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Beste inwoners,

De maand maart heeft heel wat mensen beroerd.
Er was vooral het busdrama in Zwitserland waarbij 22 kinderen
en enkele begeleiders uit scholen in Lommel en Leuven om het
leven kwamen. Ze kregen een ingetogen afscheid, vol verdriet,
maar ook met mooie verhalen, muziek en dans.
Daarna voerde een moordenaar in Toulouse een zenuwoorlog
met de politiediensten, waarbij de adequate aanpak van de
moslimterreur weer op de voorgrond kwam.
Verdriet en leute lagen in Merelbeke kort bij elkaar, uiteindelijk
werd beslist om het carnavalsgebeuren toch te laten doorgaan,
maar met momenten van stilte en respect voor de slachtoffers
van de busramp.
In het aprilnummer van ons magazine vind je het hele
programma van de actie ‘Merelbeke houdt van borsten’, waarbij
de gemeente en het OCMW in samenwerking met een aantal
partners in de maand mei extra aandacht willen besteden aan
de preventie en misverstanden die bestaan rond borstkanker
bij vrouwen. Een ganse maand staan tal van activiteiten op het
programma om dit extra in de kijker te zetten.
We hebben ook aandacht voor de groepsaankoop elektriciteit
en gas en op 12 april organiseren we in het gemeentehuis
hierover een infoavond, waarop jullie van harte welkom zijn.

Ook de Dag van de Aarde wordt door ons op 18 april in
de kijker gezet, met een vertoning van de documentaire
‘smakelijk eten’, het bezoek van de Low Impact Man en
aansluitend een ‘oplossingenmarkt’, waarbij we jullie concrete
oplossingen aanreiken om samen te werken aan een kleinere
voedselvoetafdruk.
In april zitten we echt niet stil, want op 21 april organiseren we
i.s.m. de compostmeesters en handelaars een Lentemarkt op het
vernieuwde Kerkplein in het centrum, je vindt er o.a. infostands
over lokale voeding, levend erfgoed, composteren en enkele
handelaars zullen er tuinartikelen aan de man brengen.
Verder hebben we ook aandacht voor de Daisy-Luisterboeken
van de Bib, de valpreventie voor senioren en zetten we de
beschutte werkplaats ‘Ryhove – De Merel’ even in de picture.
We sluiten ons magazine af met de Merelbeekse helden op
erfgoeddag en de mensen achter de coverfoto ‘Thuishulp de
Regenboog’, de thuiszorgdienst van het OCMW.
In ons Uit-magazine hebben we weer heel wat activiteiten om
jullie te verleiden, met als uitschieters het optreden van het
Vlaams Radiokoor en de Brussels Philharmonic in de Flora-kerk
op 27 april as. en de feestelijke afsluiter van ons podiumseizoen
op 28 april in het Gemeenschapscentrum.
Laat de lente maar komen!
Bertrand Vrijens, schepen van Informatie
Namens het college van burgemeester en schepenen

23.502

In ‘t Merelbeeks

Lente

K’eiër goe mee gezeet’n! Een
week’an een stuk een uuëf(d)
vallinge die moar nie wildegen
opouën. Nen drupneuze afgewisseld
mee ne verstopten neuze.

Ik heb het goed te pakken gehad!
Een week lang een hoofdverkoudheid die maar niet wilde ophouden.
Een druipneus afgewisseld met een
verstopte neus.

En meeën neuze ès al nie van de
kleinst’n. ‘K kreger tons nog kurses
uuëk bij: nieë, gieën kelderkurses, da
krijgde oasge ne kieër oup ou lapp’n
geweest èt.

En mijn neus is al niet van de kleinste. Ik kreeg dan nog koorts erbij:
neen, geen kater, die krijg je als je
eens goed op de lappen geweest
bent.

‘K zal wel den ieënugsten nie zeen,
want ‘k peize dander vele van ulder
uuëk goe ziek geweest èn. Kerouze,
de lente stoa veur de deure en
opelijk krijëme ’t zèlde were gelijk
verlede joare. Moar ieëst nog Poas’n
vier’n: eitses raup’n van de klokk’n
van Ruuëme! En nie vergeet’n onze
Poas’n ‘t ouën, anders goame noar
d’èlle!

Ik zal wel de enige niet geweest zijn,
want ik denk dat velen van jullie ook
goed ziek zijn geweest. Goede moed
evenwel, de lente staat voor de deur
en hopelijk krijgen wij hetzelfde
weer als vorig jaar. Maar eerst nog
Pasen vieren: eitjes rapen van de
klokken van Rome! En niet vergeten
onze Pasen te houden, anders belanden we in de hel!

Contact Marc Van den Broecke, woordenboek.merelbeke.net

Merelbeke volgt de nationale trend: ook onze
bevolking groeit. In 2011 stond de teller op
23.502 inwoners. Het centrum heeft de meeste
inwoners (8.074), dan volgen Flora (6.143),
Kwenenbos (2.885), Bottelare (1.853), Schelderode (1.552), Melsen (1.409), Lemberge (987) en
Munte (608). Het totale aantal niet-Belgen bedraagt 608, het totale aantal vrouwen 12.010 en
het totale aantal mannen 11.492. Merelbeke is
qua bevolkingsaantal de 4e grootste gemeente
in het arrondissement Gent in Oost-Vlaanderen
na Gent, Deinze en Evergem.

Colofon
Infomagazine Merelbeke is een uitgave van:
gemeentebestuur Merelbeke, T 09 210 32 11 F 09 210 32 99 - gemeente@merelbeke.gov.be.
Je kan het magazine ook raadplegen op
www.merelbeke.be. Vormgeving en druk: die Keure
Redactie: bodycopy.be Fotografie cover: Foto Aktief
Werkten mee aan dit nummer: Sofie Moreels
(communicatieambtenaar), dienst onthaal en
informatie Verantwoordelijke uitgever: schepen
Bertrand Vrijens, Hundelgemsesteenweg 353,
9820 Merelbeke, voor het college van burgemeester
en schepenen
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Uit de gemeenteraad van 28 februari
Gemeente betaalt mee voor
kerkbestuur Sint-Stefanuskerk

De gemeenteraad besliste om de resterende kosten van de restauratiewerkzaamheden aan de Sint-Stefanuskerk van
Melsen (beschermd monument) te betalen
in de plaats van het kerkbestuur. Normaal
worden die voor 60 percent gedragen
door het Vlaams Gewest, voor 20 percent
door de provincie, voor 10 percent door
©J. Vandenabeele

het gemeentebestuur en voor 10 percent
door het kerkbestuur zelf. Het kerkbestuur
liet echter weten hiervoor over onvoldoende middelen te beschikken. Dus is het
gemeentebestuur wettelijk verplicht de
tekorten aan te vullen.

Standplaatsretributie voor
markten goedgekeurd

De gemeenteraad keurde een nieuw
reglement goed voor de retributies op de
standplaatsen tijdens een markt, zoals het
bestuur er binnenkort één wil organiseren
op zondag op het Munteplein. De prijs
werd bepaald op 7,50 euro per lopende
meter per half jaar.
Later in de zitting werd ook het marktreglement voor een maandelijkse markt unaniem goedgekeurd. Ondertussen wordt
volgens schepen van Lokale Economie
Pascal Rousseaux (CD&V/N-VA) ook bekeken wat de mogelijkheden zijn voor een
wekelijkse markt in Merelbeke-centrum.

Uitleendienst krijgt
bijkomend materiaal

De dienst sport krijgt voor 8 470 euro bijkoSint-Stefanuskerk - Melsen

College van burgemeester
en schepenen

Burgemeester Filip Thienpont (CD&V / N-VA)
algemeen beleid, bevolking, burgerlijke
stand, brandweer en civiele bescherming,
erediensten, kieszaken, politiezaken, veiligheid,
restbevoegdheden. T 09 210 32 00 of na afspraak
via Rita Schoenmaekers, dienst raad & college,
T 09 210 33 34, filip.thienpont@merelbeke.gov.be.
1e schepen Dirk Poriau (Open VLD)
afvalverwerking, feestelijkheden, actieve en
passieve recreatie, sport, intercommunales,
toerisme, parken. Na afspraak via dienst
sportpromotie & -animatie,
T 09 210 34 20, dirk.poriau@merelbeke.gov.be.
2e schepen Bertrand Vrijens (sp.a)
beleid inzake cultuur en bibliotheekwerk,
Europese zaken, internationale samenwerking,
informatie (met inbegrip van public relations
en openbaarheid van bestuur), gemeentelijke
seniorenwerking, tewerkstelling en pwa,
buitenschoolse kinderopvang.
Na afspraak via dienst onthaal en informatie,
T 09 210 32 80, M 0475 43 04 06,
bertrand.vrijens@merelbeke.gov.be.
3e schepen Isabelle Van De Steene
(CD&V / N-VA)
informatica, onderwijs en naschoolse vorming,
personeelszaken, gelijke kansen m-v. Na afspraak

