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Choreografe Isabelle Beerna-
ert (46) staat al meer dan tien 
jaar aan de top. Voor VTM ver-
zorgde ze de choreografie voor 
So You Think You Can Dance 
en in 2011 won ze, ook
al op tv, The Ulti-
mate Dance Battle. 
Met sinds 2010 
brengt ze bijna jaarlijks 
een eigen productie 
op de planken.

 De basis voor haar
succes in Vlaanderen 
legde ze in Nederland, waar 
haar nieuwste show Laat Me 
ook in première ging. Sinds vo-
rig najaar gooit ze hoge ogen 
met die theatervoorstelling, een
productie van haar eigen gezel-
schap. 

Verschillende origine

“Deze voorstelling met film-
projecties, een speciaal ontwor-
pen decor en een vernieuwende
scenografie gaat over jezelf 
kunnen zijn”, vertelt de vrouw. 
“Twaalf dansers van verschil-
lende origine en danstechni-
sche afkomst nemen de toe-
schouwers mee op een emotio-
nele reis.” 

De soundtrack van de show
bestaat uit Belgische en Neder-

landse 
songs. De 
titel van 
de voor-
stelling 
verwijst 
naar het 
gelijkna-
mige num-
mer van 
Ramses 
Shaffy uit 
1978. 

“Aanvankelijk zou de show
Lalma heten, Spaans voor ziel. 
De zielekreet Laat Me (mijn ei-
gen gang maar gaan) wordt in 
dit verhaal geïnterpreteerd. We 
tonen op de planken als het wa-
re de melancholie van het le-
ven”, aldus nog Beernaert. 
“Maar er is ook veel subtiele 
humor, want het leven is al ern-
stig genoeg.” 

De choreografe gebruikt in de
voorstelling ook nummers van 
Raymond van het Groenewoud, 

Kommil Foo,
Stef Bos, Trijn-
tje Oosterhuis 
en Wim Mer-
tens. Laat Me 
speelt sinds 
eind november 
vorig jaar en de 
reacties zijn po-
sitief. “De men-
sen zijn geëmo-

tioneerd door
wat we bren-
gen”, vertelt Isabelle Beer-

naert. 
Voor de uit Kortrijk afkomsti-

ge Isabelle is de laatste voor-
stelling van Laat Me in Oosten-
de speciaal. “Ik ben in West-
Vlaanderen geboren en als kind 
bracht ik mijn vakanties door in
Middelkerke. De kust zit in 
mijn hart. Het Kursaal heeft 
een prachtige zaal waar we ook 
eerder al speelden. Oostende is 
speciaal voor mij, want hier 
mocht ik Maurice Béjart ont-
moeten vlak voor hij stierf.”

“Vlakbij, op het Marie-José-
plein, staat ook een standbeeld 

van mijn betovergrootvader. 
Veel van mijn roots liggen hier.”
(August Beernaert was volks-
vertegenwoordiger, minister en 
Kamervoorzitter en won in 
1909 de Nobelprijs voor de Vre-
de voor zijn strijd tegen de sla-
vernij, nvdr.)

Inmiddels is Isabelle al bezig
met een volgende productie, ge-
inspireerd door de jazz van Are-
tha Franklin en Ella Fitzgerald. 

INFO
Laat Me, opgevoerd op zondag 1 maart om 
16 uur in Kursaal Oostende. Tickets vanaf 
31 euro.

Nobelprijswinnaar met standbeeld in Oostende is betovergrootvader van danseres

Choreografe Isabelle Beernaert keert terug 
naar haar roots: “DE KUST ZIT IN MIJN HART”
Choreografe Isabelle 
Beernaert (46), speelt bin-
nenkort in het Oostendse 
Kursaal de laatste voor-
stelling van haar produc-
tie Laat Me, met een 
soundtrack van Neder-
landstalige songs. “Ik be-
waar bijzondere herinne-
ringen aan de kust”, zegt 
Beernaert, van wie de bet-
overgrootvader in Oosten-
de een standbeeld heeft, 
als winnaar van de Nobel-
prijs voor de Vrede in 
1909.
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Isabelle Beernaert en haar gezelschap tonen op de planken “de melancholie van het
leven”. De titel van de voorstelling verwijst naar een nummer van Ramses Shaffy.

ISABELLE BEERNAERT
CHOREOGRAFE

“Ik ben in West-
Vlaanderen geboren
en als kind bracht 

ik mijn vakanties door 
in Middelkerke”

“Er is een uitdoofscenario
voor vuurwerk”, zegt burge-
meester Anthony Dumarey
(Open VLD) van Oudenburg.
“In 2019  mocht er nog in heel
Oudenburg vuurwerk ontsto-
ken worden tussen 22 en 2 uur.
Vanaf 2020 zal dat nog moge-
lijk zijn tussen 22.30 uur en
1.30 uur. Vanaf 2021 zal dat ook
alleen nog kunnen op vooraf
bepaalde locaties. Oudenburg
wil in elke deelgemeente zo’n
vuurwerkplek voorzien.  (efo)

OUDENBURG 

Beperkter vuurwerk 
volgende jaren

Het stadsbestuur van Veurne
organiseert traditiegetrouw een 
nieuwjaarsreceptie voor perso-
neelsleden in Furnevent. Tijdens 
het feest, dat dit jaar op 10 januari
plaatsvindt, wordt er vooruitge-
blikt op het nieuwe jaar en wor-
den de jubilarissen en gepensio-
neerden gevierd. Dit jaar wordt 
ook uitgepakt met het allereerste 
concert van stadsband The Fi-
nest. Veurne heeft daarmee een 
primeur beet, want geen enkele 
andere Vlaamse stad beschikt 
over een eigen band. 

