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ABLLO nodigt u uit op zaterdag 7 mei 

op verkenning in Lokeren

Op 7 mei organiseert ABLLO vzw een ver-

kenning per fiets van Lokeren. Het stadje aan

de Durme behoort tot het Waasland, maar is

wat onbekend voor veel Waaslanders. ABLLO

biedt u de kans om uw kennis van Lokeren

wat bij te spijkeren aan de hand van een twee-

ledige gidsbeurt per fiets. 

Twee ervaren gidsen, tevens leden van het

Lokerse politiekorps, laten onbekende hoek-

jes van Lokeren zien. Zij onderhouden ons on-

dertussen over de mobiliteitsproblematiek,

die ook in deze stad speelt.

Rudi De Clercq heeft het in zijn gidsbeurt over

de moord (15/10/1919) op Bertha Bra-
eckman, en we volgen het traject dat zij op
die dag aflegt, samen met haar moordenaar.

Tussendoor leggen wij een paar mobiliteits-

vragen voor aan Gerrit Braem. Vanuit de po-

litie is hij begeleider van de

verkeerscommissie in Lokeren.

Programma:
- 13u45: afspraak aan het station in Lokeren,
waar we fietsen huren, voor diegenen die zonder
fiets komen.
- 14u30.: start van de wandeling-per-fiets aan het
politiekantoor
- 17u.: einde van de gidsbeurt in het stadhuis van
Lokeren
- 17u30: inleveren van de fietsen aan het station.

en voor de liefhebbers :
- 18u.: etentje in Den Bascuul, A. De Vosstraat 9
(aan het spoorwegfietspad), in Eksaarde.

Praktisch:
- Voor wie een fiets wil huren en/of voor wie na-
dien mee wil eten ( i.v.m. reservatie van de tafels)
verwittigen uiterlijk op 2 mei bij Jenny De Laet  
03 777 01 58  of  jenny.delaet@ugent.be
Wie enkel deelneemt aan de wandeling (zonder
een fiets te huren) hoeft niet in te schrijven.
- Financieel: de wandeling is gratis ; het etentje in
Den Bascuul  www.bistrodenbascuul.be is voor
eigen rekening.

De moordenaar passeerde aan de haven van
Lokeren, waarvan hier een beeld uit het inter-
bellum, aan het museum.


