
Van op de kraan in de bouwput van Briels fotografeert 

Jan Verstraeten de omgeving. Rakelings langs de spitse 

kerktoren doet de camera zijn werk. We zien hoe Melsele 

eruit ziet richting polders vanuit de lucht.  Hallucinant  

Een verhaal zonder woorden. Kijk op pag.8
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Zo leeft Jozef Van Hulstraat

Marc Baetens uit de Pauwstraat gaat met de fi ets op 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Hij neemt 

een steen mee die zijn vader zaliger nog in handen heeft 

genomen. Onderweg schrijft hij een ouderwetse brief 

aan zijn echtgenote thuis. Martine kijkt er al naar uit. 

Marc wil samen met zijn neef na 32 dagen het einddoel 

bereiken. Lees over die levensdroom op pag. 4

Kunst-Montmartre, een beweging in Melsele. 

Nieuwsgierig ? Snel naar pag. 6 om er alles over te 

vernemen.

De Jozef Van Hulstraat is een korte, doodlopende straat, eigenlijk een woonerf, gelegen tussen Molenbeek, de 

sportvelden en de Kalishoekstraat. Het is een piepjonge straat: de eerste huizen werden gebouwd in 2003 en 

in de loop van 2004 was de verkaveling voltooid. Negen huizen en evenveel gezinnen van ongeveer de zelfde 

leeft ijd, met kinderen: dat schept een band. De bewoners vormen een hechte burengemeenschap. Geregeld 
komen ze samen om te feesten of een pint te gaan drinken. 
Zes mensen kwamen samen voor het interview en ze zijn allemaal heel positi ef over hun kleine wijk: Patrick 
Waem, Christi ne Wilssens, Guido Brants, Katrien Blauwhoff , Hilde Van den Bosch en Tjomme Vergauwen. 

Ligging
‘In het begin, was het vaak niet gemakkelijk voor vrienden en kennissen om ons te vinden: onze straat stond op 

geen enkele routeplanner. Op de duur verwezen we naar nummer 90 van de Kalishoekstraat. Dat nummer bestaat 

niet maar 88 en 92 wel. We liggen daar juist tussen.‘

‘Toen we hier juist woonden, stond er nog een paard in de weide achter ons en een rij populieren, maar 

ondertussen zijn die terreinen allemaal sportvelden.‘

‘Met het lawaai valt het wel mee. Er zijn ook afspraken gemaakt, hoeveel en wanneer er bv. feesten mogen 

gegeven worden.’

‘Lichthinder? Dat heeft ook zijn voordelen. Dan kan je wat langer in de tuin werken. Sommige mensen lieten 

rolluiken installeren, zodat de kinderen kunnen slapen.’

‘Tegen dat de zomer begint, is het voetbalseizoen gedaan en dan is het weer rustig’.

‘In november 2011 was er wel wateroverlast: de straat stond tot halverwege blank maar gelukkig had niemand 

schade. En sinds die werken aan de Molenbeek denken we wel dat we gerust mogen zijn.’ 

Waarom Melsele?
Sommige buren zijn hier geboren, anderen zijn hier komen wonen omdat ofwel de partner van hier is, of om 

dicht bij het werk te wonen. Heel wat mensen zijn geëngageerd in het verenigingsleven, de Gezinsbond, de 

Svelta, de Zondagsrijders.

Op de Kalishoekfeesten wordt ook de Jozef Van Hulstraat uitgenodigd en zijzelf nodigen voor hun 

eindejaarsdrink de aanpalende Kalishoekers uit.

Woonerf
‘Als je je deur of garagepoort opendoet, is er veel kans dat je iemand van de buren ziet.’ 

‘Het is hier ideaal wonen: rustig en toch vlakbij het dorp. Het enige nadeel is de beperkte ruimte, waardoor er 

ook maar beperkte parkeerplaatsen zijn. Die worden dan ook nog soms ingenomen door mensen die naar de 

voetbal komen kijken. ‘

Lees verder op pag. 2



‘Misschien is er meer mogelijk met dit pleintje. Nu wordt het alleen als 

parkeerplaats gebruikt.’ Een tip voor de gemeente voor een bankje en wat groen? 

 De negen gezinnen tellen in totaal 11 kinderen. Die spelen vaak samen op het plein 

of in één van de tuinen.

Feesten
Het feestcomité is er eigenlijk toevallig gekomen. Guido en zijn vrouw maakten in 

2006 een lange reis. Toen ze terugkwamen, organiseerden de buren een groot feest. 

En zo was er meteen een feestcomité. Jaarlijks doen ze nu een mosselfeest, een 

eindejaars- of lentedrink. Af en toe trekt een troepje buren er op uit om samen een 

pint te pakken.

Ze komen allemaal goed overeen. Als ze iets organiseren wordt alle materiaal 

(enkele tentjes, tafels en stoelen enz.) samengelegd, zodat er bijna nooit iets moet 

gehuurd worden. 

Slimste straat van Melsele
Ze zijn er nog altijd heel fier op: vorig jaar tijdens de Aardbeifeesten werd de kleine 
Jozef Van Hulstraat de Slimste Straat van Melsele. Reden om weer een feest te 

bouwen.

Ze gaan hun eer terug verdedigen op de 11de Aardbeienquiz, dus de andere straten 

zijn gewaarschuwd…

Geschiedenis Jozef Van Hulstraat.

Jozef Van Hul was een rasechte Melselenaar. Hij was een leerling en vriend van Piet 

Staut (1876 – 1933), de Beverse kunstschilder en fotograaf.  Jozef Van Hul werd in 

1894 in Melsele geboren en ging na zijn lager onderwijs bij de broeders in Sint-Niklaas, 

als 15-jarige studeren aan de Antwerpse academie. Men beschouwde hem als een 

natuurtalent. Van Hul behaalde meerdere prijzen. In 1914 werd de 20-jarige Van Hul 

onder de wapens geroepen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1916 werden soldaten 

opgeroepen om deel te nemen aan de tentoonstelling ‘Kunst op den Yzer’. Van Hul nam 

regelmatig deel en kende heel wat succes. Op de tweede dag van het bevrijdingsoffensief 

in september 1918 sneuvelde hij.

De Jozef Van Hulstraat had normaal gezien elders gelegen. Begin 2000 zou een zijarm 

van de Spoorweglaan de naam van de schilder krijgen. De Plaatselijke Cultuurraad 

in Melsele en de Beverse gemeenteraad stemden hiermee in. Maar dat was buiten 

de Provincie Oost-Vlaanderen gerekend. Die gaf de voorkeur aan het toponiem 

‘Kerkenhoek’. In 2003 kreeg Van Hul alsnog zijn straat, nu als een doodlopende zijarm 

van de Kalishoekstraat.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Buurtbewoners tafelen op straat, het woonerf leent er zich uitstekend voor.

Met enkele vroegere schoolvriendinnen gingen we op stap. 

Ditmaal was onze bestemming het Fort Liefkenshoek in 
Beveren. Eén van de vriendinnen, Olga, werkt daar een halve 

dag per week als vrijwilliger en ze stelde ons voor om eens 

een bezoek te brengen aan het Fort, wat door ons enthousiat 

onthaald werd.  Voor mij was het 2 jaar geleden dat ik er 

met mijn man, kinderen en kleinkinderen was geweest 

en die vonden het toen al geweldig.  Na deze hernieuwde 

kennismaking staat het vast: we gaan zeker terug.  

Ik kan niet anders doen dan het aanraden aan iedereen met 

kinderen tussen 8 en 12 jaar en aan alle mensen die graag 

iets bijleren alvorens te gaan terrassen! Allereerst ga je 

binnen in het onthaal (Napoleon toont de weg). Je kan je daar 

registreren en oortjes ontlenen die je later op je tocht nodig 

hebt.  Het avontuur begint al met het intypen van je naam 

en leeftijd zodat je een echt persoonlijk inkomticket hebt en 
zonder dat ticket kan je niet binnen. Je hebt het ook nodig 
doorheen het fort om bepaalde zaken te activeren.  
In het bezoekerscentrum staan de geschiedenis van het 

fort en de eeuwenlange strijd tegen het water centraal. Het 

interactief belevingscentrum vond ik geweldig. Via allerlei 
spelletjes maak je op een speelse manier kennis met de 

geschiedenis van het Fort. Je kan er met je persoonlijk ticket 
allerlei zaken uitproberen, een televisietoespraak houden, 

op consultatie gaan bij een dokter die, volgens  jouw leeftijd 
op je ticket, de ergste kwalen naar boven haalt. Via de 
oortjes kan je op het interactieve kerkhof luisteren naar het 
levensverhaal van de mensen die daar ‘begraven’ liggen.  Je 

kan een telefooncel ingaan en plots praten met, in mijn geval, 

een zekere Mustapha. Je wordt dan plots naar het hier en 

nu gekatapulteerd met al de problemen van de moderne 

immigratie erbovenop. Je leert een klein stukje geschiedenis 
van de Red Star Line, een rederij die een belangrijke rol 

heeft gespeeld bij de migratie van veel Belgen naar Amerika. 
Zo kan je opzoeken of er naamgenoten van jou destijds 
ook naar Amerika zijn vertrokken. Dit op zich vind ik al een 

goede referentie om later naar het Red Star Line museum in 
Antwerpen te gaan.  

