DINO’S IN HET PARK.

Francis De Decker en Frans Janssens.
Foto: Frans Janssens.

Zeg nooit zomaar “park” tegen ’t Meerlenhof.
Wij hadden u beloofd heel veel te vertellen over het Meerlenhof, en wees gerust, het valt ons absoluut
niet moeilijk om die belofte te houden. Alleen al met de geschiedenis van het parkje met zijn kasteel, en
hun verbondenheid met die van Hoboken, zijn wij gemakkelijk enkele jaren zoet, met de ruimte die één
blaadje per maand ons toelaat (in de veronderstelling natuurlijk dat wij dat tempo halen en aanhouden).
Ook de hoofding van ons blaadje en van de website, zit vol symboliek. Wanneer wij die gaan uitleggen, begeven wij ons zelfs op het terrein van de heraldiek, historiek, etymologie, ecologie en nog meer van die
geleerde woorden.
Bovendien herbergt het Meerlenhof een aantal merkwaardige gasten: dieren en planten. Wie het parkje
geregeld bezoekt, heeft hem zeker al gezien: onze witgevlekte merel. Hij is een enig exemplaar, en wordt
in “gespecialiseerde kringen” dus terecht “de bonte Meerlenhofmerel” genoemd. Een aantal bomen hebben ieder hun apart
verhaal. Wisten jullie dat ons parkje een Japanse tempelboom
rijk is, en een grote trompetboom? Ook de paardekastanjes die
aan het afsterven zijn door de opwarming van de aarde, zijn een
uiteenzetting waard.
Zonder schroom durven wij dus stellen dat het park Meerlenhof een grotere natuurwaarde heeft dan de meeste andere
nabijgelegen kleinere parken. Die conclusie komt niet eens van
ons, maar staat te lezen in een wetenschappelijke studie die de
stad destijds, in 1996, zelf heeft besteld1.
Genoeg stof dus om ons blaadje ettelijke jaren te vullen, maar
vóór alles wilden wij onze reeks openen met een wel heel merkwaardige en unieke vondst: een dino in ons
park.

Wordt vervolgd

Kan u geen 2 maanden wachten op de ontknoping van dit verhaal?
Geen nood: surf naar: http://www.meerlenhof.be/, klik daar in de rubriek De Meerlenhoveniers en vraag
er het artikel: Dino's in het park op. Daar leest u de volledige ontknoping.

Wegens plaatsgebrek en om financiële redenen, is het ons immers niet mogelijk om het volledige artikel
hier in één keer af te drukken.
Op die website vindt u nog andere artikeltjes die het waard zijn om te lezen. Maak ook eens kennis met
onze folder. Je vindt er tevens de nummers van onze blaadjes. Nog vóór een blaadje in uw brievenbus valt,
kan u op onze website al ontdekken, wat er aan zit te komen. En nog wel in kleurendruk.
Wilt u het dagelijks leven volgen in het Meerlenhof? Ook dat kan. Klik dan op Dagboek in de rechterkolom
van de grote website van het Meerlenhof.
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Zie http://www.meerlenhof.be/ , doorklikken naar “biowaardering” - (Nieuwborg, H. et al, 1996:147)
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Zopas is er nog een broertje bijgekomen: op zijn blog vertelt Bart over het rijke vogelbestand in het
park. Klik op Vogelwaarnemingen in het Meerlenhof .
U ziet, wij benaderen de materie op een zeer verscheiden manier en vanuit verschillende invalshoeken.
Dat kan de algemene kwaliteit alleen maar ten goede komen.
Heeft u een e-mail adres? Mail dit door aan francis.dedecker@meerlenhof.be. Van zodra wij een blaadje,
of een ander artikeltje klaar hebben, droppen wij dat in uw elektronische brievenbus. Op die manier bent
u veel sneller op de hoogte van onze initiatieven, en kunnen wij u veel meer laten weten over ons. Veel
meer dan wat wij in een gedrukt blaadje kunnen zetten.

DE KRACHT VAN EEN SAMENLEVING…
meet je aan de generositeit die zij zich kan veroorloven.

Deze wijze woorden komen niet van mij maar van Rik Torfs. Het doet er niet toe of je hem kent of niet,
maar ik lees graag zijn stukjes in mijn krant.
Als generositeit, of vrijgevigheid, een graadmeter is voor de kracht van een buurt, dan staat de onze er
heel goed voor. De opbrengst van de inzamelactie voor onze door brand getroffen buren heeft een aantal
keren onze stoutste dromen overtroffen.
Op 6 januari 2007 hebben wij met een kleine delegatie, een check voor het ingezamelde bedrag aan het
gezin overhandigd. Het werd ook voor ons, en misschien wel vooràl voor ons, een heel warme ervaring. Deze
mensen waren zeer getroffen door zoveel gulheid en solidariteit in de wijk.
Wij danken allen, die met hun gift hebben bijgedragen aan het succes van dit initiatief.

VINDT U DAT WE GOED BEZIG ZIJN?
Foto: Jef De Bruyn

Ons eerste blaadje viel duidelijk in de smaak. Dat merkten we
aan de vele positieve reacties. Hopelijk heeft ook u kunnen genieten van de eerste vrucht van onze “literaire arbeid”
Ook wij waren aangenaam verrast door de impact …Dat je met
zo’n simpel ding erin slaagt het buurtgevoel te bevorderen, en
het besef bij te brengen van het waardevolle aan natuur en sociale verbondenheid, dat de buurt toch maar door haar acties
heeft gered, dat is niet min. Het is voor ons een aansporing om
op de ingeslagen weg verder te gaan.
Maar het staat ook vast dat wij dat niet kunnen, en ook niet
kunnen volhouden, zonder de financiële steun die wij van verschillende buren reeds mochten ontvangen.
Momenteel beraden wij ons nog over de mogelijkheid om bescheiden activiteiten te organiseren die de samenhang in de wijk stimuleren. Als we ons ooit daaraan moesten wagen, dan hopen wij voor een deel te mogen rekenen op de subsidies van de dienst Opsinjoren van de stad. Ook zijn wij naarstig op zoek naar
sponsors die onze zaak genegen zijn. Maar af en toe zullen wij toch beroep moeten doen op jullie, buren,
om via een kleine bijdrage (b.v. van 2,- €) uw steun te betuigen aan onze initiatieven.
Onze oproep is geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting. Maar vindt u dat we goed bezig zijn, en wil
u dat we blijven voortdoen, dan is iedere storting welkom op de rekening die we bij ARGENTA hebben geopend onder nr. 979-2432669-11 op naam van “Meerlenhoveniers”.
Wij danken u alvast voor uw medewerking.
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