Zomer 2022 - 3de kwartaal
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Een deugddoende
vakantie voor u allemaal.

Beste bewoner en familie,
Aan vakantiegevoel zal het u deze zomer niet
ontbreken in Meredal. Het activiteitenprogramma
voor juli en augustus dat onze animatieploeg samen
met de vrijwilligers heeft uitgewerkt neemt u mee
naar talloze prachtige vakantiebestemmingen.
Wij hebben de voorbije weken ontzettend genoten
van de herwonnen vrijheid op de pandemie. Elkaar
opnieuw kunnen ontmoeten, samen kunnen tafelen,
samen vreugde en verdriet kunnen delen in een
normale nabijheid met elkaar. Het is ontzettend
deugddoend de normaliteit van het dagelijkse
opnieuw te kunnen beleven.
Wanneer wij terugblikken op de crisis die wij hebben
doorgemaakt realiseren wij ons dat het niet louter
negatief is geweest. Zo hebben wij met onze
medewerkers efficiënter leren samenwerken om
ernstige crisismomenten het hoofd te kunnen
bieden. Wij hebben gezien dat de medewerkers, de
bewoners, de families en onze organisatie over
ontzettend veel veerkracht beschikken, die maakt dat
de nieuwe en vaak zware uitdagingen vanuit de
samenleving overbrugbaar worden.

Redactie
Carla De Block
Veronique Rosseel
Mieke Vermassen
Raymond Van Den Eeckhout
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De laatste maanden zijn wij met veel nieuwe
uitdagingen geconfronteerd geweest zoals : de covid
pandemie, de enorme stijging van de levensduurte,
de schaarste aan personeel op de arbeidsmarkt, het
ontstaan van oorlog, het tekort van grondstoffen,….
Ook in deze moeilijke tijden blijft de essentie van ons
werk het zorgdragen voor onze bewoners en hun
familie, onze medewerkers en vrijwilligers. Essentieel
hierbij is de dialoog en het overleg met alle
betrokkenen. Het bespreekbaar kunnen maken en
luisteren naar elkaar. Dit zijn belangrijke
basiselementen voor het ontwikkelen van de nodige
veerkracht om bijzonder moeilijke omstandigheden
te overwinnen.
Een deugddoende vakantie is nu een must voor
iedereen om onze batterijen opnieuw op te laden en
onze veerkracht op te bouwen.
Wij hopen u te mogen ontmoeten op een van de
komende activiteiten.

Redactie
Carla De Block
Veronique Rosseel
Mieke Vermassen

Een deugddoende vakantie voor u allemaal.

Raymond Van Den Eeckhout

Geert Hermans

4

LENTE 2022
Dansfeest met OKRA
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LENTE 2022

Modeshow met
onze vrijwilligers
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LENTE 2022
Ontbijt in De Valeriaan voor onze
jarigen
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LENTE 2022
Petanquen

Poëzienamiddag
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LENTE 2022

Zomerbar

Ijsjesfestijn
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Wij verwelkomen Antoine De
Potter op kamer 0.20 van
Lijsterbos. Voorheen verbleef hij
op een flat in de Merelaar.

Wij verwelkomen
Marcel De Clippeleer
op kamer 0.31 van
Lijsterbos. Hij is
afkomstig van ErpeMere.

Wij verwelkomen
Ghislena Provost op
kamer 1.14 van
Blauwbos. Zij is
afkomstig van
Haaltert.

Wij verwelkomen Lucia Van
Boxstael op kamer 2.13 van
Sterrebos. Zij is afkomstig van
Erpe-Mere.
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Wij verwelkomen Gustaaf De
Troyer op kamer 1.38 van
Blauwbos. Voorheen woonde hij in
Nieuwerkerken.

Wij verwelkomen Jan
Troch op kamer
1.33 van Blauwbos.
Voorheen woonde hij
ook in Erpe-Mere

Wij verwelkomen
Alfons Maesschalck
op kamer 1.10 van
Blauwbos. Voorheen
woonde hij op een flat
in De Valeriaan.

Wij verwelkomen Paul
Neckebroeck op
kamer 1.04 van
Blauwbos. Voorheen
woonde hij in een flat
in De Valeriaan.

