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Het was weer top! We kunnen opnieuw terugblikken 
op een geslaagde editie.

Ieder jaar groeit het aantal bezoekers, het OC begint 
langzaam maar zeker te klein te worden.

De kindjes hebben weer pret beleefd bij Grimagika 
en gingen met feestelijke geschminkte gezichtjes en 
leuke ballonnen naar huis.

Dank aan onze vrijwiliigers voor alle hulp en de 
lekkere hapjes. Deze werden zeer gewaardeerd door 
onze bezoekers.

De foto’s spreken verder voor zichzelf.

Tot volgend jaar!

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 en je woordje 
zeggen op een vergadering! 
Deze zijn vrij toegankelijk.

De volgende vergaderingen 
vinden plaats op do 14/3, ma 
29/04 en di 21/05.

De vergaderingen gaan 
door vanaf 19u30 in de 
polyvalente zaal van 
het Sportcomplex in de 
Koestraat.

E-mail: bpf.flora@gmail.com

Website: 
https://www.bpflora.be

Facebook: 
https://www.facebook.com/
florabewonersplatform/
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Wedstrijd

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

HET VERHAAL VAN

Eric Gabriels, mantelzorger.

Toen Eric’s vader nog leefde 
en zorgbehoevend was, ging 
hij 3 tot 6 keer per dag bij 
hem langs. Nu is Eric al 11 
jaar mantelzorger voor een 
bevriende buurvrouw, Paula.

Eén à twee maal per dag 
springt hij bij haar binnen. 
Hij is in de eerste plaats de 
sprekende krant: al het nieuws 
over de Flora, over binnen- en 
buitenland verneemt Paula uit 
zijn mond. 

Een andere mantelzorger  
brengt een vers bereide 
maaltijd. Voor verplaatsingen 
kan Paula beroep doen op 
haar kleindochter en voor 
geldzaken op haar zoon.

Vele hulpbehoevenden 
kunnen dankzij de hulp 
van mantelzorgers toch 
zelfstandig blijven wonen.

Ben jij ook mantelzorger? 
Je hebt dan misschien recht 
op een premie. Meer info 
bij het Sociaal Huis: https://
www.sociaalhuismerelbeke.
be/leven-en-welzijn/zorg/
mantelzorg

Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren, 
afgekort als VOC verzorgt jaarlijks meer dan 6000 
wilde dieren met de bedoeling deze na herstel terug 
in de natuur te plaatsen. Regelmatig organiseren ze 
opendeurdagen, wandelingen, vogelvrijlatingen,... 
Je kan helpen als vrijwilliger of door te doneren. 
Meer info op http://www.vocmerelbeke.be.

Prijsvraag: Welk dier vangt het VOC NIET op?
Konijnen - egels - katten - vleermuizen - eekhoorns

Stuur het juiste antwoord door vóór 30/04/2019 naar 
communicatie.bpf.flora@gmail.com of via post naar 
Katleen Spitaels, Koningin Elisabethlaan 1a 104 en 
maak kans op een cadeaubon Merelbeke ter waarde 
van €25,00! 

De winnares van de wedstrijd over Flora Op 
Wielekes is Barbara Mayrhofer. 
De winnaar van fotowedstrijd is Gaston Ottevaere. 
Het juiste antwoord was de Spoorwegwegel.
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Speelstraat WIST JE DAT...

Joanna Van De Cauter 
de eerste vrouwelijke 
politicus uit de Merelbeekse 
geschiedenis was?

Geboren in 1889, werd zij  
gemeenteraadslid van 24 
januari 1935 tot 9 oktober 
1946. Ze stierf op 94-jarige 
leeftijd in 1983.

Om haar te eren kreeg de 
verkaveling aan de Petrus 
Paulus Rubenslaan en 
de Ringvaartstraat haar 
naam. Of toch ongeveer, 
want er is een hoofdletter 
weggevallen (Joanna Van 
de Cauterlaan). 

Een passende locatie want 
zij heeft bijna heel haar 
leven zeer dicht bij die 
plaats gewoond.

Wie weet komt er ooit ook 
een straat met jouw naam!

Speelstraten raken ook in Merelbeke steeds beter 
ingeburgerd. Het concept is eenvoudig: maak 
de straat tijdelijk autovrij en tover ze om tot een 
speelparadijs voor de kinderen. 

De gemeente ondersteunt en faciliteert dit, 
op voorwaarde dat de meerderheid van de 
buurtbewoners akkoord gaat met een speelstraat.

Maar speelstraten dienen niet enkel om kinderen 
samen te brengen, ook voor de volwassenen is het 
een leuke gelegenheid om een babbeltje te slaan 
met je buren. Schuif je stoel erbij, zorg voor cake en 
koffie, en vraag je buren hetzelfde te doen. Jong en 
oud zijn welkom! 

Het is de ideale manier om je buurt en je buren te 
leren kennen. Wie weet biedt het inspiratie voor 
andere activiteiten zoals een heuse straatbarbecue! 

En vergeet niet: een goede buur is meer waard dan 
een verre vriend! 

Meer info: https://www.merelbeke.be/speelstraten.
2

De planning voor de vervanging van de ringvaartbrug, die 
de Fraterstraat in de Flora verbindt met Merelbeke centrum, 
wordt steeds concreter. De werken gaan van start in oktober 
2019 en de nieuwe brug zal in oktober 2020 klaar zijn.

De nieuwe brug zal tal van voordelen opleveren: 
* Het scheepvaartverkeer kan met hoge 
containerschepen op de Ringvaart. 
* De doorstroming van het autoverkeer verloopt vlotter: 
2 rijstroken op de brug in de richting van Merelbeke 
centrum én een tweede rijstrook langs de Gulden 
Sporenlaan.
* Veiliger fietsverkeer: een afgescheiden deel van de brug 
is voor de fietsers in beide richtingen én er komt een 
fietsverbinding langs de R4 onder de nieuwe brug door.

Tijdens het jaar van de werken wordt veel verkeershinder 
verwacht. De ringvaartbrug van de Hundelgemsesteenweg 
zal de belangrijkste omweg zijn. Bovendien is de brug van 
de Gontrode Heirweg gedurende lange tijd ontoegankelijk. 
Het verkeer van de Hundelgemsesteenweg naar het 
station en de Brusselsesteenweg (en omgekeerd) zal via 
de Bergstraat en de Van Goethemstraat verlopen. De 
bewoners van Flora die de E40 of de E17 willen bereiken, 
zullen omgeleid worden naar de opritten van de R4 in Melle.

Het gemeentebestuur wil de bewoners maximaal 
informeren over deze grote infrastructuurwerken.

Wie slim is, kweekt nu al goede gewoontes om met de
(elektrische) fiets de verplaatsingen op korte afstand te doen.

BergwijkbrugZWERFVUILACTIE

Help je mee met de 
zwerfvuilactie op zondag 24 
maart?

We verzamelen aan het 
ontmoetingscentrum achter 
de kerk om 13u45 en gaan 
door tot 16u.

Misschien wil je met je buren 
de straten in je eigen buurt 
opruimen? Dat kan! Vermeld 
dit dan als je je naam opgeeft 
zodat we hiermee rekening 
kunnen houden bij het 
opdelen van de straten.

We sluiten af met een
drankje en een koekje voor 
wie dit wil.

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

Inschrijven kan tot 16 maart.
Mail ons op:  
communicatie.bpf.flora@
gmail.com

Alvast bedankt!
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