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Realisatie POB en Heemkundige kring van Erpe‐Mere vzw

Inventaris van tijdschriften uit Erpe‐Mere

In de loop van de laatste decennia zijn er in Erpe‐Mere tal van tijdschriften uitgegeven door
verenigingen, instellingen, politieke partijen, scholen enz. Sommige van die tijdschriften zijn
algemeen‐informatief en worden van huis tot huis verspreid; andere richten zich specifiek tot een
leden‐ of belangengroep en bevatten dan hoofdzakelijk informatie over de eigen werking. Slechts
enkele tijdschriften hebben een bredere culturele of maatschappelijke ambitie. Omdat een groot
deel van de tijdschriften bestemd is voor aangesloten leden, is de oplage beperkt en de kostprijs
dikwijls verrekend in de aansluitingsbijdrage. Slechts enkele plaatselijke periodieken vermelden een
abonnementsprijs.
De lokale tijdschriften bieden een bijzondere kijk op het verenigingsleven, vandaag en in het
verleden. Ze bevatten informatie over het reilen en zeilen van de clubs, scholen,
bejaardeninstellingen enz. Het is bovendien een informatiebron waarvan de verantwoordelijken zelf
de auteurs zijn.
De eigenheid van de lokale tijdschriften brengt mee dat het niet voor de hand ligt om ze te
verzamelen. Tot op heden bestaan er op het lokale vlak ook geen afspraken over wie eventueel de
taak op zich neemt om ze te bewaren voor de toekomst, wie m.a.w. de taak van “bewaarbibliotheek”
voor dit facet van erfgoed kan en wil opnemen.
Het “Heemkundig documentatiecentrum Albert D’hoker” (HDAD) heeft een goede aanzet gegeven. In
dat documentatiecentrum worden circa 80 tijdschriften bewaard die in Erpe‐Mere zijn uitgegeven of
althans in Erpe‐Mere hun redactieadres hebben of hadden. De bijgevoegde inventaris geeft een
gedetailleerd overzicht van alle nummers die in zijn collecties voorhanden zijn.
De inventaris geeft de toestand weer in september 2010. Hij mag tevens een oproep inhouden om
de verzameling te helpen uitbreiden door nieuwe tijdschriften te schenken of de reeds voorhanden
nummers te vervolledigen.

Dirk De Boeck

1

Den Ariane
Zie : Erpe‐Mere infogids.

De Babbelaar
De gemeenteschool van Erpe‐Mere heeft een zesmaandelijks informatieblad dat vooral bestemd is
voor de leerlingen en hun ouders.
Het is een uitgave op A4‐formaat, met een doorlopende nummering.
In 2008 is korte tijd het A5‐formaat aangenomen.
In het voorjaar 2010 is overgestapt op een driemaandelijks tijdschrift met de titel “’t
Schatteneilandje”. Dat tijdschrift is voorgesteld als “een nieuwsbrief ontworpen en ontwikkeld voor
de ouders van onze lieve kinderen”. De doelstelling wordt ook kort samengevat : “… wij willen jullie
via deze weg informeren over het reilen en zeilen binnen onze school. ’t Schatteneilandje zal
driemaandelijks verschijnen en omvat allerhande informatie over de voorbije en komende projecten,
acties enz. binnen de school.” De nummering valt helaas weg.
Het HDAD bewaart :
2006 : nr. 36 (dl. 1 en 2)
2007 : nrs. 37 en 38
2008 : nr. 39
2009‐10 : 2 nummers.

Berichten – Bond van Grote en van Jonge Gezinnen v.z.w. – Afdeling Aaigem
De gezinsbond van Aaigem geeft een tijdschrift uit voor zijn leden, dat vóór 2005 geen duidelijke
periodiciteit had. De nummers bevatten informatie over de activiteiten zoals alle gebruikelijke
ledenbladen. Ze hebben geen aanduiding van jaargang, noch een doorlopende nummering. De eerste
nummers waren gestencild of gefotokopieerd op A4‐formaat.
In 2006 is de titel aangepast in “Nieuwsbrief Gezinsbond Aaigem”. Het tijdschrift verschijnt vanaf dat
ogenblik driemaandelijks op een A5‐formaat.

Het HDAD bevat volgende nummers :
1992 : 2 nrs.
1993 : 1 nr.
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2006 : nrs. 1 en 3
2007 : nrs. 1, 2 en 4
2008 : nrs. 1 en 2
2009 : nrs. 1 en 3

Berichten K.B.G.‐ Mere
De “Kristelijke Bond Gepensioneerden Mere” is in 1984 gestart met de uitgave van een ledenblad. De
eerste nummers waren gestencild op A4‐formaat.
Vanaf jaargang 3 (1986) is de hoofding verfraaid en de titel vervolledigd tot “Berichten KBG Afdeling
Mere”.
Vanaf de 7de jaargang is het tijdschrift gefotokopieerd en worden illustraties ingevoegd.
Het tijdschrift verscheen (gewoonlijk) driemaandelijks; het vermeldt geen verantwoordelijke uitgever
en geen abonnementsgeld.
In het HDAD zijn nummers voorhanden uit de periode 1984 – 2002 (de nummering is niet altijd
gelijklopend en soms zijn maanden i.p.v. volgnummers aangeduid):
Jg. 1 : 1 ‐ 2.
Jg. 2 : 1 ‐ 2.
Jg. 3 : 1 – 2 – 3.
Jg. 4 : 1 – 3 en okt‐nov‐dec
Jg. 5 : 1 – 2 – 5.
Jg. 6 : jan‐feb‐maa – nrs. 3 (apr‐mei‐jun)en 4 – nov‐dec‐jan
Jg. 7 : 1 (jan‐feb‐maa) – 2 ‐ 4.
Jg. 8 : 1 (jan‐feb‐maa) – 2 – 3.
Jg. 9 : 1 – 3
Jg. 10 : 2 – 3.
Jg. 11 : 1.
Jg. 12 tot 16 : 1 – 2 – 3.
Jg. 17 : 3.
Jg. 18 (2002) : 1.
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BGJG MERE
Zie : Bondig.

Blik‐opener
Zie : Burgerkrant.

Bondig
De Meerse afdeling van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (B.G.J.G.) is in het werkjaar 1989‐1990
gestart met een driemaandelijks informatieblad, gericht aan de leden.

Het tijdschrift wordt uitgegeven op A4‐formaat, gestencild en geniet.
Verantwoordelijke uitgever van de eerste nummers was Jozef Fahy uit de Magerstraat.
In de 11de jaargang is de titel van het tijdschrift gewijzigd in “BGJG MERE”. De uitgave werd sindsdien
ook doorlopend genummerd. Twee jaar later is opnieuw een wijziging doorgevoerd van de titel :
“Gezinsbond Mere”.
Het HDAD beschikt over volgende nummers :
Jg. 1 tot 12 : alle nummers behalve Jg. 7 nr. 2 en Jg. 11 nr. 2.
2001 : nrs. 13 en 14.
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2002 : nr. 16

BSP‐sprokkels
BSP‐Sprokkels is een tijdschrift op A4‐formaat, uitgegeven in 1976 door de BSP‐afdelingen van de
gemeenten die samen Erpe‐Mere zouden vormen. Het is gefotokopieerd.

Verantwoordelijke uitgever was J. Van den Steen uit Mere. Er is noch een periodiciteit, noch een
datum op de uitgaven vermeld.
Het HDAD beschikt over twee nummers.
In 1992 geeft de SP‐afdeling van Erpe‐Mere een viermaandelijks socialistisch informatieblad uit op
A4‐formaat met de naam “SP‐rokkels”. De vooropgezette periodiciteit is vermoedelijk niet
gehandhaafd.
In 2001 verschijnt het blad onder dezelfde titel en is vermeld “Jaargang 1 nr. 1”. In het volgende jaar
wordt de titel veranderd in “SPots” (een uitgave van Sp.a); de nummering van de jaargangen blijft
doorlopen. De periodiciteit wordt nu halfjaarlijks.
In 2010 wordt overgestapt op het A5‐formaat.
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In het HDAD zijn bewaard :
BSP‐sprokkels : twee nummers
SP‐rokkels : 1992 : juni
2001 : nr. 1
SPots :

2002 : nr. 2
2006 : nrs. 1 – 2 – 3
2007 : nrs. 1 – 2
2008 : nrs. 1 – 2
2009 : nr. 1
2010 : april.