11

Wij kennen sinds april een grote instroom aan nieuwe
medewerkers. Gezien het aantal beperken wij ons tot een
opsomming.
Makadissa Maya
19/04/2022
Zorglogistiek
Kadjuru Mushagalusa Nathalie
19/04/2022
Onderhoud
De Troyer Els
13/06/2022
Dienstencheques
De Pelsmaeker Raya
16/05/2022
Zorgkundige
Verbeken Kjenta
19/05/2022
Zorgkundige
De Smedt Lissa
20/06/2022
Verpleegkundige
12

Vyverman Dixie
01/06/2022
Zorgkundige
Muylaert Sarah
13/06/2022
Keukenmedewerkster
Vandewiele Barbara
04/07/2022
Verpleegkundige

Nieuwe medewerkers die weldra starten :
• Op 01/09/2022 start Hayat Akachar in het onderhoud
• Op 01/08/2022 start Isabelle Tondeurs als praktijkcoach
zorgmedewerkers. Deze nieuwe functie richt zich in het bijzonder
op de integratie van nieuwe medewerkers, stagiaires en
studenten.
We heten hen van harte welkom.
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Bewoners jarig in juli 2022
6 juli Maria De Swaef 93 jaar - Sterrebos
12 juli Norma Van Nuffel 82 jaar - Blauwbos
13 juli Simone Delahousse 75 jaar - Sterrebos
17 juli Lian Slootmans 86 jaar - Sterrebos
18 juli Angele Volkaert 83 jaar - Sterrebos
22 juli Mariette De Saedeleer 94 jaar - Lijsterbos
23 juli Remi D'Haes 89 jaar - Lijsterbos
25 juli Irène Van lysebetten 83 jaar - Blauwbos
29 juli Marcel De Clippeleer 86 jaar - Lijsterbos
29 juli Odette Van Geyt 78 jaar - Lijsterbos
Bewoners jarig in augustus 2022
3 augustus Paul Neckebroeck 86 jaar - Blauwbos
4 augustus Maria Vermaeren 79 jaar - Sterrebos
10 augustus Mariette D'Haese 83 jaar - Lijsterbos
15 augustus Lutgard Van De Perre 87 jaar - Blauwbos
17 augustus Firmin De Winne 76 jaar - Lijsterbos
21 augustus Julia Van Den Eeckhout 89 jaar - Blauwbos
27 augustus Yvonne Stalpaert 89 jaar - Lijsterbos
31 augustus Julia De Kerpel 87 jaar - Lijsterbos
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Bewoners jarig in september 2022
1 september Roger Verbraekel 86 jaar - Blauwbos
1 september Cecile Van Herpe 94 jaar - Lijsterbos
6 september Diane De Brouwer 86 jaar - Lijsterbos
13 september Maria Van Pamel 99 jaar - Blauwbos
18 september Simonne Goethals 89 jaar - Sterrebos
23 september Emma Buysse 85 jaar - Lijsterbos
24 september Renilde Sterck 91 jaar - Blauwbos
25 september Madeleine De Keyser 94 jaar - Blauwbos
27 september Michael Beeckman 88 jaar - Blauwbos
30 september Alphonsine Praet 81 jaar - Sterrebos
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Personeel jarig in juli 2022
3 Juli Monique De Nijs 61 jaar- verpleging Lijsterbos
5 Juli Ann Debruyn 54 jaar – verpleging Blauwbos
5 Juli Saskia Ponnet 45 jaar – broodkeuken
7 Juli Celien Lievens 26 jaar – zorgkundige Sterrebos
12 Juli Nele Brondeel 49 jaar – kiné Lijsterbos
18 Juli Rudy Neetens 58 jaar – onderhoud
18 Juli Ruby Fernandez 35 jaar - broodkeuken
24 Juli Lydia Roos 57 jaar - personeelsdienst
27 Juli Patricia Gijsels 61 jaar – onderhoud
29 Juli Iris Merrie 51 jaar – zorgkundige Lijsterbos

