Wees alert …
De ‘plaag’ van inbraken in Overmere (en omstreken) gaat verder. Wees daarom zeer
alert en bel bij de minste verdachte situatie zonder aarzelen ‘101’ …
Vanuit het BINHO (Buurtinformatienetwerk Heikantstraat Overmere) roepen we op tot extra
waakzaamheid. Reden zijn inbraken in Overmere en omliggende gemeenten, jammergenoeg ook in
onze Heikantstraat. Bovendien gaan we een periode tegemoet van donkere avonden en ook de
eindejaarsperiode is gevoelig aan inbraken.
Met de Lokale Politie is afgesproken dat ze extra controles zullen houden bij de toegang tot onze
en andere buurten.
De Lokale Politie vraagt tegelijk met aandrang om eerst 101 te bellen en dan pas de BINcoördinator in te lichten. Hierdoor gaat er minder tijd verloren en kunnen de politiepatrouilles
sneller reageren.

Bel 101 bij de minste
verdachte gedraging.
Door de politiediensten
rechtstreeks te contacteren
kan men sneller reageren!
Vanuit onze buurtwerking is er niet alleen aandacht voor de veiligheid inzake inbraken, ook willen
we iets doen aan de verkeersveiligheid in onze Heikantstraat. Sommigen noemen onze Heikantstraat een ware autostrade.
Weggebruikers van het nabijgelegen dorp Heikant alsook autobestuurders en vrachtwagenchauffeurs die richting E17 en het industriepark in Lokeren willen bereiken nemen onze
Heikantstraat als kortste weg. Daarbij sneuvelt vaak de snelheidsbeperking (50 km/u) en wordt het
wegdek door zwaar vrachtvervoer langzaam aan kapot gereden. Sedert enkele maanden wordt met
het gemeentebestuur van Berlare alsook de gemeentebesturen van Zele en Lokeren gekeken op
welke wijze hieraan een oplossing kan geboden worden. Vanuit ons Buurtcomité werd geopperd
om een bevraging hieromtrent te houden onder de buren. We vragen dan ook uw mening (dit kan
volledig anoniem) over de verkeersveiligheid in onze straat. Zeker doen!
Vele groeten vanwege het Buurtcomité Heikantstraat,

Groeten uit China (pagina 2 en 3)
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Lees het boeiend verhaal van onze buren
Pieter, Joke, Thorben en Yara.
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2 GROETEN UIT CHINA

‘Wij leven in grote luxe’
ieter, Joke en hun kinderen Thorben en Yara, een mooi gezinnetje uit onze Heikantstraat,
verblijft sedert juli 2012 in China. Pieter zorgt er voor de opleiding in de autosector. Recent
hadden we contact met het gezin en delen graag hun verhaal met onze buurt.

Joke, Pieter, Thorben en Yara aan ‘the Great Wall’

