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Zo leeft de Fazantenlaan.
Geschiedenis Fazantenlaan

Melsele telt het meeste straten met dierennamen. De Fazantenlaan is daar een van. Ze cirkelt zich een weg tussen de 
Dijkstraat en de Hertenlaan. Via voet- en fi etswegels bereik je ook de Van Puymbroecklaan en Gaverlandwegel. In de vorige 
editi e van Bombardon (nummer 182) spraken we met mensen uit de Waterhoenlaan, een zijstraat van de Fazantenlaan. 
De Fazantenlaan maakt deel uit van de grote verkavelingsgolf eind jaren ’70 en begin jaren ’80. Goed om te weten: het 
gemeentebestuur gaf onlangs groen licht om de voetpaden heraan te leggen en een nieuwe asfaltlaag op de weg te 
voorzien.

Een fazant komt uit de familie van de hoenders. Daarvan is de kip het bekendste familielid. Hoenders zijn vogels die zich 
hoofdzakelijk voeden met alles wat ze op en in de grond te eten vinden. Dat voedsel kan plantaardig zijn en bestaan uit 
zaden en vruchten, maar ook dierlijk. Ze eten namelijk ook wormen, insecten en larven. Een fazant durft  ook te jagen op 
muizen en hagedissen. De dieren hebben een daartoe speciaal uitgeruste punti ge piksnavel en stevige tenen met nagels om 
de grond goed te kunnen openkrabben. Het zijn vlaktebewoners en hebben de beschutti  ng van lage bomen en struikgewas 
nodig om hun nest te maken. Het zijn grondbroeders en het zal dan ook niet veel verbazing wekken dat zij, net als eenden, 
nestvliedende kuikens ter wereld brengen.
De fazanthaan is veel groter dan de hen. Het mannetje haalt wel een lengte van bijna 90 cm. Dat komt vooral door zijn 
lange punti ge staart. Het vrouwtje heeft  een veel kortere staart en is eenvoudig bruingeel met zwarte vlekpatronen. 
Volwassen mannetjes hebben een kastanjekleurig verenkleed met groudbruine, zwarte en lichtblauwe markeringen. Op de 
kop zitt en rode lellen en groen geti pte ‘oren’.
De fazant is een exoot: het beestje komt oorspronkelijk uit Centraal-Azië en Zuid-Oost Azië. Vermoedelijk zijn ze door de 
Romeinen ingevoerd en in onze contreien terecht gekomen. De fazant wordt over heel de wereld sterk bejaagd en behoort 
tot de populairste soorten kleinwild. In Beveren komen we de vogel vooral tegen in de poldergemeenten.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004), Natuurbescherming (website) en De dieren van ons land (diversen, 1984).

Eti enne en Christi ane Oste-Fyen.

Zij wonen in het eerste huis als je de Fazantenlaan in komt. 
“Ons oorspronkelijk adres was Dijkstraat 83 maar omdat 
onze voorgevel en uitrit in de Fazantenlaan uitkwamen 
heeft  men de adresverandering toegestaan. We hebben 
nu nr.2. Maar je kan zien dat we iets apart wonen,“ 
zegt Eti enne. “Onze oudste dochters zijn geboren in de 
toenmalige Dorpsstraat. De jongste is hier geboren. We 
wonen hier sinds juni 1979. Melsele had nog postnummer 
2740. Dat is toch al een ti jdje geleden. Naast ons was er 
weiland waar paardjes liepen. In de winter konden de 
kinderen op die wei schaatsen. Het waren allemaal jonge 
gezinnen. Nu is de generati ewissel volop bezig. Sommige 
van het eerste uur zijn al overleden. De Fazantenlaan is een 
kalme straat wat verkeer betreft , de Dijkstraat is andere 
koek. Bij druk verkeer staan ze van hier al aan te schuiven 
richti ng N70. Ons deert dat niet want we rijden toch met 
de fi ets. We wonen hier graag.”

