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Patrick Maes en Riet Segers. 
“Mijn liefde voor de Statie heeft iets te maken met m’n jeugd, zegt Patrick. 

Ik keer terug naar het groene achterlandschap dat er hier is en naar de 

rustige sfeer van deze wijk. Vroeger was er veel meer ‘landschap’: een 

akker, een wei, bomen en struiken. Nu is er in het veld meer kaalheid. Dat is 

eigenlijk wel jammer. In de Koolputstraat, waar we voordien woonden, was 

het enorm druk met het doorgaand verkeer. Er is dan  ook minder sociaal 

contact. Op de Statie is dat contact er wel. Ik keerde deels terug naar de 

mensen die ik ook in mijn jeugd kende. Dezelfde ‘nestwarmte’ uit mijn jeugd 

moet ik hier natuurlijk niet meer zoeken maar het sociaal contact pakken we 

terug op. Zo kan het werk in de voortuin binnen het uur gedaan zijn maar 

dat duurt soms een halve dag. Mensen die voorbij komen blijven staan voor 

een babbeltje, of we spreken hen aan. Vroeger zaten ze in de buurt samen 

op straat. Nu gebeurt het op een andere manier.”

Guido Denolet en Jeanne Geerts  
“Er zijn op de Statie, begin vorige eeuw, meerdere huizen gebouwd, voor mensen van 

Antwerpen, die op de buiten wilden wonen. ‘t Leven op den buiten beviel hen blijkbaar 

niet en ze vertrokken terug. Die huizen zijn dan doorverkocht aan mensen van hier. Er 

waren hier veel kinderen in de straat die samen speelden, zowel jongens als meisjes. 

De straat was veilig. Een enkele boerenkar reed soms voorbij. De bakkers kwamen 

met hun ‘triporteur’ brood brengen en de melkboer reed met paard en kar. Bij Marie 

Weekers was een kruidenierswinkel en de producten zoals bloem, suiker, koekjes en 

speculoos werden los verkocht. De boeren, die op zondag naar de vroegmis trokken, 

brachten hun boodschappentas bij Marie binnen met hun briefje en hun ‘kabas’ stond 

dan gevuld als ze naar huis keerden. Bij bakker Van Mieghem maakten ze in het 

weekeind de beste ijskreem uit heel de omtrek. Het was hier echt een volkse buurt. 

Er waren ook wel enkele ‘bekende’ personen: Jef De Rijck en Roos Vijt, Madammeke 

Vidts (werd 104 jaar!), Stefke Van Leugenhaege die 100 werd (1954) en gevierd werd 

met een stoet en vuurwerk, Adriaan Vergroesen maakte verkleedkleren en speelgoed 

voor de kinderen en hij kon ook grimeren. Er was toen ook veel sociale controle want 

als we als jonge gasten uitgingen wisten iedereen ‘s anderdaags op welk uur van de 

nacht we waren thuisgekomen. Dat kent zijn positieve en negatieve kanten natuurlijk. 

De statie brengt zijn drukte mee van fi ets- en autoverkeer ’s morgens en ’s avonds. 
Sinds de tram tot in Melsele komt is de toestroom, die richting Antwerpen moet, wel 

verminderd. De trein zelf stoort ons niet, je wordt er aan gewoon. Onze kinderen 

speelden niet meer op straat. Die speelden op de wei achter onze tuin als er geen 

koeien liepen van Piet Van Moer. Dat was voor hen een avontuurlijk speelterrein om er 

kampen te bouwen. We wonen hier graag. In onze buurt woont een kindje, Nienke. Die 

horen we soms zingen tot bij ons. Dan staan we te luisteren in de tuin. Spijtig dat die 

mensen gaan verhuizen.”

Gisèle Dierickx
“Ik ben geboren in 1931 en ik heb 

bijna mijn hele leven hier op de statie 

gewoond. Mijn ouders hebben hier alle 

twee bij mij verbleven tot ze gestorven 

zijn. Dat was niet altijd eenvoudig, 

want toen mijn moeder oud werd, was 

ze slecht te been. Ze viel wel eens en 

alleen kon ik haar niet helpen. Gelukkig 

hebben we heel goede buren. Achiel 

is goud waard. Wanneer we ’s nachts 

hulp nodig hadden, was hij hier al, nog 

voor we hem konden roepen! Dag en 

nacht was hij beschikbaar. Ook de 

andere buren zijn heel behulpzaam, 

verdraagzaam en vriendelijk. We kunnen 

op elkaar rekenen.

Naast mij woont Alida. We komen goed 

overeen. Onze tuinen lopen in elkaar, 

dat geeft meer ruimte.

In de loop der jaren is het hier wel erg 

veranderd. Als kind speelden we op 

straat: met de bal of met de trottinette, 

iedereen mocht er dan om de beurt eens 

op rijden. ’s Zondags zetten de mensen 

een tafeltje voor hun gevel en dan werd 

er gekaart. Daar bestaan nog foto’s van. 

Er waren ook twee winkels: een bakker 

en een kruidenier. Die zijn nu weg en dat 

vind ik spijtig. De grote boodschappen 

doen we in de supermarkt maar zo een 

buurtwinkel komt goed van pas als je 

iets vergeten bent. 
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Het station van Melsele op een oude postkaart met  de staionchef en bareelwachter 

Fré Boel.(schoonvader van Hubert De Wolf)

Zo leeft de Statie
De wijk Statie is door de meeste lezers goed gekend. Zeker 

de treinreizigers van vroeger en nu moeten door de wijk om 

de stationhalte te bereiken. Ook bewoners van Poenjaard en 

Zakdam komen over de Statie de wijk binnen om naar het dorp 

te rijden.Vanuit het dorp bereik je de wijk langs het rond punt 

nabij café De Groene. Overdag is dit een heel rustige wijk, 

maar tijdens de spitsuren is het er wel druk. Je hoort de trein 

voorbij razen maar dat stoort de bewoners al lang niet meer. 

Achter de huizen, langs de westkant en ook naar het zuiden, 

voorbij het spoor, heb je nog heel wat groen. Iedereen hoopt dat 

dit mag blijven,want er wordt al veel te veel aan de Melseelse 

groene ruimte geknabbeld. In deze wijk mengen jong en oud 

zich in perfecte harmonie. Tijdens statiekermis komen veel 

mensen van buiten de wijk op bezoek. Omdat iedereen er graag 

komt. De bakker en het buurtwinkeltje zijn er al lang weg maar 

er is nog een café, een frituur, een kapper, een fi etsenmaker  en 
een schrijnwerker.En een beetje verderop heb je nog melk bij 

de boer met een broodautomaat. Genoeg bedrijvigheid dus. 

Waar Melsele fi er op is…er is zoveel om fi er 
op te zijn. Neem nu de Boerenpoort. Wie er 

binnen komt slaakt een kreet van bewondering. 

Omdat het er zo mooi is.  De verenigingen 

maken er dan ook veel gebruik van. Dat kan 

je lezen in het verlag van de plaatselijke 

cultuurraad op pag.8. Nog andere dingen in 

Melsele, waarop elke inwoner fi er mag zijn, 
kan je lezen op pag. 4. En dat is misschien nog 

niet alles.(foto Stefan Martens)

Fanfare De Kunstliefde bestaat dit jaar 125 jaar. 

Stichtingsdatum: 12 november 1886. Voor een 

dorp betekent zo’n fanafare heel wat. Over de 

geschiedenis en de groei van de fanfare kan je 

alles lezen op pag.6. Deze oude foto toont Frans 

Cools die destijds, in de fanfare, de Bombardon 

bespeelde. Dit jubileumjaar gaat niet voorbij 

zonder enkele opmerkelijke feestelijkheden.
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Alles verandert. Veel bewoners van toen zijn al gestorven. 

De nieuwe bewoners ken ik niet allemaal bij naam. Maar ook 

de jonge mensen die hier wonen zijn heel vriendelijk.

Ik hoop hier nog lang te kunnen blijven wonen.”

Sophie De Laat, Yana  en Lesley Claessens
Lesley: “Ik heb altijd op de wijk Statie gewoond. Eerst 

woonden we in de IJzerstraat vlakbij het rondpunt, later 

verhuisden we met de ouders mee naar de Spoorweglaan. 

Toen we twintigers werden, zijn mijn broer en ik nog 

even gaan samenwonen, toevallig in hetzelfde huis in de 

IJzerstraat. Na een kleine tussenperiode hebben Sophie en 

ik het ouderlijk huis overgekocht en gerenoveerd. In feite heb 

ik dus al twee keer in twee verschillende huizen gewoond. 

We wonen hier graag, maar vinden het toch best druk in de 

straat. Zeker wanneer we met ons dochtertje willen gaan 

wandelen is het extra uitkijken. Misschien kan een pad 

achter onze tuinen wel een oplossing bieden?”

Myriam Van Den Berghe:
“Ik ben geboren en getogen in Ekeren. Sinds 1 februari 1975 

wonen we hier in de Mirabellenlaan. Wij waren het laatste 

perceel dat toen bebouwd werd. Ons huis was een prefab en 

de hele buurt kwam kijken toen het gemonteerd werd.

Van in het begin woonde ik hier graag en dat is te danken 

aan de buren. Ik kende hier niemand, hoewel ik dat niet erg 

vond want alles was nieuw en uitdagend. We hadden net 

een tweede kindje en een nieuw huis, je wilt vooruit.

Onze buurvrouw, Maria Fobé, sprak ons direct aan. Ik 

verstond er niets van en ik moest voortdurend ‘wablief?’ 

vragen. Nu let ik helemaal niet meer op het dialect, ik 

vind het heel gewoon al spreek ik het zelf niet. Haar man 

heeft mee onze tuin aangelegd. We konden altijd beroep 

op hen doen. Ze hadden vier kinderen, die kwamen hier 

dikwijls spelen. Vroeger konden ze gerust op straat spelen. 

Dank zij Maria ben ik al direct bij KAV gegaan. Ik had vlug 

vriendinnen. Daardoor sloot ik ook aan bij de volleybal. Het 

sociaal contact verliep heel vlot.

In onze straat woonden vooral jonge thuiswerkende 

moeders. We kwamen regelmatig bij elkaar. Er was een 

bakker en een kruidenier in de buurt. Dat was een geluk, 

want ik vond dat het dorp zo ver lag. 

