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Zo leeft de Hazaarddam
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Lees verder op pag.2

Geschiedenis Hazaarddam

Melsele telt 3 ‘dammekes’: de Kerkendam, de Zakdam en de Hazaarddam. Over de benaming van die laatste 

dam, zijn er 3 gangbare theorieën terug te vinden in de literatuur. Een eerste theorie leidt naar het Franse 

‘hazard’, wat ‘toeval, geluk’ betekent en ook in het Middelnederlands terug te vinden is. Een tweede theorie 

verwijst naar een ‘huzaar’, een soldaat. Een derde theorie zegt iets over een familie Hasaert.

De laatste theorie is wellicht toch de meest betrouwbare. De familie Hasaert was een belangrijke familie in het 

Melsele van een paar eeuwen terug. Deze familienaam is nu niet meer terug te vinden. In 1661 was ene Lucas 

Hasaert zelfs schepen. De Hasaertdam was toen een voetwegel, die toegang gaf tot het kerkhof dat toen aan 

de zuidelijke kant van de kerk lag. De wegel liep langs de hofstede ‘De Hasaert’, waar al in 1600 sprake van 

was. Het gebouw werd in 1655 aangekocht door de vader van kunstschilder Adriaan de Munck en kwam later 

in handen van Jacobus Briels en nog later bij Frans Briels. Die laatste geeft nu nog steeds zijn naam aan het 

vlakbij gelegen rusthuis. 

De hofstede met al zijn bijgebouwen bevond zich op de plaats waar nu het Frans Brielsplein, tot voor kort Rudolf 

Esserplein, ligt. De doorgang naar het kerkplein was dus zeer smal, komende van de Grote Baan. Het huis werd 

in 1938 afgebroken, nadat zelfs het gemeentehuis er nog een tijdje onderdak vond. De groentetuin lag langs de 

andere kant van de wegel, waar nu ‘De Nieuwe Sabot’ staat. Naast de wegel lag er een sloot waarop tijdens de 

winter heel wat geschaatst werd.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Jef en Els Van Loock-Dezuttere en 

dochter Kato.
In het  eerste huisje, dicht bij de Schoolstraat, woont 

de familie Van Loock. Els woonde als kind in de 

Dijkstraat. Haar man is afkomstig van Hoogstraten. 

Het oud huisje werd aangekocht in 1999 en de 

renovatie duurde 2 jaar. Er is een  tuintje met ooit een 

vijver. Met de komst van Kato werd die dicht gegooid. 

Veiligheid voor alles. Kato gaat ondertussen al naar 

het eerste leerjaar en ze kan heel goed tekenen. De 

tekenacademie helpt veel om dit talent te ontwikkelen. 

Daarnaast gaat ze ook nog naar de Flex-dansschool 

om er Spaanse dansen te leren. In het weekeind 

is Kato bij de chiro. Els:” Wij hebben sympathieke 

geburen. We zien de buren niet zo veel omdat we 

beiden buitenhuis werken. Vorig jaar deden we mee 

aan de quiz voor ‘De Slimste straat’. We eindigden op 

de vierde plaats. Toch niet slecht. Bij begin en einde 

van de schooltijd is het hier wel druk. De slagbomen 

gaan dan dicht. Als ik op dat moment thuis kom is 

het  toertjes rijden voor aleer ik een plaats vind. Het 

sluikverkeer zorgt wel voor gevaar. Ze rijden in dit 

smalle straatje dan ook zo snel. Als we hier buiten 

komen staan we midden de straat. Het huisje is hier 

te klein. We hebben een grotere woning gekocht in 

de Bergmolenwegel. Dan zullen we plaats genoeg 

hebben om alles op te bergen. ’t Is hier echt te klein.”

Roeland De Meulenaere.
Roeland is niet veel thuis. Daarom vroegen we 

hem om zelf een stukje te schrijven. Het werd een 

bloemlezing over de Hazaarddam en haar omgeving. 

Het geeft een jonge kijk op dat stukje Melsele en 

verderop. 

Ik ben opgegroeid op den Bergmolen en begin 2007 

ben ik verhuisd naar “den Hazendam” zoals ze wel 

eens zeggen als men het over de Hazaarddam 

heeft. Eerst heb ik het huis gehuurd, maar na enkele 

jaren heb ik het kunnen kopen. In 1983 werd dit 

huis gebouwd in de hof van de beenhouwerij van 

mijn grootvader zaliger, Louis Van Hoyweghen of 

Louis Caves, zoals hij gewoonlijk werd genoemd 

en zoals hij in heel Melsele gekend was. Na zijn 

pensionering bleef hij daar wonen, samen met zijn 

moeder, mijn overgrootmoeder dus, ons pitte baan, 

dus eigenlijk kende ik het huis wel al alvorens ik hier 

kwam wonen. In “den dam” is het leuk wonen, van 

op mijn terras heb ik prachtig zicht op de (jammer 

genoeg, steeds meer vervallen) oude brouwerij 

en iets verder de kerktoren. Het is midden in het 

dorp en toch een beetje achteraf, met weinig, maar 

aangename buren. Heel makkelijk om te voet naar 

de bakker of de slager te gaan, allemaal vlakbij. Je 

komt dan altijd wel iemand tegen om een praatje mee 

te maken. Het is wel jammer dat er steeds minder 

winkels zijn in het dorp en zeker in het centrum van 

Melsele. Er zijn goede contacten met alle buren, 

ook met “die van de baan” die hun garage hebben 

achter in hun tuin, die uitkomt in “den hazendam”.

De laatste jaren waren er in de omgeving grote 

werken, soms nogal hinderlijk, maar het resultaat 

daarvan, de nieuwe Briels, mag gezien worden.                                                                       

De oude knotwilg die vorig jaar tot dikste boom 

van Melsele werd uitgeroepen, inspireerde al 

eerder een Bombardonlezer uit Zwijndrecht, Julien 

Tahon, voor dit gedicht. Het is een kyoka, een 

Japanse dichtvorm verwant aan de haiku

Merkwaardig hoe ik

gratis aan de gracht mijn zin

voor schoonheid verrijk:

wat een beeld van een knotwilg,

krom van lijn staat hij daar te kijk!

De chiro vierde carnaval en zette hiermee de 

zotskap op. Eens lekker gek doen en daarmee de 

straat op trekken. Het moet kunnen. Het is ook een 

aanloop naar de vasten een periode van 40 dagen 

waarop gelovigen zich voor- bereiden op Pasen.  

Broederlijk Delen roept op tot  solidariteit met 

armen over de hele wereld. Lees hierover op pag.6
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Hoewel “den hazendam” een klein straatje is moet het 

toch veel verkeer slikken. Bij aanvang en einde van de 

schooltijd wordt het straatje afgesloten met slagbomen. 

Zelfs voor het afsluiten staan er altijd al veel auto’s 

geparkeerd, meestal niet volledig volgens de regels. 

Toch gaat het er meestal wel hoffelijk aan toe, zodat de 

opritten min of meer vrij blijven. Regelmatig, meestal 

’s avonds vliegen “de mannen van De Vlieger” door 

“den dam” om zich, waarschijnlijk zo vlug mogelijk, 

foutief te kunnen parkeren voor het frituur. Niet alleen 

voor “den dam” maar voor iedereen die in Melsele 

woont, moeten er hoogdringend werken uitgevoerd 

worden aan de Dijkstraat, aan de Schoolstraat en aan 

de Grote Baan. Het zwaar verkeer moet er verbannen 

worden naar waar het thuis hoort: de E17 en de E34. 

Een tramverbinding, uitbreiding vanaf het Stenen 

Kruis, mag er zeker bijzitten. Dit zou wel heel handig 

zijn, mijn vriendin woont namelijk in Antwerpen. De 

fietsvriendelijkheid en vooral de veiligheid voor de 

schoolgaande jeugd mag niet vergeten worden. Zo 

wordt het dan hopelijk ook wat minder druk in heel 

de omgeving. Het is fijn dat de school “de Toren” wat 

meer kleur gekregen heeft en dat er aan de nieuwe 

Briels een klein parkje voorzien is met een spiegelend 

kunstwerk. Iets verder is er dan het gemeentepark 

wat toch niet te steriel of saai is, maar een beetje 

meer kleur en fantasie zou wel mogen in Melsele, al 

was het maar om te vermijden dat Melsele één van 

die grauwe, slaperige voorsteden van Antwerpen zou 

worden, al zie ik dat zo meteen nog niet gebeuren. Kijk 

maar eens naar het bruisende verenigingsleven en 

alles wat hier georganiseerd wordt: de dorpsfeesten, 

de aardbeienfeesten, Melsele koers, den Djem, .… 

Toch heel wat zaken waar velen, zoals de naburige 

gemeenten, jaloers op zijn. Ik ben regelmatig in het 

buitenland, zowel professioneel, als privé, wat ik 

heel leuk vind, maar ik vind het minstens even fijn 

om telkens weer terug te keren naar mijn geliefde 

aardbeidorpje!

Paula Brams (60j) en Helene 

Steenacker (71j). Hazaarddam 8
Paula en Helene zijn twee vriendinnen. Ze bewonen 

een appartement van het OCMW in de Hazaarddam. 