Harry Cant,

Harry woont in een ‘bos’. Zijn huis is omgeven door 
bomen en struiken. “Als er een boom scheef komt te 
staan dan doe ik hem uit. Er kwam hier ooit een TV-
ploeg fi lmen. Ik heb hen gezegd dat ze elders moesten 
gaan want hier ruik je de fabrieken. Je staat hier wel in 
de  kankerlucht. Ze zijn vertrokken. Als de wind uit het 
noordoosten  komt heb je hier constant de stank van de 
polderfabrieken, zelfs van over de Schelde. Gezond zal 
dat wel niet zijn zeker? “ Wie Harry kent weet dat hij niet 
mals is voor beleidsmakers. “Het is hier rusti g wonen en 
ik ken wel een aantal buren. Vroeger, toen er nog een 
wijkfeest was, ging ik er wel eens een pintje drinken. En 
ja, ik lees Bombardon bij ons moeder.“ Harry die alti jd 
met zijn fi ets onderweg is,  vertrekt alweer tot bij de 
buurman om een babbeltje te slaan. 

Hoevenwinkels, boerenmarkten, automaten, 

zelfpluktuinen, groente abonnementen en voedselteams 

kennen een groot succes. Mensen kiezen meer en meer 

voor de ‘korte keten’. Lees hierover op pag.3 

Svelta Melsele bestaat 75 jaar. Ze heeft er al een lange 

geschiedenis op zitten. In die 75 jaar veranderde er veel. 

Svelta groeide uit tot een grote, gezonde en ambitieuae 

sportvereniging. En de damesploeg speelde kampioen ! 

Lees op pag 7. 

Fotobladzijden op pag.5 en 8 tonen ons gebeurtenissen 

in Melsele. Want in Bombardon is iedereen beroemd. 

(Op de foto de familie Verdickt tijdens de opendeur in de 

kleuterschool.)
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Lees verder op pag.2
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Marc Heyrman.

Marc werkte desti jds in garage Van Laere op 
Gaverland . Later, toen Romain zijn garage sloot, 
heeft  hij nog heel wat mensen kunnen helpen bij 
hun herstellingen aan de auto. ”Ik ben hier komen 
wonen in 1992 en was één van de laatsten in deze 
hoek. Juff rouw Rita woonde hier al. Onze kinderen 
speelden op straat. Dat is de dag van vandaag 
toch een luxe? Verderop naar de Hertenlaan 
toe was het één en al weiland. Het is hier heel 
rusti g wonen. Je hoort enkel de vogeltjes fl uiten. 
Er komen nieuwe voetpaden heb ik gelezen. De 
mensen zijn hier van eenzelfde generati e. Er is een 
speelplein dichtbij de Hertenlaan want kinderen 
moeten toch buiten kunnen spelen.“ 

Roland en Maria Neirinckx-Van 
Vosselen

Zij zijn beiden van geboorte echte 
Melselenaars. Richard, de vader van Maria, 
was spoorwegbediende in het stati on van 
Beveren. De vader van Roland, Albert , was 
elektricien op de Grote Baan. In de hal en in de 
woonkamer van Roland en Maria hangen echte 
kunstwerken van Albert. Hij schilderde, tekende 
en maakte aquarellen. Roland: “De Fazantenlaan, 
de Waterhoenlaan en de Hertenlaan zijn in 
dezelfde periode ontwikkeld. Wij wonen hier 
40 jaar. Er is nu al een jongere generati e die in 
de wijk haar intrede doet. Zo gaat dat.” Roland 
en Maria hebben drie zonen. Mark, de oudste, 
werd geboren in Engeland waar Roland drie jaar 
werkte. Dan heb je nog Erik en Gert. Er zijn al 7 
kleinkinderen, vier jongens en drie meisjes. “Voor 
ons huis was vroeger een boomgaard. Het was 
hier allemaal echt landelijk. Onze kinderen konden 
op straat spelen. Rusti g is het hier nog wel. Het 
dorp is op 1km afstand. Van hier zagen we de kerk 
goed staan. Nu nog enkel de spits van de toren. 
We doen boodschappen te voet of met de fi ets.“ 
De zolder bij Roland staat vol miniatuurtreintjes. 
Het is een hobby. 60 locomoti even en 260 
wagonnetjes staan klaar om te vertrekken. Het 
spoorwegennet is vakkundig in elkaar gezet door 
Roland die lid is van een club. Die herstellen echte 
treinstellen van vroeger en nemen die in gebruik 
op een afgedankte spoorlijn van de NMBS tussen 
Dendermonde en Puurs. “De kleinkinderen mogen 
al eens mee naar de zolder om mee te kijken naar 
het treinenspel. Sommigen van hen kunnen ook 
al knopjes bedienen. Ja, onze wijk kende ook zijn 
wijkfeesten maar dat is gestopt bij de overgang 
naar een jongere generati e en in de periode toen 
alles  volgebouwd werd.“

