UiT IN BERLARE

Berlare
terug Dorp van de Ronde
Onze gemeente verwelkomt de Ronde van Vlaanderen voor het vierde jaar op rij
als Dorp van de Ronde. Gemeente Berlare, tal van horecazaken, verenigingen
en creatieve dorpsgenoten bieden langs de zijlijn van het parcours
een flinke portie gezellige koersgekte aan. Een overzicht.
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ZATERDAG 4 APRIL

DOORTOCHT WIELERTOERISTEN
Niet alleen de profwielrenners komen langs. Op zaterdag
doorkruisen ook flink wat wielertoeristen onze gemeente.

Waar ligt die vlag nu weer?

Dit kan tussen 7 en 11 uur voor heel wat hinder zorgen.

Tip: ga tijdig op zoek naar jouw vlag van Dorp van

In een deel van de Frankrijkstraat geldt een tijdelijke

de Ronde en laat ze een aantal dagen op voorhand

snelheidsbeperking van 30 km/uur.

wapperen om volledig in de koerssfeer te komen. n

Politie en seingevers geven de nodige aanwijzingen. n

ZONDAG 5 APRIL

daar komt het profpeloton!
Verkeersmaatregelen

Supportersbevoorrading

De renners doorkruisen onze gemeente rond de middag.

Het peloton voorbij zien razen, het doet wat met een

Hun doortocht duurt een tiental minuten. Ze arriveren

mens. Wil je na de passage het verdere verloop tot in

ten vroegste om 11.40 uur via de Dendermondse

detail volgen, maar liever niet vanuit je eigen luie zetel?

Steenweg, en verlaten ons ten laatste om 12 uur via de

Aan de Strijdam en aan Berlare kerk komt er net als vorig

Brugstraat. Een kwartier vóór de doortocht sluit de politie

jaar een groot scherm. Honger en dorst gekregen van al

de rijbaan af voor alle verkeer.

dat supporteren? Hier kom je weer op krachten:

Drie kwartier vóór de passage van de renners wordt

- Bij VVV Donkmeer kan je t.h.v. Lakeview een drankje

de rijbaan ook ongeveer een kwartier afgesloten voor
de publiciteitskaravaan. Als die gepasseerd is, wordt de
rijbaan terug even opengesteld, in afwachting van de
renners.

nuttigen onder toeziend oog van de Donkse Reuzen;
- Bij Restaurant Pur Boeuf les je je dorst aan de
aperitiefbar;
- Firma Mertens stelt zijn landbouwvoertuigen op aan
de Ikaros in de Blauwhofdreef;

Er zijn tijdens de doortocht geen omleidingen voorzien.

- Bij Ma Tu Vu volg je de koers vanop het terras;

Er geldt wel een parkeerverbod in de Nieuwstraat,

- Ook op het terras van het Parochiehuis kom je weer

Frankrijkstraat, Emiel Hertecantlaan en Brugstraat van 7

op krachten;

tot 13 uur.

- Wielercomité Berlare verwelkomt je aan het

Een laatste update van de verkeersmaatregelen vind je

- De Fred De Bruynevrienden openen Fred’s Café op

Brielplein met een ontbijt, terras en kidscorner;
terug op www.berlare.be/dorpvanderonde. n

het pleintje in de Nieuwstraat;
- Snacks Blancquaert bevoorraadt de supporters aan
Berlare kerk;
- De Blauwe Madammen verkopen hamburgers,
hotdogs en warme beenhesp t.h.v. café ’t Zolderken. n
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Wielerkunst

Kijk! Ik fiets!

Weinig onderwerpen gaan zo vaak over de tongen als ‘de

woensdag 8 april (sporthal Berlare)

koers’. Maar hij is ook mooi in beeld te brengen:

woensdag 15 april (sporthal Overmere)
13.30 tot 16.30 uur

- Op het Donkmeer geen reuzegrote boodschappen

Geboortejaren 2014 – 2015

in hooilanden of op spandoeken, maar wel een echte

(tweede en derde kleuterklas)

‘bootschap’ gemaakt met 44 bootjes;

Kostprijs: 10,00 euro

- Gratis tentoonstelling ’10 hellingen, 10 verhalen
die in de kuiten kruipen’. Geen expo over ingevette

Kijk! Ik fiets! is een methodiek om jonge kinderen te leren
fietsen in één les van maximaal drie uur.

wielerkuiten of kettingen, hellingspercentages,
demarrages en derailleurs, maar een ode aan

Inschrijven en betalen gebeurt via de webshop van

anonieme fietsers en toevallige passanten langs

Berlare (tabblad ‘activiteiten’) vanaf maandag 11 maart

tien hellingen van de Ronde van Vlaanderen. Op de

tot de capaciteit bereikt is (maximaal 20 deelnemers

Donkse helling: het dak van Onthaalpoort Donkmeer.

per les). Opgelet: het is verplicht om als ouder je kind

Door Sam De Kegel en Stijn Pieters. Van 6 tot en met

te begeleiden. Elke deelnemer neemt een eigen fiets

19 april van 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. n

mee. Zijwieltjes zijn reeds vooraf verwijderd. Elk kind
dat ervaring heeft met een loopfiets en/of een fiets met
zijwieltjes kan deelnemen. n

u

meer info: dienst vrije tijd, 052 43 25 40
en sport@berlare.be
https://webshopberlare.recreatex.be/

© Stijn Pieters
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meer info: www.berlare.be/dorpvanderonde