Personeel jarig in augustus 2022
11 Augustus Maya Makdissie 28 jaar- logistiek Blauwbos
12 Augustus Noortje Smet 23 jaar- verpleging Sterrebos
13 Augustus Marijke Verschingel 62 jaar- verpleging Lijsterbos
17 Augustus Sarah Haentjens 39 jaar- zorgkundige Blauwbos
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Personeel jarig in augustus 2022
21 Augustus Marissa Bauwens 22 jaar – ergo Lijsterbos
26 Augustus Anneke De Meester 47 jaar – verpleging nacht
26 Augustus Sarah Francis 39 jaar – verpleging/administratie
27 Augustus Gladys Guevarra 42 jaar – onderhoud
27 Augustus Maaike Philippart 40 jaar – administratie
30 Augustus Andy Vekemans 31 jaar – verpleegkundige Blauwbos
Personeel jarig in september 2022
3 September Christine Van Impe 63 jaar – zorgkundige nacht
20 September Geert Hermans 53 jaar - directeur
28 September Silke Van Der Eecken 39 jaar – zorgkundige Sterrebos
30 September Kirsten De Cock 32 jaar – zorgkundige Blauwbos
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022
Erpe-mere Bezienswaardigheden
Hoeve Van Den Bossche (Aaigem)
Hoeve Van Den Bossche ligt op 50 meter van het natuurgebied Den
Dotter. Een ideale plek dus om als wandelaar, fietser, … even te stoppen
voor een ijsje, pannenkoek, brusselse wafel, milkshake, streekbiertje of te
genieten van het adembenemende uitzicht.
Aaigemdries 11, Aaigem,
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022
Het Vissershof (Mere)
't Vissershof is een heuse “place to be” voor jong en oud. In de zomer
kan je er op ’t terras genieten van een lekker biertje, kinderen vinden er
hun gading op de trampoline of op de voetbalweide, vissers gooien er
hun lijntje uit, wandelaars hebben er een ideale tussenstop,
Nijverheidsstraat Mere

Het Hofschuurke (Mere)
Een gezellig, rustgevend & authentiek kader met een ruim zonneterras
gelegen aan de Molen van Broek. De Molen van Broek werd
opgetrokken voor 1571. De molen is altijd een korenmolen geweest . In
1994 werd de molen beschermd als monument en de omgeving als
dorpsgezicht. De vallei van de Molenbeek werd in 2004 als landschap
beschermd.
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

De Kruiskoutermolen (Mere)
De molen werd opgetrokken voor 1384 en stond tot 1921 in
Nieuwerkerken. Men vermoedt dat hij opnieuw heropgericht is in 1632.
In 1923 2 jaar na de verhuis werd hij in Mere heropgericht. Hij werd in
2004 gerestaureerd.De staakmolen is van het zeldzame type
driezolder. De molen heeft drie koppels maalstenen, aangedreven door
drie kamwielen op de molenas. De molen heeft enkel dienst gedaan
als korenmolen. In 1956 werd de molen beschermd als monument.
De molen kan bezocht worden na afspraak op de toeristische dienst.
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Dikke Kapel ( Mere)
De 'Dikke Kapel' staat aan het kruispunt van de Ommegangstraat en de
Kruiskouterstraat in Mere. De fraaie barokkapel, die wordt omringd door
linden, dateert uit 1640. In 1975 werd de kapel beschermd als
monument. De onmiddellijke omgeving van de kapel, met de bomen en
het struikgewas, is een beschermd landschap.
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Erpe- Mere. Natuurgebied Den Dotter
Het klinkt een beetje als een koddige bever, maar het is eigenlijk een
prachtig natuurgebied in Haaltert en Erpe-Mere. Hier stap je in een
geweldige mix van natuurlandschappen, weilanden, broekbossen,
glooiende koutergebieden en de Molenbeek – allemaal onder het
goedkeurend getsjirp van talloze vogeltjes.
"Den Dotter" is gelegen in Aaigem langsheen beide oevers van de
Molenbeek, tussen het gehucht Gotegem en de Engelsmolen. De
perimeter omvat ongeveer 250 ha. die bestaat uit de vallei van de
Molenbeek (hooilanden, broekbosjes en rietland), enkele zijvalleitjes en
landschappelijke waardevolle kouters.
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022
Heb je dorst gekregen van het stappen, wandel dan recht Café Cabaré
in Gotegem binnen. Dit volkse cafeetje serveert verfrissende natjes op
een bedje van ouderwetse gezelligheid en de typisch Vlaamse
gastvrijheid.