Rita en Kamiel Van Haute-Van 
Mieghem

Sinds maart 1976 wonen ze in de wijk. Ze waren 
één van de eerste bewoners. In dat jaar is de hele 
verkaveling daar volgebouwd. Bij hun verhuis 
hadden ze nog geen waterleiding. Rita herinnert zich 
dat het een ijskoude dag was. Ze moesten al hun 
water bij de buren halen en dat bevroor telkens in 
de ton.
De moeder van Kamiel woonde toen in de 
Fazantenlaan 48, maar dat deel van de straat 
werd nadien Hertenlaan. De buurt kent geen 
doorgaand verkeer en er zijn verschillende 
fi etsverbindingswegen. 
Kamiel bracht zijn kinderti jd door in Zwijndrecht, 
in de Polderstraat. Daar werden ze onteigend en ze 
verhuisden naar Doel waar hij Rita leerde kennen.  
Ze hebben kregen 2 kinderen. 
Rita: “Onze kinderen konden zich in de wijk 
fantasti sch amuseren: doodlopende straten en een 
grote weide. In die jaren woonden er veel jonge 
gezinnen met kinderen van ongeveer dezelfde 
leeft ijd. Die trokken van hof naar hof. Iedereen had 
wel wat anders: de één een zwembad, de ander 
een schommel. Ze kliekten samen tot ze het huis 
uitgingen. We kenden elkaar via de kinderen.” 
“Als we op verlof gaan, verwitti  gen we de buren om 
op ons huis te passen”, zegt Kamiel. Rita: “Vroeger 
gingen we elkaar zelfs soms een dagje bezoeken op 
verlof. Maar veel bij mekaar zitt en, doen we niet. Er 

was ook elk jaar in augustus een buurtf eest. Dat is 
uitgestorven.”
De buurhuizen langs weers kanten zijn al 
verschillende keren van eigenaar veranderd. Het 
contact in de buurt vermindert daardoor. Maar in 
hun deel van de straat zijn de meeste bewoners toch 
nog de oorspronkelijke. 
Kamiel zit veel in de polder, Rita is in Melsele heel 
acti ef. Iedereen kent Juf Rita als kleuterleidster of 
als directrice van de kleuterschool. En Rita kent bijna 
heel Melsele.