via dienst onthaal en informatie, T 09 210 32 80,
T 09 210 32 05, M 0479 658 027
isabelle.van.de.steene@merelbeke.gov.be.
4e schepen Jan Jonckheere (Open VLD)
begroting, financiën, juridische zaken,
milieubeleid en milieuvergunningen, ruimtelijke
ordening, verkeer en mobiliteit, sensibilisering,
natuur. Na afspraak via dienst boekhouding en
bugettering, T 09 210 32 51,
jan.jonckheere@merelbeke.gov.be
5e schepen Pascal Rousseaux (CD&V / N-VA)
volksgezondheid, jeugdbeleid, lokale economie,
middenstand, land- en tuinbouw, markten,
stedenbouw. Na afspraak via dienst stedenbouw,
T 09 210 33 43, pascal.rousseaux@merelbeke.gov.
be.
6e schepen Luc Van Huffel (Open VLD)
Begraafplaatsen, openbare werken, patrimonium,
monumenten en landschappen, plantsoenen,
algemeen seniorenbeleid, ouderenzorg,
gezondheidszorg, sociale zaken, huisvesting
Na afspraak via dienst onthaal en informatie,
T 09 210 32 80, luc.van.huffel@merelbeke.gov.be.
7e schepen Luc De Keukelaere (Open VLD)
Gehandicaptenzorg, drugspreventie, voorzitter
OCMW. Bereikbaarheid via Katrien Van Gysegem,
OCMW Merelbeke, T 09 210 71 22,
luc.de.keukelaere@merelbeke.gov.be
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mend kampmateriaal om uit te lenen. Het
gaat om vier nieuwe tenten en twee tentzeilen. Groen vroeg er op te letten dat het
materiaal, als het van een kamp terugkeert,
nauwlettender gecontroleerd wordt.

Gemeente koopt nieuwe dugouts

Voor 10 890 euro, BTW inbegrepen, krijgt
het B-voetbalterrein aan de Sportstraat
enkele nieuwe dug-outs ter vervanging van
de oude en komen er ook dug-outs op het
voetbalterrein van het sportpark Flora aan
de Koestraat.

Sportpark Flora krijgt parking

Voor 153 400,49 euro wil het gemeentebestuur voor het sportpark Flora aan de
Koestraat een nieuwe parking met veertig
plaatsen inrichten. Het wegdek wordt
aangelegd in asfalt; de parkings zelf in
grasdallen.
Lieve Parmentier (Groen) vond dat één
voorbehouden parkeerplaats voor mensen
met een handicap wel weinig is. Ze vroeg
om op de plaats van de parking ook een
overdekte fietsenstalling te installeren.

Gemeentesecretaris Kristof De Bel
Bereikbaarheid via Francine De Canck,
T 09 210 32 85,
gemeentesecretaris@merelbeke.gov.be
francine.de.canck@merelbeke.gov.be

Gemeenteraad

Raadsvoorzitter Freddy De Keukelaere (Open
VLD)
bereikbaarheid via dienst onthaal en informatie,
T 09 210 32 80, M 0474 981 666
freddy.de.keukelaere@merelbeke.gov.be
Fractieleiders
Hendrik De Vis (CD&V / N-VA) afspraak:
T 09 210 32 80,
hendrik.de.vis@merelbeke.gov.be
Patrick Lachaert (Open VLD)
T 09 230 67 04,
patrick.lachaert@merelbeke.gov.be
Gaston De Bruyn (sp.a)
M 0473 83 89 12,
gaston.de.bruyn@merelbeke.gov.be
Stefaan Van Hecke (GROEN)
M 0486 67 83 53
stefaan.van.hecke@ merelbeke.gov.be
Erik Hebbelijnck (Vlaams Belang)
M 0478 43 78 01
erik.hebbelijnck@merelbeke.gov.be
Fractieleiders bereikbaar via dienst onthaal,
T 09 210 32 80 • onthaal@merelbeke.gov.be
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snelheidsremmende maatregelen genomen om er de verkeersveiligheid te verhogen. Op basis van de rijwegbreedte was het
nodig een onderscheid in snelheidsregime
te maken. Nu wordt volgens schepen van
Mobiliteit Jan Jonckheere (Open VLD) de
volgende aanpak definitief: een snelheidsbeperking tot 30 km/uur in de Koningin
Astridlaan tussen de Hundelgemsesteenweg en huisnummer 46 en een beperking
tot 50 km/uur in het gedeelte van de straat
Fraterstraat wordt hersteld
voorbij huisnummer 46. Voorts wordt haast
De Fraterstraat wordt na de winterellende
Parkeerbeheer
de hele bebouwde kom van Bottelare zone
hersteld tussen de Ringvaartstraat en de
gaat naar Apcoa
30.
Bergstraat en van de Vinkenlaan tot aan de De gemeenteraad keurde een nieuwe
Frank Monsecour (Groen) was verwonderd
Gontrode Heirweg. De kosten van de werconcessieovereenkomst goed met de firma dat het eerste deel van de Stas de Richelken worden geraamd op 80 421,44 euro,
Apcoa Belgium NV voor het innen van de
lelaan vanaf de Poelstraat buiten de zone
BTW inbegrepen.
retributies op het betalend parkeren op
30 valt, gezien de aanwezigheid van een
de openbare weg, de straten en pleinen in school. Omdat het dit niet logisch vindt,
Groen heeft problemen met
Merelbeke en de ondergrondse parking
onthield Groen zich.
materiaal gebruikt voor buionder het Driekoningenplein. De concessie
tenschrijnwerk
Nog geen nieuwe bestemming
loopt vanaf 1 mei 2012 voor een periode
Het gemeentebestuur wil het buitenvoor Huis Hebbelynck
van 7 jaar. De tarieven voor het betalend
schrijnwerk van het gemeenschapscenMarijke Pruyt (Groen) wilde weten wat nu
parkeren en de openingsuren van de
trum ‘t Groenendal aan de Brandegems
de nieuwe bestemming van Huis Hebbeondergrondse parking worden volgens
Ham 5 laten vernieuwen. Ook het builynck, het vroegere politiecommissariaat
schepen van Mobiliteit Jan Jonckheere
tenschrijnwerk van de sociale woningen
(Open VLD) in een volgende zitting aan de schuin over het gemeentehuis, wordt en
aan de Hundelgemsesteenweg 184 A en
wat de meerderheid wil aanvangen met
gemeenteraad voorgelegd.
B is aan vernieuwing toe. Groen viel in
Groen stemde tegen de overeenkomst. Rik het vroegere postkantoor in het begin van
de gemeenteraad wel over het gekozen
de Kerkstraat.
De Vis (CD&V-N-VA), die altijd achter het
materiaal.
Volgens schepen van Patrimonium Luc Van
project stond, had nu een aantal bedenVoor ‘t Groenendal wil schepen van
Huffel (Open VLD) is er voor Huis Hebkingen bij de overeenkomst – onder meer
Openbare Werken Luc Van Huffel (Open
belynck nog geen nieuwe bestemming.
omdat de gemeente er niet voor koos om
VLD) met aluminium ramen en deuren
het parkeerbeheer zelf in handen te nemen Het postkantoortje kan volgens hem nog
werken. Dat zal 59 335 euro kosten. Voor
verder worden gebruikt. De lokalen achter
– en onthield zich.
het schrijnwerk van de sociale woning zou
Huis Hebbelynck kunnen volgens hem ook
Groter deel van Bottelare
pvc worden gebruikt.
nog verder door de Sint-Jozefgilde en het
wordt zone 30
Frank Monsecour (Groen) meent dat voor
Vlaams Kruis gebruikt worden.
gc ‘t Groenendal beter gekozen wordt voor In 2011 werden in een deel van de KoninNog beslist op 28 februari
een combinatie van hout en aluminium. In gin Astridlaan in Bottelare wijzigingen in
functie van de uniformiteit van de mahet parkeerregime aangebracht en diverse - De gemeenteraad besliste de samenwerking met Logo Gezond+ voor het project
‘Gezonde gemeente’ te verlengen.
- Unaniem werd ook beslist om voetweg
34 in Munte aan de Asselkouter 8 gedeel
telijk
te verplaatsen, zodat alle  problemen
3 Woensdag 18 april
Al deze vergaderingen zijn openbaar.
met de aangelanden worden opgelost.
OCMW-raad 19.30 uur administratief De dagorde van de gemeenteraad en
de OCMW-raad kan je raadplegen op
centrum OCMW
de website www.merelbeke.be.
Adviesraad voor milieu en natuur
19.45 uur gemeentehuis
Gemeenteraad & commissies
3 Dinsdag 24 april
T 09 210 33 30 | rc@merelbeke.gov.be
Gemeenteraad 19.30 uur
OCMW-raad
gemeentehuis
T 09 210 71 36 |
3 Donderdag 26 april
hilde.debuck@ocmwmerelbeke.be
Jeugdraad 20 uur
jeugdcentrum Molenhoek
Voorts vond ze de inplanting van de parking niet echt geslaagd.
Schepen van Openbare Werken Luc Van
Huffel (Open VLD) zei dat hij de voorbehouden parkings nog eens wil herbekijken.
Een fietsenstalling komt volgens hem beter
vlakbij de accommodatie. De parking zelf is
volgens de schepen echt wel bedoeld om
auto’s voldoende ver van de terreinen te
laten parkeren.

teriaalkeuze voor het gebouw en gezien
de enorme verbetering op het vlak van
energiepeil, vraagt schepen Van Huffel om
het dossier toch goed te keuren en niet
nodeloos te vertragen.
Pvc voor de woning is volgens Monsecour
vanuit milieu- en duurzaamheidsoogpunt
onverantwoord. Volgens de schepen werd
hierbij puur naar de prijs gekeken. Over het
eerste dossier onthield Groen zich; bij het
tweede stemde de partij tegen.

