Winter 2022 - 1ste kwartaal
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Namens de voltallige ploeg van
woonzorgcentrum Meredal wens ik
u een gelukkig en gezond 2022...
Beste bewoner, beste familie
Namens de voltallige ploeg van woonzorgcentrum
Meredal wens ik u een gelukkig en gezond 2022. Met
enige voorzichtigheid durven wij hopen dat het
nieuwe jaar beter zal worden door de inmiddels
toegediende derde vaccinatie Covid-19 bij de
bewoners en het personeel.
Ondanks wij sinds de uitbraak van Covid-19 in maart
2020 bijzonder snel en voortdurend hebben
geschakeld in onze werking - op basis van de
geldende veiligheidsrichtlijnen - stel ik vast dat de
energie van onze ploegen een sterke constante is
gebleven.
Enkele voorbeelden uit haar jaarprogramma 2022 :
• De redactieploeg van Rondom Ons heeft voor
2022 de gemeente “Erpe-Mere” als jaarthema
gekozen. In elke editie zal de gemeente ErpeMere vanuit een verschillend perspectief
toegelicht worden.
• De animatieploeg stelt het thema “uitdagingen”
centraal dit jaar. Wij zullen uitgedaagd worden
om binnen het woonzorgcentrum onze grenzen
te verleggen in verschillende domeinen :
beweging - vrije tijd – ontspanning samenwerking enz…
• De zorgafdeling start begin februari 2022 een
extra leefgroep op de afdeling Blauwbos waar
bewoners met nood aan begeleiding terecht
kunnen.
• De nachtploegen in de facilitaire diensten zullen
in 2022 volledig ingevuld worden.
• De keuken zet de laatste stappen
naar het behalen van een Smiley
(bijzondere erkenning van het
federaalvoedselagentschap).

Redactie
Carla De Block
Veronique Rosseel
Mieke Vermassen
Raymond Van Den Eeckhout
Bea Wauters

3

In 2022 hopen wij vooral om samen met u de
overgang te kunnen maken naar de verdere
normalisering van ons dagelijks leven.

Geert Hermans

Redactie
Carla De Block
Veronique Rosseel
Mieke Vermassen
Raymond Van Den Eeckhout
Bea Wauters
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HERFST 2021
Als het slecht weer is
knutselen we erop los ...

Griezelen met Halloween

Hocus Pocus Pats
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HERFST 2021

Sinterklaas kapoentje, leg
wat in mijn schoentje ...

... leg wat in
mijn laarsje,
dank u
Sinterklaasje !
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HERFST 2021

Alpaca's
op
bezoek

Ze hebben een zacht karakter en worden graag geaaid. Het zijn
ontzettend leuke en lieve dieren. Ze zijn niet alleen nieuwsgierig en
intelligent, maar ook nog eens vriendelijk in de omgang. Ze spugen en
bijten niet naar mensen, soms wel naar elkaar.
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WINTER 2021

Opening Seniorenweek

Gezellige

spelletjesnamiddag
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Wij verwelkomen
Julma STALPAERT
op kamer 1.36 van
Blauwbos. Zij is
afkomstig van ErpeMere.

Wij verwelkomen
Simone
DELAHOUSSE op
kamer 2.31 van
Sterrebos.
Zij woonde voorheen
in een
assistentiewoning
van De Valeriaan.

Wij verwelkomen Therese MOULART op
kamer 0.18 van Lijsterbos. Voorheen
woonde zij in een assistentiewoning van
De Merelaar.
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Wij verwelkomen Maria VERLINDEN op
kamer 1.14 van Blauwbos.
Zij is afkomstig van Erpe-Mere.

Wij verwelkomen Marcella
D'HAESELEER op kamer
1.25 van Blauwbos . Zij
woonde voorheen in een
assistentiewoning van De
Valeriaan met haar
echtgenoot Albert
Callebaut. Marcella is
spijtig genoeg overleden
op 1 januari 2022. Onze
deelneming aan de familie
en vrienden.

Wij verwelkomen
Albert CALLEBAUT
op kamer 1.25 van
Blauwbos. Voordien
woonde hij in een
assistentiewoning
van De Valeriaan
samen met zijn
vrouw Marcella
D'Haeseleer.
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Quynh Vanderhaegen ging op 6 september als zorgkundige op
Sterrebos aan de slag.
Danique Berendsen, begon op 26 september als polyvalent
medewerkster (brood)keuken.

Marissa Bauwens - net haar opleiding ergotherapie afgerond – is
vanaf 20 september verbonden als ergo op Lijsterbos.
Ann Van Ro , geboren in Zottegem, opgegroeid in Sint-Maria-Lierde ben
in uiteindelijk in Velzeke gaan wonen.
Doordat mijn echtgenoot in 2016 was komen te sterven wou ik dichter bij
vrienden en familie komen wonen en ben ik naar Aalst verhuisd.
Tot eind september dit jaar was ik nog werkzaam in een
woonzorgcentrum in Oudenaarde maar ik wilde graag wat dichter bij huis
komen werken.
En kijk hier ben ik dan, ik kom jullie maaltijden brengen en afruimen.
Mijn levensgezel is mijn kat Moesty. In mijn vrije tijd kijk ik heel graag
naar de koers. Ik ben grote fan van Wout Van Aert.
De overeenkomst met Ann Van Ro, polyvalent (brood)keukenmedewerker, nam op 1 oktober een start.
Arlette Bruyninckx kwam ons – als zorgkundige op Sterrebos - vanaf
1 oktober vervoegen.
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Het departement administratie kende vanaf 1 oktober een uitbreiding
met de aanwerving van Lydia Roos. Op haar teller staan vele jaren
ervaring in een administratieve kaderfunctie bij een collega-organisatie
in de buurt. Lydia zal zich voornamelijk buigen over de
personeelsadministratie, loonverwerking, facturatie en boekhouding.
Claudia Dierickx is gestart op 11 oktober als medewerker poetsdienst
in de dienstencheque onderneming. Claudia werkt in ‘De Valeriaan’.

Jill De Vriendt, gestart als verpleegkundige op Sterrebos, kwam in
dienst op 1 november.

