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Tracht zeker de komende dagen te
genieten van de tuin, de buitenlucht
en de natuur...
Geert Hermans

Beste bewoner en familie,
Het lente-enthousiasme is ongetwijfeld een moment
waar vele mensen jaarlijks naar trachten. De zachtere
temperatuur, de eerste zonnestralen, het ontluiken
van de natuur…, laten ons aanvoelen dat de natuur
opnieuw herleeft. Het geeft ons extra kracht om op
te ruimen, te plannen, te herbronnen.
In scherp contrast hiermee beleven de inwoners van
Oekraïne de meest gruwelijke dagen van hun leven.
Velen onder hen, vooral vrouwen met kinderen,
ouderen zijn op de vlucht voor de oorlog met
Rusland. Dit laat ons niet ongedeerd. Vanuit WZC
Meredal werken wij samen met het Sociaal Huis van
Erpe-Mere aan een project om de vroegere woning
van de zusters in de Vijverstraat beschikbaar te
stellen voor enkele gezinnen uit Oekraïne. Wij hopen
hiermee ondersteuning te kunnen bieden die voor
deze mensen het verschil kan maken naar een
nieuwe toekomst.
Tracht zeker de komende dagen te genieten van de
tuin, de buitenlucht en de natuur. Noteer alvast
zondag 24 april in uw agenda. De culturele dienst
van de gemeente Erpe-Mere werkte een audiovisueel
ondersteunde wandeling uit voor de gemeente Mere
- genoemd “trage trappers”’. Er is een lang en kort
traject die beiden rolstoeltoegankelijk zijn. De
mooiste bezienswaardigheden van Mere worden
tijdens de wandeling bezocht. Een aanrader om met
uw familie deel te nemen aan deze wandeling.
Met zonnige groet.

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

Geert Hermans
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Bedankt
Duizendmaal bedankt !
Dankzij jullie kunnen we extra ergo/animatiemateriaal
aankopen in het kader van onze bewonersactiviteiten.

430 pakjes
pannenkoeken
verkocht
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WINTER 2022
Driekoningen @ Meredal

Samen de groenten voor
de soep klaarmaken
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WINTER 2022

Pannenkoeken voor
Lichtmis! Met dank aan
onze vrijwilligers
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WINTER 2022
Gezellig bingo spelen
met Carine

En de winnaar is ...
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WINTER 2022
Knutselen met Carine en Anita
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LENTE 2022
Het is lente ... Wij zijn gestart met de wandelingen !
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Wij verwelkomen Yvonne Leus op
kamer 1.26 van Blauwbos. Zij is
afkomstig van Erpe-Mere.

Wij verwelkomen
Simonne Goethals
op kamer 2.18 van
Sterrebos. Zij is
afkomstig van
Nieuwerkerken.

Wij verwelkomen
Irena Van Den
Bossche op kamer
1.34 van Blauwbos.
Zij is afkomstig van
Erpe-Mere.

Wij verwelkomen
Roger Verbraekel op
kamer 1.32 van
Blauwbos. Hij is
afkomstig van ErpeMere .

Wij verwelkomen
Michaël Beeckman
op kamer 1.26 van
Blauwbos. Hij is
afkomstig van
Nieuwerkerken.

Wij verwelkomen
Simmona Gerardi op
kamer 0.24 van
Lijsterbos. Zij is
afkomstig van
Haaltert .
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Wij verwelkomen Lilia Chiers op
kamer 2.21 van Sterrebos. Zij is
afkomstig van Petegem.

Wij verwelkomen
Norma Van Nuffel
op kamer 1.25 van
Blauwbos. Zij is
afkomstig van ErpeMere.
Wij verwelkomen
Frans Kerckhofs op
kamer 1.33 van
Blauwbos. Hij is
afkomstig van Aalst.

Wij verwelkomen
Alphonsine Praet op
kamer 1.25 van
Blauwbos. Zij is
afkomstig van
Denderleeuw.

Wij verwelkomen Emelia De
Maesschalck op kamer 2.17 van
Sterrebos. Zij is afkomstig van Aalst.
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Linda Vanschaemelbroeck startte op 27 december als
medewerker broodkeuken / sociaal restaurant / vaatwas.
Linda heeft al wat jaren ervaring als logistiek
medewerker in een woonzorgcentrum op haar teller
staan.

Chineeritz Barcenas – met Filipijnse roots en al enkele
jaren verblijvend in Aalst – zal, naast Maya Makdissie,
mee instaan voor de logistieke ondersteuning op
Blauwbos.

De overeenkomst van Nancy Van den Steen nam een
definitieve start op 11 januari. Nancy beschikt over de
kwalificatie zorgkundige. Zij start als eerste in het project
logistieke ondersteuning in de zorg op Lijsterbos waarbij zij
een gedeelte zorgtaken en een deel logistieke taken voor
haar rekening zal nemen.

12

Adelheid Denys, zorgkundige en géén onbekende voor
Meredal maar wel om medische redenen langere tijd niet
actief geweest, herstartte op 17 januari op de afdeling
Lijsterbos, eveneens in de functie van logistiek
medewerker in de zorg.

In het zorgdepartement, meer bepaald op de afdeling Lijsterbos,
verwelkomen wij op 14 februari Jonas De Wulf, zorgkundige van
opleiding. Al sinds 2012 is Jonas actief in de ouderenzorg. Omwille van
de afstand zocht en vond hij een job dichter bij huis.