Het Blauwbos te Mere maakt deel uit van het natuurgebied Den Dotter. In
het zuiden wordt het begrensd door het gehucht Gotegem, in het
noorden door de Broekstraat. De ligging op de relatief steile valleiflanken
van de Ter Erpenbeek zorgt voor gradiënten in vochtigheid en
bodemsamenstelling
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022

Erpe -Mere Woonzorgcentra
Intro
Wellicht ken je een woonzorgcentrum(WZC) beter onder de vroegere
naam ‘rusthuis’ of een rust- en verzorgingstehuis (RVT). De nieuwe
terminologie bevat de werkwoorden wonen en zorg en dit dekt beter de
inhoud van de kernopdracht van een woonzorgcentrum. De
woonzorgcentra zijn de laatste jaren geëvolueerd tot een veelzijdige
zorgpartner binnen de gemeente waar ouderen een beroep kunnen op
doen voor thuiszorgondersteunende diensten (sociaal restaurant,
dagopvang, thuiszorg..), of op de woonfunctie al dan niet ondersteund
met zorg. Wil je zelfstandig blijven wonen met een zekere ondersteuning
en zorg dan kun je terecht in één van de assistentiewoningen . Wanneer
de mogelijkheid tot zelfstandig wonen niet meer lukt kan men terecht in
het WZC met zijn permanente gespecialiseerde zorg.
In het federale België behoren verzorgingshuizen tot de bevoegdheden
van de gemeenschappen, voor Vlaanderen is dat de Vlaamse Overheid.
Erpe-Mere heeft 3 woon-en zorgcentra op haar grondgebied. De actuele
lijst met de contactgegevens kan u vinden op de website van de sociale
kaart. Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius Aaigemdorp 68, 9420
Aaigem. Woon- en Zorgcentrum Avondzon Botermelkstraat 12, 9420
Erpe. Woon- en Zorgcentrum Meredal Vijverstraat 38, 9420 Mere.
De WZC in Erpe-Mere bieden permanente opvang en verzorging aan 65plussers die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Avondzon (Erpe)
Avondzon heeft een capaciteit van 147 bedden. Naast een
woonzorgcentrum beschikt Avondzon ook over een
dagverzorgingscentrum en een centrum voor kortverblijf. Op de site
bevinden zich ook 90 assistentiewoningen. Avondzon vzw streeft ernaar
alle nodige zorgen te verlenen aan de bewoners (ouderen 65+ ) zonder
enig voorbehoud of onderscheid.
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Erpe-Mere in de kijker ...
Jaarthema 2022

Sint Vincentius( Aaigem)
Het woonzorgcentrum in Aaigem is een modern gebouw, ingeplant
midden in de dorpskern maar toch heeft het een uniek landelijk karakter
met prachtig panorama. Woonzorgcentrum Sint Vincentius heeft een
capaciteit van 99 bedden. Naast een woonzorgcentrum vindt U hier ook
een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf en
assistentiewoningen.
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Meredal (Mere)
Woonzorgcentrum Meredal heeft een capaciteit van 111 bedden.
Meredal stelt zich tot doel te zorgen voor valide, mindervalide en
zwaar zorgbehoevende ouderen en dit op een eigentijdse en
kwalitatieve manier. Om deze opdracht te realiseren doet Meredal een
beroep op de inzet van deskundig personeel en medewerkers die op
vrijwillige basis een kostbare bijdrage leveren.
Naast het woonzorgcentrum vindt u hier ook assistentiewoningen nl.
De Merelaar (30 appartementen) en sinds juni 2019 De Valeriaan (42
appartementen), verder is er een polyvalente zaal en een
administratief gedeelte.
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Erpe-Mere in de kijker ...

Jaarthema 2022

Oplossing vorige quiz

1. St. Niklaaskerk - Aaigem
2. St. Martinus - Erpe
3. St. Pietersbanden Erondegem
4. Meredal - Mere
5. Avondzon - Erpe
6. St. Vincentius - Aaigem
7. Gotegemmolen - Mere
8. Kruiskoutermolen - Mere
9. Cottemmolen - Erpe
10. Emotia - Bambrugge
11. De Sopdrager - Vlekkem
12. Lucien Van Impe - 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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Het afscheid is droevig maar de liefde

blijft ....