Véronique Van Den Broeck, ging 8 november van start als medewerker
poetsdienst GAW tijdens de nacht. Véronique is in het bezit van een
visum zorgkundige.
Linda Vanschaemelhout is gestart op 27 december als medewerker
broodkeuken, vaatwas en sociaal restaurant.
Een woonzorgcentrum en GAW is haar niet vreemd, in Erpe was ze een
aantal jaar als logistiek assistente in zorgflats actief.
De poetsdienst in het WZC wordt binnenkort versterkt met de komst van
2 nieuwe medewerksters: Sandra Malfroy start op 20 december en
Nadine Gybels mogen we vanaf 2 januari verwachten.
Melissa Van de Rijse, géén onbekende voor Meredal want tot na de
zomer actief in de ploeg onderhoud, waagt zich nu in een nieuwe
functie. Melissa startte op 29/11 op de afdeling Blauwbos waar ze de
zorg zal ondersteunen door alleen logistieke taken op zich te nemen.
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Bewoners jarig in januari 2022
2 januari Julma STALPAERT 96 jaar Blauwbos
3 januari Albert CALLEBAUT 89 jaar Blauwbos
6 januari Blanche CALLEBAUT 84 jaar Blauwbos
8 januari Maria DE TROYER zr. Lydia 82 jaar Lijsterbos
8 januari Linda CALLEBAUT 74 jaar Sterrebos
9 januari Therese MOULART 77 jaar Lijsterbos
15 januari Stephanie VAN DE KEERE 83 jaar Lijsterbos
16 januari Paul DE LEENHEER 96 jaar Blauwbos
24 januari Christinne BOEMANS 97 jaar Blauwbos
28 januari Andre VAN DEN BROECK 83 jaar Lijsterbos

Bewoners jarig in februari 2022
8 februari Paula BARBE 88 jaar Blauwbos
11 februari Joseph BOSSEMAN 88 jaar Lijsterbos
17 februari Denise SONCK 84 jaar Lijsterbos
19 februari Suzanne DE PELSMAEKER 93 jaar Sterrebos
26 februari Maria DE COCK 90 jaar Sterrebos
27 februari Maria VAN BOXSTAEL 88 jaar Lijsterbos
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Bewoners jarig in maart 2022
3 maart Aimé DE HEEL 91 jaar Sterrebos
8 maart Diana BRAEM 91 jaar Sterrebos
8 maart Martina DE SMET 68 jaar Sterrebos
9 maart Rosa BLONTROCK 82 jaar Blauwbos
11 maart Joseph VAN CAELENBERGH 89 jaar Sterrebos
13 maart Mariette VAN DER CRUYSSEN 77 jaar Sterrebos
15 maart Celine CAPIAU 90 jaar Sterrebos
16 maart Hilda DAELMAN 91 jaar Sterrebos
16 maart Antoinette VAN GYSEGEM 88 jaar Lijsterbos
20 maart Josephine WAMBACK 86 jaar Lijsterbos
21 maart Irene VAN DEN BOSSCHE 89 jaar Blauwbos
24 maart Maria GEYSELS 79 jaar Lijsterbos
24 maart Agnes VAN HERPE zr. Lucia 91 jaar Sterrebos
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Personeel jarig in januari 2022
3 januari Adelheid DENYS 41 jaar - Blauwbos
13 januari Tine DUMEEZ 30 jaar - nachtsdenst
14 januari Wendy DOCLOT 30 jaar - Blauwbos
16 januari Nele SIMOENS 46 jaar - nachtdienst
22 januari Karine DE WAEL 60 jaar - Verpleging AW
31 januari Chris BOELAERT 55 jaar - Blauwbos
Personeel jarig in februari 2022
3 februari Messalina GUNS 24 jaar - Lijsterbos
18 februari Melissa VAN DER NIEPEN 27 jaar - Sterrebos
26 februari Danique BERENDSEN 26 jaar - broodkeuken
29 februari Veronique VAN DEN BROECK 42 jaar Personeel jarig in maart 2022
5 maart Marietta PANTIN 55 jaar - wasserij
10 maart Niels PLATTEAU 30 jaar - ergo/animatie
13 maart Gee Ann ROBLES 37 jaar - onderhoud AW
14 maart Isabelle VERMEIREN 58 jaar - Sterrebos
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Personeel jarig in maart 2022
16 maart Günther VAN DER ELST 50 jaar -Technische dienst
17 maart Vanessa SCHMITZ 43 jaar - Blauwbos
21 maart Tiffany EECKHOUT 32 jaar - Keuken
29 maart Mieke DE METTE 45 jaar - Sterrebos
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022
Mere en zijn geschiedenis ...
Lang voor onze tijdrekening lag het gebied waarin Erpe-Mere ligt in het
land der Nerviërs. Onder de Romeinen behoorde het tot de provincie
Gallia Belgica. De zeer vruchtbare leemgrond werd op het einde van de
4-de eeuw druk bewoond door de Salische Franken. In de vroege
Middeleeuwen maakte de streek deel uit van de Brabantgouw, eind van
de 11-de eeuw behoorden we tot het hertogdom Neder-Lotharingen. Uit
zegelbrieven van 1046 en 1059 blijkt dat de keizer van Duitsland de
graaf van Vlaanderen erkent als zijn leenheer in het land van Aalst.
Mere, ‘d’aloude prochie ende baronie’ uit het ‘land van Aalst’ - meer dan
1000 jaar oud - wordt voor het eerste vernoemd als een ‘villa’, dit is een
hoeve met afhankelijkheden en bidplaats die toebehoorde aan de Sint
Baafsabdij te Gent. Dit vormt de link met de titelheilige van de kerk in
Mere: Bavo.
Na de verwoesting van de abdij kregen de graven van Vlaanderen en
hun vazallen vrij spel en was Mere steeds afhankelijk van één of andere
heer of baron. Zij woonden meestal niet hier maar stelden dan een
baljuw aan om hun belangen te behartigen. Je kan dit gerust lezen als
‘de grootst mogelijke profijten’ uit de heerlijkheid halen.
Archiefstukken tot aan het begin van de 16de eeuw leren ons dat Mere
een arme parochie was. Enkele grondbezittende boerenfamilies streden
eeuwenlang om het burgemeesterschap of om schepenzetels.

