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Een Orka op de Halve Maan ? Lees erover op pag.6
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Lees verder op pag.2

Zo leeft de Bosbessenlaan

De Wereldwinkel heeft een nieuwe stek. Dankzij de Parochiale 

Werken konden de vrijwilligers van de wereldwinkel hun intrek 

nemen in het voormalige strijkatelier naast jeugdhuis Djem. Op 

zaterdag 8 februari werd de winkel plechtig geopend en konden 

mensen er terecht voor eerlijke en lekkere producten uit het 

Zuiden. Een bezoek waard! Lees over de opening op pag.2.

Een repaircafé; wat is dat? Je kan er terecht met al je 

herstellingen. Vrijwilligers maken er voor een habbekrats je 

kapotte stoel, een waterkoker, een kapotte broek, je pc of nog 

veel andere dingen. Er is nog vraag naar handige Harry’s. Lees  

op pag. 8    

Geschiedenis Bosbessenlaan

De Bosbessenlaan is de eerste straat op de rechterzijde van de Pauwstraat, komende van het rond 
punt in de Spoorweglaan. De straat ligt tussen de Frambozenlaan en Mirabellenlaan.
Het mag dan ook duidelijk zijn dat de bosbes (Vaccinium) zich in een fruitig gezelschap bevindt. 
Deze bes groeit aan een heesterachtige plant in het wild. In de bossen rijpt de vrucht tegen het 
najaar. De donkere bosbes mag niet verward worden met de Amerikaanse blauwe bessen. Die 
laatsten werden door de indianen gebruikt vanwege hun voedingswaarde en geneeskrachtige 
eigenschappen. Zij maakten van de wortels een extract dat de vrouwen hielp te ontspannen bij de 
bevalling.
De bosbessen zijn planten die tot een ganse groep behoren. Bekende bessen hierin zijn de kleine 
en grote veenbes, cranberry, rode bosbes of vossenbes, rijsbes en trosbosbes. Die laatste heeft 
ondertussen ook een straatnaam gekregen als zijstraat in het nieuwe stuk Molenbeekweg, een 
paar honderd meter verder.
Verse bosbessen helpen tegen constipatie, de gedroogde bessen bij diarree. Ze bevatten ook veel 
vitamine A wat goed is voor de huid, tanden en ogen. De bes bevat daarnaast nog vitamine B en 
C. Het hoge ijzergehalte zou heel wat zwangerschapsklachten doen verdwijnen.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Aan de tafel zitten Dominique Bodson en Sven Schmitt van 

het wijkcomité. (foto) Zij staan Bart Rondou, de drijvende 

kracht achter de werking, bij en steunen met het comité 

nog op een 6tal buurtbewoners. De wijk is nog jong  want 

de eerste bewoning gebeurde rond 2002. De bewoners zijn 

afkomstig uit Melsele, Beveren, Antwerpen en zelfs West-

Vlaanderen. De leeftijd  schommelt gemiddeld rond de 

40 jaar. Er zijn slechts enkelen met pensioen. Er zijn heel 

wat kinderen.(zie foto)Sven is er komen wonen in 2004 en 

Dominique landde er pas twee jaar geleden.  Nu telt de 

straat  43 woningen. 

Sven: In het prille begin waren er ook al straatfeesten maar 

dat initiatief is stilgevallen tot Bart Rondou het initiatief 

nam om een Nieuwjaarsdrink te organiseren. Dat gebeurde 

in een  tent en er ging een fakkeltocht aan vooraf. Bart 

Rondou zette toen de stap om terug leven te brengen in de 

straat. Dat was in 2011. We konden meteen rekenen op een 

zeer grote  deelname. 

Dominique: De tweede keer hielden we een zaklampentocht 

omdat een fakkeltocht toch altijd gevaren inhoudt. 

Onderweg kregen alle deelnemers een hotdog, fruitsap of 

een pintje. Na de wandeling konden de bewoners genieten 

van enkele speciale bieren, glühwein of een jenever. 

We hoeven geen winsten te maken en we gunnen de 

wijkbewoners wel iets extra. Mensen samen brengen is ons 

belangrijkste doel.

Sven: We houden een zomerfeest, het 2de weekeind van 

september. Vorig jaar was dat met stoofvlees friet. Alles 

wordt aangeboden aan een democratisch prijsje en er is altijd 

wel iets dat de kas bij legt. Van de drank houden we niet veel 

winst over. De subsidies zijn ook welkom om  bv een tent of 

springkasteel te huren, het aanmaken van een kerstkaart…

Guy Van Acker uit onze wijk is chocolatier en leraar aan 

de PIVA. Hij maakte met de kinderen cup cakes en ze 

versierden die met chocolade. Als je beroep kan doen op de 

talenten in de wijk is dat goed mee genomen. We draaien 

geen muziek omdat we de Sabamkosten  willen vermijden. 

Dat vinden de mensen niet erg want ze komen om gezellig 

te praten. Voor muziek zouden we wel eens onze kinderen 

kunnen vragen die een eigen muziekinstrument bespelen om 

een optreden te verzorgen… 

Dominique:We organiseren Halloween op 31 oktober. 

We maken dan een flyer die voor het raam kan gehangen 

worden. Onze kinderen weten dan of ze welkom zijn aan de 

deur. Al onze activiteiten zijn enkel voor de wijkbewoners 

bestemd. 

Sven: we hebben ook een centraal emailadres waar mensen 

hun tevredenheid of opmerkingen kwijt kunnen.
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Dominique: langs die weg  hebben we  een bestuurslid bij gewonnen. De mensen melden 

ons: ”Toffe wandeling!” of “ Het eten was lekker!” De mensen zeggen nu rapper goeie 

dag. Mensen kunnen hun ongenoegens, als die er al zijn,  kwijt tijdens zo’n ontmoeting. 

Een goeie babbel kan  problemen oplossen. En voor dit jaar denken we eraan om tijdens de 

wereldbeker voetbal een tent op te zetten met een groot scherm om de wedstrijden van de 

Belgen te volgen. Moet wel lukken, denk ik. We zullen zien.

Sven: We zijn tevreden over de uitrusting van onze straat. Alleen bij het binnenrijden van 

de Bosbessenlaan moet je in de bocht wel uitkijken voor de boom die in ’t midden van de 

straat staat. Autobestuurders rijden dan wel eens op het voetpad om de boom te ontwijken.  

Parkeerplaats vindt men genoeg op de parking in de straat.

Dominique: Het verkeer is plaatselijk en de verkeersdrempel bij het binnenrijden nodigt uit 

om de snelheid te remmen. De groendienst van de gemeente doet goed werk om al het groen  

te onderhouden. 

Sven: Er kruipt heel wat werk in het organiseren van activiteiten maar het loont toch de 

moeite.

 

De kinderen uit de Bosbessenlaan.

Haloween blijft een kinderfeest.Kinderen bakten cup cakejes en versierden ze met chocolade.

Wereldwinkel Melsele heeft een nieuwe stek.

De nieuwe wereldwinkel van Melsele bevindt zich nu in 
de Dambrugstraat als naaste buur van jeugdhuis Djem 
en het Parochiaal Secretariaat. Op 8 februari werd de 
winkel plechti g geopend. Gezelligheid troef en heel veel 
licht. De vrijwilligers hadden het geheel professioneel  
en aantrekkelijker ingericht. Ingeborg De Meulemeester, 
schepen van Ontwikkelingssamenwerking stelde dat 
de grootste veranderingen vaak vanuit de burger zelf 
komen. Daarom wordt de werking van de wereldwinkel 
enorm gewaardeerd. Zij bewonderde de inzet van vele 
vrijwilligers en was trots om de nieuwe wereldwinkel 
offi  cieel en plechti g te mogen openen. Anouck Ryckaert 
kwam als voorzitster van de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) de medewerkers ook 
profi ciat wensen. Haar toespraak geven we hier in zijn 
geheel weer.