Naast het project logistieke ondersteuning in de zorg is
nog een zorgproject opgestart: een 2de leefgroep op
Blauwbos, in het vroegere lokaal van NOAH. Sanne
Van Den Broecke, reeds gestart op 1 februari, genoot
de opleiding ‘Leefgroepenwerking’ en zal in de nabije
toekomst fungeren als begeleider in die 2de leefgroep.
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Bewoners jarig in april 2022
4 april Maria Van Haverbeke 94 jaar Sterrebos
5 april Jeanne (Zr Machteld) Wijns 94 jaar Sterrebos
14 april Paula Van Nuffel 93 jaar Blauwbos
15 april Jos Kerckhofs 101 jaar Blauwbos
16 april Georges De Rick 97 jaar Blauwbos
20 april Yolande Quintijn 74 jaar Sterrebos
20 april Achiel Bruggeman 84 jaar Sterrebos
22 april Godelieve De Groot 89 jaar Lijsterbos
24 april Maria Van Impe 90 jaar Blauwbos
25 april Lutgarde Van Der Biest 90 jaar Sterrebos
28 april Rita De Swaef 71 jaar Blauwbos
29 april Willy Van Boxstael 72 jaar Sterrebos
Bewoners jarig in mei 2022
1 mei Agnes (Zr Veerle) De Corte 86 jaar Blauwbos
1 mei Lucienne Sleeuwagen 90 jaar Lijsterbos
2 mei Roger Eeckhout 86 jaar Lijsterbos
2 mei Zr Lydia Van Hamme 85 jaar Lijsterbos
10 mei Willy Annaert 88 jaar Lijsterbos
10 mei Anna Meurrens 87 jaar Blauwbos
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Bewoners jarig in mei 2022
19 mei Gabriëlle De Cooman 84 jaar Blauwbos
25 mei Nicole Van Tittelboom 86 jaar Sterrebos
26 mei Jacqueline Van Der Taelen 88 jaar Sterrebos
Bewoners jarig in juni 2022
7 juni Erna Van Den Broecke 70 jaar Sterrebos
12 juni Marie-José Wellekens 78 jaar Sterrebos
17 juni Palmyre ( Zr Angeline) Meert 98 jaar Blauwbos
21 juni Leona Schockaert 88 jaar Sterrebos
22 juni Cecilia Van Der Meulen 77 jaar Sterrebos
22 ,juni Angele Verbraekel 89 jaar Sterrebos
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Personeel jarig in april 2022
2 april Martine Rottiers 56 jaar - Blauwbos
7 april Marte Van Langenhoven 27 jaar - Ergo-animatie
8 april Karine De Looze 60 jaar - Sterrebos
12 april Marijken Ligot 25 jaar - Lijsterbos
15 april Arlette Bruyninckx 56 jaar - Lijsterbos
20 april Olena Roelandt 32 jaar - Lijsterbos
24 april Anouk De Graeve 31 jaar - Blauwbos
27 april Bea Wauters 65 jaar - Adj. Directeur
28 april Veerle D'Herde 58 jaar - Boekhouding
Personeel jarig in mei 2022
5 mei Martine Van Den Meerssche 58 jaar - Onderhoud
5 mei Ignace Haentjes 45 jaar - Onderhoud
5 mei Melina De Schryver 39 jaar - Verantw. bewonerszorg
7 mei Sylvia Dooremont 51 jaar - Sterrebos
9 mei Katrien Haegeman 41 jaar - Sterrebos
12 mei Sieglien Huys 37 jaar - Sterrebos
12 mei Ellen Lievens 27 jaar - Lijsterbos
14 mei Hans Callebaut 32 jaar - Blauwbos
15 mei Koen Vonck 34 jaar - Keuken
15 mei Sophie Vanloffelt 27 jaar - Blauwbos
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Personeel jarig in mei 2022
16 mei Jonas De Wulf 30 jaar - Lijsterbos
19 mei Patiannie Makila Badine 21 jaar - Sterrebos
21 mei Melissa Van Nuffel 30 jaar - Sterrebos
31 mei Mieke Wandelseck 44 jaar - Lijsterbos
Personeel jarig in juni 2022
1 juni Katleen Van De Slijcke 44 jaar - Woonassistent
2 juni Ann Van Ro 57 jaar - Keuken
3 juni Bart Galle 61 jaar - Technische dienst
3 juni Mieke Vermassen 59 jaar - Kiné
3 juni Linda Vanschaemelhout 57 jaar - Keuken
6 juni Katrien Wuytack 35 jaar - Onthaal/administratie
16 juni Karine D'Haese 61 jaar - Keuken
23 juni Femke Van Den Haute 18 jaar - Blauwbos
25 juni Cindy Coppens 38 jaar - Keuken
28 juni Sandra Malfroy - 46 jaar - Onderhoud
29 juni Veronique Rosseel 46 jaar - Ergo/Animatie
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022
Erpe- Mere
Beelden in de straat, zij vertellen hun verhaal ...
C for Charlie (Ashage - Aaigem)
Dit zeer jonge monumentje bestaat uit een
ruw gekapte schijf hardsteen, waarop twee
foto's, een tekstplaat, een kruis en de schroef
van een vliegtuig zijn aangebracht. In het
plaveisel voor het memoriaal ligt een
vijfpuntige ster.
Het herinnert aan de crash van een
Amerikaanse bommenwerper B24, die hier op
29 mei 1944 om 2 uur 30 neerstortte. Het
toestel was op zijn terugweg van de
droppingszone naar basis Harrington, GrootBrittannië. De schutter, Richard Hawkins,
kwam daarbij om het leven. De rest van de
bemanning kon met de hulp van inwoners van
Aaigem, gered worden.
Op 29 mei 2002 werd, op initiatief van de
Vaderlandslievende Kring Haaltert en met
medewerking van het gemeentebestuur van
Erpe-Mere, deze gedenkplaat onthuld. De
piloot Henry Wolcott was daarbij aanwezig.
De rugbyspeler (Oudenaardsesteenweg - Bambrugge,
Gemeentelijke sporthal)
Een deels fijn gepolijste, deels ruw gekapte figuur uit wit
Bourgondisch marmer siert de ingang van de gemeentelijke sporthal
van Erpe-Mere.
Hij kreeg de grote trekken van een rugbyspeler mee omdat die figuur
zich, door zijn soepelheid en spanning, het beste voor dat doel leent.
Het beeld is tegelijk abstract en concreet. Het draagt de signatuur :
"h. de somer 1992".
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Erpe-Mere in de kijker ...
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De "sokkel" bestaat uit enkele stukken
zandsteen uit de groeve die vroeger op deze
plek werd uitgebaat (Steenberg). Het beeld is
een sportfiguur die het balspel symboliseert.
Het beeld werd in opdracht van het
gemeentebestuur in 1993 onthuld. Het is een
werk van de plaatselijke beeldhouwer
Herman De Somer.