Joke vertelt :
Deze zomer zijn we in België geweest. En ook al hebben we de tijd niet gehad om de buren te
bezoeken, ben ik wel een paar keer door de straat gereden om te zien hoe alles er momenteel
uitziet. We zijn ook naar de Dolle Chirodagen geweest om te gaan supporteren voor 'onze' straat!
En blijkbaar heeft het geholpen, want een 2de plaats is zeker niet slecht, hé! 't Was ook tof om
daar even met enkele buren te kunnen babbelen.
Ondertussen is het leven hier in Beijing (de hoofdstad Peking) weer goed op gang gekomen.
Na zeven weken België was het toch weer even wat aanpassen. Wel was het afscheid in België
minder pijnlijk, en onze 'thuiskomst' hier in China veel vrolijker. Ja, wij beschouwen het hier nu
toch wel als onze thuis, althans voorlopig.
De school is opnieuw goed gestart, en voor Yara en Thorben ging het deze keer veel vlotter.
Waar ze vorig jaar in een totaal vreemde omgeving terechtkwamen en ze ook nog eens geen woord
verstonden van wat er gezegd werd, konden ze nu terugkeren naar hun gekende klasgenootjes en
een school die toch vrij goed gekend is. Ze spreken hier dan ook van de BSB (Britisch School of
Beijing)-family!
En zo voelt het ook wel echt op school. Dus dat is wel goed.
Pieter is tijdens de week terug naar Zhangjiakou om daar zijn 'missie' verder te zetten. Ja, voor
hem blijft het echt wel een uitdaging om hier te blijven werken en de energie te vinden om dit dag
na dag vol te houden. Maar voorlopig heeft hij er nog plezier in.
Voor mij is het sociale leven hier stilaan weer op gang gekomen. Na de vakantie moest iedereen
terug zijn draai vinden, maar ondertussen zijn we toch al wat in onze dagelijkse routine kunnen
stappen. Beetje vrijwilligerswerk op school, uitstapjes met de vriendinnen, en tijd maken om de
wekelijkse boodschappen te doen. Alles duurt hier ook wat langer omdat de afstanden ook wat
groter zijn natuurlijk. Wij wonen net buiten Beijing-stad, dus een rit naar de stad duurt toch
gemiddeld 45 minuten of langer afhankelijk van het verkeer.
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In de weekends proberen we dan, zolang het weer nog prachtig is, tijd te maken om nog wat
dagtrips te doen. Beijing en omgeving is zo mooi! De natuur is gewoonweg adembenemend.
Op een mooie dag (met niet te veel smog) kunnen we de bergen zien van waar wij wonen.
Op een klein uurtje rijden kunnen we dus al midden in de
bergen zitten. Super gewoon.
Onze favoriet tot nu toe is natuurlijk ‘The Great Wall’.
We hebben nu al verschillende plaatsen bezocht, en
overal is het om te spectaculairder. De zichten zijn
gewoonweg prachtig, in elk seizoen. Het vergt natuurlijk
wat inspanning om op dé muur te gaan wandelen want
echt goed is ze niet gerestaureerd op de meeste plaatsen.
Verder hebben we bijna alle toeristische stukken in
Beijing gezien zoals de ‘verboden stad’, de
‘hemeltempel’, het Tiananmenplein, de ‘trommel en
beltoren’ en enkele parken, ... Maar er is nog zoooo veel
meer te zien, dat we hier gerust nog enkele jaren zouden
kunnen blijven.
En dan moeten we nog beginnen om alle andere interessante steden in China te gaan bezoeken.
Hier hebben we telkens een weekend voor nodig, dus dat maakt het plannen net iets moeilijker.
Maar we hopen er toch een paar te doen op de tijd dat we hier nog zijn. We zien wel.
China is alleszins een prachtig land om in rond te reizen, maar dat hebben jullie blijkbaar zelf ook
al kunnen ondervinden enkele jaren geleden, vertelt Joke aan Wim.
Waarschijnlijk is er hier veel veranderd sedertdien. Wij zien de veranderingen hier dagelijks.
Volledige hutongs (traditionele woonwijken in de hoofdstad Peking) worden afgebroken om lelijke
grote appartementsblokken neer te zetten. Straten worden gewoon recht op recht getrokken,
zonder rekening te houden met het feit of daar nu toevallig mensen wonen of niet, ...
De kloof tussen arm en rijk is hier nog serieus zichtbaar. Maar ook de mensen zelf zitten gevangen
tussen die twee werelden. Het is niet ongewoon om iemand te zien op zo een oude, half aan elkaar
gebonden fiets met karretje, vol gestapeld met plastiekflessen, die dan zit te bellen met één van de
nieuwste mobiele telefoons of zelfs I-phone. Bizar!
Vooral in het begin hebben we onze ogen hier echt wel opengetrokken, en vooral dan ook de
kindjes, want het dagelijkse leven van de ‘gewone’ man is niet evident. Wij, als ‘rijke’
buitenlander, leven in grote luxe, wat niet echt in verhouding is met hun armoede. Nu ja, we
hebben ons daar over moeten zetten. Het hoort er hier gewoon bij.
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Een verdiende tweede plaats voor de Heikantstraat tijdens Dolle Chirodagen
Alle Overmeerse straten namen het dit jaar opnieuw tegen elkaar op tijdens verschillende
activiteiten waaronder een spel zonder grenzen. Het werd een spannende strijd.
Uiteindelijk haalde de
ploeg van de Kerkstraat
het. Onze Heikantstraat
werd tweede en de Grote
Baan Vooraan derde.
Dit jaar was onze ploegkapitein Wouter opnieuw
present met een super
enthousiaste ploeg.
Aan al onze sportievelingen nen dikken proficiat
en vooral de straatkapitein
om met deze mooie ploeg
onze Heikantstraat te vertegenwoordigen!

22e Pa-Gijs Wielerfeest kleurt lokaal en familiaal

© 2013 – HEIKANTSTRAAT

Buurtkrantje n°102 – jaargang 23

Met winnaar Matthias Ongena en broer Thomas Ongena op de tweede plaats (beiden afkomstig uit
Berlare) kreeg het 22ste Pa-Gijs Wielerfeest een lokaal en familiaal podium. 43 renners vertrokken
aan de start voor dit sportevenement, traditioneel dé afsluiter van Overmere-kermis.
Het Buurtcomité Heikantstraat had samen met Alain Cannuyer van Berlare Sportief deze
wielerwedstrijd haarfijn uitgewerkt en kon opnieuw rekenen op een ruime belangstelling, ondanks
het slechte weer. Zeer veel dank aan alle sponsors en medewerkers.