“Beste medewerkers en supporters van Wereldwinkel 
Melsele en duurzaamheid en fairtrade in het algemeen,
Een paar maanden geleden, op de GROS vergadering 
hoorde ik dat de Wereldwinkel onze nieuwe buur zou 
worden. ‘Onze’ slaat in dit geval op KLJ Melsele die hier 
vlak buiten de deur haar lokaal heeft . Op zich zullen we 
elkaar waarschijnlijk niet veel tegenkomen omdat we op 
verschillende uren akti ef zijn, maar via jullie etalage en 
eens een kijkje door het glas sijpelt waarschijnlijk wel wat 
positi eve dynamiek door van de Wereldwinkel naar KLJ, 
naar Djem en de pingpongers die aan de overzijde van de 
winkel acti ef zijn.
Ik vertel dit alles omdat dat nu juist de sterkte is van 
Oxfam Wereldwinkels; een etalageraam gericht op het 
Zuiden. Ook mensen die hun blik normaal op de kleine 
dagdagelijkse dingen richten, krijgen op die manier een 
kans om zich verwonderd en verontwaardigd te voelen 

over wat er verder weg gebeurt. Bewustwording is de 
eerste stap tot acti e. Ook binnen de Gemeentelijke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking, waar ik voorzitster 
van ben, is dit de leuze: prikkel mensen om iets nieuws te 
ontdekken en zo de eerste stapjes te zett en om de wereld 
een beetje beter te maken. Via de GROS en de gemeente 
Beveren worden er op die manier veel projecten en 
organisati es gesteund.
Hier een hoopje zand verleggen kan er op termijn voor 
zorgen dat er in het Zuiden bergen verzet kunnen worden. 
En om nog een ander cliché te gebruiken: samen kunnen 
we meer dan alleen. Hoe meer mensen er acti ef betrokken 
kunnen worden bij het verhaal van eerlijke handel, 
hoe sterker het verhaal. Daarom wil ik alvast iedereen 
bedanken die meewerkt en werkte aan de nieuwe en oude 
winkel voor zijn of haar inzet.
Bij een nieuwe start horen ook wensen en goede 
voornemens. Daarom wens ik jullie toe dat de winkel de 
aandacht van nieuwe en nieuwsgierige ogen mag trekken 
en weet vast te houden. De goede voornemens mogen 
jullie zelf invullen, maar ik geef jullie alvast een suggesti e: 
beperk het snoepen en de wijn, tenzij ze natuurlijk van de 
Wereldwinkel zijn.”

Anouck Ryckaert
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   De weg naar school.

Wat ik toegestuurd kreeg via internet: een power point die “de weg naar school” heett e. Een reeks 
beelden om echt even bij sti l te staan, ze kwamen van over de wereld en ze riepen zoveel associati es 
op, ook met “de weg naar school” in ons eigen land in ons eigen verleden. Bovenal toonden ze 
onomwonden wat mensen ervoor over hebben om naar school te kunnen gaan. 

Eerste helft  vorige eeuw moest je hier bij ons ti jd hebben omdat je te voet ging. Kinderen hadden 
toen nog niet zo snel een fi ets. Wie van de meer afgelegen wijken kwam, had er al gauw een half uur 
tot een uur of zelfs anderhalf uur opzitt en. Twee keer per dag. Af en toe lag het vertrek zelfs al heel 
vroeg in de ochtend, in nuchtere staat, om de mis te halen die aan de lesdag wel eens voorafging. 
‘s Middags, overigens net als nu: boterhammen op school. Maar zouden al die kinderen op de foto’s 
gegeten hebben?

De weg had zijn compensati es, vooral in de zomer bij mooi weer. Er viel alti jd wel iets te beleven. 
Maar vaak was het ook: “... zwijgend, de koppekens neigend / door regen, door sneeuw of door 
wind...” (zoals het ooit treff end verwoord werd door Alice Nahon in “De kinderen van de Soetewey”) 
Zo met de afstand van de ti jd lijkt het een liefl ijk portret uit een veel tragere, vervlogen wereld. Maar 
zoppenat of bevroren aankomen op school was niet meteen de meest gezonde of de leukste start 
van de dag. Toch lijkt het luxe tegenover wat je aantreft  op andere plekken in de wereld.

Je ziet kinderen van nog geen duim hoog voorzichti g over wankele bruggetjes van een paar metalen 
stangen lopen, soms gewoon aan een paar koorden hun weg zoekend over een kolkende rivier. 
Je ziet ze in wankele bootjes roeien, je ziet ze over stenige weggetjes klimmen of langs een steile 
rotswand schuiven, niet eens een beschermende wering tussen hen en de duizelingwekkende 
afgrond. Je ziet ze  hun weg zoeken door een woud op iets dat vaag doet denken aan een pad.
 

En alti jd hebben ze in soorten en gewichten, hun schooltasjes bij, teken van hun bestemming. Soms 
dragen er een paar een rubberbootje, soms alleen maar een autoband die suggereert dat er nog een 
oversteek komt. Soms zwemmen ze of waden door bijna okselhoog water.
Je ziet sombere snoetjes en vrolijke, angsti ge en moeizame, ernsti ge en dappere, doorgaans in 
groep. Soms is er een begeleider maar lang niet alti jd. Sommige kinderen dragen een uniform. 
Andere zien er havelozer uit, bestoft , in afgesleten schoeisel of helemaal zonder, getekend door de 
afgelegde weg.

De iets meer fortuinlijken hebben vervoer. Ze zitt en opeengepakt als sardientjes in het “blik” van een 
krakkemikkige camion of in de geïmproviseerde laadbak van een of ander roesti g motorvoertuig van 
onduidelijke oorsprong. Maar zij blikken welgemoed de wereld in.
Eigenlijk zit er iets hartverwarmends in deze collecti eve leergierigheid. En schoollopen heeft  overal 
op de planeet waar het gebeurt uiteenlopende culturele aspecten maar ook een heel herkenbare 
gemeenschappelijkheid.

Ik denk aan de vloed kinderen die ik naar school zag trekken in Indonesië over een aarden dorpsweg 
blootsvoets, in paarse, okergele of steenrode uniformpjes al naar gelang de toegewezen klas, stoeiend, 
lachend, huiswerkvergelijkend net als kinderen van hun leeft ijd dat ook bij ons zouden doen. 

Of de jonge kinderen in Mexicostad die je in het spitsuur zag aankomen, al of niet begeleid, maar 
die bijna allemaal eerst een strategisch gelegen snoep en papierwinkeltje indoken om dan, voorzien 
van de nodige “muniti e” -noem het troost- de schoolpoort in te gaan. Oudere Melselenaren zullen 
hier  wel aan “Sti fk e Parijs” denken die met haar snoep- enzovoortwinkeltje van eerti jds hun jeugd 
verblijdde, jongere allicht aan “Liza” en nog jongere aan “den Eddy”. Is er nieuws onder de zon? 

Maar ze trekken allemaal naar school. En er is meer: je kan er veilig van uitgaan dat dit is wat ze 
hevig willen: ze voelen zich ongetwijfeld bevoorrecht en ze zijn het ook. Want schoolgaan is een 
luxe die zoals we wel weten, niet iedereen zich kan veroorloven, hoezeer het ook geen luxe maar 
een noodzaak is. 

Het is verleidelijk om achter deze kinderen de families te zien en de gang van zaken in hun land. 
Want niemand stapt in een vacuüm naar school. Er zitt en vast kinderen tussen die er al een heel 
takenpakket hebben opzitt en vooraleer de “reis” nog maar aan te vatt en. Of andere die pas over 
enkele weken de terugtocht naar huis zullen maken, de school voor het logies betalend met hun 
werk dat ook in hun eigen kostje moet voorzien.

We hebben dat -zij het op een andere schaal- ook gekend. Kinderen die vroeg in de morgen op de 
boerderij aan de slag waren en daarna pas naar school konden en die ‘s avonds haasti g naar huis 
terugkeerden om hun “dagtaak” af te ronden. Zeker de oudste kinderen werden dikwijls ingezet 
om mee voor de jongere te zorgen. Er moest gewerkt worden want bij tegenslag kon je nergens op 
terugvallen. Tenzij op liefdadigheid maar dat was geen recht. Basisonderwijs was een plicht maar 
niet iedereen zag voor zijn kinderen het belang van voortgezett e scholing in. En wie het wel zag, 
kon het zich vaak niet veroorloven, uit geldgebrek.

Zodat veel kinderen toen de teleurstelling hebben gekend niet te kunnen realiseren waar ze van 
droomden: mogen doorstuderen om te worden waar ze aanleg en bezieling voor hadden. Het bleef 
een pijn, een zekere spijt, soms zelfs bitt erheid die doorklinkt als je oudere mensen hoort praten 
over hun kinderti jd en jeugd, zeker ook vrouwen, voor wie het allemaal trager ging en op meer 
vooroordelen botste.