Je kan er zelfs verdwalen in een glazen doolhof. Of je kan 

met je ticket proberen om een container te lossen en te 
laden. Kortom, ondanks onze leeftijd kwam toch het kind 
weer naar boven (of moet ik zeggen dank zij onze leeftijd!). 
We hebben bovenop de wallen gewandeld en van het 

uitzicht genoten van op de uitkijktoren. Je ziet dan aan de 

overkant Lillo liggen. Er is sprake van een steiger die men 

aan het Fort zou bouwen, zodat je van daar naar Lillo kan 

varen (en omgekeerd natuurlijk) met de veerboot. Om af te 

sluiten hebben wij op het terras natuurlijk de gebruikelijke 

pannenkoeken en wafels besteld en hebben we geproefd 

van het heerlijk biertje dat alleen daar wordt geschonken: de 

BONàPART en we moeten toegeven, het is lekker !

Dus lieve lezers en lezeressen, stap bij mooi weer op de 

fiets en ga eens richting Fort Liefkenshoek om een stukje 
geschiedenis op te snuiven. Terwijl je nageniet van een hapje 

en een drankje kunnen de kinderen lekker ravotten. Is dit 
reclame? Misschien wel, maar geef toe, het hoeven niet altijd 
pretparken te zijn.

We zijn naar het Fort gegaan omdat nu in het MAS in 

Antwerpen de authentieke hoed van Napoleon wordt 
tentoongesteld en dus, om de drijfveren van de man onder 

die hoed beter te verstaan, zijn we begonnen met één van 

zijn forten. Het MAS en natuurlijk het Red Star Line museum 

staan ook op ons te doen lijstje.    

Wat is er leuker dan samen met mensen die je al zo lang 

kent – uit het oog bent verloren – en teruggevonden hebt 

– leuke dingen te doen.  We hebben goed gelachen, we 

hebben onze broodnodige babbel gehad en nu kunnen we er 

weer een paar maanden tegen! Ik hoop alvast, dat als jij Fort 

Liefkenshoek bezoekt er evenveel van geniet als wij. 
En proost!

Veerle Reynders

Een bezoek aan Fort Lievekenshoek… een aanrader !
De afbraak van Briels, waardoor het 

uitzicht van Melsele verandert, van maart 

tot april 2013 (wordt vervolgd)

De kinderen uit de wijk op een communiefeest.



Het viergeslacht:Jasmien Vergauwen, Floortje Claessens, Martine Van Landeghem, Andrea Delia

Familie

Jasmien, Floortje, Martine, Andrea... het is leuk om in de krant te komen met een 

viergeslacht, voor deze keer in vrouwelijke lijn. Vroeger was het een zeldzaamheid, nu 

iets minder, zoals het in welvarende landen ook iets minder zeldzaam is geworden om de 

honderd te halen. 

Maar voor wie het mee mag maken, wordt het nog altijd als speciaal ervaren, als een diepe 

voldoening, een bevestiging misschien dat het bestaan in zijn of haar geval, op een sterke 

stam steunt die zal voortbestaan. Drie vrouwen en hun erfgename: veel reden tot ontroering 

en trots.

Het brengt ons bij het mysterieuze systeem dat familie heet. Families delen erfgoed en 

geven het door. Nee, niet de porseleinen vazen of de spaarboekjes op de bank zijn hier 

bedoeld: deze vier vrouwen delen hun genen en daaruit komt hun bijzondere band.

Mogelijk herkennen zij dat in mekaar, dat zij familie zijn, in de vorm van een aanleg, 

een gerichtheid, een speciaal talent of een dramatisch tekort dat zij delen, naast mogelijk 

uiterlijke trekken die onmiskenbaar op verwantschap wijzen over de generaties heen. En al 

is elk van hen in een andere tijd geboren en kind van die andere tijd, er is ook een lijn van 

gemeenschap en verband.

Elk van deze vrouwen vertegenwoordigt tevens een afzonderlijk gezin, gevestigd in zijn 

eigen generatie, cocon om het opgroeien van jong volk mogelijk te maken, zodat het leven 

kan bloeien en doorgaan. Die gezinnen kunnen best wel erg divers zijn. Zoals een stroom 

van bron tot monding door verschillende klimaatzones kan vloeien en daardoor anders 

wordt, zo tekent het karakter van een tijd de families die hem beleven. 

Er is altijd vastheid én (soms heftige) verandering. Dat kan veel strijd meebrengen tussen 

jong en oud, strijd tussen progressief en behoudend. Maar op die manier wordt de richting 

van de stroom nu eenmaal gekozen. Zo waren in onze cultuur de families tot een heel eind 

in de vorige eeuw nog hiërarchisch gestructureerd. Nu zijn ze democratisch geworden. 

Het is niet de enige evolutie. Ook ideeën en overtuigingen hebben hun momentum en hun 

vergaan. Niets ontsnapt aan de werveling van het geheel.

Een familie is een leerschool zonder sluitingsdagen, een miniversie van de maatschappij, 

een labo waarin de leden in echte of vermeende geborgenheid, ervaring opdoen over de 

dingen des levens: hoe te functioneren in de gemeenschap die groter is en zich daarbuiten 

aandient.

Een familie is een ongepolijst ervaren, zowel van samenhorigheid door dik en dun als van 

jaloezie, rivaliteit en strijd: al datgene waaruit the struggle for life bestaat, de spanning 

tussen hebben en ontbreken, begeerte en vervulling.

 

 Het doen en laten van de leden ervan zal gekleurd zijn door deze realiteit, door wat gezin 

na gezin heeft laten ontkiemen en heeft moeten ondergaan. Men zal eruit weg groeien en 

er weer naar teruggroeien in de diverse fasen van zijn afzonderlijk bestaan, beseffend dat 

uiteindelijk niets of niemand geheel afzonderlijk is.

Een familie is een cultuureenheid met eigen opvattingen en gewoonten, geheime 

levensplannen, rituelen en idealen, vaak niet beseft of niet uitgesproken maar werkzaam 

zeker. Er deel van uitmaken behoeft geen overleg en geen beslissing, de natuur  bepaalt het 

voor jou. Je ondergaat een familie maar je kunt ze ook vormen.

Je kiest haar niet, je wordt erin geboren, de omstandigheden wijzen je een plaats toe, je 

leeft ermee, er tegenin, er op afstand van, ermee in warme eenheid verbonden of als koele 

minnaar, je kunt er niet omheen dat zij een belangrijke rol speelt in je leven. En vice versa. 

In goedlopende families is men daarmee in het reine, kan men erkenning opbrengen en 

acceptatie, lost men de misverstanden op.

Maar je bent er je niet altijd van bewust. En je wil het ook niet altijd. Sommige 

familietwisten raken nooit beslecht en zijn bron van veel ongeluksgevoelens en 

chagrijn. Dan hapert het systeem omdat er geen duidelijkheid is, geen doorzicht en geen 

aanvaarding.

Je kunt het vergelijken met een wortelgestel: als het gezond en voedend is, gaan zijn leden 

vrij en in welbevinden hun leven in. Maar zelf heeft dat wortelgestel ook een “moeder”. 

Als het gevoed werd, kan het voeden. Anders produceert het schraalheid, onhelderheid en 

onrust. 

Zo kunnen ook gebeurtenissen, moeilijkheden of tekorten door generaties heen sijpelen en 

het normale leven verstoren, telkens weer, tot ze zijn opgelost of aanvaard. Dat kan, het 

is mogelijk harmonie te vinden, een individu kan in het reine komen met zichzelf en een 

heldere basis scheppen van waaruit te leven.

Moeten families perfect zijn? Hoegenaamd niet. Ze spelen hun rol en ze zijn wat ze zijn, 

niet helemaal maakbaar, niet helemaal uit handen. Er is gegevenheid en er is schepping. 

