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WELKOM 

Gedurende drie dagen staat 

de Molenaarelst eventjes op 

zijn kop. Dan organiseren we 

namelijk onze jaarlijkse 

wijkfeesten. Telkens het 

eerste weekend van 

augustus. Er wordt voorzien 

in een uitgebreid programma 

voor jong en oud. Het is een 

traditie die ondertussen al 

meer dan 39 jaar bestaat. Dit 

is ondertussen het vierde jaar 

van het nieuwe bestuur. We 

maken ons dus al op voor 

een feestelijke editie volgend 

jaar!  

VRIJDAG 2 
AUGUSTUS 2019 

- De Marultocht 

- Seniorennamiddag 

- Opening Wijkfeesten 

- Marulse bierproeverij 

 

 

ZATERDAG 3 
AUGUSTUS 2019 

- Vinkenzetting 

- Fotowandelzoektocht 

- Muzikale avond  

 
 

ZONDAG 4 
AUGUSTUS 2019 

- Rommelmarkt 

- Aperitiefconcert met ‘Passe 
Partout’ 

- Beenhesp met frietjes 

- Spelnamiddag met Vlaamse 
Kermis 
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DE MARUL 
  

Vanwaar de naam?  
   

De oerbevolking van de volkrijke wijk tussen Zonnebeke en Beselare had het 

500 jaar terug over Merul. Het oudste document die we vonden hierover (1654) 

heeft het over “De Mierhul” of “De Mierhulle”. De exacte betekenis hiervan is 

een plaats gelegen op een hoogte (denk aan hill, hul zoals in Rozenhill in 

Reningelst, Wulfshulle in Poperinge, Hill 60 en Hil 62 te Zillebeke). Het was dus 

een zandige hoogte, vooral s’zomers, overvloedig bevolkt door mieren. Men 

kan de naam Marul ook verklaren als maarhul, dus een hul (=heuvel) waar de 

“mare” (=toverkol) huizeniert (denk aan de nabijheid van de toveresseparochie 

Beselare). Nog een andere mogelijke verklaring is een weinig vruchtbare 

heuvel(rug) eertijds, rijk aan moerassen en poelen (“maren”=vijver of meer). 

 

Pas in 1757 verschijnt voor dezelfdewijk voor het eerst de naam 

“tmeulenaerelst” in geschriften. Deze naam evolueert tot Meulenaerelst of 

Meulenaers Elst of Meulenaer-Elst in de eerste helft van de 19de eeuw en 

Molenaer(s) Elst eind de 19de eeuw. Begin de 1900 krijgen we Molenaarselst. 

 

Wil je meer te weten komen: https://demarul.org/vanwaar-de-marul/ 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Nieuwe mensen 

betekent nieuwe 

ideeën en andere 

invalshoeken 

 

  

Nieuw bestuur? 
Jaar 4 van het nieuwe bestuur… 
Wij zijn fier om met onze heel ambitieuze groep die bestaat 

uit mensen met verschillende leeftijden, interesses, beroepen 

en creativiteit er een mooi geheel van te maken. 

Wij proberen elk jaar gedurende het eerste weekend van 

augustus een programma aan te bieden waar iedereen zich 

kan in terugvinden. 

 

Als werkgroep vinden we het ook leuk om de wijk een 

feestelijke aanblik te geven. 

Zo hangen we in de straten van Molenaarelst gedurende de 

periode van de wijkfeesten vlaggetjes uit met het logo van 

onze mascotte die een mier voorstelt. Onze mier, Willem van 

de Marul, laat de feesten dan ook doorgaan in zijn kasteel 

‘Chateau De Marul’ (gebouwd door enkele van onze 

creatievelingen van de groep). 

Onze groep probeert alles in goede banen te leiden wat heden 

ten dage niet zo vanzelfsprekend is. 

 

Organisatie, veiligheid, administratie, sponsors zoeken, 

medewerkers vinden, opslagplaats voor materiaal en 

wetgeving maken het allemaal niet zo gemakkelijk. Wij zijn 

er ons dan ook weldegelijk van bewust dat wij dit niet alleen 

kunnen. Onze vele sponsors en losse medewerkers, zowel 

voor als achter de schermen, maken het mede mogelijk om 

een gevarieerd en leuk feestweekend aan te bieden. Wij 

willen hen dan ook onze welgmeende dank betuigen. 

 

Wij danken uiteraard ook alle mensen die onze wijkfeesten 

bezoeken. Het is altijd leuk om te zien hoeveel mensen van 

de wijk, en de familie en vrienden die ze meebrengen, zich 

amuseren en ons ondersteunen ! 

 

Hartelijk dank !! 



 

V.U.: Hilde Chaerle, Spilstraat 24 - 8980 Zonnebeke (vzw i.o. De Marul)                                   Vormgeving: Roselien Vermeulen 

 


