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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. 
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