Dat opent enigszins perspectieven. Je kunt met je familie ook bevriend zijn. Op haar best is 

een familie soms een feest.

De Bombardonredactie

Tja, mensen vragen het al eens: “Wie zijn de schrijvers van Bombardon ? Op die vraag 

van sommige lezers drukken we hier de foto af.  (hun namen vind je ook in de colofon op 

de voorpagina) Op de foto van links naar rechts: Eli Janssens,Sidon De Coninck, Anne 

Ryckaert, Veerle Reynders, Lizy Scheltjens, Patrick Maes, Veerle Allaert, Magda Suy, Cecile 

Hennissen.(Ontbreken op de foto: Bram Massar en Riet Segers)

Wat doet Bombardon met je hoofd? Komaf maken met stress. 

Bombardon maakt je bovendien gelukkig!  Hij doorbreekt de dagelijkse 

sleur en voedt de creativiteit. Maar pas op, is wel verslavend, want 

sommige mensen lezen hem wel tweekeer en kunnen er maar niet 

genoeg van krijgen. Ze willen hem zelfs maandelijks in hun brievenbus. 

De wondermmooie beestige affiche van ’t VP.

Het VP is terug 
voor twee 
maanden pret en 
plezier!
Wanneer de andere jeugdbewegingen 

een zomerstop inlassen, komt het VP, het 

vakantiepatronaat van Melsele, tot leven. 

Zestien enthousiaste jongeren engageren zich 

elk jaar weer om de kinderen van Melsele 

en omstreken een onvergetelijke zomer te 

bezorgen. In en rond de lokalen van chiro Sint-

Gerolf weerklinkt tijdens de maanden juli en 

augustus geroep en getier en dan weet Melsele 

weer: De mannen van ’t VP staan weer paraat! 

Onze leidingsploeg bestaat uit jongens en 

meisjes tussen 17 en 20 jaar die naast het VP 

ook actief zijn in het Melseelse jeugdleven. Ze 

zijn actief in de kern van ons jeugdhuis Djem 

en geven leiding in een jeugdbeweging. In de 

zomer besteden zij hun vrije tijd heel graag aan 

het organiseren van activiteiten en uitstappen 

voor het VP. Enkele maanden geleden zijn 

wij begonnen met het vorm geven aan onze 

werking. En ik kan al verklappen dat de rode 

draad doorheen onze werking en kamp ‘DE 

ZOO’ zal zijn. Joepiejoepie, dat betekent dat 

leeuwen, apen, flamingo’s, olifanten en giraffen 
de Melseelse zomer zullen inpalmen!  

Omdat wij een organisatie zijn die moet 

rekenen op vrijwillige leiders en leidsters is 

het niet altijd gemakkelijk om genoeg leiding 

te vinden. Met oprechte spijt hebben wij 

beslist dat we dit jaar niet genoeg begeleiding 

hebben om werking te kunnen geven aan de 

kleutertjes. Wij vinden het heel belangrijk dat 

we ouders kunnen garanderen dat onze werking 

veilig en verantwoordelijk is en daarvoor zijn 

er meer leiders en leidsters nodig dan we nu 

hebben. Wij willen wel benadrukken dat deze 

verandering in het VP-landschap hopelijk alleen 

voor deze zomer is en dat we volgend jaar wel 

een leidingsploeg hebben die groot genoeg is 

om de kleutertjes terug te verwelkomen in het 

VP.   

Dit mag echter geen domper op de feestvreugde 

zijn. Wij hopen dat de jeugd van Melsele 

klaar is voor twee maanden dolle pret! Meer 

informatie krijgen jullie in ons jaarlijks boekje 

dat uitgedeeld wordt tijdens de eerste werking, 

onze infoavond en briefjes die we uitdelen 

tijdens de werking. Check ook zeker onze 

website https://sites.google.com/site/vpmelsele/ 

!Maxim Helincks en Anouk Suy, Volwassen 

Begeleiders van VP Melsele



Uit het schepencollege

De gemeenteraad besliste

11 februari

- Het college stelt een parkeerverbod in aan het begin van beide 

stukken Aardbeienlaan met de IJzerstraat.

- Het begin van de Rudolf Esserstraat krijgt rijbaankussens, de 

zachte variant van een verkeersdrempel. De Rudolf Esserstraat 

is de eerste straat op de linker kant bij het binnenrijden van de 

Spoorweglaan komende van de Grote Baan.

25 februari

- De woningen op het Melseelse Kerkplein op nummer 17 en 

18 (voormalige Bakkerij Stevens) blijven voorlopig staan. Het 

bouwdossier om een meergezinswoning met garages en kantoor te 

bouwen werd wederom geweigerd.

11 maart

- Het college gaat strenger optreden tegen de wildgroei aan 

wegwijzers naar allerlei bedrijven. Alle bedrijven met niet-

vergunde wegwijzers krijgen een brief. Indien ze deze niet zelf 

verwijderen zal de gemeente dit doen en de kosten doorrekenen.

18 maart

- Het college gaat een aantal verkeerssituaties aanpakken. Zo 

komen er zebrapaden op het kruispunt van de Spoorweglaan, 

Boomgaardstraat en Mispellaan. Daarnaast komen er wegneembare 

beugels in de Hazaarddam en een speciale stoeptegel uit het 

Octopusprogramma. Dit alles om een veiligere weg naar en rond de 

gemeenteschool De Toren te creëren.

- Er komen een pak bomen bij in het gebied Haegemolen in 

Melsele. Dat is het gebied tussen de Pauwstraat en Grote Baan. 

Het college schonk 50 bomen aan een 50-jarige en geeft ook 

toestemming om een geboortebos te ontwikkelen.

25 maart

- Er wordt een parkeerverbod ingesteld in de eerste pijpenkop 

van de Rudolf Esserstraat. Een pijpenkop is het bredere einde van 

een doodlopende straat, waar auto’s zich kunnen terugdraaien. 

Op het einde van deze eerste pijpenkop zijn echter ook fiets 
–en voetgangersverbindingen gemaakt naar de Molenbeekweg, 

Moerbeienlaan en Spoorweglaan. Geparkeerde auto’s zouden daar 

de doorgang kunnen beletten.

8 april

- Prins Laurent zal op 1 juni het benefietconcert van het 
Orgelcomité Melsele bijwonen in OC Boerenpoort.

- Het gemeentebestuur gaat niet in op de vraag van een bewoner 

om een scheiding te maken tussen de parkeerplaatsen op 

het Kerkplein en het voetpad tussen het gemeentehuis en de 

Torenstraat.

- Het college vraagt dat de Liefkenshoektunnel gratis opengesteld 

wordt tijdens de werken op de E34 (Expresweg). Het havenverkeer 

en de N70 (Grote Baan) slibben namelijk

regelmatig dicht.

26 februari

- Het laatste gemeenteraadslid werd ingezworen. Melselenaar Geert 

Noppe verbleef de voorbije 2 maanden in het buitenland en kon 

dus begin januari de eed niet afleggen. Noppe is raadslid voor de 
Groen-sp.a-fractie en is muzikant bij Yevgueni en Walrus.

- De gemeenteraad stemde in met het aansnijden van de laatste 

grote verkaveling in Beveren aan de Middenheide. Alleen Groen-

sp.a en OpenVLD onthielden zich. In dit binnengebied van bijna 14 

hectare zouden 300 woningen kunnen komen.

- De voltallige gemeenteraad stemde in met de aankoop van de 

woning op de Melseledijk 101. Deze aankoop is bedoeld om het 

kruispunt Melseledijk met de Brielstraat en Koolputstraat veiliger 

te maken, vooral dan voor de fietser.
- Het agendapunt van OpenVLD om overal een zone 70, 50 

of 30 in te voeren geraakte niet aan een meerderheid. Enkel 

Groen-sp.a stemde mee. De meerderheid pareerde het punt. “Het 

mobiliteitsplan is reeds in volle uitvoering en zal op hetzelfde 

neerkomen”, blokte schepen Van Roeyen (CD&V) af.

- Het punt van Groen-sp.a voor een actiever bosbeheer kon op 

meer enthousiasme rekenen bij de meerderheid, al leek vooral de 

opvolging van de kapvergunningen nog een heikel thema.

- Bij de toekenning van een beperkt aantal postjes voor de oppositie 

in een aantal besturen bleek het cordon sanitaire voor de eerste keer 

in Beveren doorbroken. Het Vlaams Belang kreeg een zitje in de 

Raad van Bestuur van de Archeologische Dienst Waasland. 