Zonder hoop kan men niet leven (Lange
Ommegangstraat - Erpe)
Aan de ingang van de nieuwe begraafplaats
te Erpe staat een sculptuur met als opschrift
: "Zonder hoop kan men/niet leven".
Deze bronzen beeldengroep bestaat uit
twee delen: rechts staat een ascetische
figuur in lang gewaad en met de armen
opgeheven, links twee zingende kinderen
met een boek en een bloemenbos in de
hand. Op deze bijzondere plaats wil
beeldhouwer Herman De Somer er ons op
wijzen dat we over de dood heen moeten
blijven geloven in het leven. Voor iedere
overledene is er immers de hoop dat hij
blijft verder leven in zijn kinderen, zijn werk
of in zijn betekenis voor andere mensen. De
beelden werden samen met de nieuwe
Uit : Heemkunde
begraafplaats ingehuldigd op 14 april 1995.
Vlaanderen vzw 2004
Beiden zijn gesigneerd "h.d. somer 1995".
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Erpe-Mere : een oase voor kunstenaars
Erpe -Mere is een oase voor kunstenaars. Sommige zijn er geboren
en getogen. Anderen hebben na hun creatieve jeugdjaren hun kunst
uitgedragen naar soms verre horizonnen. En nog anderen zijn er
komen wonen .
Er zijn schilders, beeldhouwers, zangers, dichters, acteurs.......
Jan Marie Albert De Wilde (Aalst, 1 jan 1944)
is een Belgische zanger, tekstschrijver, gitarist en
kleinkunstmuzikant. Begin jaren 70 groeide De
Wildes bekendheid als zanger tijdens het
Humorfestival van Heist. Hij werd populair dankzij
zijn bizarre podiumpresence en ironische en
sarcastische, dan weer tedere liedjes.Tot zijn
bekendste liedjes behoren Een vrolijk lentelied,
Joke, Hè hè, Eerste sneeuw, De fanfare van
honger en dorst en Walter, ballade van een
goudvis.
Sinds enkele jaren woont hij in de gemeente
Aaigem, die regelmatig onderwerp uitmaakt van
zijn liedjesteksten.
Herman de Somer(Erpe 25 Aug 1923 – Erpe 16 Nov 2008)
Herman De Somer, kunstenaar van Erpe, vestigde zich na WO II in
Vlekkem. Hij had er een atelier van kunstmeubelen . Hij realiseerde ook
een schat aan beelden in hout, steen en brons.
De Heemkundige Kring van Erpe-Mere omschrijft de betekenis van
Herman De Somer als 'een man waarvoor iedereen in Erpe-Mere veel
respect opbracht, en die als kunstenaar en politicus een rol heeft
gespeeld in de gemeente'
Zijn talrijke werken maken hem zo goed als onsterfelijk in Erpe-Mere.'
De gemeente telt tal van herinneringen aan hem: kunstwerken in
Vlekkem, aan de Steenbergsporthal in Bambrugge, aan de begraafplaats
in Erpe, de Sint-Martinusschool, de kerk van Erondegem, de pastorij van
Mere enzovoort.
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In september 2008 werd in Vlekkem zijn laatste
creatie onthuld: de Sopdrager.
Vlekkemnaren hebben de bijnaam van 'sopeters'
en dus koos Herman De Somer, die gedurende
twaalf jaar (tot aan de fusie der gemeenten in
1976) burgemeester was, voor ziijn laatste
kunstwerk de uitbeelding van een 'sopdrager'. Een
jonge sopdrager is de knaap die 's middags de pap
bij de landbouwers op de velden droeg en tegelijk
moest dienst doen als boodschapper. Zo verzorgde
hij de communicatie tussen de werkende boeren
en de boerin op het erf.
Enkele jaren gelden werd ook een fiets- en
wandelroute van vijftien kilometer ontwikkeld, die
alle belangrijke kunstwerken aandoet die van
Herman De Somer in de gemeente te vinden zijn.
Anton Cogen °Lokeren 14 mei 1946)
Biografie. Anton Cogen werd geboren te Lokeren
op 14 mei 1946. Groeide op in Gent, als zoon van
de meid (Emma Van Bastelaere) en butler (Leon
Cogen) van baron De Hemptinne te Gent. Hij
spendeerde veel tijd in Lokeren bij zijn
grootouders.
Zijn bekendste rol is die van de Bolle in De
Paradijsvogels (toneelstuk, 2005). Hij speelde
gastrollen in De Collega's (bankovervaller)
Heterdaad (rechter),Stille Waters (wielertoerist),
Recht op Recht (voorzitter van de rechtbank), Thuis
(bakker Teugels), Wittekerke (Carlos Quagebeur),
Zone Stad, F.C. De Kampioenen (3 x), Hij speelde
een hoofdrol in de tv-serie Mega Mindy, als
Commissris Migrain
Acteur-regisseur Anton Cogen woont in Aaigem.
21

Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Koen De Graeve (Aalst, 28 april 1972)
De Graeve studeerde in 1995 af aan Studio Herman
Teirlinck en was sindsdien vooral actief in het
theater en speelde verder enkele gastrollen in
verschillende televisieseries.
In 2010 kreeg hij de televisiester van beste acteur
bij de derde Vlaamse Televisie Sterren voor zijn rol
in Van vlees en bloed. Slechts een week later mocht
hij tijdens Humo's Pop Poll Deluxe tevens de
medaille voor beste acteur in ontvangst nemen. In
hetzelfde jaar won hij bovendien Beste Acteur op
de Vlaamse Filmprijzen. In 2012 kreeg hij de
televisiester van beste acteur bij de vijfde Vlaamse
Televisie Sterren voor zijn rol in De Ronde.
Koen is de zoon van André De Graeve (Mere). Hij
bracht zijn jeugdjaren door in Mere.

Paul van Impe ( Kerksken 1951)
Geboren in 1951 “ bleek hij al gauw als kind een begaafd tekenaar te
zijn. .
De oer-drijfveer in het schilderen van Paul Van Impe is het verlangen en
de drang om vorm te geven aan zijn gevoelens, emoties en beleving in
de levensfase waarin hij zich bevindt.
Het kleurenpalet is variabel, contrastrijk, levendig of subtiel in tinten en
nuances, nooit somber of monochroom.
Felle kleurpartijen die sfeer en emotie oproepen trekken het meest de
aandacht in het werk dat Paul Van Impe . Op een speelse manier maakt
hij een binding tussen de kleurvlakken met zijn gekende lijntekeningen,
krassen, sterke omlijning, tekstfragmenten, en extra kleuraccenten.
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Jaarthema 2022
Waar het doek eerst als een abstract beeld overkomt, blijkt na observatie
in het werk een verhaal aanwezig te zijn dat de kijker zelf kan lezen en
construeren met de diverse elementen die men ontdekt,
De kunstenaar spreekt hierbij zijn onnoemelijke archief aan symbolen en
emoties aan dat hij in zijn innerlijke wereld heeft aangelegd doorheen de
jarenlange evolutie in zijn werk.
Hij beeldt op een gedreven wijze de wereld uit zoals hij die ziet, droomt,
fantaseert of zoals hij die, in het schildermoment zelf, beleeft.
Paul is voorzitter van de gemeentelijke kunstcommissie Erpe-Mere. Hij
woont in Burst
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Bezienswaardigheden in Erpe-Mere.
Kruiskoutermolen
De Kruiskoutermolen is een staakmolen (standerdmolen), van het type
'driezolder'. De molen beschikt over drie steenkoppels, en is verder extra
uitgerust met een buil en een graankuiser (in kombuis).
De molen is uitgerust met een metalen geklinknageld wiekenkruis. De
roeden zijn uitgerust met het 'Van Bussel' wiekverbeteringssysteem. Ook
remkleppen werden aangebracht op alle vier de wieken.
Tijdens de vermelde dagen op de draaikalender zijn de molenaars
aanwezig. Buiten deze dagen kan er ook een bezoek gebracht worden
aan de molen mits verplicht vooraf te reserveren bij EMotia, dienst
toerisme via e-mail: toerisme@erpe-mere.be. Alle bezoeken zijn gratis.
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Honegem
Het natuurlandschap Honegem beslaat ruim 200 hectare. Het gebied
bestaat uit weiden en meersen, enkele bosjes en oude turfputten. Het
maakt deel uit van het beschermd landschap Honegem-Solegem-StApollonia.
Centraal liggen de turfputten in Erpe. Rond de putten was er een uniek
moerasgebied. Op de plaats waar ooit een meander van de Molenbeek
verveende, werd er tot het einde van de 19de eeuw turf gestoken die
lang voor steenkool, bij ons als brandstof gebruikt werd.
Nadien werd de depressie in gebruik genomen als vlasrootput. Het vlas
werd in de putten gelegd met zwarte els en zware stenen erover. Na een
week rusten kwam de vlasvezel los en kon hij gebruikt worden om te
spinnen.

