
‘In de Vitrien’ is een nieuwe rubriek waarbij uitstalramen de 

hoofdrol spelen. Zij vertellen veel over de activiteit die zich daar 

afspeelt. We beginnen in de Kalishoekstraat 93.

Lees een eerste bijdrage op pag.7.
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Zo leeft de Koolput

Frema is er dit jaar in geslaagd om de dubbel te veroveren in 

het Land van Beveren: de kampioenstitel in de eerste reeks en 

daarnaast nog  winst in de beker. Je moet het maar kunnen. 

Frema wordt dan ook ‘den Anderlecht’ van Het Land van 

Beveren genoemd. Lees er alles over op pagina 6 

De camera richt zich van op de werfkraan van Briels  over 

Melsele, Zwijndrecht en Linkeroever.naar het hart van 

Antwerpen. Zo dichtbij, voor ons gemakkelijk te bereiken met de 

tram, de trein of de fi ets. Een wereld die open gaat en bezit van 
ons neemt. We komen er blij en ‘gepakt’ van terug.  Melsele,

’t noemt nog een beetje ‘op den buiten’ maar ons dorp evolueert  

van platteland tot klein stedelijk gebied waar alle mensen echt 

graag komen wonen. Voor de enen een zegen, voor anderen een 

vloek. Het is zoals je het bekijkt. Magda heeft zo ook haar kijk 

op de foto.Lees pag. 8   (foto Jan Verstraeten)

Geschiedenis Koolputstraat

De Koolputstraat is terug te vinden tussen het Beverse Leurshoek en het kruispunt waar de Dijkstraat overgaat in de 

Melseledijk. Vroeger liep de ‘Coolputstraet’ van het Leurshoek over het kruispunt Melsele-Kallo tot de haakse bocht van de 

huidige Brielstraat. In Beverenpolder was er rond 1691 een herberg ‘Coolput’.

Het is een beredeneerde gok, maar de meeste waarnemers gaan ervan uit dat de Koolputstraat verwijst naar het 

turfsteken. Turf was vroeger veel voorkomend. Onder invloed van het vele water in onze streek verkolen planten en bomen. 

Zij rott en niet omdat ze van de lucht zijn afgesneden en vormen zo veen, de grondstof voor turf. Hoe dieper men steekt, 
hoe zwarter en rijker de brandstof. Turf heeft  een hoger koolstofgehalte dan hout en brandt dus beter. Vanaf midden 
twaalfde eeuw liet de heer van Beveren turf ontginnen en rond 1400 stonden Kieldrecht en Verrebroek in voor meer dan 

de helft  van de producti e van turf voor de graven van Vlaanderen. Verrebroek telde toen zelfs meer inwoners dan Beveren. 
Na de inpoldering in de zeventi ende eeuw werden de turfuitbati ngsgronden of moeren bedekt met een laag vruchtbare 
klei, wat de doodsteek betekende voor de winning van turf.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Omer en Godelieve Maes-Van de Vyver

Koolputstraat 69

De boerderij is bij een eerste aanblik 

gelegen in de Broekstraat op weg naar 

Singelberg. “Vroeger liep achter onze hof 

een wegel die uitgaf op de Koolputstraat. 

Achter de oude schuur die langsheen 

de Broekstraat stond, was een beek en 

daar eindigde Melsele. Die schuur is 

afgebroken en daar kwam de uitgang 

via de Broekstraat. Een tweede houten 

schuur  dwars over het erf, dateert van 

1908. Met de oorlog hebben we gelukkig 

geen grote schade opgelopen”, vertelt 

Godelieve. Omer en Godelieve zijn 

gestopt met boeren in 1995. Omer was 

toen 65. Omer is op de boerderij geboren. 

Hij nam de boerderij van zijn ouders 

over in 1960. Godelieve komt van de 

Es. Ze kregen 6 kinderen, 3 jongens en 

3 meisjes. Opvolging verzekerd? Toch 

niet, want omdat de boerenstiel het altijd 

maar moeilijker kreeg, nam niemand de 

boerderij over. “Gelukkig maar”, zucht 

Godelieve. Ze hebben 13 kleinkinderen en 

al 4 achterkleinkinderen.

Remi en Mariette Van Moer-Fyen, 

Luc en Marleen Van Moer-Maes, 

Peter en Mireille Van Moer-Gauwloos. 

Koolputstraat 32.

Remi en Mariette, de ouders met pensioen, zitten aan de zee. We doen een 

babbeltje met Luc en Marleen. 

“Vroeger zagen we van uit onze living de kinderen spelen op het schooltje 

van Gaverland en mensen die de beeweg deden. We zijn alle twee rasechte 

Koolputters. Als kinderen kwamen we 

bijeen om te spelen en we trokken samen 

naar school. In 1982 zijn we getrouwd en 

twee jaar later zijn we hier komen wonen. 

Ons huis staat op de plek waar ooit een 

hoogstamboomgaard stond. Mijn broer 

bouwde een huis waar vroeger de oude 

schuur stond. Als een koe moest kalven, 

was heel de buurt aanwezig en achteraf 

werd er stevig op gedronken. Dat was 

feest en wij luisterden geboeid naar al die 

verhalen van grote mensen. We speelden 

met de slee op straat als het gesneeuwd 

had. Ons vader is op de ‘oun’ hof geboren 

en woont er nog met ons moeder. Hij is 

met zijn 85 jaar de oudste Koolputter. 

Moeder is 83. Hij fi etst nog graag en hij 
keurt mee de dieren op de veeprijskampen 

in Beveren.” Met de vele onteigeningen 

in de jaren ’70 was verder boeren niet 

meer mogelijk.“ Remi en Mariette 

hebben 5 kinderen, 8 kleinkinderen en 4 

achterkleinkinderen. (Op de foto: Luc Van 

Moer, Marleen Maes, Mireille Gauwloos, 

Peter Van Moer met hun kinderen Ruben 

en Amber)



Armand en Elisabeth Vyt-Van Moer.

Johan Vyt.

Koolputstraat 67

De oude boerderij (foto onder) waarvan de stallingen langsheen de straat er nog staan, 

dateert van 1653!  In 1971 zijn Armand en Elisabeth er beginnen boeren. Ze kwamen uit 

de IJzerstraat. “Het was 23 december toen we hier aankwamen en we hadden te weinig 

stroomsterkte om de koeien te melken”, zegt Elisabeth. “Van hier zagen we de kapel staan. 

Er stonden nog geen huizen. Veel is er veranderd. In 1976 zijn ze de nieuwe wijken beginnen 

bouwen. Wijzelf  zijn van een gemengd bedrijf overgeschakeld op vetbeesten en akkerbouw. 

Johan heeft het bedrijf overgenomen in 1988. Als hij langs de Koolputstraat vertrekt met 

zijn werktuigen, rijdt hij met de éne kant steeds op het fietspad. Hij kan niet anders omdat de 
straat te smal is”, vertelt Armand. Als we een foto nemen, vliegen de boerenzwaluwen in en 

uit de schuur. “Die komen elk jaar”, zegt Elisabeth.

Fons en Riette De Blanger-Joos. 

Koolputstraat 49

Fons is aan het woord en zijn verhaal is er een om een boek mee te schrijven. “Waar ik nu 

woon was vroeger een steegje waar 3 huisjes stonden. Na de oorlog zijn ze afgebroken. Ze 

leden oorlogschade. Met de premie die we ervan trokken zijn twee woningen gebouwd. Als 

ik in 1961 trouwde kwam ik hier wonen. De Koolputstraat was een boerenstraat en zorgde 

voor een verbinding tussen Beveren, Kallo en Doel. ‘t Was een heel slechte straat en met 

burgemeester Van Puymbroeck kwam hier een betonbaan. Als er een wolkbreuk was stond 

de baan een deel onder water. Dat moet nu verholpen zijn met de dubbele riolering. Ze 

hebben de baan smaller gemaakt om het snelverkeer tegen te gaan. Voor de een goed, voor 

de ander niet goed. Zo gaat dat. Wat denk je, liggen er koolputten in Melsele? Neen zeker hé. 

Maar vroeger stond er veel vlas in de polder en dat werd geroot in grote putten. Dat water in 

die putten was zo zwart als inkt. Mensen die er langskwamen, vertelden dat ze langs putten 

waren gereden met water zo zwart als kolen. Koolputten dus. Vandaar de naam. Mijn vader 

Frans zat in de Melseelse politiek en was altijd rechtdoor in zijn spreken en handelen. Hij 

was verstandig maar bleef toch boeren omdat de boerenstiel destijds nog opbracht. Bij ons 

kwam altijd veel volk over de vloer. Vandaar mijn interesse voor de politiek. Ik volg dat.  

Het kruispunt met de Dijkstraat… waarom hebben ze daar geen rond punt voorzien? De 

huizen hebben te koop gestaan. ’t Was simpel. Waar zitten onze vertegenwoordigers in de 

provincieraad? Ik was thuis de jongste van 5 waarvan er nog twee in leven zijn. Ik bekijk het 

leven altijd positief. Waarom niet? En ik woon hier graag.”

