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‘Mulenbeca’ (alias ‘Meulebeke’) 

 
We beleefden het een en het ander tijdens ons Meulebeke-project. 
 

We waren al wat opgewarmd geweest door Frank Develtere, die ons een tijdje gele-
den meenam naar enkele historische plekken in het centrum van Meulebeke.  
 
We mochten na de krokusvakantie de Meulebeekse 
archeoloog Lennert Lapeere in ons nest verwelko-
men. Hij nam ons mee in de tijd. ‘Op luchtfoto’s van 
akkers en weiden ontdekken archeologen vaak 
vroegere bouwwerken, grachten, graftomben, om-
dat die een verkleuring achterlaten in het land-
schap’, vertelde Lennert ons. Hij toonde ons ook 
allerlei opgegraven scherven van kruiken en potten.  
Op oude kaarten liet hij ons zien hoe het landschap 
en de bewoning er hier honderden jaren geleden uit 
zag. Op oude kaarten konden we zien als er al bewoning was op de plaats waar we zelf 
wonen.  
Een boeiende namiddag! 

 
De verhalen van archeoloog Lennert kregen een vervolg in onze Meulebeke-week.  
Maandag– en dinsdagnamiddag kreeg het spechtennest een heleboel opdrachten. Het 
nest werd in 5 groepen verdeeld. Er waren opdrachten die uitgevoerd moesten wor-
den in het centrum van Meulebeke, in ‘De Paanders’, in ‘Marialoop’ en in ‘t Veld’. Bo-
vendien moest een groepje een volledige picknick zelf organiseren voor het nest op 
donderdagmiddag. Indien de 5 opdrachten tot een goed einde zouden worden ge-
bracht, zouden er 5 sterren verdiend kunnen worden…. 
We konden daarbij gelukkig op de hulp rekenen van ouders, grootouders en familie.  
Vandaar een heel hartelijk ‘dankjewel’ aan Caroline, aan Nicole, aan de oma van Romi, 
aan de opa en oma van Geike, aan de oma van Oskar,  aan Jonas, aan Els en aan Rebec-
ca. We moesten daarbij ook bij mensen thuis op bezoek. Dank ook aan Magda en Jan 
om ons te ontvangen! We moesten met oude foto’s in de hand speuren naar het he-
den. We moesten o.a. legenden en echt gebeurde verhalen uitpluizen en de plek van 
het gebeuren vinden. En een toneeltje in elkaar steken. Overleggen en samenwerken 
was de boodschap! Donderdag werd dan alles aan elkaar voorgesteld. In de voormid-
dag deden we een wandeling in het centrum en in de namiddag fietsten we naar        
Marialoop en naar de Paanders. De weergoden waren ons gelukkig welgezind! 

Spechtennieuws ! 



 
 
 



 



 
 
 
 
 



En … jawel hoor: het spechtennest is 
voortaan een vijfsterren-spechtennest! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proficiat,                                                                
meisjes en jongens,                                       

jullie hebben dat schitterend gedaan! 
 
 



 
 
 
 
 

 Bedankt aan de Kadés voor                                  
 een heerlijk en gezellig 
 Paasontbijt! 
 
 
 
• maandag 27 maart 2023:  
        Dessertjesnamiddag! 
        Zoals we in februari al planden, maken we                 
 dan allerlei dessertjes klaar.  
 
 
• planning themakringen: 
  
 - 29/03: Franne, Veysel, Ella 
 - 19/04: Carol, Inaya, Paulien 
     - 26/04: Jeanne, Remi, Paulien 
 - 03/05: Hannah, Lowie, Amira 
 - 10/05: Ruben, Cihan, Romi 
 - 17/05: Leon, Sem, Servaas 
 
 
• vrijdag 31 maart 2023: werkwinkel XL ! 
 
• Paasvakantie van zaterdag 1 april tot en met 16 april 2023 
 Na de paasvakantie volgen er opnieuw twee klasweken.  

Goed om te weten ! 
 