St. Bavo standbeeld aan de kerk
van Mere
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022
Ook Erpe maakte deel uit van het
voormalige Land van Aalst. De
plaatsnaamkunde zegt ons dat Erpe komt
van Arpia: een bijrivier van de Dender die
nu Molenbeek wordt genoemd. Ook de
patroonheilige van de kerk, St. Martinus,
wijst op de hoge ouderdom van de
parochie. Sint-Martinus stond op het eerste
en oudste schepenenzegel van Erpe.
Pestepidemieën die met korte of lange
tussenpozen terugkwamen en de
bevolking uitdunden, plunderingen en
bezettingen, ondervoeding en armoede,
rampzalige winters: in Erpe telde men in
1571 ongeveer 485 inwoners verspreid
over 103 huizen. Bijna de helft overleefde
1580 niet. Vanaf de 17de eeuw stijgt het
Schilderij St. Martinus in
bevolkingscijfer aanzienlijk. Ze wrochten en de kerk van Erpe
wroetten en vloekten om boven te blijven
- moedige en noestige werkers!
Bij het begin van de 20-ste eeuw en zeker na de eerste wereldoorlog
veranderde het uitzicht van de gemeenten. Vooruitgang is niet te
stuiten: spoorbanen, brede rijwegen, E 40, uitbreidingen van de
woonkernen, industriegebieden, een bloeiende kloostergemeenschap.....
Gelukkig werd niet alles aan de ‘modernisering’ opgeofferd: naast de
dorpskernen met hun respectievelijke dorpskerken, een geklasseerde
molen, enkele mooie en statige huizen resten nog enkele stukjes héél
mooi ongerept natuurgebied. Hierover zal in een volgende editie van
Rondom Ons nog meer te zien en te lezen vallen.
Bronnen: ‘Zo was ….Mere’ en ‘Zo was …..Erpe’ van Albert D’hoker
‘het Land van Aalst’ van de geschiedkundige vereniging Land van Aalst,
jaargang 1
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Erpe- Mere :De tijd van toen(1)
Intro
Erpe- Mere bevatte voor de fusie in de deelgemeenten heel wat
volkswijken. Vooral de randwijken herkende men door een dominerende
boerenerf en vooral heel wat werkmanshuisjes. Bijna steeds waren er
ook één of twee herbergen.
Werkmanshuisjes
Het zijn lage huisjes bedekt met rode dakpannen. Deze door de boer van
het herenhof verhuurde stulpjes, lijken identiek. Eens de donkergroene
volhouten toegangsdeur voorbij, komt men terecht in een piepklein
voorportaal: gang of “achterleis” genoemd. Een tweede vaalkleurige deur
laat ons binnen in de met blauwe dallen geplaveide woonruimte. Een
zwarte marmeren schouw omlijst een Leuvense "stoof", waar met zorg
wit zand is rondgestrooid. Een meestal wankele tafel, enkele stoelen met
een rieten zitting, een van zijn of haar ouders geërfde "antieke" kast en
twee zetels vormen de bemeubeling.
De woonruimte, die meestal te klein is voor het kinderrijke gezin, doet
niet alleen dienst als kookruimte maar is ook dikwijls de slaapruimte
voor de heel kleine kinderen. De leefruimte is via meerdere
donkergeverfde deuren verbonden met de slaapkamers en met de
achtertuin. Vóór de ramen hangen halfhoge witte gordijntjes. 's Avonds
worden, na het aansteken van het 25-wattlampje, de ramen langs buiten
afgesloten met "blaffeturen". De ruime zolder van deze tot verkrotting
gedoemde bokrijkhuisjes is de bewaarplaats voor alles wat men denkt
ooit nog te kunnen gebruiken.
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Na de graanoogst wordt op de zolder ruimte vrij gemaakt voor het
drogen van het graan. Muizen vinden in dit graan hun dagelijks diner.
Achter de huisjes vinden wij enkele stallen voor de geiten en ook heel wat
"koten" waarin konijnen gekweekt worden. Een met een lier, haak en
emmer te bedienen waterput zorgt voor het drinkwater van deze
woningen. De moestuin achter de stallen moet elk gezin van de nodige
groenten voorzien

Herbergen
De herbergen bezitten een grote gelagzaal, die later van een biljart
voorzien werd. De bierleverancier heeft gezorgd voor een houten toog,
donkerbruine tafels en een twintigtal stoelen met een hard zitvlak. Op
één van de tafels prijkt een houten bak met een cirkelvormig gaatje waar
bakschieters trachten hun zeven metalen stuivers in te gooien. De
puntenstand van elke speler wordt met krijt op het werpvlak van de
schietbak aangeduid. Aan de muur hangt een vogelpik met drie
kleurrijke vlindervormige pijltjes. Een kachel, voorzien van een lange
zinken rookafvoerbuis, zorgt voor de nodige warmte in de gelagzaal.
Binnendeuren geven rechtstreeks toegang tot de bierkelder, de
kelderkamer, de slaapkamer en de kleine woonruimte.
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Via een wat zwaardere deur en een gang bereikt men de vaak voor de
regen beschutte bolruimte. Hier zijn op de verharde aarden vloer twee
koperen merktekens aangebracht. De bolders, dikwijls in ploegen van vijf
mannen, zullen trachten hun wat afgeschuinde houten bollen zo dicht
mogelijk bij de koperen stift te bollen. De puntenstand van beide
ploegen wordt met stiften aangegeven op een houten lat met twee rijen
gaatjes die tegen de muur hangt.
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022