Gemeenteraad, commissie & OCMW-raad

© J. Bruggeman

Raadzaal gemeentehuis
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Kies voor 100% groene stroom via groepsaankoop!

Samen op weg naar goedkopere groene energie

Zuiniger en 100% groen

Groepsaankoop
elektriciteit en gas
Merelbeke neemt opnieuw deel aan de campagne ‘groepsaankoop van 100% groene stroom en gas’ van de provincie.
Je komt er alles over te weten tijdens de infoavond op 12
april. Nieuw is dat ook bedrijven en zelfstandigen kunnen
deelnemen. Inschrijven op de groepsaankoop verplicht je tot
niets: je krijgt ruim de kans en de tijd om alles rustig te vergelijken en na te kijken.

Samen groener en goedkoper
Op vrijdag 23 maart startte de campagne ‘groepsaankoop
100% groene stroom en gas’ van de provincie Oost-Vlaanderen officieel. De actie beoogt de overstap naar een goedkoop
en groen energiecontract. Burgers verenigen zich als groep
en bedingen op die manier een goedkoop tarief voor groene
stroom en gas op de vrije energiemarkt. Hoe groter de groep
burgers, hoe goedkoper het voorgestelde contract zal zijn.

Infoavond en inschrijven
Wie vragen heeft, is welkom op de infoavond op donderdag
12 april om 20 uur in gc ’t Groenendal (Brandegems Ham 5,
9820 Merelbeke). Op de infoavond kan je je onmiddellijk
online inschrijven voor de groepsaankoop: vergeet niet je
laatste jaarafrekening mee te brengen. Inschrijven voor de
infoavond is niet nodig, de toegang is gratis.
Je kunt ook online inschrijven tot en met 6 mei via de website
www.samengaanwegroener.be. Pas nadat je het persoonlijk
voorstel hebt ontvangen, vanaf 21 mei en vóór 22 juni, moet
je kiezen of je overstapt op het groene energiecontract.
Wie geen internet heeft en wil inschrijven kan elke werkdag
in de voormiddag of na afspraak terecht bij de dienst duurzame ontwikkeling.

Ook voor zelfstandigen en bedrijven
Dit jaar kunnen ook zelfstandigen en bedrijven deelnemen
aan deze groepsaankoop, op voorwaarde dat het verbruik
50.000 kWh elektriciteit (laagspanning) en 100.000 kWh
aardgas niet overstijgt. Voor bedrijven is een andere timing
van toepassing. Ook ondernemers vinden meer informatie
op www.samengaanwegroener.be of bij de dienst duurzame
ontwikkeling.
Info dienst duurzame ontwikkeling
duurzaamheid@merelbeke.gov.be,
09 210 32 75

6

infomagazine // april 2012

Dag van de Aarde

Eten met een lichte voetafdruk

ling. De avond start met een vertoning van ‘Smakelijk eten’,
een documentaire van Walther Grotenhuis. Hij bestudeert
de herkomst en de gevolgen van drie producten: soja uit Brazilië, garnalen uit de Filippijnen en boontjes uit Kenia. Na de
film reikt Steven Vromman, de Low Impact Man, vanuit zijn
eigen ervaring enkele eenvoudige oplossingen aan om onze
voedselvoetafdruk te verminderen. De avond sluiten we af
met een oplossingenmarkt waarop enkele organisaties hun
oplossing aanreiken om samen te werken aan een kleinere
voedselvoetafdruk. Praat na over de film, maak kennis met
de verschillende organisaties en laat je verleiden door hun
proevertjes!

Voedselvoetafdruk
De Dag van de Aarde op 22 april toont hoe bijzonder en
kwetsbaar het leven op onze planeet wel is. Merelbeke zet de
Dag van de Aarde in de kijker tijdens een lokale dag van de
aarde op 18 april. Bovendien draagt de gemeente zorg voor
de aarde door bij de organisatie van projecten en evenementen zoveel mogelijk duurzame catering te ondersteunen door
het aankopen van streek- en seizoensgebonden, biologische
en fairtradeproducten.

Lokale dag van de aarde

Op woensdag 18 april organiseert de gemeente een lokale
Dag van de Aarde in samenwerking met de lokale Velt-afde-

De impact van ons voedingspatroon kan worden weergegeven door de voedselvoetafdruk, namelijk de hoeveelheid
ruimte nodig om een bepaald voedingspatroon te realiseren.
Voeding maakt een derde van onze totale ecologische voetafdruk uit. Stilstaan bij onze voedselvoetafdruk betekent dus
winst voor de aarde, het milieu en de medemens.

De Dag van de Aarde vindt plaats op woensdag 18 april.
Start om 19u30 in gc ’t Groenendal. De filmvoorstelling,
nabespreking en oplossingenmarkt is gratis.
Vrijblijvend inschrijven mag via
duurzaamheid@merelbeke.gov.be of via 09 210 32 75.
Info dienst duurzame ontwikkeling
duurzaamheid@merelbeke.gov.be, 09 210 32 75

“We consumeren
met z’n allen momenteel
bijna vijf planeten onhoudbaar “

Steven Vromman (1960) werd bekend met zijn Low Impactproject. In een bekroonde documentairereeks die Canvas
over hem maakte, kon je volgen hoe hij zijn leven omgooide om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren.
Ondertussen werden zijn avonturen in meer dan vijftig
landen uitgezonden.
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Tips om jouw voedselvoetafdruk te verkleinen
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Koop lokaal

Biologisch

Het aantal kilometer dat door voedselingrediënten wordt
afgelegd maakt de voetafdruk ervan aanzienlijk groter. Onze
boontjes komen bijvoorbeeld vaak uit Kenia. Een blik op het
etiket leert je snel waar een product vandaan komt. Je kan
lokale producten aankopen op boerenmarkten, waar landbouwers hun eigen producten rechtstreeks aan de verbruiker verkopen, of deel uitmaken van een voedselteam.

Biologische producten worden zonder kunstmest of chemische pesticiden geteeld en hun ecologische voetafdruk
is zo’n 20% kleiner dan die van producten uit de gangbare
landbouw.

Koop eerlijk
Iedereen koopt koffie, thee, suiker en fruitsap. Deze producten worden hoofdzakelijk geproduceerd in het zuiden. Door
Fairtrade te kopen zorg je ervoor dat de mensen die onze
koffie, thee en fruitsap produceren een eerlijk loon ontvangen en een toekomst kunnen uitbouwen. Eerlijke handel is
immers duurzame handel waarbij aandacht wordt geschonken aan een eerlijke prijs, maar ook aan milieuvriendelijke
en biologische landbouw!

Seizoensgebonden
Verse, seizoensgebonden groenten en fruit uit eigen streek
zijn het minst belastend voor de aarde en voor andere bevolkingsgroepen. De energie nodig voor de productie van
een kilo serretomaten is zesmaal groter dan die voor een
kilo verse tomaten in de zomer.

Verwittig de gemeente
bij plotse bodem
vervuiling

Een plotse bodemverontreiniging kan iedereen overkomen. Een leiding breekt, een tank slaat lek, valt om of wordt
overvuld, en plots lekken er schadelijke stoffen op en in de
bodem. Belangrijk is dat je binnen de 14 dagen het schadegeval meldt aan de dienst milieu en natuur. Als het om
een kleine bodemvervuiling gaat, zal de gemeente je laten
weten welke maatregelen nodig zijn voor de sanering. De
sanering mag dan maximaal 180 dagen duren. Zo vermijd
je een duurdere en complexere procedure bij OVAM.

Snel handelen is de boodschap

• Verwittig de dienst milieu en natuur binnen de 14 dagen.
• Breng je verzekeringsmaatschappij op de hoogte.
• Zorg ervoor dat er niet nog meer product vrijkomt. Herstel de defecte leiding, laat de tank leeghalen, dam de
gracht af ...

Minder vlees en vis
Door de hoge mestproductie van landbouwdieren en het
telen van voedergewassen belast de productie van vlees het
milieu meer dan de productie van plantaardige producten.
Ook de visvangst en -kweek heeft een sterk negatief effect
op het milieu.

Zo weinig mogelijk verpakkingen
Jaarlijks zetten we meer dan 100 kg verpakkingsafval per
inwoner op de stoep. Deze berg plastic, glas en andere materialen zorgt voor diverse milieuproblemen en de verwerking ervan kost ons jaarlijks ongeveer 250 euro per inwoner.
Hoe minder verpakkingen, hoe beter!

Gooi niets weg
Een gemiddeld gezin gooit elk jaar ongeveer 30 kilogram
voedsel weg. Op maat kopen én koken scheelt al gauw 250
euro per persoon. Heb je toch voedsel over, verwerk het
in een nieuwe maaltijd, composteer het of geef het aan je
huiskip!