26 maart

- De raad stemde in met de verkaveling ten westen van de A. 

Farneselaan, tussen de Grote Baan en de Meersen. Het ontwerp 

voorziet in deze zone 36 bouwkavels voor halfopen en gesloten 

bebouwing.

Bombardon is er voor iedereen.
Bombardon is er voor de blije mens, de gekke mens, 

de taterende mens, de zingende mens, de protesterende 

mens, de hartige mens, de zachtmoedige mens, de 

emotionele mens, de ongedoopte mens, de talentvolle 

mens, de vergeetachtige mens, de muzikale mens, 

de zwijgende mens, de welopgevoede mens, de 

niets vermoedende mens, de illegale mens, de line-

dansende mens, de 3de wereldmens, de verliefde mens, 

de  ondernemende mens, de eenzame mens,de volkse 

mens… kortom Bombardon is er voor iedereen ! 

Marc Baetens uit de Pauwstraat onderneemt samen met zijn neef 

een pelgrimstocht met de fiets naar Santiago de Compostela. 
Zij vertrekken op zondag 5 mei en denken de tocht te maken 

in 32 dagen. Zo is de weg uitgestippeld. Als alles meezit. Een 

fietstocht maken naar dit bekend bedevaartsoord zit al lang in 
het hoofd van Marc. “Ik hou van avontuurlijke ondernemingen. 

Ik hoorde al heel wat verhalen van mensen die de tocht maakten 

en zag documentaires op T.V. Dat sprak me wel aan. Ik ben 55 

jaar en pas met pensioen. Het is een uitdaging en tevens een 

droom die ik nu wil verwezenlijken. Mijn neef Jefke maakte een 

familieboek. Mijn vader kwam uit een gezin van 20 kinderen! 

Het is een indrukwekkend familieboek geworden. Toen Jefke 

gestorven is heb ik samen met mijn neef Frank de beslissing 

genomen om naar Compostela te fietsen.”  
Marc en Frank vertrekken in Steendorp. Daar liggen de roots van 

de familie. “Hopelijk komt de pastoor de start zegenen, dat hopen 

we toch. Het afscheid zal wel emotioneel zijn want de hele familie 

is aanwezig. Ik neem een steen mee die ik, zoals elke pelgrim 

doet, bij Cruz de Ferro achterlaat. Mijn vader was metser en de 

steen die ik meeneem heeft mijn vader zelf nog in handen gehad. 

’t Kan maar een half kilootje meer zijn in mijn bagage. Ik zal dan 

mijn weg wel ‘verlicht’ verder zetten.  We doen de tocht zo sober 

mogelijk. Zeker geen hotels. Ik neem een tentje mee. Zo trekken 

we onze plan als we niet tijdig in een slaapplaats toekomen. 

Contact met thuis houd ik dagelijks met mijn GSM maar ik 

ga mijn vrouwtje toch een ouderwetse brief schrijven. En een 

dagboekje houd ik ook bij.“  

Marc is een getraind iemand. Zijn fietsmaat ook. Met zijn 
koersfiets maalde hij al heel wat kilometers af. De winter liet 
niet een ideale voorbereiding toe maar de conditie is er. Op de 

tafel ligt de kaart van Frankrijk open. Notities zijn al gemaakt 

en ze geven nauwkeurig de af te leggen kilometers per dag aan. 

Nuttige informatie kreeg Marc van de Brigands uit Haasdonk 

die vorig jaar met vieren de fietstocht ondernamen. “Ik heb hun 
route toen gevolgd en dat komt ons nu heel goed van pas. We 

volgen de duivenroute tot ver in Frankrijk en dan wordt het van 

bij de Spaanse grens de bekende Camino route. We doen dagelijks 

zo’n 75 km. Dat moet in de beginperiode wel wat meer zijn want 

eenmaal in de bergen zal het moeilijker worden. We willen zeker 

op 6 juni aankomen want onze echtgenotes staan ons daar op te 

wachten.” 

Martine kijkt er al naar uit. ” ’t  Is toch een hele onderneming. Ik 

ben benieuwd en kijk zeker uit naar de brief die ik ga krijgen”.  

Marc: ”Als we een kerkje tegenkomen gaan we daar een kaars 

branden. Onze tocht is een pelgrimstocht en ik ga ginder in de 

kathedraal ook een kaars aan steken voor al onze geliefden.“

De dorpsgazet is benieuwd hoe de tocht zal verlopen. We maken 

een nieuwe afspraak in de maand juni om Marc zijn verhaal 

neer te schrijven voor al onze lezers. Goede reis Marc en Frank, 

hou het voorzichtig en kom veilig en wel toe in Santiago de 

Compostela en onze zegen vanuit Melsele heb je mee!

De pelgrimstocht van Marc Baetens naar Compostela.

Ten oorlog
 Aloïs Seghers vertelt over de oorlog ’40-45.

Aloïs Seghers woont in de AVP-laan 124 en werd geboren 

in 1928. Zijn thuis was op Gaverland in de Luitenant Van 

Eepoelstraat. Aloïs is thuis in elke Melseelse vereniging. Daar 

leverde hij al eens dienst als vervoer voor de voettochten naar 

Oostakker, Ziekenzorg, Turnkring, het papier ophalen aan huis… 

Hij deed het allemaal met z’n bestelwagen, met veel plezier. Thuis 

waren ze met zeven jongens: Emiel, Gerard, Edmond, Aloïs, René, 

Jos en Robert. Alma was het enige meisje. Ze leeft nog. Vader was 

chape- en parketlegger. Aloïs ging met zijn vader mee.

Toen de oorlog uitbrak deed Aloïs zijn plechtige communie. Bij 

de ‘inkom’ van de Duitsers is een obus in het huis geslagen en 

alle ruiten waren stuk. Wij zaten in de kelder, doodsbenauwd. 

De Duitsers zaten ergens achter Cortewalle en schoten naar de 

Fransen die hun kanonnen hadden opgesteld in de Leliestraat 

(Speelplein Bartje).

In de Meersen is ook nog een V1 gevallen en die put is er nog 

altijd. Langs de Grote Baan trokken hele groepen vluchtelingen, 

bang voor de oorlog. Het was chaotisch. 3 broers en ikzelf werden 

opgeëist en we moesten naar Frankrijk. We maakten er barakken 

voor de Duitse soldaten in Marchevalle dicht bij Soisson. Ik 

was 14 jaar en was de loopjongen voor de voeding en de opkuis 

van het verblijf. Ik kende in ‘t Frans enkel het Onzevader en 

het  Weesgegroet. Pastoor Steenssens van Beveren had ons dat 

geleerd in de zondagsles. Die was graag gezien in Beveren maar 

meer Frans als dat kon hij zeker niet. Ik vroeg bij de bakker een 

lapin (konijn) en had niet door dat het un pain moest zijn. Bij 

een Vlaamse boer in Frankrijk konden we alles krijgen. Ik was 

er eigenlijk wel goed, dicht bij mijn broers. Onze ouders thuis 

hadden onze rantsoenkaarten en een kleine pree van ons werk. 

Daar konden ze iets meer mee doen. Als we voor 6 dagen naar 

huis kwamen brachten we spek en boter mee. Dat mocht wel niet 

maar we verstopten dat in ons valies met dubbele bodem. Als we 

‘opreden’ deden we tabak mee vanuit Kortrijk.

Ons moeder kookte altijd soep. De polder, alles wat voor de 

zandbaan lag, dat was onze grote tuin. Daar kon je van alles 

vinden. Thuis hadden we 2 geiten. We gingen gras snijden voor 

ons geiten en brachten ook groenten mee.(lacht) Ons moeder kon 

goed pap koken. Niets ging verloren. Ze kon van restjes nog iets 

goed maken. We hebben nooit honger gehad. Er was ook geen 

luxe. Op de boterham kwam ofwel boter ofwel confituur. Nooit 
twee dingen tegelijk. Armoede zat tijdens de oorlog vooral in de 

steden. Op de buiten hielpen de mensen mekaar. Ikzelf ben een 

zachtaardig mens. Ik probeer met iedereen in vrede te leven. Ik 

kan zelfs geen beest pijn doen en vraag me niet om een kip te 

slachten. Dat krijg ik niet over mijn hart.”   

Kom bij de ‘vrienden 

van de chiro’.’
Er is een nieuwe groep opgericht in Melsele: Vrienden van de 

chiro. Wie ooit in aanraking kwam met de chiro raakt die gedachte 

nooit meer kwijt. Het familiaal gevoel, het avontuur, de fantasie 

en de kameraadschap dat blijft, een heel leven lang. Om die 

gedachten levendig te houden is de nieuwe beweging opgericht. 