De Burgerkrant van Erpe‐Mere

“De Lokale Burgerkrant van Erpe‐Mere” is een tijdschrift van de (Open‐)VLD met politieke duiding,
dat oorspronkelijk verscheen in de vormgeving en papierkwaliteit van een krant. De buitenste
bladzijden bevatten lokaal nieuws; de binnenbladzijden werden voorbehouden voor
arrondissementeel en nationaal nieuws.
De periodiciteit is niet altijd dezelfde geweest : soms verschenen 2 nummers per jaar, soms 3.
Vanaf nr. 2 van 2004 kreeg het tijdschrift de kortere naam “De Burgerkrant van Erpe‐Mere”.
Met nr. 2 van 2006 is overgestapt naar een gedrukt tijdschrift op A4‐formaat.
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Het blad werd gratis huis aan huis verdeeld; als verantwoordelijke uitgever is een bestuurslid van de
lokale afdeling vermeld.
Het HDAD beschikt over volgende nummers :
1998 : 1
1999 : 1 en 2
2000 : 3
2001 : 1 en 2
2003 tot 2006 : 1 – 2 – 3
2007 : 1
2008 : 1 en 2
2009 : 1
2010 : 1.

Chuleta
Het tijdschrift Chuleta is in 1995 opgestart als een nieuwsbrief van Sis en Machteld (Frans Van
Herreweghe en Machteld D’Hondt), ontwikkelingswerkers in Honduras.
Het is een gefotokopieerd blad op A4‐formaat. Kristien Van Herreweghe uit Erpe was de
verantwoordelijke uitgever. Het tijdschrift verscheen als kwartaalblad. Het heeft een doorlopende
nummering.
Chuleta is het Spaanse woord voor spiekbrief.
In 2000 is de naam veranderd in “Zambrano”. Verantwoordelijke uitgever werd dan Mieke D’Hondt
uit Mere.
Het HDAD beschikt over volgende nummers :
Chuleta : nrs. 1 (1995) tot 15 (1999).
Zambrano : nrs. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8.

Cultuurraadberichten
Zie : Kultuurraadberichten.
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CVP‐berichten
De CVP‐afdeling van Erpe‐Mere is vanaf het eerste jaar van de gemeentefusie gestart met een eigen
tijdschrift. In het eerste nummer stelde de partij het tijdschrift voor als “… een klein foldertje “ met
de bedoeling “… de inwoners van Erpe‐Mere te informeren over politieke gebeurtenissen, waarbij
vooral uitzicht zal geboden worden op de gemeentelijke actualiteit”. De “CVP‐berichten” werden
voorgesteld als een driemaandelijks informatieblad dat van huis tot huis zou besteld worden.

De eerste nummers waren gestencild op A4‐formaat en doorlopend genummerd. Na nummer 14
(1981) vervalt de nummering en de datering.
In 1984 werd overgestapt op een gedrukte versie; de periodiciteit bleef in principe behouden. In
1989 komt in de titel : “verschijnt 2‐maal per jaar”. In 1992 werd de ambitie weer hoger gesteld :
“verschijnt 4 maal per jaar”.
In 1999 werd de titel veranderd in “Dialoog – periodieke CVP‐standpunten uit Erpe‐Mere”. Die titel
werd behouden tot in 2001.
In 2002 veranderde de naam van de partij in CD&V en kreeg hun informatieblad de naam “Cd&V
Direct Erpe‐Mere”. Het was een overschakeling op krantenformaat – en overeenkomstige
papierkwaliteit – met algemeen partijnieuws op de binnenbladzijden en lokaal nieuws op de
buitenbladzijden. Na een paar nummers werd de naam verkort tot “Direct”. Vanaf 2008 is
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overgestapt op een A4‐formaat en een betere papierkwaliteit. De titel is nogmaals gewijzigd in
“erpe‐mere.direct” .
Het HDAD beschikt over volgende nummers :
CVP‐berichten :
nrs .1 (1977) tot 7
nrs. 9 tot 14 (1980).
6 niet gedateerde en niet genummerde exemplaren uit de periode 1981‐1983.
1984 : jan – mei – september
1985 : jan – september
1986 : september
1987 : feb – juni – september
1988 : nihil
1989 : juni – dec
1990 : juni
1991 : nov
1992 : juli – okt
1993 : maa – september
1994 : maa – juni
1995 : nihil
1996 : feb – mei (?) – sept
1997 : nov
1998 : nihil
1999 : feb – juni

Dialoog :

Direct :

4 nummers uit de periode 1999 – 2001 waarvan slechts 1 met jaartal en nummer (2001 –
nr. 1).

2002 (Jg. 1) : 4
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2003 : 2 en 5
2004 : 1 en 3
2005 : 1 – 4 – 6
2006 : 1 – 3
2007 : 2 – 4 – 5
2008 : 5 – 8
2009 : 1
2010 : 2.
Dialoog
Zie : CVP‐berichten.

Dido‐info
Zie : De Schalmei

Direct
Zie : CVP‐berichten.

Erpa
Erpa is het tweemaandelijkse ledenblad van de filateliekring uit Erpe. Het is opgestart in 1992.
Het tijdschrift is opgemaakt in fotokopie op A4‐formaat. Verantwoordelijke uitgever was Godelieve
De Boeck van de Schonegem in Erpe.
In het HDAD worden volgende nummers bewaard :
1993 (Jg. 2): nrs. 3 – 6.
1997 : nr. 1
2001 : bijzondere uitgave.

Erpe‐Mere Infogids
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De “Erpe‐Mere infogids – adresboek – fusieplan” is een brochure die ongeveer tweejaarlijks huis aan
huis verdeeld wordt. Het is een realisatie van Publi Ariane uit Gent.
De infogids bevat algemene informatie over openbare diensten, scholen, post, geneeskundige
verzorging en diverse vrije beroepen, alsook vele reclames van bedrijven in de gemeente. Hij is
gedrukt op A4‐formaat.
Vanaf de editie ’92‐’94 is de titel “Den Ariane” gekozen.
Het HDAD bewaart volgende edities :
‐

infogids zonder jaartal (uitgegeven in 1984);

‐

edities ’87‐’88; ’90‐’91; ’92‐’94; ’94‐’96 en ’98‐’99.

Daarnaast bestaan gelijkaardige uitgaven, zonder duidelijke periodiciteit. In het HDAD zijn bv.
voorhanden :
‐

Groot Erpe‐Mere, uw handelsgemeente, een brochure uitgegeven door “De Vlaamse
uitgeverij” uit Mol in 1978.

‐

Een “handelsgids” aangeboden door de deelnemende handelaars uit Aalst, Lede, Erpe‐Mere,
Denderleeuw en Haaltert; die gids is niet gedateerd.

‐

“Erpe‐Mere”, een gedrukte infogids zonder datum, met op het kaft een foto van het
gemeentelijk administratief centrum “Steenberg”. De gids is niet gedateerd.

‐

Wegwijs in Erpe‐Mere, een gemeentelijke infogids 2004‐2005, uitgegeven door PUBLI‐touch
uit Leuven, in opdracht van het gemeentebestuur. Die infogids kan dus ook aanleunend bij
de eigenlijke gemeentelijke informatie opgevat worden (zie ook : info‐blad Erpe‐Mere).

Erpe‐Mere Kultureel
Het tijdschrift “Erpe‐Mere Kultureel” is in 1978 uitgegeven door de gelijknamige vereniging onder de
drijvende kracht van Marc Van Wesemael en Danny Erpels. Het blad stelde zich voor als “ een
kultuurkrant” en had ook het uitzicht van een krant op A3‐formaat. De uitgevers stelden het
tijdschrift ook voor als “het reclamemedium bij uitstek voor de plaatselijke handelaars” ; het richtte
zich tot alle inwoners van Erpe‐Mere.
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In het HDAD wordt één nummer bewaard :

Jg. 1 : nr. 2.

