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Derde 
tweedehandsbeurs 
één groot succes!

Een van de vaste activiteiten waarmee de Werkgroep
Gentbrugse Meersen het nodige geld wil inzamelen voor

de aankoop van natuurgebied in de Gent brugse Meersen is
een tweedehands beurs voor boeken, cd’s, dvd’s en platen. 

Deze beurs had dit jaar al voor de derde keer plaats, op 
3 september in de Natuurpuntloods in Gentbrugge. 

Ze bracht niet minder dan afgerond 5000 euro in het laatje
voor het aankoop project van de Gentbrugse Meersen.

De voorbereiding van de beurs startte al in
mei. En dat had zo zijn voordelen, want hoe-
wel we meenden voor allerlei aanvragen intus-
sen goed de weg te kennen, bleken we binnen
de stad een aantal nieuwe mensen op de
hoogte te moeten brengen van onze activiteit.
Gelukkig kwam alles tijdig in orde. 

Binnen de werkgroep hadden we een zwaar
debat over de stukprijs. Vorig jaar kregen we
reacties dat de prijs wat hoog lag. Daarom be-
slisten we uiteindelijk om alles te verkopen
aan 1 euro per stuk. Misschien was dat niet
zo’n goede beslissing, want de opbrengst
daalde dit jaar met 1000 euro.
Claude en Mieke zorgden opnieuw voor de
vele tafels en koelkasten. Omdat de verkoop
van eigen gebak vorig jaar zoveel succes
kende, gingen we daarmee door. 
De trekkers, Virginie en Silke, verrichten 
subliem werk. Deze keer bood zich zelfs een
vereniging aan om te bakken: Casa Rosa. 
Tijdens een wandeling met gids begin dit jaar
en bij het ‘pintje’ na de wandeling deden zij
het voorstel om op deze manier de Gent-
brugse Meersen te steunen. Leuk!

De leden van de werkgroep zetten al op vrij-
dag de tafels klaar, zodat het sorteren van het
materiaal in de drie grote sorteerhoeken vlot
kon verlopen. Onze vaste barman, Gerrit, kon
er dit jaar niet bij zijn. Daardoor was het toch
even zoeken naar de juiste organisatie, maar
tegen 18.00 uur stond alles klaar voor de
grote dag. 
Op zaterdag werden met man en macht de
naar schatting 30.000 boeken gesorteerd.
Daarvoor konden we opnieuw rekenen op
onze 25 vrijwilligers alias boekenlief hebbers.
Zij kregen dan ook de eerste kans om boeken
te kopen: dat is het voordeel van vrijwilliger
te zijn. 

Een succesvolle zondag
Op zondag 3 september om 10.00 uur stonden
net als vorig jaar al heel wat gegadigden te
wachten. Even tellen… zo vroeg in de ochtend

al 64 bezoekers! Er waren veel vaste klanten,
die zonder aarzelen en zoeken meteen in de
richting van hun belangstelling gingen. Ook
dit jaar waren de uitgestalde lp’s erg in trek.
Bene had de rubriek ‘jeugd’ eens grondig ge-
sorteerd en dat zag je ook aan de interesse.
Veel mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, …. zoch-
ten interessante jeugdliteratuur. De hele dag
door gingen de vrijwilligers langs de tafels om
aan te vullen. Tegelijk keken zij ook welke
boeken voor het tweede jaar bleven liggen.
Die werden dan buiten uitgestald en konden
gratis worden meegenomen. Dat had succes.
Wat daarna nog overbleef ging naar de papier-