Wie wil toetreden betaalt 2 euro als lidgeld en krijgt hiervoor 

regelmatig berichten over de chiro en wordt uitgenodigd bij een 

gezamenlijke activiteit. We proberen via email zoveel mogelijk 

mensen te bereiken maar wie niet overweg kan met de computer 

krijgt het nieuws per brief aan huis. “‘Vrienden van de chiro’ zal 

gedoopt worden in de loop van september in PC Sabot. Om lid te 

worden stort je het lidgeld op rekeningnummer 

BE02 0882 5990 6340. Vermeld je naam en adres. Je kan mailen 

naar vriendenchiromelsele@hotmail.com. 

Al wie een chirohart in zich draagt, nodigen we uit om lid te 

worden: oud-leiding, oud-leden, kookploegen…

Heb je goestink? Laat het ons dan weten.

De initiatiefnemers: Anne-Marie Van Hoyweghen, Dirk Van 

Esbroeck, Danny Van Mullem, Wies Truyman, Kurt Helinckx, 

Marina Stuer, Frans Verelst, Greta De Vogel, Sabine Van 

Goethem, Renaat De Witte, Leen Vansevenant, Johan Hernalsteen, 

Mieke Van Hove, Veerle en Kristel Heyndrickx, Lutgarde De 

Strooper, Cecile D’Hollander, Sidon De Coninck.



Mogen we een foto nemen voor Bombardon ? 

Even kijken in de lens van de camera en daarna weer 

gewoon de draad opnemen waarmee men bezig is, 

wetend dat men vereeuwigd wordt in de dorpsgazet van 

Melsele. Kijken dit keer mee:

1 Leonard Van Hal

2 Christine Smet met Annie Vergauwen

3 Wouter Timmerman

4 Lesley Claessens met zoon Vince

In de lens

4 maart was voor Hans Cools een zwarte dag. Die dag viel hij, bij werken aan een dak, van een hoogte van 3,20meter. “En ik had 

nog tegen mijn helpers gezegd dat ze voorzichtig moesten zijn en de eerste die viel was ikzelf.” Hij werd door de MUG naar het 

ziekenhuis gebracht. Hans herinnert zich totaal niets meer van het gebeuren. Hij verbleef drie dagen op intensieve en daarna nog 

vijf dagen op ziekenkamer. “De tweede dag ben ik uit coma gekomen. Een week later was ik al terug thuis. Ik besef dat ik oneindig 

veel geluk heb gehad.  Ik volg voor het moment kine. Sinds vorige week voel ik me eigenlijk heel goed. Ik ben momenteel zo’n 

95% van wat ik geweest ben. Met veel geduld komt alles weer goed, zeggen de dokters. Het doet wel deugd dat vele mensen met 

me inzitten. Na zo’n ervaring ga je de dingen anders bekijken. Mijn zaak is in goede handen en ik moet niet noodzakelijk alles 

meer zelf doen. Ik heb na mijn ongeluk een ander gevoel en een andere kijk op de dingen. Maar ik besef wel dat ik door het oog 

van een naald ben gekropen.“

Melseelse dorpsburgemeester bijna weer de ‘oude’.

Maria die tussen de 

linden van Gaverland 

gaarne vertoeft.
We meldden vorig nummer dat de versleten 

kerselaars in de oude beeweg (gemeentelijk parkje) 

vervangen werden door eiken. We hadden het 

mis! Het zijn linden die er geplant zijn. Maria zal 

zodoende nog meer tussen lindebomen vertoeven. 

Deze bomen geven tijdens de bloesemtijd een zoete 

geur af waar duizenden insecten op af komen. 

Zelfs de voorbijganger raakt bedwelmd door de 

betoverende geur. Van de bloesems kan je thee zetten 

die bloedzuiverend is en voor genezing zorgt. Van 

mirakels gesproken! Dat Maria daartussen gaarne 

vertoeft, is op Gaverland en ver daar buiten, al eeuwen 

bekend. Deze maand zullen weer honderden mensen 

op bezoek komen. Leve de meimaand!

Dorpsfeest 2013: 
28 juli verkiezing 
dorpsburgemeester.
Het is een jaarlijkse gewoonte: het weekeind van 27 en 28 

juli is er het dorpsfeest. Op zondag is er de verkiezing van 

dorpsburgemeester 2013-2014. De huidige burgemeester Hans 

Cools geeft dan zijn lint door aan zijn opvolger. Wie dat wordt 

bepalen een ludieke quiz over Melsele en enkele praktische 

proeven. Wie graag meedoet laat het weten aan Hubert Van Eyck, 

tel. 0496 38 65 14, Sidon De Coninck, tel. 03 775 13 69 of Karel 

De Meulenaere, tel. 03 775 39 74  

Wildhaken en –breien.

Het wildhaken en –breien zit in de lift. In het kleuterschooltje van 

Gaverland hebben ze er werk van gemaakt. Het toegangshekken   en 

de centrale boom ontsnapten niet aan een inpakbeurt. Heel kleurrijk 

en warm tijdens de koude dagen van de veel te lange winter. 

Natuurliefhebbers waarschuwen wel dat een aangeklede boom daar 

hinder van ondervindt. Onder de wol nestelen zich schimmels en 

krijgt de schors minder ‘ademruimte’. Of was die inpakbeurt eerder 

als lokmiddel bedoeld voor de opendeur van 4 mei ? 

In memoriam Staf Van Hove (1930-2013)

In het aprilnummer van 1983, het eerste nummer van Bombardon, vertelde Staf over zijn 

jeugdjaren en over zijn hobby’s. De tuin was voor Staf een passie. Hij kweekte biologische 

groenten. De eerste jaren waren moeilijk want de grond was ziek en moest zich aanpassen. Het 

lukte en Staf plukte er gezonde vruchten van. Sceptici vonden het maar niets maar Staf zette door 

en overtuigde velen van de noodzaak van biologisch tuinieren. Later werd Staf lid van de groep 

compostmeesters, bij Ibogem. Hij leerde Beveren composteren en met fierheid toonde hij thuis zijn 
compostbakken aan al wie er om vroeg. Velen kwamen raad vragen en Staf stond hen enthousiast 

en minzaam te woord. Ook werden honderden nestkastjes door Staf  als bouwpakketjes uitgedeeld 

op compostdagen. We zegden het al: Staf was een  minzaam man en dat kwam hem goed van pas 

in de rol van Sinterklaas die hij vele jaren met grote zorgvuldigheid speelde. In een waardigheid 

die bij een Sint past kwam Staf bij honderden en honderden kinderen. Die zullen zich van hem 

wel niets herinneren want daarvoor was de vermomming tot in de perfectie toegepast. Op sociaal 

gebied was Staf actief in KWB en ACW en in de Gaverlandwegel, de kleine wijk, waar hij door 

iedereen ‘Vokke’ werd genoemd. ‘Vokke’ was hij ook voor zijn echtgenote en kinderen die  hem 

het hards zullen missen. Een goed mens is gestorven. Omwille van zijn groot sociaal engagement 

en zijn concrete inzet voor een betere wereld verdient hij deze hulde in Bombardon. 



In de lijst van Melseelse verenigingen op de website van de gemeente, dook onlangs 
de naam van deze vereniging op. Heeft dat iets te maken met het iniatief ‘Montmartre 
op Hof ter Saksen’ de voorbije zomers? Even informeren bij voorzitter Lut De Baere, 
secretaris  André Forsthoff en bestuurslid Hugo Van de Velde.

Wat is Kunst-Montmartre?

Lut: Wij hebben inderdaad deze vereniging opgericht met een specifieke bedoeling, 
namelijk het behouden van het initiatief ‘Montmartre op Hof ter Saksen’.  Wij, dat zijn 
vier mensen: André Forsthoff, Hugo Van de Velde, Nicole Van Steelandt en ikzelf. 
Hugo: Wij verenigden ons rond de oorspronkelijke initiatiefnemer André Forsthoff die 
enige jaren geleden onder de vleugels van de Sint-Janskunstvrienden dit evenement 

opstartte. Een paar jaar geleden zijn wij met enige mensen van de kunstenaarsgroep 
begonnen met helpen. Eenvoudige zaken zoals de auto’s en de mensen op hun plaats 

brengen, alles afruimen, de tent zetten enz.
‘Montmartre op Hof ter Saksen’, hoe is dat juist begonnen?