Flora Van Hecke
Clarisse De Landsheer
Esther Van De Meerssche
Joseph Van Caelenberg
Willy Annaert
Mariette Goossens
Frans Kerckhofs
Etienne De Cock
Willy Van Boxstael
Leus Yvonne
Neerinckx Adrienne
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Aaigem

Lentegedicht

M'n vrouw en ik zijn in de moestuin
Buurman komt voorbij
Je hoort de groenten groeien hier
We praten met de prei
En we staren naar een naakte slak
Een zenuwachtig beest
Er beweegt niet veel in Aaigem
De zon nog wel het meest
Er komt niet veel nieuws uit het dorp
Alleen heeft de pastoor
Een nieuwe oorlog aangevat
Met z'n parochiekoor
Er is een grote rel ontstaan
Na z'n laatste preek
Er beweegt niet veel in Aaigem
Heel soms gewoon de wiek
Er wordt nooit iemand aangerand
Er was nooit een moord
De kabelteevee zendt alleen
Voor boer en tuinder door
We gaan dus maar eens vroeg naar bed
We zijn allebei moe
Er beweegt niet veel in Aaigem
Het kloppen af en toe
Jan De Wilde
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Groepsinterview

Erpe-Mere in de buurt
vroeger en nu ...

“Het dorp van toen, het is voorbij, Dit is al wat er bleef voor mij, Een
ansicht en herinneringen”
Deze mooie woorden van het bekende lied van Wim Sonneveld, vormen
de basis van dit groepsinterview. Aan de hand van foto’s vergelijken
we bekende plekken in Erpe-Mere, vroeger en nu.
Aan dit groepsgesprek namen volgende bewoners deel, allen geboren
in Erpe-Mere: Stefanie Van De Keere, Roger Stalpaert, Maria Van Impe ,
Agnes van Gijseghem (Erpe) Maria De Troyer- Zr. Lydia, Joanna De
Feyter-Zr.Laurentia (Mere) Gaby De Cooman, Irène Van Den Bossche
(Burst)
Bergstraat Mere
Zr. Lydia: De 2 witte huisjes rechts, vormden onderdeel van een aantal
kleine werkmanshuisjes. Later kwam de houtzagerij in de plaats.
Zr. Laurentia: Ze stonden aan beide kanten van een steegje en hadden
elk een voortuintje. Het steegje helde sterk af en liep uit op de Molenbeek.
Zr. Lydia: de “kwikkwak” in de volksmond. Zr. Laurentia: Het huis op de
vijfhoek, waar nu bakkerij François staat, was een klerenwinkel. Ze
verkochten er ondergoed, slaapkledij, schorten en ander linnen.
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Dorp Erpe
Stefanie: Links zie je het café van
“Piëkes Gilles” Zijn zoon Gilbert was
coureur. Achteraan was er een
(cinema)zaal, nu de huidige zaal
Artisjok. Roger: Ik ben nog gaan
dansen bij Piëkes Gilles ! Stefanie: In
het grote witte herenhuis woonde
dokter De Boeck. Het huis is nog
steeds eigendom van de familie.
Maria: links (grote poort) woonde de
mandenmaker. Agnes en Roger: De
kerk was ommuurd en er stonden nog
oude grafzerken. Daarna kwam het
kerkhof in de Rooseveltlaan.
Stefanie: Achter de huizen op de hoek
links (nieuwe foto) ligt de dreef naar
het kasteeltje “Ten Berge”; zo
genoemd omdat erachter een
opvallende heuvel, “berg”, ligt.
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Groepsinterview

Erpe-Mere in de buurt
vroeger en nu ...

Watermolen Broek Mere
Agnes: De oude schuur is nu een gezellige horecazaak: Hof ’t Schuurke. Bij
goed weer kan je ook buiten in de tuin iets drinken. Zr. Lydia: Binnen
staat een oude stoof waarop ze soms wafels of pannenkoeken bakken.
Agnes: De eigenaar zijn vrouw is jaren geleden verongelukt. Ze maakte
tijdens de renovatie van het woonhuis een fatale val van een ladder.

Over Erpe-Mere ...

