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Lees verder op pag.2

Zo leefde de Beekmolenstraat.

staande van L. nr. R. :Jan Mestdagh, Boudewijn Van Osselaer, Luc Maes, Jos Van Osselaer, Herman Maes, René Van Osselaer en Raf Van 

de Vijver. Zittend van L. nr. R. Marc Mestdagh, Frieda Van Osselaer, Annemie Mestdagh,  Miet Van de Vijver en Greta Van Osselaer.

Boudewijn van Osselaer vroeg wanneer we met Bombardon naar de Beekmolenstraat kwamen. Hij zou mensen bijeen 

brengen om het verhaal van de buurt te vertellen. Op een woensdagavond, in volle zomerti jd, trok ik richti ng Kleine 
Beekmolenstraat, op de boerderij van Jos Van Osselaer, het ouderlijk huis van stamvader Amedé. Helemaal achteraan op 
het erf, op een groot terras, zaten de vrienden van de Beekmolen bijeen ( foto): Raf en Miet Van de Vijver, Frieda, Greta, 

René, Boudewijn en Jos van Osselaer, Jan, Annemie en Marc Mestdagh, Herman en Luc Maes… Wat een groep mensen! Op 
tafel stonden drank en snoepjes gereed, genoeg voor een lange avond. Maar… onweerswolken kwamen dreigend opzett en 
en de eerste regendruppels vielen. We moesten naar binnen. Stoelen en tafel verhuisden mee naar de vroegere koeienstal 
waar licht en ruimte genoeg was. Het gesprek kon beginnen terwijl het onweer in hevigheid over trok. Maar goed, we zaten 
veilig en droog. Het werd een drukke babbel. Iedereen wilde zijn verhaal kwijt . Heel wat jeugdherinneringen kwamen naar 

boven als een niet te stoppen waterval vol emoti e en nostalgie. Wat nu volgt is een samenvatti  ng van al die herinneringen. 
De ti tel van ons verhaal: Zo leefde de Beekmolenstraat… Het wordt wel duidelijk. Het leven speelde zich in hoofdzaak af op 
en rond de boerderij van Van Osselaer. Maar de hele buurt maakte er deel van uit en was erg betrokken.(Sidon)

School- en kinderti jd.
Als er een kindje op komst was, werd Celine Van Geertsom 
gebeld. Bij de fam. Mestdagh, tuinbouwbedrijf met 
aardbeien en tomaten, hadden ze als eersten een telefoon. 
Die telefoon kwam voor de buurtbewoners goed van pas. 
Celineke kwam dan met de auto en de zwangere moeder 
ging mee. Als ze terug thuis kwam had ze een baby bij met 
het doopsuiker. De meeste kinderen werden evenwel thuis 
geboren. Ze gingen samen naar school. Dat is zeker 55 jaar 
geleden. Als de kleinsten een ‘kakkebroek’ hadden moest 
de oudste er mee terug naar huis. ’s Middags kwamen ze 
ook thuis eten. In de jongensschool kon dat niet. Dat was 
elke dag vier keer de afstand naar school en terug. Bij Van 
Osselaer waren ze thuis met 13 kinderen. Er is ook een 
kindje gestorven aan wiegendood. Het was 4 maanden 
oud. De oudsten droegen hun broertje Guido naar het 
kerkhof. Hierdoor kwamen ze te laat op school en ze kregen 
nog onder hun voeten. De kleuters kregen in 1965 een 
wijkschooltje op de Poenjaard. Dat was een zegen. Met 
de fi ets begeleidden de oudsten de kleinsten. Er zat een 
kleuter op het zadel, eentje op het stoeltje van achter en 
nog een derde moest op de trappers staan. Fons Maes 
controleerde regelmati g de fi etsen en pompte de banden 
op. Een hele karwei. 

Kinderti jd.
Voor de zondagse mis kwam er een autobus langs die alle 
buurtbewoners mee nam. Hilaire Anné reed met de bus 
en bracht mensen van de Es en Poenjaard naar de kerk. Dit 
zondags gebruik stopte toen er op de Es een kerkje kwam. 
Met de eerste communie gingen ze te voet naar de kerk en 

er werd een ‘bezekoek’ gegeten bij bakker Van Raemdonck. 
Op zondagnamiddag ging iedereen naar de kerk voor de 
vespers. Door de ouders werd er dan kaart gespeeld en zo 
konden de kinderen ongestoord in het stro spelen. Bij Jef 
Van Osselaer werd crème-glace gemaakt. Iedereen kwam 
ijs eten. In de Kleine Beekmolenstraat kon je gerust op 
straat spelen want de aarden weg liep dood. Visjes werden 
gevangen in de beek en soms kropen de durvers hiervoor in 
de rioolbuizen onder de straat. Bij Florine De Cock werden 
appelen gestolen via het keldergat. Noten en kersen waren 
er in overvloed. De noten werden met een lange stok 
‘geklipperd’ bij Fons Maes. Op het boerenerf werd de fi lm 
van De Witt e nagespeeld. Voor zulk groot gebeuren was 
daar plaats genoeg. Bij strenge winters schaatste men op de 
beek. ‘Katje verstoppertje’ spelen op de hooizolder was het 
favoriete spel. Zo is er eens een kameraadje door het luik 
van 3 meter hoogte naar beneden gevallen. Hij had gelukkig 
niets. Bij Gustje Scholiers, matt enmaker van de stati e, 
speelden de kinderen heel veel. De eerste TV kwam er bij 
de familie Van de Vijver. Iedereen verdrong zich voor het 
scherm bij Schipper naast Mathilde en Bonanza. Op latere 
leeft ijd was er een heuse voetbalploeg. Die speelde op 
zondag vriendschappelijke wedstrijden. In de ploeg stonden 
toen 7 broers (Van Osselaer) en 5 schoonbroers. Er werden 
wedstrijden gespeeld tegen de familie Janssens op het plein 
van de Poenjaard bij Oscar Pieters. 

Hygiëne

Er was geen waterleiding en er woonden het meest 
kinderen van heel Melsele. Je kan je dat niet voorstellen. 
‘s Zaterdags werden de kinderen gewassen in één grote 

Levensloop op 17 en 18 oktober werd een overdonderend 

succes met meer dan 5000 deelnemers in Beveren ! Heel 

wat organisaties, jeugdverenigingen, sportclubs en scholen 

deden mee. Lees op pag.6. (foto Gerry Smet)

Bakkerij Suy, een begrip op Gaverland en in Melsele  

sluit definitief de deuren. Er is geen opvolging noch 

overnemer. In de plaats van de bakkerswinkel en de 

verbruikszaal komen 11 appartementen. Het uitzicht zal 

grondig veranderen. Een stukje geschiedenis haalden we 

bij Marie-Thérèse, echtgenote van Richard Suy en bij 

Dominique. Lees er alles over op pag. 7

Geert en Hermine Verhelst-Rombaut hebben een 

boerderij in de Pauwstraat. Ze verkopen verse melk via 

een melkautomaat. Hoe werkt het ? Je kan het lezen op 

pag. 5 
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Familie Maes-De Kerf . Staande van l. nr. r.: Lief,  Herman, 

Luc, Eric, Kristine, Patrick, Geert en Dirk. 

Zittend: Lea De Kerf en Fons Maes.

familie Van Osselaer. (de ouders, 

nonkels en tantes.) Staande van 

L.nr.R. : Godelieve(+), vader Frans 

Van Osselaer(+), Ivon, Maria(+), 

Juliana(+).Zittend: Florine(+), Emma 

(Zuster Margareta) ,moeder Elisabeth 

Vijt(+), Amedé(+), Jozef (+)

Familie Robrecht en Mariette Mestdagh - De Munck met  

kinderen Jan, Marc, Lutgarde en Annemie.

Het kapelletje van de Statie wordt al van bij de oprichting 

onderhouden door Lea De Kerf. 

waskuip. Eerst de meisjes en dan de jongens. Allemaal in 
dezelfde kuip water. Regelmati g werd er warm water aan 
toe gevoegd. Eén keer in de week werd de was gedaan. Dat 
gebeurde in een grote koperen ketel. Het wit goed werd 
gebleekt op het gazon. De luiers werden apart gewassen. 
Sommige was ging mee naar wasserij Zonneschijn bij Jos 
Aps en Louis Van Landeghem. De werkkledij werd zelf 
gewassen. De kledij van de kinderen ging van de oudste 
naar de jongsten. Zo ging dat. 

Eten.

In zo’n grote gezinnen moest iedereen wel meehelpen  bij 
de huiselijke taken. Er werden 2 emmers friet geschild en 
gesneden, 30 eieren gekookt. Op de boerderij kwam je wel 
niets te kort. Er was een grote groentetuin waarin alles 
gewonnen werd. Vlees was er ook genoeg. Botermelkpap 
werd veel gegeten. Vethanen werden opgezet en iedereen 
moest mee helpen pluimen als er geslacht werd. Bij het 
spelen verdwenen eens een groot aantal hanen in ’ ‘t huske’ 
(WC). Kinderen…ze beseff en niet alti jd de gevolgen van hun 
spel. Enkele hanen werden gered. Toen Jef Van Osselaer op 
Parein ging werken waren er koekjes in overvloed. Heel de 
wijk ging om koekjes die van de band waren gevallen. Voor 
5 frank had je een grote zak. Maar het moet gezegd, de 
buurt kwam geweldig overeen. Het zijn allemaal vrienden 
gebleven, ook al wonen ze al lang niet meer in dezelfde 
buurt! 