Ernest en Moniek Smet-Van de Vyver

Koolputstraat 17

Moniek is geboren in de Koolputstraat en Ernest is afkomstig van Vertrijk (Boutersem 

bij Leuven). Moniek gaat met pensioen na 40 jaar dienst, eerst in de Beuken en nadien in 

De Bron als directeur. “Mijn opvolging is in goede handen en ik ben tevreden”. Ernest is 

onderwijzer en vorig legislatuur schepen van Cultuur in Beveren. Ook hij gaat binnenkort 

met pensioen. “In de straat komen de buren goed overeen. Ik werd zelfs in 2005 uitgeroepen 

tot ‘Bovenste Beste Buur’ van de provincie Oost-Vlaanderen, georganiseerd door Het 

Nieuwsblad.”  vertelt Ernest. “De Koolputstraat is heel druk. Ik zie dat ’s morgens al als ze 

aanschuiven van voor ons deur tot bij het kruispunt. Dan is er in heel het land file.”  In de 
tuin van Ernest en Moniek, die uitgeeft op de Beverse polder, gonst  een heel ander geluid: 

vinken, roodborstjes, winterkoninkjes… die laatsten zijn net uitgevlogen. “Er is altijd 

muziek in de tuin. Een reiger is onze vissen komen opeten. Toen ik op weg was naar de 

bakker, riep mijn buurman dat ‘hij’ geland was. Ik keerde snel terug maar de rover was met 

mijn laatste vis weg”. lacht Ernest. Bij Hector Van Moer was zelfs  een ijsvogel te zien aan 

zijn vijver!  De living geeft een vergezicht op de Beverse polder met z’n hazen,zijn vogels, 

zelfs kleine herten en vossen…100 meter verder is het al kleigrond. De noordelijke kant van 

de Koolputstraat betaalt zelfs polderbelasting. Dat is minimum 10 euro per jaar. Ernest en 

Moniek hebben 2 kinderen en al 3 kleinkinderen. Wekelijks wordt een wandeling gemaakt 

met de kleinkinderen naar de ezel in de Gaverlandstraat en tot bij de varkens, de kippen 

en de ganzen. Volgend schooljaar gaat het oudste kleinkind daar naar de ‘paddenstoelen’ 

kleuterschool. “Als we met pensioen zijn, gaan we daar nog meer mee bezig zijn en er is 

vrijwilligerswerk genoeg.”

 

Wilfried en Cecile Van de Vyver-Tindemans,

Tom en Elke Van de Vyver-Dierckx

Koolputstraat 9

Wilfried en Cecile namen het bedrijf over in 1972. Tom in 2010. Het ging van generatie op 

generatie. Nu al de 4de. . De boerderij moet zowat begin van de 20ste eeuw opgestart zijn. Het 

is een gemengd bedrijf van vee en akkerbouw. “Vroeger waren er 9 landbouwbedrijven in 

de straat  en nu schieten er nog 2 over. Het is momenteel teveel papierwerk geworden en de 

computer is onmisbaar. Tom kan dat.” zegt Wilfried. “De straat is de slechtste straat van heel 

Melsele. Veel te smal voor het vrachtverkeer en de landbouwmachines, terwijl het voetpad 

veel te breed is. Voor een enkeling die naar de bakker gaat.“ merkt Cecile op. 

Frans De Blanger

De oude hoevewoining  van 1653 maakte plaats voor een nieuwbouw.

Jacqueline Daelman.(gehuwd met Albert Oellibrandt)

Koolputstraat 24

“’t Was hier vroeger allemaal boomgaard. We kwamen hier wonen in 1961. Het was moeilijk 

om op de hof te komen want er lag nog een sloot langs de straatkant. Kinderen kwamen veel 

over de vloer. Ze mochten blijven als ze bleven mee-eten.(lacht) Dan moesten ze me helpen 

om te koken. Ik woon hier graag. Onze straat is toch te smal voor zoveel verkeer. Er zijn al 

veel nieuwe jonge mensen komen wonen maar we komen wel overeen.”



Bombardon is er voor de natuurmens, de dolende mens, de stipte mens, de fiere mens, 
de spaarzame mens, de vakbondsmens, de rouwende mens, de piekerende mens, de 

openhartige mens, de grappige mens, de deftige mens, de oververmoeide mens,  de 

ongelooflijke mens, de slimme mens, de gelukkige mens, de milde mens, de bezorgde 
mens, de berouwvolle mens, de onverbeterlijke mens, de betrouwbare mens, de 

hongerige mens, de pietluttige mens, de ongegeneerde mens, de vegetarische mens, de 

stijlvol geklede mens, de gulle mens, kortom: Bombardon is er voor elke mens.

                              TEN

OORLOG
   op de Koolput.

Christiane De Schepper vertelt.

“Op 2 januari 1945 viel hier een bom. Die kwam van de Duitsers en was voor Antwerpen 

bestemd. Dat was hier echt oorlog. Onze stallingen en ons huis werden zwaar getroffen. 

Heel de omgeving eigenlijk. ‘Ik hoor er één komen’, riep Jef en hij liet zich in het 

stro vallen. Ik hielp mijn vader met de dorsmolen in de schuur. We werden door de 

luchtverplaatsing op de grond gedrukt en ik zag niets dan stof. Ons vader was licht 

gekwetst. Hij dacht dat ons moeder en de andere kinderen die in huis gebleven waren, 

dood waren en ons moeder dacht dat ook van ons. Ik ben geboren in 1938 en ben wel 

nooit echt bang geweest in de oorlog. Tijdens de oorlog kwamen twee Duitse soldaten aan 

de deur kloppen en ze vroegen waar ons vader was. Die was op het veld. ‘Wir kommen 

zurück’, zeiden ze. Dat is wel even slikken. Ze zijn niet terug geweest. Via de gemeente 

moesten we dieren leveren voor de troepen, daarvoor kregen we dan een aalmoes. Een 

oorlog kost veel geld. Veel bedelaars uit de stad kwamen hier aankloppen voor een 

gekookte patat met wat zout. Wie tarwe kwam kopen maalde die in de koffiemolen. Ons 
Maria deed eens eieren mee naar school, één voor één gewikkeld in krantenpapier. In 

de Gaverlandstraat viel ze. Een vrouw, die dat zag gebeuren, kwam snel aangelopen en 

schraapte de dooiers van de straatstenen om ze te kunnen opeten. Er was veel honger 

bij de mensen. De mensen kregen rantsoenzegeltjes voor de voeding maar dat was niet 

voldoende. Onze knecht, ‘Pol van Peer Schepper’ noemde iedereen hem, werkte 20 jaar 

bij ons. Hij kreeg kost en inwoon. Zo ging dat vroeger. Zijn bonnetjes kon hij aan zijn 

moeder geven zodat ze het iets breder had. Bij het uitbreken van de oorlog stond ons 

vader klaar om met de fiets te vertrekken naar Frankrijk. Samen met zijn vrienden waren 
ze bang dat ze zouden opgeëist worden. Bij zijn vertrek keek mijn vader nog eens rond in 

het huis en naar ons moeder . Mijn moeder was in verwachting. ‘Neen, zei hij, ik blijf.’ 

Iedereen ging toen naar huis. Het oorlogsleed heeft ons ook getroffen. M’n moeders 

broer, Flor Lambers, is gesneuveld in Waremme. In 1947 vluchtten we naar nonkel Jef in 

de Achterhoek, weg uit de frontlinie. De geallieerden zaten in Kallo en de Duitsers hier. 

Ze beschoten elkaar. Op het einde van de oorlog kwamen veel soldaten voorbij. Eerst de 

Duitsers. ‘Niet aan ’t hekken gaan staan,’ zei mijn moeder, ‘dat zijn de slechten.’ Toen de 

Amerikanen voorbij kwamen mocht het wel. We kregen ’tuttefrut’. Dat was fantastisch. 

We waren content dat de oorlog voorbij was en we zwaaiden naar de soldaten. Na de 

oorlog, het dak was slecht hersteld, regende het binnen. In 1947 kregen we een nieuwe 

woning. Dit was een pachthoeve van de familie Schouthede de Tervaerend die hier enorm 

veel land had.. De rijke grondbezitters zijn komen kijken naar het nieuwe huis. Vorig jaar 

was het 100 jaar boerderij De Schepper. Ik huwde in 1961 met René Van de Vijver en 

kwam hier inwonen. We hebben 4 kinderen en 9 kleinkinderen. De kleinkinderen vragen 

soms: ‘Vertel nog eens over de oorlog.’ 14 jaar geleden is René verongelukt, aangevallen 

door een stier op de wei. Die zoektocht naar hem…dat  kan je niet beschrijven, dat kan je 

niet vertellen. Alles duurde precies een eeuwigheid. Het was toen al donker. René leefde 

nog toen we hem vonden maar hij stierf op weg naar het ziekenhuis. Ik beleef het elk jaar 

opnieuw. Dat geraak je niet meer kwijt. Dat is gelijk het verhaal van de oorlog.”

