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Op 1 september zijn veel kinderen voor de eerste 
schooldag op de fiets gesprongen. Voor de jongste 
fietsertjes is alles nog nieuw. Als je kleuters of kleine 
kinderen ziet fietsen, soms nog wankel, hou dan 
afstand en minder vaart.

Als fietser kan je je beschermen met een aangepaste 
helm en fluohesje. Mama of papa die meerijdt, geeft 
best het goede voorbeeld.

Gelukkig is de doorgang onder de spoorwegbrug in 
de Fraterstraat nu verbeterd: vlot en veilig verkeer 
voor de fietsers en minimale wachttijden voor de 
auto’s aan de “slimme” lichten.

Heeft je kind nog geen fiets? Leen dan eentje uit 
onze fietsenbibliotheek Flora op Wielekes! 
https://opwielekes.be/flora/

Veel fietsplezier!

Nieuwsbrief van Bewonersplatform FLORA

Het bewonersplatform 
FLORA is er voor en door de 
bewoners van de Florabuurt. 

Elke maand komen de 
leden samen tijdens een 
vergadering om alles te 
bespreken.  

Wil jij ook meehelpen aan 
een leuke buurt? Kom eens 
luisteren op een vergadering! 
Deze zijn vrij toegankelijk.

De volgende vergaderingen 
vinden plaats op 18/09, 
17/10, 22/11 en 7/12.

De vergaderingen gaan 
door vanaf 19u30 in de 
Koestraat, meer bepaald in 
de polyvalente zaal in het 
Sportcomplex.

E-mail: bpf.flora@gmail.com

Website: 
https://bewonersplatformflora.
jimdo.com/

Facebook: 
https://www.facebook.com/
florabewonersplatform/
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Weet jij veel over de Flora? Hou je van een uitdaging? 
Schrijf je dan in voor de Flora quiz, een quiz over 
de Flora en voor alle Floranaren. Het belooft een 
spannende en gezellige avond te worden!

Wanneer
Deze gaat door op vrijdag de 13e oktober vanaf 19u. 
Brengt deze dag jou geluk? 

Waar 
Ontmoetingscentrum Flora achter de kerk.

Inschrijvingen
Je kan je vóór 1 oktober inschrijven per groep van 4 
personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt €10,00 per 
groep en hierin is een drankje inbegrepen voor elk 
groepslid. Overschrijven kan op rekeningnummer 
BE98 8601 1877 7993.

Voor meer info kan je een mailtje sturen naar 
etienne.van.rijckeghem@gmail.com of bellen op 
telefoonnummer 09 230 98 90 (Yolande Dick).

Flora quizBLOEMZITBANK

Heb jij al even uitgerust 
op de bloemzitbank aan 
het Floraplein? Hij staat te 
pronken met het zicht op 
de Florakerk en hij heeft 
zelfs wat vrolijke attribuutjes 
gekregen. Bedankt voor de 
leuke sokpoppen!

De bloemzitbank is er 
gekomen in het kader van 
de wedstrijd “creëer het 
mooiste b(l)oeiend hoekje”. 
Samen met de Provincie 
Oost-Vlaanderen nam de 
gemeente Merelbeke eraan 
deel. Binnenkort weten we 
wie er gewonnen heeft. De 
winnaar krijgt een kadobon 
twv €250 bij AVEVE.

Het Floraplein is één en 
al bloemenpracht met de 
gevulde hangpotten aan 
de verlichtingspalen, de 
fleurige bloempotten naast 
de zitbanken en de versierde 
ingang van de Florakerk.

Wij hopen dat deze mooie 
plek zal inspireren tot meer 
sociaal contact in onze wijk!
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Zwerfvuilactie Campagne zone 30

De gemeente Merelbeke 
heeft het SAVE-charter 
ondertekend waarbij zij 
belooft mee te werken 
aan de strijd voor meer 
verkeersveiligheid. 
In navolging hiervan 
organiseert de gemeente 
in het najaar een actie 
rond het respecteren van 
de maximumsnelheid, 
nadrukkelijk in de zones 30.
 