Eti enne en Miriam 
Schelfh aut- Van den Heuvel

Miriam droomde ervan in de omgeving 
van Zoersel te gaan wonen, maar Eti enne 
had werk in Burcht. Dus zochten ze hier 
in de streek een woonplaats. “Hier lag 
een aardbeiveld dat werd verkaveld. Ik 
vond het eerst wel overal ver vandaan,” 
zegt Miriam. Maar eens ze hier woonden 
viel het best mee. Vooral de buurt, de 
vele jonge gezinnen met kinderen. Ze 
geraakten het hier gauw gewoon. Miriam  
sloot zich aan bij jong KAV en daarna bij 
Ziekenzorg. 
Miriam: “Alle achtertuintjes waren hier 
pas aangelegd en de begroeiing was 
heel laag. We konden zo met elkaar 
communiceren zonder van huis te gaan! Ik had toen een autootje en kon onze kinderen naar de  lagere 
school brengen, terwijl Rita de kinderen meevoerde naar de kleuterschool. Ik bestelde vlees bij de slager, 
Rita pikte dat dan ’s avonds mee op. Vooraan in het andere deel van de straat, woonde een jong Engels 
koppel, Valery en Roger. Ze hadden een klein baby’tje en ze vielen zonder verwarming. Ze kwamen hier 
vragen wat ze konden doen. Onze kinderen hadden hier veel ruimte en een grote vrijheid. Het was hier veilig 
en ze waren overal welkom. Ze speelden overal. Bij ons vonden ze een grote zandbak, hiernaast hadden ze 
een hoop Lego-blokken. Sommige dagen zat het huis vol en andere dagen zag je niemand. Dan trokken ze 
ergens anders naartoe. Er was heel veel contact. Dat verandert nu sti laan. De oorspronkelijke bewoners zijn 
nu gepensioneerd en hier en daar veranderen huizen van eigenaar. De nieuwe bewoners zoeken minder 
contact.”
Loren en Jill, twee van de 9 kleinkinderen zijn op bezoek. 
Miriam: “Gelukkig wonen onze kinderen en kleinkinderen niet ver weg. Al gun je je kinderen dat ze hun 
vleugels uitgooien, het blijft  toch de sti lle droom van alle ouders?”
We nemen de foto buiten in de tuin. 
Eti enne: “Onze tuin is symbolisch aangelegd. Centraal  zie je de Poortwachter. Een fi guur die alle energieën 
weergeeft . Vooraan ligt het grasveld, dat staat voor het leven. Eens je voorbij de poortwachter gaat, kom je 
in de cirkel die het oneindige, de eenheid voorstelt. We vinden het ook mooi dat onze tuin met de seizoenen 
verandert. En die grote boom: die hadden we geplant om, wanneer we gepensioneerd zijn, rusti g te kunnen 
verpozen onder zijn kruin. Daar genieten we nu van. Het is er aangenamer zitt en dan onder een parasol.”

Zo leeft…
Deze reportage komt elk nummer terug, telkens vanuit een 

andere buurt. We proberen steeds zo’n gevarieerd mogelijk 

beeld van de wijk te geven. Het kan natuurlijk niet anders 

dat men  al eens in herhaling valt. Soms horen we de zucht: 

“ Ha, eindelijk, we dachten al, waar blijven ze ?”  Soms zijn 

mensen niet thuis omdat ze naar de winkel waren of de bel 

niet hoorden, of dachten dat het leurders waren ... Hebben we 

je niet kunnen bereiken?   Het is van onzentwegen echt geen 

kwade wil.  Bedankt voor je begrip.
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Bombardon voelt aan als een warm  hol 
waar jonge en oude wolven zich kunnen 
oprollen op een bolletje, met hun staart 
over hun neus. Veilig en gezellig.  
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Wereldwinkelnieuws
Ook Wereldwinkel doet mee aan het kermisgebeuren 
op 5 september, voor deze gelegenheid voorzien ze 
een uitgebreide proefstand aan de inrit van de winkel 
en het Jeugdhuis. Hier kan je enkele van hun wijnen, 
schuimwijn, bier en fruitsap proeven, met bijhorende 
snoepjes! Iedereen is welkom vanaf 17 tot 21u. Je kan 
tevens een kijkje komen nemen in de winkel, waar je 
het hele gamma aan producten (van koffi  e, rijst,…) 
tot juwelen, boeken, kaartjes, en milieuvriendelijke 
schoonmaak- of verzorgingsproducten kan bekijken.
Verder houdt Wereldwinkel, op zaterdag 17 oktober, 
in de week van de Fair Trade, de jaarlijkse klantendag, 
waarbij iedereen welkom is en de winkel –uitzonderlijk- 
ook in de namiddag open is en je de gelegenheid krijgt 
om producten te proeven. Iedere klant krijgt bij elke 
aankoop grati s een reep chocolade mee.
Op 5 en 6 december is er de geschenkenbeurs, hiervoor 
verhuizen ze naar de kapel van OC Boerenpoort, 
waar ze hun uitgebreide gamma voor de feestdagen 
mooi kunnen tentoonstellen. BZN zal er zijn met 
zijn producten en in de bijkeuken kan je genieten 
van eerlijke koffi  e, thee, wijn,.. met een (h)eerlijke 
pannenkoek!
Welkom in de winkel: Dambrugstraat 3, op woensdag 
van 9:30u tot 12:30u en van 13:30u tot 16:30u, op 
vrijdag van 14:30u tot 17:30u en op zaterdag van 9:30u 
tot 12:30u. 
Wil je graag vrijwilliger worden en deel uitmaken van 
het team van wereldwinkeliers? Stuur een mail naar 
wwmelsele@gmail.com en je krijgt de nodige info 
hiervoor.