De Fan‐Fans
De Koninklijke Fanfare Sint‐Cecilia uit Erondegem heeft in 1984 een tijdschrift op A5‐formaat
uitgegeven “om het kontakt te bevorderen tussen de fanfare en haar sympatisanten”.
Het blad zou zich richten tot alle inwoners van Erondegem en buurgemeenten Ottergem en Vlekkem.
Er werd in het eerste nummer geen periodiciteit vooropgesteld.
Het HDAD bewaart één nummer : Jg. 1 nr. 1.

Fier ende Vro
“Fier ende Vro” is in 1955 gestart als een tijdschrift (of jaarboekje) voor de oud‐leerlingen van de
Sint‐Jozefschool in Mere. Die waren in een Oud‐leerlingenbond verenigd. De eerste nummers
verschenen in een oplage van 400 exemplaren. Het tijdschrift was gedrukt op A5‐formaat en
geïllustreerd.
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Het tijdschrift bevat allerhande inlichtingen over het reilen en zeilen in de school.
Het eerste nummer was gedrukt bij Van de Putte in Aalst.
In 1966 is de periodiciteit aangepast : er verschenen in dat jaar 4 nummers. De uitgaven kregen in
het begin een doorlopende nummering (teruggaand vanaf het begin) met de vermelding “zomer,
winter, lente …” . Het tijdschrift richtte zich dan tot “leerlingen en oud‐leerlingen”.

In 1971 werd de titel veranderd in “Toets”, maar de vormgeving bleef overigens ongewijzigd. In dat
nummer is een abonnementsprijs vermeld : 150 F. Op dat ogenblik stond zuster Flora Van Hecke in
voor de redactie.
Het HDAD beschikt over :
1955 (Jg. 1) tot 1965 (Jg. 11) : volledig
1966 : 4 nrs.
1967 tot 1972 : 3 nrs.
1973 : 2 nrs.

De Flapuit
De Flapuit is een driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Davidsfondsafdeling van Burst. Het
richt zich tot de aangesloten leden.
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Het is gedrukt op A5‐formaat.
De verantwoordelijke uitgever was Maurits De Koker uit Burst.
Er is geen nummering van de jaargangen, maar wel een doorlopende nummering van de
tijdschriften.
Het HDAD beschikt over :
1983 : nrs. 2 tot 5
1984 : nrs. 6 en 7.
1985 : nrs. 8 en 9.
1986 : nrs. 11 en 12.

De Gamel
Het tijdschrift “De Gamel” is in 1962 opgestart door de afdeling “MIlac‐Mere”, met als
verantwoordelijke uitgever Paul De Troyer uit Mere.

Het nr. 1 verwijst naar het ontstaan van de titel van het blad en vermeldt verder ook de optie voor de
periodiciteit : “verschijnt als ’t past”. Dat nummer 1 was een gestencild en geniet tijdschrift van 12
bladzijden, zonder datering. Ook het nr. 2 is niet gedateerd.
In 1965 werd de titel gewijzigd naar “De Klaroen”.
Het HDAD bevat de nrs. 1 en 2 van “De Gamel” en het eerste nummer van “De Klaroen”.

Gezinsbond Mere
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Zie : Bondig.

Grind
Het tijdschrift “Grind”, met als ondertitel “Losse stenen ter stichting van waarheid”, is in 1983
ontstaan als een blad dat de juiste christelijke leer wil uitdragen. Het heeft zijn wortels in de
traditionalistische kerk.
Het is een driemaandelijks tijdschrift, gedrukt op A5‐formaat. De afleveringen zijn doorlopend
genummerd. De verantwoordelijke uitgever is Paul Stuyver van de Leedsesteenweg in Erpe. Het
tijdschrift werd verspreid onder abonnees.
Na aflevering 24 is de uitgave stopgezet.

Het HDAD beschikt over alle afleveringen.

Groendal‐Geluiden
De wijkvereniging “Groendal Erpe‐Mere” heeft vanaf 1982‐83 een periodiek uitgegeven, dat in het
nummer 1 van de 2de jaargang (1983) wordt voorgesteld als “het vernieuwde gratis aan huis
bezorgde ledenblad GROENDAL‐GELUIDEN”.
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Het is een gefotokopieerd blad op A4‐formaat en geniet. De wijkvereniging zelf is vermeld als
verantwoordelijke uitgever. Vanaf 1984 wordt die vereniging “vzw wijk Groendal”.
De periodiciteit en de nummering van het tijdschrift waren niet altijd even duidelijk.
Het HDAD beschikt over :
‐

1982 : speciale editie;

‐

1983 (Jg. 2) : nrs. 1‐2‐3‐4.

‐

1984 : 4 nrs.

‐

1985 : 2 nummers (jan. en april)

‐

1987 : editie wijkkermis.

In en om avondzon
“In en om avondzon” is een driemaandelijks tijdschrift voor de bewoners en het personeel van het
rusthuis Avondzon in Erpe. Het is opgestart omstreeks 1979. De eerste nummers waren gestencild en
uitgegeven op A5‐formaat. Nadien is overgestapt op een gefotokopieerde versie met illustraties, ook
in kleur.
De eerste jaargangen dragen geen jaartal of nummer. Vanaf april 1990 is dat “op aanvraag van velen”
toegevoegd.
In het HDAD zijn bewaard :
‐

1981 : juli

‐

1988 : jan – juli – september

‐

1989 : april – juli – okt – dec

‐

1990 : april

‐

2006 : april.

Info Davidsfonds Mere
Het tijdschrift “Info Davidsfonds Mere” is in oktober 1983 opgestart als een “Kontaktblad voor
Davidsfondsleden van de Afdeling Mere”. Het eerste nummer verscheen op een A4‐formaat, maar al
vanaf nr. 2 werd overgestapt op het kleinere A5‐formaat.
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De jaargangen volgden in het begin niet het kalenderjaar, maar wel het werkingsjaar, dat start in
september‐oktober. Nadien (vanaf 1990 ?) is wel op het kalenderjaar overgestapt, hetgeen ook niet
steeds consequent is doorgevoerd.
Het tijdschrift verschijnt driemaandelijks. Het is een bescheiden gestencilde uitgave die gewoonlijk
niet meer dan 4 bladzijden omvat.
Vanaf jaargang 5 wordt de nummering niet verder gezet. De maand van uitgave vervangt dan het
nummer; later verdwijnt ook de nummering van de jaargangen.
In de jaren ’98 –’99 verschenen enkele nummers op A4‐formaat.
Het HDAD bevat :
Jg 1 : nrs. 1 tot 4
Jg 2 : nrs. 1 tot 3
Jg 3 : nrs. 1 tot 4
Jg 4 : nrs. 1 en 2
Jg 5 : nr. 1 (dec)
Jg 6 : okt, dec
Jg. 7 : apr (?), okt
Jg 8 : jan, maart en mei
Jg. 9 : dec
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Jg. 10 : april, nov, jan
Jg. 11 : mei, aug en okt
Jg. 12 : jan, okt
Jg. 13 : feb, sept
Jg 14 : jan, apr ‘95, aug, nov, apr ’96, juni ’96, aug ’96,
Jg 15 : maart ‘97
1998 : s.d.
1999 : maart, juli
2003 : maart

Info Hof ten Dale
“Info Hof ten Dale” is in januari 1977 opgestart als een “tweemaandelijks kultureel tijdschrift” van
het Vlaams Centrum v.z.w. dat zijn activiteiten had in de gelijknamige herberg.
Het tijdschrift bevat informatie over de eigen activiteiten en ook algemenere bijdragen en
standpunten in verband met de Vlaamse beweging.
Bij de start was Julien De Vuyst uit Mere de verantwoordelijke uitgever.
Het tijdschrift werd gedrukt op een A4‐formaat en verspreid naar de gekende belangstellenden.
Later werd een abonnementsgeld gevraagd.
Het HDAD bevat :
‐

Jg. 1 t.e.m. Jg. 11 : volledig

‐

Jg. 12 (1988) : nrs. 1 – 2 – 3 – 5 – 6;

‐

Jg. 13 t.e.m. Jg. 20 : volledig;

‐

Jg. 21 : nr. 3

‐

Jg. 22 : nr. 6

‐

Jg. 23 : nr. 2

‐

Jg. 26 : nrs. 5 en 7

‐

Jg. 27 : nrs. 1 – 2 – 6

‐

Jg. 28 : nr. 1

‐

Jg. 29 : nr. 3
18

‐

Jg. 30 (2006) : bijzondere uitg. nov‐dec.