Maar zij hebben tot hun troost hun kinderen dit wel vaak zien realiseren. Dat in elk geval heeft  
de sociale zekerheid ons ook gebracht: de mogelijkheid om het onderwijs te democrati seren. We 
hebben die omslag in visie meegemaakt, hij is helemaal van onze ti jd: moest er in 1914 met de wet 
op de schoolplicht nog gevochten worden om kinderen uit de fabrieken te houden, in 1990 werd er 
in het Verdrag van de rechten van het kind gesproken over “leerrecht”.
Die vooroordelen, die wij moeizaam overwonnen hebben, staan over de planeet nog bij veel 
gemeenschappen in de weg en wij kijken er ontzet naar. Maar in onze geschiedenis hebben wij het 
ook beleefd. En door onze eigen ups en downs te zien, kunnen we misschien begrijpen en alerter  
reageren.

Want achter dit thema: de weg naar school, begint de grote vraag en de heft ige discussie: wat 
hebben wij op school geleerd? En wat zullen wij leren op school?

Van onderwijs willen velen zich meester maken. Over onderwijs heeft  iedereen wel zijn mening 
want... ervaringsdeskundige!...

Ja?

Ga eens vreemd… 
eten bijvoorbeeld

Wereldkeuken is heel populair. De ti jd dat we ons 
voorstelden dat ze in Azië alleen rijst aten en in Afrika 
de hele dag maniok, is lang voorbij. Overal ter wereld 
proberen moeders hun kroost, met de middelen die 
beschikbaar zijn,  iets lekkers voor te zett en. Recepten 
worden wereldwijd uitgewisseld en verfi jnd of aangepast 
aan onze smaak. 
Op 1 maart staat de Senegalese keuken centraal. Voor het 
goede doel. Boeren in Senegal proberen groenten voor de 
eigen markt te kweken, de teelten te verbeteren en een 
variati e te brengen in het aanbod. Niet voor de export, 
maar kleinschalig, voor de lokale markten. Dat blijkt niet 
eenvoudig te zijn. Zij moeten hard opboksen tegen de 
oprukkende woesti jn. Er is het hele jaar door een tekort 
aan water. Daarnaast  worden hun markten overspoeld 
met goedkopere, ingevoerde landbouwproducten. Deze 
boerengroepen worden gesteund door Broederlijk Delen. 
In lokale gemeenschappen werken de mensen samen om 
het water van de schaarse regens, op te vangen en bij te 
houden. Er worden dijkjes gebouwd waarbinnen, in kleine 
percelen, groenten worden geteeld. Via vorming leren 
boeren nieuwe teelwijzen. 
Om deze boerengemeenschappen te steunen zodat 
ze in hun eigen voeding kunnen voorzien, organiseert 
Broederlijk Delen een Senegalees etentje voor al wie er zin 
in heeft . 
Op 1 maart om 17uur of om 19.30u, in de eetzaal, 
Campus Sint-Maarten, in Beveren.
Het menu bestaat uit: soep, kip in mosterd-
citroenmarinade met gebakken groenten en rijst en 
gebak. Je betaalt hiervoor 16euro, kinderen 8euro. Er is 
een vegetarisch alternati ef.
Meer inlichti ngen en inschrijven via solidairemaalti jd@
yahoo.com, of bij Christi ne De Brabandere, Lieve Maes of 
Cecile Hennissen.
      

Dialectstukje

Wurtels

We gaunt ier nie ein over soep koken en de gruunten 
dieter in moeten, gelèk ajuin, seilder, paraa, pekes of 
tomatt en. Tgaudover iet anders.

Een entsje varder in dezen bombardon, kunde lezen 
over feesboek. Veur meinsen die giene komjoeter 
ein: feesboek vinde op ti nternet. (Ge zegt ‘feesboek’, 
mar agelek schrijfde da in ’t Ingels: ‘Facebook’) 
Doar kunde een bladzijdeken mauken woarop 
dagge alles vertelt over au agen, au kinderen, au 
uissan, wadagge int weekeind duut, woar adde 
gewist et, wie dagge doar gezien et. Mee of zoonder 
fott oos. Ge kunt doar aun andere meinsen vraugen 
ofdazze au vriend willezijn. Zoe zijnder meinsen 
dien op feesboek bevurbild duzend achtoonderd 
zevenendaarti g vrienden ein. 1837… woar dassedèn 
vanalles tege vertellen. Amets gewoëne dingen 
gelèk: ik zijn nau mijn soep ont koken mar de pekes 
zijn nog nie zocht. Of oek serieuze dingen: oons 
Lewieken eesijne peenk tussen de deur gestoken.

Azoë is er oek een ‘facebook’groep over Meilsen. 
Nog nie lank, nog mar e poar weken en d’r zijn doar 
al 932meinsen lid van. Ze vertellen aun makoar over 
vroeger, zoe van ‘witt etnog?’ mee fott oos en al en 
zeinder ducht van. Amets woaren die dingen van 
vroeger schoender of luulleker veurgesteld asdasse 
woaren. In oonze giëst woaren de zure dingen 
meett erti jd al ies wa zoeter of zjuust nog bitt erder. En 
ge zijddecht vannier agge da ammel meegemokt et 
of wit. Agge ier au wurtels et. Den ziede datt er veel 
veranderd is in Meilsen. D’r zijn veel nieve wijken 

bijgekommen, doar woënemeinsen dien ier willen 
blijven. Derrom vin ik het gelukkig dasse op ‘ge zijt 
van Melsele als ge…’ oek over dingen vertellen die 
nog nie zoe daunig lank leen zijn. Das een groëte 
sjans want meinsen dien nog mar 3 of 5 of 10 joar in 
Meilsen woënen keune azoë oekal wa meeklappen. 
Die meugen dus zeigen dasse echt vannier zijn. Die 
zijn hier al wurtel geschoten of zullen da toch rap 
duun. En da mauket toch gezellig? De naum van die 
feesboekgroep is: ‘ge zijt van Melsele als ge…’ Der 
stau gelukkig nie: ‘ge zij nieff a Meilsen agge nie…’

Want zeg nau zelf, de wieireld is zoe groët. Veel 
jonge meinsen van ier trekken nar tbuiteland, oek 
om doar te blijven. Ze woaren Braziliaun, Indiër, 
Zweed, Amerikaun of Portugees. Ze blijven tegelijk 
Meilseneir, mar ulder kinderen al niemer. Werrom 
zou mijne gebuur diadduit Hoboken of Beirendrecht 
komt den giëne Meilseneir keune zijn? Da kan toch 
awa! 

Paraa: prei
Pekes: worteltjes
Au agen: uzelf
Gelèk: zoals
Wadadde of wadagge: wat je
Woar adde: waar je
Wiedadde: wie ja
Ofdazze: of ze
Zocht: gaar
Zeinder: ze hebben er 
Ducht: deugd, plezier
Amets: soms
Luulleker asdasse waren: lelijker dan ze waren
Lank leen: lang geleden
Awa: nietwaar (als bevesti ging dat het waar is)
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Beste vrienden uit Melsele,

6 maanden geleden trokken we de deur van ons huis 
in de Alfons Van Puymbroecklaan achter ons dicht. 
Dat vertrek was niet eens zo moeilijk of pijnlijk want 
de beslissing om naar Afrika te verhuizen was al lang 
geleden genomen. Aangezien Maarten en ik al eens 2 
jaar in Benin, West-Afrika hadden gewoond, hadden 
we deze keer het gevoel dat we naar onze tweede thuis 
terug keerden.
Nu, na een half jaar, kan ik voorzichti g zeggen dat dit 
huis in Ibenga, Zambia, langzaamaan onze thuis aan het 
worden is. Want verhuizen vergt fl exibiliteit, van job 
veranderen ook, naar een andere cultuur vertrekken 
nog meer. Wanneer al deze dingen samen vallen moet 
je ineens wel heel plooibaar zijn. Dat lukt vaak, op 
sommige dagen wat minder.
Het ziekenhuis waar we werken ligt in het rijkste deel 
van Zambia. Of beter gezegd, we leven in het landsdeel 
waar de grónd rijk is aan koper. Een handvol Zambianen 
heeft  daar baat bij, een groter aantal buitenlandse 

