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Op 9 juni 2019 werd het Anthospark feestelijk geopend. 

Schepen Tim De Keukelaere was verheugd met deze 
concrete stap om in de Flora een groenbelevingsplan 
te realiseren.

De bewoners van Flora waren massaal 
toegestroomd en genoten er van de lentezon, de 
nieuwe bloemenperkjes en de jonge fruitbomen. 

Er was vanalles te beleven: de vrijwilligers van 
het Bewonersplatform FLORA verzorgden de 
drankenstand, lokale cateraars deden goede zaken 
en er was animatie voor groot en klein. De eerste 
dag van het Anthospark werd afgerond met een 
democratisch gekozen film in open lucht.

Nu is het nog wachten op de officiële naambordjes 
van het park. 

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 do 17/10, 
ma 18/11 en di 17/12.

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://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

Dirk Verbeelen, imker.

Toen Dirk 12 jaar was, vond 
hij een bijenzwerm. Hij heeft 
hem toen bij een imker gezet. 
Sedertdien heeft hij er altijd 
van gedroomd om zelf bijen te 
houden.

De buren weten dat Dirk bijen 
houdt. Ook al waren ze eerst 
bang om gestoken te worden, 
nu is de vrees voorbij. Rond 
15 augustus krijgen de buren 
een potje honing uit hun eigen 
omgeving.

Bijen zijn niet alleen belangrijk 
om honing te produceren, 
maar vooral om gewassen te 
bestuiven. Jammer genoeg 
worden de bijen en vele 
andere insecten bedreigd, wat 
kan leiden tot voedseltekorten, 
stankoverlast, uitsterven van 
andere diersoorten, ...

Gelukkig kunnen we allemaal 
zelf iets doen om de bijen 
te helpen: balkonplanten 
hangen, meer bloemen 
planten, een ruig stukje in de 
tuin, enz. Ook de gemeente 
Merelbeke kiest ervoor om 
minder te maaien zodat de 
natuur kan bloeien.

In 30 jaar tijd zijn 76 % van onze insecten verloren 
gegaan door een versnipperd landschap, de 
klimaatverandering, enz. Help mee door bloemen in je 
tuin te planten.

Prijsvraag: welke horen bij elkaar? 

De winnares van de vorige wedstrijd is Janne 
Vandenbroucke Lenaerts. Het VOC vangt geen 
katten op. 

Stuur je antwoord door vóór 28/12/2019 naar 
communicatie.bpf.flora@gmail.com of via post naar 
Katleen Spitaels, Koningin Elisabethlaan 1a 104 en 
maak kans op een waardebon van € 25,00 bij een 
handelaar van Merelbeke Flora! 

A. Geelgroene bloemen van klimop (Hedera Helix)
B. Lila-witte krokus (Crocus)
C. Paarse tot witte hemelsleutel (Sedum)

1. Bijen en vlinders
2. Bijen 
3. Bijen en nachtvlinders
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FLORA(M)EET(S) WIST JE DAT...

de straat “Tivoli” genaamd 
is naar een slagerij die 
zich vroeger langs de 
Hundelgemsesteenweg 
bevond?

De oude Warandewegel, 
gelegen tussen de 
Hundelgemsesteenweg en 
de Koestraat, werd in 1964 
afgeschaft. Deze straat 
leidde naar het gehucht 
“De Warande”, genoemd 
naar de herberg “Het 
Warandeken” maar werd 
amper nog gebruikt.

In 1995 werd een aanvraag 
ingediend bij de gemeente 
om op deze locatie een 
verkaveling “De Warande” 
goed te keuren. 

De gemeente was akkoord 
maar de verkaveling kreeg 
de naam “Tivoli”. 

Er is immers al een 
Warandestraat in Melsen 
en de lokale bevolking heeft 
die omgeving altijd gekend 
als daar waar de slagerij 
“Tivoli” zich bevond.

Op de laatste dag van de grote vakantie organiseerde 
het Bewonersplatform FLORA een zomerse picknick 
aan de rand van het Anthospark. Iedereen was 
welkom van 11u30 tot 17u30. De weergoden waren 
ook van de partij.

Bij wijze van “pot luck” brachten de bewoners van 
Flora allemaal wat lekkers mee, hartig of zoet. Zo 
was de buffettafel in het Ontmoetingscentrum gevuld 
met heerlijke groententaarten, Spaanse tortilla, koude 
pastasalade, verschillende broodsoorten en beleg, 
enz. Taarten, cake, koekjes en fruit uit eigen tuin 
kenden veel succes.

Aan de bar kon je de klassieke dranken krijgen, 
aangevuld met lokale biertjes.

Een fietsparcours werd verzorgd door Op Wielekes 
en er waren spellen voor groot en klein.

Toen Frank Degruyter begon aan zijn vertellingen, 
hing jong en oud aan zijn lippen.

Je kon de hele dag in gesprek gaan met 
medebewoners over de thema’s die de Flora 
aangaan: mobiliteit, verkeersveiligheid en 
verplaatsingen, groenbeleving in de verschillende 
wijken, zorg voor ouderen, enz. Stof genoeg om 
verder over te discussiëren op de maandelijkse 
vergaderingen van het Bewonersplatform FLORA.
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Op 6 juni waren heel wat mensen uitgenodigd voor 
een inspraakmoment over de beleidsplannen van de 
gemeente Merelbeke voor de komende jaren. 

Na uitleg van het concept konden we rond verschillende 
thema’s onze inbreng doen waarbij de kleur aangaf in 
hoeverre er nog mogelijkheid was tot inspraak.

Volgende thema’s hebben we in detail besproken: 
betaalbaar wonen, veilige schoolomgevingen, bomen, 
kernverdichting, bewakingscamera’s, wijkbudgetten, 
fietsroutenetwerk, alternatief vervoer en kerk en 
omgeving. 

In teams gingen we aan de slag om te bekijken hoe wij 
het zouden aanpakken. Na de eerste sessie mochten 
we doorschuiven naar een ander thema om ook daar 
onze bijdrage te doen. 

Na de sessies deelden we de resultaten nog met alle 
andere deelnemers en werd er een verslag opgemaakt. 

Onze bijdrage wordt nu door de gemeente verwerkt in 
het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. 

We zijn benieuwd!

InspraakmomentBPF JAARLIJKSE QUIZ

Naar jaarlijkse gewoonte 
houdt het Bewonersplatform 
FLORA dit najaar weer een 
quiz. 

Kom je kennis testen en 
sla een praatje met andere 
bewoners van de Flora op 
deze gezellige avond.

Schrijf je in via mail
koestraat26@gmail.com of 
via sms 0485 39 72 03 (Peter 
Moreels). Vermeld de naam 
van de contactpersoon en de 
naam van je groep. Je hebt 
tijd tot 2 november, maar 
wacht niet te lang want de 
plaatsen zijn beperkt.

Inschrijvingsgeld is € 10 
per groep van maximaal 4 
deelnemers.

Datum: zaterdag 9 
november 2019 
Deuren open: 19u
Locatie: Ontmoetings-
centrum Flora, Pastoor 
Clausplein 1
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