Info‐blad Erpe‐Mere
Na de gemeentefusies was er een grote behoefte aan informatiedoorstroming naar de bevolking.
Het gemeentebestuur heeft gedurende de eerste jaren informatie verspreid via huis‐aan‐huis
bedeelde brochures met een onduidelijke periodiciteit, zonder vast schema, noch naar inhoud noch
naar vormgeving. Diverse exemplaren zijn bewaard :
‐

“Gemeente Erpe‐Mere”, een publicatie op A4‐formaat, gestencild en geniet. Daarin staan
niet alleen de gebruikelijke algemene inlichtingen, maar ook activiteitsverslagen van de
diverse diensten over de jaren 1977 – 1978 – 1979.

‐

“gemeente Erpe‐Mere” is eveneens een gestencilde en geniete publicatie op A4‐formaat, die
verdeeld werd na de wijziging van de straatnamen begin 1981.

‐

“Erpe‐Mere – Uw gemeente van 1983 tot 1988” is een gedrukte brochure op A4‐formaat
waarin de realisaties van het gemeentebestuur in de afgelopen legislatuur worden
opgesomd.

‐

De “Onthaalbrochure Erpe‐Mere” verwijst naar een gemeentelijk infoblad dat maandelijks zal
opgestuurd worden, behalve in de maanden juli en augustus. Het is een gedrukte brochure
op A4‐formaat.

‐

De “O.C.M.W Erpe‐Mere – informatiebrochure” licht in het bijzonder de werking van het
O.CM.W. toe. De brochure is gedrukt op A4‐formaat.

‐

“Wonen in Erpe‐Mere” is een gedrukte brochure, “aanvullend aan het gemeentelijk infoblad”
die speciaal gericht is aan kandidaat‐bouwers enz. met informatie over de diensten, hun
taken en reglementeringen.

“Erpe‐Mere infoblad” is opgestart in mei 1989 als maandelijks tijdschrift, waarvoor het college van
burgemeester en schepenen als verantwoordelijke uitgever optreedt.
Het werd steeds gedrukt op A4‐formaat. Het is doorheen de jaren nauwelijks van uitzicht of opmaak
veranderd. In 2002 werd de titel gewijzigd in “Info Erpe‐Mere”, om dan in 2006 over te stappen naar
“gemeentelijk infoblad”.
Het HDAD beschikt over een vrij volledige collectie :
1989 : alle nummers, behalve mei
1990 : volledig
1991 : alle nummers behalve maart
1992 tot 2009 : alle nummers
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2010 : januari‐nummer ontbreekt.

Jongerenmaggazien
Het tijdschrift Jongerenmaggazien is in 1999 opgestart als een speciaal magazine voor de jeugd van
Erpe‐Mere. Het is een initiatief van de gemeentelijke jeugdraad en het gemeentebestuur van Erpe‐
Mere.
Het blad stelt zich voor als een magazine “voor jongeren tussen 6 en 25 jaar uit Erpe‐Mere”. Bij de
start fungeerde de jeugdraad als verantwoordelijke uitgever, nadien de jeugddienst.
In de tweede jaargang (2000) was de ambitie om tweemaandelijks te verschijnen; het zomernummer
vermeldt evenwel 4 maanden (mei tot augustus) en draagt op de kaft (verkeerdelijk) de verwijzing
naar jaargang 1. Later werd gewoon vermeld : “verschijnt periodiek”. Op de kaft van de zesde
jaargang verschijnt de vermelding : “verschijnt jaarlijks”.
De eerste vier jaargangen waren veelkleurig en gedrukt op A4‐formaat. Dat formaat bleef behouden
in de 5de jaargang, maar er dan overgestapt op een zwart‐wituitvoering. De jaargangen 6 en 7
verschenen op A5‐formaat en zonder kleur.
De nummering van de bewaarde afleveringen is onduidelijk.
In het HDAD zijn voorhanden :
‐

1999 (eerste nr.‐

‐

Jg. 2, nr. 2 (jan 2000), nr. 3 (mei – juni – juli – aug )

‐

Jg. 3, nr. 3 (jan 2001)

‐

Jg. 4, nr. 4 (2002)

‐

Jg. 5, nr. 5

‐

Jg. 6 (nov 2004)

‐

Jg. 7 (nov 2005).

Kerk en Leven van Aaigem en Burst
Zie : Ons parochieblad Aaigem

Kerk en Leven Burst
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Het parochieblad brengt wekelijks parochiaal nieuws in een tijdschrift met een aantal “algemene”
bladzijden, die voor alle Vlaamse parochies identiek zijn –eventueel op enkele pagina’s voor het
specifieke bisdom na – en daarnaast lokale berichten. Het blad is gedrukt op krantenpapier op een
groot formaat.
De lokale berichtgeving in het parochieblad bevat doorgaans niet alleen de kalender met de
misintenties en specifiek kerkelijke aankondigingen, maar ook berichten van parochiale verenigingen.
In de loop der jaren werden de titels en ondertitels af en toe aangepast.
In recentere jaren wijzigde ook het actieterrein : diverse parochies voegden zich samen voor de
berichtgeving, al dan niet nadat de dienstdoende pastoor ook meerdere parochies onder zijn hoede
kreeg.
In het HDAD worden enkel de bladzijden met de lokale informatie bewaard.
Vanaf 1995 werken Aaigem en Burst samen onder de titel “Kerk en Leven van Aaigem en Burst”,
vanaf 2004 kortweg “Kerk en Leven Aaigem Burst”.
Voor de parochie Burst gaan de oudste nummers in die verzameling terug tot december 1990:
‐

december 1990

‐

1991 tot 1994: volledige jaargangen

Kerk en Leven Erondegem
Het parochieblad brengt wekelijks parochiaal nieuws in een tijdschrift met een aantal “algemene”
bladzijden, die voor alle Vlaamse parochies identiek zijn –eventueel op enkele pagina’s voor het
specifieke bisdom na – en daarnaast lokale berichten. Het blad is gedrukt op krantenpapier op een
groot formaat.
De lokale berichtgeving in het parochieblad bevat doorgaans niet alleen de kalender met de
misintenties en specifiek kerkelijke aankondigingen, maar ook berichten van parochiale verenigingen.
In de loop der jaren werden de titels en ondertitels af en toe aangepast.
In recentere jaren wijzigde ook het actieterrein : diverse parochies voegden zich samen voor de
berichtgeving, al dan niet nadat de dienstdoende pastoor ook meerdere parochies onder zijn hoede
kreeg.
In het HDAD worden enkel de bladzijden met de lokale informatie bewaard.
In 1993 werken Erondegem en Ottergem samen onder de titel “Kerk en Leven Sint‐Pietersbanden
Erondegem, Sint‐Paulus Bekering Ottergem”.
Vanaf 1994 werken Erondegem, Ottergem en Vlekkem samen onder de titel “Kerk en Leven Sint‐
Pietersbanden Erondegem, Sint‐Paulus Bekering Ottergem, Sint‐Lambertus Vlekkem”.
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Vanaf 2004 sluiten deze parochies aan bij Mere onder de titel “Kerk en Leven Erpe‐Mere Noord”.
Het HDAD beschikt over volgende nummers :
‐

Kerk en Leven Erondegem: 1987 – 1992.

‐

Kerk en Leven Sint‐Pietersbanden Erondegem, Sint‐Paulus Bekering Ottergem: 1993.

‐

Kerk en Leven Sint‐Pietersbanden Erondegem, Sint‐Paulus Bekering Ottergem, Sint‐
Lambertus Vlekkem: 1994 – 2003.

‐

Kerk en Leven Erpe‐Mere Noord: vanaf 2004.

Kerk en Leven Erpe
Zie: Parochieblad van Erpe.

Kerkelijk Leven
Zie : Parochieblad van Mere.

De Klaroen
Zie : De Gamel.

