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De Meerlenhovenieuwsbrief – nr. 2
Lees in deze nieuwsbrief:
o
o
o
o
o

Onze eekhoorn heeft zich weer laten zien,
Buren helpen buren
Meerlenhof als uitgelezen bestemming.
Manus(je) van alles
Toch graafwerken in het Meerlenhof
Soms gebeurt er dagen niets in het Meerlenhof. Dan is er
plots zoveel tegelijk te vertellen, dat de schromelijk onderbezette redactie van uw lievelingswebsite het niet aankan
alles tijdig op het net te brengen. Die situatie doet zich op
dit ogenblik een beetje voor. Niet dat er zo’n grote gebeurtenissen op stapel staan, maar toch dingen of dingetjes die
de moeite zijn om te vertellen: de aankondiging van een beheerplan b.v. (alhoewel wij dat al tot de grotere feiten rekenen), de eekhoorn die zich nog eens liet zien, het vandalisme
in ons parkje, de reacties op de oproep van onze buren, opkuiswerken die dit jaar wel heel grondig worden aangepakt,
graafwerken die dan toch heimelijk zijn gestart, enzovoort.
Daarom onze toevlucht tot deze tweede Meerlenhovenieuwsbrief. Hij laat ons toe alles in een keer te vertellen. Voor
sommige onderwerpen is daarmee de kous af. Op andere komen we later iets uitgebreider terug.

Onze eekhoorn heeft zich weer laten zien,
en alweer in volle activiteit. Neen, niet zoals in het filmpje,
dat was eerder ongewoon, geven we zelf toe, maar ditmaal
met een echte eekhoorn -bezigheid. Laat ik mijn correspondent zelf even aan het woord:

Ook ik heb de eekhoorn gezien op 28 februari. Vanuit mijn
appartement – parkzijde, kijk ik uit op een eksternest. Hij
was blijkbaar op vogelnestroof, want er was een gevecht tussen hem en twee eksters die hun nest verdedigden. En met
succes, want de eekhoorn maakte zich uiteindelijk uit de voeten.
Daarmee vervult zich een profetie die wij al in een van onze
eerste berichtjes plaatsten: Het voedsel bestaat uit boom-

zaden en noten, maar ook worden vogelnesten geplunderd.
Boven: Vanuit mijn appartement kijk ik uit op een
eksternest.
Onder: Onze eekhoorn heeft duidelijk geen last van
hoogtevrees

Overigens kwam dit berichtje als een hele geruststelling.
Zelf had ik het dier al een tijd gemist en ik begon stilaan te
vrezen dat hij naar Sorghvliet was verhuisd. Daar had ik immers al een eekhoornkoppeltje betrapt op een “dartel spel”. Zo’ eekhoorn houdt weliswaar zoiets als een winterrust, maar toch….
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Dat de eekhoorn in het grote park aan zijn voortplanting is begonnen, is ook voor het Meerlenhof goed
nieuws. Wij hebben er vroeger al herhaaldelijk op gewezen dat ons parkje vaak fungeert als oversteekplaats
voor vele diersoorten, zodus…
Tot slot: als je die boom bekijkt waar mijn correspondent die eekhoorn heeft betrapt, krijg ik toch
lichtjes last hoogtevrees.

Buren helpen buren
Dit is een passende titel om het vervolg aan te duiden op ons vorig stukje: “ Buren
roepen buren ter hulp”. Onze wijk heeft behulpzaam gereageerd op onze oproep. We
kunnen stellen dat het probleem is geduid en er werd een mogelijke oplossing aangereikt. We kregen zelfs een reactie binnen van… Beveren. Dat is nog niet de andere
kant van de wereld, maar het wijst er toch op dat de impact van onze website verder
reikt dan de vogeltjeswijk.
Later meer hierover.

Meerlenhof als uitgelezen bestemming.
Enkele weken geleden hebben wij ons Meerlenhof gepromoot als uitgelezen vakantiebestemming. Heeft het
er iets mee te maken of is het louter toeval? De laatste dagen bleek het park een geliefkoosde trekpleister,
niet voor toeristen maar voor vandalen: gebroken ruiten, deuren en ramen geopend, sloten geforceerd, planten uitgerukt… Ondertussen hebben de stads- en districtsdiensten alert gereageerd op onze meldingen. Met
deze willen wij hen al oprecht bedanken voor de aandacht die ze hieraan hebben besteed. Ook hierover plannen wij nog een uitgebreider verslag.

Vandalisme vóór

Vandalisme na

Manus(je) van alles
Ook hier de vraag of het weer iets te maken heeft met wat anders? Met de belofte ditmaal, van De Groendienst om de buurt weldra voor te lichten over zijn plannen met het Meerlenhof? Of is ook dat weer louter
toeval? Het lijkt erop dat men het parkje aan het klaarstomen is voor de grote confrontatie, maar die gedachte zal meer te maken hebben met de perverse geest van uw verslaggever, vrees ik. Maandag, 10 maart
was men weer volop bezig met opkuiswerken. Ditmaal kwam het kiezelpad aan de oostingang aan de beurt.
Zoals eerder al gezegd, neemt “Manus” die werkzaamheden voor zijn rekening. Dit is een soort zelfstandig
agentschap van de stad, dat werkt als een buurtbeheerbedrijf. Mensen die niet zo gemakkelijk meer aan
werk geraken krijgen de kans om een jaar arbeid te verrichten, werkervaring op te doen, en dan door te
schuiven naar een reguliere tewerkstelling: de privésector of de stad Antwerpen.
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Wie de wagentjes met het groene handje al eens heeft opgemerkt, begrijpt nu meteen wat hij zag.

Wie de wagentjes met het groene handje opmerkt, begrijpt nu meteen wat hij ziet.

Toch graafwerken in het Meerlenhof
Herinneren jullie onze strijd om het Meerlenhof? Een bouwpromotor mocht van de stad een blok neerpoten
van 36 appartementen, met ondergrondse garages. Wij stelden ons al hallucinante taferelen voor van bergen
opgegraven zand, wat mee aan de basis lag van ons verzet. Met de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan Antwerpen dachten wij dat dit rampscenario voor goed was afgewend tot… onze reporter ter plaatse als
bij toeval een onthutsende ontdekking deed. Verborgen en handig gecamoufleerd voor het oog van de argeloze voorbijganger, zijn in het diepste geheim toch graafwerken begonnen voor ondergrondse vertrekken.
Deze vinden trouwens niet plaats in de nog beboste westkant van het park, achter de huizen van de Broydenborghlaan, zoals de stad het eerst had voorgesteld, maar aan het einde van de oostingang, net voor je het
eigenlijke park binnentreedt. Van volksmisleiding gesproken!!!
Klik maar eens op ► in de balk onderaan en wees getuige van de verbijsterende realiteit.
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Toch graafwerken in het Meerlenhof
In het diepste
geheim, en
onttrokken aan
het oog van de
argeloze voorbijganger, zijn
toch graafwerken gestart in
het Meerlenhof.

Uiteindelijk
hebben we de
aannemer én
bouwheer voor
onze lens kunnen betrappen.
Klik op ► in
de balk onderaan
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Toch graafwerken in het Meerlenhof

Klik op ► in
de balk onderaan voor
meer
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Toch graafwerken in het Meerlenhof
De werken vinden trouwens niet plaats in de nog beboste westkant
van het park, achter de huizen van de Broydenborghlaan, zoals de
stad het had voorgesteld, maar aan het einde van de oostingang, net
voor je het eigenlijke park binnentreedt.
Van volksmisleiding gesproken!!!

Hoboken, 12 maart 2008
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