Leuk is het geheimzinnige verhaal van Joos d'Hooghe. Niemand weet wie
hij is of waar hij vandaan kwam. Hij verdronk in de Honegemse
turfputten in 1744. Gewoon een ongeluk of is hij toch om het hoekje
geholpen?
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Enkele oude gebouwen aan de rand van het gebied zijn ankers in dit
wijde landschap. Het Doornlarekapelleke is gebouwd langs een
historische kerkwegel. Het staat onder een oude rode meidoorn. Het
Gillekeshof is een prachtige eeuwenoude vierkantshoeve die
momenteel gerestaureerd wordt. De nog draaiende Cottemmolen
op de Molenbeek is industriële archeologie van de bovenste plank.
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TRAGE TRAPPERS WANDELING MERE – ERFGOEDDAG – ZO 24 APRIL
Op zondag 24 april is het Erfgoeddag! Om het erfgoed van Erpe-Mere in
de kijker te zetten, werden 9 Trage Trappers Wandelingen ontwikkeld.
Wandelingen voor trage trappers zijn routes rondom de rust- en
verzorgingstehuizen in Erpe-Mere. Er wordt hierbij aandacht besteed aan
de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en personen die moeilijk te
been zijn. Zo kunnen rusthuisbewoners en minder mobiele personen
genieten van een uitgestippelde wandeling in de buitenlucht. Uiteraard is
de wandeling bedoeld voor iedereen: jong en oud, buggy of rolstoel, met
de wandelstok of aan een arm wandelen – alles is mogelijk.
Vanuit WZC Meredal starten maar liefst 4 Trage Trappers wandelingen,
allemaal luswandelingen waarbij de kleinste afstand 2km bedraagt en je
meer een wandeling in het dorp zelf maakt terwijl de langste bijna 4 km
is en je na een pittige klim tot aan de Kruiskoutermolen komt.
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Op de website van Erpe-Mere kan je alle info hierover terugvinden.
Ondertussen zijn er al 9 wandelingen: 3 in Aaigem, 4 in Mere en 2 in
Erpe.
Iedereen hartelijk welkom op 24/04 bij de lancering van de Trage
Trappers Wandelingen Mere.
Op 24/04 zullen een ruim aantal brochures ter beschikking van
bewoners en wandelaars hier te bekomen zijn.
PRAKTISCHE INFO:
Trage Trappers Wandeling Mere
Deelname is gratis
Zondag 24 februari 2022, doorlopend tussen 14u en 16u
Start en aankomst: WZC Meredal, Vijverstraat 38, 9420 Erpe-Mere
Meer info: www.erfgoedceldenderland.be/tragetrappers
Trage Trappers is een project van gemeente Erpe-Mere, Erfgoedcel
Denderland, Heemkundige Kring Erpe-Mere en de Streekspiegel vzw.
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Voor u gelezen ...
Robert Beirens, de laatste champetter van Erpe-Mere.
Robert , de laatste champetter van Erpe-Mere, hielp mensen zodat ze
minder belastingen moesten betalen en zij “zorgden er voor dat hij
nooit dorst kreeg”, lacht de man. “Diefstallen en inbraken waren heel
erg zeldzaam en een verkeersongeval hadden we ook niet elke week..
“Ik was niet uitzonderlijk streng, maar kinderen wegjagen aan de
gevaarlijke Molenbeek deed ik wel geregeld.”
Samen met het gemeentepersoneel was het ook
vaak gezellig. “Geregeld staken we vanuit het
gemeentehuis de Nieuwstraat over om in het
café - waar nu Bierbuik is - iets te drinken. Met de
ramen van het gemeentehuis open, was de
telefoon hoorbaar.” De grote verandering kwam
er met de gemeentefusie van 1976. “Plots waren
we met zes en kwam er een commissaris
waardoor het 'losse' verdween.”
Van alle politiemensen die de fusie tot Erpe-Mere
meemaakten is Robert Beirens vandaag de enige
die nog leeft. Mooiste herinnering heeft hij aan de Touroverwinning
van dorpsgenoot Lucien Van Impe en de daaropvolgende
overrompeling van Mere. “Het café van vader Van Impe was schuin
over mijn deur en net als iedereen leefde ik toen geweldig mee. Het
was een prachtige periode.” En dat vindt hij ook
vandaag nog over zijn carrière die in 1988
eindigde. “Ik zou het meteen opnieuw doen, maar
wel in dezelfde periode”, besluit hij.
Wij zien Robert bijna dagelijks in het
seniorenrestaurant van Meredal waar hij geniet
van een lekkere maaltijd en een gezellig praatje.
KOEN MOREAU 27-01-18
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Oplossing vorige quiz

1. Jan De Wilde kleinkunstzanger
2. Koen De Graeve acteur
3. Eveline Cannoot zangeres
4. Herman De Somer kunstenaar
5. Lucien Van Impe wielrenner
6. Odette Sonck zangeres
7. Michel Van Aerde wielrenner
8. Jan Coppens - pastoor
9. André De Graeve kunstenaar
10. Anton Cogen - acteur
11. Paul Van Impe kunstenaar
12. Jef Van Den Steen brouwer
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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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Niet waarlijk dood zijn zij
die in onze harten

Edith Scheerlinck

leven ....

Herman De Vulder

Rosa Blontrock

Agnes Vercruysse
Suzanne Trog
Petrus Janssens
Simonne Meert
Alfons Gijsels
Paul De Leenheer
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Lentegedicht

Vogel
Dag, kleine, zwarte vogel,
Dag, merelaar!
Ik zie u wel, daar,
in de notelaar.
Ik heb uw helder liedje
dit voorjaar
niet gehoord,
ik zag u, in april,
niet ijverig bouwen
aan een nest…
Vondt gij geen merelvrouwke?
Vondt gij geen eitjes,
warmpjes toegedekt…?
Hebt gij, net zoals wij,
aan ophokplicht geleden?
Mocht gij niet fluiten
in de zoete maand van mei?
De avond kwam met klokgeluid
maar zonder vogelzang.
Ach, merelman!
Wij zagen onze vrienden niet
en wij verwachten vruchteloos
uw troostend lied.
Aleidis Dierick
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Groepsinterview

Over Erpe-Mere ...