Voedsel van om de hoek: 
de aardappelautomaat van 
Veerle en Marc.
Ons voedsel legt vaak een lange weg af eer het op ons bord belandt. Dat zijn dure en 

energie verslindende kilometers. Daarbij worden de voedselprijzen grotendeels bepaald 

door de grote distributeurs. Zij zett en de boeren onder druk en betalen hen de laagst 
mogelijke prijzen. De tussenhandelaars strijken een belangrijk deel van de winst op, terwijl 

de producenten vaak amper uit hun kosten komen. Tel daarbij de belangrijke trend dat heel 

wat mensen op zoek zijn naar verse, gezonde en kwaliteitsvolle producten. Liefst voor een 

niet te hoge prijs. 

Vandaar het succes van nieuwe initi ati even als hoevewinkels, boerenmarkten, 
automaten, zelfpluktuinen, groenteabonnementen en voedselteams. Daar wordt soms 

de overkoepelende term ‘Korte Keten’ voor gebruikt: een handelssysteem waarbij de 

consument rechtstreeks (of bijna rechtstreeks) aankoopt bij de plaatselijke producenten.

Omdat Melsele, ondanks de sterke verstedelijking, toch nog een aantal land- en 

tuinbouwers telt, gingen we op zoek naar Korte Keteniniti ati even in ons dorp. Waar vind je 
aardappelen, groenten, fruit, zuivel enz, recht van de boer? We maken er een reeks van en 
stellen deze producenten aan u voor. Enkele van hen zul je al in eerdere Bombardonarti kels 
tegengekomen zijn.

De aardappelautomaat van Veerle en Marc

In Bombardon 179 las je al over voedselautomaten in Melsele. Een daarvan is de 
aardappelautomaat van Marc De Paep en Veerle Vercauteren. De aardappel is sinds lang 
een belangrijk basisvoedsel in onze contreien. Een goed product om mee te beginnen. 
Veerle ontvangt mij op de boerderij in de IJzerstraat. 
Jullie zijn toch vooral een melkveebedrijf?

Ja, 70 à 80 % van ons inkomen komt daaruit. Maar we hadden hier op de hof al heel lang 
een thuisverkoop van aardappelen, al in de ti jd dat mijn schoonouders hier boerden. Toen 
we een ti ental jaar geleden ons melkveebedrijf overbrachten naar de Hennenneststraat, 
moesten we heel veel op verplaatsing en bleef er te weinig ti jd over voor die thuisverkoop. 
We hadden zo’n automaat gezien op het landbouwsalon. Ik dacht: “Dat is een gat in de 
markt: jonge mensen zullen misschien niet zo gemakkelijk op de hof komen als ze je niet 

kennen, maar die vinden gemakkelijker de weg naar een automaat.” Wij wonen ook in de 
bebouwde kom, dat is een voordeel. In 2008 zijn we dan gestart. En het is een groot succes!
Per welk gewicht worden de aardappelen verkocht?

In het begin van het seizoen worden de eerste nieuwe petatt en in zakjes van 2 kg verkocht. 
Later verkopen we de aardappelen per 5 en per 10 kg. Voor de meeste mensen is dit de 
ideale hoeveelheid. En zo hebben ze in het seizoen alti jd verse aardappelen, want we rooien 
bijna dagelijks. Eind september worden dan de bewaaraardappelen gerooid. 
Welke soorten aardappelen verkopen jullie?