Tegenover ons woont Maria Dierickx. Haar man was René 

Fyen. In het Melseels is dat René de Fijnen. In het begin 

dacht ik: ‘Die mens is toch nogal een struise, waarom 

noemen ze die fijnen?’. Maar nadien werd het duidelijk dat 

het over zijn familienaam ging.

Maria is een goede buurvrouw: wanneer wij een paar dagen 

weg gaan, past zij op ons huis.

We wonen hier graag, het is een gezellige buurt en we 

hebben een prachtig uitzicht op de trein, op weilanden en 

koeien in de zomer.”

Geschiedenis Statie

De omvang van de wijk Statie omvat zeker niet hetgeen wat men zich nu zou kunnen voorstellen. Tientallen jaren geleden was de 

Statie nog een afgezonderd gehucht in Melsele, tot kort na de Tweede Wereldoorlog (WO2). Nadien werden de gehuchten van Melsele 

langzamerhand met elkaar verbonden door verschillende verkavelingen en lintbebouwing.

Daarom dat de authentieke wijk Statie enkel maar het gedeelte Spoorweglaan omvat van het rond punt aan café Groene Zone tot aan 

de spoorweg. Het was voor WO2 gekend als de Beekmolenstraat, na WO2 als Stationsstraat om na de fusie met Beveren (in 1977) 

Spoorweglaan te gaan heten. Sterker nog: het eerste deel Spoorweglaan is niet de oorspronkelijke verbindingsweg naar de Statie. Dat is 

de IJzerstraat wel. Het huidige eerste deel van de Spoorweglaan was vroeger een gewone landwegel, de Appelwegel genoemd.

In de wijk Statie is ook een ‘nieuwe’ straat verschenen: de doodlopende Mirabellenlaan, gebouwd in de eerste grote verkavelingsgolf 

in Melsele tussen de jaren’70 en ’80.

Nog interessant om weten is dat de spoorweglijn Sint-Niklaas naar Antwerpen dateert uit 1844. In 1847 werd de lijn doorgetrokken tot 

in Gent. Het stationsgebouw van Melsele werd opgericht in 1911 en was een klassieke kopie van deze van Beveren en Zwijndrecht. Bij 

de elektrificatie in 1973 was het exact een jaar daarvoor afgebroken. 
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Jos Aps
Om iets over Melsele van vroeger te weten, moet je bij Jos 
Aps zijn. Ook wat de wijk Statie aangaat kan je niet om hem 
heen. Jos bewaart alle gegevens over Melsele en van de 
wijk Statie in mooie kaften, netjes geklasseerd op datum 
met krantenknipsels, foto’s, brieven en aankondigingen. Een 
enorme schat aan gegevens ! 
Jos: “Zelfs voor de oorlog van ’40-45 was er hier al sprake van 

een wijkkermis. Na de oorlog werd de kermis georganiseerd 

door Jos Weekers, Louis Van Landeghem, Miel Van 

Landeghem, Fons Trogh en ikzelf. We gingen van huis tot 

huis om een kleine bijdrage. Albert Neirinckx zorgde voor de 

luidsprekers. De platenstudio was bij Jos Weekers thuis en ik 

presenteerde de liedjes. Microwerk heb ik altijd graag gedaan. 

Voor 5 frank kon je een plaatje aanvragen. Magriet De Bock 

was de recordhoudster. Ze vroeg plaatjes aan voor de hele 

buurt. Er waren tal van volksspelen: zakkenlopen, verklede 

stoet, hanenklipperen, zeepstaakklimmen, enveloppen 

bijten… Er was ook een loopkoers voor de jeugd langsheen 

het spoor en zo langs Smiskeswegel (hoeve Janssens in de 

Pauwstraat) en terug. Als Florent Van Mieghem (de bakker) 

meedeed, won hij telkens met een straat voorsprong. Jerome 

Van Landeghem (pater) droeg bij de loopwedstrijd een groen 

truitje van wielrenner De Caluwé waar hij fan van was. We 

hielden ook eens een verkiezing van burgemeester van de 

Statie. Cis Van Mieghem won de titel omdat hij de mensen 

beloofd had om de statiewijk te overkoepelen zodat iedereen 

droog naar de trein kon gaan. ’t Jaar nadien hadden we geen 

kandidaten meer. Er was bal bij Marie Trogh en bij Cis Van 

Mieghem. In de kleinere cafés bij Rikes Van Landeghem en 

Lieke Roelandt ging men wat uitrusten. Deze formule van 

kermis heeft tot half van de jaren ’50 stand gehouden. Het 

was een hele tijd stil tot ik me door Luc Buys, cafébaas van de 

Groene Zone, in 1980 liet overhalen om de kermis terug op te 

starten. We hadden een comité van 20 man. Dat hebben we 

vele jaren volgehouden. Bij het begin van de kermis ging het 

comité traditioneel bloemen afgeven aan de oudste inwoner. 

We zijn met ons comité gestopt toen madammeke Vidts 

gevierd werd met een grootse stoet. Nadien is er nog een 

groep rond Paul Melis geweest, die de kermis in stand hield. 

Momenteel doet Hans Cools op eigen kracht verder. 

Het statiecomité en medewerkers 1980.
Het wijkcomité en medewerkers voor de statiefeesten in 1980: 

Luc Buys, Leonza Buytaert, Dirk Cools, Rosette Cornelis, Flor 

Lambers, Theo Van den Eeckhout, André Van de Vijver, Alex 
Van Leuvenhaege, Jos Van Mullem, Ludo Weekers, Eddy Westra, 

Karel De Nijs, Greta De Nijs, Jos Weekers, Louis Van Landeghem, 

Wim Cools, Hilde Van Vosselen, Dico Van Dorselaer, Willy Van 

Wassenbergh, Paul Van Leuvenhaege, Lou Cools, Jos Aps.

Een rijk gevuld programma van de statiefeesten: 

1980-2000.

De statiefeesten onderscheidden zich van de andere 

wijkfeesten in Melsele door haar groot aanbod en afwisseling 

doorheen de jaren. Een opsomming maakt dit duidelijk: 

loopkoers, verklede koers voor volwassenen, koers op rollen, 

zang- en voordrachtwedstrijden, café chantant, kinderspelen 

(flessen vullen, enveloppen bijten,  bananenplukken, 
eierenrijden), kindernamiddag met optreden van een clown, 

een springkasteel, afhaling en huldiging van de plaatselijke 

jubilarissen, kleurwedstrijd, een fietsrally, verklede stoet, 
opstijgen van luchtballon, mosselmaaltijd, playbackwedstrijd, 

duivenspel, dierenmarkt, koers voor Juniores, optreden 

van het Melseels Volkstheater, lage wipschieting, fotorally, 

ballonwedstrijd, rommelmarkt, volksdansen, kindertheater, 

tafelvoetbal, schapendrijven, karaoke, beach volley, 

volleybaltornooi, dartswedstrijd, palenzwieren, run/

bike/trottinet en skate corridor, hindernissenkoers, oude 

volks- en caféspelen, muzikale rondgang met de fanfare, 

duivenspel, demonstratie Ippon, wagenspel door toneelkring 

Reynaert, Kabaret Blau, gezinsfietstocht, sigarenwedstrijd 
(oudste statiesport), kwis, old-timer motortreffen, optreden 

Dezjoskonniekommen, hondenkoers, statierock, kinderontbijt, 

optreden ’t Klein Muziekske, Optreden fanfare De Kunstliefde 

met gastzanger, sjakossenzwieren… Op het programma 
stond te lezen dat de statiefeesten een organisatie waren van 

toneelvereniging Reynaert en Schuttersgenootschap Onder de 

Bomen.

Koen Maes en Fien Van Hoye
Koen: “Eind juli vorig jaar zijn we na drie jaar 

verbouwingswerken eindelijk in ons huis gaan wonen. 

Daarvoor woonde ik in bij mijn ouders eveneens in de 

Spoorweglaan, nadat zij hun huis hadden verkocht op de 

Koolput. Onze keuze voor dit huis was snel gemaakt: een 

mooi achteraanzicht, veel mogelijkheden binnenin en met de 

diepe tuin was het gemakkelijk om een ruimtegevoel met de 

weide achter ons te creëren.

Er is meer samenhang in de Spoorweglaan dan in de 

Koolputstraat. Zo hebben we in januari nog een uitnodiging 

gekregen voor een nieuwjaarsreceptie met de straat. Leuk 

initiatief, dat mag voortgezet worden. Ook de Statiefeesten 

lijken me een leuk bindmiddel met de buurtbewoners. 

Misschien verdient het wel een nieuwe impuls met al deze 

nieuwe jonge buren. Er zijn weinig nadelen aan het wonen 

hier, maar een parkeerprobleem is er wel.” 

7 april 1984: Maria Vidts-Van Oorte  

wordt 100 jaar.

Het wijkcomité van de Statie bracht de eeuweling 100 rozen 

en had bij de voorbereiding van het feest handen vol aan het 

organiseren van een stoet.  Alle Melseelse verenigingen werkten 

mee om dit te verwezenlijken. In de stoet waren reuzen, ruiters, 

vendeliers, de fanfare en praalwagens te zien. Hij vertrok aan 

het stationsplein en doorkruiste Melsele van zuid naar noord om 

te eindigen op het Kerkplein.

Monique Coolsaet en Alfons De Vogel
“Wij wonen al 8 jaar op de Statie, vertelt Fons,’t Is hier 

reuzerustig. Fantastisch! Alleen ’t parkeren vormt een 

probleem.  Iedereen heeft twee auto’s, wat wil je ? Daar 

kunnen ze niets aan veranderen. En het doorgaand verkeer 

rijdt te snel. Ze mogen hier 50 km/u rijden maar sommigen 

vliegen over de sporen. Het is hier heel erg druk tijdens 

de spitsuren. Vroeger had je een kleuterschool op de 

Poenjaard. Maar nu brengen de ouders hun kleuters naar 

het centrum. En dat komt allemaal over de Statie. Maar we 

wonen hier graag en we hebben goeie buren!” 

Guido Neirinckx en Veronique Neirinckx
Guido:“Ik was liever op Gaverland bij onze Lieve Vrouw 

blijven wonen.(lacht) Maar mijn vrouw is dol op de Statie en 

op het statieplein. Ik hoor zeggen dat de bomen op het plein 

blijven staan. Van mij mag dat en de fietswegel langs het 
spoor is goed aangelegd. Voor het overige woont hier goed 

en braaf volk.”
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Tuinen

Een zowat onuitputtelijk onderwerp. En des te meer 

in het komend seizoen. Mooie dagen in februari doen 

onweerstaanbaar aan lente denken, wekken een hoopvol 

gevoel, rekenen af met wintermoeheid en tekort aan licht. 