container van een voetbalclub in Melle. Op die
manier konden we ook weer een ander goed
doel steunen.
In tegenstelling tot de andere jaren bleef het
de volledige dag druk, ook over de middag.
Pas rond 17.00 uur werd het wat kalmer.
Dankzij het goede weer konden we enkele ta-
feltjes buitenzetten en ook die werden gretig
gebruikt. 
Dit jaar hadden we als extra activiteit een
workshop wolspinnen voorzien. Jacqueline
toonde, met haar bekende enthousiasme, op
haar spinnenwiel hoe wol werd gesponnen tot
één mooie bol breiwol. De kracht die je ge-
bruikt is belangrijk om een gelijkmatige en
bruikbare wollen draad te krijgen. De toe-
schouwers mochten ook een poging wagen op
een tweede spinnenwiel. Ik kan uit eigen erva-
ring zeggen dat het niet gemakkelijk is! Het
succes was zo groot, dat we hebben beslist
om volgend jaar hetzelfde te doen. Wie dit jaar
niet aan de beurt kwam, krijgt dus een tweede
kans. Bedankt Jacqueline, want het was voor
jou een vermoeiende dag!© FRANK MAES
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Recordaantal
In de eerste Snep! van 2017 hadden we al een
oproep geplaatst om boeken, cd’s, dvd’s en
lp’s binnen te brengen in het NMC De Bour-
goyen, het Computerwinkeltjes of bij onze 
vrijwilligers Luc Van Damme en Linda Sepelie.
Ook dit jaar ontvingen Linda en Luc vele tele-
foontjes en ook vanuit het NMC en het Compu-
terwinkeltje konden we grote ladingen naar de
loods overbrengen. Daarnaast kregen we ook
nog de voorraad van twee bibliotheken die
werden stopgezet. Niet minder dan 
20.000 stuks kwamen binnen. Er was zeker
ruim voldoende keuze. Er werden zelfs map-
pen aangeboden, die bij het begin van het
schooljaar gretig hun weg vonden. 
Meer dan 1000 bezoekers mochten we verwel-
komen op onze tweedehandsbeurs. Ondanks
de lagere opbrengst zijn we toch heel tevre-
den en kijken we nu al uit naar een vierde edi-
tie op zondag 2 september 2018. We mikken
op nog meer bezoekers en minstens dezelfde
opbrengst. We hebben nu al bijna 1000
nieuwe boeken, cd’s, dvd’s en lp’s ontvangen. 
Ook jij kunt helpen! Door materiaal aan te
brengen of door op onze beurs enkele exem-
plaren te kopen. En misschien wil je zelfs hel-
pen? Laat het dan weten aan
marnix@wgbm.be.

Gun je sommige van je boeken een nieuwe eigenaar? Wens je je cd’s, dvd’s of lp’s
een nieuw leven toe? Hier kun je terecht:
- NMC De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke, tijdens de openings-

uren (zie colofon). 
- Computerwinkeltje, Oudenaardsesteenweg 91, 9000 Gent. Op weekdagen van

9.00 uur tot 18.30 uur, op zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.
- Bij Luc Van Damme en Linda Sepelie na afspraak via lucenlinda@wgbm.be.
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N A T U U R W E E T J E ! De zee lonkt en verleidt me dit jaar meer dan ooit: een fikse mars langs de
branding, door het mulle zand strompelen, speuren naar roze of gele non-
netjes – neen, andere kleurtjes mogen niet mee naar huis! – of een wande-
ling door de duinen met hun totaal eigen flora, het lokt me allemaal even
uitnodigend!
Een van die duinplanten waar ik altijd weer geboeid naar sta te kijken, is de
heggenrank, een tweehuizige plant uit de komkommerfamilie die zich met
speciale klimranken schroefvormig vasthecht aan alles wat in haar buurt
groeit. En altijd weer probeer ik een vrouwelijke en een mannelijke plant te
ontdekken, elk groenwit bloempje ijverig controlerend of het vijf meeldra-
den heeft of een driedelige stijl.
De vrouwelijke planten zullen later de giftige rode besjes vormen die, zoals
een oudere kustbewoner me ooit vertelde, ‘per vergissing’ in de emmers
belandden waarin de lokale bevolking tijdens de oorlog duindoornbesjes
moest verzamelen voor de Duitsers. Geleidelijk verkleuren ze van groen
naar geel over oranje tot helder rood en de veelkleurige trosjes sieren nog
een poosje de gaststruiken.
In de winter verdwijnt de heggenrank, maar in het voorjaar schieten er op
korte tijd uit de wortel talrijke stengels op, die zich met behulp van ranken
een weg omhoog banen. Omwille van dat voorjaarsgeweld kreeg de plant
de botanische geslachtsnaam ‘Bryonia’ naar het Griekse bryein wat ‘weel-
derig groeien’ betekent. De soortnaam ‘dioica’ betekent ‘tweehuizig’, een
plant die ofwel enkel mannelijke, ofwel enkel vrouwelijke bloemen draagt,
maar dat wisten jullie al. 

Heggenrank
©  PETER DE DAUW