Leurders aan de deur.

Tuur Van Oost kwam met kledij van deur tot deur. 
‘Schoenen Cant’ uit Kruibeke reed regelmati g langs. Er 
was een wekelijkse soep- en viskar. Een kruidenier kwam 
met zijn wagen en had alle gerief bij. Geregeld reed 
een zigeunerin het erf op met allerlei stoff en, wc- en 
schuurborstels en Sti en de Voddenman kwam regelmati g de 
vodden ophalen. 

Boudewijn Van Osselaer.
Boudewijn is het ‘kakenestje’ bij de familie Van Osselaer. Hij 
is een echte familieman. Koning Boudewijn was zijn peter. 
Elk jaar kreeg hij 500 Fr. voor zijn nieuwjaar. Dat werd via 
de gemeente aan hem bezorgd. In Zwijndrecht waren ze 
guller; daar kregen de petekindjes 1500fr. Een uitnodiging 
om naar één of andere bijeen komst te gaan, opende vele 
deuren. Op zo’n evenement mochten dan alle Boudewijns 
komen. Zo mocht Boudewijn eens met koningin Fabiola 
naar de Eft eling. Met een uitnodigingskaart kregen ze overal 
voorrang. Boudewijn was ook aanwezig op de begrafenis 
van de koning. 

Het stati on.
Benoit De Strooper was barreelwachter en later was dat 
Richard Schmitt s. Zij draaiden een zwaar ijzeren hek toe 
als de trein in aantocht was. Het was nog de ti jd van de 
stoomtreinen. In de wachtzaal van het stati on stond een 
Leuvense stoof. Daar gingen de kinderen zich warmen als 
ze van school naar huis kwamen. De grotere kinderen van 
De Strooper speelden soms poppenkast in de wachtzaal. 
Om in het weekeind te gaan dansen in Beveren namen de 
ti enermeisjes de trein en met de eerste trein in de ochtend 
kwamen ze terug. 

Het kapelleke van de Stati e.
Het kapelleke is er in 1949 gekomen door toedoen van 
de B.J.B. Pastoor Pieters heeft  het ingezegend op 18 april 
van datzelfde jaar. In de meimaand en in oktober werd er 
dagelijks de paternoster gebeden door de buren. Er zijn al 
veel beeldjes vernield of gestolen geweest. Het wordt keurig 
onderhouden door Lea De Kerf, echtgenote van Alfons Maes. 
Het kapelletje bood ook beschutti  ng voor vrijende koppeltjes 
uit de buurt, vertellen de huidige buurtbewoners al lachend. 

De verdere buurt.

De wijk de stati e was dicht in de buurt. Stati ekermis speelde 
zich hoofdzakelijk af op het stati eplein en in het oud 
gedeelte van de Spoorweglaan. In de ‘Stati estraat’ kon je 
naar bakker Van Mieghem om brood en naar Marie Weekers 
om huishoudgerief. Bakker Van Mieghem kwam zelfs aan 
huis met een auto vol broden. De auto was leeg als die de 
Beekmolenwijk uit kwam. Verder had je een schutt erslokaal 
bij Mie Vereecken. Houthandel Van Acker had zijn atelier 
bij Madammeken De Vidts voor hij later naar de IJzerstraat 
verhuisde. Iedereen kwam daar ook zijn fi ets zett en om de 
trein te nemen. Koningin Fabiola is madammeke De Vidts 
komen bezoeken toen ze 100 jaar werd. Momenteel is men 
bezig aan de realisati e van een fi etsroute die voor de woning 
bij het spoor zal lopen en een verbinding maakt tussen 
Beveren en Zwijndrecht. Op het weiland van landbouwer 
Herman Maes moeten nog gasleidingen gelegd worden 
vooraleer het fi etspad er kan komen. Herman heeft  een 
gemengd boerenbedrijf met varkens, koeien en aardbeien. 
Er is door de aanwezige landbouwbedrijven nog veel weiland 
en akkerland gebleven.

De molen.

Op het erf bij Van Geertsom, nu bewoond door de familie 
Van de Vijver, stond in vroegere ti jden een windmolen. Hij 
werd opgericht in 1775 en afgebroken in 1919. Molenaars 
waren: Louis, José en Francis Van Geertsom en later Francis-
Aloysius Van Geertsom. Daar is de naam van de straat uit 
afgeleid. De vorige generati e bij  Van Geertsom waren 
‘Mulderskinderen’.

Nakomelingen.

Als de optelsom gemaakt wordt van de nakomelingen komt 
men uit bij grote cijfers: familie Amedé Van Osselaer: 45, 
fam. Jef Van Osselaer: 103, fam. Maes-De Kerf: 62, fam. Van 
de Vijver: 53, fam. Mestdagh 36.

Het is al laat als de wijkvrienden één voor één het erf 

verlaten. Broers en zussen Van Osselaer blijven nog zitt en. 
Het onweer is opgehouden. Boudewijn komt me nog 

vertellen dat ze volgend jaar terug een bijeenkomst van 

de buurt vieren. “Dat moet kunnen,” zegt hij, ”er is genoeg 

plaats op het erf want zelfs het wijkfeest van de Poenjaard 

heeft  hier plaats.”

Geschiedenis Beekmolenstraat

De Beekmolenstraat is de eerste straat over 

het spoor komende van de Spoorweglaan. 

We mogen ook hier spreken van een wijk: de 

Beekmolenwijk. De straat heeft een zijstraat: de 

Kleine Beekmolenstraat, die de verbinding maakt 

naar de wijk Poenjaard. De beek naar waar wordt 

verwezen in de straatnaam is de Molenbeek. De 

molen zelf in de straatnaam staat er niet meer en 

daarvoor moeten we ver terug in de geschiedenis.

Al in 1432 was er sprake van een ‘bekemolen’. 

Het leen ‘De Beekmolen’ was in de vijftiende eeuw 

eigendom van Jan Vilain. In 1775 stond er een 

houten windmolen van de familie van Geertsom die 

werd afgebroken in 1919.

Voor 1949 had het deel Spoorweglaan tussen 

de Appelstraat en het spoor eveneens de naam 

Beekmolenstraat en was ze dus nog langer. Vanaf 

1949 tot de fusie met Beveren in 1977 werd het 

Statiestraat, om nadien haar huidige benaming te 

krijgen.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

familie Van de Vijver: rechtstaand Raf, Miet, Omer, Paul, André. 

Zittend: Frans, Celine, Robert en Jos.
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Bewegen en...
12 meisjes in handstand. Waar doen zij mij aan denken 
in die sportzaal? Alsof zij insecten imiteren. Gom de 
sportzaal weg, teken groen blad.

Merkwaardig toch, al dat bewegen dat ons aangeprezen 
wordt. Nu toch al een paar eeuwen, zo  vanaf de 
negenti ende toen de gymnasti ek ontstond. Nu ja, 
ontstond... bewegen hebben we natuurlijk alti jd al 
gedaan, van spartelen en kraaien tot wenkbrauwen 
ophalen en stoklopen maar het gaat om de tussenin’s... 
de bewegingen die de motor gaande houden. Deze van fi t 
en gezond, die georganiseerd zijn in reeksen en met een 
bedoeling.

Vreemd dat het voor ons een noodzaak is geworden, iets 
wat wij ons moeten opleggen om te doen, omdat wij 
ontdekt hebben dat het goed voor ons is, aangezien wij 
geen kilometers meer door de savanne lopen of in de 
bomen slingeren aan een tak...wat allicht zijn vervelende 
kanten had, maar ook beloond werd met fi theid, 
vriendschap en bananen, al naargelang... 

Het is de schuld van ons ‘zitt end bestaan’. Wij hebben 
dat nu eenmaal intensief beoefend sinds wij machines 
produceerden voor de arbeid, en zitt end vervoer om ons 
daarheen te verplaatsen. Plus aangename fauteuils om 
in weg te zinken na het werk. We hebben het zitt en zo 
intensief beoefend dat wij er ei zo na of helemaal aan 
doodgaan, zegt de arts. Dus maken we nu ‘machines’ om 
te bewegen.
Oefenen dus! Het is goed voor u en mij: wat ooit 
krijgskunde en training was voor de soldaat, of hoe die 
ridder toen ook al heett e, werd in afgeleide toepassing 
dagelijkse prakti jk voor de gewone burger. En sti mulerend 
voor de economie.

Ga maar eens na: al die modieuze ‘aangepaste kleding’, 
al die schoenen, botti  nes en laarzen om op stap te gaan, 
al die pistes die gemarkeerd moeten worden, al die 
cursussen aangeleerd, al die ballen, doelen, stokken, 
karretjes en sti cks... al die crèmes voor de spiermassage, al 
die pillen en drankjes en hapjes om er ver en lang ‘voor te 
kunnen gaan’.

Of om na te genieten van de prestati e: al die koffi  etjes en 
pintjes en ander spul met enthousiasme tot zich genomen. 
Mijn opsomming is maar een kleine fracti e. Zoals de 
namen waaronder bewogen moet worden: er is een 
hele mode ontstaan met invoer van over heel de wereld. 
Met innen en uitjes en al. Een heel bos aan lesgevers en 
coaches...