“Het begint te kriebelen”, zegt de tuinliefhebber die aan 

vroege sla, spinazie en radijsjes denkt. De krokussen 

heeft hij in een of ander vorig jaar geplant, straks zullen 

ze bloeien. Dan gaat het om tuintjes op privéschaal. 

Eigen ontwerpjes om de natuur naar je hand te zetten en 

de keuken te bevoorraden of om een eigen paradijsje te 

scheppen met bloemen en gebladerte: een ‘buitenkamer’ 

voor de zomer.

Dan zijn er ook de grote nutstuinen: de kruidentuinen 

van toen voor geneeskundige doeleinden, de 

wetenschapstuinen ook, bedoeld als studie- en proefterrein 

voor de universiteiten. Er is doorheen de eeuwen zoveel 

kennis verzameld, zoveel ontwikkeling gebeurd, er 

werden zoveel geheimen ontrafeld en het gaat maar door. 

Plantkunde is een verbazende – soms zeer ingrijpende 

- wetenschap.

Siertuinen zijn een ander paar mouwen. Waarom zouden 

mensen daar eigenlijk ooit mee begonnen zijn? In de diepte 

der tijden, dat zeker. Maar je zou toch denken dat je niet 

aan een siertuin begint als je geen overschot hebt. Het is 

iets dat erbij komt. Aan genoegen, ja, maar ook aan arbeid 

die geen direct voordeel levert. Er bestaan dan wel eetbare 

bloemen, het merendeel van wat je in siertuinen aantreft, is 

toch niet gericht op keukengebruik.

Misschien is de vroegste vorm van siertuin niets anders 

dan enkele spontaan gegroeide bomen op een mooie plek, 

afgezonderd door een familieclan voor het begraven van 

hun doden of voor het omlijsten van een “heilige plek”, 

een rotsaltaar of een tempel. Een idee dat zich uiteindelijk 

ontwikkelde tot het zelf scheppen van zo’n natuurlijke 

ruimte. Wie zal het zeggen?

De oudste schets van een tuin, voor wat het Westen betreft, 

is Egyptisch, het gaat om een tuin bij een dodentempel bij 

Luxor. In het Oosten, haast vanzelfsprekend: Chinees, in 

Suzhou waar de tuingeschiedenis teruggaat tot vijf eeuwen 

voor onze tijdrekening en waar je ook prachtige nog 

bestaande tuinen uit de Mingperiode hebt.

Feit is dat sommige tuinen in later tijden, bijvoorbeeld 

in onze middeleeuwen hoog symbolisch waren in hun 

vormgeving. Zij werkten in hun rechthoekige vorm een 

indeling naar de seizoenen of de (4) elementen uit en 

plaatsten in het midden een fontein als symbool van de 

levensbron. 

Zelfs in de plantenkeuze werd dat doorgetrokken. Zo had je 

de Mariaplanten  waaronder roos en lelie. Vaak werden er 

naïef-charmante legenden mee verbonden. (Op rozenstruiken 

bijvoorbeeld had Maria de luiers van Jezus te drogen gelegd 

bij de vlucht naar Egypte – vandaar)

Essentieel is ook dat het om besloten tuinen ging, ommuurd, 

geschikt tot en bedoeld als plek om te mediteren. Men vond 

ze dan ook vaak bij kloosters. Niet iedereen kon zich dat 

zomaar permitteren.

Siertuinen begeleidden ook de macht. Het is evident dat een 

lusttuin bij een kasteel heel geschikt was om de status van de 

bewoner te vertolken. Maar ook om informeel van gedachten 

te wisselen, ontmoetingen te organiseren, amoureuze en 

andere, een soort diplomatie zonder pottenkijkers toe te laten. 

Hoe groter de heer, hoe meer weelde hij zich kon permitteren, 

hoe indrukwekkender hij zijn aanzien kon beklemtonen. En 

ook zijn stijl. Evenzeer als gebouwen drukken de tuinen van 

een tijd de geest van die tijd uit. 

Soms zien ze er bijvoorbeeld uit als een groots “buitensalon” 

met boordsteen en strakke geometrie, soms glijden ze 

met een nonchalante natuurlijkheid, gewoon in het wijdere 

landschap over. In beide gevallen reveleren ze de tijdsgeest 

waarin ze zijn ontstaan. Maar ze vertrekken wel van heel 

verschillende uitgangspunten. In het ene geval dringen zij 

zich aan het landschap op, in het andere proberen zij ermee 

te harmoniëren. 

Beide scheppingen kunnen mooi zijn maar afhankelijk 

van…  zal in een gegeven tijd en traditie gekozen worden 

voor de ene of de andere stijl.

 

Een heel aparte categorie is een tuin als deze van Monet 

in Giverny. Dat ligt op 80 km van Parijs langs de A13 

Parijs-Rouen, afslag Vernon.

De tuin is gecreëerd tussen 1883 en 1911. Hij heeft 

ongelooflijk veel moeite en overleg gekost (tot het ingrijpen 
in de loop van de Ru toe) maar is uiteindelijk tot stand 

gekomen als een heel paradijselijke plek. Bijzonder is zijn 

verwevenheid met de schilderijen van deze kunstenaar. 

Het was een “modellen”-tuin zou je kunnen zeggen, in 

prachtige visuele kunst vastgelegd. Maar op zich was 

hij zelf een “schilderij” dat de maker even hartstochtelijk 

beroerde als het scheppen met olieverf op doek. 

Als je de tuin gaat bekijken, zie je hoe gigantisch het werk 

was en ervaar je iets van het streven naar perfectie dat 

elke grote kunstenaar eigen is.

Heel typerend voor die gestemdheid van Monet is een 

dagboekfragment van hem dat zegt: 

“… ’s nachts ben ik geobsedeerd door wat ik moet doen. 

In de tuin en op het doek. De dageraad geeft me moed 

om door te gaan. Vorig jaar heb ik met de verdorde 

bladeren zes doeken verbrand die ik net zo dood vond 

als het tuinafval. Maar ik zal niet sterven zonder mijn 

penselen te laten vertellen wat ik bedoel.”

Joren Robyn
Joren: “Ik woon hier 3,5 jaar en kom van de wijk achter de 

sporthal. Voor mijn 12 heb ik in Burcht gewoond. Als vrijgezel 

was het belangrijk om een betaalbaar en goed onderhouden 

woning te kopen. Dit huis in de Spoorweglaan voldeed 

daaraan.

Er is een goed contact met de buren en dan zeker met de 

jongeren. Een garage aan je huis beschouw ik echt als een 

meerwaarde, dat heb ik nu niet. Het is hier namelijk soms 

moeilijk parkeren.”

Vervolg: Zo leeft de Statie

Bombardon geef je door. 

We hoorden dit al zo dikwijls zeggen: ”Bombardon 

blijft hier niet lang in huis liggen. Onze dochter neemt 

het krantje mee en die geeft het dan op haar beurt door 

aan haar vriend.” 

Zo gaat dat met een goed product. Daar zijn we als 

redactie alleen maar blij om !

Een wondermooie foto uit de oude doos: de vuilniskar op de Statie.

Op de foto zie je Frans Van Damme(Cis Van Dam) in gezelschap van Jef De Rijck.  Het huisvuil werd 

opgehaald met paard en kar. Het vuil werd gestort op de stortplaats in de Fortstraat.Dit deel van de 

Spoorweglaan heette toen Statiestraat en het eerste deel van de Spoorweglaan heette de ‘ Nieuwe straat’  

Bij de fusie met Beveren kreeg het hele traject de naam Spoorweglaan. (Foto:François Janssens)
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Over Meilsen en dingen.

Plannen voor herstel niet voor 2013

In de wandelgangen van de Beverse politiek vernam 

Bombardon dat de Spoorweglaan niet voor 2013 zal hersteld 

worden. Onze oprechte lokale verontwaardiging vindt u 

hieronder.

De Spoorweglaan is Melseels derde belangrijkste straat. Is 

dit statistisch bewezen? Neen, een eigen interpretatie van 

Bombardon, zonder dank. Redeneer zelf even mee. We 

sluiten de autosnelwegen uit. Uiteraard staat de Grote Baan 

op nummer 1. Vervolgens durven we de verbindingsweg 

naar de expressweg (E34), Schoolstraat en Dijkstraat als 
tweede drukste/belangrijkste benoemen. Aangezien de 

verbindingswegen naar de E17 niet in Melsele liggen 

(Krijgsbaan, Zwijndrecht en Bergstraat, Haasdonk), komen wij 

op de Spoorweglaan uit voor plaats nummer drie.

Eén constante: de drie drukste Melseelse wegen zijn barslecht 

onderhouden. Op de hernieuwing van de Grote Baan wachten 

de inwoners al een tiental jaren. Eind 2012 is de nieuwe 

prognose voor de start van de werken. Er is al regelmatig 

gepleit om ook de Schoolstraat en Dijkstraat veiliger te maken. 

De plannen werden onlangs in de koelkast gestoken tot na 

2017! Het gemeentebestuur heeft voor deze beide straten niet 

het heft in eigen handen. Het Vlaams Gewest en de provincie 

hebben hier ook hun zeg in te doen. 

Er zijn echter geen uitvluchten om de Spoorweglaan aan te pakken. 

Een lappendeken van jarenlange herstellingen 

maken de straat tot een minderwaardige 

weg. Neem daarbij nog even in rekening dat 

er in haar zijstraten 2 grote verkavelingen 

bijkomen en de noodzakelijkheid is een 

feit. De vele fietsers moeten op deze 
drukke baan regelmatig uitwijken voor 

verkeersremmers, asfaltophopingen of nog 

niet herstelde putten. Daarenboven is deze 

laan ook dringend toe aan een gescheiden 

rioleringsstelsel. 

Toch beweert het college dat deze 

straat geen prioriteit vormt. Voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in oktober 

2012 is er geen budget vrijgemaakt. We 

hopen dat jullie reacties en dit artikel de 

tijdslijn kunnen vervroegen. Stuur gerust 

een mail naar het Beverse meldpunt met 

jouw suggestie rond deze straat door 

naar meldpunt@beveren.be of telefoneer 

naar 03/750.15.80. Reacties op dit artikel 

kan je doorsturen naar het mailadres van 

Bombardon: 

bombardonmelsele@yahoo.com.