• Gebruik absorberende korrels en/of verwijder de drijflaag op grondwater of oppervlaktewater.
• Roep, indien nodig, de hulp in van de brandweer of de
civiele bescherming.
• Stel een erkend bodemsaneringsdeskundige aan die je
tijdens de sanering begeleidt. De deskundige dient na
afloop van de werken een rapport op te maken waarin
vermeld staat of er voldoende gesaneerd werd.
• Graaf, indien mogelijk, de verontreinigde grond af en
laat deze grond afvoeren naar een erkend verwerker.
Als je bovenstaande procedure volgt, vermijd je in de klassieke procedure, zoals beschreven in het Bodemdecreet,
terecht te komen. De klassieke procedure bevat meer onderzoeken en is daardoor trager en vermoedelijk duurder.
Een vervuiling die snel opgemerkt en behandeld wordt, zal
normaal gezien ook veel beperkter zijn, dan één waarbij je
de zaken eerst een tijd op hun beloop laat. Zo kan de vervuiling bijvoorbeeld het oppervlaktewater of de kelder van
de buren bereiken, waardoor de sanering een stuk duurder
wordt.
Info dienst milieu en natuur
09 210 32 70, milieu@merelbeke.gov.be
OVAM 015 284 458 of 015 284 459
www.ovam.be/schadegevallen
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Lentemarkt voor groene tuiniers
In de tuin van erevoorzitter Velt Roland De Blauwer

Op zaterdag 21 april organiseert het gemeentebestuur in
samenwerking met de compostmeesters een ecologische
markt op het vernieuwde Kerkplein van Merelbeke-centrum. Je vindt er tal van infostands over lokale voeding, levend erfgoed, composteren en kringlooptuinieren. Lokale
handelaars zijn aanwezig met mulchmaaiers, hakselaars
en tuinartikelen. En gewoon een bloemetje kopen voor je
dierbaren kan ook.

Kringlooptuinieren

Zeer terecht zal kringlooptuinieren veel aandacht krijgen
op de markt en onze compostmeesters staan klaar om
daarover hun verhaal te doen. Wie nog niet mee is, moet
zeker zijn licht komen opsteken. Een kringlooptuin is een
tuin vol leven waarin niets verloren gaat en dus ook geen
afval ontstaat. Verdord kleinhout en plantenresten mogen dikwijls gewoon blijven liggen, andere plantenresten
zorgen samen met keukenafval voor goede compost.
Een hakselaar is dikwijls onmisbaar voor de kringlooptuinier: die machine herleidt zwaarder snoeiafval en hout
tot compostmateriaal en mulch dat je kan uitstrooien in
perken, borders en de moestuin. Zo voed je de bodem en
krijgt onkruid veel minder kans om door te schieten.
Kringlooptuinieren is simpelweg een logische voortzet-

ting van thuiscomposteren: je hergebruikt zoveel mogelijk materiaal uit de tuin en laat de natuur het werk doen.

Lokale voeding

Merelbekenaars vinden meer en meer de weg naar de
voedselteams om lekker vers te proeven van onze eigen
terroir. Een voedselteam bestaat uit vrijwilligers die
voedselpakketten uit eigen streek verdelen aan inwoners. In de Herfstlaan vind je bijvoorbeeld voedselteam
Flora (meer info op www.voedseltems.be). Je ontdekt het
terwijl je over de markt kuiert.

Levend erfgoed

Levend erfgoed bestaat uit dieren met het DNA uit onze
streken in hun genen. Anders gezegd, deze honden,
pluimdieren, schapen, koeien, paarden en duiven komen
voort uit soorten die al honderden jaren in onze omgeving
aanwezig zijn en daar ook goed gedijen. Door de verregaande industrialisering van de landbouw en de veeteelt
- met de daarbij horende focus op monocultuur - zijn dit
soorten die onder druk staan. Bovendien dragen ze bij
tot de biodiversiteit. De kippen die de gemeente recent
aanbood aan de inwoners, behoren tot dit levend erfgoed.
Een infostand op de markt maakt je hierin wegwijs.
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Werken R4 gestart
Op donderdag 1 maart gaf Vlaams minister van mobiliteit
en openbare werken Hilde Crevits samen met burgemeester Termont van Gent en burgemeester Thienpont, het
startschot van de werken aan de R4. De werken beogen de
aanleg van het laatste nog ontbrekende stuk van 2,5 km
ring rond Gent. De werkzaamheden worden gespreid over
15 werfzones die in verschillende fases afgewerkt worden
en zullen klaar zijn tegen eind 2014.

In de tuin van compostmeester Gerard De Reu

Velt

Velt is medeorganisator van de markt. Merelbeke valt
onder de afdeling Scheldevallei. Meer info over de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren vind je op
www.velt.be/scheldevallei.
Waar en wanneer
zaterdag 21 april 2012 van 10 tot 16 uur
Kerkplein Merelbeke-Centrum
Info
dienst afvalbeheer, 09 210 35 10
afvalbeheer@merelbeke.gov.be

Van links naar rechts: schepen Dirk Poriau, burgemeester Filip Thienpont,
bestuurscoördinator Roland De Keyser, Vlaams minister Hilde Crevits,
gemeentesecretaris Kristof de Bel, schepen Isabelle Van de Steene,
schepen Jan Jonckheere, schepen Pascal Rousseaux, coördinator werken
Johan Van den Bulcke.

In Merelbeke startten op 19 maart de werken aan de
nieuwe afrit van de E40 (ter hoogte van de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent). De nieuwe afrit zal op termijn
de bereikbaarheid van Merelbeke verbeteren en de drukte
op het knooppunt E40-R4 verminderen. Automobilisten
dienen rekening te houden met hinder in de omgeving van
de Heidestraat en de Salisburylaan in Merelbeke. Het einde
van de werken aan de nieuwe afrit is voorzien voor half juni
2012.
Meer info www.R4verbindt.be
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Lever oude GSM’s in Selectief slopen

Ga je bouwen of verbouwen? Voor verbouwingen
waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt selectief
slopen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken
waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals de heraanleg van een oprit of terras, hou
je de steenfractie best apart. De verwerking van een
container zuiver steenpuin kost minder dan die van
een container gemengd afval.

© Mine Dalemans

Lever deze maand jouw oude gsm in bij één van onderstaande inzamelpunten. De gsm hoeft niet meer te werken. Nog te
veel van ons elektronisch afval komt terecht in Afrika waar het
vervuilend en ongezond wordt verwerkt. Elke ingezamelde
GSM levert geld op voor Amnesty International. Zo steun je
Amnesty en het milieu.
Oxfam Wereldwinkel – Hundelgemsesteenweg 407, Oxfam Wereldwinkel Bottelare – Edelarendries 4, Keurslager Danny en Inge –
Gontrode Heirweg 10, Slagerij De Craene – Fraterstraat 17, Slagerij
Johan – Gaversesteenweg 503, Slagerij Verschatse – Hundelgemsesteenweg 209, Slagerij De Smet –Poriau – Hundelgemsesteenweg 331, Slagerij Reunes-Sienaert – Hundelgemsesteenweg 580,
Slagerij traiteur Schelderootje – Schelderoplein 1, Slagerij Bottelare
– Sint Annastraat 35, Colruyt – Hundelgemsesteenweg 696, Bakkerij Van Crombrugghe – Gaversesteenweg 549, Bakkerij Naessens –
Gaversesteenweg 726, Bakkerij Van Moorhem – Gontrode Heirweg
70, Bakkerij Schepens – Grepstraat 4, Bakkerij Jo – Hundelgemsesteenweg 264, Pattiserie Mariman – Hundelgemsesteenweg 134,
Bakkerij De Paepe – Hundelgemsesteenweg 616, Bakkerij Nelson
– Hundelgemsesteenweg 685, Bakkerij De Canck – Kerkstraat 14,
broodjeszaak Justi Pani – Salisburylaan 121, Bakkerij Coens – Sint
Annastraat 10, Bakkerij Tollenaere – Torrekensstraat 47, Auto’s/
Airco/ Hifi en TV-toestellen E.R.M. Hundelgemsesteenweg 204, Doe
het zelf – HUBO – Hundelgemsesteenweg 25.

Ook in de Merelbeekse lagere en middelbare scholen en de
bedrijven binnen de Axxesgebouwen (Guldensporenpark)
worden gsm-toestellen ingezameld.

Hoe selectief slopen?
1. Breek de steenfractie

Als de gebroken steenfractie niet verontreinigd is, kan
ze hergebruikt worden voor de productie van ‘stabilisé’
of nieuw beton.

2. Verwijder eerst de gevaarlijke afvalstoffen
Ongebonden asbesthoudende materialen kan je zelf
niet veilig verwijderen. Schakel daarvoor professionals in! Voorbeelden zijn sommige isolatiematerialen,
asbestvilt of -karton, afdichtingskoord. Gebonden
asbesthoudend materiaal kan je zeer voorzichtig
zelf verwijderen als het in goede staat is (golfplaten,
schouwpijpen). Niet breken of doorboren zodat de
vezels vast blijven zitten.

3. Zamel daarna de niet-gevaarlijke
afvalstoffen apart in
Glas, hout en kunststoffen kan je best afzonderlijk
inzamelen, zo kunnen deze materialen opnieuw gebruikt worden.
Info dienst milieu en natuur
09 210 32 70 , milieu@merelbeke.gov.be

borsten”

Arrangementen

Programma mei 2012

“Merelbeke
Bezoek de tentoonstelling
‘Laat naar je borsten kijken’!

Wie op zoek is naar dat tikkeltje meer informatie kan terecht op een van de zes arrangementen. Een deskundige gids (studenten I.V.V. Sint-Vincentius) leidt je door de
tentoonstelling en brengt je naar een toffe, ontspannende en vooral vrouwvriendelijke
activiteit. Deelname aan deze arrangementen is gratis.