Vroeger hadden we Zweedse gymnasti ek, op school, het 
leven was simpel: je ging te voet van huis of met de fi ets. 
En zo kwam je ook terug.

Is dat eventjes interessanter geworden! 

Achteraan vlnr: Ines Van 
Roeyen, Peggy Bolssens, 
Annelies Weyts, Niki 
Vleeschouwer, Leen Heyrman, 
Sabine Verley, Inge van Havere. 
Vooraan: vlnr: An Van Hoorick, 
Annelies Van Buyten, Lien 
Blondeel, Catherine Van den 
Keybus

Fietsploeg ‘De Kadans Ladies’ reed een eerste wedstrijd op 
Meilsen Koers op 5 september 2015!
Wie dacht dat enkel de heren van de Kadans-fi etsploeg 
in hun blauwe tenues de baan op gingen, is onvoldoende 
ingelicht. Sinds april 2014 kan je ook de vrouwen-
fi etsploeg voorbij zien rijden, compleet in tenue, al dan 
niet met klikpedalen. ‘Hoe zit dat dan?’ vragen we aan 
Lien Blondeel, mede-oprichtster van de vrouwenploeg. 
‘Kan iedereen gewoon meerijden?’ ‘Dat klopt,’ zegt ze. 
‘Net als ik zochten enkele vrouwen een sporti eve hobby 
en koersen sprak ons wel aan. We begonnen met een 
vijft al vrouwen en spraken af op woensdagavond en 
in het weekend om te gaan koersen. Nadat we fl yers 
hadden rondgedeeld om meer bekendheid te krijgen, 
zaten we aan een vijventwinti gtal vrouwen. Al dan niet 
met ervaring. Je moet weten dat je niet kan verwachten 
dat iedereen dezelfde conditi e of ambiti es heeft . Dus 
maken we in het begin van het seizoen (in april) enkele 
kennismakingsritjes waarbij we een derti gtal kilometer 
rijden. Geleidelijk aan bouwen we de snelheid en de 
afstand op tot een grote tour van ongeveer zesti g 
kilometer. Je sport in groep, je bent buiten in de gezonde 
lucht en je komt eens ergens. Eén van onze vaste toeren 

Fietsploeg ‘De Kadans Ladies’.

A teeten op is.

Niets smok beter as tsmaares vasse pistolees die nog 
een bitsje waarm zijn. D’rmee noemeze den bakker 
diese mokt ne waarmen bakker (paaz’k). Mar dèn 
moetend’r waarme bakkers in de geburezijn want 
anders komtanie kliêr. Tot nautoe woarewe hier goe 
veurzien, mar achteriën valter iënen uit. Bakker Suy van 
‘Schauveland. Iën van de vier, das 25 persijnt. Meilsen 
val van den iënen op den anderendag op een kapassiteit 
van 75 perseint, swinst dat ‘t auntal inwoëners altmar 
gruujt. Heirveur zoekewe epoar oplossingen.

- Iëste meugelekaat: de drei bakkers die nog 
overschieten, steken een tandsjen bij en bakken elk 
dreindaarti g perseint in de plek vavijventwinti g. Das 
ontreint een darde van tgiën asse nouduun derbij. 
Zon die meinsen da wel keunen aulen? Die moetenau 
tsmaares al zoevroeg uit uldren tram. Alti t tprobbere 
wiêrt, mar daggifdop termijn guul veel stres en da 
willewulder nie aunduun. 

- Twiede meugelekaat: we beginnezelf te bakken. 
Gelukkig zinder al meinsen diendatuun. Mar dastoch 
nie veur iederiên weggeleet: mingelen, kneden, rijzen 
(das niet tzelfsten as razen!), terug kneden, weer rijzen, 
broêken in d’n oven bakken… d’r moetewel wa geduld 
veur ein. Een uisaun mee twiê waarkende meinsen en 
ê poar kinnekes, doar ligdal zoeveel ander warek te 
wachten dat datoch moeilek woart. Een broêdmasjien 
den. Masjienerie dasalti ti et: oft wel ist kapot, oft wel 
sloeget nie opti jd aun. En d’rbij, das vilte gevoarlek: ik 
oan ne collega die zoen broêdmasjien woa. Op ne kiêr 
komse tuis en eur keuke sti eng in brand. Broêdmasjien 
omploft ! Gij nou! Nie aun beginnen achernie bij kunt 
blijven.

- Darde meugelekaat: kiêpt een broêd in de supermart 
of rij nar Beveren. Da’s giên antwoord awa, zoe kann’ket 
oek. Misschien stoppen de bakkers doar achteriên oêk, 
atti  e oons amm’l zie kommen.

- Vierde meugelekaat: it iet anders. Da’s rap gezeet, mar 
wa?Toch giënen maïs zeker? Die staut ier wel overal tot 
zelfs bekan in ‘turp. Miêr gruunten. Mar d’r zijn altmar 
minder boeren die gruuntekweken. Ze woaren te slecht 
betauld en veel woard iggevoerd. En att e greinzen den 
ies geslote woaren? Woar staume dèn? Moetewe dèn 
op oons kin kloppen?

Nieniê. We gaume spett en, zoan en planten. De plotsen 
woar att e kindre spelen die lautewe grust. ‘t Gazonneken 
veur oons uis, da ligter toch mar niets te duun, doar 
plantewe petett en en koêlen, parraa, ajuin en pekes. Da 
gif wa kleur. Woarom zou petetliêf of een dikke roêkoêl 
vanop tstraat minder schoên zijn as gas? Das toch mar 
kwesti e va gewoênte? Tussen de blommen vanachter 
zett ewe kruiden, saloa, aarten, boênen, pompoenen. 
Vanalles een bitsjen en dertussen zett ewe wa blommen 
die giê vergef zijn. We zett en e kieksken op.
Mar zoevaar zijwe nog nie. Niets is vazelfsprekend. 
Wein nog alti jd sjans. Oons gazonneke mag veurliêp’g 
blijveliggen.

Smaares: ’s morgens
Vasse pistolees: verse pistolets
Paaz’k: denk ik
’t Schauveland: Gaverland
Uit uld’ren tram: uit hun bed
Uisaun: gezin
Dasalti ti et: dat is alti jd wel wat
Achteriên: binnenkort
Sti eng: verleden ti jd van ‘staun’, stond
It iet anders: eet iets anders
Pekes: wortelen
Petetliêf: loof van de aardappelplant
Veurliêpig: voorlopig

Ons dialect, grappig en sappig.

gaat tot in Emmadorp. En ja, soms moet je al eens een 
lekke band vervangen, dat hoort er ook bij.’ 
In september zagen we de dames ook meerijden in 
Meilsen Koers. Niet allemaal, want het was de eerste 
keer en ze wisten niet wat te verwachten. Zeven dames 
van de Kadans reden mee in de categorie ‘+50 en dames’ 
(een aparte damescategorie is er nog niet). Het was 
onze eerste kennismaking met een wedstrijd. Sommigen 
startt en vol ambiti e, anderen deden het rusti g aan. En 
we beleefden er veel plezier aan,’ vertelt Lien, ‘Het is 
voor herhaling vatbaar. Vooral het stuk langs de Alfons 
Van Puymbroecklaan vol supporters en vlaggetjes gaf ons 
telkens weer een boost om door te gaan. Onze Annelies 
Weyts werd zelfs winnares van de dames!’ 
Ondertussen is het wielerseizoen gestopt. Eind september 
wordt er niet echt meer in groep getraind en ligt het even 
sti l. In april gaan ze er weer tegenaan en hopen ze dat 
geïnteresseerden de weg naar hun ladies-ploeg vinden. 
‘Hou zeker de fl yers en affi  ches in het oog. We doen mee 
aan de toerritt en van de Aardbeifeesten en Dorpsfeesten 
en ook op Meilsen Koers zijn we weer van de parti j.’ 
Geïnteresseerd? Mail naar ‘Lien_Blondeel@hotmail.com’ 
voor meer informati e. Allen op de fi ets!

Armoede is de moeder van 

alle misdaden.
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Gevleugeld
Andy en de onbeperkte poëzie
De VFG, een vereniging van en voor personen met een beperking, gaf onlangs een 
dichtbundel uit, ‘Ontdooid: onbeperkte poëzie’. Mustafa Kör en Ivo Konings, allebei 
dichter en zelf lichamelijk gehandicapt, en de stadsdichter van Gent, David Troch 
begeleidden 25 dichters in spe bij het schrijven van hun eigen gedicht over het thema 
‘leven met een handicap’.
Eén van die 25 is Andy Picavet, die zijn jeugd doorbracht in Melsele. Je ziet hem af 
en toe voorbij fi etsen of wandelen, want Andy is graag buiten. In het dagcentrum 
‘Leef’ op Linkeroever ontdekte hij (samen met anderen) dat hij ook talent heeft  om te 
dichten. Hij schrijft  over wat in hem opkomt, heel direct en eerlijk. Dat kan gaan over 
zijn dagelijkse omgeving, de mensen rondom hem, of zoals in dit gedicht, over een 
belangrijke beslissing in zijn leven.

Een verkeerd leven

Geen buitenlucht, de natuur ver weg,

Ik was te dik.

Na twaalf stappen was mijn kaars al uit,

Eten was mijn tijdverdrijf.

“Hier is wat lekkers”, zei mijn oma altijd,

Zo bond ze zich aan mij,

Alleen zijn kon ze niet.