De familie herstelt de kapotte woning.

Evelyn Quasten:
Ik ben steeds benieuwd wat mijn handen met mijn idee gaan doen”

Briels B(l)oeit, het prachtige kunstinitiatief van vorig jaar, toonde aan dat er in Melsele 

heel wat creatief talent is. Bombardon ging met enkele van de deelnemers praten. Vorige 

aflevering was dat Evelien Van den Camp, deze keer Evelyn Quasten, jawel,  uit de 
Koolputstraat !.

Evelyn is muzische leerkracht of creajuf in het buitengewoon basisonderwijs, en is dus 
dagelijks bezig om samen met jongeren creatieve ideeën uit te voeren. Ze is heel blij met 
deze job. Maar ook na de werkuren laat ze haar creativiteit de vrije loop.
“Als kind tekende en knutselde ik graag, ik volgde enkele jaren tekenschool in Melsele. 

Maar de echte interesse is pas later gekomen. Door toevalligheden: een interessant 

kunstwerk voorbij lopen op straat of een kunstboek krijgen als verjaardagscadeau. Zo ben 

ik bepaalde kunstenaars interessant gaan vinden en zelf dingen beginnen uitproberen met 

allerhande materiaal. Ik volgde kunstsecundair onderwijs, en later regentaat Plastische 

Opvoeding en Project Kunstvakken.

Voor ons eindproject kregen we als thema ‘Gevaarlijk jong’, dat was in samenwerking 

met het Dr. Guislainmuseum in Gent. Eerst heb ik me verdiept in de hersenwerking van 

jongeren en waarom zij soms gevaar opzoeken. De resultaten van dat onderzoek heb ik 

gebundeld tot drie verhalen over ‘gevaarlijke jongeren’. Bij elk verhaal maakte ik een 

‘röntgenfoto’, een tekening gemaakt via een speciale druktechniek. Dat verhaal werd 

omgezet in een viewmasterschijfje, een heel procedé.

Nu ik lesgeef, en creatieve lessen moet bedenken voor mijn leerlingen, vind ik zeker ook 

nog tijd om zelf creatief bezig te zijn. Mijn favoriete media zijn grafiek en assemblages 
maken, afwisselend of gecombineerd. Ik ben heel graag met mijn handen en mijn hoofd 

bezig. Zo werk ik graag iets uit in mijn hoofd en ben ik steeds benieuwd wat mijn handen 

met dat idee gaan doen. Momenteel werk ik het liefste in 3D met kosteloos materiaal. Ik 

heb een soort stoel gemaakt van allerlei oude fietsonderdelen.
Ik ga vaak naar musea en 

naar tentoonstellingen die mij 

aanspreken. Het museum dat 

mij het meeste bijblijft is het 

Berado museum in Lissabon, 

dat heeft  heel interessante 

moderne kunstcollecties.

Inspiratie krijg ik door 

toevalligheden op straat of 

door mensen te observeren, 

maar mijn beste ideeën 

komen ’s nachts naar 

boven. Ik heb dan ook 

een schetsboek op mijn 

nachtkastje liggen en schets 

daar vluchtig mijn ideeën in. 

Ook op de tram of de trein 

krijg ik vaak ideeën, ik heb 

(bijna) altijd een schetsboekje 

op zak.”

Oorlog 40-45

Fascinerende gierzwaluwen

De Melseelse vogelkenner Lyndon Kearsley geeft in de bibliotheek van Zwijndrecht een 

lezing over gierzwaluwen. Deze bijzondere vogels zijn altijd in de lucht: eten, slapen en 

zelfs paren gebeuren al vliegend! Enkel om te broeden komen ze naar beneden. Lyndon 

Kearsley voorziet gierzwaluwen van piepkleine zendertjes om hun bewegingen en trek 

te volgen. Wist je dat er aan OC De Boerenpoort gierzwaluwkasten hangen? Of ze 

bewoond zijn kan je op 2 juli aan Lyndon vragen. Deze lezing is in samenwerking met 

Natuurpunt-WAL.

Bibliotheek Zwijndrecht, Binnenplein 1, Zwijndrecht

Dinsdag 2 juli om 20u, toegang 3 euro (drankje inbegrepen)



Albert Janssens en Mariette Heirman wonen in de Alfons Van Puymbroecklaan. Zij hebben 

heel hun leven gevaren. Het schippersleven kent voor hen geen geheimen. Als Albert 

begint te vertellen komt dat recht uit zijn hart. Het wordt een boeiend levensverhaal. Hij 

hield een dagboek bij maar dat heeft hij niet eens nodig.’t zit nog allemaal fris in zijn 

geheugen als was het gisteren gebeurd. Het leven op de boot en het wel en wee op het 

water kent hij als zijn broekzak. Mariette is hem daarin altijd gevolgd. “Zeeziek? Dat 

kenden we niet en onze kinderen ook niet.” Zegt Mariette. Albert had met zijn studies een 

patent op alle West-Duitse kanalen. Zo bracht hij stukgoederen van Antwerpen naar Basel 

met onderweg heel wat stopplaatsen om te laden en te lossen. Hij kent alle haventjes bij 

naam en geen enkel kanaal of sluis is hem vreemd.

In de oorlog van 40-45 zaten ze met hun schip de ‘Albatros’ vast in Duitsland en mochten 

ze het land niet meer uit. Andere schepen die bij hun vloot hoorden liepen op mijnen en 

de bemanning kwam om. De haven waar ze  aangemeerd lagen was één scheepskerkhof. 

Zij hadden geluk. In 1944 werd er hun eerste dochtertje geboren: Emieljenne. Ze 

werden meermaals gebombardeerd door de geallieerde troepen want Duitsland was aan 

de verliezende hand. “Het waren zware tijden,” zucht Mariette, maar we hadden toch 

niets tekort. We hadden goede hulp van een plaatselijke boer.” Albert zag een SS’er op 

een Russische krijgsgevangene  schieten omdat die van honger voedsel wou nemen. 

Hij is tussenbeiden gekomen en het hielp. “Ik had ook vrienden tussen die Russische 

krijgsgevangenen. Bang? Wat is dat?” zegt Albert. “Ik was wel altijd voorzichtig. 

We hadden eens, zonder het zelf te weten, een bom mee aan boord. Die was door het 

Het leven van een schipper en zijn vrouw
bovendek geslagen en niet ontploft doordat ze terecht kwam in het fijn zand dat we 
vervoerden. Ik heb er 24 sluizen mee gedaan! Een grijper heeft ons van die 500kg wegende 

bom verlost.“ Heel wat foto’s uit die tijd ondersteunen zijn verhaal.

“Bij onze terugkeer uit Duitsland, we werden bevrijd door de Canadezen, werd ik 

beschouwd als deserteur. Ik moest hier nog soldaat worden. Dat was in ’46-47 Ik werd 

gekazerneerd in Hoogboom, Heverlee, Leuven en later in Burcht. Ze vroegen mij om 

opleiding te geven aan de zeevaartschool in Namen. “Als ik vrij krijg van vrijdagmiddag 

tot maandagmiddag, zei ik, en zo geschiedde.”

“In 1952 zijn Marc en Walter geboren; een tweeling! Ik lag met mijn schip in Loobeek. Ik 

geloofde het eerst niet maar ik ben toch maar fullspeed naar huis gekomen.”

“Onze kinderen moesten naar de schippersschool in de Notelaarstraat in Hoboken. Ik had 

er hardzeer van en stond dikwijls op punt om ze terug  te halen. Maar dat kon en mocht ook 

niet”, zucht Mariette.

Albert en Mariette zijn gehuwd in 1943. Ze kregen drie kinderen, 8 kleinkinderen en 12 

achterkleinkinderen. Het 13de is op komst.

“We werkten destijds samen in  wasserij de Scheldemeeuw in Zwijndrecht en voor ons snel 

en degelijk werk kregen we kaartjes voor de cinema. Maar de zaal zat vol. Ik kon nog één 

stoeltje bemachtigen. Mariette mocht bij mij op de schoot. En dat is zo gebleven”, lacht 

Albert. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk.

In 1965 ben ik bij Dredging beginnen werken. Dat heb ik nog 19 jaar gedaan, maar ik 

kwam België niet meer uit. Ik had nooit averij opgelopen met mijn schip en dat wisten de 

concurrenten ook. Ze zagen me graag komen.”

Albert is de voorbije jaren vele keren reisleider geweest: 11 keer naar Lourdes met de 

schippers en heel wat reizen naar Duitsland. Elk kasteel langs de Rijn heeft zijn verhaal en 

Albert weet er alles over te vertellen. Zijn perfecte talenkennis van Duits en Engels komt 

hem goed van pas. Hij organiseert ook de wandelingen met Okra. Hij kent Antwerpen 

door en door en met Goede Vrijdag is er de bakharingvoettocht. Enorm succes, want de 

bakharing wordt opgediend in ’t Vlietje en de mensen moeten dan thuis die bakgeur niet 

trotseren.