De coverband bestaat uit zeven
personeelsleden van de stad: 
Tom Van Rompaey, Björn Pollen-
tier, Michel Staudinger, Peter 
Debeir, Siebren Sevenois, Ste-
phanie Pauwels en Adriaan Van 
Elslander. The Finest brengt 
nummers van de jaren zestig tot 
nu. In de toekomst wordt de 
stadsband ingezet op diverse eve-
nementen en activiteiten.  (smk)

VEURNE 

Veurne eerste Vlaamse 
stad met eigen band

Een buurtfeestcheque vervangt
de subsidies in het kader van Gis-
telen in een warme buurt. De che-
que heeft een waarde van 150 eu-
ro en kan maximaal twee keer per
jaar worden aangevraagd voor 
eenzelfde straat of wijk. Voor-
beelden van acties zijn: een 
straatfeest, een wijkreceptie, een 
themadag of een evenement. Ook 
een wijkkrant, een blog of een 
structurele wijkwerking komen 
in aanmerking.   (dji)

GISTEL 

Buurtfeestcheque op komst 

Bij Wandelclub Vlaanderen kan
je je aansluiten als clublid of als 
federatielid. Die laatste zijn door-
gaans jonger. “Vaak zijn dat ge-
zinnen met kinderen, die liever 
zelf hun wandelingen uitstippe-
len. Clubleden zijn vaak de 60 
voorbij. Voor hen speelt het soci-
ale aspect meer een rol.” De 
meeste georganiseerde wande-
lingen starten vanaf 5 kilometer. 
“Maar zelf kom ik niet buiten 
voor afstanden onder de 40 kilo-
meter.”

Blinde vlekken

Lieven wil als kersvers voorzit-
ter graag zogenaamde blinde 
vlekken opvullen. “In Vleteren, 
Lo-Reninge en Alveringem was 
er tot voor kort geen wandelclub. 
Sinds we enkele maanden gele-
den De IJzerstappers oprichtten, 
bestaat de club al uit 120 leden. 
Dat moet in andere gemeenten 
ook te verwezenlijken zijn.”  (skm)

een wandelclub”, zegt Hostens. 
“Niet alleen voor het sociale as-
pect en voor de gezondheidsvoor-
delen, maar je bent dan quasi al-
tijd verzekerd, ook als je op zon-
dagmorgen naar de bakker 
wandelt. Verder kom je op de 
prachtigste plekken van het land, 
want elke wandelclub wil natuur-
lijk uitpakken met mooie, lokale 
natuurgebieden.”

volgens Lieven makkelijk te ver-
klaren. “Je hebt er een minimum 
aan materiaal voor nodig, je komt 
in de natuur en voor het inschrij-
vingsgeld hoef je het ook niet te 
laten.”

Leden betalen per wandeling
1,5 euro inschrijvingsgeld, voor 
niet-leden is dat 2,5 euro. “Toch 
wil ik iedereen zo veel mogelijk 
stimuleren om lid te worden van 

“Als wandelaar kom je op de prachtigste 
plekken van het land”, zegt Lieven Hostens.
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len is duidelijk erg hip. Zo organi-
seerden we vorig jaar voor het 
eerst de Belgian Coast Walk, 
waarbij wandelaars de volledige 
kustlijn kunnen afstappen. Toen 
namen 2.600 sportievelingen 
deel. Dit jaar, op 9 mei, zal dat 
naar schatting het dubbele zijn.” 

De groei van de wandelsport is

LIEVEN HOSTENS
VOORZITTER WANDELSPORT VLAANDEREN

“Ik kom niet buiten 
voor afstanden onder 
de 40 kilometer”

“Vorig jaar haalden we met
Wandelclub Nieuwpoort, waar-
van ik voorzitter ben, 317 leden”, 
vertelt Lieven Hostens uit Veur-
ne. “We verwachten eind dit jaar 
te eindigen op 340 leden. Wande-

Lieven Hostens (66) uit 
Veurne is sinds kort voor-
zitter van Wandelsport 
Vlaanderen. De organisatie 
bestaat uit 350 clubs en telt 
zo’n 62.000 leden. “We blij-
ven elk jaar groeien”, zegt 
de man. ‘Wandelen is dui-
delijk populair.”

VEURNE/NIEUWPOORT/VLETEREN/
LO-RENINGE/ALVERINGEM 

Lieven Hostens voorzitter 
van wandelvereniging met 
350 clubs en 62.000 leden