Ze zijn allebei van Antwerpen en dat maakt hun band 

nog steviger. Paula is erg ziek geweest en ze hield 

er nadien draaiingen aan over. Nu is het beter. Ze 

woonde in een caravan in Haasdonk toen ze in 2007 

door toedoen van het OCMW in de Hazaarddam 

is komen wonen. “’t Is een oud gebouw. De ramen 

zijn nog enkele beglazing en ik kan ze niet meer 

openen. Het water loopt er in de winter zo af en ik 

leg dan doeken om het water op te vangen. In 2008 

werden de bewoners  bijeen geroepen. Dat was nog 

in de oude Briels. Er werd gezegd dat dit gebouwd 

zou worden afgebroken. Wanneer dat zou gebeuren 

werd niet verteld. De appartementen zijn slecht 

geïsoleerd. Ik hoor alles van de buren. Onlangs zaten 

we zonder elektriciteit omdat de kelder hiernaast 

onder water was gelopen. De  elektriciteitskasten 

stonden mee onder water. Is dat niet gevaarlijk? Ik 

ga nog wel eens naar de stad met mijn vriendin, die 

woont boven mij. Ik ben blij dat we ons verhaal eens 

kunnen doen. ’t Is hier een oude blok, maar daar 

kan het OCMW niet aan doen. Ze zitten wel met een 

probleem wat de huisvesting betreft. Er wonen in 

ons appartementsgebouw ook enkele jongeren. Oud 

en jong bijeen steken is niet altijd eenvoudig. Jonge 

mensen maken meer muziekgeluid dan ouderen. Dat 

geeft veel geluidshinder. 

Helene Steenacker (links op de foto) woonde ook in 

een caravan in Haasdonk. In 2003 kon ze hier komen 

wonen. “ Zeg maar Jeanine,” lacht ze,” iedereen 

noemt me zo. Ik werd van kleins af zo aangesproken. 

Mijn peter heette Jean. Vandaar wellicht. Je moest 

60 jaar zijn als voorwaarde om hier te komen wonen. 

Veel bewoners hier zijn al vertrokken wegens te hoge 

ouderdom. Het waren destijds allemaal bejaarden. 

Dat was toen aangenaam wonen. Nu is het moeilijker. 

Als ze ook jonge mensen hier binnen laten…

’t Is hier soms een discotheek. Niemand trekt zich dat 

aan. Ze gaan ons verhaal lezen maar dat is het dan. 

Als je het zelf niet mee maakt… Ze zouden toch meer 

rekening met ons moeten houden, vind ik.”

Café De Repliek, Hazaarddam 2.
Dit café heeft een terras met uitzicht op het 

Kerkplein. De zaak hoort toe aan Jan Roelandt. 

Het vorige café, ‘Café Beveren’, werd 35 jaar lang 

uitgebaat door  Roger en Lucienne Van Der Linden-

Eycken. Nu zijn de openingsuren als volgt: van 

dinsdag tot zaterdag van 16 uur in de maanden 

oktober tot en met mei. Van dinsdag tot zaterdag 

om 14 uur in de maanden juni tot en met september. 

Zondags is het café altijd open vanaf 11 uur. Het 

is een gezellige dorpscafé en de uitbater houdt 

van een jazzsfeertje. Marijke, de ‘topwaardin’ van 

De Repliek vertelt dat de vernieuwde inrichting 

al dateert van 23 december 2005. Er komt altijd 

goed volk binnen en in de zomer is het terras een 

pluspunt voor de zaak.

Erik Deckers.
Erik is huisdokter en heeft vier dochters en een 

zoon: Charlotte, Emilie, Florence, Frédérique en 

Sebastiaan-Willem. De praktijk was aanvankelijk in 

de Sint-Elisabethstraat maar sinds meer dan 22 jaar 

is die gelegen in de Hazaarddam. De grond waarop 

gebouwd werd was eigendom van Lieke (Rosalie) 

Maes  en ook de CM bouwde haar lokaal op een 

van die percelen. Erik: “Als kind voetbalden we in 

‘den dam’ en de bogen tegen de gevel van de school 

dienden als goals. Het is hier soms druk ook in de 

weekends met de turnvereniging en de muziekschool. 

Ik duw de slagbomen van de school zelf omhoog als 

ik er langs moet. Mijn vader was brouwer en de oude 

brouwerij staat er nu wat vervallen bij. Je kan het zien 

als historisch erfgoed. Het was de langst werkende 

brouwerij in het Waasland. Mijn grootvader Carolus 

Deckers brouwde er jaren lang zijn bier en daarna 

heeft mijn vader (Louis) de brouwerstiel verder gezet. 

Er werd tafelbier, Kadee en Oude Bruinen gebrouwen.  

Limel , de limonade, was hier heel bekend.”

Frituur De Vlieger, Torenstraat 1.
Op de hoek van de Torenstraat met de Hazaarddam 

is frituur De Vlieger. Het huisnummer situeert zich 

in de Torenstraat maar de inkomdeur neem je in 

de Hazaarddam. De eigenaar heeft meerdere 

frituren. In de weekends kan je hem meestal in 

deze frituur tegen komen. Hij heeft tevens 4 mobiele 

frituren. Dat is voor feestjes thuis of op bedrijven. 

Er is ook levering aan huis. Vroeger was hier een 

bloemenzaak en nog veel vroeger een kledingzaak. 

(Martha De Strooper en Jan De Jonghe) 

Bombardon-voorlees-vrijwilligers 

gezocht! 

Spijtig vinden wij het, dat jarenlange abonnees 

moeten afhaken omdat de lettertjes voor hen te 

klein worden. Onze dorpsgazet in grote letters 

drukken is geen optie, maar ze iemand laten 

voorlezen, lijkt dat wat? Ik zet mijn timer: een 

goed gevulde bladzijde duurt 6 minuten. Dat 

is in het totaal minder dan een uur om alles 

voor te lezen. En dit om de laatste nieuwtjes, 

verenigingen, gebeurtenissen, evenementen 

en alle verhalen van kleine en grote mensen 

te kunnen blijven volgen. En met nog een 

aanvullende babbel, als het kan, dat maakt 

iemand zijn dag toch goed, niet? Ik neem me 

alvast voor om deze uitgave bij minstens twee 

mensen te gaan voorlezen (en ik neem ineens 

een potje koffi e mee). Bij iemand thuis of in 
Briels, daar is echt nood aan. 

Ben je geïnteresseerd in deze goede daad 

of weet je iemand die steeds meer moeite 

heeft met lezen, stuur dan een mail naar 

bombardonmelsele@yahoo.com.

Dankuwel voor je herabonnering 

op onze dorpskrant. 

Bij Bombardon is iedereen beroemd. De 

dorpskrant wil tevens poëzie brengen van 

het Melseelse leven. Reden genoeg om 

opnieuw te abonneren als je het nog niet 

deed. Voor 4 euro ben je zeker van een 

tweemaandelijkse nieuwsbron voor een 

heel jaar. Dit nummer is het eerste nummer 

van 2015. Dank voor je vertrouwen!
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Huis aan huis, tijd aan tijd...

Zo wonen wij graag: ruim, met uitzicht op een tuin of op een veld, langs een 

degelijk bestrate weg, in  wat je vroeger de luwte van een landelijk dorp kon 

noemen maar nu niet meer. Dat mooie paard kan daar weinig aan veranderen, het 

heeft toch al nauwelijks gras in de buurt. 

Melsele is landelijk GEWEEST. Nu nog hier en daar als je het gezichtsveld niet te 

breed neemt. Zoals die huizen er staan: weinig verbonden. 

Gisteren was ik op de tentoonstelling “Melsele en Wereldoorlog 1” in OC 

Boerenpoort. Tussen de werken kon je een paar oude prentbriefkaarten uit de “tijd 

van toen” ontdekken: de Grote Baan, de Dorpsstraat... Misschien hebben wel meer 

mensen ze ooit gezien. Leg ze, al is het maar in gedachten, naast deze foto en je 

ontkomt niet aan het scherpe, in het oog springende contrast tussen de eenvoudige 

landelijkheid van eertijds en het afgescheiden zelfbewustzijn van nu.

En toch...

Er is veel water naar de zee gestroomd. In een aantal dingen die de mensen van toen 

dreven, herkennen wij ons veel minder of zelfs niet: het soms wat naïef aandoende 

patriottisme, een zekere volgzaamheid die geëist werd, een afgescheidenheid in 

klassen en standen, de geest van een democratisch bewustzijn die nog moest rijpen 

en verder doorgaan.

De tijd achter hun levensavontuur was even onrustig als deze achter het onze, maar 

wel nog op een andere schaal. Voor hen leek het allicht een grote versnelling, voor 

ons lijkt hun leven eerder traag en vooral ook geordend. Tot het kapot sprong.

En dan komt de grote verwantschap tot uiting. De mensen waarover het gaat, je kent 

hun familie, sommigen woonden in je straat. Je vindt de naam van een oud-strijder 

die je kende, hij was de vader of de opa van een speelgenootje. Je hoorde zijn 

hoestbuien en er werd je verteld dat hij gas had ingeademd in de loopgraven aan de 

IJzer.

Of er was die oom die je niet hebt gekend maar er  hing zo’n medaille, een 

decoratie die men “vuurkruis” noemde... De tentoonstelling maakte die dingen 

concreet, toonde niet alleen hoe het de soldaten verging maar ook hoe hun (dus 

onze) families overleefden. Ze legde het diepe drama daarvan open, het verdriet en 

de ontreddering. 