Albert is ook een verzamelaar van bierglazen. In een achterkamertje waar de kleinsten 

van de familie niet mogen komen, staan  wel 2300 stuks bijeen. Veel gekregen en ook 

meegebracht van reizen.

En dan is er hun grote liefde voor het kerkschip in Antwerpen. Een kerk op het water waar 

schippers op zondag voor de misviering bijeen komen. Het is gelegen in Houtdok 25. Er is 

een museum, een taverne en een feestzaal aan verbonden. Albert hielp mee aan de opbouw. 

Wekelijks zijn ze er ook te gast. “Schippers hangen echt aan mekaar”, zegt Mariette. “Het 

is voor mensen van het water steeds weer een stukje thuiskomen. En de aalmoezenier  is 

een man van het volk. Daar hebben we veel aan.”

“Als we 70 jaar getrouwd zijn, nu in augustus, worden we ontvangen op Cortewalle. Dat 

wordt een groot familiefeest,“ vertelt Albert heel trots. De genomen foto bij dit interview 

spreekt voor zich: Albert en Mariette zijn gelukkige en fiere mensen.

De zomer lijkt ons stilaan te omarmen. 
Genieten van een welverdiende vakantie, 
gezellig genieten van een terrasje, daar 

kijken we met zijn allen naar uit.

De afgelopen twee maanden (wat vliegt 

de tijd toch) hebben we niet echt stil 
gezeten.

Ik vertelde jullie in de vorige editie 
over de problemen die ik had met het 

OCMW. Deze zijn voorlopig nog steeds 

van de baan. Ik heb terug een vaste 

poetsvrouw die haar werk serieus neemt 

en zelfstandig kan werken zonder dat ik 

me zorgen hoef te maken.

Dat laatste is belangrijk voor mij 

aangezien ik zo’n 12 mensen per week 

over de vloer krijg, en van de meeste 

verwacht dat ze zelfstandig kunnen 

werken of initiatief nemen waar nodig. 
Als persoon met een beperking heb ik al 

genoeg andere dingen waar ik rekening 

mee moet houden.

Deze zomer wordt best wel een speciale 

zomer, ik word tante van een uiteraard 

super schattige tweeling, word (weer) een 
jaartje ouder en zal hoogst waarschijnlijk 

het avontuur van mijn leven beleven.

Van 9 tot 12 september ga ik naar 

de Freedom Drive in Straatsburg. Dit 

is een evenement waarbij ongeveer 

500 personen met een beperking 

uit heel Europa samen komen. We 

houden een optocht bij het Europees 

Parlement in Staatsburg. We ontmoeten 

Europarlementariërs en gaan met hen in 

gesprek. We wisselen ervaring uit.

Samen met 10 andere vrijwilligers met 

een beperking gaan we onze rechten 

verdedigen. 

Naar Straatsburg gaan is niet gratis, 
daarom hebben we de laatste maanden 

allerlei activiteiten georganiseerd om geld 
in te zamelen.

Financieel zitten we al aan de helft. We zijn 
dus goed bezig met nog twee maanden te 

gaan.

We kunnen natuurlijk alle steun, groot en 

klein, nog goed gebruiken.

Hoe kunnen jullie helpen?

We verkopen lekkere ontbijtgranen, 125gr 

aan 5€ het zakje. Te bestellen bij mij: 
scheltjenslizy@hotmail.com. Ik zorg ervoor 

dat deze bij jullie terecht komen.

Er is de mogelijkheid een bedrag te storten 

op het rekeningnummer:BE68 5230 8055 

4434 BIC TRIOBEBB met vermelding 

Freedom Drive Fonds (bedragen vanaf 40€ 
zijn fiscaal aftrekbaar).
Vanaf juli zal er ook een sms-nummer 

zijn, dat terug te vinden is op de 

facebookpagina van Bombardon en 

Onafhankelijk Leven van zodra dit nummer 
actief is.
Ik wens jullie allemaal een fantastische 

zomer! En alvast bedankt voor jullie steun!

Lizy

Rozengeur en Maneschijn.

Bombardon is de gazet van ons dorp. Als je de dagelijkse krant doorneemt vergeet 

je een half uur nadien wat je gelezen hebt. En zo’n krant kost wel veel geld. Bij 

Bombardon is dit niet het geval. De dorpskrant is goedkoop en speciaal en gaat 

specifiek over Melsele en dat boeit. Daarom, beste lezer, verspreid mee onze gazet en 
maak mensen er warm voor. Zo maken we de band met Melsele nog sterker. ’t komt 

wellicht omdat we ‘zot’ zijn van Melsele.

Wijkfeest Gaverlandwegel
De wijkbewoners van de Gaverlandwegel organiseerden op 1 juni hun wijkfeest. Er 

waren zo’n 75 deelnemers die gezellig een avondje kwamen buurten en zich te goed 

deden aan een barbecue. ‘t Was wel een koude avond en gelukkig zorgden de vuren en 

het enthousiasme van de wijkbewoners voor een grote gezelligheid. ’Het is al de 13de 

keer’, zei voorzitter Herman en dat was ook te zien aan de grote vlag die uithing met het 

nummer 13.  

Tijdens de aardbeifeesten van mei jl. kroonde de Bergmolenstraat zich 

tot ‘Slimste Straat van Melsele.’ Paul Melis was dolgelukkig met deze 

overwinning. Zijn ploeggenoten ook. Proficiat!



Terug van 

Compostela: 

Marc 

Baetens

In vorige Bombardon maakten we melding van de 

pelgrimstocht van Marc Baetens uit de Pauwstraat. Hoe is 

het hem vergaan ? Heel goed. Zijn vrouw Martine  kreeg 

zelfs twee ‘ouderwetse’ brieven toegestuurd van hem.  Als 

hij vertelt  wordt Marc nog emotioneel als hij het heeft over 

de ‘steen van zijn vader’ die neer gelegd is op de berg bij 

Cruz de Ferro. (foto) 

Hier een korte samenvatting uit het verslag dat door 

Martine is opgesteld. ’

Op 5 mei vertrok Marc met zijn neef  naar Compostela, 

uitgewuifd door vrouw, kinderen, kleinkinder,familie en 

vrienden en met de zegen van de pastoor uit Steendorp. 

Het was prachtig weer. Met een zwaar geladen fiets (23 
kg) was het wel even wennen. In Frankrijk  zat het weer 

echt tegen  want  koude en regen maakten de tocht tot een 

overlevingstocht. Een tiental keren sliepen ze in een kleine 

slaaptent maar meestal in  een pensionneke of een gite. Dat 

was meer dan welkom want de natte spullen moesten ook 

drogen.  De tocht was evenwel ook genieten van de mooie 

dorpjes en de velden vol gele koolzaadbloemen. Na 1378 

km begon het echte klimwerk. Toen begon de echte Camino 

de Santiago.  ‘Buono Camino’ is er als begroeting niet uit 

de lucht. De pelgrims komen uit alle werelddelen. “ Het 

mooiste en het meest emotionele moment blijft voor mij 

Cruz de Ferro. Op die lange klim van 30 km was het koud 

en mistig. Aan het kruis heb ik de steen van mijn vader 

zaliger achtergelaten. Ik had hem 2015 km meegedragen. 

Dat moment gaf me een goed gevoel en kracht. Mijn 

opdracht was volbracht.”

Na 4 weken werd Santiago bereikt. Het was een heel 

mooi moment. Op de kaap van Finesterre vierden ze hun 

camino. In Santiago werden ze nadien opgewacht door hun 

echtgenotes. Martine:”Ik was zo blij om mijn ventje terug te 

zien. Ik wens hem een dikke proficiat en ben trots op hem.”
Marc:”We hebben 33 dagen gefietst, 2500 km in de benen 
met als hoogste punt 1550m, veel meegemaakt, veel 

gelachen, ook gesukkeld en afgezien. geen platte banden, 

weinig pech. We hebben gevochten tegen de natuur, veel  

wind op kop en regen, bergen beklommen, nooit opgevend, 

denkend aan ons gezin, onze geliefde, zwoegend, huilend, 

zingend, het alleen zijn… Maar ook genieten van de 

vergezichten, de prachtige natuur. Ik ben gelukkig met deze 

prestatie en ik ben gelukkig dat ik gezond ben.. Bedankt aan 

allen die me gesteund hebben. 

De Melseelse sluipenwegengids

Is het nu sluikweg of sluipweg en wat betekenen die woorden nu echt?

Sluipweg: Secundaire of minder drukke weg, die, in strijd met de voorschriften, door snel of zwaar 

verkeer wordt gebruikt om de drukte van de hoofdweg te mijden. Deze term is het meest gangbare. 