Spoorweglaan: het lelijkste wegdek van Melsele

Volkstuinen in de 

maak in Melsele.

Het gemeentebestuur stelt  gratis stukjes grond ter beschikking van 

geïnteresseerden, zonder eigen tuin, die er voor eigen behoeften 

groenten en fruit kunnen telen. Dat is een prachtig initiatief! 

Deze volkstuintjes of vroeger  ‘Werk van de Akker’ genoemd, 

liggen op Gaverland in de nabijheid van de Gaverlandstraat ter 

hoogte van de kleuterschool. De grond is eigendom van de vzw 

Parochiale Werken van Melsele en in erfpacht gegeven aan de 

Zusters van Liefde die er destijds een mogelijke uitbreiding van de 

kleuterschool konden verwezenlijken. Zij waren bereid deze grond 

ter beschikking te stellen van de gemeente Beveren. De gemeente 

voorziet de tuintjes van grondwater, een berging en een afsluiting.

Er is een klein reglement opgesteld  voor de tuinders. 

Het tuintje moet goed onderhouden worden gedurende het hele 

jaar. Iedere gebruiker krijgt een berging ter beschikking waar 

het tuingerief kan bewaard worden. Het gebruik van pesticiden 

dient vermeden te worden. De perceeltjes worden allen, zonder 

uitzondering,  jaarlijks gekeurd door een afgevaardigde van de 

Groendienst. In een eerste fase zullen 8 percelen klaar gemaakt 

worden die al kunnen beschikken over een bergruimte. Is de vraag 

groot, dan worden de overige 11 percelen ook klaar gemaakt.

Hoe geraak je nu aan zo’n tuintje? 

De inschrijvingsdatum is 7 maart en de aanvraag kan vanaf 

die datum  gebeuren in het gemeentehuis van Beveren vanaf 

9 uur. In volgorde van de inschrijving worden de tuinen 

toegekend. Het gemeentebestuur is nog verder op zoek naar 

geschikte gronden om volkstuinen te realiseren. Voorstellen 

kunnen steeds overgemaakt worden aan de Groendienst.

Laat je bekoren door kunst uit het Zuiden

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 

(GROS) organiseert van 18 februari tot 6 maart een opgemerkte 

tentoonstelling in OC Boerenpoort. Ze draagt als titel GROS-

ART, Het Zuiden bekoort met kunst.

Met deze tentoonstelling wil de Gros mensen uit het Zuiden op 

een positieve manier in de kijker plaatsen. Niet als afhankelijke 

ontvanger van hulp, maar als creatieve, gevoelige en denkende 

mens. Kunstenaars uit het Zuiden die hier verblijven, of 

kunstenaars die in het zuiden wonen krijgen de kans hun werk te 

tonen. Deze deelnemende kunstenaars hebben op één of andere 

manier banden met een lidorganisatie van de Gros.

De kunstwerken komen uit alle werelddelen en geïnteresseerden 

kunnen werken rechtstreeks van de kunstenaar kopen. Ze zijn 

o.a. afkomstig uit Bolivia, Burkina Faso, China, Cuba, Irak, Iran, 

Kazachstan, Mongolië, Mozambique, Niger, Oeganda, Papoea 

Nieuw Guinea, Roemenië, Senegal,…
Er is een brochure ter beschikking waarin alle lidorganisaties van 

de Gros zich voorstellen en waarin hun werking aan een ruim 

publiek wordt uitgelegd.

Deze lidorganisaties voeren doorheen het jaar, 

acties voor mensen in het zuiden, in het kader van 

ontwikkelingssamenwerking en rechtvaardige handel.

Kom zeker eens kijken. Verrassend mooi!

Gros-art, het zuiden bekoort met kunst

OC Boerenpoort van 18 februari tot 6 maart

Zaterdagen en zondagen: van 10 tot 18uur

Elke woensdag van 14 tot 19uur

Info: www.beveren.be

Na de opsomming van ‘Lelijke dingen’ in vorige aflevering, 
bekijken we Melsele deze keer met een chauvinistische bril. 
Waar zijn wij als Melselenaar fier op en waarom?
Meer dan op historische monumenten of natuurschoon 
legden de mensen die reageerden de nadruk op de 
menselijke eigenschappen: samenhorigheid, solidariteit, 
op een bloeiend verenigingsleven en bruisende feesten. 
Bovendien hielden ze het niet bij één ding, maar waren er 
veel ‘dingen waarop we fier kunnen zijn’.

“Ik ben als Melselenaar fier op het feit dat: 
- we een uit ons voegen barstend dorp zijn, maar met de 

gezonde dorpsmentaliteit met een grote solidariteit; 

- we een deelgemeente zijn met het hoogst aantal 

verenigingen in de fusiegemeente, wat de samenhang nog 

maar eens bevestigt; 

- we een dorp zijn dat zeer gemakkelijk te bereiken is, ons 

in staat stelt om op een tiental minuten in Antwerpen te 

staan en toch rustig is om wonen; 

- we met inzet van vele jongeren een prachtig aanbod voor 

de jeugd kunnen bieden; 

- we zelfs een bedevaartsoord inclusief prachtige kapel 

hebben; 

- we een uniek orgel in de hoofdkerk hebben; 

- we een paar onbekende historische gebouwen hebben, 

waar we toeristisch gezien veel meer mee moeten kunnen 

doen; 

- we een ideale grond hebben om aardbeien op te telen; 

- we in Beveren nog steeds als nukkig, eigenzinnig en 

zelfstandig aanzien worden en sommige mensen stiekem 

van een onafhankelijk Melsele dromen; 

- we nog veel inwoners hebben die actief meedenken hoe 

de gemeente blijvend te kunnen verbeteren”.

(Bram Massar) 

“Het Melseelse trekpaard.

De sportmarathon van jeugdhuis Djem.

De vele Melseelse verenigingen met hun werking.

De volkstuintjes (in aanmaak)

De Boerenpoort, prachtig toch ?

De Melseelse aardbeicultuur.”

(Sidon) 

“Toen ik onlangs de Algemene Vergadering van de 

Plaatselijke Cultuurraad voorzat was ik niet alleen fier op de 
goede opkomst van de leden, maar vooral op de participatie 

aan de vergadering zelf. Vooral tijdens de “laatste ronde”, 

waar kort de werking van iedere aanwezige vereniging 

werd toegelicht en vooral de belangrijkste projecten die 

voor 2011 op stapel staan, bleek dat we mekaar heel wat 

kunnen leren en interessante tips kunnen uitwisselen. 

Dat werd dan ook gedaan. Het sociaal-cultureel leven 

in Melsele is bloeiend. Dat moet zo blijven. Als we onze 

goede ervaringen met elkaar kunnen delen, dan kan dat 

alleen de goede werking van álle verenigingen verbeteren.” 

(Roland Van Kemseke)

“Een eigen dorpskrant, zonder reclame, helemaal 

zelfbedruipend, volledig draaiend op een ploeg 

enthousiaste Melselenaars. Als sinds 1983, al 156 

nummers lang, elke twee maanden een beeld op Melsele, 

de mensen en de dingen.” 

(Anne)

“

Het beeld van Melsele is de laatste tien jaar niet meer 

hetzelfde. Als dorp is Melsele ‘een kind van zijn tijd’ kan 

je zeggen. Maar dit heeft geen invloed gehad op de 

samenhorigheid van de Melselenaars wanneer er iets 

georganiseerd wordt. 

Zo hebben we onze jaarlijkse Dorpsfeesten, 

Aardbeifeesten, Kerstmarkt, Wijkkermissen, 

kerstboomverbranding, enz. Stuk voor stuk unieke 

belevingen in de streek. 

Op deze momenten ben ik fier een Melselenaar te 
zijn.  Deze fierheid zit diep geworteld.  
Ik maak ook van deze gelegenheid gebruik om de jongere 

generatie Melselenaars een dikke pluim te geven voor 

hun enthousiasme en inzet. 

En zoals het lied Meilsen zegt:  Als g’ hier ies passeert 

mijnheer awel da vergeete nooit nie meer.”

(Mieke Van Hove)

Genoeg met wierook gezwaaid (al was het dan 
welverdiend! Het is natuurlijk in Melsele niet overal 
rozengeur en maneschijn. Er zijn waarschijnlijk ook 
dingen waar je je als Melselenaar niet goed bij voelt. Laat 
je kritische blik eens rondwaren en zoek ‘dingen waar ik 
kwaad om wordt’. 
Reacties zijn welkom bij de redactieleden, Kalishoekstraat 
177, of bombardonmelsele@yahoo.com. 

Copyright belgianviews.com
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Waarop we fier kunnen zijn.
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Gevleugeld

We voelen en merken het! Eindelijk, de donkerste 

dagen moeten opnieuw plaats maken voor het licht; 

het zonlicht. Beetje bij beetje kan de natuur zich terug 

laven aan de eerste warmte en licht.  Zou ’t waar zijn dat 

mensen hierdoor opgewekter worden?  Ik wil het graag 

geloven, liefst dan in alle zachtheid en tederheid…    
Bij deze gedachten een mooi stukje poëzie van Heinz 

Kahlau: ‘Alles wat waar is’ 

 

Alles wat waar is, 

kan zachtjes zijn. 

 

Zachtjes rijpen de vruchten. 

Bladeren vallen in stilte. 

Stom bedekt sneeuw ze, 

kalm vriest het meer dicht - 

dood komt als slaap 

 

Bevruchting is zwijgend. 

Zonnelicht schreeuwt niet. 

Niemand hoort het, als de sneeuw verdwijnt. 

Al het gras komt uit de aarde - 

stom. 

Als de bloesems opengaan, 

davert het niet. 

 

Alles wat waar is, 

kan zachtjes zijn. 

Voor ons oor. 

Geen mens kan horen 

wat de uil hoort.  

Tijdens de voorbije gedichtendag op 27 januari, werd de 

Herman De Coninckprijs 2011 uitgereikt voor het beste 

gedicht. Het publiek koos voor ‘uitgesproken’ van Marc 

Tritsmans. In deze Valentijnsperiode willen we jullie dit 

mooie gedicht zeker niet onthouden:

U I T G E S P R O K E N 
 

praat met mij en doe dat 

honderduit, vertel me zwijgend 

waarover een leven gaat 

hoeveel tederheid er nodig is 

en adem gulzig tot het eind 
 

spreek dit lichaam zonder 

een spoor van schroom, spreek 

het, spel het volledig uit 

laat me duizelen breng me 

in totale ademnood geef je 
 

eindelijk helemaal bloot

Gevleugeld

Binnen het voorbereidend onderzoek naar een ontwikkelingsgebied 

voor glastuinbouw in Melsele heeft de provincie Oost-Vlaanderen de 

opdracht gegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij om een bijkomend 

landbouweffectenrapport op te maken.