Naast enkele brieven van soldaten aan hun familie, één van de zeer ontroerende 

documenten: de paar tekeningen van Jozef Van Hul , een jonge, beloftevolle 

artiest uit Melsele. Hij stond op de drempel van een veelbelovende carrière 

maar hij keerde niet uit de oorlog terug. Zo waren er velen, je ziet ze op de 

soldatenkerkhoven van de Westhoek maar eigenlijk zie je ze overal waar zo’n 

ereperk verschijnt. Of een straatnaam in een dorp als het onze... Jonge doden ...

Ik denk daarbij aan een pregnante foto van een front in de Westhoek: geknotte, 

van blad en takken ontdane bomen, desolaat en geteisterd. Die realiteit grijpt 

aan en inspireert. Mensen van De Meiboom vertaalden hun (en onze) emotie bij 

dit gegeven in vaak treffend, soms verrassend visueel werk. Sommigen toonden 

de verscheurdheid en de pijn van de oorlog, anderen legden de klemtoon op de 

waanzin, op de duisternis, de vernietigende kracht. 

Sommige tentoonstellingen, meer dan andere, verbinden mensen op een speciale 

manier omdat ze het eigene en het eigen verleden tonen. Dat was zeker zo voor 

“Melsele en Wereldoorlog 1”. Soms moet je deuren wijd open zetten en de wereld 

tonen, soms moet je het persoonlijke en het eigene beseffen en hoe we deel hebben 

aan beide. Wie ging kijken, had gelijk.

Laatste melkboer van Melsele is gestopt.

Luc Meul en Mia Brijs gingen met 

pensioen.

 “Er is niets meer aan te doen. De melkman gaat nu echt met pensioen! Na 52 

jaar werken gaat hij nu genieten en dat zullen we nog wel merken.”

Deze slogan hing aan het raam bij Luc en Mia op de Grote Baan 299. Datum: 21 juni 2014. 
Door pech aan de bestelwagen is die datum vroeger gekomen dan gepland. Maar goed, 
Luc zou toch 65 jaar worden. De eerste dagen na het afscheid van hun melkronde kenden 
ze een ‘knock-out’ en het gevoel van spijt bleef enkele dagen hangen. Zolang je goed bent 
wil je verder doen, maar ja, eens moet je toch stoppen en het zal alti jd zwaar zijn... Luc 
hielp als jonge gast mee met  vader Piet die de melktoer begonnen was. Ze woonden toen 

in de Kalishoekstraat. Zijn vader is na de oorlog begonnen met paard en kar. Het paard 
werd erg verwend bij de klanten. Hij kreeg er klontjes suiker. ’t Was zelfs zo ver dat hij pas 
verder ging als hij zijn snoepje had gekregen. Luc nam na verloop van ti jd de ronde van zijn 
vader over. 52 jaar was hij op de baan. Toen hij in 1975 huwde met Mia Brijs, is ook zijn 
echtgenote mee aan de slag gegaan. 
Mia: “Luc kwam alti jd mee met zijn vader om melk te bezorgen. Ik dronk speciaal 
chocomelk. Ik stond dan klaar voor de bestelling aan te nemen maar ’t was Piet die langs 
kwam. Luc ging bij de overburen… Pech, maar het is toch gelukt. Ik was gewoon van thuis 
te werken. In het begin moest ik het wel gewoon worden, maar ik deed het enorm graag.” 
De melkronde beperkte zich niet alleen tot Melsele, er was ook een ronde in Beveren, 
Steendorp, Vrasene, Temse, Nieuwkerken… Ze leverden ook melk aan vier scholen. 
Luc:“We hadden vele trouwe klanten die ondanks de grote concurrenti e toch bij ons 
bleven. Soms waren we heel ‘eigen’ bij de mensen. ’t Was alti jd langs achter in huis binnen 
komen en bij sommigen moesten we zelf in de frigo kijken om aan te vullen wat er te kort 
was. We namen al eens boodschappen mee voor oudere mensen.”
Mia: “De mensen schrokken, toen we stopten. Sommigen weenden zelfs. Ze waren ooit 
nog klant geweest bij Luc zijn vader. Er zijn toch heel veel schone herinneringen. Ik moest 
soms zelfs oudere mensen helpen bij het aankleden.“ 
Of de winters veel hinder brachten? 
Luc: “Eigenlijk niet, al waren sneeuw en ijzel niet ons favoriete weer. Regen, daar konden 
we tegen. We zijn wel eens een enkele keer nat tot op ons vel geweest.(lacht) Slecht weer 
heeft  ook zijn voordeel. De mensen blijven dan meestal thuis. In Steendorp droegen we 
eens met ons tweeen een bak melk bij een klant naar binnen. ‘Liefde is ...samen een bak 
melk dragen.’ zei die man.  Gelukkig bleven we gespaard van erge ongevallen. In Beveren 
reed iemand in ons zijdeur en een vrouw met paraplu op haar fi ets botste ook met ons. 
Met een paraplu voor je gezicht zie je toch niet waar je rijdt.“ 
Of ze zelf veel melk drinken? 
Luc: ”Ik lust geen melk, wel yoghurt.“ 
Mia: ”Ik moet elke morgen mijn yoghurt hebben.”  
Luc :“De regels voor handelaars in voeding worden ook strenger. Nu moet je binnenkort 
ook een frigowagen hebben en al het papierwerk dat erbij komt kijken is ook niet zo 
simpel. We kwamen goed overeen en dat is wel nodig als je elke dag moet samenwerken.” 
Mia: “Nu gaan we wandelen en fi etsen. We hebben een dochter en nu kunnen we  meer 
beschikbaar zijn voor onze twee kleinkinderen. Onze dagindeling is anders, maar er zijn 
zoveel andere dingen. En we zijn beiden nog goed gezond. We zijn ons nieuw leven al 
gewoon.” 

Liefde is… samen een bak melk dragen.
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Post voor Bombardon

Bombardon kreeg een bericht van Miel Engels uit 

Beveren. Hij verwijst naar zijn actieve jaren in de 

Melseelse KAJ en KWB. Nu KWB-Beveren stopt, keert hij 

terug naar zijn roots. Hier een verkorte versie van zijn 

sympathieke betoog.

‘Wat al enkele keren was vooropgesteld gebeurde na 

enig overleg op het einde van 2013. In deze winter 

werd het draaiboek van KWB Sint-Martinus in Beveren 

definitief gesloten. Wat in volle oorlogstijd in (1942) 

was begonnen eindigde na kanttekeningen eind 2013. 

Het was blijkbaar het vervolg van een slijtage slag, 

want een vijftal jaar voordien kwam de afdeling van de 

Onze-Lieve-Vrouwparochie zich reeds bij KWB Sint-

Martinus aansluiten. Het was een tof gebaar van KWB 

Melsele om de drenkelingen van KWB Sint-Martinus een 

reddingsboei toe te werpen, en ze in de dagen rond de 

jaarwisseling in de armen te sluiten. Bijna een jaar later 

hebben een 20 à 25 tal Beverse vrienden de overstap naar 

de afdeling van Melsele gemaakt.

Ik hoor het de KWB-ers van Beveren en Melsele in die 

dagen nog zeggen: “Maar jij zou toch kunnen aansluiten 

bij KWB-Melsele, je komt van daar, dus…!” 

Ja dat is zo, ik ben in ‘1938 in Melsele geboren en 

getogen, maar men vergeet wel dat wij al vanaf 1973 in 

Beveren wonen. En ook al zei men dat het na de fusie 

in 1977 allemaal anders zou worden, de kerktoren van 

Melsele is voor vele oud-Melselenaren nog altijd een 

oriëntatiepunt gebleven. 

Gelijk vanuit welke windstreek wij hem zien staan, hij 

is ook altijd ‘onze toren’ gebleven, of komt dat omdat 

wij van in onze kinderjaren als misdienaars iets meer 

betrokken waren bij het kerkelijk gebeuren?

Een jeugdbeweging zoals de KAJ was in de jaren 

’50, voor ons jonge werknemers een echte leerschool. 

Op een deskundige manier werden ons onderwerpen 

toegelicht, zodat wij voor het leven gevormd werden. 

We verzamelden wekelijks in het jeugdheem in de 

A.V.Puymbroecklaan, waar wij naast de bezinning en 

het samenzijn konden genieten van een voetbal- en 

biljartspel. 

We organiseerden op het voetbalplein ook sportfeesten 

met vele spring- en loopnummers met deelnemers uit 

verschillende Wase-afdelingen. Wij waren altijd gedreven 

maar fair in het spel, en de ontspanning stond steeds 

onder de gekende slogan “Een gezonde ziel in een gezond 

lichaam.”

In Melsele bestond de KAJ-leiding toen uit: Jan Buytaert, 

Germain De Bauw, Karel Nijs Omer Heyrman en Louis 

Van Mieghem. We kregen onderdak in het Jeugdheem in 

de A. Van Puymbroecklaan en onze proost was E.H. M. 

Van de Speeten.

Wij hadden in Melsele een sterke binding met het 

verenigingsleven, want komende vanuit de KAJ was ik 

amper een week getrouwd of ik werd door ons vader 

bij de KWB ingeschreven. Vader was toentertijd (1960) 

secretaris in het afdelingsbestuur. Op die manier werd ik 

een maand later ook bij de wijkmeesterploeg uitgenodigd. 