Steenberg Bambrugge
Irène: Steenberg was vroeger een groeve van witte zandsteen. De stenen
werden met grote vrachtwagens getransporteerd. Gaby: In de lagere
school gingen we vanuit Burst te voet naar Steenberg. Dat was mijn
eerste “schoolreis” ! Irène: Er lag een grote berg stenen en aarde. Daar
lieten we ons afglijden tot onze billen rood zagen en onze broek kapot
was. Gaby: Ik kwam eens verkeerd beneden; met mijn hoofd tegen een
steen ! Je kan nog steeds het litteken zien. Irène: Groepjes kinderen
gingen in Steenberg spelen of zwemmen in de vijver. Gaby: Vroeger lag er
een eilandje in het midden van de vijver. Plezierig om erheen te
zwemmen! Maar ik kreeg thuis verbod om er te zwemmen: in het
verleden waren er al mensen verdronken…
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Nieuwstraat Mere
Zr. Lydia: Het grote huis rechts was het oud gemeentehuis. Agnes: Nu
staan er serviceflats. Zr. Laurentia: Achter het gemeentehuis lag de
jongensschool. Tachtig jaar geleden was mijn nonkel – Hector Bontinck – er
directeur. In de vakantie moest ik er als kind helpen met de opkuis. Ik heb
veel schoolbanken gepoetst! Zr. Lydia: Rechtover het gemeentehuis was
het café van “bierbuik”; de uitbater had namelijk een dikke (bier)buik.

Zr. Laurentia: Het was een café annex winkeltje. Ze verkochten er ook
speelgoed. Ik herinner mij dat ik met Sint Maarten een mooie pop
kreeg. Exact dezelfde als degene die in het uitstalraam stond en waar ik
altijd naar keek! Na Sint Maarten stond de pop er plots niet meer…
35

Groepsinterview

Erpe-Mere in de buurt
vroeger en nu ...

Dorp Mere
Zr. Lydia: Het huis uiterst rechts was vroeger de stoffenwinkel van
“De Beer”. Daarna kwam de Kredietbank er in de plaats. Agnes: Links
kan je nog een stukje zien van café “ Oud Gemeentehuis” Het staat
er nog altijd. Roger: De kerk was toen ook vooraan nog ommuurd.
Nu is het dorpsplein volledig veranderd !
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Onderpastorijen Mere
Agnes: De huisjes zijn al lange tijd afgebroken; nu is er de parking van
de sporthal aan de Sint -Bavoweg. Zr. Laurentia: In de tijd van pastoor
De Vis en pastoor Dambre had Mere nog 2 onderpastoors. Ik herinner
mij dat in het linkse huisje E.H. De Cubber woonde en in het huisje
rechts E.H. Claeys.

Station Burst
Irène: Het oude stationsgebouw is afgebroken en er staat al jaren een
nieuw. Gaby: Het terrein vooraan op de oude foto, is heraangelegd. Er is
nu een grote parking. Wij woonden vlakbij het station. Ik kon, bij wijze
van spreken, de voordeur uitstappen op het moment dat de bel van de
overweg begon te rinkelen. Dan was ik nog op tijd!
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Groepsinterview

Erpe-Mere in de buurt
vroeger en nu ...

Vijfhuizen Erpe
Roger: Op de foto zie je nog de tramsporen op de Gentsesteenweg: er
reed een tram van Aalst naar Oordegem (eindstation). Stefanie: Het was
een beige stoomtram met zwarte treden. Ik stapte iedere dag op aan de
halte van de Vijfhuizen om te gaan werken naar Aalst. Maria: In het witte
huis rechts op de hoek met de Oudenaardsesteenweg, woonde
Meerschaut – de “patattenmarchant”. Links vooraan op de foto zie je het
café : “In de vijf huizen”. Er hing een paardekop tegen de gevel. Roger: In
één van de huisjes woonde ook “Staafke, de crèmeman” Hij verkocht alleen
witte ijscreem. Eén bol ijs kostte toen 1 frank. Stefanie: Je hoorde hem
van ver aankomen: hij floot altijd op een fluitje. Gaby en Irène: Hij reed
met zijn paard tot in Burst! Vlakbij Steenberg, op de
Oudenaardsesteenweg woonde nog een gekende crèmeman: “den dikken”.
Maar het ijs van Staaf was het lekkerst !
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Kloosterstraat Mere
Zr. Lydia: Het kleine huisje rechts
staat er nog steeds. Daar woonden
vroeger Lucie en Walter Jansegers.
Ook Julienne, de vrijwilligster, heeft
er nog gewoond. Zr. Laurentia: In
het herenhuis er rechtover, heb ik
vroeger nog bureelwerk gedaan bij
de familie Gabriëls, voordat ze
verhuisden naar de
Oudenaardsesteenweg. Daarna kocht
de familie Ermens het huis. Het huis
ervoor, is lang de beenhouwerij bij
Urbain geweest. Langs de ander kant
paalde het herenhuis van koster
Gabriëls aan de boerderij van “Suske
Lievens”. Nu staan er op die plaats
een aantal woonhuizen. Het andere
herenhuis, rechtover de boerderij,
staat er wel nog. Het was vroeger het
vakantiehuis van de familie
Waterinckx uit Aalst. Ze hadden een
grote winkel van potten en pannen in
de Nieuwstraat in Aalst. Mijn eerste
rolschaatsen kwamen uit hun winkel !
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BewonerIn de kijker
Dag Thérèse. Kan je in het kort je
jeugd wat schetsen?