Vooral bintjes, en binnenkort ook Nicola. ’t Is raar, maar oudere mensen hebben het liefst 
bloemige aardappelen zoals bintjes, terwijl jongere mensen eerder voor vastkokende 
kiezen.
Jullie verkopen nog andere producten?

Ja, ajuinen, die zijn van een kweker uit Nederland. Aardbeien komen van Van Puymbroeck 
op de Grote Baan. En dan staat hier ook nog een broodautomaat en een automaat met 
producten van de Westra.  
Hoe zit het met de prijs? 

We proberen alti jd iets onder de winkelprijs te blijven.
Wat gebeurt er met jullie melk?

Die gaat naar een groot melkverwerkingsbedrijf in Aalter. 
Heb je nog niet aan een melkautomaat gedacht?

Jawel hoor, maar Geert Verhelst uit de Pauwstraat heeft  dat al, en we willen niet onder 
die mens zijn duiven schieten. Wij boeren kunnen beter elkaar steunen. Er zijn wel enkele 
bakkers en een beenhouwer die onze verse melk gebruiken in hun producten. 
Als we zelf aan het melken zijn in de Hennenneststraat, kunnen mensen alti jd om een 
kannetje melk komen. Dat is ’s morgens tussen acht en ti en, en ’s avonds ongeveer tussen 
zes en negen. 
Waar komen jullie klanten vandaan?

Soms van ver. Er zijn er die van Stekene en Kemzeke komen. Voor bewaaraardappelen 
komen ze natuurlijk vaak voor grotere hoeveelheden op bestelling. 
Maakt het een verschil in de verkoop? Hoeveel verkopen jullie op een dag?

Jazeker, de omzet is ongeveer maal drie. Het is een heel goede investering geweest, die 
automaat.
We verkopen zo’n 100 kg per dag. Er is wel veel werk aan, de kastjes moeten geregeld 
bijgevuld worden. En elke dag wordt er gerooid. 
Hoe is het aardappelseizoen dit jaar?

Het is een droog jaar geweest, dat is slecht voor de aardappelen, dan valt het loof te vlug 
dood, en zijn de knollen kleiner. Dus niet veel frietpetatt en. Doordat er minder opbrengst is, 
zijn de prijzen wel hoger. Bijna het dubbele van vorig jaar.  
Kweken jullie nog andere producten?

We hebben ook nog tarwe, suikerbieten, maïs, voederbieten. We proberen zoveel mogelijk 
ons veevoeder zelf te kweken. 
Hoe zien jullie de toekomst?

Het blijft  natuurlijk moeilijk, zeker nu de melkprijzen zo laag zijn. Hopelijk keert dat gauw. 
En we boeren heel graag, al is het hard werken. Onze oudste dochter wil ook landbouwster 
worden. Ze is gefascineerd door de fokkerij. Wij zijn daar ook al jaren mee bezig. We hadden 
dit jaar de eerste prijs voor een vaars op een kampioenschap op Agrifl anders. Dat hebben 
we gevierd met een groot feest!
En nu gaan we eens kijken naar de automaat. 

Ook eens proberen aardappelen uit een automaat te halen? Kom een kijkje nemen in de 
IJzerstraat, nr. 47. Een zakje van 5 kg kan je nog net in je fi etszak vervoeren, ik heb het zelf 
uitgetest. (AR) 