Niet dat er een grote nood was aan wijkmeesters, neen, 

want er waren reeds een dertigtal verantwoordelijken. 

De bedoeling was eenvoudig om je in te lijven alvorens 

je andere plannen zou ontwikkelen, en vers bloed in de 

beweging was steeds welkom.

In die jaren beschikten wij met de KWB op 

zondagmorgen over een volleybalploeg en een redelijk 

goede voetbalploeg waaruit de ‘Frema,’ is ontstaan. 

Bij KWB Melsele kenden wij vele jaren één welgekend 

adres vlak onder de kerktoren bij schatbewaarder René 

Weekers. Onder zijn dak was een winkeltje met een 

café en een zaaltje waarin wij met de KWB geregeld 

verzamelden.

Waar wij er in Beveren het bijltje bij neer moesten 

leggen, beschikt KWB Melsele  blijkbaar nog over 

voldoende power om het hoofd te bieden aan onze zeer 

snel evoluerende maatschappij.’

Miel Engels

Gevleugeld

De laatste januariweek herinneren we 
ons o.a. als de prachti ge poëzieweek, met 
gedichtendag als uitschieter. Prachti ge staaltjes 
van woordkunst trokken het spotlicht naar zich 
toe. Koppel die poëzieweek aan de recente 
valenti jnsdagen van februari en we bekomen 
een wondermooi poëziegeschenk over de liefde: 
begeren, beminnen, verliezen, missen… Twee 
gedichten trokken hierbij mijn aandacht, geniet 
even mee: 

Op marktplaatsen heb ik naar jou gezocht.

Ik wist je naam niet, wilde die niet weten.

Op elke website wist ik jou te heten,

hoewel ik nergens op je hopen mocht.

Toen ik je vond, was jij verrassend echt.

Je maakte lange vingers van gedachten.

Je vlocht mijn woorden tot een strik. Je lachte,

al had ik volgens mij niets raars gezegd.

We scheppen wie ons liefh eeft  naar ons beeld.
In wolken valt een wereldrijk te winnen.

Bestaan is een illusie die je steelt.

Ik kan je slechts als fantasie beminnen.

En op een blanke bladzij die vergeelt

wil ik je weer als een gemis verzinnen.

Een obsessie, nummer 15 (Ilja Leonard  
 Pfeijff er)

Er komt een vrouw naar mij toe. Ze zegt

‘wij zijn evenwijdig, raken elkaar in het

oneindige, laten we rennen’.

Zullen we wachten? Zullen we wachten

tot de kinderen groot zijn en de aardbeien

rood, ze zijn te bleek nog, te klein, te hard.

Zullen we wachten tot de avond valt

en de nacht waarover wij nog een keer

willen slapen.

Ze haakt haar arm in de mijne tot een 

lemniscaat.

Zullen we wachten op een eerste stap

zo reusachti g dat je makkelijk een tent
tussen onze benen spant waarin nieuwe 

kinderen 

kamperen, aardbeien rijpen en niemand nog 

buiten

de zomer kan_

En we rennen. Met onze armen

zwaaien wij een maat 

die bij ons past_

Maud Vanhauwaert, laureaat van de 
Herman De Coninck publieksprijs

Op zaterdag 6 juni zet Puur Natuur voor de achtste 
maal de deuren open. Voor de vierde keer zal het een 
acti e voor Kom op tegen Kanker! zijn. Die datum is 
zeker te noteren in je ageda. De dag begint met een 
verrassingsbrunch. In de namiddag zijn er rondleidingen 
op het veld en randanimati e. ’s Avonds, vanaf 19.00u. 
staat livemuziek op het programma.
Al dit moois is te beleven in de Kalishoekstraat 93
Meer info via www.puurnatuurmelsele.be.

Foto Gerry Smet.

Elza Verlaet is 102 jaar. 
Elza vierde haar 102de verjaardag met haar 4 kinderen in de nieuwe Briels. Zij werd geboren op 27 januari 1913 

in een landbouwersgezin op de Koolput. Ze huwde met Gaston De Smedt en ze hadden een beenhouwerij op de 

Grote Baan.  Ze heeft 11 kleinkinderen en 23 achterkleinkinderen. Naar ons weten is ze momenteel de oudste 

Melselenaar. De burgemeester kwam de jarige van harte gelukwensen. De redactie van Bombardon wenst haar 

ook  geluk, een kranige gezondheid  en een goed verblijf  in de nieuwe woonst midden haar geboortedorp.
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(G)een vuiltje aan de lucht? 

Wie de was buiten droogt kent het fenomeen.  Eerst de 

waslijn afvegen voor je je wasgoed ophangt.  En dan 

krijg je dit (foto).

 In onze contreien valt er heel wat fijnstof uit de lucht.  

Vooral de allerkleinste, onzichtbare deeltjes zijn hierbij 

het gevaarlijkste voor onze gezondheid. Dat kon je al 

uitgebreid lezen in onze artikelenreeks ‘(G)een vuiltje 

aan de lucht’, in de drie laatst verschenen nummers van 

Bombardon.  We schreven daarbij ook dat wie vragen 

of bedenkingen heeft, of wie een actie wil opzetten ons 

mag contacteren. Daar willen we graag over berichten.  

Een Bombardonlezer heeft hierop een petitieactie 

gelanceerd, die je(online) kan ondertekenen.  

‘Beste mensen, 

Ik heb net een petitie gecreëerd en ik hoop dat jullie 

deze kunnen tekenen. Deze petitie heet: wetgevende 

macht; producenten van motoren met fossiele 

brandstof: Acties uitbreiden tegen fijn stof.

Deze kwestie ligt mij na aan het hart. Ik probeer 200 

handtekeningen te bereiken, en kan jullie hulp daarbij 

gebruiken.

Lees meer en teken hier: 

https://secure.avaaz.org/nl/petition/wetgevende_

macht_producenten_van_motoren_met_fossiele_

brandstof_Acties_uitbreiden_tegen_fijn_stof/

?Day2Share

Campagnes zoals deze beginnen altijd kleinschalig, 

maar ze groeien zodra mensen zoals jij en ik zich 

inzetten . Neem alsjeblieft een ogenblikje om mee te 

helpen en dit nu door te sturen. Bedankt’

We zetten de link ook op onze facebookpagina.

Geen enkele steun meer in Beveren 

voor glastuinbouwzone Melsele

Er is geen enkele steun meer in Beveren voor het ganse 
project glastuinbouwzone Melsele. Dat concludeert het 
acti ecomité na de tentoonstelling die hierover door de 
provincie werd georganiseerd, midden februari. 

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) van 
Oost-Vlaanderen, als initi ati efnemer van het ganse 
project, ontving een groot aantal geïnteresseerden. Daar 
kondigde de provincie aan weldra klaar te zijn met het 
milieueff ectenrapport om een herstelplan klaar te stomen. 
Het vorige plan werd immers vernieti gd door de Raad van 
State.

Een week na de tentoonstelling en na uitvoerige 
contacten met alle betrokken parti jen, concludeert het 
acti ecomité dat er geen enkele lokale steun meer is voor 
het provinciale plan. Niet alleen de lokale landbouwers 
en omwonenden zijn tegenstander. “Het groeiende 
lokale draagvlak onder de ruime Beverse bevolking is 
voor het acti ecomité hartverwarmend te noemen. Ten 
slott e kunnen we ook op de politi eke steun rekenen van 
alle Beverse parti jen, inclusief de meerderheidsparti jen”, 
zeggen Mark Smet en Jan De Munck. Zo verneemt de 
redacti e dat verschillende Beverse politi eke parti jen 
met een sti l diplomati sch off ensief zijn begonnen om de 

provincie van gedachten te doen veranderen.

De provincie wil voorlopig van geen wijken weten en 
verwijst naar het bovenlokaal belang van de tuinbouw. 
“We voeren enkel maar een Europees en Vlaams beleid 
uit”, zegt men daar. “Daarenboven is het clusteren van deze 
bedrijven een economische en ecologische meerwaarde.” 
Dat laatste wordt door het acti ecomité tegengesproken. 
Zij verwijzen naar de desinteresse van lokale tuinders, de 
grote fi nanciële kost, de inname van landbouwgrond en de 
grote impact op de grondwaterspiegel.

Collegezitti  ngen gemeente Beveren
8 december

- Er wordt een subsidie van 33.480euro toegekend aan 
kinderopvang ’t Ballonneke. Dat geld dient voor de niet-
gesubsidieerde plaatsen in de buitenschoolse kinderopvang 
voor het huidige schooljaar.
- Er komen 2 klascontainers bij op de speelplaats van de 
gemeentelijke basisschool ‘De Toren’.
- De fi etsverbinding tussen de twee delen Farneselaan komt 
weer dichter bij. De lastvoorwaarden van de aankoop van 
een brug over de waterloop wordt aan de gemeenteraad 
voorgelegd.
- In de Hazaarddam wordt een parkeerverbod ingevoerd 
aan de rechterzijde tot aan de schoolingang.
15 december

- Het college onderzoekt de mogelijkheid om de buff ers in 
de KMO-zone Schaarbeek langs de kant van de gevangenis 
te compenseren voor de landbouwers.
- Voetbalploeg VK Frema krijgt van het gemeentebestuur 
grati s reglementaire wegwijzers naar haar terrein aan de 
Zakdam.
22 december

- Naar aanleiding van het veerti g jarig bestaan van de 
Vereniging voor Openbaar Groen gaat het college akkoord 
om een veldesdoorn aan te planten. De boom zal het 
dorpspark in Melsele sieren.

