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100 jaar geleden deed SCC De Venne
dienst als gemeentehuis
Van jongensschool naar feestzaal,
kinderopvang en polyvalente zaal
In 2019 werd de site van SCC
De Venne in hartje Uitbergen
grondig vernieuwd. Het in onbruik
geraakte schoolgebouw maakte
plaats voor een ruime parking
en aan de feestzaal werd een
moderne aanbouw met keuken
opgericht. Vandaag staat de site
volledig ten dienste van het lokale
verenigingsleven, maar in het
verleden bood ze zelfs onderdak aan
het gemeentebestuur.
Mark De Martelaer van Wergroep
Erfgoed Uitbergen licht de rijke
geschiedenis toe.

“Het gemeentebestuur is al van bij het
begin van het kadaster, dat ontstond
in 1832 onder invloed van Napoleon,
eigenaar van het perceel”, steekt
De Martelaer van wal. “Al van oudsher
was de gemeentelijke jongensschool
er gehuisvest. De eerste wijzigingen
in het kadasterarchief dateren van
1872. Toen werd de zogenaamde
‘woning van de onderwijzer’ en een
groot klaslokaal opgericht, alsook
een tweede klas achteraan op
de speelplaats. In 1905 werd aan
het hoofdgebouw nog een derde
klaslokaal gebouwd, alsook een afdak
en urinoirs.”

De Martelaer: “Het gemeentehuis van
Uitbergen werd pas in 1927 gebouwd,
tot die tijd volstond een lokaal op de
verdieping van het schoolgebouw.
Heel wat decennia later, in 1981,
werd de school nog uitgebreid met
een turnzaal, nieuwe toiletten en
centrale verwarming. “Al konden
de leerlingen er maar enkele jaren
van genieten”, aldus De Martelaer.
“Kort nadien volgde een fusie
met de vrije meisjesschool uit de
Kleine Kouterstraat. De fusieschool
verhuisde in 1989 volledig naar haar
huidige locatie en de voormalige
jongensschool kwam leeg te staan.”

Los van de jongensschool, was ook
het Uitbergse gemeentebestuur
ondergebracht in het gebouw.

Schoolturnen anno 1928, met schoolhoofd Kamiel Bracke

Zicht op de zaal achteraan anno 2002
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Van turnzaal naar feestzaal
Omdat in Uitbergen intussen ook de
nood aan een gemeenschapszaal
groeide, verenigde het
gemeentebestuur in 1991 de
achterste klas met de aangebouwde
turnzaal tot een feestzaal.
De buitenschoolse kinderopvang nam
zijn intrek in het oude schoolgebouw.
Tien jaar later drongen zich grote
onderhoudskosten op aan de
feestzaal. “Een deel dateerde immers
al uit 1872”, legt De Martelaer uit.
“In 2006 koos het gemeentebestuur
voor een nieuwbouw als sociocultureel centrum: ‘SCC De Venne’
was geboren. De naam is afkomstig
van de achterliggende beek.”

Nog een decennium later verhuisde
de kinderopvang naar de pastorij
iets verderop. De Martelaer: “In het
oude schoolgebouw werd alleen
nog de grote kookklas gebruikt door
verenigingen, maar die kon wel een
opwaardering gebruiken.”
Uiteindelijk werd het gebouw in 2019
afgebroken en kreeg de bestaande
feestzaal een facelift en een nieuwe
keuken als aanbouw. “Afgelopen jaar
konden we er door corona nog niet
veel plezier aan beleven, maar in de
nabije toekomst wordt dat vast weer
het geval. We kijken er naar uit.”

DIGITALE
MELDINGSKAART
Botste je op een klein
of groot probleem
waar het gemeentebestuur
wat aan kan doen?
Meld het via
de digitale meldingskaart:
- op www.berlare.be/meldingskaart;
- in de BerlareApp.

Je mag problemen
uiteraard ook melden
met een klassieke brief per post
ter attentie van het gemeentebestuur,
Dorp 22 te 9290 Berlare,
of je deponeert ‘m zelf
in de brievenbus
van een van de drie
(oud-)gemeentehuizen.

Straatzicht op het oude
schoolgebouw anno 2002

Huidige situatie