Therese Moulart Lijsterbos kamer 0.18

Ik werd geboren op het einde van de
oorlog. Mijn ouders woonden toen nog
in Ninove. Tot en met het eerste leerjaar
ging ik er naar school. Op mijn zevende
zijn we verhuisd naar een
nieuwbouwwoning in de Oude Gentbaan
in Aalst. De volgende jaren ging ik naar
de Sint Annaschool.
Ondertussen breidde ons gezin uit: ik ben de oudste van negen kinderen
en kreeg er nog 8 broers en zussen bij. Mijn moeder was huisvrouw. Mijn
vader was dierenarts en verdiende de kost als veeartsenijkundig
inspecteur. Een tweetal dagen per week werkte hij in Brussel. Ook thuis
had hij een bureel. Ik herinner mij nog goed de filmpjes die werden
gemaakt om aan de boeren te tonen. Hij speelde die dan af in zijn bureel
voor ons. Mijn vader moest niet alleen de inspecties in de slachthuizen
coördineren; hij stond ook in voor de preventie van varkenspest en monden klauwzeer. Drie bedienden hielden zich voltijds bezig met
vaccinatieprogramma’s van alle varkens en koeien.
Na mijn plechtige communie moest ik naar het OLV ten Doorn in Eeklo
op pensionaat. Mijn moeder en tante waren er ook naar school geweest.
Ik bleef er zes jaar. Aan deze periode heb ik niet zo’n goede
herinneringen overgehouden.
Eénmaal afgestudeerd in Eeklo, schreven mijn ouders mij in voor een
regentaatopleiding in Gent. Hier slaagde ik niet in. Toen ben ik beginnen
te werken. Louis D’Haeseleer, jarenlang liberale burgemeester geweest in
Aalst, was een buurman . Hij woonde op de Gentsesteenweg, achter ons
huis. Op zijn vraag begon ik te werken in de polykliniek in de Korte
Zoutstraat. Ik heb er gewerkt tot mijn huwelijk.
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Hoe ben je dan in Mere verzeild ?
Mijn man, Gaby Van Impe, was een Merenaar. Zijn ouders hadden een
houtzagerij op de vijfhoek. De zaak werd later onteigend voor de aanleg
van het rond punt en de parking rechtover bakkerij François. De zaak
werd verder gezet in de Bergstraat.
Ik leerde Gaby kennen op carnaval Aalst. We waren allebei als
Spanjaarden verkleed ! Een jaar later, in april 1966 zijn we getrouwd en
verhuisde ik naar een appartement in Mere. Onze drie kinderen, Pieter,
Sofie en Inge werden de volgende jaren geboren.
In die periode begon ik ook in de familiezaak te werken: werkdagen van 7
uur ’s morgens tot 7 uur ’s avonds waren niet ongewoon… Ik had wel
hulp in het huishouden.
Wat hield het werk precies in ?
We kochten hout aan in het buitenland. Mijn man Gaby reed met de
vrachtwagen naar de Antwerpse haven om deze partijen hout op te
halen. Het waren vooral exotische soorten zoals meranti die erg in trek
waren. De aannemers uit de wijde omtrek bestelden bij ons hun hout. De
boomstammen werden in de zagerij tot planken gezaagd. Daarnaast
verkochten we ook houtbehandelingsproducten, lijmen enz.
Wanneer zijn jullie gestopt met werken?
Toen Gaby 65 werd hebben we de zaak verkocht. We zijn toen naar
Geraardsbergen verhuisd en hebben daar nog heel wat jaren gewoond.
Gaby overleed er in 2017 na een jarenlang gevecht tegen kanker. Hij had
mij aangeraden om na zijn dood het huis te verkopen en in een flat te
gaan wonen. Ik heb zijn raad opgevolgd. Ik woonde eerst op een flat in
Erpe. Vandaar kwam ik naar de Valeriaan en tenslotte verhuisde ik naar
een kamer op Lijsterbos.
Van welke dingen heb je vroeger echt kunnen genieten?
Wij gingen jaarlijks op reis; vooral naar Griekenland gingen we graag!
Maar waar ik het meest kon van genieten was eens goed gaan eten !
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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!