De gemeenteraad

30 december

- De laatste gemeenteraad van het jaar had nog een cadeau 
voor Melsele in pett o. De verbinding van het fi etspad tussen 
de twee delen van de Alexander Farneselaan komt er aan. 
De lastvoorwaarden voor de aanleg van een brug (iets 
meer dan 50.000 euro) over de waterloop werd unaniem 
goedgekeurd. Fietsers kunnen zo sneller en veiliger naar 
centrum Melsele of Beveren. 
27 januari

- De leegstand in winkelcentrum de Warande beroert 
ook de raadsleden. Op vraag van raadslid Dominique 
Tielens antwoordde schepen van Lokale Economie Filip 
Kegels (beiden N-VA) dat er een oprichti ng van een lokale 
adviesraad komt. De schepen gaf ook nog mee dat de 
leegstand in Beveren beperkt is tot de Warande.

12 januari

- Het college heeft  geen medewerking willen verlenen 
aan de organisati e van een infotentoonstelling over de 
Melseelse glastuinbouwzone door de provincie. Het dossier 
zal ten gronde worden overlegd en er wordt nog geen 
gemeenteraadscommissie gepland.
- Beveren doet terug mee aan de Autoloze Zondag. De 
datum is zondag 20 september.

Wereldwinkelnieuws 

Een vrijwilliger aan het woord: Gaby de Schepper. 

Waarom koos zij ervoor om vrijwillig de handen uit de 

mouwen te steken en zich in te zett en voor Wereldwinkel? 
Wat doet zij allemaal? Welke producten koopt zij zelf? 

‘Mijn naam is Gaby De Schepper, ik woon al bijna 40 jaar te 
Melsele.
Na een lange loopbaan als manager van een goed team, 
met veel organisati ewerk en sociaal contact, voelde ik als 
jong gepensioneerde dat ik toch iets miste. Mijn job was 
meer dan alleen werk. Ik genoot van de contacten met 
collega’s en klanten en thuis bruiste ik nog van energie en 
die wou ik nutti  g gebruiken.

Genieten van dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven bleef mijn 
prioriteit, maar ik besloot toch om op zoek te gaan naar 

iets… “Iets” dat goed te combineren was met de 
reislust van mijn echtgenoot en mezelf. Daarnaast 
wilde ik nog ti jd vrijmaken voor mijn schoonouders 
en kleindochtertjes.
Via internet kwam ik terecht bij Oxfam 
wereldwinkels. De keuze viel op een wereldwinkel 
in de buurt: Melsele was mijn nummer één! De 
nieuwe locati e is prima gelegen. Al snel werd ik 
gecontacteerd door de verantwoordelijke (Veerle 
Allaert) en dit was de start als vrijwilliger.
Vrij vlug voelde ik me daar thuis. Met veel 
enthousiasme sta ik nu in de wereldwinkel. Mijn 
creati viteit en commerciële ingesteldheid komen 
goed van pas. Het bezorgt me zelfs herinneringen 
aan mijn kinder- en jeugdjaren. Mijn ouders hadden 
vroeger ook een winkel in Kallo.
Ondertussen ben ik sedert maart 2014 vrijwilliger en 
ik bekijk mijn engagement als een bijdrage voor “de 

goede zaak” tussen aangename en gelijkgestemde mensen.
Een correcte prijs voor de producent in het zuiden dat 
is voor Oxfam wereldwinkels nog steeds een belangrijk 
principe. Wereldwinkel Melsele, hoe klein hij ook is, 
levert een bijdrage zodat producenten een menswaardig 
inkomen krijgen, dat de producti ekosten dekt en dat hen de 
mogelijkheid biedt voedsel, kleding, onderdak, onderwijs en 
medische zorgen te bekosti gen.
Beetje bij beetje raak ik meer betrokken bij Oxfam 
wereldwinkel: Regiovergaderingen, lezingen, workshops, de 
internati onale dag van de Fair trade, ... Het blijft  interessant.
Ook heb ik via de sociale media de wereldwinkel van 

Melsele wat meer bekendheid gegeven. Onze facebook 
pagina kent momenteel méér dan 300 ‘vrienden’. 
htt ps://www.facebook.com/wereldwinkel.melsele
Het arti sanaat (producten als texti el, speelgoed, keramiek, 
glas, riet, die op een traditi onele manier én met duurzaam 
materiaal gemaakt worden) heb ik zelfs al helpen uitkiezen 
en inkopen. Leuk om mee je stempel te kunnen zett en op 
het aanbod in de winkel en op de jaarlijkse cadeaudagen. 
Ik heb eveneens mijn echtgenoot kunnen overtuigen, 
want op de geschenkenbeurs heeft  Mark ook zijn steentje 
bijgedragen door met een collega vrijwilliger de wijnen van 
Chili, Argenti nië en Zuid Afrika te promoten.
Als men nu vraagt welke producten ik zelf koop? Ik lust wel 
een Oxfamwijntje. Er zitt en lekkere wijnen tussen. Je kunt 
er zelf eens eentje uitt esten.
Verder mag ik de koffi  e niet vergeten. Een superproduct: 
heerlijke koffi  e aan een rechtvaardige prijs. De 
Oxfamchoco staat dan weer dagelijks bij ons op de 
ontbijtt afel.
Wat ik ook zeer mooi vind zijn de sjaals en de juwelen. 
En prakti sch zijn de Ecoverproducten: ecologisch en 
bovendien navulbaar wat dubbel goed is voor het milieu.
Als laatste wil ik nog toevoegen dat ik meewerk aan een 
nieuw initi ati ef van de wereldwinkel: we zouden graag een 
standje in Briels openen. Bij de heropening van wzc Briels 
heb ik hierover met de directrice afspraken gemaakt. Zo 
kunnen ook deze bewoners, zonder zich te verplaatsen, 
kennismaken met de fair trade producten.
Ik ben dus mee op de kar gesprongen en verwen nu de 
klanten van de wereldwinkel met de (h)eerlijke smaak van 
Oxfam fair trade producten. Iedereen is alti jd welkom.’
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Marco is een boer en wil dat blijven. 
Broederlijk Delen kijkt naar de situati e van boeren in Peru en vraagt onze aandacht.
Vorige zomer trokken we met 17 mensen op inleefreis naar Peru. Ontmoeti ngen met 
mensen en organisati es die door Broederlijk Delen worden gesteund, gaven ons een 
zicht op de inhoud van de campagne die nu loopt: ‘Marco is een boer en wil dat blijven’. 
We verbleven bij boerenfamilies in kleine Andes-dorpen, op een hoogte van bijna 
4000m. Hier is het leven op de familiegronden erg moeilijk. De klimaatwijziging is er 
duidelijk te voelen: het regenseizoen begint veel later dan normaal en de vriesperiode 
start vroeger. Dat maakt de ti jd tussen zaaien en oogsten te kort om de planten 
voldoende vrucht te laten dragen. Met veel moeite en nieuwe bevloeiingssystemen, 
slagen de boeren er in om toch in hun levensonderhoud te voorzien. Beschikbaarheid 
van water is hier van levensbelang. 
De laatste jaren hangt hen hier, een immense dreiging boven het hoofd. De bergen 
zitt en vol goud, zilver, zink, koper, uranium… Die grote rijkdom wordt de ondergang 
van de boerenbevolking, die hoofdzakelijk bestaat uit indianen die voor de overheid 
tweederangsburgers zijn. De staat geeft  aan grote internati onale bedrijven de toelati ng 
de gronden te onderzoeken op ertsen en die nadien te ontginnen. Hiervoor wordt aan 
de gemeenschappen gevraagd hun gronden te verkopen. We bezochten gedurende 
een dag zo een mijngebied. Voor sommige regio’s zo groot als een Vlaamse provincie, 
gaat het over meer dan 90% van de grond die op deze manier onteigend wordt. In 
andere regio’s gaat het om 40%. De jonge gezinnen worden verplaatst en moeten 
zoeken naar andere bronnen van inkomsten want de mijn biedt geen werk hoewel 
dat wel wordt beloofd. De ontginning gebeurt in open mijnen. Dit betekent dat na 
verloop van enkele jaren de berg verandert in een reuzengrote krater, een put van 
soms meer dan 1000meter diepte. Voor de ontginning is ontzett end veel water nodig, 
dat ontt rokken wordt aan de bodem of afgeleid vanuit de rivieren. Families die op 
hun gronden blijven wonen krijgen te kampen met watertekort. Daarnaast geeft  het 
bedrijf het water vervuild terug. Zware metalen en gifstoff en blijven in het water achter 
en schaden de leefomgeving van de boeren, hun dieren en hun planten. Ze worden 
doodziek. Een rechtszaak aanspannen tegen die grote mijnmastodonten is een verloren 
zaak. Elk protest wordt in de kiem gesmoord, wie protesteert wordt als een crimineel 
beschouwd en opgepakt. Mensenrechtenorganisati es nemen het voor hen op. Zij 
hebben meer armslag, meer zicht op de zaak en vaak internati onale netwerken. 
Broederlijk Delen steunt deze mensenrechtenorganisati es en ook organisati es die 
boeren samenbrengen om naar alternati even te zoeken voor mijnbouw. Boerenfamilies 
willen hun toekomst en die van hun kinderen wel verbeteren. Daarom zoeken ze samen 
op welke manier ze kunnen leven, zonder mijnbouw, welke weg ze daarvoor moeten 
volgen. En soms lukt dat ook.
We hebben verschillende boeren zoals Marco van de foto ontmoet. Sterke mannen en 
vrouwen, die zelf hun moeilijke situati e in handen willen nemen. Steun van buitenaf 
geeft  hen moed om verder te boeren. 
Er wordt voor hen een solidaire maalti jd georganiseerd op 11 april in 
Sint-Maartencampus. 