fi rma’s maken veel winst. Maar de meerderheid van de 
bevolking is arm en is maar net in staat om te overleven. 
De gezondheidszorg is grati s, zowel de consultati es, de 
medicati e als de operati eve ingrepen. Meestal komen 
pati ënten dus relati ef vroeg in het verloop van hun 
ziekte naar het hospitaal. Vooral bij kinderen maakt dat 
een substanti eel verschil, zeker nu in het regenseizoen. 
Elke dag valt de regen met bakken uit de lucht, overal 
liggen grote plassen en in die plassen liggen duizenden 
muggeneitjes. Die muggen zullen massaal besmet 
geraken als ze een malaria-pati ënt prikken en daarna 
zullen ze zelf talloze andere mensen besmett en. De 
afdeling pediatrie ligt nu vol koortsige kinderen met 
bloedarmoede. We geven ze Quinine en áls er bloed is in 
de bloedbank kunnen we ze een bloedtransfusie geven.
De kinderen fi etsen elke morgen naar school. Een heel 
eind in de brousse achter het ziekenhuis ligt een Zuid-
Afrikaanse missiepost met een klein schooltje waar 
Kasper en Hannah met veel plezier naar toe gaan. 
Ze leren er, naast héél veel godsdienst, ook rekenen 
en Engels, het land bewerken en het schoolterrein 
onderhouden. Ze lijken geen verschil te zien tussen hun 
blanke vrienden in Melsele en de zwarte in Zambia. Het 
is een hele geruststelling dat zij zich hier volledig thuis 
voelen. En gelukkige kinderen hebben gelukkige ouders 
(en andersom).
De samenwerking met de andere personeelsleden liep 
aanvankelijk wat stroef. Een Zambiaan is uitermate fl exibel, 
is gewend aan lijden en miserie en onmacht, en leeft  
langzamer dan een Europeaan. Maarten en ik daarentegen 
zien overal veel te zieke mensen, veel te traag personeel en 
massaal veel uitdagingen (of problemen, het is maar hoe 
je het bekijkt) dus we hebben het alti jd druk. De frustrati es 
langs beide zijden zijn verdwenen zodat we nu ook met 
plezier gaan werken, al is het dan aan een substanti eel 
lager tempo dan in het begin.
Veel groeten,
Heleen, Maarten, Kasper, Hannah en Thomas

Nieuws uit Benin

In de 
Vitrien
       Grote Baan 201 

De gemeenteraad 

besliste

Uit het schepencollege

Eén van de mooiste etalages in het centrum van Melsele. Dat mag gezegd worden. Zaakvoerster Eline is er terecht fi er 
op. Wie er binnen gaat, vindt er een grote keuze in ondergoed, allerlei  lingerie, badpakken en nachtkledij. Als je  denkt 
dat alleen vrouwen er binnen gaan heb je het mis. Mannen vinden evengoed de weg en hebben hun schroom al lang 
achter zich gelaten. Dat was ooit anders.  De merken garanderen soepelheid, schoonheid en  romanti ek: Schiesser, 
Sloggi, Esprit, Chantelle, Passionata, Simone, Pérèle, Selmark Anita…ronkende namen van gekende merken die naar 
meer vragen. De kopers worden er ook kundig geadviseerd , discreet als het moet en als er gepast moet worden. De 
zaak fl oreert. De zaakvoerster weet wel niet dat er in de tweede helft  van vorige eeuw een beenhouwerij was gevesti gd 
waar het vlees open en bloot werd getoond, aan de haak weliswaar. Nu zijn het allerlei lingeriespulletjes die het vlees 
bedekken. Schaars uiteraard. Verbonden met de beenhouwerij was er toen ook een café: café De Haas. De bus stopte 
er om Melselenaars te laten opstappen of uitstappen als die van hun werk kwamen om een frisse pint te pakken. Toen 
voorbehouden aan mannen. De eigenaar van het mooi gerenoveerde pand,  Els Vleeschouwer, koos een gepaste naam 
voor verandering. Enkel haar familienaam zou nog subliem kunnen verwijzen naar wat er vroeger was, al heeft  ze daar 
in het geheel geen binding mee. 

27 januari
- Bruno Stevenheydens (N-VA) laat zich ti jdelijk vervangen 
als schepen door Johan Smet. Stevenheydens wordt al 
maanden geplaagd door rugproblemen. Smet zit al 12 jaar 
in de gemeenteraad, eerst als onafh ankelijke in het kartel 
VU-VLD-Agalev, nadien in de opvolger Kartelpro en sinds 
een aantal jaren bij N-VA. Daar was hij fracti eleider in de 
raad.
- Er komt een nieuwe verkaveling tussen de Perzikenlaan, 
Snoeckstraat en Pauwstraat goed voor 22 woningen. 
Ondanks het uitvoerige bezwaarschrift  van de bewoners 
van de Perzikenlaan werden hun argumenten niet gevolgd. 
Zo hadden de omwonenden zorgen rond de wateroverlast 
en afwatering van het gebied. Schepen Vlegels (N-VA) 
wees echter op de plannen om de beek te laten aansluiten 
op de Molenbeek. Daarnaast zagen ze in de Snoeckstraat 
problemen met de verkeersveiligheid. Ze vonden ook dat 
de gemeente haar eigen woonstudies naast zich neerlegde. 
Dat laatste argument was ook de doorn in het oog van 
oppositi eparti j Groen-sp.a. De woonbehoeft estudie van 
de gemeente en het Beverse ruimtelijk structuurplan 
omschrijven beiden dat het gebied grenst aan het 
“buitengebied” en dus best pas kan ontwikkeld worden op 
de lange termijn. Het college zei dat ze hun eigen studies 
niet kunnen opleggen aan privé-verkavelaars, al gaven ze in 
een adem toe dat dit wel als argument kan gebruikt worden 
om deze verkaveling tegen te houden. Uiteindelijk stemde 
enkel Groen-sp.a tegen en onthield OpenVLD zich. De 
meerderheidsparti jen CD&V en N-VA kregen de steun van 
Vlaams Belang.
- Tijdens de goedkeuring van de verkaveling rond de 
Snoeckstraat werd duidelijk dat deze straat ten vroegste 
in 2018 wordt aangepakt. De straat is een drukke 
verbindingsweg geworden voor alle woonwijken ten zuiden 
van de Grote Baan en vangt als sluipweg de overvolle 
Spoorweglaan op. Vooral het stuk tussen de Katt estraat en 
het kruispunt Pauwstraat-Doornlarenboom is niet meer 
verkeersveilig te noemen.
- Groen-sp.a diende het verzoek in om 10% te besparen 
op de zitpenningen van de raadsleden. De parti j stelde 
dat ze daarin solidair was met de talrijke verenigingen die 
door de besparingsgolf eveneens 10% moesten inleveren. 
OpenVLD ging nog een stapje verder. Luc Maes vroeg zelfs 
20% minder. De meerderheid (CD&V en N-VA) deed beide 
voorstellen af als populisti sch en stemde tegen.

27 december
- Het college gaat akkoord om een prefab klaslokaal voor 
de gemeentelijke basisschool in Melsele te huren van een 
Genkse fi rma voor bijna 40.000 euro. Het klaslokaal zal er 4 
jaar lang staan.
- Er wordt akkoord gegaan om KLJ Melsele een subsidie 
te geven om een verbouwing uit te voeren aan de 
jeugdlokalen achter jeugdhuis Djem.

13 januari
- Het bestuur gaat akkoord met de oprichti ng van een 
bibliotheek in de gevangenis van Melsele, die weldra 
opengaat. Men wil wel dat dit geen extra kosten voor de 
gemeente betekent.

20 januari
- Het zebrapad in de Van Puymbroecklaan aan de ingang 
naar de sportzone en naar de Chirolokalen krijgt geen 
verkeersspiegels.

3 februari
- Het gemeentebestuur koopt de woning op 
Kalishoekstraat 1.

Herabonnering.
Beste lezer,

Bedankt voor je abonnering voor 2014. Deze 

Bombardon is de eerste van de nieuwe jaargang. 

Indien er in dit nummer een overschrijvingsformulier 

zit, is dit een signaal dat je je lidmaatschap voor 

2014 nog niet betaald hebt. Kan de beste overkomen. 

Geen nood; door 4 euro te bezorgen aan iemand van 

de redactie of door overschrijving met vermelding 

van je naam en adres is alles o.k. Veel leesgenot !
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Mogen we een foto nemen voor Bombardon ?

Even in de lens kijken en dan gewoon verder 

doen met hetgeen men bezig is. We worden 

hiermee vereeuwigd in de dorpsgazet van 

Melsele. Heel even beroemd. Waarom niet ?