Zomer
De vakanti e is verbij. Tee warem gewist en wijn opti jd oons 
zwiët ies moeten afk uisen, mar ‘twas ne guul schoëne 
zomer. De kinderen ein veel buitekeune spelen, veel 
zonnevitamienen keunen opduun en ze zullen oppernuuf 
neiggoe gezind naar tschool keunegaun. Zoe ein de families 
die nie op raas gaun, oek nekiêr van een tropies zonneken 
keunen proff eteren. Mar de meinsen moeten klaugen… zoë 
zitt emeninniên: te warem, te koud, te droeëg, te nat, ti s 
alti tti  et. Mar aknou iemand oeër zeuren over tslecht weer, 
dè pazek immijnagen: lot nau aunenaum marral uitt uun!!!! 
Alliën de boeren. Die meinsen eint nie oonder de mart 
gat! Te lank en tevig gedroëgd. Ze zeigen datt e petett en 
doardeur, nie echt volgruujd zijn. Dus: van ulder pakkewe da 
wel aun, die eirecht vaspreken want ze moetend’r va leven. 
En da wikske regen… nie leuti g veur wie zjuust die week op 
vakanti e was in agestreek. Moar at ies regent in de zomer, 
kan ne meins al ies iet anders duun: die prutsen dien ier al 
zoelank liggen te rijn, ies opruimen bevurbild.
Wel spijti g datnau zjuust moest regenen mee tdurpsfi êst. 
(nau zaugek zelf al!) Mee te kiezing van de Meilsesen 
burgemeester, was tplaan leeg, de meinsen zaten 
ammel in de tentsjes en tregerden een bitsjen. De 
kandidautburgemiêsters stelden ulder veur aun tf olk dat op 
miêr as tf ift ig meter van ulder sti eng. Mar der was wel een 
goei sfeer. De vier kandidauten woaren vaar evegoe pazek. 
Ze woaren in elk geval allevier goe tertaul, vriendelek, en 
mee e’goe program. Boer Geert wilden e varkske vett en 
op tkarkplaan. Da kloonk wa onverwacht. Veural veur de 

vigetariërs en de mannen van de gaya. Op een andere 
bladzijde kunde lezen wieter gewonnen eet: Els Cools, 
een echte Meilsenas. Ze dee nen oproep nar iederiên om 
tbuurtleven wa aun te moedigen: pak tsauves uldere stuul, 
zet ulder aun tstraut en babbel wa mee ulder geburen, 
zaasse. Of richt een buurtcomité op en organiseerdiet in 
ulder wijk, of besprikt wagge anders zou willen…
En ik moest toegeven dak al wa goesti ng kreeg om da bij 
oons te duun. Nie alliên vanagest!

- oppernuuf: opnieuw
- raas: reis
- proff eteren: genieten
- zoë zitt emeninniên: zo zitt en we in elkaar
- ti s alti tti  et: er scheelt wel alti jd iets, het is nooit goed
- dè pazek immijnagen: dan denk ik bij mezelf
- lot nau aunenaum marral uitt uun: plagend gezegd: laat nu  
  je naam maar schrappen
- die eint nie oonder de mart gat!: die hebben niet veel 
  geluk gehad, voor hen was het moeilijk
 - wiksken: weekje
- agestreek: eigen streek
- prutsen: rommel
- … liggen te rijn: in de weg liggen
- kiezing: verkiezing
- e varkske vett en: een varkentje vetmesten
- Meilsenas: vrouwelijk persoon van Melsele
- vanagest: vanzelfsprekend 

Het Meilses dialect, sappig en grappig.
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In de vitrien.