Weigeren ging niet, ik liet me gaan,

Ik verzeilde in een eng straatje.

Weg fietsen in de polders,

Leven of doodgaan,

Ik moest afvallen, ik kon niet meer.

Dinsdag Kerstfeest, niet meer eten,

Een dagje later een nieuw hoofdstuk:

Gastric Bypass.

In één klap geen zoetigheid meer,

Mijn maag was plots een ei.

Na een jaar

Vielen dertig kilo’s van mijn schouders.

Terug naar de polders

Met mijn vriend, de fiets,

Naar de pasgeboren veulentjes

En naar die mooie ouderwetse tractor.

Ik ben terug vrij.

Veel mensen weten niet dat Melsele een fanfare heeft . Sommigen associëren het met 
oubollig of iets dat sti lletjes uitdooft . ‘Niets is minder waar’, vertelt Aïda Van de Perre(foto), 
bestuurslid van Fanfare De Kunstliefde en dochter van voorzitt er Jacky. Zelf speelt ze al 
sinds haar veerti en jaar en is ze professioneel muzikant. ‘Dankzij onze samenwerking met 
GBS De Toren, waar we voor de musical de muziek schreven en uitvoerden, staat de Fanfare 
weer op de kaart in Melsele. Weinig mensen wisten van ons bestaan af en er kwamen veel 
vragen van kinderen en ouders die geïnteresseerd waren in ons. Daarom organiseerden 
we in september een infoavond in de zaal van de Kadans waar instrumenten werden 
voorgesteld en konden worden uitgeprobeerd. Het was een succes! We hadden folders 
meegegeven aan alle kinderen van het derde tot het zesde leerjaar op de twee lagere 
scholen van Melsele en niet meer dan ti en kinderen verwacht. Vierenveerti g kinderen 
kwamen langs en allemaal schreven ze in. In september startt en de kinderen (en ook 
ouders) onder leiding van Koen Molenaar in de klaslokalen van Onze-Lieve-Vrouw van 
Gaverland de lessen ‘initi ati e in het notenalfabet’. Het is geen klassieke notenleer, eerder 
een kennismaking met het lezen van ritme en noten. In januari krijgen ze hun instrument 
en na één jaar kunnen ze zich wagen aan samenspel. De instrumenten waaruit ze kunnen 
kiezen zijn: dwarsfl uit, saxofoon, koperinstrumenten (trompet, trombone en tuba) of 
slagwerk. En de meesten hebben al een keuze gemaakt, hoor. Omdat we deze grote 
instroom niet verwacht hadden, zijn we nog op zoek naar 
instrumenten. Ook instrumenten van oud-muzikanten die 
nooit zijn teruggekeerd proberen we terug op te sporen.’ 
Naast de lessen aan de jonge muzikanten op maandag 
en dinsdag zit de Fanfare niet sti l en repeteren ze elke 
week. Wie het herfstconcert ‘Beat it’ in Ter Vesten op 25 
oktober 2015 gemist heeft , kan uitkijken naar het jaarlijks 
Kerstconcert in de kerk op 19 december 2015. (Kaarten bij 
Axa in Melsele). Je kan de Fanfare volgen op Facebook en 
een eigen website is in de maak.

Fanfare ‘De Kunstliefde’ verjongt.

De eerste ster is 
binnen…

Onze gemeente draagt reeds sinds 2006 de ti tel 
FairTradeGemeente. Hiervoor voldoet ze aan 
verschillende criteria: er wordt fair tradekoffi  e 
aangeboden op vergaderingen of in de cafetaria 
van de gemeente, winkels of horecazaken hebben 
fair tradeproducten in hun assorti ment, scholen, 
organisati es of bedrijven schenken dranken uit fair 
trade, er is een trekkersgroep, er wordt regelmati g 
media-aandacht gegeven aan producten uit eerlijke 
handel, plaatselijke producti e en consumpti e van 
duurzame voedingsproducten wordt aangemoedigd. De 
gemeente Beveren haalde deze criteria al enkele jaren 
en was nu klaar om een ster te behalen. Zo een ster 
krijg je wanneer je als FairTradeGemeente minstens 3 
ambassadeurs vindt, die de gedachte van eerlijke handel 
mee kunnen realiseren en verspreiden. Wereldwinkel 
Melsele en Beveren, Scoutsgroep, School de Zeppelin 
en restaurant De Tafel van de H. Geest waren bereid het 
ambassadeurschap op te nemen. 
Op 17 oktober werd voor deze gelegenheid 
door Anouck Ryckaert, voorzitt er van Gros 
en Ingeborg Demeulemeester, schepen voor 
ontwikkelingssamenwerking een kunstwerk onthuld, 
dat ontworpen en gerealiseerd is door. Lut De Baere 
uit Melsele. ‘Het gaat hier over mensen,’ stelde Lut 
De Baere, ‘daarom staan er boven aan het raamwerk 
twee mensen afgebeeld. In het raamwerk is er een 
vlechtwerk van schakels. Alles is met elkaar verbonden.’ 
De eerste ster, die naar beneden werd gebracht door 
gevelacrobaten, kreeg een plaats in het kunstwerk, 
terwijl koor Resolut het feestelijk moment opfl eurde.
Eerlijke handel maakt dat boeren in het Zuiden 
correcte prijzen krijgen voor hun producten, maar ook 
dat boeren hier eerlijke prijzen krijgen voor eerlijke 
landbouwproducten.

Foto’s: Gerry Smet

Levensloop
Het weekend van 17-18 oktober stond helemaal in het 
teken van Levensloop, een evenement waarbij aan 
mensen met kanker, of ex-kankerpati ënten, een signaal 
gegeven werd dat ze er niet alleen mee zitt en. Meer 
dan 5000 mensen namen acti ef deel aan Levensloop. 
Zij hadden zich er toe verbonden met hun ploegje 
gedurende 24uur, onafgebroken in estafett e, te stappen of 
te lopen op een uitgesti ppeld parcours langs de Beverse 
atleti ekvelden en op die manier geld te verzamelen voor 
het kankeronderzoek. 24uur stond voor de onafgebroken 
strijd die mensen met kanker dag en nacht moeten 
leveren om de ziekte te overwinnen. Veel Melselenaren 
namen deel. De ploegjes werden gevormd door 
jeugdbewegingen, volwassenenorganisati es, scholen, 
ziekenhuizen, buren, vrienden, bedrijven,…  De aanwezige 
pati ënten of ex-kankerpati ënten, werden de Vechters 
genoemd en mochten ter plaatse genieten van wat extra 
verwenning. Zij en hun familie, stapten de eerste ronde.
‘s Avonds werden duizenden kaarsjes rond het parcours 
aangestoken om zoveel mensen te gedenken die de strijd 
niet gehaald hebben. Het was sti l en aangrijpend. De 
solidariteit was voelbaar, de kwetsbaarheid ook. Iedereen 
heeft  er van dichtbij of veraf al mee te maken gehad.
Tussendoor kon men genieten van muziek, van drank en 
versnaperingen die in ontelbare kraampjes op het terrein 
te koop werden aangeboden en waarvan de opbrengst 
eveneens naar kankeronderzoek gaat. 
Bij de slotmanifestati e, zondag, wist men dat er ongeveer 
200 000euro bijeengebracht werd, die integraal naar de 
Sti chti ng tegen Kanker gaat.
Profi ciat aan de organisatoren en de deelnemers.
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Voedsel van om de hoek:  

De melkautomaat

In ons vorige nummer hadden we het over het begrip ‘korte keten’, een 

systeem waarbij je rechtstreeks voedingsmiddelen aankoopt bij plaatselijke 
producenten of met zo weinig mogelijk tussenpersonen. En we keken 
rond naar dergelijke initi ati even in Melsele. Na de aardappelautomaat 
van Veerle en Marc in de IJzerstraat, schuiven we een straat op, naar de 
Pauwstraat. Daar wonen Geert en Hermine Verhelst-Rombaut. Zij hebben 
een melkveebedrijf en een melkautomaat.

Op een zonnige oktobermiddag, kom ik langs op de boerderij. Geert is nog 

met de tractor naar het land, Hermine heeft  juist de kalkoenen gevoederd. 

Sinds 2008 hebben jullie een melkautomaat. Nog alti jd tevreden over? 
Hermine: Ja hoor. We zijn onlangs nog op TV Oost geweest. En er komen 
mensen van overal, soms zelf van Antwerpen, Sint-Niklaas, Temse.  Daar 
zijn echt liefh ebbers voor, voor rauwe melk. Sommigen kopen de melk met 
ti en liter tegelijk.

Hoeveel verkoop je  per dag?
H: Dat varieert echt, vijft ien, twinti g liter, soms meer, soms minder. Ik vul 
alti jd met kleine hoeveelheden bij.

Waarom zouden we rauwe melk kopen? Die bewaart toch niet zo lang?
 H: Als je ze koelt bewaart de melk maximum 3 dagen. Maar het is een veel 
beter product, rijker van smaak. Als je daar bijvoorbeeld rijstpap of pudding 
van maakt, proef je het verschil. 

Vraagt het veel werk?
H: Dat wel: je moet bijvullen en om de twee dagen wordt alles 
gereinigd. We krijgen daar geregeld controle voor van het Federaal 
Voedselagentschap.