Kleine Raak – KWB Erpe
Het ledenblad “Kleine Raak – KWB Erpe” is waarschijnlijk later opgestart dan dat van haar
zusterafdeling uit Mere (zie ook aldaar).
Het is eveneens een gestencild blad op A4‐formaat, maar met een andere periodiciteit. Het is een
maandblad, met weliswaar één nummer voor de vakantiemaanden juli‐augustus.
Tot september 1988 is Kleine Raak de eigenlijke titel met “KWB Erpe” als ondertitel. Op de kaft werd
een tekening van het dorpscentrum met de kerk, het oorlogsmonument en de lindeboom geplaatst.
Nadien is “KWB Erpe” als hoofdtitel gebruikt met “Kleine Raak” als ondertitel.
In september 1994 is overgestapt op een A5‐formaat.
Het HDAD bevat volgende nummers :
1977 : september
1981 : apr – mei – juni – okt – nov – dec
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1982 tot 1985 : volledig
1986 : juli/aug – sept – okt – npv – dec
1987 tot 1989 : volledig
1990 : sept ontbreekt
1991 : okt ontbreekt
1992 : april ontbreekt
1993 : juli/aug ontbreekt
1994 : jan ontbreekt
1995 : juli/aug – sept en okt ontbreken
1996 : juni en okt ontbreken
2001 : jan tot september
2002 : nov
2003 : jan – feb – okt – nov – dec.

Kleine Raak – KWB Mere
Naast het algemene ledenblad “Raak” van de KWB, verdelen diverse lokale afdelingen een eigen
tijdschrift aan hun leden.
Zo geeft de KWB‐afdeling van Mere, vermoedelijk vanaf 1973 een eigen ledenblad uit met de titel
“Kleine Raak” en de ondertitel “KWB Mere”. Het bevat vooral informatie en verslagen over de eigen
activiteiten.
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Het is een gestencild blad op A4‐formaat, dat 5 of 6‐maal per jaar verschijnt. De opeenvolgende
nummers zijn gedateerd en hebben een doorlopende nummering.
Het HDAD bevat volgende nummers :
1974 : 9 en 11.
1982 : 54.
1986 : 75.
1988 : 84 – 87 – 88 – 89 – okt.
1989 : 90 tot 95.
1990 : 96 tot 100.
1991 : 101 – 102 – 103 – 105.
1992 : 92 (?) – 107 – 110.
1993 : 111 – 112 – 113 – 115.
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’t Kloksken van Vlekkem
“’t Kloksken van Vlekkem” is de titel die de bladzijde met het lokale parochiale nieuws uit Vlekkem
gekregen heeft in de editie van “Kerk en Leven” (zie ook aldaar).
Het HDAD bevat enkele nummers :
1985 : nr. 45
1986 : nrs. 1 tot en met 19, verder onvolledig.
1987 : nrs. 1 tot 5.

Koorsprokkels
Het gemengd zangkoor Singhet Fro uit Mere is in juni 1989, het jaar waarin de vereniging haar 20‐
jarig bestaan vierde – gestart met de uitgave van een eigen tijdschrift. In het eerste nummer wordt
de doelstelling toegelicht : “De bedoeling van de “Koorsprokkels” is het nieuws, de richtlijnen en
kulturele aktiviteiten door te geven, dit om de drie maand”.
Het blad wordt uitgegeven op A5‐formaat, gefotokopieerd. Bij de start was Marc Verstichel de
verantwoordelijke uitgever, met als secretariaatsadres Patronaatstraat 8 in Mere.
Het HDAD bevat :
1989 : nrs. 1 – 2 – 3.
1991 : 4.
1992 : nrs. 1 – 3 – 4.
1993 : nrs. 1 – 2 – 3 – 4.
1994 : nrs. 1 – 2 – 4.
1995 : nrs. 1 – 2 – 3 – 4.
1996 (Jg. 8) : nrs. 1 – 2.

KSA St Martinus Erpe
De KSA‐afdeling van Erpe heeft een eigen ledenblad dat uitgegeven wordt op A4‐formaat, gestencild
en geniet. De uitgave is vermoedelijk gestart in 1972 (13de jaargang in 1985). Het is een 14‐daags
informatieblad voor de leden, zoals de ondertitel het aangeeft : “veertiendaagse media”
In 1986 is de titel verkort tot “KSA Erpe”. De verantwoordelijke uitgever wijzigde in die periode van
Johan Van Geyt naar Hans De Winter (beiden van de Gentsesteenweg).
In het HDAD worden enkele nummers bewaard :
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1985 : nrs. 19 en 23.
1986 : ns. 2 – 3 – 11.

Kultuurraadberichten
Kultuurraadberichten is in 1982 opgestart als een tweemaandelijks tijdschrift van de “Gemeentelijke
Raad voor Kultuur en Kulturele Vrijetijdsbesteding van Erpe‐Mere”.
De eerste jaargangen zijn gestencild – nadien gefotokopieerd – op A4‐formaat. Het tijdschrift richt
zich tot de aangesloten verenigingen en wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur.
De periodiciteit verandert in 1988 : van tweemaandelijks valt men op driemaandelijks. Die
periodiciteit zal nadien opnieuw aangepast worden : 1994 (maandelijks) , 1999 (tweemaandelijks).
Ook het formaat wordt aangepast : de bewaarde nummers vanaf 2006 hebben een A5‐formaat.
In 1991 wordt de spelling in de titel gewijzigd : Cultuurraadberichten wordt het tijdschrift van de gCr.
Het HDAD beschikt over volgende nummers :
1982 : 1 tot 6.
1983 : 5
1984 : nihil
1985 : 6
1986 : 1 tot 4.
1987 : 1 – 2
1988 : 2 – 3
1989 : 2 – 6 – 7 – 8.
1990 : 3
1991 : 1 – 4
1992 : 1 – 4
1993 : nihil
1994 : 1
1995 : nihil
1996 tot 1998 : telkens 1
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1999 : 1 – 4 – 5.
2000 : 2 – 4 – 5
2001 : 2 – 3
2002 : 1
2003 : nihil
2004 : 5
2005 : 2
2006 : 1 tot 4.
2007 en 2008: 1 tot 6.
2009 : 2 tot 5.

Loe
Zie : De Schalmei.

Markant
Markant, het vroegere CMBV, heeft een afdeling met als werkgebied Erpe‐Mere.
De afdeling geeft, vermoedelijk sinds het jaar 1999, een 4‐maandelijks tijdschrift uit met informatie
voor de plaatselijke leden. Het is een gefotokopieerd tijdschrift op A5‐formaat. De jaargangen
worden genummerd volgens het werkjaar (jaargang 10 valt in de kalenderjaren 2008 en 2009). De
titel is “Markant” met als ondertitel “netwerk van ondernemende vrouwen vzw”.
Marieken Eeckhout van de Bosstraat in Mere is thans de verantwoordelijke uitgever.
In het HDAD worden bewaard :
2008 : jan – apr – september
2009 : jan – apr – september
2010 : jan – apr.

Het Merelaarke
Onder de titel “Het Merelaarke” heeft de toneelgroep “De Merelaar” uit Mere een gestencild
tijdschrift uitgegeven op A4‐formaat. Volgens de ondertitel was het een “berichtenblad” van de
27

toneelgroep. Over de periodiciteit liet de groep niet in zijn kaarten kijken : “verschijnt als het past”.
De twee bewaarde exemplaren verwijzen wel naar een jaargang en een nummer, maar dragen geen
datum. Ze vermelden geen verantwoordelijke uitgever.
Naast dit berichtenblad gaf de vereniging ook een gedrukt advertentieblad uit.
Van het berichtenblad zijn in het HDAD bewaard :
Jg. 2 : nr. 3
Jg. 4 : nr. 1.