Kijken dit keer mee in de lens:

1 Jonas De Schepper en Romain De Coninck

2 Elisabeth Van Esbroeck

3 Rosa Van Meirvenne

4 Jerome en Marie Louise De Bauw - Dhond

5 Willy en Beatrice Deelen - Fransen

6 Jan De Coninck, Pieter Martens en Maxim 

Helinckx

7 Louis en Nicole Vervoort-Van Honsté

8 Omer en Irène De Paep-Van de Vijver 

9 Jan en Joke Holvoet en Leetah

‘Ge zijt van Melsele als ge…’  

Het is een nieuw fenomeen op Facebook: Groepspagimet de 
naam ‘Ge zijt van (naam gemeente) als ge…’, waarop mensen 
dan reacti es kunnen zett en. Marinka Van Haute (woont nu 
in Vrasene maar van Melsele afk omsti g) ontdekte dergelijke 
groepen in Vrasene en Kemzeke, en startt e op 6 februari met 
de facebookgroep ‘Ge zijt van Melsele als ge…’. Op twee dagen 
ti jd volgde een explosie van honderden reacti es vol onvervalst 
Melseels chauvinisme, opstoten van gezamenlijke nostalgie, oude 
en nieuwe foto’s, conversati es van Melselenaars die mekaar plots 
hier tegenkwamen, roddels, nieuwtjes. 
Een losse greep uit de vele reacti es:
Ge zijt van Melsele als ge…

… vroeger met school in de meimaand naar den ouwen beeweg ging

… vlak onder de kerktoren aan den toog in den Djem veur t eerst 

ontdekte wa echt verliefd zijn was met een frisse pint in u hand en 

al een paar te veel in uw systeem... en age echt chance hebt is da 

later de vader van ou 2 kinderen 

…as ge weet dat als er iets te doen is bv. durpsfeesten, 

aardbeifeesten, kerstmarkt, meilse koerse da meilsen dan echt 

lééft  en feest
… as ge wit dat ‘t Kaaswinkelke van toen binnenkort een café 

wordt

… in een ander dorp woont en al dees dingen geiren leest... De 

‘Verdomme ja, da s just...’ -erlebnis!

Na een week, op 14 februari, telde de groep al meer dan 900 
leden! 

En wat blijkt? Heel wat mensen hebben de mooiste herinneringen 
aan kleine winkels die verdwenen zijn zoals Mathillekes, Lucie, de 
Melba met Liza en den Eddy, de Neels, den Doewa, de Mon… de 
kleine wijkwinkels. Ook namen van verdwenen cafeetjes deden 
mensen wegdromen naar de ti jd van toen. En de wegeltjes, 
de kasseien, de schoolti jd, de bedevaarten naar Gaverland, de 
kermis… Dit alles geïllustreerd met klasfoto’s, oude prentkaarten, 
foto’s van bekende Melseelse fi guren als het joggend 
madammeke, de wandelaar die alti jd wees, Frans Van Dam met 
zijn vuilkar, zuster Christi ane, … Eén grote geut collecti ef Melseels 
geheugen.
Vind ik eigenlijk wel leuk. 

Bombardon heeft  ook een facebookpagina. Als je googlet op 
Bombardon en Melsele vind je ze zo.
En voor wie niet ‘online’ is: Bombardon blijft  je in de goede 
oude papieren vorm steeds met Melseels nieuws (en af toe 
herinneringen aan vroeger) verrassen. 

In de lens

Djemagenda

14/03: Quiz vzw De Meulenbeek (Chiro St.-Gerolf 
– jongens)
22/03: Sjott ertornooi
19/04: Fuif
30/04: Optreden van “5AM Friday”

Jeugdhuis Djem verkoos op zijn Algemene Vergadering 
van 11 februari ook een nieuw bestuur. Pieter-Jan 
Opgenhaff en werd daarin verkozen tot nieuwe 
voorzitt er. Brecht Cools nam na 2 jaar afscheid. Djem 
viert in het najaar zijn 45-jarig bestaan. Het eerste 
weekend van november (7, 8 en 9) werd daarvoor al 
gereserveerd in de Djemagenda.
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Gevleugeld

‘Op de visput van de Halve Maan dobbert een orka rond.’ Zo’n bericht doet wel even 

schrikken.  Dit bericht met foto stond op facebook en kreeg grote belangstelling. 

Kamiel De Roeck (verantwoordelijke van de Halve Maan:)” Elk jaar zetten we zo’n 1000 kg 

brasem uit voor onze vissers,  maar de aalscholvers zijn er erg verlekkerd op. Die halen heel 

onze put leeg. We hebben nu drie orka’s op het water gezet en dat schrikt die vogel af. Tot 

nu toe toch. Ik weet wel, de aalscholvers  moeten  ook eten maar daarvoor is onze vis toch te 

duur.”

De aalscholver is een grote opvallende watervogel die van vis leeft. Hij is beschermd. Hij 

vangt  vis door te duiken en heeft dagelijks zo’n 500 gr. nodig. Hij is daarom niet populair 

bij vissers.

Orka’s schrikken aalscholvers af op 

de Half Maan.

De milieuraad is op zoek naar de dikste bomen van Beveren. Dat kon je al lezen in Onze 
Gemeente van januari. Je kan een prijs winnen als je de dikste boom van Beveren vindt. 
Maar dat het geen bomen uit Hof ter Saksen of Cortewalle mogen zijn, dat wist je dan ook 
al. 
Misschien vind je inspirati e in deze foto’s uit onze arti kelenreeks van enkele jaren geleden 
‘Bomen in Melsele.’ En nu maar met die lintmeter op stap. 

Dikste bomen van Beveren.

‘Verwondering’ was het themawoord van afgelopen gedichtendag 2014. Verwondering, 

het gevoel dat ons telken male in vervoering brengt op momenten in het leven. Voor 

poëzieliefhebbers dan ook een prachtig themawoord om uitdrukking te geven aan 

verwondering, en vele mensen deden dat ook door een gedicht in te sturen.

Mooi dat zulke initiatieven, zoals gedichtendag, ons kunnen uitdagen en ons in ons 

jachtig bestaan even doen stilstaan en terugbrengen tot de essentie: de verwondering over 

het leven; denk maar even terug aan bv. je eerste kus, de geboorte van je kind, de warmte 

die mensen voor elkaar kunnen betekenen.  Ook  de mooie natuur en de heelheid van de 

schepping kan ons nog dagelijks in verwondering brengen.  Er zijn teveel momenten om 

hier allemaal op te noemen, maar je weet de jouwe zeker nog wel te koesteren, de moeite 

om ze nog eens voor je geest te halen en van te genieten… 

Max Temmerman won met ‘beesten’ de Herman De Coninck Publieksprijs. We geven dit 

gedicht graag mee in deze Bombardon:  

Beesten 

“Wat ons onderscheidt van beesten

is dat wij zo snel opgeven.

Eén tik en we vragen smekend

om een onderbreking.

Of we geven forfait.

Het is dat wij altijd weten

van een weg terug, rood

aangelopen en verongelijkt.

Dan liever om het even welk dier.

Een vogel die stopte met vliegen,

zelfs in een kooi, ik heb daar

nooit van gehoord.”

Briels verrijst langzaam uit haar as.

De nieuwbouw van Briels gaat snel. Onze bejaarden, wachtend in de oude Notelaar, zullen  spoedig in 

Melsele terug zijn. Het oud kasteeltje komt er goed vanaf. Het krijgt met de nieuwbouw een grondige 

renovatie en zal een blikvanger zijn op het kerkplein.

Wereldwinkel  Melsele vierde een 
nieuwe start met de medewerkers. 
Op de foto: Sidon De Coninck, Patrick Maes, Martine Van Nieuwenhove, Dirk Verelst, 

Veerle Allaert, Katleen Cattoir, Riet Segers, Carlo Billet, Christine Sijsmans, Geert 

Verstraeten, Josepha Fissers, Cecile Hennissen, Lieve Buytaert, Anjes De Coninck, Greta De 

Vogel. Staan niet mee op de foto: Lutgarde Fransen, Myriam Van den Berghe, Birgit Melis, 

Christine Janssens, Herman Allaert, Jorg Verstraeten, Martine Pottelberghe, Dirk Kiekeman.