De Vlaamse Landmaatschappij maakt voor alle zones binnen het 

zoekgebied dit rapport op. Daarin worden de mogelijke gevolgen van een 

nieuw glastuinbouwproject voor de bestaande landbouw nauwkeurig in 

kaart gebracht. Dit gebeurt ondermeer op basis van gesprekken met de 

landbouwers.

Voor de zone ‘Schaarbeek’ is reeds een LER opgemaakt (zie kaartje LER 

zone 1). Voor de zone ‘Wilde Haan’ worden in februari de gesprekken 

met de landbouwers opgestart. De zone ‘Wilde Haan’ omvat het gebied 

tussen Zakdam, Heirbaan, Kruibeekse Steenweg, Winningenstraat en de 

Veldstraat (LER  zone 2). Beide zones zijn opgenomen als zoekgebied 

voor de ontwikkeling van een glastuinbouwgebied met in totaal ongeveer 

55 ha nieuwe serres. De gewenste oppervlakte blijft dus ongewijzigd, 

enkel het zoekgebied is uitgebreid.

Na opmaak van de landbouweffectenrapport  kan ook het plan-MER 

(milieueffectenrapport ) voltooid worden. 

In het plan-MER worden de gevolgen voor mens en milieu ingeschat en 

een aantal milderende maatregelen voorgesteld om de impact naar de 

omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Kan Melsele dit nog langer dragen? 

Zoektocht naar gronden voor 

glastuinbouw in Melsele

Collegezittingen gemeente Beveren

13 december

- Het college vervolledigt verder de fietsverbinding langs 
de spoorwegen. Een van de laatste missing links tussen 

Grote Baan (N70) en Kattestraat in Melsele wordt ingediend 

voor realisatie. Volgend jaar zou het ganse traject doorheen 

Beveren af moeten zijn.

- Er komt een uitbreiding van de Waterhoenlaan. Het college 

heeft al een naam voor de nieuwe straat in gedachte: 

‘Heuvelmanslaan’. Reden is dat dit een grote schenker was 

aan de Melseelse kerkfabriek. 

27 december

- Uit de Jeugdraad van Beveren werd een werkgroep 

opgericht om de brandveiligheid van alle jeugdlokalen te 

controleren. De elektriciteit zal gecontroleerd worden door 

een onafhankelijke firma. De onkosten worden door de 
gemeente gedragen.

- De Melseelse kermis zal op een andere datum 

plaatsvinden. Een nieuwe datum is nog niet geweten. De 

inwoners zullen via een bewonersbrief ingelicht worden.

10 januari

- Het college gaat akkoord met een verkaveling van enkele 

percelen tussen Snoeckstraat en Perzikenlaan. Zo krijgt 

de in slechte staat verkerende fietsverbinding een facelift. 
Deze verbindingsweg blijft enkel toegankelijk voor fietsers en 
voetgangers.

17 januari

- Het college verneemt van de Melseelse kerkfabriek dat men 

geen beroep aantekent tegen de beslissing van de rechter 

om de pastorie toe te wijzen aan de gemeente. Beveren 

kan nu zeker zijn van zijn eigendomsrecht. Alle zorgen zijn 

daarmee nog niet van de baan: er zijn een aantal ingrijpende 

restauratiewerken nodig en velen zijn ook benieuwd naar de 

toekomstige bestemming van dit beschermd monument. Of 

verkoopt ook deze keer de gemeente dit – pas verworven-  

parochiegebouw?

- Het college is er na een verkeerstelling van overtuigd dat 

er geen verdere ingrepen nodig zijn in de Burggravenstraat 

rond mobiliteit.

De gemeenteraad besliste

28 december

- De gemeente komt tussen in de aanleg van de wegen in 

de nieuwe verkaveling in de Spoorweglaan, die nu officieel 
de Rudolf Esserstraat gaat heten. Inmiddels worden er 

al ettelijke nieuwe eengezinswoningen opgetrokken. Op 

de hoek van de Grote Baan en de Spoorweglaan zal dan 

ook eindelijk werk gemaakt worden van de lang beloofde 

plannen: een deel afbraak van het hoekhuis, een deel 

restauratie en een klein parkje daar rond.

- In een verkaveling even verderop in de Trosbessenlaan, 

koopt de gemeente 8 bouwgronden aan. De Trosbessenlaan 

is de verbinding tussen de Molenbeekweg en de Pauwstraat. 

De gemeentelijke aankoop kadert in het beleid om een 

sociale toets te geven aan privé-verkavelingen en zo 

inwoners goedkopere bouwgronden te kunnen aanbieden.

- Op de Beverse wegen werd eind december reeds 300 

ton strooizout rondgestrooid. De voorraad was bijna 

uitgeput, maar wordt systematisch terug aangevuld. Het 

gemeentebestuur gaat vanaf nu ook selectiever strooien en 

test met alternatieve middelen.

25 januari

- In Melsele komt er ruimte vrij voor volkstuintjes. Zo zal er 

achter de kleuterschool op Gaverland plaats zijn voor een 

20-tal tuintjes, 150 m2 per tuin. 

- De gemeenteraad boog zich over de principiële beslissing 

tot onteigening van het Fort van Haasdonk. Huidige eigenaar 

is het Belgische leger en deze zijn geïnteresseerd in een 

verkoop. Als een overheidsinstantie een gebouw en grond 

wil overkopen van een andere moet dit via onteigening 

en openbare verkoop gebeuren. Een democratisch, maar 

tegelijkertijd pervers systeem. Het leger zag de verkoopprijs 

immers stijgen van 98.000 euro naar bijna 200.000 euro. Of 

hoe de ene overheidsinstantie de andere pluimt.

Eigenaardiger is dat er blijkbaar geïnteresseerden zijn buiten 

de gemeente. Dat de vzw Natuurpunt interesse toonde was 

geweten. Andere kandidaat-kopers moeten echter weten dat 

er zeer strenge regels van toepassing zijn vanwege de grote 

vleermuizenpopulatie die in het fort een onderdak vond. Van 

verbouwingswerken is dus absoluut geen sprake. Hoe de 

prijs dus zonder reden kunstmatig wordt opgedreven. 

Inmiddels is gebleken dat er nog een andere 

overheidsinstantie, het provinciaal aankoopcomité in Gent, 

zich mengt in de discussie en de onteigening intussen 

heeft verboden. Een mooi voorbeeld van het absurde 

overheidskluwen in dit land, waar de ene de andere de 

duivel aandoet. We durven te stellen dat hier een paar 

overheidsinstanties aan hun doel voorbijgaan: zorgen voor 

het algemeen en niet het eigen belang.

- Al een geluk dat Gerard De Paep nu definitief zijn eigen 
straat heeft gekregen in Melsele. Zo ziet de Beverse NVA zijn 

enige verkiezingsbelofte ingevuld. Of zoals een bestuurslid 

van de partij sarcastisch zei: “Nu kunnen we met een gerust 

gemoed naar de verkiezingen trekken”. Dit kan alleen maar 

besloten worden met een Latijnse spreuk, Bart De Wever 

achterna, vinden we. “Aut viam inveniam, aut faciam” wat 

zoveel betekent als “Of ik vind een weg, of ik maak er één”.

De pastorie is defintief eigendom van de gemeente. Zo besliste de 
rechter.  De kogel is dus door de kerk.

                                        

Woensdag 9 maart: filmreeks: Buiten de Zone (deel 1)
Vrijdag 1 maart: fuif Scouts Beveren.

Vrijdag 18 maart: Djemkwis.

Zaterdag 2 april: fuif Aspiranten Meisjeschiro.

Woensdag 20 april: filmreeks: Buiten de Zone (deel 2)
zaterdag 30 april: DJ contest

Jeugdhuis Djem
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SAMEN STERK 
Verenigingen in Melsele

Fanfare De Kunstliefde

In de prille jaren van de Melseelse fanfare De Kunstliefde lag 
er nog geen elektriciteit in Melsele. Bij processies, koersen 
of andere feesten zorgden zij voor live feestmuziek. Als ‘het 
muziek’ uitging wapperden de vlaggen, beierden de klokken, 
ging iedereen naar buiten om te luisteren naar de feestelijke 
koperklanken en de dreunende trommels.
De tijden zijn veranderd. Muziek is alomtegenwoordig 
geworden. Radio, TV, film, cd’s, mp3, via alle media kan je 
dag en nacht naar alle mogelijke soorten muziek luisteren. 
Als de fanfare nu uitgaat (een kleine delegatie 
‘straatmuzikanten’), komen hoogstens nog enkele 
sympathisanten buiten, die mee opstappen bij een speciale 
gelegenheid als 11 november. 
Toch bestaat er nog wel degelijk een fanfaregevoel. Het is 
alleen totaal veranderd. 
Fanfare De Kunstliefde bestaat ondertussen 125 jaar en het 
is nog steeds een groep enthousiaste muzikanten, die veel 
plezier beleven aan hun hobby. Met een tentoonstelling in 
OC Boerenpoort en de lancering van een speciaal bier, werd 
het jubileumjaar geopend. Bombardon kon niet aan dit blijde 
feit voorbij gaan. Hoe zit het trouwens met de bombardon in 
de fanfare?

Voorzitter Jacky Van de Perre geniet nog na van de 

festiviteiten. Hij toont het boekje dat speciaal ter gelegenheid 

van dit jubileum is gemaakt door zijn dochter Aïda.   Ik neem 

er enkele gegevens uit over:

In 1864 richtte de toenmalige pastoor van Melsele E.H. 
Marquenie een koorzangmaatschappij op onder de naam ‘De 
Kunstliefde’. 11 jaar later werden een aantal instrumenten 
aangeschaft, met de bedoeling van het opluisteren van 
processies en godsdienstige plechtigheden. Toen een 
aantal van de muzikanten ook in cafés gingen spelen, viel 
dat niet in goede aarde bij de geestelijkheid. Het volgende 
uitstapje naar Kalishoekkermis van de muzikale deugnieten 
leidde tot een breuk. Alle zangers-muzikanten vlogen 
buiten! De goesting was er echter bij heel wat mensen 
en in 1886 stichtten verschillende notabelen van Melsele, 
een fanfaremaatschappij, onder de dezelfde naam ‘De 
Kunstliefde’. Er is nog een lang vervolg op dit verhaal, te lang 
om het binnen dit artikel te vertellen. Het staat allemaal in het 
bovengenoemde boekje.
Hoe vaak komen jullie bijeen? En waar?