Sluikweg zou meer Belgisch Nederlands zijn maar door taaladviseurs worden afgekeurd. 

Vroeger was het woord sluipverkeer nergens ingeburgerd en reden de automobilisten simpelweg 

via de kortste weg van vertrek naar bestemming. Meestal was dat via een of andere N (nationale) 

weg omdat die het snelste was. Meer en meer slibde deze nationale wegen dicht door de aangroei 

van het aantal wagens. Gezinnen schaften vaak een tweede voertuig aan. Nog een reden waren de 

heringerichte nationale wegen. Om dorpskernen te ontlasten van doorrazend verkeer met bijhorende 

geluid- en stankoverlast, werden verkeersdrempels en wegversmallingen aangebracht om de snelheid 

te temperen en dorpen opnieuw hun rustig dorpskarakter terug te geven. Het verkeer zwol aan 

en pientere automobilisten zochten alternatieve routes op, waar de wagens nog niet stilstonden. 

Wegen die vroeger niet interessant waren wegens te traag, wegdek in slechte staat, te bochtig, … 

kwamen plots in het vizier. Mortsel kreeg vorig jaar de bedenkelijke titel van drukste gemeente van 

Vlaanderen. Stilaan moet Beveren met zijn N70 niet veel onderdoen voor Mortsel. Files en stilstaand 

verkeer maakt ook veel sluipverkeer. Bombardon ging op onderzoek uit en zocht naar potentiële 

sluipwegen in Melsele. 

Onze eerste Melseelse sluipweg in deze reeks heet de Fortstraat. Vroeger wist de helft van de 

dorpsbewoners deze weg amper liggen en die het wel wisten, konden in hun blootje rustig de straat 

uitwandelen zonder dat er iemand hun blote kont had gezien. Daar kwam enkele jaren geleden 

verandering in. Toen besliste men de Krijgsbaan ofwel de N419 her aan te leggen. De Krijgsbaan 

werd afgesloten en al het verkeer richting E17 kon plots een alternatief gaan zoeken. De Fortstraat 

werd vereerd met fluo omleiding bordjes. Om de verwachte stroom van wagens in goede banen 
te leiden werd het een eenrichtingsbaan. Enkel de auto’s richting E17 werden toegelaten tot groot 

ongenoegen van containerparkbezoekers die terug richting Melsele dorp wilden rijden. Het alternatief 

via de Schaarbeekstraat en de Biestraat werd letterlijk gedwarsboomd door het gevangeniswezen. 

Het pittoresk straatje start aan de Pauwstraat en eindigt in de Nieuwlandstraat. Google maps maakt 

gewaag van 1,2 kilometer. Persoonlijk is het een van mijn favoriete straatjes in Melsele. Nergens vind 

je op korte afstand zoveel haarspeldbochten. Mocht er ooit een autorally in Melsele gereden worden 

dan wordt dit straatje zeker opgenomen in het parcours. Mooie plaatjes kunnen geschoten worden met 

zicht of het fort, Melsele stort of de omringende weilanden waar de fel gecontesteerde serres kunnen 

komen. Alleen zal vandaag op de foto ook altijd een auto prijken.

Sinds de omleiding met de werken aan de Krijgsbaan, is koning auto niet weg te slaan uit de Fortstraat. 

Zelfs na het openstellen van de Krijgsbaan is de Fortstraat nog steeds in trek bij de automobilisten. De 

eenrichtingsborden zijn weggehaald zodat men opnieuw langs beide kanten de straat kan doorkruisen. 

Gelukkig heeft de gemeente hier betonnen uitwijkstroken aangelegd om auto’s de kans te geven elkaar 

te passeren. Alleen jammer dat door de vele bochten je de auto’s van de andere kant niet ziet. Velen 

rijden dan ook voorbij de uitwijkstroken voordat ze een tegenligger zien. Vroeger had je daar geen last 

van want er passeerde zelden een tegenligger maar tegenwoordig is dat een ander paar mouwen. Dan 

maar de zachte berm opzoeken. Een optie die ik in de Fortstaat niet altijd zou nemen want de zachte 

berm is omgetoverd in een puttenparcours. Geen prettig vooruitzicht voor het chassis van de wagen. 

Op een werkdag dag tussen 8 en 9 uur wordt de Fortstraat een sluipweg voor pendelende 

automobilisten die zo snel mogelijk richting de snelweg willen rijden. Heren met das en opgetutte 

dames haasten zich snel van de crèche, waar ze zoon- of dochterlief hebben achtergelaten, naar hun 

werk. Niks beter dan de Fortstraat waar het bochtig parcours het mixen van de darmsappen en het 

ochtendmaal soepeler laat gaan.  

We kunnen besluiten dat de Fortstraat wel degelijk een sneller alternatief vormt voor de mensen 

van Melsele-Zuid. Daar zorgt de drukke Spoorweglaan, verkeerslichten aan Pultina en de mogelijke 

wachttijd aan het goederenspoor voor. 

Is je straat ook uitgegroeid tot een sluipweg? Laat het weten aan de Bombardonredactie.

Zaterdag 27 juli.
Dorpsrun: start om 18 u.en om 19  u.

info + inschrijving www.melsele.be

20.30 u: Eels on the Loose

Bart Vriesacker en de zijnen trekken het Dorpsfeest op 

gang.

22.00 u: Sherman

Met hun feelgood pop komen ze, na Dranouter en het 

Rivierenhof, nu ook Melsele verwarmen.

Aansluitend  de enige echte DJ Geert .

Zondag 28 juli
8.00 u: start memorial Gerry Van Der Aa, een 

familietocht van 25km.

De wielertoeristen hebben de keuze uit 2 afstanden: 60 

en 100 km. 

14.00 u: zeepkisten en kleine fietskes
15.30 u: Kinderdorp met obstakelbaan, springkastelen, 

molen, grime, ballonnen, clown, poëtisch kapsalon: Kip 

van Troje - reizend speeltheater 

16.30 u: burgemeestersverkiezing

Reeds het vijfde jaar zetten we deze oude traditie verder. 

Wie mag het overnemen van Hans Cools?.

18.00 u: BBQ

20.30 u: Karree Konfituur
Deze Wase muzikanten brengen hun eigen 

Nederlandstalige popnummers.

22.00 u: Walrus

Hier mag Melsele fier op zijn! Walrus is de groep van 
toetsenist Geert Noppe (Yevgueni), die ons, met 4 

muzikale bondgenoten en een nieuwe plaat, vervoering 

en ambiance komt brengen. Traditiegetrouw blijven 

velen nakaarten over een geslaagd Dorpsfeest.

Inkom gratis

Dorpsfeest Melsele 

     27 en 28 juli

15 april

- De Melseelse sporthal krijgt nieuwe scoreborden.

- Het college wil graag volgende 2 straatnamen introduceren in 

Melsele: Celine Van Geertsomstraat en Pastoor Sabotstraat. 

29 april

- Men gaat op alle straatnaamborden van personen bijkomende 

informatie toevoegen. 
- Het Fietspunt Beveren aan de tramterminus in Melsele zal op 

30 juni sluiten. Een aanvaardbare optie voor het schepencollege, 
omdat de gemeente niet wil instaan voor een aanzienlijk 

structureel verlies.

- Op vraag van de inwoners van de Zakdam, zal Eandis een 

onderzoek uitvoeren om een gasdistributienet in hun straat te 
voorzien.

13 mei

- Het college gaat gesprekken opstarten met de NMBS rond de 

uitbreiding van het treinaanbod in Beveren. Men opteert om de 

keerslus van de tram aan het station te leggen.
27 mei

- De vloer in de kleedkamers van de Melseelse sporthal wordt 

vernieuwd.

- Het college beslist om de gevangenis “Poort van Beveren” het 

adres Schaarbeekstraat 2 toe te kennen.

3 juni

- Het college gaat beugels plaatsen in de Sint-Elisabethstraat om 

wildparkeren op het voetpad tegen te gaan.

- Halverwege de trage weg tussen de Kalishoekstraat en 

Dambrugstraat worden paaltjes geplaatst om de doorgang voor 

auto’s onmogelijk te maken.

- Aan de Molenbeekweg zal het landschapspark eindelijk worden 

ontwikkeld. Er zal zelfs een deel bebost worden..

10 juni

- Eandis krijgt de goedkeuring om in de gemeentelijke 

verkaveling tussen de Pauwstraat en de Perzikenlaan een nieuwe 

ecoverlichting te plaatsen. De straatlantaarns zullen werken op 
zonne-energie.

Uit het schepencollege



De Zakdam in Melsele kleurt al 43 jaar rood en wit. Het is 

de thuisbasis van liefhebbersvoetbalploeg VK Frema. Dit 

seizoen zorgde de ploeg voor een ongeziene prestatie. De 

zaterdagploeg kroonde zich niet alleen tot kampioen in de 

hoogste reeks van het Land van Beveren maar veroverde 

ook de beker, wat een apart tornooi is in Het Land van 

Beveren. Dat lukt een ploeg uiterst zelden. Frema deed het. 