Een zone 30 creëert een 
veiliger gebied voor alle 
voetgangers, fietsers en 
automobilisten. 

Het risico op een ongeval is 
dubbel zo groot bij 50km/u 
als bij 30km/u.

Bij een aanrijding aan 
50km/u is de kans op 
overlijden 80 %. BIj een 
aanrijding aan 30km/u is dit 
10 %.

Rijden aan 30km/u betekent 
ook minder lawaai, minder 
uitlaatgassen en een betere 
woonkwaliteit voor de buurt!

 
 

Al vijf jaar op rij doet het bewonersplatform FLORA 
mee aan de zwerfvuilactie. We ruimden dit voorjaar 
een 60 kg zwerfvuil op. Dit jaar doen we nog een 
tweede opruimbeurt. 

Help jij ons mee op zondag 22 oktober? Inschrijven 
kan via bpf.flora@gmail.com tot 13 oktober.

Wil je jouw eigen buurt een opruimbeurt geven? 
Dat kan! Geef bij het inschrijven ook je straatnaam 
en telefoonnummer op en dan kunnen we hiermee 
rekening houden bij het opdelen van de straten. 

We verzamelen aan het ontmoetingscentrum achter 
de kerk om 13u45 en gaan door tot 16u. Daarna 
kunnen we nog gezellig napraten met een drankje en 
een koekje.

De gemeente en de afvalcommunale I.V.M. zorgen 
voor het ondersteunend materiaal (handschoenen, 
vuilniszakken, prikkers, fluovestjes, …). 

Alvast bedankt!
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Wedstrijd

VU.: Fatima Snoussi,
Kon. Elisabethlaan 27,
9820 MERELBEKE

HET VERHAAL VAN

wijlen Albert Vervust via 
Diane Braeckman. 

Diane: Een tijdje terug vond 
ik de memoires van Albert 
Vervust, de nonkel van 
mijn moeder. Hij had zijn 
levensverhaal opgeschreven 
op 440 genummerde 
blaadjes papier van 21 op 
15cm. Het was zo interessant 
dat we met de hele familie 
het idee kregen om deze te 
publiceren in boekvorm.

Albert werd als 17-jarige 
geconfronteerd met 
Wereldoorlog I. Hij schreef 
honderduit over zijn 
ervaringen. Passages 
over de gruwelen van de 
oorlog wisselde hij af met 
mooie momenten, inclusief 
romantiek, tijdens zijn verlof. 

Albert woonde in Melle, werd 
na de oorlog seingever in 
Merelbeke station, huwde 
in Merelbeke en kreeg 2 
kinderen. Pas op 85-jarige 
leeftijd pende hij zijn relaas 
neer. Zijn verhaal geeft ons 
een kijk op het leven van een 
Vlaamse soldaat. Het boek is 
te verkrijgen op Blurb.

Weet jij waar Flora’s Little Free Library zich bevindt?

In dit bibliotheekkastje kan je steeds een boek ruilen. 
Geef een boek en krijg er een ander exemplaar voor 
in de plaats. Zo leer je nieuwe boeken kennen en geef 
je andere mensen de kans om jouw oude boeken te 
lezen. Het concept van Little Free Library is er om het 
gemeenschapsgevoel te ondersteunen, creativiteit aan 
te moedigen en lezers te inspireren! 
Facebookpagina: https://www.facebook.com/FloraFLL/

Stuur het adres van het kastje vóór 30 november naar 
communicatie.bpf.flora@gmail.com en maak kans op 
een cadeaubon Merelbeke ter waarde van €25,00! 

Foto: Christel Seynhaeve zorgt voor een volle boekenkast

Oplossing vorige wedstrijd. “Lauwer-Rouw-Krans”. 
Winnares: Sofie De Braekeleer.


