaeveren - Sint-Anna 1b, Hamme
Marie-José De Schutter - Bunderstraat 6a, Berlare

052 42 25 41
052 42 21 64
0476 31 47 81
0476 29 30 83
0472 47 99 81
052 21 24 48
0475 44 94 03
052 42 27 54

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
> 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’, (Philemon)
052 42 26 34
AA Groep ‘Nieuw leven’, (William)
052 42 51 91
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

> PASTOORS GROOT-BERLARE
E.H. Marc Van Steen is voortaan verantwoordelijk
voor elke parochie in onze gemeente.
Dorp 32, Berlare

052 42 33 97
0475 32 07 73
marcpetrus@belgacom.net

> POLITIEZONE BERLARE-ZELE (LOKALE POLITIE)
Donklaan 93, Overmere
openingsuren
maandag: 8-12 en 13-17 uur
dinsdag: 8-12 en 13-19 uur
woensdag: 8-12 en 13-17 uur
donderdag: 8-12 en 13-19 uur
vrijdag:
8-12 en 13-17 uur
zaterdag: 8-12 uur
gesloten op zon- en feestdagen
interventie
wijkinspecteurs

101
09 367 50 15

> POSTKANTOOR
E. Hertecantlaan 43, Berlare
022 01 23 45
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

> 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
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09 367 50 15
fax: 09 367 96 51

INSCHRIJVEN OP ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN VAN DE GEMEENTE
cultuurnieuwsbrief via mail > stuur een mailtje met als onderwerp ‘cultuur in je mailbox’ naar cultuur@berlare.be
gemeentelijke nieuwsbrief via mail > schrijf je in op www.berlare.be

0903 39969
0900 10 500

FOTOWEDSTRIJD
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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Terugblik in beeld

Winnaar Infogem november - december (oplossing:
portret van Benedictus De Schutter op kerkhof Berlare):
George De Cleene (Bareldonkdreef 15) mag een
waardebon komen ophalen in het gemeentehuis
van Berlare.
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De seniorenraad hield half oktober een succesvolle info- en
ontspanningsnamiddag over beroertes in Woonzorgcentrum Ter Meere.

Collectief Decorum bracht in november vier voorstellingen
van ‘De bende van Jan de Lichte’ in CC Stroming.

35 ploegen namen deel aan het recreatief badmintontornooi van
4FUN in sporthal Overmere.

Veel Halloweengriezels tijdens de Trick or Treattocht van karateclub
Kusanku, in samenwerking met wijk Kerkveld.

De heren- én damesploeg van Judoclub Berlare zijn Vlaams interclub
kampioen in tweede klasse. Beide teams promoveren nu
naar eerste afdeling.
Kersvers voorzitter Wim De Geest (links op de foto) mocht de
verschillende verdienstelijke leden van de Koninklijke Fanfare
De Verenigde Vrienden een staatsereteken overhandigen.

binnenkant achterﬂap

Artikels voor het volgende nummer maart-april worden verwacht ten laatste op
dinsdag 1 februari op het redactiesecretariaat:
Communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be
Graag teksten aanleveren in Word; foto’s apart als fotobestand (jpg, eps, tiﬀ, bmp).
Activiteiten voor de kalender ten laatste ingeven op zondag 6 februari
op www.UiTdatabank.be.

Hulporganisatie JIREH heeft zetels, stoelen, lavabo’s, spiegels, handdoekhouders, zeepdispensers en lichtarmaturen van het voormalige
rusthuis opgeladen voor een nieuw leven in Roemenië.

Ter herdenking van de vermoorde Luna lieten leerlingen van
Berlaarse scholen 1500 witte ballonnen met een boodschap op.
Maar liefst 200 wenskaarten werden teruggestuurd!
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