André: Het idee om een openluchttentoonstelling te organiseren in combinatie met 
muziek in het decor van een uitzonderlijk park leek een formule die toeschouwers én 

kunstenaars zou aanspreken.

Dankzij de financiële steun  van de gemeente was het evenement gratis voor de 
bezoekers. Tijdens de eerste editie konden wij rekenen op een dertigtal kunstenaars. 
Wij werden ook overspoeld door meer dan duizend bezoekers de eerste dag van het 

evenement. Elk jaar groeit het aantal deelnemers en bezoekers. Om de continuïteit 
van dit evenement te garanderen hebben we dus de vereniging ‘Kunst – Montmartre’ 

opgericht, we zijn erkend door de gemeenteraad op 21 februari van dit jaar. 

Na de aanvankelijke samenwerking met de Sint-Janskunstvrienden, organiseer ik nu het 

project samen met enkele andere kunstvrienden. Lut De Baere werd voorzitter, ikzelf 
zorg voor de administratie en het dagelijkse secretariaat. Nicole Van Steelandt en Hugo 
Van de Velde zijn twee onmisbare schakels die het geheel volledig maken.

Hebben jullie nog andere doelstellingen? En zijn jullie zelf met kunst bezig?

Naast het organiseren van het evenement ‘Montmartre op Hof ter Saksen’, willen 

we mee elke vorm van plastische kunstbeoefening of kunstambacht bevorderen, 
stimuleren en promoten.  Misschien organiseren we later nog andere activiteiten. 
En we zijn alle vier op onze eigen manier met kunst bezig  (schilderen met olieverf en 

aquarel en grafiek), maar zonder daarmee professionele ambities te hebben. De liefde 
voor kunst loopt als een rode draad door ons leven en creëert een band . 
Worden bij de Montmartre-evenementen ook andere kunstkringen van Beveren 

betrokken?

Alle verenigingen, individuele tekenaars, beeldhouwers, grafici, fotografen of 
andere kunstbeoefenaars zijn welkom op ‘Montmartre op Hof ter Saksen’. De 

kunstverenigingen worden speciaal uitgenodigd om hun leden te stimuleren aan het 
evenement deel te nemen,  wij bezorgen hen affiches, flyers, inschrijvingsformulieren 
enz. Het gemeentebestuur steunt het initiatief zowel materieel, financieel als moreel.
Wanneer vindt de volgende editie plaats? 
Iedere eerste zondag van juli, augustus en september: dus 7 juli, 4 augustus en  1 

september

(AR)

Meer info? Lut De Baere, Alice Nahonlaan 7, Melsele, gsm. 0476/970589 of André 
Forsthoff, Azalealaan 19, Beveren, tel. 03/7753620

Samen sterk: Kunst-Montmartre

Lut De Baere

Hugo Van de Velde

Gevleugeld

We trekken schrijversgewijs verder en belanden vanuit de Alice Nahonlaan in de 

Emiel Fleerackerslaan, de verbindingstraat  tussen de Alice Nahonlaan en de Bergmolenstraat.  Maar 

wie was Emiel Fleerackers?

Emiel Fleerackers werd geboren te Turnhout op 17 april 1877. Hij schreef behoudens gedichten en 

verhalen ook toneelstukken, stelde schoolboeken samen en vertaalde anderstalig werk. Hij trad in 1899 

toe tot de Jezuïetenorde en werd priester gewijd op 27 juli 1913.  Hij overleed in Antwerpen op 1 juli 

1948.

Emiel Fleerackers wordt beschouwd als één van de Kempense vertellers, wat hem ook wel eens de 

naam van ‘de Turnhoutsche Uilenspiegel’ opleverde. Zijn fijnzinnig en humoristisch oeuvre was ooit 
razend populair bij het katholieke lezerspubliek. Lekker, sappig, boeiend. Met die adjectieven werden 

de geschriften van Emiel Fleerackers meestal getypeerd. Ook de woorden volks, eenvoudig en grappig 

keerden vaak terug. Vandaag echter zou zijn werk naïef, braaf en oppervlakkig worden genoemd. Het 

ademt de nostalgische sfeer uit van een doorzichtige halve bol waarin het begint te sneeuwen zodra 

ermee wordt geschud. Elk verhaaltje was zoals het stilleven in die bollen: een onschuldig tafereeltje, 

dat inmiddels definitief is ondergesneeuwd.

De Vinke

Nooit en hoorde ik door de bomen 

‘t Klinken van de vinke slaan 

Of het heeft me… God vergeef ‘t me… 

‘t Heeft me deugd aan ‘t hart gedaan.

‘t Vinkske door de dreve 

Nauw me komen ziet 
Of – dat staat geschreven - 
‘t Kettert: “Jezuïet!…Jezuïet!”

‘t Zit er op een tekske 

Vingers in zijn bekske 

En het scheldt en fluit, 
Krek ‘ne straatschavuit : “Jezuïet.”

‘t Smijt zijn melodieke 

Keur- en kunsteloos, 
Lapke van een lieke, 
Vodje van een voois: “Jezuïet!”

Is zijn keel te gader 

Strijkstok en viool 

‘t Leerde ‘t van zijn vader 

In de hageschool : “Jezuïet!”

‘k Sta ne keer en ‘k kijke… 

‘t Houdt eens op ne keer, 
Kijkt een vansgelijken 

En… het kettert : “Jezuïet!”

‘k Sta nu stille en pleite: 
- Zeg eens, vriendje, daar… 

Iets me te verwijten?… 

Neen?… Wel houd dan maar: “Jezuïet”

- “Sluit dan uwe molen… 

Heb ik ooit van u 

Mier of maai gestolen?… 

Sa! Wat zegt ge nu? “Jezuïet!”

- “Schelden is geen rede, 
Schuiflen geen verdriet, 
Kom maar eens beneden, 
Hier zo op mijn hand. “Jezuïet!”

“Mag ik met geen oge 

U dan eens bezien ? 

Spot gij met mijn toge… 

Met mijn tik misschien? “Jezuïet!”

- “Spreekt gij nog al rappe… 

Maar kom eens beneen, 

Emiel Fleerackerslaan

Dat we ‘t ding eens gaan lappen 

Onder ons getween! “Jezuïet!”

‘k Peins ik moet hem paaien 

Jodenser manier… 

- “Vink, hier zit een maaie”… “Jezuïet!” 

- Vink, ne vette pier!”, “Jezuïet!”

- “Vink, daar zit een klamper!” 

Frrt!… en weggestouwd! 
‘k Hore nog eens amper 

Piepen door het hout: “Jezuïet!”

Al gelijk toch !… Nooit en hoorde ik 

Door de bomen ‘t ketteren van de vinke 
slaan 

Of het heeft me, God vergeef ‘t me… 

‘t Heeft me deugd aan ‘t hart gedaan !

De ‘mannetjes’ vink in onze tuin, ook ‘suskewiet’ 

genoemd omwille van zijn slotakkoord bij het 

zingen. Machtig.



Na een veel te lange, koude winter die maar blijft duren, is het 

eindelijk lente. De lente is in het wit begonnen maar nu mogen 

we stilaan uit onze winterslaap ontwaken.

Om de lente goed van start te laten gaan, heb ik eind februari 

besloten mijn living in een nieuw kleedje te steken. En het 

resultaat mag er zijn, al ben ik blij dat je zoiets maar om de 

zoveel jaar doet. Dan heb ik het vooral over de puzzeldozen van 

ikea en het uit- en inladen van kasten. Allemaal dingen waar ik 

weinig of niet bij kon helpen. Gelukkig heb ik een super familie 

en assistentjes waar ik kan op rekenen.

De kluisjesdienst van Beveren is het hier komen schilderen. 

Elke inwoner van Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke (+ 

deelgemeenten) kan beroep doen op de klusjesdienst Beveren. 

Je kan ze ondermeer voor volgende klussen laten komen: 

tuinonderhoud, beperkte schilder- & behangwerken, sanitair, 

reparaties aan meubels of kasten, bijwerken, bezetten, plamuren 

van muren. 

Er zijn twee soorten tarieven:

-gewoon tarief: 27euro per uur en 10euro verplaatsingskosten

-sociaal tarief: (inwoners die de verhoogde tussenkomst in de 

ziekteverzekering genieten of een attest van het OCMW kunnen 

voorleggen): 10euro per uur en 5euro verplaatsingskosten.