De Merenaar

Het blad is in april 1971 ontstaan op initiatief van “Open Kring”.
Het eerste nummer verduidelijkt meteen de doelstelling : “informatie brengen over de geplande
activiteiten van alle verenigingen van onze gemeente en van “Open Kring” in het bijzonder”. Het zou
maandelijks verschijnen en gratis verspreid worden over de ganse gemeente Mere. De opname van
advertenties en reklame werd in overweging genomen.
Het blad beschikte over een redactieploeg (in het eerste nummer zijn 8 personen vermeld).
Het bevat algemene culturele informatie.
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Het tijdschrift is gestencild op A4‐formaat en geniet, zeker tot 1986. In 1989 was het blad
overgestapt op A5‐formaat.
De tijdschriften zijn gedateerd, maar bevatten geen aanduidingen van jaargang of nummer. De
algemene huis‐aan‐huis verspreiding is niet aangehouden tot recente datum.
In het HDAD zijn voorhanden :
1971 tot 1986 : volledig.
1989 : april
1996 : apr – sept – dec
1997 : mrt
1998 : jan – mei – aug – nov
1999 : jan – apr – sept – nov
2000 : apr – aug/sept
2001 : jan
2002 : jan
2003 : feb – mei – okt
2004 : jan – apr – aug
2005 : jan – september
2006 : jan – apr – juni
2007 : jan

Nieuwsbrief Gezinsbond Aaigem
Zie “Berichten …”.

NVA Erpe‐Mere
Het tijdschrift “NVA Erpe‐Mere” draagt als ondertitel “informatieblad van de Nieuw‐Vlaamse Aliantie
Erpe‐Mere”. Het is opgestart in juni 2002 en gericht aan alle inwoners van Erpe‐Mere, met de
bedoeling ze op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van haar werking. Er werd gesteld dat
het beleid van het gemeentebestuur op de voet zou gevolgd worden.
Bij de start was N. Verhoeven uit Erpe de verantwoordelijke uitgever.
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Het blad is gdrukt op A4–formaat.
Er is geen duidelijke periodiciteit.
Het HDAD bewaart twee nummers :
‐

juni 2002

‐

januari 2003.

Paloken
De gemeentelijke jongensschool (G.L.J.S.) Erpe had sinds 1954 een eigen tijdschrift met een titel die
verwijst naar de spotnaam van de Erpenaren : Paloken.
Het is een gestencild blad op A4‐formaat en geniet. Het verscheen vermoedelijk trimestrieel.
De naam van het blad is “Paloken” of soms “’t Paloken”.
Het HDAD bewaart :
1955 (Jg 2) : nr 8 (?)
1963‐64 : kerst , 3de trim
1964‐65 : 2de trim
1965‐66 : kerst.

’t Papeterken
De voetbalclub FC Mere is in september 1959 gestart met een eigen tijdschrift. Het redactieadres
was : Kerkveldstraat 4 in Mere. Vanaf het tweede nummer droeg het tijdschrift de ondertitel
“Officieel thuismatchblad van F.C. Mere). In jg. 2 heet dat “clubblad van FC Mere aangesloten bij de
BVB nr. 4057”.
De eerste jaargang van het tijdschrift is gedrukt op A5‐formaat. Nadien is overgeschakeld op het A4‐
formaat.
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In de eerste jaargang wordt voorzichtig een kostprijs van een nummer vermeld (5 frank); vanaf
jaargang 2 is een abonnementsprijs ingesteld : 180 fr.
Het blad bevat informatie voor de clubleden en verslagen van wedstrijden.
Naast dit berichtenblad gaf de club ook een gedrukt advertentieblad uit.
Van het tijdschrift bevat het HDAD de eerste twee jaargangen (1959 en 1960/61).

Ons parochieblad Aaigem
Het parochieblad brengt wekelijks parochiaal nieuws in een tijdschrift met een aantal “algemene”
bladzijden, die voor alle Vlaamse parochies identiek zijn –eventueel op enkele pagina’s voor het
specifieke bisdom na – en daarnaast lokale berichten. Het blad is gedrukt op krantenpapier op een
groot formaat.
De lokale berichtgeving in het parochieblad bevat doorgaans niet alleen de kalender met de
misintenties en specifiek kerkelijke aankondigingen, maar ook berichten van parochiale verenigingen.
In de loop der jaren werden de titels en ondertitels af en toe aangepast.
In recentere jaren wijzigde ook het actieterrein : diverse parochies voegden zich samen voor de
berichtgeving, al dan niet nadat de dienstdoende pastoor ook meerdere parochies onder zijn hoede
kreeg.
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In het HDAD worden enkel de bladzijden met de lokale informatie bewaard.
Vanaf 1995 werken Aaigem en Burst samen onder de titel “Kerk en Leven van Aaigem en Burst”,
vanaf 2004 kortweg “Kerk en Leven Aaigem Burst”.
Voor de parochie Aaigem gaan de oudste nummers in die verzameling terug tot september 1977 :
‐

1977 tot 1989 : losse nummers

‐

1990 tot 1994 : volledige jaargangen

‐

1995 tot 2009 : idem (Aaigem + Burst)

Ons parochieblad Bambrugge
De parochie Bambrugge is met een eigen bladzijde in het parochieblad gestart op 28 november 1954.
Voor de algemene context : zie “parochieblad Aaigem”.
De editie “Kerk en Leven” is voor de bladzijden met algemene informatie aangenomen.
In het HDAD worden bewaard :
1954 : 1ste nr.
1977 tot 1992 : losse nummers (onvolledig).

Parochieblad van Erpe
Het parochieblad van Erpe was een wekelijkse uitgave , met enerzijds algemene kerkelijke informatie
en duiding en anderzijds op de eerste bladzijde lokaal parochiaal nieuws.
De eerste jaargangen verschenen gedrukt op krantenpapier en op (benaderend) A4‐formaat. De
eerste bladzijde is gestencild en bevat het lokale nieuws.
In het HDAD worden de lokale bladzijden van slechts 4 nummers van 1954 bewaard.
Het oudste nummer dateert van 14 november 1954.
De reeks wordt vervolgd vanaf 1976 onder de titel “Kerk en Leven Erpe”.
Vanaf 1978 zijn alle nummers aanwezig.
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Parochieblad van Mere
Het parochieblad van Mere is opgestart in 1945. Het was een wekelijkse uitgave van de drukkerij De
Vlijt in Antwerpen, met enerzijds algemene kerkelijke informatie en duiding en anderzijds op de
eerste bladzijde lokaal parochiaal nieuws.
De eerste jaargangen verschenen gedrukt op krantenpapier en op (benaderend) A4‐formaat. Die
presentatie werd, althans voor het lokale nieuws, behouden tot einde maart 1962. Vanaf april 1962
is de editie gewijzigd met, ook voor dat lokale nieuws, een uitgave op het dubbele formaat. De titel is
meteen aangepast in “Kerkelijk Leven” met als ondertitel “Parochieblad Mere”. In 2000 is de titel
opnieuw aangepast : “Kerk en Leven Mere Sint‐Bavo”.
In 2004 is het actieterrein uitgebreid tot 4 parochies : Mere, Erondegem, Ottergem en Vlekkem. De
titel van het parochieblad werd dan : “Kerk en Leven Erpe‐Mere Noord”.
In het HDAD zijn van de eerste jaargangen alle bladzijden bewaard; vanaf 1965 wordt enkel de
bladzijde met de lokale informatie bewaard.
Het oudste nummer in de verzameling dateert van 13 mei 1945 (= Jg. 1, nr. 19). De verzameling is
daaropvolgend volledig, met uitzondering van het jaar 1985.

’t Pikuurken
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’t Pikuurken is in 1984 gestart als een tweemaandelijks Vlaams Nationaal tijdschrift van de VUJO
(Volksuniejongeren) van het arrondissement Aalst.
Verantwoordelijke uitgever was Annemie Casteels uit Bambrugge. Het redactieadres verwijst
eveneens naar haar.
Het HDAD bewaart het eerste nummer (maart‐april 1984).

Ping Pong Oogske
De Tafel Tennisclub (T.T.C.) van Erpe‐Mere geeft sinds 1987 een tijdschrift uit met de titel “Ping Pong
Oogske”. De titel verwijst vermoedelijk naar de eerste voorzitter (Willy Ooghe).
Het is een gestencild en geniet clubblad op A4‐formaat. Het verschijnt 4‐maal per jaar.
Sponsoring werd opgenomen vanaf de 3de jaargang, waardoor het clubblad gratis aan leden en
sympathisanten kon verspreid worden.
In het HDAD zijn voorhanden :
Jg. 2 (1988‐89) : nr. 3
Jg 3 : volledig
Jg. 4 : nrs. 1 – 2 – 3
Jg. 6 : nr. 2.

