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Zondag 12 januari 2020 is het zover!

Dan zijn jullie opnieuw welkom in het OC Flora om 
het nieuwe jaar met hapjes, drankjes en een gezellige 
babbel in te zetten.

De voorzitters van het Bewonersplatform FLORA zullen 
de verwezenlijkingen van 2019 oplijsten en al een tipje 
van de sluier oplichten van de geplande activiteiten in 
2020.

Kinderen kunnen zich feestelijk laten schminken of een 
glittertattoo laten zetten.

Wanneer: zondag 12 januari van 11u tot 13u
Waar: Ontmoetingscentrum Flora, Pastoor 
Clausplein (achter de kerk)

Tot dan!

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 
naar een vergadering! Deze 
zijn vrij toegankelijk.

De volgende vergaderingen 
vinden plaats op wo 15/01, 
do 13/02, ma 16/03, di 21/04, 
wo 27/05 en do 17/09.

De vergaderingen gaan 
door vanaf 19u30 in 
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

de chauffeurs van de Minder 
Mobielen Centrale.

Chris, Franky, Luc, Marie-
Thérèse, Noël en Paul uit 
de Flora rijden allen voor de 
Minder Mobielen Centrale: ze 
vervoeren vooral ouderen en 
mindervaliden. Veelal gaan 
de ritten naar en van het 
ziekenhuis, maar soms ook 
naar de supermarkt, naar een 
restaurant of een feest.

De meeste chauffeurs 
gebruiken hun eigen auto 
– ze zijn hiervoor speciaal 
verzekerd – maar sommigen 
kunnen ook met de mobicar 
rijden.

Voor de vergoeding doen 
deze vrijwilligers het zeker 
niet, wel uit idealisme. Dit 
vrijwilligerswerk is mooi en 
zinvol. Ze voelen zich nuttig 
en leren nieuwe mensen 
kennen. Het is plezant en bij 
sommigen ontstaat er zelfs 
een vriendschap. De klanten 
zijn dikwijls erg dankbaar. 

Wil je ook chauffeur worden? 
Stuur een mailtje naar 
mmc@ocmwmerelbeke.be.

Arbeidscentrum De Keiberg, een onderdeel van 
vzw Karus, werd opgericht in 2001. Personen 
met een psychische kwetsbaarheid krijgen hier 
ondersteuning door het aanbieden van werk op maat 
en begeleiding naar tewerkstelling. Sinds 2017 werkt 
de Keiberg actief mee aan “Flora op wielekes”, een 
kinderfietsenbibliotheek. Naast een fietsenatelier is 
er ook een hout- en groenatelier. Verder doen ze aan 
inpakwerk, orderpicking en een aantal administratieve 
taken. Meer info: https://www.karus.be/ons-aanbod/
activering/de-keiberg. 

Prijsvraag: welk product kan je NIET laten maken 
bij De Keiberg? Sleutelhangers - theelichthouders - 
magneten - geboortekaartjes - bloembakken 

Stuur je antwoord door vóór 28/02/2020 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!
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Windmolens WIST JE DAT...

een deel van de 
Tertzweildreef nog steeds 
privé-bezit is?

In de 19e eeuw behoorden 
een aantal percelen langs 
de Fraterstraat toe aan de 
familie Tertzweil uit Gent. 
Deze familie was actief in 
de metaalindustrie. 

De percelen werden 
verhuurd aan bloemisten. 
Ook had de familie er 
hun zomerverblijf, gekend 
onder de naam “Tertzweil-
Boucqué”. Helaas werd 
deze afgebroken in 1910 
voor de aanleg van de 
spoorlijn Oostende-Brussel.

In 1901 vraagt de familie 
bij de gemeente om een 
straat te openen over 
hun domein. Dit mocht 
op voorwaarde dat de 
straatbreedte 10 meter 
was en dat de kosten voor 
waterafleiding, bestraten of 
kasseien gedragen werd 
door de aanvrager. 

De straat kreeg de naam 
Tertzweildreef.

Er zijn drie windturbines gepland in onze buurt. De 
provincie Oost-Vlaanderen duidde de zone rond het 
klaverblad van Zwijnaarde aan als de enige plaats 
waar in Gent (buiten de haven) windturbines mogen 
gebouwd worden. Dit project past in de strijd tegen 
klimaatverandering. Deze drie windmolens zullen 20 
jaar lang stroom leveren voor 9.000 gezinnen. 

De overheid legt regels op. Zo mag geen enkel gezin 
per jaar meer dan acht uur slagschaduw hebben, 
met een maximum van 30 minuten per dag. Ook 
voor geluidshinder worden strenge regels nageleefd. 
In overleg met de overheid en Natuurpunt wordt de 
impact op de natuur zoveel mogelijk beperkt. Heel 
wat buurtbewoners zijn echter bezorgd en gekant 
tegen de plannen. 

Bij twee van de drie turbines is burgerparticipatie 
mogelijk. Dat wil zeggen dat burgers aandelen 
kunnen kopen en mee genieten van het rendement 
van deze installaties. 
De turbine aan de Proeftuinstraat is volledig in 
handen van burgercoöperaties Ecopower en 
Energent. De twee coöperaties storten voor die 
burgerturbine 20 jaar lang 5.000 euro per jaar in een 
omgevingsfonds dat de buurt kan gebruiken. 

Meer info over dit project vind je op 
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/
ruimtelijke-planning/projecten/windlandschap-e40--
cluster-gent-zwijnaarde.html
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Het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in 
Merelbeke is al 35 jaar actief. Zo heeft de eigenaar, de 
familie De Meulemeester, mee het Liedermeerspark 
gecreëerd waar in het natuurreservaatgedeelte kan 
getest worden of dieren genoeg hersteld zijn. Elke 2 
weken worden er dieren terug in het wild losgelaten.

Doordat er slechts 10 zulke opvangcentra bestaan in 
Vlaanderen is er een groot plaatsgebrek. Een uitbreiding 
is hier meer dan op zijn plaats.  

In 2019 ving het VOC ongeveer 6.500 dieren op, 
bestaande uit bijna 200 verschillende soorten. 
Opmerkelijk is dat het aantal binnengebrachte egels 
(1000) in 2019 verdubbeld is ten opzichte van 2018!  

Vooral jonge dieren vragen intensieve verzorging. Zo 
worden bijvoorbeeld de meeste vogeljongen om het half 
uur gevoederd van 8u tot middernacht. 

Het VOC kan gelukkig rekenen op vele helpers maar 
extra steun, als vrijwilliger of via een donatie, is meer 
dan welkom! 

Meer info: http://www.vocmerelbeke.be.

VOC MerelbekeBPF JAARLIJKSE QUIZ

Op zaterdag 9 november 
begaven 10 teams van 4 
deelnemers zich naar het OC 
Flora voor de jaarlijkse quiz.
 
Ze werden onderworpen 
aan een kruisverhoor van 
100 vragen verdeeld over 8 
rondes. Als rode draad moest 
in elke ronde een locatie 
in Merelbeke Flora worden 
gezocht. Tussendoor waren 
er ook nog 40 fotovragen. 

Dankzij het enthousiasme 
van de deelnemers, de 
beschikbaarheid van 
voldoende Floriaanbiertjes 
en ook wel de variatie in de 
vragen was de sfeer vrolijk, 
zelfs uitgelaten. 

De prijs, met name een 
waardebon van restaurant 
Bergstraat, werd na een 
spannende strijd uiteindelijk 
weggekaapt door team 
Hotshots.
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