Onvergetelijke gebeurtenissen uit het verleden van Erpe-Mere.
Roger Stalpaert, Roger Verbraekel, Maria Verbraekel, Agnes Van
Gijseghem, Cecile Van Herpe, Denise Rottiers en Irène Van Den
Bossche haalden herinneringen op bij het bekijken van oude foto’s.
Ieder dorp had vroeger zijn eigen processie. Vertel eens…
Irène: In Burst ging ieder jaar de processie van Sint-Pieter uit.
Maria: In Bambrugge was dit de St.-Anna processie. Het klooster was het
middelpunt van de bedrijvigheden. De kostuums werden er bewaard en
iedereen kon zich daar gaan omkleden. Zr. Brigitte organiseerde jarenlang
alles.
Cecile: Veel kinderen namen deel als figurant en waren verkleed. De
Plechtige Communiekanten stapten ieder jaar verplicht mee.
Maria: Ik heb zelf nog deelgenomen in het jaar van mijn Plechtige
Communie; we waren toen allemaal verkleed als engelen.
Irène: Een aantal volwassenen was verkleed als heilige zoals de Heilige
Cecilia.
Agnes: Vooraan in de stoet liepen de vendelzwaaiers met de vlaggen. Het
muziekkorps stapte ook altijd mee.
Roger: De pastoor liep mee onder een processiehemel.
Maria: In Bambrugge droeg de pastoor een relikwie van St.-Anna onder de
processiehemel. Mijn vader deed tijdens de oorlog een belofte: als
Bambrugge gespaard bleef van bommen, dan ging hij na de oorlog een
kapel bouwen. Hij hield zijn belofte en metste eigenhandig de
St.-Annakapel!
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De processies zijn ondertussen in de meeste dorpen verdwenen. Wat
wel nog een jaarlijkse traditie is gebleven, is de paardenommegang ?.
Agnes: Oh ja, die bestaat nog steeds; het is nog niet zolang geleden dat er
ook een kudde schaapjes meeliep samen met de schaapherder.
Irène: In Burst is er een grote paardenommegang in juli ter gelegenheid
van St.-Pieter. Deze ommegang bestaat al heel lang en is de oudste van
Erpe-Mere.
Roger Stalpaert: In Mere lopen er ieder jaar heel veel paarden mee. Er
zijn ook telkens meer en meer paardenkoetsen.
Cecile: De pastoor zit in de eerste koets. Op het einde van de ommegang
zegent hij de paarden en hun ruiters.
De avondmarkten, vuurwerken en koersen ter gelegenheid van de
jaarlijkse kermis, zijn ook in stand gebleven.
Allen: Ja! De avondmarkten trekken nog altijd veel volk.
Agnes: Overal staan standjes. Ook eet-en drankstandjes zoals een
druppelkot.
Maria: Er wordt vooral veel “getoeterd”!
Roger V. Mijn huis stond halfweg de kraampjes. Ik was ieder jaar één van
de eerste op pad. Als het koers was, kwamen er altijd coureurs bij ons
thuis om zich te wassen en om te kleden.
Agnes: Ik heb gedurende 7 jaar café “ Mereland” in de Nijverheidsstraat
uitgebaat. In die tijd vertrok de koers altijd aan ons café en arriveerde in
de Steenstraat. Het organiserende bestuur had boven het café een ruimte
ter beschikking. Ik zorgde voor hun drank en maakte pistolets.
Irène: Sint Pieterskermis in Burst wordt altijd afgesloten met een
vuurwerk. Ik ben nooit ter plekke gaan kijken want ik zag het vanuit mijn
huis.
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Groepsinterview

Over Erpe-Mere ...

Dé meest onvergetelijke gebeurtenis is ongetwijfeld de tourzege van
Lucien Van Impe in 1976. Hoe beleefden jullie dit ?
Denise: Er was verschrikkelijk veel volk op de been!
Maria: Met de auto kon je Mere niet binnen. Wij stonden vast op de
Oudenaardsesteenweg. Familie uit Brussel kwam speciaal naar hier maar
raakte ook Mere niet binnen.
Cecile: Vooral in de Magerstraat, ter hoogte van het café van Luciens
ouders, zag het zwart van het volk en was het drummen. Wij woonden er
niet ver vandaan. Van heinde en verre kwamen ze naar het café afgezakt.
Dat duurde bijna 14 dagen!
Roger S. : Ik ben ook gaan kijken. Het café was volledig geel geverfd met
onderaan een boord met rode bollen. Op de zijmuur stond een portret van
Lucien.
Denise: Groot en klein droeg een bolleketjestrui of een gele trui!
Cecile: Er waren ook zakdoeken met rode bollen. Toen Lucien met zijn
vrouw Rita arriveerde in Mere, heeft de politie hem moeten verstoppen en
langs achter binnensmokkelen in het café.
Agnes: In september werd er een officiële huldestoet georganiseerd. Heel
wat verenigingen hadden voor die gelegenheid een praalwagen gebouwd.
Meestal in het geel of met rode bollen. Lucien en Rita zaten in een luxecabriolet. Ik herinner mij nog goed het moment dat ik hem persoonlijk een
hand kon geven terwijl ze traag voorbijreden.
Maria: het was een mooie en lange stoet! Zo’n gebeurtenis maak je maar
één keer mee.
Roger S. : Lucien is eigenlijk té lang helper van een kopman moeten
blijven; hij was de beste klimmer van zijn generatie en had eigenlijk meer
kunnen winnen…
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Bewoner In de kijker
André, je werd geboren in Laken een
jaar voor de oorlog uitbrak. Hoe
verliepen je kinderjaren ?