In het ontwerp mobiliteitsplan van de gemeente Beveren wordt de sluiti ng van het 
treinstati on van Melsele overwogen. Het gemeentebestuur wil het aanbod van het 
Beverse stati on immers vergroten en denkt dit in hun onderhandeling naar de NMBS te 
kunnen gebruiken als pasmunt. Iets waar de vaste treinreizigers niet mee akkoord gaan. 
Zij hebben een groep op Facebook geplaatst. 
Deze groep kan je ‘liken’ via www.facebook.com/melselestati e. Ook Bombardon verzet 
zich.

STATION MELSELE MOET BLIJVEN.

Toelagen aan Melseelse 
verenigingen voor 2015
Alfabeti sch overzicht van alle toelagen 
die door de gemeente Beveren voorzien 
worden in 2015 voor de verenigingen acti ef 
in Melsele. Uiteraard zijn alle vermelde 
bedragen in euro. 

A.Verbruggenkring: 239,60
B.O.K.S.: 500,00
Civiele Bescherming: 324,00
Cultuurraad: 800,00
Dansclub Step by Step: 236,00
Fanfare De Kunstliefde: 4.780,00
Feestcomité Melsele: 31.500,00
Femma: 941,60
Fotoclub Lichtkunst: 369,20
Gezinsbond: 384,30
Jeugdhuis Djem: 6.885,00
K.V.L.V: 899,30
K.W.B.: 629,30
Klaproos: 625,00
Kunstkring De Meiboom: 122,60
Kunstlabaarg: 101,00
Kunst Montmartre: 185,60
Landelijke Gilde: 321,50
Landelijke Senioren: 196,40
Markant: 1.001,00
Middenstandsvereniging 
(winkelversterkende maatregelen): 9.090,00
Middenstandsvereniging (feestverlichti ng): 
6.750,00
Natuurpunt WAL: 608,60
Neos: 900,00
Okra: 2.440,00
Onderlinge bedrijfshulp landbouw Melsele: 
125,00
Orgelcomité: 434,00
Oudercomité De Schakelaar: 365,60
Oudercomité De Wingerd: 196,40
Oudercomité Ouders voor kleuters: 750,00
Oxfam Werelwinkel: 3.054,04
Pasar Vakanti egenoegens: 203,60
Resolut: 290,00
Sigarengenootschap Opus X: 171,20
Similes vzw: 200,00
’t Ballonneke: 26.010,00
’t Gaeverland: 182,00
Toneelkring Reynaert: 70,40
Troef moeten we zien: 174,80
Unizo: 92,00

Vlaamse Canadese Vriendenkring: 173,00
VP Melsele: 3.672,00
Vriendenkring De Toren Melsele: 1.257,15
Wezijnereensmeebuiten: 342,20
Wijkcomité Bosbessenlaan: 225,00
Wijkcomité De Bees: 300,00
Wijkcomité Den Ouden Beeweg: 225,00
Wijkcomité Gaverlandwegel: 375,00
Wijkcomité J. Balstraat: 225,00
Wijkcomité J. Van Hulstraat: 150,00
Wijkcomité Poenjaard: 225,00
Wijkcomité Snoeck –en Vossenstraat: 
375,00
Wijkcomité Vendoornstraat: 150,00
Yevgueni: 236,00
Zangkoor Melos: 408,80
Ziekenzorgkern: 360,00

MELBA Quiz.
Onze jongste vereniging van Melsele, Melba 

-Melseels Bijzonder Amateurtoneel- met haar 
elfk oppige ploeg is zeer acti ef en ondernemend. Zo verleenden ze hun medewerking 
aan de tentoonstelling van ‘Melsele en Wereldoorlog I’ in de Boerenpoort en loopt hun 
zoektocht naar acteurs voor het toneelstuk ‘Vleugels’ in februari 2016. Om een beetje 
geld in het laatje te brengen, organiseren ze zeer binnenkort een kwis met onder andere 
een leuke ronde in het thema van de vereniging. Aarzel niet en schrijf je mee in! Je kan 
hen volgen op www.toneelmelba.be .
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      1914-18 TEN

      OORLOG

In OC Boerenpoort liep de voorbije 

weken een tentoonstelling over de 

eerste wereldoorlog, die honderd jaar 

geleden begon. Brieven en kaartjes van 

het front,foto’s van opgeëiste Melseelse 

jongemannen en van gesneuvelden… hun 

namen lazen we reeds in deze rubriek. 

Robert Janssens zocht uit wie ze waren 

en waar ze terecht kwamen. Hij schreef 

een relaas van vier jaar ‘Grote Oorlog’ 

bijeen. Een stukje lokale geschiedenis 

in een ruimer kader. Vandaag de laatste 

aflevering.

Het bevrijdingsoffensief 1918

Door de Russische overgave in het voorjaar 

1918 konden de Duitsers veel soldaten van 

het oostelijk front terug trekken om deze 

in te zetten op het westelijk front. Vanaf 

maart startte een groot Duits offensief. 

Een laatste krachtinspanning om de 

overwinning te behalen. Hierbij konden 

ze op verschillende plaatsen aanzienlijke 

winst boeken zoals in het Heuvelland. Ze 

vielen de grote wachtposten aan in o.m. 

de omgeving van Nieuwpoort en Merkem, 

gelegen tussen Diksmuide en Ieper. Door 

het gedeeltelijk verplaatsen van Britse 

troepen naar Noord-Frankerijk was de 

verdediging rond Ieper verzwakt waardoor 

de Belgen die er naast lagen in een 

benarde positie kwamen. Op 17 april 1918 

ondergingen de Belgen in de omgeving 

van Merkem hevige artilleriebeschietingen 

waarna hun voorposten onder de voet 

werden gelopen. Telkens de Duitsers 

vooruitgang maakten kon een Belgische 

tegenaanval met veel moeite de verloren 

posities heroveren. De gewonden moesten 

in de overvloedige regen en sneeuwbuien 

wachten op hulp. Beide partijen maakten 

veel krijgsgevangenen.

Soldaat Stuer Louis, 24 jaar, 4de Regiment 

Jagers te voet/3de LD en in 1918 9de 

Infanterie divisie/3LD, + 07-03-1918 te 

Westvleteren. Begraafplaats: Westvleteren, 

graf 699, d.d.09-07-1918. Hij woonde op de 

wijk Briel te Melsele. Louis is de broer van 

Pierre Stuer die waarschijnlijk gesneuveld is 

in Grimde gelegen tegen Tienen, waar zijn 

eenheid slag leverde.

Op 29 april hadden de Duitsers vanaf 

Ieper tot in Noord-Frankrijk hun frontlijn 

op diverse plaatsen ver vooruit kunnen 

schuiven. De Belgen hielden stand op hun 

toegewezen posities. Een reactie van de 

geallieerden was nodig om de wedren naar 

de kust niet te verliezen.

Soldaat Martens Arthur, 27 jaar, 7de 

Linie Regiment/2LD en in1918 8ste 

Infanteriedivisie/2de LD, + 15-08-1918 te 

Langemark of Brielen nabij Ieper, overleden 

aan verwondingen door obusscherven. 

Begraafplaats: Militaire begraafplaats De 

Panne, Kerkstraat, graf B-153. Hij woonde 

op de wijk Poenjaard te Zwijndrecht en na 

grensaanpassingen in 1923 Melsele Beroep: 

smid. 

Op 8 augustus 1918 startte een succesvol 

tegenoffensief van een Brits, Australisch, 

Canadees en Frans korps in Amiens, 

met tweeduizend kanonnen, zeshonderd 

tanks (een nieuw wapen) en achthonderd 

vliegtuigen. De Duitsers vermochten hier 

niets tegen en trokken zich geleidelijk terug. 

Terwijl de tegenoffensieven in Frankrijk 

succesvol verder gingen was voor koning 

Albert 1 de tijd rijp voor offensieve acties. 

Belgische eenheden voerden nu prik acties 

en kleine offensieven uit om een betere 

uitgangspositie te bereiken voor de grote 

aanval, niet altijd succesvol. 

Het ultieme Bevrijdingsoffensief naderde 

en iedereen werd naar het front geroepen. 

Het Belgisch leger beschikte nu over 

167.000 goeduitgeruste manschappen, 

meer dan duizend kanonnen en honderd 

vliegtuigen. Om Vlaanderen te veroveren 

was er een samenwerking tussen de 

Belgische, Franse en Britse legereenheden 

onder het opperbevel van maarschalk F. 

Foch. Een grote aanval aan de IJzer was 

wegens de inundatie tussen Nieuwpoort 

en Diksmuide moeilijk en gevaarlijk.