Na de fusie ...
De gemeente Erpe-Mere ontstond bij de fusie van Belgische gemeenten
in 1977. Bij het kiezen van de naam voor de fusiegemeente raakten Erpe
en Mere het niet eens. Erpe wou dat de gemeente Erpe zou heten omdat
ze het grootst in oppervlakte was. Mere daarentegen lag centraal en had
meer inwoners. Als compromis werd de naam Erpe-Mere gekozen.
Erpe-Mere grenst in het noorden aan Lede, in het oosten aan Aalst en
Haaltert, in het zuiden aan Herzele en in het westen aan Sint-LievensHoutem
Erpe-Mere behoort tot het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen
en behoort tot de politiezone Erpe-Mere/Lede
De gemeente telt 20.127 (01/01/2020) inwoners, die Erpe-Merenaars
worden genoemd. Erpe-Mere heeft acht deelgemeenten, namelijk
Aaigem, Bambrugge, Burst, Erondegem, Erpe, Mere, Ottergem en
Vlekkem.
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022
Erpe -Mere Deelgemeenten
Vlekkem heeft 292 inwoners (1 januari 2003) en de oppervlakte van
deze deelgemeente is 1,22 km². Daarmee is het de kleinste, minst
bevolkte en dunst bevolkte deelgemeente van Erpe-Mere. Vlekkem
wordt omringd door Bambrugge, Ottergem, Vlierzele…
Volgens de historicus Föstermann is de naam afgeleid van een
persoonsnaam. Het dorp wordt voor het eerst genoemd in een Charter
van de keizer Koenraad II uit 1036. Daar is er nog sprake van Flachem,
in 1209 is die naam al verbasterd tot Vleckem.
Voor Vlekkem werd de bijnaam de sopeters gebruikt. Sop was geweekt
brood, met melk overgoten en door kinderen of boerinnen naar de
boeren op het veld gebracht. Een beeld van Herman de Somer van een
sopdrager werd in 2008 voor de kerk van Vlekkem geplaatst.

'De sopeter'
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Ottergem heeft 500 inwoners (1 januari 2003) . Ottergem
ligt aan de Molenbeek en wordt omringd door Erondegem,
Erpe, Mere, Bambrugge , Vlekkem en Vlierzele
(deelgemeente Sint-Lievens-Houtem). …
Rond het begin van de 19e eeuw was Ottergem een van de
kleinste dorpen van het arrondissement Dendermonde.
Met 155 hectare en 520 zielen was het een stuk kleiner dan
omliggende dorpen.
Het dorp wordt voor het eerst genoemd in een officieel
document in 1036. Ottergem was nauw verbonden met
Erondegem en behoorde tot " 's graven propre dorpen",
die onder het rechtstreekse beheer der Graven van
Vlaanderen stonden.
Kerk Sint-Paulus
bekering

Erpe heeft 4903 inwoners (1 januari 2003) . Deze deelgemeente heeft
een oppervlakte van 8,28km² en is daarmee de omvangrijkste van de
gemeente Erpe-Mere.
In 1057 werd Erpe voor het eerst in een document genoemd, al is het
dorp naar alle waarschijnlijkheid veel ouder. De naam is afgeleid van de
naam Erpo. Rond het eind van de 19e eeuw stonden er in het dorp twee
watermolens, een windmolen, twee bierbrouwerijen en een
azijnmakerij[1].
Sommige Erpenaren hadden vroeger twee bijnamen. De bekendste was
De Palokeneters. Minder bekend was De Dieven.

'Oud gemeentehuis Erpe'
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022

Station Erpe-Mere
Mere heeft 5033 inwoners (1 januari 2003) en is daarmee de
deelgemeente met het meeste aantal inwoners. Mere is gelegen aan de
Molenbeek-Ter Erpenbeek. Het wordt omringd door Erpe, Ottergem,
Bambrugge, Aaigem, Haaltert en Nieuwerkerken (deelgemeente Aalst). In
1003 werd Mere in een document genoemd als Meren. Wellicht stamt de
naam af van de vele moerassen (meren) in de buurt van het dorp.
“Op een kermis in de omstreken was er voor eenige jaren eens een
kampstrijd met den krulbol, en ’s avonds zou ter eere der winnaars een
goed souper aangerecht worden. De boeren van Meire weerden zich
dapper en behaalden den prijs. Zij hadden (de kwaadsprekerij komt ja
achter alles) den helen dag gevast om hunnen buik eens een zielmis te
doen. Doch, wat zetten ze groote oogen op, toen men voor eerste
gerecht een grooten schotel pap opdiende ! De boeren lieten ze
onaangeroerd, en de gastheeren, hierover verstoord, lieten hun voor
tweede, en derde en vierde gerecht denzelfden schotel aanbieden, tot
dat de boeren zoo’n honger kregen, dat ze uiteindelijk blij waren de pap
te kunnen binnenspelen. En zoo werden het te Meire Papboeren”.
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Bambrugge heeft 1575 inwoners (1 januari 2003). Het dorp wordt
omringd door Burst, Zonnegem (deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem),
Vlekkem, Ottergem, Mere en Aaigem. Het gemeentehuis, de sporthal en
de bibliotheek van Erpe-Mere liggen in Steenberg, op het grondgebied
van Bambrugge.
Tot 1803 maakte Bambrugge deel uit van Burst. De naam zou kunnen
afstammen van de zogenaamde Banmolens. Bij deze molens waren
horigen verplicht hun graan te laten malen. Andere mogelijkheid is dat de
naam is afgeleid van het woord baan (weg), of een verbastering van
Banbrugge (brug van banno).
De Bambruggenaren worden volgens Jules Colen “geitenmelkers”
genoemd. De verklaring is wellicht te vinden in de grote belangstelling
voor de geitenkweek, die in het bijzonder tot uiting kwam in de stichting
van een “geitenkweeksyndikaat” in 1911. De spotnaam werd door hem uit
de volksmond opgetekend en is bij de oudere bevolking nog bekend.
De Romeinen wisten al vroeg dat er witte natuursteen zat in Steenberg.
Deze witte natuursteen was geschikt als
fundering en opgaand metselwerk voor
hun villa's, voor het uitwerken van
waterputten en als bouwmateriaal voor de
zuilen en kapitelen van hun tempels. Ruim
voor de 11de - 12de eeuw werd er in
Bambrugge al witte zandsteen ontgonnen.
De meest gebruikte witte natuursteen in
Brabant in de 16de - 17de eeuw was de
Balegem- of Ledesteen die tot na de
Tweede Wereldoorlog ook in Steenberg
werd ontgonnen. Tot in de jaren 1960 kon
men er fossielen (haaientanden) vinden. In
de jaren 1960-1980 was er een
amusementspark "Sun Valley" met
feestzaal, zwembad en vijver. Vandaag is
St.Martinuskerk Bambrugge
het gemeentelijk administratief centrum
van Erpe-Mere er gevestigd.
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022
Burst heeft 2968 inwoners (1 januari 2003). Wordt omringd door
Bambrugge, Aaigem, Ressegem (deelgemeente Herzele), Borsbeke
(deelgemeente Herzele), Vlierzele (deelgemeente Sint-Lievens-Houtem) en
Zonnegem (deelgemeente Sint-Lievens-Houtem). Aan Burstenaren gaf
men de bijnaam "De Stro-zekers" (stroeizjikers).
De naam van Burst werd voor het eerst gevonden in een oorkonde van
de Sint-Pietersabdij in Gent. In dit document uit 1042 werd vermeld dat
het dorp Burste gelegen lag aan een gelijknamige rivier, de Bursitia juxta
fluviolum Burste. Pas een eeuw later, in 1151, werd Burst voor het eerst
onder de huidige naam genoemd.