André Van Den Broeck
Lijsterbos

Ik was de oudste van 9 kinderen. Samen
met mijn 5 broers en 3 zussen groeide ik
op in Molenbeek.
Ik ging er naar de plaatselijke
gemeenteschool tot mijn twaalfde. Daarna
deed ik er nog een zevende en achtste
jaar bij in een katholieke school. Toen was
de leerplicht nog beperkt tot 14 jaar.
Uiteindelijk was ik 15 jaar toen ik afstudeerde. Tijdens mijn laatste
schooljaar kreeg ik namelijk een acute blindedarmontsteking en een
buikvliesontsteking. Ik moest 3 maanden op herstel naar het preventorium
in Solière nabij Hoei. Daarna verbleef ik nog een tijdje bij mijn grootouders
tot mijn volledig herstel. Mijn schooljaar was niet meer te redden maar ik
mocht het gelukkig van mijn ouders overdoen. Zo haalde ik toch mijn
diploma!
Was je aangesloten bij een jeugd- of hobbyclub ?
Na twee jaar bij de plaatselijke scouts, maakte ik de overstap naar de jong
K.A.J. Ik was toen 14 jaar, de minimumleeftijd om lid te kunnen worden.
Vanaf 18 stapte ik over naar de K.A.J. Ik bleef er “militant” tot na mijn
legerdienst. We kwamen met een klein groepje samen in het huis van de
proost. Er werden gedachten uitgewisseld rond allerlei thema’s. Vooral de
rechten en plichten van de arbeidersklasse stonden centraal. Monseigneur
Cardijn, de stichter van de K.A.J., was ons grote voorbeeld.
Je kwam uit een gezin met 9 kinderen. Moest je dan legerdienst doen ?
Als oudste van het gezin kon ik vrijgesteld worden maar ik wou de ervaring
van het leger aan den lijve ondervinden. Mijn jongere broer heeft dan
gebruik gemaakt van de vrijstelling en is thuis gebleven.
Ik kreeg 3 maanden opleiding in Heverlee en werd daarna gestationeerd in
de Dossinkazerne in Mechelen. Op het einde van mijn legerdienst kreeg ik
hersenvliesontsteking en bracht ik nog meer dan twee maanden door in het
militair hospitaal van Berchem bij Antwerpen.
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Hoe verliep je beroepscarriere ?
Na het behalen van mijn diploma, ging ik aan de slag bij de RTT als
telegram- en expressbrievenbezorger in Brussel. Ik werkte er van mijn 15e
tot mijn 17e. Toen nam ik deel aan een examen bij de post. Ik slaagde en
kon starten in Laken. Daar bleef ik mijn ganse loopbaan werken tot ik op
57 jaar met prépensioen ging.
Ik deed 18 jaar nachtdienst. Dit was voornamelijk voorbereidend werk
voor de postbodes die ’s morgens vroeg aan hun ronde begonnen. Ook
zaterdagnacht was ik regelmatig van dienst. Dan gebeurde het soms dat ik
op zondagvoormiddag de post bezorgde bij het koninklijk paleis in Laken.
Ik woonde toen namelijk vlakbij de Japanse Toren en moest er toch
passeren. Het koningshuis had een uitzondering: ook zondag werd er post
bedeeld.
In 1958, het jaar van de expo in Brussel, werkte ik een jaar lang uitsluitend
voor dit project. Ik was er postbode gedurende gans de periode van
opbouw tot en met afbraak.
Na mijn jaren nachtdienst, schakelde ik over op de gewone dagdienst. Ik
kreeg toen een vaste toer in Laken. De ochtendshift startte om 6u ’s
ochtends tot ongeveer ’s middags. Na een onderbreking werd er nog een
tweede shift gewerkt van 15.15u tot 17 à 18u. Het waren dus lange dagen!
Ik heb dit gedaan tot ik met prépensioen ging.
Zijn er geen speciale herinneringen uit die lange periode die je zijn
bijgebleven?
Ik kan me voorstellen dat je als postbode toch wat hebt meegemaakt?
Natuurlijk ken je heel veel mensen als je jarenlang dezelfde vaste toer hebt!
In die tijd betaalden wij ook nog de maandelijkse pensioenen uit. Dit was
wel gespreid over drie dagen maar toch hadden we telkens veel geld op
zak. Ikzelf ben nooit overvallen geweest, maar ik ken een collega die met
een revolver beroofd werd.
Als postbode moet je ook door alle weer en wind! In de winter heb ik
dikwijls kou afgezien! Vooral mijn handen hadden het zwaar te verduren. In
de zomer was het dan af en toe heel warm en was het puffen geblazen.
Ook ijzel en sneeuw moesten we trotseren. Zo ben ik eens uitgegleden en
lag al mijn post volledig uitgestrooid.
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BewonerIn de kijker
Je woonde de laatste 30 jaar in Laken. Hoe verzeilde je dan in Meredal ?
Ik heb 1 dochter. Zij woont in Aalst. Toen mijn gezondheid achteruit ging,
heb ik haar zelf getelefoneerd en gevraagd om een woonzorgcentrum voor
mij te zoeken. Zo ben ik uiteindelijk in Meredal terecht gekomen, dichtbij
mijn dochter en woon ik nu reeds anderhalf jaar op Lijsterbos!