Maandag 14 mei

Arrangement
“Maak een bloem uit vilt”
9u – 12u

Dinsdag 29 mei

Arrangementen praktisch:
Inschrijven kan vanaf 10 april 2012 via het telefoonnummer van de dienst sociale zaken & huisvesting, 09/210 33 50. Je kan maximum met 4 personen tegelijk inschrijven.
De arrangementen zelf zijn telkens beperkt tot 15 deelnemers. Voor verenigingen kan
er vanaf 8 personen een geleid bezoek aan de tentoonstelling worden aangevraagd.

Arrangement
“Lingerie-styling”
17u-20u (incl. broodje)

• Start: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke
• Locatie: Gaversesteenweg 513A, Merelbeke
• Lesgever: Nicole Holvoet

Dinsdag 15 mei

Arrangement
“Yoga-initiatie”
14u-16u30
• Start: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke
• Locatie yoga-initiatie: zwembad Ter Wallen,
Sportstraat 1, Merelbeke
• Lesgever yoga: Lieve Van Hoeteghem

Arrangement

Arrangement

Woensdag 30 mei

• Start: mammografische eenheid
• Locatie: Tentoonstellingslaan 95, 9000 Gent
• Nadien: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke

Arrangement
“Achter de schermen van een
mammografische eenheid”
Dr. Schepens , 14u-16u30

• Start: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke
• Locatie lingerie-styling: Lingerie Camille (Els Van De
Vijver), Hundelgemsesteenweg 762, Merelbeke

Deze interactieve tentoonstelling neemt je mee langs de wereld van borsten en alles
wat erbij komt kijken. De tentoonstelling geeft op een aangename en positieve manier
antwoord op vragen en misverstanden die vaak nog leven bij vrouwen en hun omgeving. Kom meer te weten over het Vlaamse Bevolkingsonderzoek naar borstkanker en
laat je overtuigen. De tentoonstelling staat in de inkomhal van het gemeentehuis en is
gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis van 3 tot en met 30
mei 2012. Iedereen is welkom!

Maandag 7 mei
Arrangement
“Achter de schermen van een
mammografische eenheid”
Dr. Lampaert, 16u-18u30
• Start: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke
• Locatie mammografische eenheid: AZ Maria Middelares, Campus Sint-Jozef, Kliniekstraat 27, 9050 Gentbrugge

Arrangement
“Maak een bloem uit vilt”
9u – 12u

• Start: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke
• Locatie: Gaversesteenweg 513A, Merelbeke

Dinsdag 8 mei

Arrangement

MERELBEKE

BORSTEN

OCMW Merelbeke

Verantwoordelijke uitgever: Bruno Mettepenningen

www.borstkankeropsporing.be

Laat naar je borsten kijken

25 mei | Ladies@themovies
‘Meisjes’
Jeugdcentrum Molenhoek

16 mei | Infoavond
‘De zin en de onzin van een 		
bevolkingsonderzoek naar kanker’
Gemeentehuis

GC ‘t Groenendal

door Marleen Merckx

4 mei | “Wintertulpen”
Theatermonoloog

MEER INFO
www.merelbeke.be
www.ocmw.merelbeke.be

Toegang | Gratis

Locatie | gemeentehuis Merelbeke

3 tot 30 mei 2012

“Laat naar je borsten kijken”

Interactieve Tentoonstelling

MEI 2012

“Yoga-initiatie”
14u-16u30
• Start: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke
• Locatie yoga-initiatie: zwembad Ter Wallen, Sportstraat 1, Merelbeke
• Lesgever yoga: Lieve Van Hoeteghem

Woensdag 9 mei
Arrangement
“Workshop gezonde hapjes”
14u-16u30
• Start: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis,
Merelbeke
• Nadien krijg je ter plekke, in de keuken van het gemeentehuis uitleg van Cindy Bockstaele over hoe je
gezonde hapjes maakt..

Vrijdag 11 mei
Arrangement
“Initiatie digitale fotografie”
12u30 – 17u

“Achter de schermen van een
mammografische eenheid”
Dr. Schepens , 14u-16u30
• Start: mammografische eenheid
• Locatie: Tentoonstellingslaan 95, 9000 Gent
• Nadien: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke

Dinsdag 22 mei

Arrangement
“Lingerie-styling”
Lingerie Camille, 17u-20u (incl. broodje)
• Start: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke
• Locatie lingerie-styling: Lingerie Camille (Els Van De
Vijver), Hundelgemsesteenweg 762, Merelbeke

Arrangement
“Achter de schermen van een
mammografische eenheid”,
Dr. Lauwers, 16u-18u30

• Start: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke
• Locatie mammografische eenheid: AZ Maria Middelares, Campus Sint-Jozef, Kliniekstraat 27, 9050 Gentbrugge.

“Workshop Gezonde hapjes”
14u-16u30

• Start: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke
• Nadien krijg je ter plekke, in de keuken van het gemeentehuis uitleg van Cindy Bockstaele over hoe je
gezonde hapjes maakt

STEUN DE ACTIE EN
HANG DEZE AFFICHE
VOOR JE RAAM!

Tentoonstelling Bea Caspers
Bea Caspers is een Merelbeekse artieste
die zelf geconfronteerd werd met kanker
en daar een tekeningenreeks over maakte. Haar tekeningen worden tentoongesteld in het clubhuis van dienstencentrum
het Wilgenhof. Voor meer inlichtingen:
contacteer Mevr. De Volder van het
dienstencentrum op 09 210 71 67.

bij de dienst onthaal van de gemeente
vanaf 10 april 2012. Opgelet: De plaatsen
zijn beperkt tot 200 personen!

Inschrijven vanaf 10 april
09 210 33 50

Meer informatie over de verschillende
activiteiten vind je terug op
www.merelbeke.be of
www.ocmw.merelbeke.be

“Ladies@movies: , een exclusieve
avond voor vrouwen uit Merelbeke!”,
Jeugdcentrum Molenhoek onthaal vanaf
19u00, Spreek af met enkele vriendinnen
en geniet van de film “Meisjes”. Als opener van de avond geven we kort nog wat
toelichting over het thema van de actie,
borstkanker(opsporing). Na de film kan je
nog van een hapje en een drankje genieten. De toegang is gratis op vertoon van je
ticket, tickets kunnen afgehaald worden

Vrijdag 25 mei

Extra activiteiten

Infoavond “De zin en de onzin van een
bevolkingsonderzoek naar kanker”,
raadzaal gemeentehuis, 19u30
Op deze infoavond krijg je antwoord op
al je vragen over vroegtijdig opsporen
van kanker. Gastspreker is Dr. L. Bleyen,
medisch coördinator van het Centrum
voor Borstkankeropsporing Universiteit
Gent. De avond is volledig gratis en voor
iedereen toegankelijk. Nadien kan je nog
napraten tijdens een drankje.

Woensdag 16 mei

• Start: Interactieve tentoonstelling, gemeentehuis
Merelbeke
• Locatie initiatie: Jeugdcentrum Molenhoek
• Lesgever initiatie: Joke Van Mieghem

Vrijdag 4 mei
“Wintertulpen”: Theatermonoloog van
Marleen Merckx, naar het boek ‘Chemo’
van Christine Lafaille, gc ’t Groenendal,
20u15
Tickets zijn beschikbaar bij de dienst
cultuur op 09 210 35 80 en kosten 15€.
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar (doelgroep van het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar borstkanker) betalen slechts
10€.
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Ideaal voor kinderen
en jongeren met dyslexie

Lezen met je oren

Vanaf nu kan iedereen genieten van boeken, ook wie leesmoeilijkheden heeft. De Merelbeekse bibliotheek beschikt
over meer dan tweehonderd Daisy-luisterboeken van de
Luisterpuntbibliotheek, zowel voor volwassenen, jongeren als
kinderen.
‘Ik haat lezen’ is een veelgehoorde uitspraak bij kinderen
en jongeren met dyslexie. Als je niet vlot genoeg kan lezen,
wordt de wereld een heel stuk moeilijker. Vandaar ook de gelijknamige campagne van de Vlaamse overheid die wijst op
de bijzondere kansen die de Luisterpuntbibliotheek biedt.
Dat is een volledig kosteloze verzendbibliotheek die boeken
opstuurt naar mensen met dyslexie, blinden en iedereen die
geen gewone boeken kan lezen of hanteren. Onze bibliotheek heeft bovendien permanent tweehonderd luisterboeken van Luisterpunt ter beschikking.

Daisy- en gewone luisterboeken

Dyslexie? Ga voor een luisterboek !

Check ikhaatlezen.be

Dit zijn boeken die aansluiten bij de eigen leefwereld en
leeftijd, maar met een eenvoudigere woordenschat en taalgebruik.