Station Burst

Erondegem heeft 1628 inwoners (1 januari 2003) . Erondegem wordt
omringd door Erpe, Ottergem, Vlierzele (deelgemeente Sint-LievensHoutem) en Impe (deelgemeente Lede).
Erondegem wordt genoemd in een document uit 868 of 869. Hier
wordt het nog Eroldingeheim in pago Bragbattensi genoemd. De
naam stamt af van een persoon genaamd Erold of Erond. De gem
achter de naam verwijst naar de woonplaats van de desbetreffende
persoon. . .

St.Pietersbandenkerk
Erondegem
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022
Aaigem heeft 2116 inwoners (1 januari 2003). Aaigem ligt aan de
noordrand van een heuvelachtig gebied, de Vlaamse Ardennen en in de
Denderstreek. Het dorp ligt op de noordelijke helling van de vallei van
de Molenbeek die net ten zuiden van het dorpscentrum loopt en door
de lage, natte gronden weinig bebouwing kent.
Zoals alle Vlaamse plaatsnamen op -gem gaat ook Aaigem
etymologisch terug op een Germaanse samenstelling met -haim
‘woonplaats, heem’ en een afleiding op –inga, waarbij het eerste
gedeelte doorgaans als de Germaanse mannennaam Ago
gereconstrueerd wordt, de naam van een verder onbekende persoon.
Het geheel *Agingahaim betekende dan ‘Agingenheem, woonplaats
van de volgelingen of stamleden van Ago’.

St. Niklaaskerk Aaigem

Bronnen :
De gids van Vlaanderen
Wikipeda
De Heemkundige Kring Erpe-Mere.
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Men kan alvast raden, de oplossing zal in het volgende nummer staan !
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Winter
Natuurgebied 'Honegem' Erpe-Mere

Winter
Kijk maar! De vogels
passen hun vluchttijd aan,
zoeken om vijf uur
hun slaapplek op,
hun nest in de grote bomen
die tussen toren
en klooster staan;
waar kan men zoeter dromen?!
Kijk! Als de zon is gezonken
in het westen, bloedrood,
en de grote vijvers verdonkeren
komen zij oostwaarts gevlogen.
In de maneschijn
willen zij dicht
bij de mensen zijn.

Zij willen de klank
van de klokken horen
en het dankgebed
voor het avondmaal
en het rustig praten;
de stem van bewoners
die slapen gaan.

Steenbergvijver te Erpe-Mere

Het goede brood is gebroken,
“Slaap wel” gewenst
aan de vrienden…
Lang kan de nacht zijn
en lang zijn de winters
maar zacht is de slaap
voor wie, wijs als de vogels,
de juiste plek weet te vinden.
aleidis D.
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Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen en ver
verpakken
pakken in de
goede gedachten

ter herinnering ....

Désiré Fonck
Simonne Coppens
Denise Van Den Eeckhaut
Frans De Schutter
Roland Verdoodt
Juliaan Van De Walle
Juliana Mertens
Gustaaf Van Lippevelde
Cyrille Van Impe
Marcella D'Haeseleer
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Wintergedicht

Het Dorp
André De Graeve

Soms sta ik ademloos
als morgenrood met spoed
het dorp zo driftig tooit
en hoog ontvlammen doet,
maar weinig later loom
en schijnbaar uitgeblust,
verinnigd, na de eerste
roes, weer rust
met hoog daarboven,
onder een baldakijn van blauw,
de ranke vierringtoren
met een halo van tijdelijke trouw.
Uit dichtbundel “Het Mere dat ik
min”
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Groepsinterview

Over Erpe-Mere ...

Ontstaan fusiegemeente Erpe-Mere
Begin 1977 had een enorme fusiegolf plaats. In Vlaanderen betekende dit
concreet een krimp van 906 naar 315 gemeenten.
De fusiewet kreeg enorm veel tegenstand van zowel de bevolking als van
de lokale politici.
Het lokale fusieproces werd in vele gevallen een politieke machtsstrijd.
Ook in Erpe-Mere vloeide er heel wat water naar de zee vooraleer de
keuze van de fusiepartners definitief was.
Enkele bewoners van Meredal, afkomstig uit de diverse deelgemeenten,
deden hun best om ons nog wat te vertellen over die periode: Marcella D’
Haeseleer (overleden op 1 januari 2022), Albert Callebaut, Cyrille Van
Impe (overleden op 16 december 2021), Gaby De Cooman en Paul De
Leenheer.