In Melsele wordt druk gepalaverd over de nieuwe fietsenwinkel  van Guido 

Neyrinckx, de resultaten van de meisjesvolleybal, over  hoe het gaat aflopen 

tussen Peter en Peggy in thuis, de winter die geen winter is, de kapel van 

Gaverland,  de sluiting van de kerken, de volgeboekte gevangenis, de geldnood 

van Beveren, de volksraadpleging en of je wel of niet van Melsele bent….
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  1914-18 TEN

OORLOG  

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat 

‘De Grote Oorlog’ begon. Deze ‘eerste 

wereldoorlog’ die vier jaar duurde, van 

1914 tot 1918, veroorzaakte veel leed. 

Op verschillende plaatsen in het land 

zullen herdenkingen gehouden worden en 

vredesorganisaties ijveren ervoor om de 

herinnering aan deze waanzin levendig 

te houden. Ook uit Melsele werden jonge 

mannen gerekruteerd om naar het front 

te gaan. Robert Janssens zocht uit wie 

ze waren en waar ze terecht kwamen. Hij 

schreef een relaas van die vier jaar bijeen, 

dat we hier in verschillende afleveringen 

opnemen. Een beetje lokale geschiedenis in 

een ruimer kader.

In de tekst is telkens in schuine letters 

aangegeven waar Melselenaars sneuvelden 

en waar ze begraven werden.

Deel 2 

De Gete-stelling.

Na de val van Luik concentreerden de Belgen zich op de verdediging van Namen en aan 

de Gete: de lijn Diest, Halen, Tienen, Perwez en Namen. Deze stelling moest tijd winnen 

voor de Franse en Britse troepen om zich beter te organiseren en de weg vrijhouden voor 

de terugtrekking van de Belgische troepen naar het nationale bolwerk Antwerpen. Op 10 

augustus bestookten de Duitsers de Belgische Getestelling en op 12 augustus kwam het tot 

de slag bij Halen. De Belgische Cavalerie, waaronder ruiter L. Roelants, vocht afgestegen 

tegen de oprukkende Duitse Cavalerie. De Belgen konden de overtocht van de Duitse 

Cavalerie over de Gete verhinderen. Hierbij liep het Duitse keurkorps onverwacht veel 

verliezen en een grote vernedering op. Volgens de pastoor sneuvelden 3500 Duitse soldaten. 

Een grote Belgische overwinning in ‘De slag der zilveren helmen’. Veel tijd om dit te 

vieren was er niet want er volgde een verbeten strijd op 18 augustus. Een hete dag begon 

met een niet verwachte massale Duitse aanval waarop ons veldleger met onze soldaten G. 

Pultyn, P. Verté en J. Vlegels zich met veel verliezen moest terugtrekken achter de Dijle bij 

Aarschot.

Soldaat Petrus Steur, 22 jaar, 23ste Linieregiment/1LD, + 18-08-1914 te Tienen. 

Begraafplaats: Stedelijke begraafplaats Tienen, groot graf 4858 /15.Hij woonde op de wijk 

Briel te Melsele. 

Ook hier aan de Dijle was ons veldleger niet opgewassen tegen de Duitse overmacht en 

dreigde te worden afgesneden van Antwerpen. Daarop beval de Koning de terugtocht. In de 

nacht van 20 augustus volgde de vermoeiende terugtrekking naar de buitenste fortengordel 

van Antwerpen. Brussel werd door de Duitsers ingenomen. De Belgische regering en 

administratie waren verplaatst naar Antwerpen. Wat later verhuisden ze via Oostende naar 

Frankrijk.

Namen.

Het 8ste Linieregiment/4LD met de dorpsgenoten E. Cavens, A. Truyman , E. Van 

Raemdonck en A. Vergauwen, verdedigde de bruggen in Hoei en Andenne maar onder druk 

van de Duitsers werd dit regiment op 22 augustus verplaatst naar de Leuvensesteenweg in 

Namen, waar ze de 4de Legerdivisie, de vestingtroepen en Franse eenheden vervoegden om 

Namen te verdedigen.

De Duitsers hadden hun lesje in Luik geleerd en beschoten daarom tussen 21 en 22 

augustus voortdurend de acht Naamse forten met zwaar geschut. Op 25 augustus gaven de 

Belgen in Namen de strijd op.

Soldaat Emiel Cavens, 32 jaar, 8ste Linieregiment/1LD, had verwondingen opgelopen 

tijdens de gevechten in Namen en werd krijgsgevangen genomen. Hij is gestorven aan de 

opgelopen kwetsuren op 9 oktober 1914 te Namen. Begraafplaats: Stedelijke begraafplaats 

Namen, erepark, graf 4 d.d. 28-11-1928. Hij woonde in Melsele. Hij liet kinderen na.

De gehavende 4de Legerdivisie en de resterende vestingtroepen van Namen trokken 

in verspreide slagorde naar Rouen en vandaar naar Le Havre, waar ze inscheepten op 

Belgische mailboten om naar Oostende te varen. De mailboten Oostende-Dover waren 

ingezet voor legertransporten. Aangezien de Schelde gesloten was voor troepentransport 

ging het verder met de trein naar Kontich waar ze op 5 september het Belgisch leger 

vervoegden. Tijdens de aftocht uit Namen waren er soldaten afgesneden van hun eenheid. 

Deze waren op de dool, gingen in burgerkleren naar huis of zochten contact met een of 

andere Belgische eenheid.

Ondertussen verdedigden de Franse troepen aan de Samber en de eerste Britse troepen, de 

lijn Bergen-Binche.

Antwerpen.

De Duitsers konden nu de zwenkbeweging inzetten in hun opmars naar Parijs. Ze lieten 60 

000 soldaten achter om het Belgisch leger door een cordon vast te zetten in Antwerpen.  De 

Belgen met een veldleger van 80 000 manschappen en 70 000 vestingsoldaten, moesten 

de Duitsers wat aan de praat houden om de druk op de Franse en de Britse troepen te 

verlichten. Daarom gaf koning Albert 1 bevel tot drie offensieve acties vanuit Antwerpen. 

Een grote aanval op 24-25 augustus in Elewijt leidde tot wraakacties door de Duitsers in 

Leuven met brandstichting en executies. Er volgde een tweede aanval op Aarschot en een 

derde in de streek van Dendermonde waar een deel van de stad in brand werd gestoken. 

Ook hier werden vele onschuldige burgers in diverse dorpen gefusilleerd.

Er sneuvelden 904 Belgen tussen 24 en 26 augustus 1914 in de omgeving van Haacht, 

Wespelaar, Werchter en Rotselaar waaronder soldaat Alfons Verheggen, 22 jaar, 5de 

Linieregiment/2LD, +24-08-1914. Begraafplaats: oorspronkelijk graf 122 in Rotselaaar. 

Bij het herbegraven was er twijfel over zijn identiteit. Nu ligt hij in een massagraf of 

naamloos graf op de Militaire begraafplaats Veltem-Biezen Brusselsteenweg N2. Hij 

woonde op de wijk Es Melsele.

Ook soldaat Amedee Vijt sneuvelde daar, 24 jaar, 5de Linieregiment/2LD, +26-08-1914. 

Begraafplaats: Veltem-Biezen Brusselsteenweg N2, graf 34, d.d.16-06-1924. Hij is geboren 

op de wijk Es en was inwoner van wijk Sterhoek Kruibeke. Verder behoorden ook bij de 

vechtende 2LD: onze soldaten A. Martens en P. Van Hove. 

De Duitsers wilden nu het ‘Belgisch gevaar’ in de rug zo vlug mogelijk uitschakelen. 

Daarom werden na de slag aan de Marne, waarbij de Duitse opmars gestuit werd en een 

snelle opmars naar Parijs onmogelijk was geworden, Duitse troepen naar Antwerpen 

gestuurd. Door deze versterking ontstond rond Antwerpen een belegeringsgroepering van 

120 000 manschappen. Zij wilden komaf maken met Antwerpen en aanvallen tussen  Lier 

en Mechelen. De vooruitgeschoven Belgische troepen werden teruggeworpen. Tussen 28 

en 29 september volgde een zware beschieting van de Netelijn waaronder de forten en 

de verdedigingsgordel nabij Lier, Koningshooikt, Dorpveld, St-Katelijne Waver, Walem 

en Mechelen. Op 1 oktober volgde de aanval van de Duitsers en de Belgen moesten 

terugplooien op de Nete. Daar kregen ze steun van een eenheid Britse marine die over 

zware wapens beschikte. Er werd hard gevochten tussen 4 en 8 oktober waarbij de Duitsers 

bij Lier doorbraken en ook de Schelde dreigden over te steken bij Dendermonde. De 

versterkte vesting Antwerpen werd nu langs drie kanten ingesloten. Alleen de westkant 

bleef open en bood een ontsnappingskans. Capitulatie van België of de aftocht? In extremis 

begon het veldleger op 6 oktober naar de linkeroever van de Schelde over te steken via 

vlotbruggen over de Schelde aan het Steen en in Burcht. De vestingtroepen zorgden voor 

de dekking van de aftocht. 