Elke dinsdagavond. Tot voor kort was dat in PC Sabot, 

het vroegere parochiehuis,  waar we meer dan 50 jaar 

repeteerden, maar vanaf februari, is dat in de Kadans. 

Hoeveel mensen spelen mee? Zijn er altijd vrouwen bij 

geweest? Hoe zit het met de jeugd?   

Er spelen een 50-tal muzikanten mee, er is een vaandrig, 

ons bestuur telt momenteel  13 leden, waarvan 7 

muzikanten. In de jaren ’60 is de eerste vrouw erbij 

gekomen: Françoise Maes. Sindsdien zijn vrouwen ook 

welkom. Er zijn ook nogal wat jongere mensen, dus de 

aanvoer van nieuwe muzikanten is wel verzekerd.

En hoe vaak treden jullie op? 

Tijdens de Aardbeifeesten doen we al sinds 15 jaar een 

muzikale avond samen met een Vlaamse zanger. Nu heet 

dat ‘Melsele zingt’. Dan is er het jaarlijks concert, vroeger in 

het parochiehuis, nu in Ter Vesten, en dan om de twee jaar 

een kerstconcert in de kerk.

Gaat de fanfare nog vaak uit? Vroeger was dit toch wel 

meer een gebeurtenis waar iedereen naar kwam kijken.

Met 11 november voor de huldiging van de oud-strijders, 

maar dat is een klein groepje. En dan voor ons jaarlijks 

teerfeest. Lopend spelen kan ook niet iedereen, dat is een 

speciale techniek die je moet leren. Maar zoiets wordt stilaan 

folklore..

Maken jullie ook uitstappen? Of doen jullie feesten?

We hebben elk jaar een teerfeest. Dat is eigenlijk de beloning 

voor de muzikanten voor hun inzet van het voorbije jaar. Een 

kookploeg die bestaat uit vrijwilligers en eigen mensen van 

de vereniging zet zich elk jaar in om van ons teerfeest een 

waar eetfestijn te maken!  Af en toe doen we een uitstap: 

een boottocht, een bezoek aan het Melipark. Daar hebben 

we buiten een concert gegeven. De mensen vonden het 

schitterend!

Hoe komen jullie aan financiële middelen? Is het 
trouwens een dure hobby? 

De instrumenten zijn heel duur, en ook het onderhoud 

daarvan kost veel. Dan zijn er ook de uniformen, de 

partituren. We krijgen ieder jaar, net als de andere 

verenigingen een subsidie van de gemeente. En dan zijn er 

de aardbeifeesten. Als er winst is hebben wij daar ook een 

deel van. (als er verlies is ook). Dan hebben we nog elk jaar 

onze mosselsouper. Ook de ereleden dragen hun steentje 

bij.

Moet iemand die bij de fanfare wil komen al wat van 

muziek kennen? Ik veronderstel dat hij of zij noten moet 
kunnen lezen. 

Het hoeft niet. Ze kunnen bij ons notenleer volgen of een 

instrument leren bespelen. Het zijn dan leden of de dirigent 

die les geven.

Welk soort muziek spelen jullie? Wie beslist dat?

Vroeger, bij de typische fanfarestukken waren de moeilijkste 

stukken vooral voor de kleinere instrument. Nu ligt de lat 

veel hoger. Er zijn solostukken voor alle instrumenten zelfs 

voor de basinstrumenten als tuba en zo. Het soort muziek 

hangt af van de gelegenheid. Op de Aardbeifeesten spelen 

we meestal het populaire genre: schlagers en heel gekende 

melodieën. Op onze concerten iets klassiekere stukken, 

musicalmuziek, swingende dingen. We nodigen dan ook 

altijd een gast uit: een zanger of muzikant. Zo hebben we 

naast gekende Vlaamse zangers als Connie Neefs, Barbara 

Dex, ook bekende muzikanten als Walter Boeykens, Theo 

Mertens enz. op bezoek gekregen. Het is onze dirigent, Gery 

Liekens die de muziek kiest.

En hoe zit het met de bombardon? 

Uit Wikipedia leerde ik : ‘De bombardon, ook wel helicon 
genoemd, is de voorloper van de sousafoon. Vooral in 
dorpsfanfares en harmonieën was dit instrument populair. 
Door de bastuba zo te buigen dat hij draagbaar was over de 
schouder kon dit instrument goed gebruikt worden om mee 
te lopen. Toch was ook dit instrument zwaar en met de komst 
van de sousafoon en later de sousafoon van kunststof werd 
dit instrument naar het museum verwezen.’
Vroegere bombardonspelers waren Frans Cools, Jules 

Dorney, Florent Cleys en Omer Rosiers. Die twee laatsten 

stopten begin jaren 70 wegens hoge leeftijd en Raymond 

Cools volgde hen op. Hij was de laatste bombardonspeler. In 

1988 schakelde hij over op bastuba. (Raymond is vorig jaar 

overleden)

En dan nu het woord aan de dirigent: 
Gery Liekens

Ik ben professioneel muzikant en ben als hoornist al 35 jaar 

verbonden aan het Vlaams Radio Orkest. We spelen zowel 

het lichtere genre als klassieke concerten. Daarnaast heb 

ik ook een big band, een groot dansorkest à la Glenn Miller. 

Deze band bestaat ook al 27 jaar!

De fanfare dan, ‘het muziek’ zoals ze zeggen in Melsele, 

staat in uitmuntendheid  geklasseerd, dat is een hoog niveau 

voor amateurmuzikanten. Elke 4 jaar kan de fanfare naar de 

provinciale muziekwedstrijden en daar ben ik heel trots op, 

altijd met onze  eigen mensen! 

Ook qua genre is de fanfare enorm geëvolueerd: het is niet 

meer de ouderwetse dorpsfanfare van vroeger. Op straat 

blazen is wel voltooid verleden tijd! 

Enkele muzikanten vertellen: 

Els Cools

Ik zit sinds 1991 in de fanfare en speel de saxofoon 

soprano. Ik kende de fanfare van toen ik heel klein was. Mijn 

vokke, (Raymond Cools nvdr.) papa en nog enkele andere 

familieleden speelden mee. Zo ben ik, maar ook mijn zus, 

broer en mama er bijgekomen. Ondertussen blijven enkel 

mijn zus en ik nog over, maar het blijft toch wel iets dat bij 

onze familie hoort! ‘t Muziek is een fijne groep mensen van 
alle leeftijden. Toch klikt dit onderling heel goed! Ondertussen 

zit ik 20 jaar in ‘t muziek, dus herinneringen zijn er genoeg. 

De concerten aan de zee, het concert op de Groenplaats,... 

Het muziek speelde ook tijdens onze trouwmis. Toen ze 

begonnen spelen werd het allemaal nog wat emotioneler!

Karl Peersman: 

Ik speel basgitaar. Omdat we geen fanfare meer zijn in de 

enge zin van het woord, is er ruimte voor instrumenten die 

men niet stappend hoeft te bespelen.

In de meeste fanfarestukken is er een partij voorzien voor 

contrabas en/of basgitaar. Blaasinstrumenten kunnen de 

noot niet direct aanzetten. Met een basgitaar is dat wel 

mogelijk. Bij concerten zoals ‘Melsele zingt’ is een basgitaar 

een essentieel instrument. Ik speel mee in de fanfare sinds 

november 1987, dat is dus al 25 jaar. Ik heb er muziek 

leren spelen en muziek leren kennen. Het is ook de basis 

van al mijn andere muzikale stappen. Bovendien is het een 

vereniging van mensen die er plezier in hebben om samen 

muziek te maken. En dat plezier is essentieel voor mij.

Jos Weemaes:

Ik ben begonnen op bugel, dan een hele tijd tuba en sinds 

een jaar of zes speel ik nu schuiftrombone. De fanfare is 

voor mij vooral een uitlaatklep, heel goed om te ontstressen. 

Maar ook sociaal contact niet te vergeten. 

Optochten doen is voor oudere muzikanten niet zo moeilijk. 

Vroeger liepen we veel om op marsen te spelen. De jeugd 

heeft het daar moeilijker mee. Wat mij bijblijft? In het 

verleden zijn  we heel Vlaanderen rondgetrokken met vele 

Vlaamse vedetten voor optredens rond de Vlaamse feestdag 

11 juli. Dat waren stuk voor stuk fantastische belevenissen. 

Ook onze eigen ‘Proms’ en ‘Melsele zingt’ optredens vind ik 

zeer leuke zaken…..

Ghislain Buytaert, Gilbert Cleys en Gerard Cleys

Zij zijn de veteranen van de fanfare. Gilbert en Gerard spelen 
al 65 jaar bij de fanfare, Ghislain 63 jaar. Dat is bijna een 
mensenleven lang! Alle drie zijn ze begonnen met notenleer 
te volgen bij meester Armand Vercauteren, toenmalig 
dirigent en schooldirecteur. Ze hebben al vier dirigenten zien 
passeren. Met Edmond Proost (die ook dirigent was van de 
fanfare van Zwijndrecht, en die het latere saxofoonorkest 
heeft gesticht) is er het meeste veranderd. De bugels werden 
vervangen door saxofoons. Dat gaf een heel andere klank.
Ghislain: Mijn eerste instrument was een trompet. We 

hebben ook nog op klaroenen gespeeld, die liepen voorop 

in de fanfare. Vooral in marsen werden die gebruikt. 

Daarna ben ik overgeschakeld op tuba en tenslotte op 

schuiftrombone. Nu speel ik alleen nog mee op straat. 

Gilbert: Ik ben met bugel begonnen en heb dat veel jaren 

gespeeld. Dan ben  ik op bariton overgegaan en later nog op 

tuba. Ik ben ook nog in het muziek van Doel geweest, omdat 

ik daar ook facteur was. Toen de fanfare van Doel moest 

stoppen, zijn er veel muzikanten daarvan naar Melsele 

gekomen. Ik speel nog altijd mee in de fanfare.

Gerard: Ik ben op mijn twaalfde begonnen met de trommel, 

de eerste keer op een begrafenis van een muzikant, 

Janneke Blommaert. Toen werden er treurmarsen gespeeld, 

in de begrafenisstoet. Ik heb ook vele jonge gasten leren 

trommelen. Nu speel ik, net als Ghislain alleen nog mee op 

straat, twee keer per jaar.