Wat ging er allemaal vooraf aan de samensmelting van de 8
deelgemeenten ?
Het allereerste fusievoorstel uit 1972 omvatte de samensmelting van Erpe
en Mere met als fusienaam “Mere”. Hier was Erpe niet mee gediend! Beide
gemeenten waren qua inwonersaantal en oppervlakte immers
vergelijkbaar. Er werd dus gekozen voor een compromis: “ Erpe-Mere”
Een goed jaar later zagen de plannen er al helemaal anders uit: naast Erpe
en Mere zouden ook Erondegem, Vlekkem en Ottergem deel uitmaken
van de nieuwe fusiegemeente.
Nog eens twee jaar later (1975) was de samenstelling eindelijk definitief.
De vijf gemeenten werden verder aangevuld met Bambrugge, Burst en
Aaigem.
Erpe-Mere was een feit!
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Wat herinneren jullie zich nog van de eerste bestuursploeg ?
De gemeenteraadsverkiezingen in oktober ’76 waren memorabel. In die
tijd waren er lokaal slechts 4 partijen. De toenmalige CVP had de
burgemeesterssjerp in 5 van de 8 gemeenten. Onderling werd
afgesproken dat de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen
burgemeester zou worden. Dat was buiten de drie andere partijen
gerekend! BSP, PVV en VU behaalden samen 13 van de 25 zetels en
vormden nog diezelfde verkiezingsnacht een coalitie tegen de CVP (12
zetels)
De oud burgemeester van Burst haalde met ruime voorsprong het
grootste aantal voorkeurstemmen (bijna 2000) en kreeg heel wat bloemen
en felicitaties van zijn dorpsgenoten. Toch moest hij een bittere pil slikken
en werd naar de oppositie verwezen. Het was Prosper De lat, lijsttrekker
van de PVV, die de allereerste burgemeester werd.

Waarschijnlijk lagen jullie niet wakker van die politieke spelletjes
maar wel van de praktische problemen die de fusie met zich
meebracht ?
Inderdaad. De vraag die veel mensen bezighield was: “Waar komt het
gemeentehuis met de administratieve diensten?” Voor een heleboel zaken
zoals aangiftes van geboorte/overlijden, aanvragen en ophalen van
paspoort, rijbewijs, vergunningen… moet je naar het gemeentehuis. Ook
het burgerlijk huwelijk wordt er voltrokken.
Al snel na de fusie werd er besloten om één groot administratief centrum
te bouwen op de site van Steenberg in Bambrugge. Er kwam een
overgangsperiode. De werklozen mochten blijven stempelen in hun eigen
gemeente. De gemeentescholen werden niet samengevoegd maar bleven
gelukkig behouden. Sommige diensten zoals de burgerlijke stand
verhuisden naar het oud gemeentehuis van Mere.
Steenberg werd van meet af aan groots gezien! Oorspronkelijk herbergde
het gebouw alleen de administratieve diensten en de politie. Later
kwamen de bibliotheek, de sporthal, en de sportvelden erbij. Recent ook
CC Emotia. De politie bevindt zich tegenwoordig terug op een andere
locatie.
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Over Erpe-Mere ...

Heeft de fusie, naast concrete praktische veranderingen, nog andere
zaken veranderd?
Vroeger was de gemeentepolitiek veel kleinschaliger! Iedereen kende
iedereen. Er was veel vriendjespolitiek. Er waren ook meer achterpoortjes
en een mentaliteit van “door de vingers kijken en laten begaan” Vooral
voor het toekennen van vergunningen!
Nu kan dit allemaal veel minder. Alles gebeurt meer volgens de regels van
de wet.
Toch was de fusie achteraf gezien een goede zaak! Voordien was het
gemeentepersoneel heel beperkt per gemeente: een secretaris, een
gemeentebediende en een champetter. Ze moesten van alles en nog wat
op de hoogte zijn. Nadien is de administratie opgedeeld in verschillende
diensten met elk eigen gespecialiseerde medewerkers.
Ook financieel was er meer mogelijk door de schaalvergroting. Er werden
moderne machines aangekocht zoals een strooiwagen (ijzel en sneeuw),
een borstelwagen om de straten te kuisen, een grasmaaier om de bermen
te onderhouden… Er kwam een grote bibliotheek. Er kon meer
geïnvesteerd worden in sport, jeugd en cultuur.