Lever je ook aan horeca of voedingszaken?
H: In de gaanderij in Beveren is er een winkel, Be Chocolate. Die maakten 
chocolademelk met onze melk ti jdens het herfstshoppingweekend en dat  
was een groot succes. Op elk buurtf eest zorgen we ook voor een grote ketel 
chocolademelk, of rijstpap. Geert maakt er ook een speciale cocktail mee. 

Intussen komt Geert met de tractor de hof opgereden. Hij kan even later 
mee vragen beantwoorden. 

Terug even naar het hoe en waarom van de melkautomaat.

Geert: We hadden enkele jaren daarvoor het bedrijf overgenomen van mijn 
ouders. Er kwamen hier geregeld mensen langs voor melk. Maar omdat 
we alti jd druk bezig zijn, hebben sommigen drempelvrees. Ze willen niet 
storen. Daarom zijn we met die automaat begonnen. Omdat er plaats was 
voor nog een automaat, en mijn broer Dirk een bakkerij heeft , kwam er ook 
een broodautomaat. 

Is er nog ruimte genoeg in de buurt voor de koeien?
G: Ja, dat lukt nog alti jd met de grond die we hier hebben en die is allemaal 
aaneensluitend.

Hebben jullie nog andere teelten?
G: Ja, maar allemaal voor voeder voor onze koeien: maïs, graan, bieten.

Veel belangstelling? Moet je reclame maken?
H: We zouden dat eigenlijk meer moeten doen. We denken er aan een 
folder te maken.

 Hoeveel melkveetelers zijn er in Melsele? 
G: Ik schat een ti ental nog.

Is het nog leefb aar, een melkveebedrijf?
G: Momenteel zijn de prijzen veel te laag. Daarom worden investeringen 
uitgesteld. Omdat wij al een ti jdje bezig zijn, is deze periode wel te 
overbruggen. Maar het mag wel gaan beteren. 

Wil je zien hoe zo’n melkautomaat werkt en kunnen proeven hoe verse melk 
smaakt? Kom dan eens langs en probeer het zelf, Pauwstraat 41. Ik kan je, 
samen met de culinaire enthousiastelingen van de buurtvereniging van de 
Pauwstraat, Wezijnereensmeebuiten, garanderen dat je er heel lekkere 

rijstpap, chocomousse en ijsroom mee kan maken. Breng wel zelf een fl es 
mee. Of een bidon. 

AR

Eerlijke Cadeaudagen bij Wereldwinkel
Op zoek naar een eerlijk cadeautje voor de sint, 
de kerst- of nieuwjaarsdagen? Op zaterdag 5 en 
zondag 6 december, kan u weer de zuiderse sfeer 
in de kapel van OC Boerenpoort komen opsnuiven. 
Deze keer met de hulp van de kinderen van de 
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, afdeling 
in OC Boerenpoort, die creati ef aan de slag gingen 
met het thema ‘eerlijke handel’. Hun kunstwerken 
worden te koop aangeboden en de opbrengst gaat 
integraal naar hun werking. 

Wie een cadeau zoekt voor een lekkerbek, heeft  gegarandeerd succes met de 
chocoladeproducten, pralines, zeevruchten, truff els en diverse chocoladerepen. 
Het aanbod eerlijke producten uit het Zuiden wordt ieder jaar groter. Wereldwinkel 
biedt een ruim assorti ment van dagelijkse levensmiddelen zoals koffi  e, thee, honing 
tot eerlijke wijnen. Voor de feesten is er een extra aanbod van leuke cadeautjes, 
juwelen, boeken, kalenders, kaartjes, agenda’s, wijnen, geschenkpakkett en, 
pralines… Allemaal te zien, te voelen en te proeven. Een vrijwilligersteam staat 
steeds klaar om te helpen bij uw keuze . Koop eens fairtrade cadeautjes en geef zo 
ook de producenten uit het Zuiden een reden om te feesten!

Wijnliefh ebbers kunnen er wijnen vinden in diverse prijsklassen. Er zijn verschillende 
wijnduo’s in promoti e in een mooie geschenkverpakking. De wijnstand waar men kan 
proeven en deskundig advies krijgt, vormt steeds het middelpunt. 
Alle geschenken krijgen op de inpakstand grati s een feestelijk kleedje, en terwijl u op 
de pakjes wacht, kan u een bezoek brengen aan de cafetaria in de bijkeuken, waar 
enkel eerlijke lekkernijen en dranken aangeboden worden. Nieuw dit jaar zijn de 
pannenkoeken.

De cadeaudagen vormen het hoogtepunt in de werking van Wereldwinkel Melsele. 
Het zijn dagen die een grote inzet vragen van heel de vrijwilligersploeg die er alles 
aan doet om de klant tevreden te stellen. 
Ook Bond Zonder Naam heeft  traditi egetrouw een vaste stek op de cadeaudagen.

Cadeaudagen Wereldwinkel Melsele: zaterdag 5 en zondag 6 december, telkens van 
10.00u tot 17.30u in de kapel van OC Boerenpoort, St.-Elisabethstraat 31A Melsele
Zin om ook deel uit te maken van de vrijwilligersploeg? Graag, laat het weten!

Na de geschenkenbeurs kan men steeds een kijkje nemen in de winkel, 
Dambrugstraat 3 te Melsele, woensdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 
1630u, vrijdag van 14.30u tot 17.30u en zaterdag van 9.30u tot 12.30u.
htt ps://www.facebook.com/wereldwinkel.melsele
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Drie generati es turnend en musicerend jong 
geweld: nostalgie van toen en nu. 
Drie uur per week turnt ze nu, mijn dochter van acht, bij Gym Waasland in de turnzaal 
van De Toren (de vroegere jongensschool). In een echte turnmaillot, fi er als een gieter 
en kaarsrecht waagt ze zich met nog twinti g andere stuks jong geweld aan de oefeningen 
die van haar een echte turnkampioene zullen maken. Gestrekte armen en benen bij 
handstand, zwaaiend aan de rekstok en kaars op de balk; al wat ze me thuis vertelt komt 
me bekend voor. Toen ik acht was, ging ik ook elke zondag naar het turnzaaltje van Jong 
Waasland in mijn maillot. Het gebouw dat nu weg is, stond links op de kleuterspeelplaats 
van de meisjesschool, was smal en liep uit in een grote driehoek. We kregen er les van 
Freddy De Roeck, die op zijn beurt alti jd geturnd heeft  samen met mijn papa, Guido 
Van Hove. Ze waren allebei heel goed: streden om medailles en ti tels, werden eerste 
of tweede en kampioen van gewest en provincie. Soms vertelt mijn papa over vroeger 
en over hoe gezond al die sport voor hem is geweest. Hij vertelt heldenverhalen tegen 
de kleinkinderen. Dat hij de meeste fl ic-fl acs kon maken (wel derti g!) tot tussen de 
stoelen van het publiek. En over die keer dat zijn trainer hem fopte en vroeg om snel in 
zijn handen te klappen terwijl hij ondersteboven hing aan de ringen. Hij donderde naar 
beneden zonder de ringen terug te kunnen grijpen en kreeg een buil en veel lachsalvo’s 
cadeau. Freddy De Roeck is ondertussen overleden, en mijn vader is moeten stoppen 
met turnen toen hij beide polsen brak bij een motorongeluk. Ze maakten plaats voor 
nieuwe kampioenen. En telkens als ik in een turnzaal kom, merk ik dat diezelfde typische 
geur: een mengeling van talk, zweet, leer en rubber er nog steeds hangt. En ik vind het 
leuk dat mijn dochter misschien ook eens een medaille kan winnen, net als haar moeder 
en grootvader voor haar deden. 
Mijn papa speelde toen ik klein was ook in fanfare De Kunstliefde. ’t Muziek’ noemden 
wij het. Ze trokken al spelend van café naar café op Sint-Cecilia, de patroonheilige van de 
muzikanten. Tijdens de Scheldewijding aten ze tussen de andere fanfares boterhammen 
met kop en mosterd en spoelden het weg met het nodige bier. Eerst sloeg papa op de 
GroteTurkse trommel, soms voor de grap met een tennisbal in een sok of met een wc-
borstel (meestal was er wel iets grappigs bij herinner ik me). Later speelde hij trombone 
en maakten wij als kind het Parochiehuis onveilig ti jdens de optredens van de fanfare. 
Ik kende er elk hoekje en gaatje en wist er de weg als in mijn broekzak, at er chips en 
dronk veel te laat nog cola. Ook daar hangt nog steeds diezelfde geur van toen, al is de 
naam veranderd in Sabot en kwam er nieuwe verf en andere bestemmingen. Ooit had 
ik de ambiti e om een instrument te leren bespelen. Dus volgde ik bij de fanfare een jaar 
notenleer uit oudroze, halfvergane boekjes die muf roken naar lang vervlogen muziek. 
Als tegenprestati e kreeg ik een prachti ge, blinkende saxofoon in bruikleen die groot en 
best zwaar voor me was en waar je wel wat longvolume voor moest hebben. Toen de 
toenmalige dirigent (Gerry Liekens) me op een zondagochtend toevertrouwde dat ik 
toch niet het grote talent had, gaf ik de saxofoon met spijt terug en borg ik mijn muzikale 
plannen op. Maar niet getreurd, in het Parochiehuis heb ik als twinti ger toneel gespeeld 
met de KLJ en de toneelvereniging Reynaert, zoals zo velen voor mij hebben gedaan. En 
natuurlijk weer met de nodige pintjes aan de toog. Aan avondvulling geen gebrek!
Het doet me deugd te horen dat er sinds september een nieuwe lichti ng jong geweld 
de weg naar de Fanfare heeft  gevonden. Sinds de school De Toren in mei dit jaar in 
samenwerking met de fanfare de musical ‘Muizenissen’ organiseerde, zijn er terug veel 
inschrijvingen van jonge muzikantjes (zie een arti kel in deze Bombardon). Wie weet 
blaast er nu iemand papa’s trombone of mijn saxofoon nieuw leven in. En hopelijk mag 
dat gewoon voor het plezier, ook al is het niet met het ‘grootste talent’. 
Van al die acti viteiten die ik als kind heb mogen doen, zijn er sommige blijven hangen of 
komen ze terug. Zoals nu bij mijn kinderen. En de herinneringen aan plaatsen en mensen 
(en blijkbaar ook aan geuren die er bij horen) vergeet ik nooit. Ze maken ons tot wie we 
nu zijn en wat we doorgeven aan onze kinderen. We amuseren ons en kunnen dat blijven 
doen, al is het door te kijken naar een nieuwe musicerende generati e. Mét of zonder 
talent, maar meestal vol plannen en met hetzelfde enthousiasme als al hun voorgangers 
vele jaren geleden. 
Mooi om te sti muleren. Mooi om te zien! 