Anekdotes vertellen…
Ghislain: Vroeger ging twee keer per jaar de processie uit 

en daarin liep het muziek ook mee. Om de zoveel tijd werd 

er gestopt bij een ‘altaar’. Als er daar een café in de buurt 

was, waren er altijd enige muzikanten die als er eventjes 

niet gespeeld werd, rap een pint gingen pakken. Er waren 

toen ook nog veel meer cafés. Ook tijdens repetities was het 

normaal dat af en toe iemand recht stond en aan de toog bier 

ging bestellen, terwijl de anderen verder deden.  

Vervolg pag 7
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Principieel 
voorstel van 
inplanting 
project 
gevangenis in 
Melsele.

De nieuwe gevangenis in Melsele, 

waarover al heel wat te doen is geweest, zal 

312 plaatsen bieden met  de bijbehorende 

infrastructuur.

Het plan bevat volgende functionele 

onderdelen:

Een inkomcomplex: controle van alle in- en 
uitgaande bewegingen. 

Een complex nationale transfers: zone 
voor uitwisseling van gedetineerden tussen 

verschillende gevangenissen.

Administratieve diensten, een aangepaste 

omkadering voor bewaking- en ander 

personeel; bureaus en vergaderruimten, 

kleedkamers, refter…
Logistieke diensten: werkplaatsen voor 

penitentiaire arbeid alsook een complex 
voor beroepsopleidingen, keuken, wasserij, 

technische dienst…
Cellen.

Een polyvalente zaal die voornamelijk 

als sporthal dient, maar ook gebruikt kan 

worden voor uitzonderlijke activiteiten.

Een controle en interventiepost. 

De bevolking  kan tot eind februari 

bezwaarschriften indienen tegen de 

inplanting van de gevangenis. Die periode 

loopt nu bijna af.                                              

                                         

Nog over de gevangenis…
Het hele complex sluit nauw aan bij het 
bedrijventerrein Schaarbeek.

75% van de afgebakende zone voor de 

gevangenis wordt bebouwd of verhard. De 

overige ruimte wordt een parkachtige zone. Ten 

opzichte van de Biestraat wordt een zone van 

30m onverlicht en groen behouden.

Het hele gebouw zal een voorbeeldfunctie 

vervullen op vlak van duurzaamheid, 

hernieuwbare energie en zuinigheid.

De ontsluiting van de gevangenis gebeurt via 

Schaarbeekstraat en Nieuwlandstraat naar de 

Krijgsbaan. (langs bestaande wegen). Er dienen 

nog maatregelen genomen om dit veilig te laten 

verlopen met o.m. verkeerslichten of een rotonde 

op de Krijgsbaan . Er is aandacht voor veilige 

fietsverbinding voor toerisme maar ook voor 
woon- werkverkeer. De Schaarbeekstraat wordt 

geknipt ter hoogte van de gevangenis. Ontsluiting 

kan gebeuren via de Biestraat.Er wordt dan 

wel sluikverkeer tegen gehouden en gekozen 

voor langzaam verkeer. Er wordt gezorgd voor 

openbaar vervoer vanaf de tramhalte tot bij de 

gevangenis. (nog met De Lijn te onderhandelen) 

Ons dialect: sappig en grappig.

Den bak

Op ’t Schoarbeek komt een gevangenis. 
Nar tschijnt eet den burgemiëster dazelf 
augeboën au minister De Clerck die oek 
vazijn partij is. Das nogal ne seuvel zi! 
Wie stelter nau zoeiet veur? Mar toch: 
elken booswicht blif ne meins en ee recht 
op een dak boven zijnekop, eten, kliëren, 
nou en den een bitsjen onspanning en 
nog tiënentander, balven op vrijaat. Das 
volgesdewet.
Niemand moet benaut zijn, want oëk 
volges den burgemiëster zullen die 
mannen, asse al gauliëpen, rap mauken 
dasse op deneezevetien zijn en ulder nie 
gau stoppen in den of van de geburen. 
Integendiël: tgevang gif warekgelegenaat 
aun de meinsen van den omtrek. Da kom 
goe vapas want atter oek e siërregebied 
komt mee vremd kappetaul, moeten die 
oveniers toch ander warek vinnen. 
In den bak keuneze ne stiel liëren. In 
denof liëre wareken is tbesten dasse 
keunenduun. Tis in den buitelucht, tgif 
beweging en ulder ‘groene bufferzone’ 
blif proper. De lesgevers: al die oveniers, 
ieder overtoer. Ze zon doar oek gruunte 
keune zetten: tomatten, paraa, seilder, 
pekes, blomkoëlen, savoeën, saloa… Zelf 
veur au etezurgen is guul zinvol en den tijd 
passeerwa rapper!
Mar petetten? Nië! Petetteleveren da blif 
veur de Ludo, die komdal in tstad in de 
Begijnestraut, die kenneze deral en die 
mag zelfs binnen zoonder de kontrol te 
passeren. 
Den bak komt dus ‘achter Meilsen’. 
Swinstakkeroppaas moetik nau toch 
emisverstand uit de wiëireld elpen, 
naudammertoch over bezig zijn.

“Achter Meilsen” wil NIE zeigen datta 
gaut over meinsen die wa tenachter zijn. 
Ammets paze sommige da, mar da klopnie.
Vroeger woëndewe bekan allemaul 
achter Meilsen. Da kwam omdatter 
tussen turp en al die buitewijken minder 
huizestiengen. Wie op tkollesoek, op 
dendijk, tschauveland of den briel of in de 
poolder woënde en naar de poenjoart, de 
vendoërn, den es of tschoarebeek wilde 
gaun, die moest veurbij ‘Meilsendurp’. Die 
wijken lagen dus: achter Meilsen.
Mar andersom wasda tselfden: agge van 
de poenjoart, de vendoërn, den es of 
tschoarebeek nar den anderekant wilde 
gaun, moeste oëk veurbij Meilsendurp. 
Veur die meinsen lagen die wijken oek… 
zjuust! Achter Meilsen. Aagelek was da e 
komplemeint want da wilde zeigen dagge 
tussen tgruun woënde.
Nau is da minder van toepassing want 
iMeilsen staun nau ost overal huizen.
Wakmijnau iniës wel afvraug: die in turp 
woënden, zaandie oëk ‘achter Meilsen’? 
Damoetik sebiet ies gau vraugen au Lucie 
of Liesbet of aun iemand van de familie 
Melis. Die ein altit op tkarkplaan gewoënd. 
Die moeten da vast weten.

Woordenlijst

Augeboën: aangeboden

Ne seuvel: ne seuvel

Gauliëpen: gaan lopen, vluchten

Ieder overtoer: elk om beurt

Paraa: prei

Petetten: aardappelen

Swinstakkeroppaas: terwijl ik er aan denk

Naudammertoch over bezig zijn: nu we er 

toch…

Ammets: soms

Tschauveland: Gaverland

Zaandie: zeiden die

Dat pintelieren is nu veel minder: de muziek is ook veel moeilijker en dat vraagt concentratie.

Gilbert: Er werd eens een facteur begraven in Melsele. Jules Van Havere die nogal 

verstrooid was, en die uniformpetten van de andere facteurs zag, dacht dat het muziek ging 

spelen, en haastte zich naar huis om zijn instrument en zijn klak van het muziek te halen. 

Daar stond hij dan alleen tussen de facteurs..

Gerard: Op een keer moesten we spelen in Overijssel, in de Druivenstoet. Er was geweldig 

veel wind die dag. Toen we een hoek omgingen, vloog onze vlaggendrager, Roger Smet een 

halve meter omhoog. Ik heb hem bij zijn kraag gegrepen, anders was hij weggevlogen!

Gilbert: En dan gingen we eens naar een Zeewijding, met Edmond Proost. Dat was de tijd 

van de bruine uniformen met die hoedjes met een pluimpje. We gingen nadien iets eten, 

hingen onze hoeden aan iets dat we dachten dat kapstokken waren. Het bleken lampen te 

zijn. Toen die ’s avonds aangezet werden, roken we opeens iets verbrand. Al die hoeden naar 

de vaantjes!

Gerard: Op een concours in Sint-Niklaas had iemand van de muzikanten papierproppen in 

de alto van Octaaf Cools gestoken. Ze waren niet zo content van zijn spel. Octaaf had niets 

door, en blies maar door zonder dat er geluid uit zijn instrument kwam. 

Praktische informatie over de fanfare vind je bij Jacky Van De Perre (voorzitter), K. 
Cardijnlaan 7, tel. 03 775 06 81, of Herman Bourdiaudhy (secretaris), Keizer Karelstraat 100, 
tel. 03 775 07 28. De website van de fanfare is tijdelijk buiten gebruik, maar er wordt aan 
gewerkt.
We wensen Fanfare De Kunstliefde nog veel succes en speelplezier in de komende jaren, en 
drinken op hun gezondheid een ‘Melseels Pijpke’ (het speciaal voor hun jubileum gebrouwen 
bier).  AR

Vervolg fanfare De kunstliefde
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Het boek “Vrijheid heeft een naam”, waarover ik jullie vorige editie heb verteld is sinds 

januari uit te lenen in onze bibliotheek van Beveren. Waarvoor dank. Toen ik begin februari 

ging kijken, was hij tot mijn grote vreugde al uitgeleend.

Begin februari is Bol-Budiv (budgethoudersvereniging) gestart met een project. Het heet nu 

“Zelfnetwerk”. Dit in samenwerking met Modem (Adviescentrum communicatie & computer) 

die zich in Wilrijk huisvestte.

Naar goede gewoonte en nieuwsgierigheid ben ik mee rond de tafel gaan zitten. Dit project 

wil de problematiek rond het hulpmiddelenbeleid aankaarten. Wat is goed en vooral wat 

loopt fout. Hoe zouden wij gebruikers het willen zien, enz. Het was een heel boeiende 

vergadering en ik ben benieuwd naar wat volgt.

9 februari kwam mijn zaak tegen het VAPH (Vlaams Fonds) voor de 2de keer voor. Dit in 

verband met de starolstoel die ik niet terugbetaald krijg. Ik ben dit keer wel gegaan, en ik 

denk dat ik er goed aan heb gedaan. Als ze het advies van de adviseur volgen, dat doen 

ze volgens mijn advocaat meestal, mag ik naar de BBC (Bezondere Bijstands Commissie). 