Plasma
De plasmaferesecentra Erpe‐Mere / Geraardsbergen zijn in 1987 gestart met de uitgave van een 4‐
maandelijks tijdschrift, dat ze de naam “Plasma” gaven. De eerste jaargang is gebundeld onder de
naam “jaarbundel”.
Als redactieadres is Kapelleveld 25 in Mere gekozen.
Het contactblad is uitgegeven op een A5‐formaat. Het richt zich in de eerste plaats tot de donoren
van de centra. De verantwoordelijke uitgever was het bloedtransfusiecentrum in Aalst.
Het HDAD beschikt over de eerste 4 vier jaargangen (1987 tot 1990) met uitzondering van nr. 3 van
de 2de jaargang.

De Poging

34

Basketbalclub B.C. Erpe‐Mere geeft sinds het seizoen 1980‐81 een maandelijks tijdschrift uit op A4‐
formaat, gefotokopieerd en geniet. Het is een clubblad met informatie over het reilen en zeilen van
de vereniging.
“De Poging” wordt gratis uitgedeeld aan de bezoekers van de wedstrijden (Jg. 3, nr. 5).
In de zesde jaargang is overgestapt op het A5‐formaat. De aanduiding van de jaargang is dan wel
weggevallen.

In het HDAD zijn bewaard :
Jg. 1 en 2 : volledig (9 nummers)
Jg. 3 : nrs. 1 t.e.m. 5
Jg. 4 : nrs. 1 t.e.m. 6
Jg. 5 : nrs. 1 t.e.m. 4
1986/87 – 1987/88 – 1988/89 : telkens 1 nummer.

Politienieuws
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Politienieuws is een periodiek uitgegeven door de politiezone Erpe‐Mere/Lede die 2‐maal per jaar
huis aan huis verdeeld wordt. Het is een gedrukt, veelkleurig tijdschrift op A3‐formaat.
De publicatie is niet gedateerd of genummerd.
Politienieuws beschrijft allerhande aspecten van veiligheid en leefbaarheid. Het opzet van de
publicatie is door de korpschef in het eerste nummer omstandig omschreven.
In het HDAD worden 8 nummers bewaard.

Rondom Ons
Het rusthuis uit Mere geeft een tijdschrift uit voor zijn bewoners en personeel. Vóór 1992 was dat
het “rusthuis v.z.w. Dienstbetoon”, dat dan ook als verantwoordelijke uitgever is vermeld. Vanaf
1992 is de naam van het rusthuis gewijzigd in “Meredal”; die naam is meteen ook op de kaft
aangeduid.
Sinds 1995 is de periodiciteit aangeduid : 2‐maandelijks.
Het tijdschrift is gefotokopieerd op A4‐formaat.
In het HDAD zijn bewaard :
1991 : juni en september
1992 : dec
1993 : febr – maar – jun – okt – nov – dec
1994 : jan – febr– maar – apr – mei – juni – okt
1995 : maa/apr – mei/juni – jul/aug – sept/okt
1996 : volledig
1997 : enkel jan/febr ontbreekt
1998 : jan/feb – maa/apr – mei/jun – nov/dec
1999 : enkel nov/dec ontbrteekt
2000 en 2001 : volledig
2002 : maa/apr – mei/jun – sept/okt
2003 : jan/feb – mei/jun – jul/aug
2004 : maa/apr – mei/jun – sept/okt – nov/dec
2005 : jul/aug – sept/okt
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2006 : jul/aug – nov/dec
2007 : jan/feb – mei/jun – jul/aug/sept – okt/nov – dec/jan
2008 : volledig behalve sept en dec
2009 : mei/jun
2010 : jan/feb – ma/apr – jul/aug.

De Schalmei
Het jeugdtehuis “Berg en Dal” – nadien jeugdclub Dido – is in 1964 gestart met een tijdschrift. Het
eerste nummer, dat als “Paasnummer” werd uitgegeven, richtte zich tot alle gezinnen van Erpe. Het
bevat informatie over het jeugdtehuis en de KSA‐afdeling van Erpe, die toen onder hetzelfde dak
gehuisvest waren. Het tijdschrift is gedrukt op A4‐formaat.
Er is geen periodiciteit aangeduid. Het redactieadres verwijst naar Vijfhuizen 43 in Erpe.

Het tijdschrift werd dan snel (in 1967 ?) een specifiek ledenblad, gestencild op ‐ A4‐formaat. Het
eerste nummer verwijst nog naar de “jeugdclub berg en dal” en vermeldt als uitgever de “vrienden
van de KSA”. Vanaf het tweede nummer van Jg. 1 krijgt het ledenblad de naam “Stuifmeel”, met een
verwijzing op de titelpagina naar jeugdclub Dido.
In een aprilnummer (zonder jaartal) van Stuifmeel wordt gepreciseerd dat het tijdschrift een
maandblad is.
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De naamswijzigingen blijven duren : via “Stramien” komen we bij “Loe” dat de lay‐out van Stuifmeel
oorspronkelijk voortzet, en waarschijnlijk ook doorloopt in de nummering van de jaargangen. De
periodiciteit varieert (3‐wekelijks in jg. 4; 14‐daags in jg.15). De afmetingen van het blad eveneens;
sommige jaargang verschijnen op A5‐formaat.
Na “Loe” is het de beurt aan “Fenix”. Het is weerom een maandblad op klein formaat (A5). De
nummering van de jaargangen blijft doorlopen. Die naam wordt niet lang gebruikt. In 1986 stapt de
jeugdclub over op de naam “Info – jeugdhuis Dido”, nadien “Dido‐info”.

Het HDAD beschikt over volgende nummers :
De schalmei :

Jg. 1 : nrs. 1 en 4.

Stuifmeel :

jg.1 : nrs. 1 – 2 – 3 – 4.
Jg.2 : nrs. 1 – 2 – 3. + aprilnummer zonder jaartal.

Loe :

Jg. 4 : nr. 4
Jg. 6 : nrs 9 – 10.
Jg. 15 (1977) : nr. 6
Jg. 17 : nr. 14
Jg. 21 : nrs. 4 – 6.
Extra‐uitgave : jg.30

Fenix :

Jg. 23 (1985): nr.4.

Dido‐info :

Jg. 23 : nrs. 5 tot 12
Jg. 24 : nrs. 1 tot 8.
Jg. 25 : nr. 1
Jg. 26 : nrs. 3/4 – 6 – 8 tot 12.
Jg. 27 : nrs. 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7.
Jg. 28 : nrs. 3 – 4 – 5 – 8 ‐ 9 – 10.
Jg. 29 : nr. 7.
Jg. 34 : nr.8
Jg. 36 : nr.9.
Jg. 37 : nr.1.
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’t Schatteneilandje
Zie : De Babbelaar.

‘t Schoolduifje
De vrije gesubsidieerde basisschool van Mere geeft een contactblad uit met agenda’s en nieuws over
het schoolleven.
Het is een maandelijks blad op A5‐formaat.
Het HDAD beschikt over :
1997/98 : dec – maa – apr – mei – jun
1998/99 : volledig behalve sept en apr
Naast dit tijdschrift geeft de school ook nog een “schoolkrantje” uit (zie aldaar).

Schoolkrantje
Parallel met zijn “schoolduifje” geeft de vrije gesubsidieerde basisschool van Mere nog een
uitgebreider informatieblad uit met de naam “Schoolkrantje”. De periodiciteit is beperkter : 4‐maal
per jaar.
Dit blad heeft een A4‐formaat.
In het HDAD zijn bewaard :
1992/92 : september
1993/94 : dec – Pasen – jun
1994/95 tot 1998/99 : volledig.

Sint‐Jozefschool Mere
De secundaire afdeling van de vrije school in Mere geeft een infoblad uit op A4‐formaat. Het richt
zich tot leerlingen van de school en hun ouders.
Het blad verschijnt 4 tot 5 maal per schooljaar.
In het HDAD zijn bewaard :
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2005/06 : nrs. 1 – 3 – 4
2006/07 tot 2008/09 : volledig
2009/10 : nrs. 1 – 2 – 3 – 4.