Katelijn Van Hove

Kan jij een week met een klein budget leven?

‘In Vlaanderen leeft 15% van de bevolking in armoede, 1 op 9 kinderen wordt in een arm 

ezin geboren. Wil je ervaren wat het betekent om elke cent twee keer te moeten omdraaien 

voor je hem uitgeeft, en wil je bewuster omgaan met je uitgaven? Neem van 10 tot 16 

oktober deel aan de inleefweek armoede.’ Vorming Plus Waas en Dender deed deze 

oproep. 

Ik schreef me zonder veel nadenken in, ervan uitgaand dat dit geen probleem zou zijn, zo 

één weekje. Omdat ik als enige in het gezin meedeed, kreeg ik de volgende leefregels:

Je hebt een budget van 50 euro. Daarmee moet je de volgende dingen bekostigen: eten en 

drinken, vervoer, persoonlijke hygiëne, één culturele activiteit, telefoon (max 30 minuten 

bellen, maximum 20 sms-jes), persoonlijke kosten (krant, tabak,..) en je krijgt nog een 

onverwachte kost op je dak.

Zaterdag 10 oktober

Ik heb mijn eerste aankopen gedaan: basisproducten: aardappelen, ajuinen en prei, alles 

samen voor 5 euro bij boer Buytaert. Voor de rest zal ik zuinig moeten zijn op broodbeleg, 

dus eieren, en confituur op mijn boterham... 

’s Avonds naar een try-out voor een theatervoorstelling in Kunstlabaarg. Dat kost me 

gelukkig maar 4 euro. Plus twee pintjes is het wel al 8 euro. Tja.

Zondag 11 oktober

Ik maak soep met de ajuinen, de prei, en een pompoen uit mijn tuin. Ik heb die luxe nu 

eenmaal. Maar het klopt niet. Misschien had ik een pompoen kunnen ‘lenen’ van iemand 

die hem gewoon ter versiering aan zijn voordeur legt? Neen, dat is stelen. Dus een euro 

erbij. 

Vandaag is het mijn beurt om met ons moeder een uitstapje te doen (we doen dat om beurt 

met ons vieren), ze kan niet ver wandelen of fietsen. Dus ja, toch maar de auto. Wat zou 

dat kosten, zo’n tripje door de Kempen? 

Maandag 12 oktober

Op interview geweest bij Geert en Hermine, die een melkveebedrijf runnen in de 

Pauwstraat, en een melkautomaat hebben. 1,75 voor een liter lekkere volle koemelk. 

Waarschijnlijk is het in de Aldi of Lidl goedkoper. Maar die maken de boeren armer, en 

dat wil ik ook niet. Ik maak een pot rijstpap klaar. ’s Avonds soep met brood, en een paar 

peren en noten uit de hof. Ook weeral een luxe.

Dinsdag 13 oktober

Heb zonder na te denken de krant gekocht: de  Standaard dan nog, de duurste krant: 1,60 

euro. Lap.

Deze namiddag toch maar naar den Aldi, op zoek naar goedkoop eten, en een 

verzorgingsproduct en een onderhoudsproduct, zo is de afspraak. Mijn beste koop: een 

grote pot sperziebonen voor 79 cent.

Woensdag 14 oktober

Gsm-gebruik is niet echt een probleem: ik gebruik mijn eenvoudig toestelletje alleen 

als het nodig is. Maar armen hebben die keuze niet. Ik krijg een onverwachte kost 

toegezonden: een boete omdat ik de trein nam en geen ticket had (de automaat deed het 

niet): oei , ineens zeven euro kwijt!

’s Avonds een supergoedkoop maal, met boontjes uit de Aldi. Ik heb nog geen restjes 

weggegooid deze week. 

Donderdag 15 oktober

Een familielid is opgenomen in de kliniek. Eigenlijk zou ik het openbaar vervoer kunnen 

nemen om haar te gaan bezoeken, maar het is koud, en veel tijd heb ik niet. Dit wordt een 

financieel probleem vrees ik.

Vrijdag 16 oktober

Ik ben in de stad, met de tram, dankzij mijn goedkoop Lijnabonnement (dankuwel  

Zwijndrecht) kost mij dat niets extra. Maar ik heb een afspraak met de kapper, al lang, en 

ik heb die niet afgezegd. Dus vaarwel mijn budget van 50 euro. 

Conclusie: Wat eten betrof, ging het redelijk vlot. Het was ook maar een week, en ik heb 

een tuin én familie. Telefoon en cultuur lukten ook nog wel, mits enig nadenken. Maar op 

vervoer besnoeien was deze week, door omstandigheden moeilijk. Het moet voor mensen 

in echte armoede moeilijk zijn zich te engageren voor oudere of zieke familieleden. Of 

naar het werk geraken als er een moeilijke verbinding is. Je bent gauw vele uren kwijt. Ik 

heb dan nog het geluk met de fiets te kunnen rijden omdat ik niet ver van mijn werk woon. 

Ik had ook een afspraak met de kapper. Mensen in armoede moeten wachten om naar 

de kapper te gaan (of ze gaan niet). Dokters- of tandartsbezoeken worden misschien 

uitgesteld. Naar film of theater gaan of een pintje gaan drinken, gewoon met de hoop 

meedoen: het is niet vanzelfsprekend. Om nog maar te zwijgen van onverwachte kosten: 

boetes, achterstallige kosten.

Dus nee, eigenlijk heb ik niet met 50 euro kunnen rondkomen. En alle respect en 

mededogen voor de mensen die dat wel moeten doen. En veel langer dan een week.

AR

B-asiel zoekt vrijwilligers
B-asiel, de organisati e die mensen in nood in onze eigen omgeving wil helpen, krijgt 
meer en meer mensen op zoek naar hulp over de vloer. De armoede sti jgt in België en 
dat is bij ons niet anders. Mensen lopen er niet mee te koop. Via via vinden ze soms de 
weg naar B-asiel waar ze kunnen aankloppen voor o.a. een maandelijks voedselpakket, 
kleding, hulp bij het invullen van papieren of wat steun bij de betaling van een 
schoolrekening. B-asiel geeft  nooit geld in handen.
B-asiel is een erkende Welzijnsschakel en kan maandelijks naar de voedselbank. Ludo, 
Raf, Freddy en Frans halen het voedsel op. Tussendoor mag B-asiel naar de veiling om 
groenten. Hiervoor wordt nu gezocht naar iemand met ti jd, die kan meerijden en daar 
de nodige wachtti  jd doorbrengen tot de goederen op het einde van de veiling worden 
vrijgegeven.
Over enkele maanden hoopt B-asiel te beginnen met een Sociale Kruidenier. Een 
winkel waar ‘klanten’ van B-asiel met een puntensysteem levensmiddelen en 
huishoudproducten kunnen kopen. Hiervoor zijn ook veel helpende handen nodig.
Tenslott e komt bij dit alles administrati ef werk kijken. Het aantal gezinnen is de 
laatste maanden zo gegroeid dat dit nog moeilijk bij te houden is door één persoon. 
Daarom zoekt B-asiel een vrijwilliger die handig met de computer overweg kan om een 
klantenbestand op punt te stellen. Dit werk kan van huis uit gebeuren. 
Bent u zelf kandidaat vrijwilliger of kent u iemand die kan helpen bij één van volgende 
taken:
- meerijden naar de veiling
- helpen in de winkel (in de toekomst)
- computerwerk
geef dan een seintje aan Marc Van Raemdonck: tel. 0475/89.18.37 of aan Magda De 
Jonghe tel.0484/71.33.27
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Op 15 december van dit jaar sluit Bakkerij Suy definitief de deuren. In deze bekende 

Melseelse bakkerij op Gaverland bakte men vele jaren brood, koek en banket. Bekend 

zijn de broodzakken met de groene opdruk van de kapel van Gaverland. De bakkerij werd 

opgericht in het jaar 1933 en was gevestigd in de Kapelstraat achter de kapel. Edward 

Suy startte toen, vele jaren geleden, met zijn bakkerij. Hij kwam uit een groot gezin van 9 

kinderen uit de toenmalige Dorpsstraat.(nu Sint-Elisabethstraat) Hij huwde met Paula De 

Cauwer. Samen kregen ze vier kinderen: Agnes, Nicole, Richard en Marie-Thérèse.  Zoon 

Richard leerde de stiel bij zijn vader en kreeg er de liefde en passie voor het vak. Voor de 

geschiedenis van deze bakkerij gingen we praten met Marie-Thérèse Claus, echtgenote van 

Richard en met Dominique Suy. Dominique maakte de laatste fase van de bakkerij mee.