Op 28 september gingen Belgische en 

één Franse divisies in de aanval tussen 

Diksmuide en Ieper. Het waterrijke gebied 

de Blankaart, nu natuurgebied, liet men 

links liggen. Het begon met een zware 

beschieting van de Duitse stellingen met 

meer dan duizend kanonnen. Het was 

lastig om op te rukken door de verdwenen 

wegen, het gebrek aan oriëntatie 

punten, zware regenval en mist. De 

Belgen vorderden traag door de modder 

waardoor er veel slachtoffers vielen. 

Tegen de avond waren de Duitse troepen 

grotendeels verdreven uit de haast niet in 

te nemen vesting in het bos van Houthulst. 

De dag daarop zondag 29 september 

werd de aanval hervat maar het verliep 

niet vlot wegens het verwoeste landschap 

en de weerstand van de Duitse Flandern 

Stellung. De aanval viel stil op de linie 

Handzame, Hooglede, Roeselare en 

Sint-Eloois-Winkel. Die dag verlieten de 

Duitsers, bang om te worden ingesloten, 

het verwoeste Diksmuide.

Soldaat Van Hul Jozef, 24 jaar, 13de 

Linieregiment/4de LD en in 1918 10de 

Infanteriedivisie/ 4de LD, +29-09-1918 

te Diksmuide in De Blankaart, nu 

natuurgebied, tijdens een verkenning. 

Was hij al een dag vroeger gesneuveld. 

Op 28 09 moest zijn eenheid via een 

smalle corridor tussen Diksmuide en het 

overstromingsgebied van de Blankaart 

oprukken waarbij zijn eenheid uren onder 

zwaar vuur kwam te liggen waardoor 

velen sneuvelden. Tegen de avond 

kon amper het kasteel de Blankaart 

worden veroverd. Begraafplaats: Te 

velde of in een naamloos graf in de 

Militaire begraafplaats van De Panne? 

Kunstschilder, geboren in Melsele, de 

Jozef Van Hulstraat is naar hem genoemd. 

Hij woonde op Vesten te Beveren. 

Parochie Melsele.  

Soldaat Janssens Alfons, 28 jaar, 2de 

In de 

Vitrien

Schoonheidsinstituut Bonito en 

Bruids- en feestkleding Haute 

Couture Jetty. Grote Baan 262

Het zijn twee afzonderlijke  
handelszaken en toch huizen ze onder 
één dak. De bruids-  en feestkledij  
stelen de show in de vitrine, dat 
is duidelijk. Links bevindt zich het 
schoonheidsinsti tuut Bonita met een 
aparte inkomdeur. Wendy Quintelier 
ontvangt daar de mensen voor een 
echt verwenmoment. Je kan er terecht 

voor alle denkbare lichaamsverzorging: 
handen en voeten, gelaatsverzorging, 
epilati es van lippen, benen, oksels… 
body- en rugmassages, het verven 
van wimpers en wenkbrauwen, 
behandelingen die de huid structureel 
verbeteren, anti -stress massages; je 
kan het niet bedenken of het is er. Je 
komt na een paar uurtjes verwennen 
geheel ontspannen weer naar buiten. 
“Ook mannen komen hier voor epilati es 
van benen, schouders, armen of rug. 
Meestal worden ze wel gestuurd 
door hun echtgenote. De ti jden zijn 
veranderd”, vertelt Wendy. “Ik krijg 
natuurlijk ook mensen door gestuurd 
van bij mijn moeder, Henriett e De Bodt, 
die hiernaast Haute Couture JETTY in 
handen heeft . We passen bij elkaar 
toch?” 
Henriett e is ondertussen druk bezig 
om een toekomsti ge bruid aan een 
droomjurk te helpen. De buitendeur 
is gesloten omdat alles op afspraak 
gebeurt. Alle aandacht moet naar de 
trouwers gaan en het passen van de 
collecti e moet rusti g en ontspannen 
gebeuren. “We zijn bereikbaar van 

dinsdag tot en met zaterdag, na 
afspraak. We hebben ook een collecti e 
van bijpassende schoenen, lingerie 
en juwelen. We bestaan al 25 jaar. 
Vroeger waren we in de Gravendreef 
gehuisvest. Sinds 1997 zijn we hier 
bezig. Mensen vroegen zich af wat 
we op de Grote Baan kwamen doen. 
Maar grote handelszaken vesti gen zich 
meer en meer langs drukke wegen. 
En we hebben hier dichtbij toch ook 
een parking“, zegt Henriett e met een 
knipoog naar de Aldi. De vitrine biedt 
een sti jlvolle aanblik. Vele jaren terug 
was er een meubelzaak gevesti gd. 
Oscar Cools verkocht er alle soorten 
meubelen. Zijn zoon Walter verkocht 
het pand aan de huidige eigenaars. 
De meubels en al het hout zijn er al 
lang weg… “En hedde gij meubelen, 
en hedde gij huisgerief dan moogt gij 
trouwen met uw lief…“  Voilà, laat dat 
duidelijk zijn, bruidsjurken en allerlei 
accessoires zijn er in de plaats gekomen. 
Samen met het beauty-salon is dat 
voor trouwlusti gen een belangrijke stap 
dichterbij de Grote Dag. 
Wat het uiterlijke betreft  toch. 

Regiment Grenadiers/6de LD en in 1918 

12de Infanteriedivisie/6de LD, +30-09-1918 

te Moorslede. Militaire begraafplaats 

Houthulst, graf H-306 d.d. 21-06-1921.

Woonplaats: wijk Kalishoek Melsele.

Soldaat Smet Theofiel, 20 jaar, 6de Regiment 

Jagers te voet/5de LD en in 1918 11de 

Infanteriedivisie/5de LD, + 08-10-1918 

te Moorslede. Militaire begraafplaats 

Houthulst, graf A-25 d.d. 16-97-1923. Hij 

woonde op de wijk Koolput te Melsele. 

Om de artillerie te verplaatsen in het totaal 

vernielde landschap moesten eerst de wegen 

en bruggen worden hersteld of opnieuw 

aangelegd. Op 14 oktober trok de Legergroep 

Vlaanderen opnieuw in de aanval en rukte 

op naar Torhout, een Frans korps naar 

Roeselare en Tielt, een gemengd korps naar 

Izegem en een Brits korps naar Kortrijk. 

Stelselmatig vorderden de geallieerden en op 

1 november stonden ze aan de frontlijn Gent, 

Zottegem, Geraardbergen, Bergen, Chimay, 

Sedan en Verdun. Vele Duitsers gaven zich 

over of werden gevangen genomen. Hun 

vlootbemanning muitte, er werd gestaakt 

en in Duitsland wankelde de politiek. Op 

8 november 1918 vroeg Duitsland een 

wapenstilstand en op 11 november 1918 

werd te Rethondes bij Compiègne een 

akkoord ondertekend. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 

68 miljoen manschappen gemobiliseerd. 

Daarvan sneuvelden ongeveer 10 miljoen. 

Verder zijn ongeveer 22 miljoen burgers 

omgekomen, waaronder 10 miljoen van 

de Spaanse griep. België verloor ongeveer 

44.000 eigen manschappen, 9.000 Afrikanen 

in Belgische dienst en 23.000 burgers. Een 

mensenleven was geen cent waard. Nooit 

meer oorlog was een vrome wens.

In 1922-23 werd er een bescheiden 

vergoeding aan de naastbestaande van de 

gesneuvelden uitgekeerd. Een familie van ons 

dorp constateerde in de uitkeringsakte dat 

hun zoon een voor hun onbekende weduwe in 

Noord-Frankrijk achter liet!

Op de Belgische Militaire begraafplaatsen 

ligt in een schuilhokje een plan met de 

nummers van de standaard grafzerken en een 

lijst met de namen en de grafzerknummers 

van de soldaten. De voornamen zijn 

niet altijd eenduidig weergegeven op de 

lijsten en documenten. Voorbeelden van 

de verschillende schrijfwijze zijn Jozef of 

Joseph; Karel of Carolus, Carlos, Charles en 

Louis of Lodevicus, Lodewijk. 
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Het lijkt alsof het gisteren was dat ik jullie over mijn reilen 
en zeilen vertelde. Het is ondertussen weer maar eens 4 
maanden geleden. Wat gaat de ti jd toch snel.

Vorig jaar was het het jaar van concerten: Maroon5, 
Stromae, Justi n Timberlake. Ik heb van elk concert 
genoten. Ook zat er een reisje naar Madrid bij en heb ik 
mijn nieuwe rolstoel aangeschaft . Ik vertelde jullie ook 
over het kromme wiel dat ik er grati s en voor niets bij 
kreeg na mijn reis. SN Brussels heeft  dit vergoed. Gelukkig 
maar want ik viel bijna omver toen ik de factuur zag van 4 
cijfers.
17 november heb ik afscheid moeten nemen van Twister 
mijn konijn. Ze had een tumor in haar blaas en er was 
niets meer aan te doen. Ook omwille van haar leeft ijd, ze 
is 7jaar en 3maanden geworden. 
Music for life heeft  om en bij de 8500€ opgebracht 
voor Onafh ankelijk Leven vzw. Er werden onder meer 
kerststukjes en wijn verkocht, een fuif georganiseerd, 
snoepjes verkocht enz. Ik heb in totaal 610 cupcakes 
gebakken. Ik kan voorlopig geen cupcakes meer zien. 
Maar we kunnen niet zeggen dat onze inspanningen niets 
hebben opgebracht.