De oorspronkelijke schrik om alles te concentreren en te centraliseren in
Erpe en Mere was ongegrond. De andere 6 gemeenten werden geen
“vergeten” randgemeenten. Er is misschien wel een opvallend grote
concentratie van supermarktketens in Mere en Erpe… De fusie heeft zeker
zijn nut bewezen: zonder schaalvergroting zouden al die voormalige kleine
gemeenten niet meer financieel leefbaar zijn!
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Bewoner In de kijker
Dag Georges, vertel eens wat
Georges, 96 jaar, woont op
over je kindertijd.
Blauwbos. Hij vertelt in
Ik ben geboren in 1925 als
geuren en kleuren over zijn
nakomertje van een oudere broer
'ver' verleden.
van 11 en een oudere zus van 10.
Toen ik 4 jaar oud was, overleed
mijn moeder. Mijn zus nam het
huishouden over en mijn vader
werkte keihard om in die arme
vooroorlogse periode de eindjes
aan mekaar te knopen. Hij was
een klein boerke met 2 koeien en
een beetje grond.
Ik herinner mij dat mijn vader altijd op het land werkte: hij begon bij wijze
van spreken ’s morgens gebukt te werken en rechtte pas ’s avonds zijn
rug toen hij stopte. Hij is ook een paar keren in het najaar op “campagne”
naar Frankrijk geweest om er bieten te oogsten.
Wanneer begon je te werken ?
De oudste broer van mijn moeder was stationschef in Lede. Toen ik 14
werd, kwam hij vragen om bij de spoorwegen te gaan werken. Het was
net voor de oorlog. Ik verdiende er 1 frank per uur ! In die tijd waren er
amper telefoons en werden er nog telegrammen verstuurd. Die werden in
morse geseind van het ene treinstation naar het andere. In Lede kwamen
er toen ook veel goederentreinen aan. Wanneer een handelaar bvb. een
partij kolen kon verwachten, werd hij verwittigd met zo’n telegram. Ik
moest dit bericht dan gaan afleveren.
Op die manier leerde ik trouwens ook mijn vrouw kennen. Haar ouders
hadden een café met duivenlokaal. Als de duiven niet gelost waren,
werden ze met een telegram verwittigd.
Kon je blijven verder werken tijdens de oorlog?
Mijn werk bij de spoorwegen was van korte duur. De oorlog brak uit en ik
werd ontslagen.
Gelukkig werkte mijn broer bij een grote bouwfirma en mocht ik daar
beginnen. Het loon was er ook veel beter: 3,5 frank/uur. Ik moest er wel
wat voor doen! De firma nam her en der grote werken aan. Ze hadden
ook een werf in Maldegem. Iedere dag nam ik in Lede de trein naar Eeklo
om vandaar nog 12 km te fietsen.
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Als het donker was moest ik altijd de carbuurlamp van de fiets aansteken:
een gans gedoe om de wiek in gang te krijgen…
Op een dag werd de firma opgeëist door de Duitsers. Er reden 2
autobussen de werf op en alle arbeiders werden hals over kop
overgebracht naar Frankrijk. We werden ondergebracht in barakken ter
hoogte van Cap Gris-Nez. en moesten er werken voor de Duitse bezetters
uitvoeren.
Zo bleef ik daar 3 jaar. Af en toe gingen we naar huis. De eerste keer dat ik
van zo’n verlof terugkeerde, probeerde ik in een korset tabak naar Frankrijk
te smokkelen. Aan de Franse grens werd de tabak helaas gevonden: ik
moest niet alleen alles afgeven maar ook nog een flinke boete direct
betalen!
Na drie jaar trok ik naar Brest. Daar sliepen we met een 50-tal arbeiders in
een groot, leegstaand hotel. We kregen er ook meer te eten. In het geheim
kochten we varkensvlees bij afgelegen boeren. ’s Nachts keerden we dan
terug naar het hotel, elk met meer dan 20 kg vlees. Een tocht van 30 km
doorheen de uitgestrekte bossen.
We bleven er tot het einde van de oorlog. Tegen die tijd had ik alle
bouwstielen onder de knie. Ik heb later mijn huis volledig eigenhandig
gebouwd!
Bleef je na de oorlog in de bouwsector werken ?
Jawel. Tot mijn pensioen heb ik nog voor een grote bouwfirma gewerkt. Ik
werd er onmiddellijk meestergast. In het begin enkel voor kleinere
gebouwen, daarna ook voor grote appartementen. In Aalst bouwde onze
firma in onderaanneming, de twee Etrimoblokken op Sint Anna.
Ik ben 25 jaar lang chef geweest van een heleboel arbeiders, soms zelfs een
60-tal. Ik mocht zelfs beslissen over de aankoop van de nodige machines.
Wanneer ben je dan met het meisje van het duivenlokaal gehuwd ?
Eind 1944 zijn we getrouwd. We kregen al vlug een dochtertje. Ondertussen
is die zelf al 76 jaar en woont reeds 20 jaar in Tenerife.
Ons tweede kindje kreeg leukemie en verloren we toen het 3 jaar oud was.
Daarna werd onze zoon geboren. Die is nu 57 jaar en woont in Wanzele. Hij
komt regelmatig op bezoek.
Mijn vrouw is een paar jaren ziek geweest en is overleden.
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BewonerIn de kijker
Had je hobby’s in je vrije tijd ?
Sierganzen! Die vogels hebben mij altijd enorm geboeid. Ze zijn niet groter dan
een duif. Ik had er altijd een twintigtal. Zelf kweken deed ik niet; het was mij
enkel te doen om het plezier van het observeren.
In mijn tuin had ik acht vijvers uitgegraven en gebetonneerd: 2 grote vijvers en
6 kleine. Ik zocht vooral zeldzame soorten ganzen en ging die dan kopen. De
meeste vond ik in Nederland maar ik kocht toch ook eens een koppeltje in
Engeland. Het was wel een kostelijke hobby: de kostprijs van een koppeltje kon
variëren van 1000 frank tot wel 10000 frank. Maar het was mijn passie en daar
heb je wat voor over!

En toen Adam lag te slapen
heeft de Heer de vrouw geschapen
Adam leefde lang geleden
en Hij heeft het goed gedaan
eenzaam in de tuin van Eden
alles erop en alles eraan.
met de zegen van de Heer
En ze leefden heel tevreden
O wat wil een mens nog meer.
samen in de tuin van Eden
Hij liep lekker in zijn blootje
tot dat eens op zekere dag
baadde zon en baadde pootje
Eva de boom met appels zag.
met zijn voeten in de beek
Eva brandde van verlangen
zeven dagen in de week.
toen ze al dat fruit zag hangen.
Tot hij eens in de gaten had
Ze zei: “o, wat kan het schaden,
dat ieder dier een vrouwtje had.
aan een boom zo volgeladen.
Hij zei: “Heer ik wil niet klagen
Schoon de Heer het mij verbiedt
maar ik zou U willen vragen
mist zo’n boom wat appels niet.”
onderdanig en beleefd
Ze nam een hap terwijl ze zei:
of U ook een vrouwtje voor mij heeft?” “wat een goed appeltje voor mij”
“Goed” zei God “Ik zal mijn best doen Maar ’t was gedaan het goede leven.
Ik zal zorgen voor een vrouw
Het paradijs werd opgeheven.
die haar leven deelt met jou.
Door die appel waar z’in beet
werken we ons nu in ’t zweet.
’t Is daarom dat ik beweer
Snoep verstandig, eet een peer!

Adam en Eva door Georges De Rick
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Uittreksel uit het dagboek
'Zolang er leven is'

In "Rondom Ons 2022" zal telkens een fragment uit het geheime
dagboek 'Zolang er leven is' van Hendrik Groen (Nederlander, 85
jaar) gepubliceerd worden. Hendrik verblijft sinds een tijdje in een
woonzorgcentrum. In Nederland heten ze dit een verzorgingshuis.
Van tijd tot tijd valt het hem zwaar om de moed erin te houden.
Gelukkig heeft Hendrik zijn pen weer opgepakt en met charmante
humor neemt hij medebewoners, directie, zijn vrienden en de
ouderdom in het algemeen op de korrel. Zijn droge commentaar op
kleine en grote ongemakken van het leven is onderhoudend. Hij
heeft het over een leefomgeving die niet vaak vanuit eerste hand
wordt omschreven. Met hier en daar een kleine uitzondering slaagt
hij erin om elke dag wel iets neer te pennen. De fragmenten in
deze editie komen uit de maand januari, februari en maart van zijn
dagboek. Veel leesplezier!