Speciaal aanbod voor jongeren
Daisy-boeken zijn gewone boeken die zijn ingelezen op cdrom voor personen met een leesbeperking. Je kunt ze afspelen op je mp3-speler. Maar met een Daisy-speler of de gratis
Daisy-software, gratis te ontlenen in de bib, heb je nog extra
mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld de tekst langzaam laten
afspelen, zonder dat de voorleesstem raar klinkt. Je kunt
ook door het boek bladeren, van zin naar zin, bladzijde naar
bladzijde en hoofdstuk naar hoofdstuk. De Daisy-speler of de
computer onthoudt waar je bent gestopt. Zo kan je tegelijk
lezen en luisteren op je eigen tempo: jij leest het gedrukte
boek terwijl het luisterboek wordt voorgelezen.
Daarnaast kan je als kind, jongere of volwassene met dyslexie in de bibliotheek ook de klassieke luisterboeken op cd
ontlenen en kan je er terecht voor ‘makkelijk lezen’-boeken.

Met de campagne ‘Ik haat lezen’ richt de overheid zich
specifiek tot jongeren. Het is voor kinderen met leesproblemen bijzonder belangrijk om zo jong mogelijk alle kansen te
grijpen. Zo vergroten de kleintjes hun leesvaardigheid, iets
waar ze tijdens hun studies en verdere leven ontzettend veel
aan zullen hebben. Geïnteresseerden, ook jongeren, kunnen
een kijkje nemen op www.ikhaatlezen.be.
Onder de leesmoeilijkheden neemt dyslexie een prominente
plaats in. Ongeveer vijf procent van de scholieren heeft
ermee af te rekenen. Zij draaien letters om of zien ze gespiegeld, waardoor lezen en schrijven meer inspanning vraagt.
Zeker letters als p, b, q en dergelijke geven meer problemen.
Online
www.ikhaatlezen.be
www.luisterpuntbibliotheek.be
Info
Bibliotheek - Dijsegem 1,
09 210 34 010
bibliotheek@merelbeke.gov.be

© Foto Aktief
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Valpreventie voor senioren

Vallen is voor veel senioren een nachtmerrie. Een val kan het
begin zijn van een neerwaartse spiraal. De angst om opnieuw
te vallen groeit, met minder beweging als gevolg en net
daardoor vergroot het risico op vallen. Daarom organiseert de
Vlaamse overheid van 23 tot 27 april een campagneweek voor
valpreventie. In Merelbeke zijn er tal van aangename bewegingsactiviteiten die je fit houden: twintig minuten per dag
kunnen het risico enorm verkleinen. Doen!

Turnles in dienstencentrum het Wilgenhof

Vallen kan je vermijden
Minstens een op drie 65-plussers valt jaarlijks. Valpartijen
gebeuren bijna altijd bij dagelijkse activiteiten in de eigen
woning of omgeving. Hoe ouder je wordt, hoe groter het
risico. Wie fysiek actief blijft, loopt evenwel veel minder kans
om te vallen. Te voet naar de winkel gaan, werken in de tuin,
schoonmaken: het zijn allemaal activiteiten die spierversterkend werken en waarmee je soepel blijft.
Het is aanbevolen minstens twintig minuten per dag beweging te hebben, maar meer mag uiteraard. Heel interessant
zijn aangepaste sportactiviteiten zoals aquagym, zumba
gold en tai chi. Zumba gold is een combinatie van dans en
aerobics, de choreografie van tai chi is gebaseerd op de
grondhoudingen van de Chinese krijgskunst. Omdat bij
beide disciplines evenwicht zeer belangrijk is, zijn ze ideaal
als valpreventie. Maar je kan net zo goed je conditie en soepelheid onderhouden met wandelingen of fietstochtjes.

© Foto Aktief

Goed uitkijken is natuurlijk al even noodzakelijk. Wie risico
loopt, vermijdt beter tapijten en matten te leggen en
moet uitkijken met natte vloeren, losliggende snoeren en
voorwerpen op de grond. Stevige handgrepen in gangen,
aan het bad, de wc en de douche zijn aangewezen, net
als antislipmateriaal op de traptreden. Ook slechtzittende
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Het autootje van
uw kleinzoon kan
gevaarlijker zijn
dan het verkeer.
Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar.
En zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen. Gelukkig kunt u de kans
op vallen makkelijk zelf verkleinen door actief te zijn en uw
veiligheid te verhogen. Hoe jonger u daarmee begint, hoe beter.

V.U.: Chris Vander Auwera, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

Tientallen tips die er staan, vindt u op www.vermijdvallen.be

schoenen, voetproblemen, gezichtstoornissen en bepaalde
geneesmiddelen kunnen het valrisico verhogen. Ten slotte
is een gezonde voeding belangrijk om de spieren en botten
sterk te houden.

Extra aandacht in woonzorgcentrum
het Lindeken
In een woonzorgcentrum vallen minstens 50% van de
bewoners één keer per jaar. Bij ouderen met dementie kan
het percentage zelfs oplopen tot 66%. Hiervoor zijn zowel
persoons- als omgevingsgebonden oorzaken. Het is zelden
één enkele factor die de val veroorzaakt. Het woonzorgcentrum voert een preventiebeleid door een vlotte communicatie tussen verpleegkundigen, verzorgenden, kinesitherapeuten en ergotherapeuten. Het personeel heeft veel
aandacht voor valpreventie in het dagelijkse zorgproces en
het toepassen van veilige til- en heftechnieken. Wanneer
er toch een val gebeurt, wordt die zorgvuldig en volledig
geregistreerd.
Online www.vermijdvallen.be
in samenwerking met Logo Gezond+ vzw,
Baudelokaai 8, 9000 Gent, 09 235 74 28
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‘Ryhove - de merel’
actief voor Buy Aid

Beschutte werkplaats ‘Ryhove - de merel’ stelt mensen met
een handicap tewerk die niet in het gewone circuit aan de
slag kunnen. Op die manier draagt ‘Ryhove - de merel’ bij
tot de integratie van deze doelgroep en is het een belangrijke speler in de lokale sociale economie. Daarin telt niet
alleen de winstgevendheid: uit de samenwerking met de
firma Buy Aid sinds begin 2010 blijkt dat ook mensen met
een beperking een betekenisvolle economische meerwaarde kunnen leveren. Buy Aid uit Ledeberg is overtuigd
ambassadeur van ‘Ryhove - de merel’. Dit Belgische bedrijf
zet in op maatschappelijk verantwoord ondernemen en
doneert tien procent van de omzet, ongeacht het resultaat, aan het goede doel.

Kansen geven

Yves Derycke (Buy Aid): “Mensen kansen geven zit in
het DNA van ons bedrijf. Daarom creëren we met onze
fondsenwerving financiële middelen voor NGO’s zoals
unicef en Child Focus. In tien jaar hebben we voor Child
Focus twee miljoen euro gedoneerd. Dit doen we door
middel van de telefonische verkoop van kwaliteitsvolle
kantoorbenodigdheden, van pennen over plakband
tot Little Helpers (post-its) die door ‘Ryhove - de merel’
worden verzonden naar bedrijven die het maatschappelijk waardevol vinden bij ons aan te kopen en zo hun
steentje bijdragen aan de goede werken van de NGO’s.
‘Ryhove - de merel’ zorgt zowel voor de opslag, de
verpakking als de verzending. Die pakketten gaan niet
alleen naar Belgische adressen, maar ook naar Luxemburgse en Oostenrijkse. We zijn opgetogen over de
samenwerking met ‘Ryhove - de merel’. Maar vanuit onze
locatie op de Brusselsesteenweg willen we ook voor de
directe omgeving een sociale, aantrekkelijke partner zijn.
Zo komt zestig procent van onze werknemers uit de onmiddellijke omgeving. Wie zich aangesproken voelt, mag
zich altijd laten horen. We zijn altijd op zoek naar talent.”
Online www.buy-aid.com - www.ryhove.be
Info dienst werk en economie
09 210 33 54, werkeneconomie@merelbeke.gov.be
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Merelbeekse helden op Erfgoeddag
Op zondag 22 april staan alle gemeenten en steden opnieuw
klaar voor Erfgoeddag. Dit jaar worden lokale helden in de
kijker gezet: diverse categorieën helden krijgen een forum in
het oc Merelbeke Flora. Je kan er ere- en onderscheidingstekens, lauwerkransen, medailles, bekers en oorkonden ontdekken van Merelbeekse verzetshelden, laureaten van de arbeid,
topsporters, noem maar op.
In de tentoonstelling wordt de historische figuur Cornelius
Sneyssens uitgelicht, bij velen welbekend van de gelijknamige Merelbeekse laan die een eerbetoon brengt aan deze
vaandrig. Want als vlaggendrager van de Gentenaars verdedigde Sneyssens tot het bittere einde het stadsvaandel in
het roemrijke jaar 1452. Je vindt overigens nog een gedenkplaat van hem in de gevel van het vroegere gemeentehuis.

bij Keulen en de genie beschikte over het nodige materieel
zoals motorboten om te kunnen bijspringen. Bovendien
was ik in het leger als mecanicien gespecialiseerd in buitenboordmotoren. In het dagdagelijkse leven was ik servicemanager.
Ik werkte veertien dagen in het overstroomde Hamburg.
Samen met het Duitse leger gingen we boeren bevoorraden
die hun erven niet wilden verlaten. Eén dag werkte ik samen
met Amerikanen en dropten we voedselpakketten met een
helikopter. Het was een ijskoude februarimaand en de mensen zagen af. Circa 350 burgers kwamen om, maar ook vele
honderden dieren verdronken. Die moesten we verzamelen
op een eilandje en vandaar werden ze dan naar het vilbeluik
gebracht.”