Wat zal 2015 ons brengen? In mei worden Emma en 
Lucas gedoopt, de kinderen van mijn broer. Ook staat er 
een midweek naar Landal in Noord-Holland met heel de 
familie gepland. Daar kijk ik alvast naar uit. 
Ik was graag naar Tomorrowland geweest. Jammer 
maar helaas geen ti ckets. Volgend jaar hopelijk meer 
geluk. Waar ik wel van opkeek is het feit dat het heel 
vanzelfsprekend is voor de organisati e dat mensen met 
een beperking gewoon komen mee feesten. Alles is 
voorzien. Mensen die er al geweest zijn zeggen dat het 
net de Eft eling voor volwassenen is. Dit wil ik uiteraard 
met mijn eigen ogen gezien hebben.
                                                                                            Lizy

Rozengeur en maneschijn

Politi e Beveren fusioneert
Sinds 1 januari 2015 is de politi ezone Beveren 
gefusioneerd is met de politi ezone Sint-Gillis-Waas/
Stekene. Een politi ezone die voortaan door het leven gaat 
onder de gebruiksnaam PZ Waasland-Noord. Een fusie van 
deze omvang betekent niet alleen een hele verandering 
voor het personeel maar ook voor u als inwoner. Als 
gevolg van deze fusie zijn een aantal politi ediensten 
ti jdelijk verhuisd naar een andere locati e. Zo zijn de lokale 
recherche en de sociale politi e voortaan gehuisvest in 
het politi ecommissariaat te Sint-Gillis-Waas (voormalige 
kliniek). Tevens werd een afzonderlijke verkeersdienst 
in de schoot van de nieuwe politi ezone opgericht. Het 
ligt in de lijn der verwachti ngen dat er tegen 2018 op de 
site Gravenplein een nieuw politi ecommissariaat verrijst 
waarna alle politi onele diensten, met uitzondering van de 
wijkdiensten in de deelgemeenten, gecentraliseerd zullen 
worden in dit gebouw. 
Voor uw wijkdienst Melsele heeft  deze fusie evenwel een 
kleinere impact. Hier blijft  onze werking ongewijzigd en 
onze dienstverlening naar u blijft  op hetzelfde niveau als u 
reeds lang van ons gewend bent.

Voor u als inwoner zijn er echter wel een aantal wijzigingen 
die nutti  g zijn om weten. Zo dient u zich voortaan niet 
meer voorafgaand op het politi ecommissariaat aan te 
bieden wanneer u een ti jdelijk parkeerverbod wenst af 
te halen bij de gemeentelijke technische dienst in de 
Europalaan 2 te Beveren. Het volstaat u op deze dienst 
aan te bieden en 25 euro waarborg te voorzien om een 
verkeersbord mee te krijgen. Dit bord mag u dan maximaal 
twee weken houden. Let wel dat u dit parkeerverbod 

minstens 24u op voorhand plaatst om rechtsgeldig te zijn. 
De dienst rijbewijzen behoort voortaan ook niet langer 
meer tot de politi e. Deze dienst is verhuisd naar het 
voormalige bankgebouw FINTRO, Grote Markt 41 te 
Beveren. Voor al uw vragen en aanvragen betreff ende 
rijbewijzen kunt u zich op deze dienst aanbieden van 
maandag tot vrijdag tussen 08:30u en 12:30u. Tevens 
is deze dienst ook open op woensdagnamiddag tussen 
13:30u en 17:00u en zaterdagvoormiddag tussen 09:00u 
en 12:00u. 
Bij de dienst rijbewijzen kunt u ook terecht voor het 
aanvragen van ‘een bewijs van goed gedrag en zeden’. Er 
zijn thans drie mogelijkheden om dit bewijs te bekomen: u 
haalt het af, u vraagt het aan of via het e-loket kunt u het 
laten toezenden. Voor meer informati e hierover verwijzen 
we naar de website van de gemeente Beveren 
(htt p://www.beveren.be/inwoners/papieren-att esten en 

verder doorklikken op de rubriek strafregister).

De laatste ti jd bereiken ons regelmati g berichten van 
personen die zich uitgeven als meteropnemers van een 
elektriciteitsleverancier. Indien er zich bij u iemand in deze 
hoedanigheid aanbiedt, wees dan dubbel alert en vraag 
zeker een legiti mati e. Op deze manier tracht men bij u 
binnen te raken om uw woonst te bekijken en eventueel 
bepaalde zaken te ontvreemden. Bekijk daarom de kaart 
die u aangeboden wordt heel goed en bij de minste twijfel 
is het aangeraden ons als politi edienst hiervan onmiddellijk 
in kennis te stellen. Want een goede politi ewerking heeft  
niet alleen behoeft e aan een goede organisati e, ze is ook 
gebaseerd op een goede samenwerking met u als alerte 
burger. Met en voor u als inwoner van onze  gemeente.

                                                                Uw wijkinspecteurs

Unizo Melsele heeft een nieuwe voorzitter. Bert 

De Coninck (schrijnwerkerij De Coninck) volgt 

hiermee Dominique Suy op die meer dan 5 jaar 

de functie van voorzitter heeft uitgeoefend. “ Bert 

is een gedreven iemand en hij kent Melsele door 

en door. Bert zal dit heel goed doen. Ikzelf blijf 

nog wel in het bestuur. Het is goed dat iemand 

anders nu al mijn taak kan overnemen omdat 

ik  einde van dit jaar toch met de bakkerij en de 

winkel zal stoppen”, vertelt  Dominique. 

Bert De Coninck, nieuwe voorzitter van Unizo Melsele.

tkarkplaan

We zitt ezoonder broëd en wa is er smaares 
beter as ne vassen botram mee een schelleke 
kaus of een nis geroerd aaken. Rap tvielooken 
uit de garaasj gepakt en nar den broëdott omaut 
want tsmoondags is den bakker gesloten. ’t Is er 
auschuiven ik paas daddiedereen zoonder broëd 
zit smoondagsmares.
Ikein nog mar zjuust e sti k van 2 euro in de gleuf 
gestoken of …  roef, ik moet mijn ielen intrekken. 
Der stop nen ott o op den trotwoar, zoedicht 

meugelek bij da masjien. En nog nen twieden en 
derachter nog een kamjonnet. Die wringen ulder 
allemaul op da voetpad. ’t Woardauschuiven 
aun den ott omaut. Ik kijk ies vriendelek naar den 
iëste sjuff uir, e joonk madammeken die sjuust eur 
kinneken nar tschool gedaun eet. Ik duun ti ëken: 
aun den overkant van de straut, (das mar vijf 
meter varder) zijn drij parkeervakke leeg en d’n 
Oërning zelf ee zijn 2 waugentsjes vandaug guul 
vurbildig binnen de strepen gezet. En tparkeervak 
van de pollies is oek nog vrij Ze kikt ies kaut terug 
van ‘moeidaunie, voërtduun gij, keinniefeel ti jd!’ 
Oejoejoej, ’t was mar om telpen, ik miënden datt a 
meins die lege plotsen nie gezien oa. Tegen de 
volgende sjoff uirs durvek al niets niemer zeigen. 
Derbij den darden, die meins van de kamjonnet, 

ziet er ne staarke loëdgieter uit of 
toch zeker nen technieker en die 
kannik nie af, der zeik al zeker niets 
niemer tegen. Den kom Greetsjen 
mee nen buggie vanachter den 
hoek. Der zit e kinneken in .Eur 
ander dochterken eesse nar de 
kleuterschool gebrocht. Ze moet giën 
broëd ein mar ze moet wel passeren. 
Ik trek mijnen buik in, mar die ott os 
staun in de weg en die keunen niets 
intrekken. Greetsje zee niets, ze moet 
de kassei op. ’t Is moondagmaret en 
d’r is veel verkiër, in de 2 richti ngen. 
Ik vinnet areg. Verkiërd parkeren 

bring meinsen in gevoar. Vandezomer zaggek 
Hortans mee eure rolwagen, die moest oek van 
den trotwoar omdat die vol ott oos sti ng. En nië, 
ik wil niesaugen en ik duunnie melodramauti es. 
Alleman eett a toch al gezien datt er op tkarkplaan 
links en rechs en dubbel geparkeerd woart? Bij 
een begraufenis kan De Melis ammets nie weg 
mee zijne kolbiaar. Veur de meins die doar illigt 
mauket nie veel uit atti  e moet wachten, die 
ee ti jd, mar veur de familie die doarbij is, is da 
echt nie leuti g! Die verdienen miër respect en 
meeleven. Misschien zalt beteren att e waarken 
aun de pastorij en aun den bau op den hoek van 
tkaarkendammeken gedaun zijn. We zullemar 
poziti ef blijven want de miëste meinsen zijn toch 
van goeiewil… ’t Is mar da verkiërd parkeerders 
d’r nie bij sti lstaun dasse agelek pazen: ik mag da 
want ik zijn beter azz’n ander die da nie mag. En 
da wil toch niemand van zijn agen gezeed ein?

Tkarkplaan: het Kerkplein
’s Mares: ’s morgens
Schelleken: sneetje, plakje
Moondag: maandag
Trotwoar: stoep
D’n Oërning: Van Hoorick
Kaut: kwaad
Sti ng: stond
Ammets: soms
Kolbiaar: lijkwagen, (corbillard)
Zijn agen: zichzelf

Ons Meilses dialect; grappig en sappig.
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