Info: 03/750.97.17 of e-mail: klusjesdienst.beveren@gmail.

com

20 april ging ons nieuw zwembad in Beveren open. Per mail 

vroeg ik of het toegankelijk was. Hiermee bedoel ik: toegankelijk 

op alle vlakken. Ik het kreeg het volgende antwoord: ‘Het 

hele complex is toegankelijk voor rolstoelpatiënten. Als je 

in de inkomhal komt is er een lift voorzien die je tot aan de 

kleedkamers brengt. In de gang van de groepskleedkamers is de 

eerste kleedkamer voorzien voor rolstoelgebruikers. Naar het 

sport en instructiebad kan je via een schuine helling en zo kan je 

dan ook naar het recreatiegedeelte en naar het wellnessgedeelte. 

In het zwembad is een tillift om de mensen in het water te 

helpen. 

Het zwemmersterras in de recreatiezone is met een schuine 

helling en dus ook toegankelijk met de rolstoel. Via de lift in de 

inkomhal kan je tot bij de behandelingsruimtes voor de wellness. 

In de wellness is een rolstoellift voorzien om van het ene verdiep 

naar het andere verdiep te gaan.’ Alle delen zijn dus aangepast en 

toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

Ik ben super benieuwd en ga dit zeker gaan uittesten!

We zijn eind april. Na 4maand en half komt er eindelijk een 

einde aan de poetsdienstellende. Ik zat van midden december 

vorig jaar zonder vaste poetshulp. Sindsdien kwam er vervanging 

om de zoveel weken. In de afgelopen maand april kreeg ik zelfs 

maar 1 keer poetshulp.

Naast dat probleem kwam daar nog het vooruitzicht bij dat ik, 

op de feestdagen 1,9 en 20 mei, niet uit mijn bed geholpen zou 

worden. De weekenddienst zat vol en ze konden mij er onmogelijk 

bij nemen. Maar ook dit lijkt nu ineens opgelost te zijn. 

Het is wel zo dat ik serieus heb moeten aandringen en mijn 

contacten erbij heb moeten halen. Anders had ik 3 dagen in bed 

moeten blijven liggen.

Even voor alle duidelijkheid: de hulpverleners van het OCMW 

doen hun werk voortreffelijk.

Laat ons hopen dat de communicatie in de toekomst beter en 

vlotter verloopt. 

Op zo’n momenten voel je je pas echt afhankelijk en besef je pas 

dat alles door 1 schakel in de soep kan draaien. Hoe zelfstandig 

je ook bent.

Vzw Onafhankelijk Leven gaat in september met een 10tal 

vrijwilligers met een beperking naar de Straatsburg Freedom 

Drive. Als trouwe actieve vrijwilliger van de organisatie ga ook 

ik mee.

Een beetje uitleg: 

Door de economische crisis en de daaruit volgende politieke 

beslissingen worden de fundamentele mensenrechten van 

personen met een beperking ondermijnd, dit doorheen heel 

Europa. Deze rechten worden nochtans gegarandeerd door 

het VN verdrag voor personen met een beperking, dat ook 

door België, Europa en de meeste van zijn lidstaten werd 

goedgekeurd.

Wij ontvangen sinds het begin van deze crisis alarmerende 

berichten van vele leden over de negatieve gevolgen van 

besparingen op diensten en regelingen die een onafhankelijk 

leven voor personen met een beperking mogelijk maken, zoals 

persoonlijke assistentie, maatschappij gebaseerde diensten en 

directe financieringssystemen. 
Tijdens de Freedom Drive in Straatburg willen we deze 

problemen onder de aandacht brengen. We zullen met Europese 

parlementariërs gaan praten én actie voeren aan het Europees 

parlement. 

10 vrijwilligers met een beperking willen actief meedoen met de 

Freedom Drive en hebben jullie steun nodig. Alle sponsoring is 

welkom. Dit kan door te storten op het rekeningnummer:

BE 5230 8055 4434 BIC TRIOBEBB met vermelding Freedom 

drive Fonds (bedragen vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar).
Dankzij jullie steun kunnen we ervoor ijveren dat Onafhankelijk 

Leven een recht blijft. Ik beloof jullie plechtig dat ik de volgende 

edities uitgebreid verslag zal uitbrengen over de verdere 

ontwikkelingen en sponsoracties!

Alvast bedankt voor jullie steun!

Lizy

Ons Meilses dialect:

grappig en sappig.

Fiësten
Der woardier wa afgefiëst! At koudis en doonker 
en de dauge kurt zijn, den trekkewij ons een 

bitsjen trug nar binnen. We zoekn tgezelschap 

va vrienden of familie en wijmauken tijd om te 
fiësten. Tis kestag, tis nievejoar…, of we smiëiren 
mee tmeziek, mee de vielokluup, de voetbal 

of mee taaceewee, de femma, de landelekke 

gilde, de kvlv, of markant. We dreenken ne 

nievejoarsborrel mee de geburen, we eten veur 

de chiro en ontbijten veur India, we dreenke 

wijn veur Brazilië en kiëpen manderinekes veur 
de klj, we schuiven aan e kaustoffelken veur 
ziekezurg en slurpen de spaggettie op in tschool 
van de kinderen. Da kwam aml guulgoeduit 

want de winter duurde lank en op die manier 

passeert den doonkren tijd. Dermee paasdewij:  
zommedèn de blommekes ies nie buitezetten 
meete meinsen van den Bombardon? En da eiwij 

gedaun vazoegau at diëste zon eur liet zien. Nie 
mee veel bullingen of zwoare kost, mar seempel 

en vandentijd: mee een brunchken! Ad elk wa 
meebringt staut de toffel sebiet vol en is er veur 
iederiën ne farmen overvloed. Spijtig dasse der 
aml nie bij koste zijn. Sommige medewaarkers 

moesten nar een ander fiestsjen. ’t Is gelek 
ofdamme zeigen: der woardier wa afgefiëst.
En nau datte daugen lingen en de zon verwacht 
woart, kommen de tuinfiestsjes op gang, 
de komminiefiestsjes, de lentefiësten, de 
strautfiësten, de karremis, en nie te vergeten: de 
iëirebezefiësten. En nau datte meinsen van Briels 
er ulder slaupen nie veur moete lauten, want tot 

in Beveren zulleze da nie oëren, keunezin de teint 
ulder ies goe laute gaun, aloewel… op tkarkplaan 
woënen nog meinsen.
Mar va meziek gesproken… veur wie dakkik ies 
giëren e fiëstsje zou geven ierbijoons, da is veur 
al die groepen van jonge muzikanten in Meilsen. 

Dassijn der alwa! Mar iëntjen zok spisjaul willen 
noemen: Yevgueni. E muziekgroepke mee 

vanin tbegin twee meinsen van Meilsen derbij: 

de Maarten en de Geert en uldere groep is 

wiëireldbekend in guul Vlaunderen en Holland. 
Ulder liekes woare veel gedroad op de radjo. 

Ze zinge schoën in tfloms en uldere muziek is e 
plezier om nar te lustren. En gegget zeker oek 

goërt op den tv: zijn ne prijs gewonnen. Nog 
giëklaaprisken! In tsportpalaas van Antwaarpen 
kregeze ‘de prijs van de vlomse gemiënschap 
voor muziek 2011-2012’. ‘twas de miniester 

vakuultuur Joke, die hem ulder gegeven eet. En 

toch blijven die jonges iënvoudig, vriendelek en 
nie aschrant!

Atta gië fiëstsje wiërt is.

Kestag: Kerstmis

Smiëiren: teerfeest houden
Kiëpen: kopen
Aml: allemaal

Guulgoed: heel goed

Dermee paasdewij: daarmee dachten wij

Bullingen: bloedpens

Sebiet: meteen

Toffel: tafel
Vazoegau: van zohaast 

Gelek ofdamme zeigen: zoals we zeggen

De teint: de tent

Karremis: kermis

In tfloms: in het Nederlands
Zij gewonnen: ze hebben gewonnen

Klaaprisken: klein prijsje

Tsportpalaas: het Sportpaleis

Ulder: aan hen

Aschrant: aanstellerig

Rozengeur en maneschijn

Eerlijk nieuws

Sinds kort is er (terug van lang weggeweest) Pisco uit Chili 

in de winkel. Je kan enerzijds de pure pisco vinden en 

daarnaast ook de Pisco Cremisse. Pisco is een typische drank 

uit Peru en Chili. De Pisco 40° is een zeer zachte Pisco op 

basis van de aromatische muskaatdruif, die zijn exclusief 

karakter kreeg door een dubbele destillatie en 5 maanden 

rijping op vaten van Amerikaanse eik, gevolgd door 2 

maanden rust voor botteling. Deze drank is amberkleurig, 

met gouden reflecties en zij heeft aroma’s van honing en 
gedroogde bloemen, met hints van vanille en een verfijnd 
muskaatboeket. Bij het drinken proeft men een volle 

ronde smaak, romig en evenwichtig met zoete toetsen van 

gekonfijte vruchten en karamel, vanille en banaan. Het is 
aanbevolen deze pisco koel (10°C) en puur te drinken, met 

of zonder ijs. De fles heeft een inhoud van 70cl en kost 
20,25euro. 