Met het gros van het Belgisch veldleger op de Linkeroever moet het in onze regio zeer druk 

geweest zijn. Niet alle soldaten konden plaats krijgen in de kazerne van Sint-Anneke en 

een deel moest eten en slaapgelegenheid krijgen bij burgers in onze regio.

Op donderdag 8 oktober liet het Belgisch leger de petroleumtanks van Antwerpen-

Zuid, tegenover Burcht, leeglopen in de Schelde. De petroleum en benzine schoten 

in brand waardoor de schepen, sloepen en steigers op de Schelde toortsen vormden, 

een ongeëvenaard schouwspel! Om de stad verder te sparen capituleerde de militaire 

gouverneur op 10 oktober. Tijdens een 36 uur durende beschieting van Antwerpen werden 

ongeveer 15 000 woningen vernield. Ruim 30 000 vestingsoldaten, die zich in de steek 

gelaten voelden, en vele burgers trokken de Nederlandse grens over. Deze soldaten zouden 

tijdens de oorlog in Nederlandse kampen verblijven waar het leven niet zo eenvoudig was.

Soldaat Frans Van den Eeckhout, 26 jaar, Artillerie Versterkte Plaats/ Antwerpen 43Bij, + 

21-11-1916 te Harderwijk Nl is in een kamp gestorven aan een longontsteking ‘ Spaanse 

griep’. Begraafplaats Belgisch ereveld vak A rij 3 n°2 Harderwijk in Nederland. Woonde in 

de wijk Kalishoek Melsele. 

Achterna gezeten door de Duitsers verliep de 100 km lange aftocht moeizaam te voet 

of met de trein door het Land van Waas, over het kanaal Gent-Terneuzen, door het 

Meetjesland en langs de smalle en modderige wegen van West-Vlaanderen, waar ze op 

14 oktober de IJzer bereikten. Dit onder dekking van de Belgische Cavalerie en de Frans-

Britse troepenmacht. Ondertussen trachtten Franse en Britse troepen de doorgang van de 

Duitsers op de lijn Gent-Rijsel te blokkeren maar ook zij moesten zich terugtrekken in de 

zone Torhout, Diksmuide en Nieuwpoort. 

R. Janssens

Volgend nummer deel 3: De IJzer 1914

Op 27 januari sti erf Jeroen Janssens. Hij was op 
kerstmis net 25.geworden.
Jeroen was hoofdleider van KLJ Melsele, de 
jeugdbeweging die reeds 15jaar zijn tweede 

thuis was en waar hij zich met hart en ziel voor 
inzett e. Hij doorliep het hele KLJ-parcours: 
als lid, leider, hoofdleider. Op het sportf eest 
in augustus was hij nog één van de grote 
trekkers, de sterke mannen die bijna een week 
op de sportweide werkten en overnachtt en. 
Niets liet toen vermoeden dat alles zo 
snel zou gaan. Jeroen was een innemende 
jongeman, goedlachs, behulpzaam en alti jd 
klaar voor een grap. Iemand die zorg droeg en 
verantwoordelijkheid nam. Op het jaarlijkse 
kamp en ti jdens de weg daar naartoe, was hij 
fi etsenmaker van dienst. In KLJ was hij ‘de Jerre’. 
Met de leidersploeg slaagde hij erin KLJ Melsele 
tot een bloeiende groep op te trekken.
Samen met zijn broers en zijn familie trok hij 
ti jdens een vakanti e naar India om er verder 
te ti mmeren aan het werk dat zijn grootoom 

pater Sidon Maes daar begonnen was. Jarenlang 
was Jeroen ook acti ef als misdienaar. De 
onvermoeibare inzet had hij thuis bij Walter en 
Lieve meegekregen.
In oktober werd Jeroen ziek. Hij bleef 
opti misti sch en moedig terugvechten. Velen 
spraken hun bewondering uit over de manier 
waarop hij in die moeilijke maanden positi ef 
bleef. Tot het die laatste dagen onverwacht snel 
bergaf ging. 
Dat Jeroen graag gezien was, en gedragen 
werd door velen, was overduidelijk in de 
uitvaartdienst. Zijn vrienden droegen hem 
lett erlijk de overvolle kerk binnen. Velen moeten 
hem nu missen.
De Bombardonredacti e betuigt haar medeleven 
aan zijn vriendin Eveline, het gezin van Walter 
en Lieve, zijn familie en aan KLJ.

Melsele rouwt om Jeroen Janssens
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Nieuws van de wijkinspecteurs van Melsele.
Overlast landschapspark Molenbeek

De meeste lezers herinneren zich wellicht het gebied tussen de Grote Baan, Ponjaardwegel en de 
hoek Mispellaan-Moerbeienlaan nog wel als een lager gelegen weidegrond die bij hevige regenval 
regelmati g overstroomde. Door het uitvoeren van de werkzaamheden door Aquafi n enige jaren 
geleden in Melsele werd de noodwendige overstromingscapaciteit voor dit gebied teruggeschroefd. 
Op relati ef korte ti jd kon in dit gebied dan ook een grote woonzone gecreëerd worden waardoor een 
groot deel van de oude weidegrond nu wordt ingepalmd door beton en asfalt. 
Tot op de dag van vandaag blijft  deze woonzone uitbreiden. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan 
de nieuwe verkaveling Haegemolen in de Perzikenlaan. Het bouwen van nieuwe woningen houdt 
uiteraard ook in dat de groene zone rondom dit gebied druk wordt bezocht door de buurtbewoners. 
Kinderen zoeken een leuke en rusti ge speelruimte, eigenaars van honden vinden het geweldig om in 
deze ruimte hun troeteldier uit te laten. En net daar nijpt soms het schoentje!
Het gemeentebestuur van Beveren heeft  samen met de gemeentelijke groendienst een plan 
ontwikkeld voor de aanleg van een nieuw landschapspark in dit gebied. Een groene buff er waar we 
best wel fi er op zullen mogen zijn. 
Binnen de wijkdienst Melsele worden wij echter meer dan eens geconfronteerd met klachten van 
wandelaars die ternauwernood ontsnapt zijn aan het friemelige poetswerk van hun schoenen 
wanneer ze weer eens in een hondendrol zijn getrapt. Wij hebben daarom regelmati g een 
controle uitgevoerd in dit gebied en dienden inderdaad vast te stellen dat er over een grote zone 
hondendrollen van diverse pluimage verspreid lagen. Onnodig te zeggen dat zulks niet leuk is voor elk 
die in dit gebied wandelt of voor onze spelende kinderen die gelukkig zijn nog een beetje open ruimte 
te vinden. 
Nu het nieuwe landschapspark nog in volle ontwikkeling is, vonden wij het als wijkdienst Melsele 
opportuun om samen met de gemeentelijke diensten een plan uit te werken om te trachten dit 
toekomsti g park hondenpoepvrij te houden. Om de eigenaars van honden nu reeds de goede 
gewoonte bij te brengen om steeds hun hondenpoep te verwijderen, werd door uw wijkinspecteur 
Maarten Smet, in het kader van zijn eindwerk voor de opleiding wijkwerking, een project uitgewerkt 
dat specifi ek wordt toegespitst op deze vermelde zone. Er wordt bij de buurtbewoners een brief 
verspreid die hen oproept om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Voorts zullen er op 
strategische plaatsen ontradingsborden worden geplaatst en zullen de nodige controles door ons 
worden uitgevoerd.
We voorzien een eerste preventi eve fase waarbij de eigenaars van honden zullen aangesproken 
en gecontroleerd worden. Pas in een latere fase zullen we daadwerkelijk repressief optreden. Dit 
houdt in dat er bij vastgestelde inbreuken aan elke overtreder een GAS-boete kan gegeven worden. 
Jawel, de GAS-wetgeving kan hierop worden toegepast want inbreuken op het gemeentelijke 
politi ereglement zijn hierin opgenomen. Houdt u van wetgeving, kijk er dan binnen het gemeentelijk 
politi ereglement afdeling 9 -art. 143.1 maar eens op na. Bij wijze van dit arti kel is elke inwoner 
verplicht de uitwerpselen van zijn hond te verwijderen. 
Een gewaarschuwd man is er twee waard want een GAS-overtreding kan u al snel tot maximaal 250 
euro kosten.
Helaas moeten we vaststellen dat dit probleem zich niet alleen beperkt tot de open ruimte langsheen 
de Mispellaan en aanpalende wijken. Geregeld krijgen we opmerkingen van Melselenaren dat het op 
de open ruimte in hun buurt, speelpleinen, wandelpaden, fi etswegels, e.d.m. uitkijken is vanwege 
de hondenpoep die her en der wordt achtergelaten. Vandaar willen wij van deze gelegenheid graag 
gebruik maken om elke bezitt er van een hond in Melsele op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. We 
roepen hierbij op om steeds een poepzakje mee te nemen wanneer u uw hond uitlaat en alles te 
verwijderen wat uw hond achterlaat. Deponeer uw zakje in uw eigen vuilniszak! Gooi het zeker niet 
in de openbare vuilnisbakken want deze worden niet dagelijks gelicht en beginnen dan te rieken. 
Laat het zakje ook zeker niet achter in een rioolputje. Poepzakjes spoelen immers niet alti jd weg 
en stapelen zich zo op in de rioolkolk. In het verleden werd er reeds vastgesteld dat dit bij hevige 
regenval meer dan eens voor ondergelopen straten heeft  gezorgd. 
Dus beste Melselenaren: hou uw straten en pleinen vrij van hondendrollen! Laat ons er samen voor 
zorgen dat er in Melsele voortaan niemand nog overlast mag ondervinden van hondenpoep. 
Luc, Maarten, Herbert en Christel wensen u reeds op voorhand te bedanken voor uw medewerking 
om ons Melsele weer een stukje properder te houden.
Uw wijkinspecteurs.