Marie-Thérèse: Ik leerde Richard kennen in 1962. Het was liefde op het eerste gezicht. We 

huwden in 1964. Ik kende niets van de bakkerstiel. Mijn vader was een veehandelaar in 

Kallo. De vader van Richard had toen de bakkerij al in de Gaverlandstraat gevestigd. Hij 

liet die bakkerij met winkel en woonhuis bouwen in 1956. Met een gevelbreedte van 24 

meter was er heel veel plaats en we gingen er na ons huwelijk inwonen. Wij kregen drie 

kinderen: Dominique, Chantal en Annick. Het werd een bloeiende en goed bekende zaak 

met een groot assortiment aan broden, koeken en banket. Er werkte ook heel wat personeel. 

We hadden een grote broodtoer en brachten met 3 auto’s het brood aan huis. Het was wel 

hard werken; 7 dagen op 7. Richard ging ’s avonds om 7 uur slapen en stond om 1 uur op. 

In de weekends ging hij in de bakkerij al aan de slag om 11 uur ’s avonds. Hij leefde 100% 

voor zijn bakkerij. Eens een rustige periode? Februari en september waren wat kalmer 

maar de andere maanden was het volle bak. Je moet dat niet onderschatten. Richard ging 

niet graag op reis. Donderdagavond was de uitgaansavond van Richard. De bakkerij was 

trouwens gesloten op vrijdag. Richard was altijd goed gezind en kon grappig uit de hoek 

komen. De bakkerij was zijn passie. Met Hilaire Anné (schoonbroer en gekend om zijn 

busreizen) gingen we mee op skiverlof naar Oostenrijk. We moesten er eens uit zijn. In 

de zomer trokken we met de kinderen naar de zee. Genieten was dat. In 1977 hebben we 

de zaak dan kunnen overnemen van Richard zijn ouders. Er werd wel eens gezegd dat we 

de beste ‘pistolekes’ hadden van heel Melsele. Maar onze broden, koeken en patisserie 

waren ook  van uitstekende kwaliteit. We maakten alles zelf. Dertig jaar lang hebben we de 

bakkerij gerund. Dan heeft Dominique de zaak  over genomen. In 1992 zijn Richard en ik 

naar de Tulpenstraat verhuisd. Onze dochter bleef 

met haar gezin in de bakkerij. Richard is er tot z’n 

70ste blijven werken. In 2010 is hij ermee gestopt. 

Zijn ziekte liet het niet meer toe. Eind van dit jaar 

komt er een eind aan ons bakkersverhaal. Een 

opvolger is er niet en de zaak laten overnemen was 

geen optie. De bakkerij was toe aan een grondige 

vernieuwing. Het is een keuze die gemaakt is. Ik 

heb me er wel mee verzoend.

Dominique: Ik was 12 jaar toen ik mee op toer ging met het uitvoeren van brood. We 

hadden een broodronde in Melsele en één in Beveren. Ons Annick, de jongste, bleef 

ervan gespaard. Chantal en ik reden dan mee met tante Agnes, Nicole of Marie-Thérèse. 

Afspreken met vriendinnetjes kon alleen als het werk gedaan was. We werden mee 

ingeschakeld in de bakkerij. Er waren veel kleine klusjes die op ons wachtten. Toen ik op 

de middelbare school zat, moest ik helpen in de winkel. Tussendoor, als het minder druk 

was, had ik dan tijd om te studeren. Mijn eigen kinderen, heb ik niet ingeschakeld. Ik liet 

ze hierin hun vrijheid. 

Dominique huwde in 1988 met Peter De Maeyer. Ze hebben drie kinderen: Pauline, Manon 

en Laurens.

Dominique: ons verbruikszaaltje zat tijdens de meimaand steeds overvol. De meimaand 

was de topmaand. Bedevaarders uit Rozendaal kwamen met 5 bussen! De mensen zaten 

tot buiten. Dat was ook zo bij de bedevaart van de gewestelijke boeren- en tuindersgilde 

met Jef Baukeland. Veel volk kwam er ook van Berlare, Bergen op Zoom, Sint-Andries 

Antwerpen, Linkeroever, Gazet van Antwerpen en de nieuwe parochie van Beveren. Ik en 

mijn zussen (Chantal en Annick ) liepen school op het Sint-Imelda en ik weet nog dat we in 

die periode niet graag naar huis kwamen. Het was helpen bij de afwas. Een afwasmachine 

was er nog niet. De meimaand was iets speciaals. Er stonden heel wat kermisattracties bij 

de kapel en dan mochten we op de molen gaan zitten. Daar keken we naar uit. Van ons pit 

kregen we 10 Fr. “Het snoepkraam is te duur,“ zei ze ons, “daar moet je niet kopen.“ De 

eerste jaren is het zaaltje ook nog gebruikt als trouwfeestzaal. Maar dat was voor mijn tijd.

Hoe wordt terug gekeken op de bakkersperiode?

Dominique: Ik hou er een positief gevoel aan over. Ik heb het met hart en ziel gedaan. Het 

sociaal contact in de winkel heb ik altijd prettig gevonden. En Peter, mijn man, heeft me 

altijd gesteund. ’t Is wel vroeg opstaan elke dag. Vroeger had je hier op Gaverland veel 

‘vaste’ cliënten. Zo kreeg ik ook bloemen uit de tuin om in de winkel te zetten, tot zelfs 

het boeketje van de week. Dat is plezant. Maar onze ‘driehoek’ is erg veranderd. Nieuwe 

en jonge mensen hebben de plaats ingenomen van de ouderen. Zij doen hun boodschappen 

anders. Brood en gebak worden in de supermarkt mee genomen. Er is heel wat concurrentie 

gekomen in de bakkersstiel. 

Dominique was ook actief in de organisatie Unizo.

Dominique: Ik ben 9 jaar lid geweest van Unizo, waarvan 6 jaar als voorzitter. Ik mag 

gerust zeggen dat ik een pracht van een bestuur had waarbij ik alle steun kreeg van de 

bestuursleden. Hoogtepunt was(is) wel de jaarlijkse kerstmarkt. Door onze verhuis naar 

Temse eindigt mijn lidmaatschap. Bert De Coninck, de nieuwe voorzitter, zal het met zijn 

ploeg wel echt goed doen.

Wat brengt de toekomst ?

Dominique: De bakkerij met winkel en het woonhuis ernaast, 

worden begin januari afgebroken. Er komen 11 appartementen 

met 2 ingangen. Langs een doorrijpoort bereikt men de garages. 

Ik kon me vinden in het mooi concept dat uitgetekend werd. 

Wij beginnen een nieuw leven in Temse. Toch wil ik het sociaal 

contact met de mensen behouden en zoek ik een baan in die 

richting. Temse is ook niet zo ver weg. De kinderen zullen 

Gaverland wel missen, vooral de Mops op zaterdagavond.

Nu zullen ze zich iets verder moeten verplaatsen, maar als ze niet 

thuis geraken kunnen ze altijd terecht bij hun pittie (om te slapen).

Langs deze weg wil ik al de klanten van de zaak alvast bedanken!  

Bakkerij Suy op Gaverland sluit definitief de deuren.

De gemeenteraad

22 september
- In de raad werd Filip Hendrickx vervangen door Herman Uyttersprot, 
beiden N-VA. Hendrickx zal een jaar in het buitenland verblijven. 
Herman Uytterspot uit Melsele verving al eerder een ander raadslid.
- Vorming Plus blijft een jaar langer in de Boerenpoort in Melsele 
gehuisvest. De raad keurde een nieuw contract goed.
- Beveren verkoopt de pastorijen van Vrasene en Verrebroek. 
- Het gemeentebestuur verlaagt de personeelsbezetting bij de 
jeugddienst van 7 naar 5. Raadslid Geert Noppe (Groen-sp.a) ging daar 
niet mee akkoord. Hij vreest dat de kwaliteit zal dalen. De schepen 
van jeugd Filip Kegels (N-VA) sprak dit tegen. Kegels spreekt van een 
weloverwogen beslissing.

Collegezittingen gemeente Beveren

17 augustus
- De Amedee Verbruggenkring Melsele wordt offi cieel ontvangen in 
het kasteel Cortewalle op 26 juni 2016 naar aanleiding van het vijftig 
jarige bestaan van de vereniging.

31 augustus
- Het college gaat akkoord met het leveren en plaatsten van 
speeltuigen aan de Molenbeekweg voor 11.700 euro.

7 september
- De Aardbeienlaan krijgt een basketbalpaal aan haar speelplein.

14 september
- Het college schrijft een brief naar de cel milieueffectenrapportage 
(MER) rond de glastuinbouwzone in Melsele. Daarin herhaalt 
ze haar standpunt en zegt ze niet te zullen deelnemen aan de 
richtlijnenvergadering.
- Beveren zal opnieuw meewerken aan de groepsaankoop Groene 
Stroom van de provincie Oost-Vlaanderen door de inrichting van een 
gemeentelijk loket en ondersteunende communicatie.