Het andere product, de Pisco Cremisse 17°, is een likeur 

gebaseerd op Alto del Carmen-pisco en room met de 

kleur van koffie met melk. Je ruikt de intense zoetheid 
en een aroma van karamel. Je kan het puur drinken of als 

cocktailbasis. Ook deze fles heeft een inhoud van 70cl en 
kost 12,95euro.

Beide producten komen van de coöperatie CAPEL, 

die zich als belangrijkste doel stelt ‘het verbeteren van 

de levenskwaliteit van de leden’, door een moderne 

bedrijfsvoering met grote aandacht voor kwaliteit. De 

impact op de streekontwikkeling is enorm: aankopen van 

landbouwbenodigdheden aan verlaagde prijzen en op 

krediet, gezondheidszorg, studiebeurzen zijn maar een greep 

van de realisaties van CAPEL.

Zin om een echte Café Chileno te maken?

Dit heb je hiervoor nodig: 50ml Pisco 40° en evenveel 

straffe koffie en slagroom, 2 eetlepels suiker en een snuifje 

chocodrinkpoeder. 

Bereiding: giet de pisco in een steelpan en voeg de suiker 

toe, verwarm op een zacht vuur en roer tot de suiker is 

opgelost en het geheel wat stroperig wordt. Doe dit in een 

glas en giet er de koffie voorzichtig (met de bolle kant van 
een lepel) op, vervolgens de licht opgeklopte slagroom 

voorzichtig op de koffie gieten en afwerken met een snuifje 
chocodrinkpoeder.

Geniet!

Als je pisco komt halen in de winkel, kijk dan ook eens naar 

ons aanbod Ecoverproducten. Dit zijn milieuvriendelijke 

was- en verzorgingsproducten, waarvan  de meeste ook 

hervulbaar zijn, en dit aan een veel lagere prijs, wat goed is 

voor milieu en portemonnee. 

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers om ons 

winkelteam te versterken. Heb jij zin om met ons mee te 

werken? Info wwmelsele@gmail.com, bel Veerle Allaert (03 

775 63 27) of vraag het aan de vrijwilliger van dienst in de 

winkel. 

Welkom!

Picknick je mee?

Op zondag 19 mei van 12 tot 14 uur 

organiseert Wereldwinkel Beveren een 

picknick op Hof Ter Saksen. Er zijn ook 

activiteiten in het park voor groot en klein. 

Volwassenen 7 euro en kinderen 5 euro. 

Inschrijven via beveren@oww.be of in de 

wereldwinkel zelf in Beveren !



Een foto, zoals je Melsele nog nooit zag ! Een beeld genomen vanop de kraan bij nieuwbouw Briels met de camera als een wang gelegd langsheen de kerktoren met zicht 

op de industrie, slechts een boogscheut verwijderd. Vloek of zegen ? Tja, ‘t is zoals je het bekijkt.   (Foto Jan Verstraeten)

In de nieuwsbrief van buurtwerking De Vesten 

verheugen de bewoners zich op de aanleg 

van een terras aan hun ’t Spilplantje, zoals 

het buurthuisje noemt. In afwachting van 

die realisatie is het buurthuis elke dinsdag 

open van 14 uur tot 20 uur. Iedereen is er 

welkom. Ook kan je in het wijkblaadje 

lezen dat het ongenoegen groot is naar de 

Maatschappij voor Huisvesting toe. Nog altijd 

zijn de contacten zeer stroef en wordt er niet 

meer geloofd in de mooie beloften van de 

maatschappij.

Woensdag 8mei.

14.00u:seniorennamiddag met clown Rocky, Christoff en 

Lindsay.

20.00u:quiz,de slimste straat van Melsele.

Donderdag 9 mei.

15.30u:wedstrijd aardbeigedichten.

20.30u:verkiezing prinses.

Vrijdag 10 mei.

14.00u:petanque  tornooi.

21.00u:beesparty.

Zaterdag 11 mei.

13.00u:rit met oldtimers.

21.00u:Meilsen zingt met UDO.

Zondag 12 mei.

9.00u:bezenfeest, dorpsterras.

9.30u:fietszoektocht.
13.30u:aardbeirun.

Programma aardbeifeesten 2013

Ruggen

Ruggen van mensen zijn anoniem. Of toch weer niet ? Ze geven allerlei prijs over 

de persoon, zoals man,vrouw,kind,oud,jong,groot,klein,dik,dun…

Je hebt ruggen die ijzersterk zijn, lenig, zwak, pijnlijk…Ruggen… ze zeggen veel 

maar op papier geven ze maar de helft van de waarheid weer.

Laatste kloosterzusters weg uit Melsele.

Het kloosterleven in Melsele is uitgestorven.  De laatste twee 

zusters verlieten op vrijdag 12 april Melsele om naar Beveren 

te verhuizen. Een historische datum voor Melsele.. Zuster 

Christiane(78) en zuster Lamberti(84)verbleven tot dan in de 

Sint-Elisabethstraat 50.  Beide zusters waren goed bekend 

omwille van hun vele jaren inzet in het Melseelse onderwijs 

van de lagere school.  Vanaf 1826 verzorgden de zusters van 

Liefde van Jezus en Maria arme en zieke ouderlingen en zorgen 

zij voor gratis armenonderricht. De kostschool begint in 1834 

aan een lange bloeiperiode. In 1971 sluit het bejaardentehuis. 

Het internaat Onze Lieve Vrouw van Gaverland volgt in 

1975. Stilaan trekken de zusters weg. De onderwijsactiviteiten 

smelten samen met Beveren.(Sint-Maarten) Het kleuter- en 

lagere schoolonderwijs worden evenwel behouden en een 

nieuwbouw verrijst langsheen de Sint-Elisabethstraat en de 

N70. De ‘paviljoentjes’ van de lagere school zijn een creatie 

van zuster Christiane die er vele jaren de directrice is. In 1997 

koopt de gemeente Beveren het klooster en bouwt het om tot  

ontmoetingscentrum De Boerenpoort. Op de terreinen van 

de vroegere school komen appartementsgebouwen rondom 

een centrale binnenkoer. Een belangrijke bladzijde van de 

geschiedenis van de zusters van Liefde voor Melsele is nu 

omgedraaid. Melsele kan alleen maar dankbaar terug blikken op 

de periode waarin de zusters veel zorg hebben gedragen voor de 

opvoeding van onze kinderen.

Bombardon bestaat 30 jaar !

In april 1983 verscheen de eerste Bombardon. 

Dat is 30 jaar geleden. Het eerste nummer 

werd gratis verspreid met de opbrengsten 

van de dorpsfeesten. “We zijn trouwens uit 

dezelfde gedachte geboren,” lazen we toen . 

Vijf jaar eerder was er vanuit  jeugdhuis Djem 

al eens een  ‘Bombardonneke’ geboren maar 

dat  schoot  geen vaste wortels. Wat lazen 

we in het eerste ‘echte’ nummer ? Er was het 

Meilses woordenboek, de politieke Beverse 

actualiteit, een interview met Staf Van Hove, 

een knutselidee, een recept uit Thailand, 

nieuws uit de wereldwinkel en aankondiging 

van een actie tegen kernraketten. Alles werd 

getypt, geplakt op grote vellen papier en naar 

de drukker gebracht. Alles manueel.  Een 

abonnement, voor de zes nummers, kostte 100 

BF. We telden toen 100abonnees. Nu werken 

we zelf met een  uitstekend lay-out programma 

en oogt het geheel heel wat professioneler. Dat 

de dorpskrant het zovele jaren uithoudt is te 

danken aan een groep vrijwilligers die ervoor 

zorgen dat letters op papier komen en dat het 

krantje  tot bij u geraakt. Daardoor blijft het 

een goedkoop product.

’t Is allemaal uit liefde  voor Melsele en 

natuurlijk voor u, beste lezer. Zonder u waren 

we niets.

Ruggen op de 10 miles van Antwerpen. Herken je enkele ruggen ? 