VK Frema won in al die jaren verschillende titels en bekers 

in verschillende reeksen maar slaagde er tot op heden nooit 

in om ‘den dubbel’ weg te kapen. Dit huzarenstukje werd 

tussen lokaal De Groene in de Spoorweglaan en de kantine 

aan de Zakdam dan ook uitgebreid gevierd. “Den dubbel” 

werd zo niet alleen een sportief maar ook een feestelijk 

hoogtepunt. VK Frema heeft naast een zaterdagploeg 

ook nog een zaalploeg en een veteranenploeg en 

behoort dus zowel op als naast het veld tot de grootste 

liefhebbersploegen uit de regio! Onze gelukwensen zijn 

dus “dubbel” verdiend! (tekst Erik Apers)

VK Frema wint ‘den dubbel’.

Bij de foto:boven(vlnr):Ashley Van Osselaer,Mike 

Rooms,Nick Van Goethem,Patrick Lebon, Tommy 

Devos,Frederic Lebon,Robby Vercauteren, Dave 

Wielandt en Andy De Baere.

Onder(vlnr):Joren Robyn,Julien Bruyninckx,Pedro De 

Bruyn,Niccolas Tonneau-Midol,Bryan Bultheel, Kristof 

Van Hoyweghen en Tom Van der Heyden.

Ons Meilses 

dialect:grappig en 

sappig.

Zot?

Al wie meeschrijft in den Bombardon is een bitteke zot. 
Nie ’zot van A’, mar ‘zot van eM’. En wie den Bombardon 

leest, moet da toch oëk wa zijn: Wa zot van eM, va 

Meilsen. (al wa dachezegt zijde zelf!) Da’s iet vriët oarig, 

da voelde best ache op een ander zijt, of op momeinten 

datter iet te duun is woarda guul veel meinsen 
saumekommen. Ge kunta zoe nie zeigen, ge kunta nie 

pakken, ge kunt da nie bepampelen, da ís der en ge 

voelta. Da gaut over Meilsen, mar veural over meinsen.

Pak nau: de ontbijten, de brunsjen, de iëirebezefiësten, 
de fietstochten mee barbekjoe veur Boks, tpaulingeten 
veur de Klaproos, twaark van de organizoasies, activiteiten 
van de jeugdbewegingen, tmeziek, de koarters, de 

sportmarathon, tkoër, de fietsers mee de vilo, de 
sporters... En den eik alles ballange nog nie genoemd 

pazek. Moeste nau de meinsen dien doar nartoe kommen, 

aml nieker optellen, den zodde omvaar vallen van 

‘tverschieten. Al die dingen saumen bringen in Meilsen 

duzenden en duzenden meinsen bij makoar. Nie in iëne 

kiër vanagen. Allemaul meinsen van ier of uit den avrong 

dien ier wel iemand kennen. Die makoar tegekommen, 

saumen iet beleven, babbelen over tuissoun, de kinderen, 

de klaankinderen, twarek, dennof, tschool, tlief, de 

schoëne dingen van tleven, de meziek, de zieke meinsen 

in de geburen. Meinsen die saume lachen, zingen, leut 

ein, diskusjeren, ziëveren, dreenken, ne potnoster lezen, 

sporten, streunkelen, vallen, rechtstaun, neerzitten, 
klaugen over uldere ziëren arem, wippen mee uldere 

stuul, schriën, oesten, zaugen over tweer, dansen, buiten 

een sigaret austeken, achter den tap staun, afwassen, 

opdienen,… En achter elk van die dingen zitten d’r 
oonderden en oonderden vrawillegers dien da mee 

organizeren en hopen datter wa vollek op afkomt. Om 
mar e veurbild te geven: op den nof bij de Ludo, kwamen 

1600 meinsen pauling eten. Over oeveel kiloos zotta 
gaun? Kustie aml nieker! Das nie gelek pekes schrepen. 
Doar zijn ploegen daugen op vurrand al bezig mee teinte 

zetten, toffels en stulen schikken, sleuren, koken, aan 
de kas zitten,… Of de buurtfiëstsjes die vandezomer 
gaun woaren. Hoe iënvoudig oek. Of de durpsfiësten en 
de karremis. Overal steke vrawillegers een antsjen toe. 

Allemaul omdatier goed en gezellig zou zijn. Aml meinsen 
die een bitsje zot zijn van andere meinsen, en van eM, va 

Meilsen. Va verzuring der moetewe nog nie benaut va zijn. 

En adde nou de slotsom mokt, dezziede: wij zijme va 

Meilsen, mar Meilsen is nie van oons alliën. Wel van 

iederiën diedier woënt, - lank of kurt da spil giënerol - en 

die adde groët art eet veur eM.

Meilsen is nie bezoonder schoën, nie bezoonder lulek, ’t is 

gewoën Meilsen.

Oarig: eigenaardig

Op een ander: ergens anders

Bepampelen: betasten, beduimelen

Balange nie: nog lang niet

Pazek: denk ik

Aml: allemaal

Nieker: eens

Den avrong: de omgeving

Tuissoun: het gezin, het huishouden

Potnoster lezen: paternoster bidden

Streunkelen: struikelen

Stuul: stoel

Schriën: wenen

Vrawillegers: vrijwilligers

Kustie aml nieker: kuis die allemaal maar eens
Gelek pekes schrepen: zoals worteltjes schrapen

Op vurrand: op voorhand

Gaun woaren: gehouden worden

Nie benaut zijn: niet bang zijn

30 april

- Tussen de Gaverlandwegel, de Berghoekwegel en de 

Van Puymbroecklaan zal er de komende jaren een nieuwe 

verkaveling ontwikkeld worden. De oppositie had vooral 
bedenkingen rond de vlotte verkeersafwikkeling van deze 
wijk, wanneer het kruispunt met de Dijkstraat nog niet zou 

heraangelegd zijn. Het college beloofde dit op te volgen.

- Er zullen geen tickets van voetbalclub Waasland-Beveren 
voor de skybox worden uitgedeeld onder de bevolking. Het 

voorstel van de oppositie bleek praktisch niet uitvoerbaar, 
aangezien het gemeentebestuur enkel uitnodigingen 

ontvangt. Waarom niet alle raadsleden die uitnodigingen 

ontvangen, bleef in het ongewisse.

28 mei

- Groen-sp.a was bijzonder actief deze raad. Al hun vragen 
en voorstellen verbloemde het feit dat deze gemeenteraad 

wederom zeer licht gestoffeerd was. De huidige coalitie 
van CD&V en N-VA zoekt nog steeds naar de motor en 

leverde nog steeds geen beleidsnota af. Vrij spel dus voor de 

oppositie, die er handig gebruik van maakte.
- De Gaverlandfeesten krijgen geen vergunning.  Geert 

Noppe (Groen-sp.a) vond het vreemd dat er niet naar 

een consensus is gezocht met de organisatoren en enkel 

geluisterd is naar de  buurtbewoners. Hij benadrukte dat 

de buurt terechte eisen kon hebben, maar hem leek een 

volledige afschaffing geen oplossing. De Gaverlandfeesten 
worden door hem immers als “waardevol voor een 

warme samenleving” aanzien. Burgemeester Marc Van 

De Vijver (CD&V)beweerde echter dat de organisatoren 

zouden hebben ingestemd om de feesten niet langer te 

organiseren. Dat werd door Noppe ontkend.

- De afschaffing van het fietspunt kon evenmin op weinig 
sympathie rekenen van Groen-sp.a. Geert Noppe vroeg 

om deze beslissing te herbekijken en een aantal zaken te 

behouden, zoals de beveiligde fietsenstalling. Schepen 
Ingeborg De Meulemeester (N-VA) zei dat er daarover 

gesprekken bezig zijn.

- Ludo De Block (Groen-sp.a) vroeg naar een commissie en 

hoorzitting voor de bevolking rond een uitbreiding van een 
nertskwekerij in Beveren. In totaal zouden er zo’n 27.500 

diertjes voor de productie van bont worden gekweekt. 
In Nederland wordt de productie binnenkort verboden, 
waardoor er in België een enorme toename van aanvragen 

wordt waargenomen. De Block wees er ook op dat er 

een wetsvoorstel klaar ligt om deze bedrijven ook hier te 

verbieden. Hij vroeg om een negatief advies af te geven. 
Schepen Filip Kegels (N-VA) reageerde afwijzend naar een 

hoorzitting en had alle vertrouwen in zijn diensten om een 
advies af te leveren.

De gemeenteraad 

besliste

Voor de vierde keer zal de komende weken, in Hof ter Saksen, kunst in openlucht gemaakt worden en te zien zijn. De 

voorbije jaren namen meer dan zestig kunstenaars deel en het evenement wordt zoals steeds, omlijst door optredens 
van talentvolle muziekanten.