Deze commissie beslist op haar beurt of er al dan niet een terugbetaling volgt of niet. De 

uitspraak hiervoor is 9 maart. Duimen dus.

Sinds januari zit ik in de Raad van Bestuur van Focus Gent. Focus Gent is een project 

zelfstandig wonen met ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) 24u op 24u. Net 

zoals Zewopa in Zwijndrecht. Ik ben ermee ingestapt omwille dat het ooit wel eens zal 

lukken dat de combinatie PAB vs Focus er zal komen. Ik hoor jullie denken: Gent dat is zo 

ver. Uiteraard ga ik dan niet naar Gent wonen, al heb ik mijn hart aan die stad verloren. 

Er bestaat een mogelijkheid dat er over 5jaar een Cluster in Sint-Niklaas wordt gebouwd. 

Beveren ligt pal in het midden tussen Sint- Niklaas en Zwijndrecht. Dus zie ik dit als een 

bijkomende mogelijkheid voor de toekomst. Hun werking is wel heel anders dan Bol-Budiv 

en dus even aanpassen en de kat uit de boom kijken.

Tot de volgende…

Lizy.

Een oude foto van een stukje Schoolstraat met oude werkmanshuisjes en 

uiterst links een café, wat nu restaurant De Meersen is.

(foto ons bezorgd door Hendrik De Graef.)

Rozengeur en maneschijn.

Eerlijk nieuws !

Het voorjaar is de tijd voor de grote schoonmaak, maar wij hebben hier niet op gewacht en hebben half 

januari onze winkel grondig aangepakt. Sommige muren hadden een dringende schilderbeurt nodig 

(na onze waterschade van vorig jaar) en we wilden al lang veranderingen aanbrengen aan de inrichting 

van onze winkel. Dus hebben we deze twee zaken gecombineerd en het resultaat mag gezien worden. 

Onze toonbank staat nu niet meer vooraan in de winkel, maar kreeg een plaatsje wat verder aan het 

raam. Zo kwam er plaats vrij om een nieuw rek te plaatsen waar we onze wijn in kwijt kunnen. Het 

aanbod wijnen is de laatste jaren alleen maar uitgebreid en nu staat alles overzichtelijk bijeen. Door de 

verplaatsing van de wijn, kregen andere producten ook een betere plaats. 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs, onze openingsuren zijn nog steeds op woensdag en 

zaterdag van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur. Hazaarddam 10.

Als je een kijkje komt nemen, dan kan je ineens de ingrediënten meenemen om onderstaand recept te 

maken:

‘Voor iedereen toegankelijke couscoussalade uit Palestina’

Onderstaande is voor 4 personen

Benodigdheden: (uit de wereldwinkel:*)

0,5 liter groentebouillon, 300gram couscous*, 1,5 dl olijfolie*, 1 komkommer, 5 tomaten, enkele 

blaadjes munt, 3 eetlepels azijn (vb witte wijnazijn, appelazijn,…), 1 theelepel mosterd, 7 eetlepels 
tropicalsap*, 3 eetlepels limoensap, snuifje zout, lookpasta*, cayennepeper/chilipoeder*,  2 paprika’s, 

barbecue marinade, 2 dl olijfolie*, 1 koffielepel za’atar kruidenmengeling*,1 koffielepel vloeibare 
honing uit Cuba*, 1 lepel tropicalsap*

Bereiding:

Bouillon aan de kook brengen

De couscous er door roeren

Laten opzwellen op de klassieke manier

Na een paar minuten 2 lepels olijfolie doorroeren en laten afkoelen

Marinade maken met de 2 vruchtensappen, rest van de olijfolie, mosterd, chilipoeder en azijn

Alle groenten wassen en decoratief in blokjes of reepjes snijden, bestrooien met zout en samen met 

een koffielepel lookpasta en de marinade onder de couscous mengen
Serveren in een mooie schaal en bestrooien met muntstreepjes en enkele olijven

Lekker met een gemarineerd stukje vlees of gevogelte recht van de barbecue!

Dranktip: worldshakesap *, Otoño rood* of een donker biertje*

Plaatselijke cultuurraad houdt 

algemene vergadering.
Op 24 januari kwam de PCR samen in OC Boerenpoort voor de jaarlijkse algemene 

vergadering. Afgevaardigden van 21 verenigingen én van Bombardon waren van de 

partij. Deze laatste om wat nieuws te rapen natuurlijk. (Met dank aan het verslag van 

Mieke Van Hove)

Nog even 2010 

PCR-voorzitter Roland Van Kemseke hield een nabeschouwing over de activiteiten in 

OC Boerenpoort van 2010. ‘Melsele in oude foto’s’ was natuurlijk het succesnummer. 

De fototentoonstelling trok meer dan 760 bezoekers.  Mooi om te zien was hoe mensen 

onderling begonnen te babbelen en commentaar te geven op de foto’s. ‘Nog van dat’, 

vroegen velen! 

Ook voor de tentoonstelling van de Vlaamse Canadese vriendenkring ‘Studenten plukten 

tabak bij Vlaams-Canadese boeren’, (vervolg van de tentoonstelling GO WEST in 2007) 

was er grote belangstelling.

Het project El Dia de los Muertos (Mexicaans dodenfeest) kwam niet echt van de grond, 

en werd afgevoerd

Activiteiten PCR in 2011 in OC Boerenpoort
Bloemenmarkt op zondag 29 mei 2011 (organisatie van de Groendienst i.s.m. de Beverse 
bloemisten en Gemeentelijke Cultuurraad). 
Fototentoonstelling (organisatie PCR en de verenigingen). Datum ligt nog niet vast. 
2011-2012 is een feestjaar voor Gaverland. Heel het jaar worden tal van activiteiten 
georganiseerd.  In 1912 vond de pauselijke kroning van het wonderbeeld van O. L. 
Vrouw van Gaverland plaats. Deze gebeurtenis wordt in mei 2012 herdacht met een 
tentoonstelling in OC Boerenpoort. Heeft iemand nog materiaal dat nuttig kan zijn voor 
deze tentoonstelling, contacteer Mieke Van Hove (zie onderaan) 

De activiteiten van de verenigingen 2011 in OC Boerenpoort
18 februari tem 6 maart: ‘GROS-ART’, tentoonstelling door Gros.  
12 maart: Quiz, organisatie Gaverlandwegelcomité
1, 2, 4, 5 juni: 44ste tentoonstelling van Kunstkring ‘De Meiboom’ en fotoclub ‘Lichtkunst’
4 september: Play-in van de muziekmaatschappijen
30 september tem 24 oktober: tentoonstelling ‘De flaminganten’, VlaCan Vriendenkring
Andere activiteiten van verenigingen, elders
6 februari, van 10 tot 16u. Vogels tellen in Hof ter Saksen, Natuurpunt WAL
oktober: Concert van solidariteitskoor Resolut, naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan, 
CC Ter Vesten
enz, enz. (Nieuws over activiteiten van verenigingen is steeds welkom bij Bombardon, 
maar graag goed op voorhand)

Nog altijd 39 verenigingen

Kaartclub ‘Troef moeten we zien’ en Oudercomité ‘De Schakelaar’ (VBS De Toren) 

werden nu ook als vereniging erkend. Twee verenigingen, ontspanningsclub De 

Baanvrienden en De Fietsersbond, verplaatsten hun zetel naar Beveren. In totaal blijft het 

aantal Melseelse verenigingen dus op 39. 

Jubilerende verenigingen in 2011

Koninklijke Fanfare ‘Kunstliefde’: 125 jaar, Ziekenzorg: 25 jaar, KWB: 65 jaar, KAV: 80 

jaar, Pasar: 25 jaar 

Nieuwe straten

Celine Van Geertsomstraat: insteek in Kalishoekstraat (stuk tss. Schoolstraat en 

Dambrugstraat)

Gerard De Paepstraat: insteek in de IJzerstraat (over Jan Bekenshoek)

Kievitstraat: insteek Brielstraat zijn de werken begonnen

Nieuwe verkaveling: verlenging Waterhoenlaan (nog geen beslissing)

Varia

Open kerken

De Dag van de Open Kerken is op 5 juni 2011. Wie meer hierover wil  weten: www.

openkerken.be.

Nieuws van vzw OC Boerenpoort (de vzw die de infrastructuur van het OC beheert)

De beelden zijn terug geplaatst op hun sokkel in de kapel, voor een proefperiode van 1 

jaar. Daarna zal er een evaluatie zijn.

In 2010 hebben een 70-tal unieke vereniging-gebruikers gereserveerd in Boerenpoort 

voor o.a. tentoonstellingen, concerten, film, lezingen, kooklessen, cursussen, met een 
totaal van 339 reservaties. OC Boerenpoort boert dus goed. De leskeuken spant hierin de 

kroon. 

Op de website van Beveren www.beveren.be staat alle info: gebruiksvoorwaarden, 

tarieven van alle infrastructuur. 

Meer info: Mieke Van Hove (secretaris PCR), Gaverlandwegel 19, tel.  03/7752609   

mieke_vanhove@hotmail.com en Roland Van Kemseke (voorzitter PCR), Hertenlaan 21, 

tel. 03/7753913, roland.van.kemseke@telenet.be

Spreuk van Bombardon.

Radicalisme is het zout in de samenleving.

(Rik Coolsaet)

Chiro Ieweko en Chiro St-Gerolf presenteren u 
trots hun eetfestijn ‘Steak je vol’, in Sabot 
Zoals elk jaar,

Staan wij weer met onze “steak je vol” voor je klaar. 

Op 26 en 27 februari zullen wij onze biefstuk-friet serveren 

en samen met een sausje en groentjes presenteren. 

Als je maagje heel hard knort, 

brengen wij al een heerlijk tomatensoepje op je bord. 

Is biefstuk niet echt je favoriet? 

Klagen zal je niet! 

We zullen ook een vegi-menu bereiden, 

zodat je het vlees kan mijden. 

We maken echt iedereen blij, 

want ook de voor de kinderen zorgen we voor een lekkernij. 

In de BODEGA ben je welkom voor of na het diner, 

daar nemen we je in de chirosfeer mee.

Info & inschrijven: 

Tim Smet Parmastraat 9120 Melsele Tel.: 0477/40 16 43 Je kunt dit jaar bellen vanaf 17u. 

Dorien Hernalsteen Burggravenstraat 62, 9120 Melsele Tel.: 0495/74 89 83 
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