Spirit Erpe‐Mere
De lokale afdeling van de politieke partij Spirit heeft de bevolking van Erpe‐Mere geïnformeerd over
haar standpunten via een nieuwsbrief die hui s aan huis werd besteld.
Het is een blad op A4‐formaat, veelkleurig en gedrukt.
Het HDAD beschikt over twee nummers :
Jan. 2003
April 2006.

Sint‐Martinusschool – Berichtenblaadje
De Sint‐Martinusschool van Erpe is een vrije kleuter‐ en basisschool, de voortzetting van de vroegere
kloosterschool.
De school geeft een maandelijks “berichtenblaadje” uit, dat vooral bestemd is voor de leerlingen en
hun ouders. Het is een tijdschrift op A5‐formaat.
De blaadjes hebben vanaf mei 2006 een nummering die verwijst naar het schooljaar, met een
volgnummer (b.v. 06/07, nr. 2).
In het HDAD worden bewaard (gerangschikt per schooljaar):
2005‐06 : dec‐feb – feb‐apr – nrs. 7 ‐ 8 – 9 – 10
2006‐07 : nrs. 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 10
2007‐08 : nrs. 1 t.e.m. 7
2008‐09 : nrs. 2 – 4 – 5 – 6
2009‐10 : nrs. 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 9.

SP‐rokkels
Zie : BSP‐sprokkels.
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Spots
Zie : BSP‐sprokkels.

Stormvogel
Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond heeft sinds 1976 een afdeling in Mere. In 1984 werd gestart met
de uitgave van een “2‐maandelijks schaarblad” met de titel “Stormvogel”. Het is een gefotokopieerd
blad op A4‐formaat.
De periodiciteit is kort nadien teruggebracht tot 4 nummers per jaar.
Het tijdschrift wordt verdeeld aan leden en sympathisanten. Tot 2002 werd de oplage op de kaft
vermeld; ze schommelde tussen 80 en 110 exemplaren.
In het HDAD zijn bewaard :
1986 (Jg. 3) : nr. 6
1987 : nrs. 3 en 4
1988 : nr. 4
1995 : nr. 4
1996 – 1997 : volledig
1998 : nrs. 1 – 2 – 4
1999 tot 2003 : volledig
2004 : nrs. 1 – 2 ‐ 4
2005 : nrs. 2 en 4
2006 tot 2010 : volledig.

Stuifmeel
Zie : De Schalmei

Tingelier
“Tingelier” is een driemaandelijks tijdschrift van Wereldwinkel Erpe‐Mere.
Als redactieadres (VU) is Duinaartweg 7 in Erpe aangeduid.
Het tijdschrift werd gestuurd aan abonnees (in 1989 : 50 fr. abonnementsbijdrage).
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Het HDAD bewaart 3 “extra‐edities” uit 1989 (aug – sep – nov) die naast een aantal agenda‐punten
uit de lokale werking, vooral verslagen bevatten van medewerker dr. G. Van Moorter.

Het toeristje
VTB‐VAB‐afdeling Mere werd in 1974 boven de doopvont gehouden. Drie jaar later, in 1977, startte
de afdeling met een bescheiden ledenblaadje op A5‐formaat. In het eerste nummer werd de
doelstelling uitgelegd : “Het is een eenvoudige manier van informatie. Hierdoor hopen we te komen
tot een beter contact met de leden en tot een nauwere samenwerking”. Het toeristje is een 3‐
maandelijks tijdschrift.

Lieven Coppens uit Erpe was de verantwoordelijke uitgever. Hij bleef dat tot in 1988, het jaar waarin
hij de afdeling verliet.
In het HDAD zijn voorhanden :
1977 tot 1981 : volledig
1982 : nrs. 1 – 3 – 4.
1983 tot 1985 : volledig
1986 : nrs. 1 – 2 – 4.
1987 : nrs. 3 – 4.
1988 : nrs. 1 – 2 – 3.
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Toets
Zie “Fier ende Vro”.

Vincentje
Het tijdschrift “Vincentje” geeft informatie over allerhande activiteiten in de Sint‐Vincentiusschool
van Aaigem. Het is in die zin de opvolger van het tijdschrift van de Vrije Basisschool van Aaigem dat
de (toenmalige) naam van de school droeg (zie aldaar).

Vincentje is een tijdschrift op A4‐formaat dat maandelijks verschijnt.
In het HDAD zijn bewaard :
2006 : dec
2007 : feb‐ maa – jun – jul‐aug – sep – okt – nov – dec
2008 : volledig
2009 : enkel sept ontbrteekt
2010 : jan – maa – mei – jun – aug.

Het Vlaams Blok in Erpe‐Mere
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De politieke partij “Vlaams Blok” geeft sinds 1998 een infoblad uit voor de inwoners van Erpe‐Mere.
Het is een tijdschrift op A3‐formaat met deels lokale berichten (de voorpagina) en deels algemene
partijstandpunten. Het blad verscheen 4 of 5‐maal per jaar.
In 2003 is tijdelijk overgestapt op een A4‐formaat en een nieuwe titel : “Eigen volk eerst – magazine”.
Einde 2004 is samen met de naam van de partij, de titel van de periodiek gewijzigd in : Vlaams Belang
Krant.
In het HDAD zijn bewaard :
1998 (Jg. 1) : nrs. 2 – 3 – 4
1999 en 2000 : nrs. 1 tot 5
2001 en 2002 : nrs. 1 tot 4
2003 (Jg. 8) : nr. 1
2004 : nrs. 2 – 3 – 4
2005 : nrs. 1 – 2 – 3
2006 : nr. 4 (jan) – apr – jun – dec
2007 : maa
2008 : jan – maa – mei/jun – okt – dec
2010 : maa.

Volksunie Berichten Erpe‐Mere
De lokale afdeling van de partij Volksunie is kort na de gemeentefusie gestart met de uitgave van een
periodiek voor Erpe‐Mere. Het is een gestencild en geniet tijdschrift op A4‐formaat. De uitgave kreeg
een doorlopende nummering. Er werd geen vaste periodiciteit bekomen.
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Later had de partij nog een periodiek onder de naam “Wij in Erpe‐Mere” (zie aldaar).
In het HDAD zijn voorhanden :
1977 : nr. 1
1978 : nrs. 2 en 3
1979 : nrs. 4 en 5
1980 : nr. 6
1982 : nr. 8.

Vrije Basisschool Aaigem
De vrije basisschool van Aaigem geeft tweemaal per jaar een gestencild tijdschrift uit met informatie
over de activiteiten binnen de schoolgemeenschap.
Die tijdschriften kregen elk jaar de naam “Paaskrant” en “”Kerstkrant”.
Het informatieblad werd gebracht op een A4‐formaat en geniet.
Uit 2001 dateert een infoblad met de titel “Info Sint‐Vincentiusschool Aaigem”. Het is gefotokopieerd
op A3‐formaat en gevouwen naar A4.
In het HDAD worden de schoolkrantjes bewaard vanaf 1994 tot en met 2000 (telkens Paaskrant en
Kerstkrant), alsook een infoblad van april 2001 en mei 2001.
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De school heeft later een tijdschrift uitgegeven onder de titel “Vincentje” (zie aldaar).

Wij in Erpe‐Mere
“Wij in Erpe‐Mere” is als periodiek van de lokale Volksunie‐afdeling opgestart in 1988. Voordien werd
door die afdeling het tijdschrift “Volksunie Berichten Erpe‐Mere” verspreid. De titel verwijst naar het
algemene opinieblad “Wij” van de politieke partij.
In het eerste nummer wordt meegedeeld dat het blad bedoeld is “… om de bevolking op de hoogte
te houden van wat reilt en zeilt in onze gemeente en in onze partij”. Er werd geen vaste periodiciteit
vooropgesteld.
Dat eerste nummer is op een groot formaat gedrukt. Nadien is overgestapt op het A4‐formaat.
Het HDAD beschikt over volgende nummers :
1988 : Jg. 1 nr. 1.
1996 : april
1997 : april.

Zambrano
Zie : Chuleta.

WD 1622/2010/1
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