Alle kunstenaars, tekenaars, schilders, beeldhouwers, grafici, fotografen of beoefenaars van een andere kunstdiscipline 
die hun werken en hun kunde willen tonen aan een breed publiek zijn welkom en zullen gratis een standplaats krijgen.
Wie zelf geen kunstbeoefenaar is maar van kunst houdt kan in het unieke kader van Hof ter Saksen genieten van wat 

anderen creëren. 

Tegelijk loopt de tentoonstelling Beeldig Hof ter Saksen, waarbij verspreid in het park, op de ruime grasplekken of op 

intiemere plekjes, grotere beelden en installaties te bewonderen zijn.
Montmartre in Hof ter Saksen: 7 juli, 4 augustus en  1 september, telkens van 13 tot 18uur.

Wie met zijn kunst wenst deel te nemen vindt meer info bij:

Lut De Baere, Alice Nahonlaan 7, Melsele, gsm. 0476 97 05 89 of André Forsthoff, Azalealaan 19, Beveren, tel. 03 775 36 20

Montmartre in Hof ter Saksen



Oproep Aan De Melseelse Bevolking

Melsele Opgetalloord
Vroeger was het allemaal beter, horen we nostalgici wel eens zeggen. Wel, in een tijd van GAS-

boetes, bankencrises, en een op hol geslagen klimaat willen we hen graag geloven.  Maar in 

plaats van een gigantische ‘zaag’ te spannen, willen we de geneugten van de vervlogen tijd graag 

met de Melseelse bevolking consumeren. Op 31 augustus wordt ‘vroeger’ het ‘nieuwe nu’. Het 

gemeentepark zal op de hoogdag van kermis, koers en jaarmarkt baden in een sfeer van de goeie, 

gezellige joaren stillekes.

Na inwijding door ne gelegenaadspastoeur, is de feesttent in het gemeentepark hét zenuwcentrum 

van authentiek amusement. Naast teren en laven in een gemoedelijk kader, kan je er ook terecht 

voor een boeumke wiezen, vogelepiek, of een goed geconserveerde kermisklassieker. De waard en 

zijn kroegknechten zullen in ieder geval op hun vooroorlogse paasbest gekleed zijn, en we hopen 

van de gasten uiteraard hetzelfde. We leggen elk bezoekend koppel, dat bij voorkeur z’n zondags 

kostuum draagt, vast op de gevoelige plaat en honoreren de meest parmantige vrouw en heer.

Nadat de landheren en –dames  en de boeren tussen pot en pint de oogst (den oest) van afgelopen 

zomer hebben besproken,  en de mensen van’t fabriek zijn toegestroomd nemen de veehouders de 

goegemieunte  mee op een deskundige en geanimeerde promenade langs de beestenmarkt. 

Wanneer de laatste dikbil en uier (eur) zijn gelauwerd, stappen de plaatselijke flandriens op hun 
carbonnen Brabander, om elvendertig toertjes te malen, in de hoop niet zat te drauin en eerst over 

de meet te bollen. Moedig deze menselijke kilometervreters aan, met ne smaukelijken toeug in 

uwe rug. 

Winnaars, verliezers, supporters en souteneurs van de beesten- en wielerkamp zijn tot aan het 

luiden van de avondklok welkom voor nen jive of ne foxtrot op een zelfgekozen vinylplaat.

MELSELE, WEES OPGETALLOORD! 

Melsele Opgetalloord is een initatief van ‘We zijn er eens mee buiten’, Kunstlabaarg vzw en 
Jaarmarktcomité Melsele.

Zomers nieuws uit de wereldwinkel

Eindelijk lijkt de zomer te beginnen, daarom 

een eerlijk, fris zomerdrankje, een recept 

van wereldwinkelier Lieve, dat milieu-, 

portemonnee- en wereldwinkelvriendelijk is!

Benodigdheden

bosvruchtenthee*

rietsuiker*of Ti’light voor suikervrije versie

flesje sinaasappelsap*
scheutje citroensap en/of Tesseire

ijsblokjes

(* product van Oxfam Fairtrade)

Bereiding

kook 1,25 l water, hang er het zakje 

bosvruchtenthee in en laat even trekken, 

voeg het zoetmiddel toe en laat afkoelen. 

Recycleer een fles van 1,5 l en vul deze met 
het sinaasappel- en citroensap en het scheutje 

Tesseire. Voeg er de afgekoelde thee bij en 

plaats in de koelkast. Serveer met een ijsblokje 

en eventueel een leuk rietje.

Je kan altijd je eigen variatie hierop maken. 

Bij onverwacht bezoek  heb je altijd een fris 

drankje klaar staan.

Voor speciale gelegenheden is deze cuba libre 

een eerlijk alternatief:

Benodigdheden per persoon:

50ml Rum Varadero 3 jaar*

100ml Bio Cola*

½ limoen

3 ijsblokjes

(* product van Oxfam Fairtrade)

Bereiding

Doe de rum, de ijskoude Bio Cola en de 

ijsblokjes in een glas. Snijd de halve limoen in 

partjes. Pers 1 partje uit boven het glas en doe 

de andere partjes in het glas.

Proost!

Het verhaal achter deze rum

Oxfam-Wereldwinkels importeert sinds vele 

jaren Cubaanse producten zoals fruitsap, rum 

en honing. Cuba heeft een plan economie, de 

export verloopt voor een groot deel via staats 

bedrijven of -diensten. Rechtstreeks handel 

drijven met de producentengroepen is niet 

mogelijk. De boerenorganisatie ANAP speelt 

een zeer belangrijke rol in de begeleiding 

van de boerengroepen. In samenwerking met 

ANAP worden de projecten met de coöperaties 

uitgewerkt.

Cuba is een land waar traditioneel veel suikerriet 

wordt verbouwd, voor de productie van suiker; 

een belangrijk nevenproduct hiervan is rum. De 

Cubaanse rum is wereldvermaard. De productie- 

en vermarktingsketen van de rum in Cuba is 

gecentraliseerd. Oxfam-Wereldwinkels koopt de 

rum aan via CIMEX, een zeer groot staatsbedrijf 

in Cuba aan commerciële prijzen en de premie 

gaat naar producentengroepen van ANAP.

Het is extra-droge witte rum gedistilleerd uit 

stroop van de beste rietsuiker. Ideaal voor 

cocktails of longdrinks. Het alcoholvolume is 

38%.

Voor een fles van 70cl betaal je 14,95euro.

Gevleugeld

Willem Elsschotstraat

Willem Elsschot

De Willem Elsschotstraat brengt ons weer een straat verder in de Melseelse 

‘schrijverswijk’.

Willem Elsschot wordt algemeen beschouwd als één van de grootste Nederlandstalige 

schrijvers. Hij werd in 1882 in Antwerpen geboren als Alfons De Ridder en stierf er in 

1960.

Alhoewel Elsschot niet zoveel heeft geschreven, zo’n 750 pagina’s proza en enkele 

dichtbundels, worden de meeste van zijn romans nog altijd herdrukt, én gelezen. De 

thema’s waarover Elsschot schreef: het menselijk tekort, het zakenleven, familiekwesties, 

religie, blijven actueel. Zijn zakelijke, een beetje onderkoelde, licht cynische stijl, heeft 

niet onder de tand des tijds geleden, en maakt het werk nog steeds goed leesbaar.

Enkele van zijn bekendste werken zijn verfilmd: ‘Kaas’, ‘Lijmen/Het been’, ‘Villa 
des Roses’, ‘Het dwaallicht’ en ‘De Verlossing’. ‘Kaas’ en ‘Het dwaallicht’ zijn ook in 

stripvorm uitgegeven.

De emotie, die je in de romans van Elsschot vaak tussen de regels moet lezen, zijn in zijn 

gedichten explicieter aanwezig, maar het wordt nooit sentimenteel. Vooral bekend zijn 

het aangrijpende ‘Bij het doodsbed van een kind’, ‘De klacht van den ouden’(prachtig 

op muziek gezet door Luc De Vos), en het onvermijdelijke ’Het Huwelijk’ (“want tussen 

droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren”).

 Als je ze wilt lezen: de meeste kan je zo op het internet vinden, of anders in de 

bibliotheek.

In het gedicht ‘Moeder’ uit 1908 beschrijft hij het fenomeen dat we nu ‘lege-

nestsyndroom’ zouden noemen.

Moeder

Als vader slaapt gelijk een rustig beest,

en in zijn droom herkauwt en zalig lacht,

dan ligt gij wakker, starend in den nacht,

en roept uw zoons en dochters voor den geest.

 

Zij zijn gevloôn, als gieren voor ’t tempeest,

met stukken van het oude nest bevracht,

waarin gij dubbend op hun terugkeer wacht,

maar op de klok het woord des tijds niet leest.

Laat niet uw dagen slinken in verdriet;

geen macht die tanden aan uw mond verstrekt,

of ooit weer zog in uwe borsten wekt.

 

Er is niets aan te doen, zoals gij ziet.