Poort van Beveren houdt Open Deur.
Ben jij bij de ‘gelukkigen’ die erbij kunnen zijn bij één van de bezoeken aan De Poort van 
Beveren, de nieuwe gevangenis? En wil je hier graag een klein verslagje,  of een reacti e 
of mening over schrijven? Foto’s nemen mag natuurlijk niet. Maar een tekening of 
cartoon wel. Stuur door naar de Bombardonredacti e,  bombardonmelsele@yahoo.com 

of geef het af bij Cecile Hennissen, Kalishoekstraat 177. 

De Meersen wordt verder volgebouwd.

De inwoners uit de Meersenweg kregen eind januari een aangetekend schrijven in de bus 

met de bekendmaking van een stedenbouwkundige vergunning voor de achterliggende 

gronden in de Meersen. Matexi  Oost-Vlaanderen diende een aanvraag in om de gronden 

bouwrijp te maken. Het ontwerp voorziet het rooien van bomen en spontaan ontstane 

bebossing in de Meersen. Het plan ligt ter inzage op de gemeentelijke dienst Stedenbouw en 

Ruimtelijke Ordening. Bezwaren dienen schriftelijk meegedeeld tot 7 maart aan het college 

van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 2, 9120 Beveren. De bewoners gingen rond 

met een petitie en meerdere bewoners dienden al een bezwaarschrift in.

De laatste ti jd rijzen Repair cafés als paddenstoelen uit de grond. Wat eerst in Nederland 
begon rond 2010, breidde zich in 2013 verder uit naar onze contreien. 

Wat is zo’n Repair café eigenlijk? Het is een soort ti jdelijk atelier waar bezoekers hun 
fi ets, elektrisch apparaat of andere defecte zaken grati s kunnen komen (laten) repareren 
met de hulp van deskundige vrijwilligers. Eén van de redenen waarom het Repair café is 
opgericht, is het verkleinen van de afvalberg.

Op 16 november 2013 organiseerde LETS Beveren,  voor het eerst een Repair café. 
Reden genoeg voor Bombardon om er een reportage over te maken. Uw reporter 
haalde zijn defecte stereoketen van zolder en haastt e zich richti ng kringloopwinkel in de 
Schaarbeekstraat in Melsele. 

Klokslag 13 uur word ik vriendelijk ontvangen door Katelijn, Lorett a, Anna en Chris aan 
het onthaal in de hal waar de tweedehands meubelen gestockeerd staan. Door het 
succes worden de deuren al een half uur op voorhand geopend. We ontvangen een 
infobrochure en een woordje uitleg over het Repair café en zijn werking. Daarna nemen 
we een bonnetje in ontvangst en kunnen we rusti g neerzakken in een van de vele sofa’s 
die op een tweede leven wachten. Wie een droge keel krijgt, kan zich steeds naar de bar 
wenden waar een kopje koffi  e uitgeschonken wordt door het vrouwelijke team bestaande 
uit Marie-Lucie, Annelies, Kristel en Caroline. 

Na een poosje veer ik uit de zetel en besluit een kijkje te nemen bij de herstellers. 
Hersteller Omer legt vol overgave aan een dame uit hoe je een nieuwe overtrek maakt 
voor een stoel. Laten herstellen is goed, maar uitleggen hoe je het zelf kunt doen 
nog beter. Verderop sleutelt Marc aan een defecte platenspeler. Iets verderop maakt 
een tevreden dame plaats voor een volgende klant. Haar oude lampenkap is hier op 
professionele wijze hersteld door Marleen en kan weer enkele jaren staan pronken in 
haar woonkamer. Aan het begin van de rij zit hersteller Milo er even werkloos bij. Geen 
nood, want de computerhersteller van dienst heeft  zijn 3D-printer bij en vertelt aan al de 
geïnteresseerden honderduit over wat die fantasti sche machine allemaal wel kan. 

We klampen verantwoordelijke Carine Van Remoortere aan voor een klein woordje 
uitleg bij al dit fraais. Carine steekt onmiddellijk van wal en benadrukt meteen dat elke 
hersteller een vrijwilliger is en zodoende niet betaald wordt. Hun inkomsten voor de 
werking halen ze uit de verkoop van drank ti jdens de sessies en via milde bijdragen van 
bezoekers. Het lokaal wordt ter beschikking gesteld door IBOGEM in samenwerking 
met de milieudienst van Beveren. Eveneens krijgen ze hulp bij het opzett en van het 
Repair café van de netwerkorganisati e Netwerk Bewust Verbruiken. Deze organisati e 
ondersteunt het Repair café op vlak van organisati e. Voorts worden de vrijwilligers 
gevormd door Vorming Plus. 
Ondertussen is de wachtti  jd voor de electro herstellingen aangegroeid en geeft  Carine me 
mee dat dit het onderdeel is met het meeste succes. Twee herstellers voor de elektronica 
blijkt te weinig en men is naarsti g op zoek om het team uit te breiden zodat de wachtti  jd 
beperkt kan worden. In vele gevallen kan een toestel goed hersteld worden. Soms 
verwijst de reparateur mensen door naar een winkel voor de gepaste wisselstukken. 
Indien geen hulp meer kan baten, zijn de eigenaars toch tevreden omdat ze er alles aan 
gedaan hebben om het toestel te herstellen en kunnen ze het toestel veilig inleveren in 
het nabij gelegen containerpark. 
Op de vraag of er geen klachten komen uit de privésector kan Carine kort zijn. Voorlopig 
zijn er geen negati eve commentaren geleverd op de Repair cafés. De meeste zaken die de 
bezoekers aanbieden, zijn verouderd en winkels herstellen die zaken niet meer omdat de 
kost de waarde zou overtreff en. In deze consumpti emaatschappij zou de consument al 
snel een nieuw exemplaar worden aangesmeerd.
 Inmiddels zijn heel wat zetels gevuld door zowel gepensioneerden als jonge gezinnen. De 
één omdat ze een te herstellen toestel hebben, de ander uit nieuwsgierigheid. We nemen 
afscheid van Carine en ik krijg nog een papiertje in mijn handen gedrukt met de data van 
de toekomsti ge Repair cafés in Melsele.  
29 maart 2014
24 mei 2014
27 september 2014
29 november 2014
Dit telkens van 13.00 uur tot 17.00 uur in de Schaarbeekstraat nr. 27 in Melsele.  
Wie zich geroepen voelt om aan de slag te gaan als electronicahersteller in het Repair 
café, kan zich steeds kandidaat stellen bij Carine Van Remoortere op het volgende 
mailadres: carinevanremoortere@hotmail.com

Repair café doet het uitstekend!
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