1953

Raymond Fernande: “Mijn motivatie om te gaan helpen
stamde uit 1953. Toen was ik elf jaar en zag ik op een van de
eerste televisies de beelden van de dijkbreuken in Nederland en bij ons. Verschrikkelijke taferelen waren dat en die
zijn me altijd bijgebleven. Toen we in de winter van 1962 gevraagd werden om als vrijwilliger een handje toe te steken
in Noord-Duitsland, was dat mijn drijfveer. Niet het feit dat ik
bij de genie zat, je legeronderdeel kon je niet kiezen.”

Patrones

“Mijn decoratie kreeg ik bij de viering van Sint-Barbara, de
beschermheilige van de genie. Een afvaardiging van de
Hamburgse senaat is toen naar onze kazerne gekomen,
inclusief een hoge militair, om mij en een collega-militair te
decoreren voor bewezen diensten tijdens de reddingswerken. Drie jaar later ben ik gestopt bij het leger en als mecanicien in de privé begonnen. Tegelijkertijd ben ik beginnen te
schrijven voor weekbladen en radio. Nu vind ik het nog altijd
zeer fijn de huisdichter van Merelbeke Yachting te mogen
zijn.”
Lees het volledige programma van erfgoeddag 2012 in UiT!

©Foto Aktief

Maar ook het recente verleden krijgt zijn plaats. Zo kunnen
we de decoratie bewonderen van Raymond Fernande die in
1962 hulp bood bij de enorme stormvloed die Noord-Duitse
dijken had doorbroken. Merelbekenaar Raymond Fernande
herinnert zich de gebeurtenissen van vijftig jaar geleden
nog levendig en doet zijn verhaal.

1962

Info dienst erfgoedprogrammatie
09 210 32 92, erfgoed@merelbeke.gov.be

HELDEN
ZONDAG 22 APRIL 2012

Raymond Fernande: “Eerst dit: ik ben geen held. Ik was blij
dat ik die mensen in Hamburg en omstreken kon gaan helpen in 1962. Ik was toen beroepsmilitair en ingedeeld bij de
genie. Wij waren als bezettingsleger gelegerd in Westhoven

www.erfgoeddag.be
ERFG_op_affiche2012.indd 1

26/08/11 11:08
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‘Geschiedenis van Melsen’
opnieuw te koop

Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Melsen, mag
het boek ‘Geschiedenis van Melsen’ van Jozef De Cocker niet
missen. De uitgave dateert reeds van 1988 maar neemt nog
steeds een vooraanstaande plaats in tussen recente publicaties. In het boek kom je alles te weten over de gemeente
met haar bestuur en haar inwoners vanaf haar ontstaan tot
de fusie met Merelbeke. Het boek is te koop bij de dienst
onthaal en informatie in het gemeentehuis van Merelbeke
voor 49,10 euro.
Info dienst archief
09 210 33 35, archief@merelbeke.gov.be

Controlediensten FOD
Financiën verhuizen naar Gent
Door een reorganisatie verhuizen de diensten van de
Federale Overheidsdienst Financiën van het Industriepark in Merelbeke naar de Zuiderpoort in Gent. De
controle personenbelasting Melle, bevoegd voor het
controleren van de aangiften in de personenbelasting
van de inwoners van de gemeenten Melle en Merelbeke, is vanaf 29 maart verhuisd naar:
Controle Personenbelasting Melle
Zuiderpoort - blok B - 4de verdieping
Gaston Crommenlaan 6 bus 406
9050 Gent (Ledeberg) - 02 57 819 50
contr.db.melle@minfin.fed.be
werkdagen van 9 tot 12 uur
De BTW-controle Merelbeke
verhuist vanaf 16 mei naar:
Controle BTW Merelbeke
Zuiderpoort - blok B - 2de verdieping
Gaston Crommenlaan 6 bus 210
9050 Gent (Ledeberg) - 0257 819 30
contr.btw.merelbeke@minfin.fed.be
werkdagen van 9 tot 12 uur
De e-mailadressen en de telefoon- en faxnummers
(0257-nummers) van de betrokken diensten en
ambtenaren blijven ongewijzigd.
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Voortgang herinrichting
centrum

© J. Bruggeman

De werken voor de aanleg van de nutsleidingen zijn voltooid. De openbare verlichting is eveneens geplaatst. Het
kasseiwerk om en rond de kerk en tussen de bibliotheek
en het gemeentehuis is afgewerkt. De plantvakken worden
aangelegd. Het gemeentehuis zal half april weer toegankelijk zijn via de hoofdingang. Vervolgens wordt sierbeton
geplaatst aan het Driekoningenplein.

Parkeermogelijkheden in Merelbeke-centrum
Door de werkzaamheden kan je niet meer parkeren op het
Kerkplein en op de parking Dijsegem. Je kan in het centrum
parkeren op:
- parking Tramstelplaats (via de Hundelgemsesteenweg)
- parking Ter Wallen (via de Hundelgemsesteenweg en de
Sportstraat)
- parking Conversatie (via de O. De Gruyterstraat)
Info dienst onthaal en informatie
09 210 32 80, info@merelbeke.gov.be

Werkwinkel verhuist
Vanaf 19 maart vind je de Werkwinkel in de
nieuwbouw op het Driekoningenplein nr. 10. De
e-mailadressen, telefoon- en faxnummers blijven
ongewijzigd. De Werkwinkel zal voortaan ook op
dinsdagnamiddag open zijn.
Openingsuren vanaf 19 maart:
• maandag & dinsdag: 9 – 12.30 uur en
13.30 – 16.30 uur
• woensdag, donderdag & vrijdag: 9 – 12.30 uur
• woensdag- en vrijdagnamiddag enkel na afspraak
• donderdagnamiddag gesloten.

20

infomagazine // april 2012

© Foto Aktief

Thuishulp de Regenboog bundelt
thuiszorgdiensten
De samenleving verandert en daarmee veranderen ook onze
behoeften en verwachtingen. Zo is het voor gezinnen waarin
beide ouders werken geen evidentie om de kinderopvang
geregeld te krijgen. Daarnaast blijven veel ouderen liefst zo
lang mogelijk thuis, ook als ze moeilijk te been zijn, niet meer
kunnen schoonmaken of een handicap hebben. De thuiszorgdiensten van het OCMW bieden een antwoord op deze
behoeften. Je kan ze vanaf nu ontdekken onder de nieuwe
naam: “Thuishulp de Regenboog”.

Veelzijdig aanbod

Luc De Keukelaere (OCMW-voorzitter): “Met deze nieuwe
naam benadrukken we de brede waaier van diensten die we
verstrekken. Meer en meer Merelbekenaars kiezen ervoor om
zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te
blijven en ons beleid is daarop afgestemd. Bovendien is het
een bewuste beleidskeuze van het OCMW om eerst de meest
zorgbehoevenden op te vangen. Die zorgbehoevendheid
wordt objectief vastgesteld via de Bel-score en de Katz-schaal.
Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de aanwezigheid van mantelzorg of de mate waarin iemand een beroep

kan doen op hulp vanuit zijn naaste omgeving.”
Het OCMW biedt naast ‘Thuishulp de Regenboog’ via het
lokaal dienstencentrum het Wilgenhof, de Minder Mobielen
Centrale, de Boodschappendienst en het Sociaal Restaurant
d’Hoeve ook nog een ruimer netwerk aan dat het mogelijk
maakt om een verhuis naar een woonzorgcentrum zo lang
mogelijk uit te stellen.

Hulp in crisissituaties

Thuishulp de Regenboog biedt vanaf nu ook hulp in crisissituaties. Denk aan acute noodsituaties zoals een plots
overlijden, een operatie, een ernstig ongeval ... Je kunt
onmiddellijk hulp krijgen voor een periode van maximaal zes
weken. Indien nodig kan die periode nog worden uitgebreid
met twee weken.
Info
OCMW Merelbeke
Thuishulp de Regenboog
Poelstraat 37, 9820 Merelbeke
09 210 71 10, www.ocmw.merelbeke.be
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Enquête beroepsactiviteiten

Beschikbare thuiszorg

• De dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg:
ondersteuning bij de algemene huishoudelijke
taken en persoonsverzorging, boodschappen en
sociaal contact.
• Poetsdienst: wanneer enkel het poetswerk een
zware klus wordt.
• Dienstenchequeonderneming: het OCMW heeft
een eigen dienstenchequeonderneming gericht op
zorgbehoevenden. Deze poetshulpen staan in voor
het onderhoud van je woning, maar kunnen ook
een handje toesteken bij het bereiden van maaltijden, bij was-, strijk- en naaiwerk. De diensten
chequeonderneming maakt een onderscheid
tussen aanvragen vanuit zorgbehoevendheid en
aanvragen omwille van het comfort. Zorgbehoevenden zullen ook hier voorrang krijgen.
• Karweidienst: wordt het onderhoud van de tuin
een zware dobber dan komt de karweiman tussen
15 april en 15 oktober voor je deze zware klus klaren. Indien welbepaalde voorwaarden vervuld zijn,
kan je ook bij de karweidienst terecht voor kleine
herstellingen in de woning: een lekkende kraan of
een klemmende deur repareren, een handvat plaatsen in het toilet, ...
• Voetverzorging: je voeten bezorgen je heel wat
ongemak: de pedicure komt bij je thuis langs.
• Personenalarmsysteem: om ouderen en personen
met een handicap de kans te geven om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, kunnen zij een goed
functionerend alarmsysteem ontlenen om in geval
van nood hulp in te roepen.
• Gemachtigde indicatiestelling voor de Vlaamse
Zorgkas biedt een financieel steuntje in de rug bij
hoge zorgbehoevendheid (130 euro/maand).
• Dienst voor onthaalouders begeleidt jonge
ouders in hun zoektocht naar een degelijke opvang
van hun kinderen en biedt de nodige ondersteuning aan de onthaalouders die instaan voor de
opvang.