Vrijdag 19 juli
Het is me weer overkomen!
Ik zat op een bankje voor de drogist en had geen idee hoe ik daar
gekomen was of wat ik daar deed.
Soms word ik daar angstig van. Soms woedend.
Maar gelukkig heb ik ook een nieuwe vriend: berusting.
Dan denk ik: ach Hendrik, wat maakt het uit waar je zit en hoe je ergens
bent gekomen.
En zoek ik mijn zakken na om te kijken of er briefjes in zitten die een
aanwijzing geven wat te doen.
Als ik niets vind ga ik weer naar huis.
Meestal weet ik gelukkig nog wel de weg en anders vraag ik die.
Vera Lynn is dood. Ik geloof dat ze honderdvier is geworden.
Ik was als jongetje van vijftien verliefd op haar. Natuurlijk kwamen er
oude zwart–witbeelden van haar langs op het journaal. Ik vond haar nog
steeds mooi, al zag ik nu pas dat ze wel vooruitstekende tanden had. Dat
had mijn vrouw ook trouwens.
Misschien val ik wel een beetje op een paardengebit.
Mevrouw De Nijs dacht dat wij wel op haar vertolking van Vera’s
beroemdste liederen zaten te wachten. Ze zong ongevraagd
achtereenvolgens We’ll Meet Again’ en The White Cliffs of Dover’
Het was afschuwelijk.

42

Toen ze daarna ook nog Land of Hope and Glory inzette heb ik per
ongeluk een grote schaal met koekjes van tafel geschoven. De schaal
brak met veel lawaai in stukken en de koek vloog in het rond, maar De
Nijs hield op met zingen.
Ik geloof niet dat iemand het heeft gezien, al zag ik meneer Jojo wel
even vreemd naar me kijken.
Ik kon de nagedachtenis van Vera Lynn echt niet langer laten
bezoedelen.
Zaterdag 4 augustus
Ik wil graag iets met u overleggen, meneer Groen.
Mevrouw Schuttevaar had me uitgenodigd op haar kleine kantoortje.
O…waarover? Ik hield me tegen beter weten in van de domme.
‘Over uw vergeetachtigheid. Het wordt toch wel een beetje ernstig als u
bij het uitlaten de hond vergeet.’
‘De portier heeft me zeker verraden? Ik was alleen maar even een
boodschapje doen. Ik wilde .. Ik wist niet meer waar Juffrouw Jansen
was… Het was een ongelukje.’
Ik schaamde me kapot en voelde me ellendig.
Schuttevaar troostte me. ‘Lieve meneer Groen. U kunt er niet aan doen.
Het is die verschrikkelijke alzheimer. En de portier heeft u niet verraden
maar is, net als ik, alleen maar bezorgd.’
Ze schonk een kopje thee voor me in. ‘Ik heb ook nog even met
mevrouw Van der Horst overlegd en die vertelde me dat u een kleine
vriendin hebt die vaak helpt met uitlaten.’
Het kwam er met veel aardige woorden op neer dat ze vond dat ik niet
goed meer voor Juffrouw Jansen kan zorgen en dat ze hem van me af
willen pakken. Maar ik kan hem niet missen. Kijk nou eens naar die
hondenogen en die wapperende oren. Of luister naar die ingehouden
piepjes als hij ligt te slapen in zijn mand. Dan droomt hij van ballen om
achterna te rennen, of van leverworst.
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Komende activiteiten
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