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Meerlenhovenieuwsbrief nr. 3
In deze nieuwsbrief:






Eindelijk een bestemming voor het Meerlenhof?
Uitnodiging tot vandalisme
Met dank aan het Petrolfront
Wil je meer weten over het vandalisme in het Meerlenhof?
En over de bestemming voor het kasteel?

Eindelijk een bestemming voor het Meerlenhof?
“Dat zou allemaal niet gebeuren moest het kasteel een
waardige bestemming krijgen”, schreven wij meermaals

op onze website. We hadden het telkens over het vandalisme waaraan het gebouw ten prooi viel: graffiti, effectieve inbraken, boefjes (?) die aan de haal gingen met een
brandblusapparaat (meer was er waarschijnlijk niet te
vinden) dat ze daarna lustig leegspoten, opengebroken
ramen en ingegooide ruiten die steevast werden vervangen door een houten paneel, zodanig dat je op de duur
gerust mocht stellen dat het kasteel er een zeer typische, unieke, en specifieke uitstraling mee kreeg, waarop
weinig andere kastelen hier te lande prat kunnen gaan.
Meermaals snelde de politie ons ter hulp maar, zo herhaalden we tot in den treure, dit is geen probleem van
politie maar van politiek: de wil om effectief iets met het kasteel te doen.
Maar van uit die hoek bleef het oorverdovend stil (om het eens met een afgezaagd maar origineel cliché te zeggen).
Daarom formuleerden we zelf een voorstel en mailden het door aan onze bestuurders in het verre stadhuis. Tot
vandaag kregen we daarop geen antwoord, zelfs geen bericht van ontvangst.
Die droeve tijden lijken nu voorbij. Er zijn inderdaad

aanwijzingen, die doen vermoeden, dat het niet helemaal
valt uit te sluiten, dat het best eens zou kunnen, dat er
mogelijk, eventuele veranderingen op til zijn. Herinner u

het verhaal van onze reporter die meende de geest van
Havenith te ontwaren. Uiteindelijk bleek het iemand van
Boekenstad Antwerpen te zijn en muzikant Kevin van de
teloorgegane Perdu uit de Berkenrodelei. Zij waren toen
op zoek naar tijdelijk beschikbare ruimte voor culturele
activiteiten, in afwachting dat het Gravenhof klaar gestoomd zou zijn. Als overbrugging dachten ze aan het
Meerlenhof voor kleinschalige culturele activiteiten. Ondertussen is ook de graffiti weggespoten en laatst stond
er een heuse container aan de zijingang, helemaal volgeladen met muf ruikende huisraad.
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Is men het kasteel aan opkuisen voor zijn nieuwe bewoners of minstens een nieuwe bestemming? Wij stuurden een
informant en die vernam dat er inderdaad een bestemming was gevonden. Welke juist wist hij niet los te peuteren
en of het ene van hierboven met het andere in verband staat, weten we ook niet. Afwachten dus, maar we hebben
goede hoop.
Terug naar boven

Uitnodiging tot vandalisme

De grote opkuisactie van daarnet geeft ons de gelegenheid een kleine prijsvraag in te richten. Zoals u hierboven
merkt heeft men aan de andere zijgevel een rolluik opgetrokken met de bedoeling om binnen een beetje zicht te
krijgen op wat men buiten zwiert en te beletten dat er waardevolle stukken van het fraaie interieur in de container
belanden. Na de werkzaamheden is men vergeten het luik terug neer te laten, zodat in die gevel één raam, onbeschermd, een licht staat te werpen in de duisternis.
En hier volgt onze quizvraag: hoe lang gaat het duren voor ook die ruit aan diggelen gaat, als u weet dat de container er stond op 9 en 10 februari? Hou er rekening mee dat de krokusvakantie zich aandient en in zulke perioden het
Meerlenhof meer dan een gewone belangstelling geniet van bezoekers, en niet alleen van toeristen (als u begrijpt
wat ik bedoel).
Antwoorden kan u doormailen aan ons redactieadres. De winnaar krijgt volgende keer een dubbel blaadje in zijn
bus.
Terug naar boven

Met dank aan het Petrolfront
De actienamiddag op 15 februari van Natuurpunt
– Hobokense Polder, ter ondersteuning van het
alternatief plan voor de inrichting van Petroleum
Zuid, kende een groot succes. Zoals u weet maken de Meerlenhoveniers deel uit van het Petrolfront omdat wij, via onze website, mee publiciteit hebben gevoerd voor dit evenement.
De organisatoren houden er aan ons te danken
voor die ondersteuning. Ziehier wat ik binnenkreeg in mijn elektronische brievenbus:

“Graag wil ik iedereen bedanken voor de enorme
inzet en het betoonde enthousiasme waardoor de
dag van vandaag tot een groot succes geworden
is.
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Even recapituleren:
- ongeveer 500 aanwezigen,
- vele geslaagde deelactiviteiten,
- 23 nieuwe leden voor Natuurpunt (bovenop de 55 op de grote activiteit van oktober j.l.),
- 2 TV stations die aandacht geschonken hebben aan onze activiteit (VRT kort, ATV langer),
- radio 1 die er ook aandacht aan besteed heeft,
- verschillende kranten die er morgen gaan over publiceren,
- er zijn meer dan 800 petities binnengebracht, zodat we er momenteel 8.000 tellen (op 6 na); 10.000 moet dus
haalbaar zijn, als we allemaal nog erg ons best doen.
Een bijzonder woord van dank verdienen zowel alle organisaties van het Petrolfront, in het bijzonder degenen die
zich nu verdienstelijk gemaakt hebben met een activiteit, de muziekgroep 'Thy Quest' én de tientallen vrijwilligers
die geholpen hebben met opbouwen, afbreken en het bemannen/bevrouwen van de verschillende stands.
In de loop van de week nemen we terug contact om de verdere actie, in het bijzonder het verzamelen van handtekeningen op de petitie toe te lichten.
Groetjes
Frans Thys
Natuurpunt Hobokense Polder
Degenen die de manifestatie hebben gemist kunnen hier, aan de hand van diverse reeksen foto’s en een krantenartikel toch nog iets opsnuiven van de sfeer. De anderen herkennen zich allicht wel ergens.
Terug naar boven
 Een ludieke voetbalmatch
 website van Indymedia
 Foto's van Luk Smets
 Foto's van Dirk Cleiren
 Thierry Hoornaert over de 'Redevieringen' en de Petrolwandeling


Een artikel in Gazet van Antwerpen

Wil je meer weten over het vandalisme in het Meerlenhof?






Hoboken zet de beuk erin
Much noise for nothing?
Van net nog geen overlast’ tot echt vandalisme
Het raam is dicht
Ik had een rare droom vannacht

En over de bestemming voor het kasteel?



Park en kasteel in beweging
Spoken in het kasteel
Terug naar boven

Hoboken, 20 februari 2009
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