21 september
- Het gemeentebestuur levert een bouwvergunning met voorwaarden 
af aan MSC PSA European Terminal voor het bouwen van een 
containerterminal, Deurganckdok Zuidoost.

28 september
- In de Trosbessenlaan worden bloembakken geplaatst om wagens met 
hoge snelheden af te remmen.

5 oktober
- De gemeente zal een ruimtenet plaatsen bij de Melseelse Chiro voor 
een bedrag van iets meer dan 14.500 euro. Zo een ruimtenet is een 
piramidevormig klimrek van touwen.
- Het college geeft vergunningen aan Telenet om een ondergrondse 
distributiekabel te leggen in de Trosbessenlaan en Brielstraat. Het geeft 
daarnaast Eandis de toelating om een verlichtingspaal bij te plaatsen in 
de Van Puymbroecklaan.
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De 40stePOENJAARDKOERS VOOR 
JUNIORES: een verslag

Traditi egetrouw vindt op de laatste zondag van augustus de Poenjaardkoers plaats.
De laatste jaren heeft  het koerscomité gekozen voor een juniorenkoers en dat is een 
groot succes. 
De organisati e is gewoonweg TipTop in orde. Handige jongens en krachtdadige buren 
ti mmeren het mooiste podium in elkaar. Een koers organiseren is echt een heldenwerk, 
maar als dat geapprecieerd wordt, is dat graag gedaan.
En de jonge renners komen graag! Dit jaar was een uniek jaar. Heel wat deelnemers en 
renners van Melsele (Ruben Dillen, Jasper Brijs, Brent Van Der Eyken en Jarrid Janssens) 
en omstreken, 51 in totaal.
Brent van Moer (Beveren) maakte zijn favorietenrol waar en kwam als eerste over de 
meet. Het podium was nauwelijks groot genoeg om de familie Van Moer in extase op te 
vangen.
Viktor Verschaeve uit Zwijndrecht werd 2deen Gerben Thijssen uit Genk had brons.
Alle Melselenaren eindigden wel bij de eerste 10 en dat hebben de talrijke supporters 
nog laat nagevierd. Verdiend overigens. 
Renaat De Witt e, bezielend controleur aan de meet, was dan ook blij dat enkele 
tussensprinten – elke ronde valt er 25 euro premie te verdienen – gewonnen werden 
door de Meilseneirs. Met dank aan onze trouwe sponsors!
Hou onze jongens in het oog en kom volgend jaar ook naar Poenjaardkoers. Iedereen 
welkom!

Marc De Blanger

Zin om eens te komen kijken in ons Schrijfsalon
Elke maand komen we samen op een andere locati e om met schrijven bezig te zijn. Bij ons 
bepaal je zelf wat er gebeurt: heb je een idee in je hoofd of ben je al gestart met schrijven? 
Schrijf je gewoon voor je plezier of heb je grootse plannen? In ons Schrijfsalon kan je je 
ervaringen rond schrijven delen met mensen met dezelfde passie en interesse.
Mail naar Katelijn.Van.Hove@telenet.be en kom alles te weten over ons nieuw, grati s 
Schrijfsalon! Informeer ook naar de Workshop Schrijven 2016 en de Salon-Schrijfwedstrijd! 

Kerststallenwandelingen 2015

Zoals iedereen vorig jaar in Bombardon kon lezen, zijn de kerststallenroutes in 

nieuwe handen. Vorig jaar was een eerste geslaagde editie, 2 wandelingen met veel 

opkomst. De organisatoren zouden voor dit jaar graag een oproep lanceren om meer 

kerststallen te plaatsen langsheen de routes, of in de buurt ervan. Hoe lopen de 

routes?

Ten noorden van de Grote Baan: Kerkplein, Dambrugstraat, Schoolstraat, 

K.Karelstraat, Dijkstraat tot/en Gaverlandwegel links, Gaverlandstraat vanaf 

Gaverlandwegel tot kapel, Kapelwegel, Stukje Dijkstraat, Brielstraat tot/en Vlaamse 

gaailaan, Bergmolenstraat, Fleerackerslaan, C.Buysselaan, Rodenbachlaan tot aan 

sporthal, Jozef Van Hulstraat, Kalishoekstraat tot Duivelsdam, St.-Elisabethstraat 

richting Kerkplein.

Ten zuiden van de Grote Baan: Vertrek Kerkplein, Hasaarddam, Grote baan 

tot/en IJzerstraat, Eikenlaan, Gentstraat van Eikenlaan tot bocht, wegel achter 

Aardbeienlaan, rond punt Groene, Pauwstraat tot/en Kersenlaan, stukje Mispellaan, 

Moerbeienlaan, Molenbeekweg tot/en Spoorweglaan richting Grote Baan, 

Torenstraat,.

Interesse om een kerststal te plaatsen? Laat zo snel mogelijk iets weten!

Stijn: 0478 60 47 60, Nelis: 0485 96 24 72

Quiz ten voordele van 11 11 11
Dit jaar vraagt de koepel van ontwikkelingsorganisati es dat alle mensen recht op sociale 
bescherming zouden krijgen. Zonder sociale bescherming ben je helemaal overgeleverd aan 
het lot. Op vele plaatsen in de wereld is dat zo. Ziek worden en niet naar een dokter kunnen 
of geen geneesmiddelen kunnen kopen; zonder werk vallen of de oogst verloren zien 
gaan door het slechte weer en geen inkomen meer hebben; hard werken en met je loon 
nauwelijks kunnen overleven… Voor een groot deel van de mensheid is dat zo.
Organisati es, vakbonden en mutualiteiten slaan de handen in elkaar en voeren hiervoor 
samen een campagne die twee jaar zal lopen: sociale bescherming voor iedereen.
Op 14 november is er weer de quiz ten voordele van 11 11 11. Ploegjes van max. 6 personen 
(minder mag ook), deelnameprijs: 15€ per ploeg. Start te 20uur in de lagere school O.-L.-
Vrouw van Gaverland, St.-Elisabethstraat 66, Melsele. Deuren vanaf 19.30uur.
Inschrijven via Jelle.vanstappen@gmail.com

Facebookpagina Bombardon: Doe jij mee?
Onze facebookpagina is zeker geen vervanging van de papieren Bombardon. Eerder een 
(beperkte)aanvulling, een extraatje. Maar zo’n facebookpagina staat of valt bij foto’s. Heb 
je zelf een mooie foto van een recent evenement, een sfeerbeeld in de straten of velden 
van Melsele, of iets anders waarvan je vindt dat andere Melselenaars er iets aan kunnen 
hebben, laat het ons weten.  Een adres: bombardonmelsele@yahoo.com.

De Kubbezen in Melsele.

Een achttal jaren geleden speelden we met vrienden op vakantie, een partijtje kubben. 

Aangenaam en toch competitief. Terug thuis wilden we verder spelen. Je hebt niet veel 

nodig: een vlak grasveldje en een houten spel. Dat grasveldje vind je overal in Vlaanderen 

en info voor een goed kubbspel vonden we op het internet. We ontdekten dat er ook al veel 

tornooien werden gespeeld en er zelfs Belgische, Europese en wereldkampioenschappen 

waren. We gingen met ons ploegje meedoen en leerden zo de juiste spelregels kennen, de 

afmetingen van de velden, maar vooral de toffe sfeer op kleinere tornooien. De ploegen 

kiezen een ludieke naam zoals: Kubbkubbkedeut, de Kubbouters,... In 2013 besloot de 

ploeg, die tot dan het Belgisch Kampioenschap kubben organiseerde, om daarmee te 

stoppen. Er werden ploegen aangeschreven om de fakkel over te nemen bij FROS, de 

amateursportfederatie. Deze ploegen bestaan meestal uit jonge mensen die ook werken en 

vooral willen deelnemen. Wij, al wat ouder en met meer tijd, besloten de stap te zetten. 

Zo komt het dat een ploeg uit Melsele het Belgisch Kampioenschap kubben organiseert. 

Vorig jaar vond het plaats in Vilvoorde en namen 170 ploegen van telkens 6 personen deel. 

Dit jaar, in Aalst waren er 160 ploegen. Wij hebben een schitterende ploeg met software 

ontwikkelaars Erik Van Dijck en Joke Vincke beiden werkzaam in het GTI te Beveren, 

André, verantwoordelijk voor het sportieve gedeelte van het tornooi en de ganse ploeg die 

al dagen op voorhand aanwezig is, om alle mogelijke werkjes op te knappen. FROS staat 

ons met raad en daad bij. Het is een fijne samenwerking. In januari 2016 starten we met de 

voorbereidingen voor het kampioenschap van augustus 2016. Met een passie voor kubb. 

Bijna iedereen kan kubben. Als familiespel is het gemakkelijk om jong en oud te laten 

meedoen. Soms krijg je dan een oma die onverwacht competitief blijkt te zijn. KUBB IS 

FUN!

De kubbezen

Op de foto:
Boven van links naar rechts: André Van Eycke, Eti enne Segers,Ronny Buys, Juni Van Eycke, 
Erick Van Dijck, Dréken Tenhage
Onder van links naar rechts: Thaïs Stoop, Lea Fransen, Simonne Smet, Andréa Fransen, 
Lutgarde Fransen
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