De Postbode
Elke dag op pad
door zon en regen
door weer en wind
van alles komen ze tegen
Een praatje met
een medemens
Een liefdevol gebaar
de postbode
die staat altijd klaar
Het zijn geen robots
ze moeten werken
voor hun geld
een duim voor jullie
want dat wordt op prijs gesteld
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De Meerse Pap naar Arr. A. De Graeve
Men zij aan Theems, aan Seine of Rijn geboren
Van Petersburg, van Mere of van Gent,
Dat deze spreuk nooit worde uit 't oog verloren,
Er is geen mens die 't Mereland miskent.
Ja elk bemint de wiege van zijn leven,
Ik zoek, en op welk dorpje men ook valt,
Het Mereland alleen kan vreugde mij geven
'k Ben Merenaar en Merenaar in het hart.
Samen Refrein
De Meerse pap en is niet slap,
Wij eten hem geren.
De Meerse pap en is niet slap,
Wij eten geren pap.
Een miljonair in zijne rijke zalen,
Verzade zichtaan Franse Chambertijn,
Hij drink' Champagne en Porto uit kristalen,
Maar ik voor mij, 'k veracht de kostb'ren wijn.
Komaan, 't Vlaamse bier vol zoetheid en vol
krachten,
In 't schuimend glas versmoor ik mijne smart.
'k Wil dan die wijn voor 't Vlaamse volk
verachten,
'k Ben Merenaar en Merenaar in het hart.
Samen Refrein
De Meerse pap en is niet slap,
Wij eten hem geren.
De Meerse pap en is niet slap,
Wij eten geren pap.
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Dat een poëet voor eer kampt en voor kruisen,
Zijn ziel verkocht aan 't een of 't ander volk.
Hij durve 's noods zijn moedergrond verguizen,
Hij blijve slaafs verzonken in de kolk.
'k En wil, 'k en zal maar enig dorp bezingen,
Een dorp alleen, in vreugde en in smarten.
Ziehier de kreet die steeds me zal ontspringen :
'k Ben Merenaar en Merenaar in het hart.
Samen Refrein
In 't Mereland, daar is 't plezant,
Wij blijven, wij blijven,
In 't Mereland, daar is 't plezant,
Wij blijven in ons land.
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Uittreksel uit het dagboek
'Opgewekt naar de
eindstreep'
Het laatste geheime dagboek van Hendrik Groen, 90 jaar:
‘Opgewekt naar de eindstreep’
Hendrik Groen publiceerde 2 dagboeken : ‘Pogingen iets van het
leven te maken’ en ‘Zolang er leven is’. Uit dit laatste dagboek
werden vorige jaargangen heel wat fragmenten in Rondom Ons
geplaatst. Voor 2022 gaan we grasduinen in zijn allerlaatste
dagboek, geschreven toen hij 90 werd!
Vooraleer aan het lezen te gaan eerst nog wat info over wat met
Hendrik gebeurde tussen het voorlaatste en laatste dagboek.
Vanwege de sluiting van het woonzorgcentrum waar hij eerst
verbleef is Hendrik Groen overgeplaatst naar een ander in Bergenaan -Zee, een kustdorpje in Noord-Holland. Ook in Bergen-op-Zoom
heeft het coronavirus alles af en toe op zijn kop gezet.
Het clubje dat hij had opgericht: ‘Oud-Maar-Niet-Dood’ (Omanido) is
uit elkaar gevallen. Evert, zijn beste vriend, is ondertussen
overleden maar heeft hem een afscheidscadeau nagelaten: een
hond met de gekke naam Juffrouw Janssen. Ook Eefje, zijn trouwe
vriendin overleed onlangs en Grietje is té verward en verblijft
ondertussen op een andere verpleegafdeling.
Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild is voor
hem: hij wordt steeds vergeetachtiger en verliest het overzicht. Dat
levert soms een hoop gestuntel op. Hij besluit daarom toch nog
een nieuw dagboek te beginnen in een poging wat meer grip op de
werkelijkheid te krijgen. Gelukkig heeft hij drie trouwe vrienden
die hem omringen: Leonie die 88 lentes telt, Frida die met haar 10
jaar hem doet denken aan zijn verongelukt dochtertje Aafje én de
hond natuurlijk. Samen met deze bondgenoten trekt hij zich – min
of meer opgewekt – naar de eindstreep.
Ondertussen is Hendrik Groen 91 jaar geworden en is hij er
lichamelijk wel nog maar zijn geest zit opgesloten in zijn eigen
hoofd of in zijn verleden als schoolmeester. Gelukkig is hij
geworden wat hij wenste te worden als hij dement zou zijn:
een keurige, opgewekte demente heer.
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Woensdag 11 maart
De directie heeft dringend verzocht om al het bezoek af te zeggen. Dat
is als een mokerslag aangekomen. Niet dat het hier zo'n storm loopt
met bezoek, maar het gaat om het principe. Meneer Blekemolen, de
directeur, was afgedaald uit zijn kantoor, iets wat hij zelden doet, om de
onheilstijding persoonlijk te komen brengen. Je zag hem zijn best doen
rust en medeleven uit te stralen.
'Samen slaan we ons erdoorheen,' besloot hij plechtig.
Mevrouw Brioche hief na het horen van het slechte nieuws haar handen
ten hemel en begon te jammeren dat het dan voor haar allemaal niet
meer hoefde.
'U krijgt maar één keer in de week een half uurtje bezoek van uw zoon,'
snauwde mevrouw Scholten tegen Brioche, 'mijn kinderen komen wel
drie keer een uur. Dus wat klaagt u nou ? Dat half uurtje visite kun je
toch makkelijk missen.'
'Mens, waar bemoei je je mee? Mijn zoon moet trouwens helemaal uit
Arnhem komen, dus is hij nog langer onderweg dan dat uurtje van u.'
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Komende activiteiten
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