Drink dus een borrel bij een passend lied,

daar schele Piet reeds met uw tenen trekt.

Bombardon is de gazet van ons dorp. Als  je de dagelijkse krant doorneemt vergeet 

je een half uur nadien wat je gelezen hebt. En zo’n krant kost wel veel geld. Bij 

Bombardon is dit niet het geval. De dorpskrant is goedkoop en speciaal en gaat 

specifiek over Melsele en dat boeit. Daarom, beste lezer, verspreid mee onze gazet en 
maak mensen er warm voor. Zo maken we de band met Melsele nog sterker. ’t komt 

wellicht omdat we ‘zot’ zijn van Melsele.

In de Vitrien
            Kalishoekstraat 93

Eigenlijk is dit geen vitrine. Het is het raam 

van een boerderijwoning. Maar een affiche 
aan het raam: ‘Met belgerinkel naar de 

winkel’ doet bij de voorbijganger een belletje 

rinkelen. Aan de gevel bevestigt een metalen 

plaatje dit vermoeden: ‘Erkend verkooppunt. 

Hoeveproducten’. Even verder op het erf is 

de staldeur met de aankondiging ‘Bel Hier’.

Een grote bruine kip,midden op de deur,  

kijkt vriendelijk toe. Naast die deur staan 

zakjes patatten, klaar om mee te nemen. In 

het winkeltje kan de bezoeker terecht  voor 

hoeveproducten, eieren, melk, yoghurt, 

aardappelen, veel verse  lokale seizoensgroenten 

en –fruit. “Het is een slechte lente voor de 

groenten, alles is veel te laat.” zucht Lieve, 

die de klanten bedient. Alle producten zijn 

biologisch. Gezonde voeding is belangrijk 

want met de antibiotica in het dierenvoedsel 

en het gebruik van pesticiden weet een mens 

niet meer wat hij eet. Men zou er ziek van 

worden. De natuur ook.  Maar hier is alles puur 

natuur. “We doen al 13 jaar deze zaak, vertelt 

Lieve, in het begin verkochten we enkel onze 

eigen opbrengst  maar dat is niet houdbaar. 

De mensen komen niet alleen voor een wortel 

en een patat. Het aanbod moet ruimer zijn 

en daar zorgen we voor. Er  is vers brood op 

woensdag  er is  yoghurt, koffie, thee en een 
vegetarische aanbod. Men kan ook biologisch 

vlees bestellen. We zijn alle dagen open tot 18 

uur  behalve op dagen die beginnen met  een d.  

Dat is gemakkelijk te onthouden.’“

1 juni was een open deurdag als start van de 

bio-week. 350 inschrijvingen voor de brunch 

op de boerderij. Dat is veel volk en die kwamen 

van overal. De belangstelling stijgt. Er staan 

die dag heel wat fietsen op de oprit. In het 
winkeltje wachten meerdere klanten. Op de 

wei, in de grote tent, koppelt  Rudy, de gasfles 
aan om pannenkoeken te bakken. Enkel bij deze 

gelegenheid. En biologische uiteraard.!  



     

Van de kraan af gezien...

Ooit gezien dat de stad Antwerpen zo dichtbij was? Ja, dit is vanuit Melsele 

bekeken. De fotograaf stond op de kraan van de werf Briels. Bevreemdend en 

verrassend niet? Alsof je je hand maar moet uitsteken om de lievevrouwentoren 

aan te raken. Of hoe de huizen op het voorplan de indruk geven dat zij een groene 

buitenwijk van de metropool zijn.

Een vreemdeling, gewend aan uitgestrekte buitenlandse steden, zou het misschien 

ook zo zien als hij het traject met de wagen aflegde en in het verlengde daarvan 
beamen dat heel België gewoon één grote stad is. Het hangt er maar van af wat je 

referentiepunten zijn om iets te bekijken. Ook grote steden hebben immers, naast 

drukke agglomeraties en parken, hier en daar van die rustige dorpse kernen, geërfd 

van een nederzetting die aan de stad is vastgegroeid maar nog een beetje dorp 

gebleven is en in het beste geval als een charmante troef wordt uitgespeeld op de 

markt van het  citytriptoerisme.

Maar als inboorling van deze streek betrapte ik mezelf erop dat ik meteen de 

Schelde zocht in het plaatje. Niet verwonderlijk natuurlijk. De Schelde was altijd al 

onze scheidingslijn met de stad. Als er behoefte is aan grenzen is een rivier handig, 

ze vormt een beveiligende hindernis. Tegelijk ook een uitdaging, de eeuwen door.

“Van over ‘t water” zijn, betekende vroeger een soort onoverkomelijkheid. ‘Van 

zo ver?” antwoordde men daarop. De rivier werd daarbij vooral aangevoeld als 

een scheiding. Het water moeten oversteken als een opgave. De voetgangerstunnel 

dateert uiteindelijk pas van 1930.

Met de moderne mogelijkheden is het gevoel van “niet makkelijk te bereiken” 

weggeëbd, net als het onderscheid tussen platteland en stad.

Deze foto toont die scheiding niet, integendeel, wij lijken deel uit te maken van 

de stad. De stroom is niet echt te zien. Maar je weet waar hij ligt, je verbeelding 

tovert hem erbij, verborgen achter de bomen van de avenue. Het is zeker niet 

de machtigste stroom op aarde maar het is “onze Schelde” die we ooit leerden 

bezingen als “machtige, prachtige vloed (wees gegroet!)” in een stroom van 

plechtige romantiek die ooit mode was en zich in trage liederen uitte. Maar waar 

wij onze eigen, veel speelser herinneringen aan hebben omdat juist deze rivier en 

geen andere zo vanzelfsprekend bij onze wortels hoort. Iedereen hier heeft wel 

zo”n beetje “zijn” Schelde, zoals iedereen wel zo’n beetje “zijn” stad heeft, vaak 

met de familiegeschiedenis verweven. Worden er nog verhalen verteld over de 

vroegmarkt en het uitkijken naar de prijs van de eerste aardbeien? Opaverhalen, 

ooit levend actueel.

 

Altijd al hebben veel mensen uit het Waasland hun brood verdiend in de stad. 

Zelfstandig, met huis aan huisverkoop of in dienst. Soms proberen wij hun 

leven te traceren door te zoeken naar de sporen van hun passage. Die zijn er in 

overvloed. Er bestaan georganiseerde fietstochten om het wel en wee van de 
vroegere havenarbeiders te verkennen: de stad van de dokwerkers en van de 

naties.

Maar er is net zo goed, hoewel minder zichtbaar, de stad van de dienstmeisjes 

geweest. Veel jonge vrouwen van bij ons hadden een “post” bij een begoede 

familie. De pendel naar huis was wekelijks voor een paar uur. Hun contact met de 

stad in prételevisietijden, had allicht ook een ontvoogdende invloed.

Als kind kwam je er heel soms en dat was een feest. Voor een grote aankoop in de 

warenhuizen misschien. Of op schooluitstap voor de kathedraal of de Zoo. Mensen 

hadden tijd noch geld voor drukker bezoek. En eigenlijk was het verschil in 

mentaliteit tussen stad en platteland groot. Dat is pas na de jaren zestig veranderd.

Hoeveel wederzijdse uitwisseling er trouwens ook plaats vond, er was net zo goed 

het besef van een verschil in identiteit: het Waasland had zijn eigen kleur en klank, 

het was een andere bestuurlijke eenheid. Ook voor Antwerpenaren lag “over ‘t 

water”, niet in hun gouw. Ze hadden er geen zeggenschap over.

Dat politiek tot verschillende provincies behoren, kwam tot uiting bij de uitbouw 

van de haven. Zo lang als het haalbaar was heeft de stad geprobeerd deze op de 

rechteroever te houden, in eigen hand. Pas toen dat niet meer mogelijk bleek, 

begon zij in westelijke richting te kijken en kwam uiteindelijk de Waaslandhaven 

tot stand.

Na de tweede wereldoorlog moest het wel: de haven bloeide maar kon niet 

doorgroeien tenzij westelijk waar het Waasland lag dat toen niet bijster floreerde 
en tegen veel werkloosheid aankeek. Maar dat wel inspraak wilde als zijn gronden 

werden ingepalmd.

We hebben het meegemaakt, de grote palavers, de pogingen om tot een vergelijk 

te komen, het getouwtrek, de eerste golf van onteigeningen, het moeizame pleunen 

om een oplossing te vinden. Klinkt het bekend in de oren? In 1978 onder druk 

van de industrie kwam de wet Chabert tot stand die de bevoegdheden voor wat 

industrie en haven betreft, verdeelde.

 

Maar zoals wij wel weten is het proces niet ten einde. De wereld is ondertussen 

wel zeer veranderd en lang niet alleen op economisch vlak. Dat blijkt op het eerste 

gezicht niet uit dit idyllisch plaatje hoewel het de dubbelzinnigheid der dingen 

toont. 

Foto: Jan Verstraeten