Woensdag 14 januari
Een mysterieuze zaak houdt de gemoederen bezig.
Er is voor de vijfde maal op een vreemde plek een appel gevonden. Een
paar dagen geleden lag de eerste appel in de lift, daarna vond iemand er
één bij de voordeur, twee keer lag er één op verschillende gangen en
vanochtend dreef er een Granny Smith in het aquarium. Gelukkig waren
er geen vissen overleden. Omdat kleine gebeurtenissen in ons huis, bij
gebrek aan belangrijke zaken, graag wat worden uitvergroot, is het feit
dat iemand zomaar 'overal' appels neerlegt het gesprek van de dag. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de vijfde appel oorspronkelijk náást het
aquarium lag. Ik heb hem erin gelegd. Het ging vanzelf. Er was niemand
op de gang die me kon zien. Voor alle duidelijkheid: ik ben niet de
appellegger. Ik hoop wel dat de dader enigszins in de war is nu er een
appel in het aquarium is opgedoken. Volgens mevrouw Schaap kunnen
vijf appels bijna geen toeval zijn. Goed zo, Scherlock Schaap. De mensen
zijn begonnen elkaars fruitschaal te inspecteren.
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In storm en regen een ritje gemaakt in de scoot en de eerste narcissen
in bloei gezien. Voor wie mij niet gelooft : in een grasstrook aan het
einde van de Kamperfoelieweg. Sneeuwvlokjes had ik vorige week al
gezien, dat is niet heel uitzonderlijk, maar die narcissen in januari zijn
toch een beetje in de war.
Ik zou graag een dikke laag ijs op de wateren zien, dik genoeg voor de
scootmobiel. Voor het eerst in jaren zou ik weer het ijs op durven.
Voorwaarde is dat er een geschikte plek is om het ijs op en af te rijden.
Het lijkt me geweldig om bijvoorbeeld over de Gouwzee van Volendam
naar Marken te scooteren. Geert heeft beloofd mee te gaan met zijn
Ferrari-scoot.

Donderdag 12 februari
Meneer Bakker en meneer Pot zijn erger dan de twee oude mopperaars
uit de Muppet Show. Niets deugt, alleen bij liquidaties in het criminele
circuit wrijven ze zich vergenoegd in de handen. Ze hebben dus een
heerlijke tijd, de laatste weken. De afrekeningen volgen elkaar in zo
hoog tempo op dat de stand nauwelijks bij te houden is. Boeven
kunnen hier op weinig mededogen rekenen. Hoe lief de doodgeschoten
crimineel ook voor zijn oude moeder was.
Mijn onbewezen stelling luidt : hou ouder, hoe reactionairder. Ook
tegen elkaar zijn bewoners soms treurig hard. Een aantal ouderen keurt
de leden van Omanido nauwelijks een blik waardig en wisselt geen
woord te veel. En waarom ? Afgunst is het enige wat ik kan bedenken.
Afgunst omdat ze ergens niet bij mogen horen. Achter onze rug wordt,
onder aanvoering van Pot en Bakker, druk geroddeld.
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Uittreksel uit het dagboek
'Zolang er leven is'

Wij, de clubleden, hebben onderling afgesproken er niet op te
reageren. Dat valt in de praktijk niet altijd mee, maar is wel tamelijk
effectief. Het zorgt voor een strikte tafelscheiding van afgunstigen en
Omanidoleden. Daartussen staan dan de onpartijdigen, die gewoon
vriendelijk tegen ons doen en daarop worden aangekeken door de
chagrijnen die op hun tachtigste nog steeds de zon niet in het water
kunnen zien schijnen. Terwijl we toch allemaal in hetzelfde langzaam
zinkende schuitje zitten, waar milde saamhorigheid zo veel meer voor
de hand zou liggen.

Vrijdag 20 maart
We hebben Belgisch gegeten maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet
weet wat er nou typisch Belgisch aan was, behalve de heerlijke friet en
de uitgebreide bierkaart.
Niet dat het veel uitmaakte, want we hadden een heerlijke avond bij
restaurant Lieve in Amsterdam. Leonie bloosde bij het in ontvangst
nemen van de complimenten over haar organisatie. 'Je wangen staan
heel goed bij je rode jurk,' had Evert haar gecomplimenteerd.
ik heb, om de leden van de club vast een beetje warm te maken, in het
Belgisch restaurant meegedeeld dat we tijdens ons voorjaarsreisje een
bezoek zullen brengen aan het enige frietmuseum ter wereld. Dat werd
enthousiast ontvangen.
België heeft onlangs besloten dat het frietkot nationaal erfgoed wordt.
De auto van mevrouw Schaap is beklad met zwarte, onleesbare tekens.
Schaap was helemaal ontdaan en zat een uur lang te snikken en te
snotteren. Af en toe haalde ze een zakdoekje uit haar mouw. Dat
zakdoekje droeg ze zo te zien al een paar weken bij zich. Zo te horen ook
trouwens. Het knisperde een beetje toen ze het de eerste keer uit elkaar
vouwde om erin te snuiten en er meteen daarna haar ogen mee te
deppen.
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Uittreksel uit het dagboek
'Zolang er leven is'

De zuster bood haar een pakje papieren zakdoekjes aan, maar dat vond
Schaap onhygiënisch.
Bakker probeerde haar op te monteren : 'aan die oude auto valt niet
veel te verknallen.'
Na een uur kreeg Geert genoeg van het gejammer, ging naar beneden
en poetste met een speciaal spulletje in vijf minuten de graffiti eraf.
Niets meer van te zien. 'Dat was geen goeie verf,' constateerde hij. 'Hij
is weer helemaal schoon hoor, mevrouw'.'
Snotterend van geluk omhelsde mevrouw Schaap Geert. Ik zag een
rilling door zijn lijf gaan en die leek me niet van genot.
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Komende activiteiten
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