Een aantal inwoners uit de Merelbeekse wijk Ketenhoek worden binnenkort gecontacteerd door de
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) voor een enquête over hun beroepsactiviteiten. Geselecteerde gezinnen kregen al een brief en
zullen vanaf 23 april bezoek krijgen van een enquêteur
met legitimatiekaart. Inwoners van 65 jaar of ouder
zullen per telefoon gecontacteerd worden. Wij vragen
de geselecteerde gezinnen om mee te werken aan
deze enquête. Wie twijfelt over de echtheid van de enquête, kan bellen naar 0800 92 502 of de website van
het ADSEI raadplegen via http://statbel.fgov.be/lfs.

Speelstraten
Ook deze zomervakantie kunnen inwoners speelstraten
inrichten. Zo krijgen kinderen
alle ruimte om veilig buiten
te spelen en kunnen volwassenen een praatje maken met
de buren tijdens bijvoorbeeld
een buurtbarbecue. Alleen fietsers, bewoners en hulpdiensten mogen de speelstraat - stapvoets - inrijden.
Straten die zich kandidaat hebben gesteld kunnen kiezen voor twee aansluitende weken in de zomervakantie
of één vaste dag per week de hele vakantie door van
14 tot 20 uur. Het is mogelijk om een deel van je straat
af te zetten als die te lang is of veel kruispunten telt.
Je kan pas een speelstraat inrichten als er zich minimum
twee personen kandidaat stellen om peter of meter
te worden van de speelstraat. Zij zijn verantwoordelijk
voor het goede verloop en de organisatie. Dit houdt in
dat zij de hekkens plaatsen die de speelstraat aanduiden en contactpersonen zijn voor de buurt en de
gemeente. De speelstraten kunnen gratis spelmateriaal
ontlenen bij de dienst jeugd. Aanvragen moeten ingediend worden vóór 21 juni.
Info dienst jeugd
09 210 35 60,
jeugd@merelbeke.gov.be
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Het gemeentebestuur organiseert naar goede gewoonte opnieuw een bebloemingswedstrijd ‘mooist
bebloemde gevel of voortuin van Merelbeke’ voor
particulieren. Heb jij al plannen om je voortuin mooi
in te richten met bloemen en planten? Of wil je dit jaar
je voorgevel opfleuren met kleurrijke bloembakken?
Neem dan zeker deel aan onze bebloemingswedstrijd,
die loopt van 1 juni tot en met 15 augustus. Je kan er
verschillende prijzen mee winnen! De hoofdprijs is een
waardebon van 150 euro. Meer info in het infomagazine van mei.
Info dienst onthaal en informatie
09 210 32 80, bloemen@merelbeke.gov.be

De prachtige voortuin van Familie Van Durme uit Bottelare
die in 2011 de hoofdprijs van de wedstrijd ‘Mooist bebloemde voortuin of gevel van Merelbeke’ wegkaapte.

©John Bruggeman

Bebloemingswedstrijd

© L Oosterlinck

Salons Caipirinha wint
toegankelijkheidsprijs 2012
Op vrijdag 9 maart 2012 werd de toegankelijkheidsprijs 2012
uitgereikt aan Salons Caipirinha. Dit tweejaarlijks initiatief van
de welzijnsraad wil verenigingen en handelaars belonen die
inspanningen leveren om hun zaak zo toegankelijk mogelijk
te maken voor personen met een handicap. Dit kan bijvoorbeeld door rekening te houden met voldoende brede deuren,
lage of geen drempels en een speciaal voorziene parking te
voorzien. Winnaar Salons Caipirinha ontving een trofee, een
diploma en een cheque van 500 euro uit handen van de burgemeester en de OCMW-voorzitter. Parochiezaal Kwenenbos,
Maranni, Swing cvba, Dokterspraktijk De Rotonde, Restaurant
De Bergstraat en Restaurant Markoe grepen naast de hoofdprijs maar kregen voor de geleverde inspanningen wel een
diploma en geschenkpakket. De welzijnsraad presenteerde
na afloop ook een nieuw charter waarin heel wat doelstellingen werden opgenomen om de toegankelijkheid binnen de
gemeente nog te verhogen.
Meer informatie rond toegankelijkheid voor handelszaken
en het nieuwe charter toegankelijkheid van de welzijnsraad
vind je op de website www.merelbeke.be.

Voorloper in nieuwe
geluidsnormen

© L Oosterlinck

Op woensdag 29 februari stelde Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke
Schauvliege de nieuwe geluidsnormen voor
in het Jeugdcentrum Molenhoek. Merelbeke
voert al jaren een vooruitstrevend beleid qua
geluidsbeheersing en de polyvalente zaal van
het jeugdcentrum geldt als een voorbeeld van
goede praktijk. De polyvalente zaal voldoet
al sinds de volledige renovatie in 2009 aan
die nieuwe normen: naast de vele akoestisch
isolerende maatregelen die werden genomen,
werd ook een vaste geluidsinstallatie met geluidsbegrenzer geïnstalleerd inclusief meetapparatuur met zichtbare display.
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In de kijker
Naam vereniging:

Toneelgezelschap
De Sally’s
Aantal: 32 leden
Oprichtingsjaar: 1962
Contact: Viviane De Vogelaere
09 230 08 17
johan.smesman@pandora.be

Waar zijn jullie mee bezig en waarmee
geven jullie je vereniging een eigen
gezicht?
Wij zijn volop op zoek naar een nieuw stuk
voor de volgende productie. Omdat we
vijftig jaar bestaan, willen we het publiek
echt een onvergetelijke avond bezorgen
wat veel zoekwerk met zich meebrengt.
Veel acteurs willen aan de volgende productie deelnemen, maar het is niet evident
om een goeie dijenkletser met een grote
bezetting te vinden. Het publiek verlangt
van ons een ontspannende avond, waarop
ze eens lekker kunnen lachen.

Dan is er nog het opzetten van het decor.
Aangezien we niet over aparte decorbouwers beschikken doen we dat zelf. Dat
maakt, samen met de twee weekendvoorstellingen drie weekends in december die
in beslag genomen worden. Maar wees
gerust, we amuseren ons wel. We sluiten
het werkjaar af met een etentje en afwisselend is er een daguitstap of een weekend
waarin we eens lekker uit de bol gaan.

Wat verwachten jullie van nieuwe leden
en wat bieden jullie hen?
Nieuwe leden zijn zeker welkom. Zij moeten wel gemotiveerd zijn en een inspanning willen leveren. Je mag niet vergeten
dat wij eind augustus beginnen aan de
repetities en dit tweemaal in de week tot
aan de voorstellingen in december. De
laatste weken is er zelfs elke dag repetitie.

Welke herinnering aan je vereniging
koester je het meest?
De voldoening die we krijgen van ons
publiek, als zij een mooie avond doorgebracht hebben en tevreden naar huis
gaan. Maar ook de mooie momenten die
we samen reeds beleefden. Wij zijn een
vereniging die goed aan elkaar hangt, we
zijn bijna familie. Iedereen leeft met elkaar

© L. Oosterlinck

Meldingskaart

mee en staat voor elkaar klaar wanneer het
nodig is.
Laten we even dromen. Wat zouden
jullie het mooiste vinden om te bereiken
als vereniging?
We zouden het heel tof vinden als de
vereniging er nog eens vijftig jaar mag
bijdoen. Maar dan willen we ook dat er van
ons nog eens gesproken wordt.
Vanaf nu kunnen alle verenigingen gebruik maken van een eigen webpagina op de gemeente
lijke website www.merelbeke.be. Registreer je
via Mijn Merelbeke (links bovenaan de homepage van www.merelbeke.be) en geef zo je vereniging een plek in de verenigingengids. Ben je
een Merelbeekse handelaar, ondernemer, heb je
een horecazaak of oefen je een vrij beroep uit?
Registreer je dan gratis in de Merelbeekse ondernemersgids op www.merelbeke.be!

Je kan meldingen ook mailen naar gemeente@merelbeke.gov.be of
het meldingsformulier online versturen vanaf www.merelbeke.be
(<Diensten<Communicatie/Onthaal en informatie).

Merelbeke,

Ik signaleer aan het gemeentebestuur dat 

........................

/

........................

/2012
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Naam & adres (in drukletters a.u.b.)

Tel. privé
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Gsm
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Tel. werk
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E -mail
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We reageren niet op anonieme meldingen!
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. U hebt het recht uw gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.Neem hiervoor contact
op met de dienst raad en college. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij rekening met de geldende regelgeving over de bescherming van de privacy.

U was weer fantastisch! 46ste carnaval in Merelbeke

© W. De Moor

Port betaald door bestemmeling

Gemeente Merelbeke
Meldingskaart
DA - 850 - 030 - 4
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