                                             Grote Baan 303

Het Sfeerhuis. 
Het Sfeerhuis op de Grote Baan is een geschenkenwinkel. Heel de voorbije 
maand augustus waren het superkoopjes. De vriendelijke eigenares, Marti ne 
Van Puymbroeck, is  sinds april 2007 met de winkel bezig. Het mag gezegd: 
Marti ne zet alles op alles om het winkeltje een gezellige en zelfs huiselijke 
‘look’ te geven. De geurkaarsjes doen hun werk en je kan er rusti g rondneuzen, 
zelfs tot op de zolderverdieping van het kleine huis. Ben je op zoek naar 
een leuk geschenk dan heb je keuze genoeg: spiegels, vazen, muurprenten, 
kussentjes, kandelaars, uurwerken, borden, fotokaders, glazen taartstolpen, 
kadertjes groot en klein, windlichtjes, dienborden in alle maten, koffi  e- en 
theeserviesjes, … En elk seizoen heeft  een ander aanbod. Marti ne: “Ik trek 
deze zaak alleen en dat is soms wel zwaar. In de vakanti e heb ik hulp van mijn 
dochter. Vroeger was het hier een winkel van elektriciteit De Schepper. Toen 
we dit huis overnamen hebben we buiten de zijmuur gerenoveerd en toen 
stond er nog ‘MARTINI’ op de muur geschilderd. Een herinnering aan vroegere 
jaren.” Het klopt. Dit pand was in de jaren ‘50 en ‘60 van vorige eeuw café 
‘Oud-Beveren’ bij Cis De Schepper. Dat waren andere ti jden voor de buurt. Er 
is daar heel wat afgedronken. En het jaarlijks teerfeest van de vogelenpikclub 
was steeds een enorm eetf esti jn. Het is  in niets meer te vergelijken met 
vroeger. Zelfs de buurt is al een hele ti jdje aan een metamorfose begonnen en 
café ‘Oud-Beveren’ is omgetoverd tot een sfeerhuis waar nu meer vrouwen 
dan mannen over de vloer komen. Marti ne: “Mijn sterkste punt is dat je hier 
goedkope en duurdere cadeautjes vindt, maar alti jd naar de zin van de koper. Ik 
geef daarbij ook deskundig kleurenadvies voor mensen die hun interieur willen 
veranderen. Daar steek je wel veel ti jd in maar ik doe het graag. We zijn open 
op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.“

Pastoor Dick Den Blauwen neemt afscheid 
van Beveren, Haasdonk en Melsele.
Voor dit  gesprek zitt en we in ’t Portaal. Dick heeft  zijn Vespa tegen de kerkmuur geplaatst. 
De helm laat hij onbewaakt achter op de zitti  ng. “Ik stop die nooit weg, ze moeten er 
maar afb lijven. Wat niet van jou is, daar moet je afb lijven”, zegt hij vol vertrouwen in de 
mensheid. We zitt en buiten onder de parasol. Tijdens het gesprek kruisen vele Melselenaars 
het voetpad en herkennen Dick. Ze hebben het allemaal over zijn vertrek en dat dit spijti g 
is. Sommigen weten nog dat Dick hun zoon of dochter getrouwd heeft . Iedereen wenst 
Dick veel geluk in zijn nieuwe parochies van Hamme en Waasmunster. “Het is een serieuze 
transfer om het  in voetbaltermen uit te drukken”, zegt Luk nog. Dick lacht: “Alleen is er bij 
mij geen transfersom mee gemoeid hé.” Dick praat vlot en bij een glas Hoegaarden start hij 
zelf zijn verhaal. 

De jeugdjaren.

Onlangs heb ik Abraham gezien want ik ben geboren op 6 april 1965. Ik ben geboren in 
Petegem bij Deinze. Ik ben de oudste uit een gezin van 3 kinderen. Thuis bidden of op 
zondag naar de mis gaan, was aan ons niet besteed. Wel deden mijn ouders mee met de 
scharniermomenten van het leven: doop, eerste en plechti ge communie, vormsel, huwelijk, 
begrafenissen. Van bij mijn  eerste communie bleven de eucharisti evieringen me wel 
boeien. Ik ging ’s zondags in mijn eentje naar de misviering. De pastoor van de parochie 
vroeg me of ik misdienaar en lector wou worden. Dat deed ik. Vanaf dan gingen mijn ouders 
regelmati g mee. Ik was in mijn jeugdjaren gefascineerd door treinen. Ik wou machinist 
worden. Als machinist rijd je weg met mensen achter je. Als priester heb ik op mijn reis de 
mensen nu voor mij.(lacht)

En hoe ben je aan je roeping gekomen?

In het laatste jaar van de humaniora heeft  de pastoor van onze parochie het mij gevraagd: 
“Dick, de kerk heeft  mensen als jij nodig. Denk er eens over na.” In september 1989 begon 
ik, na mijn opleiding als leerkracht, theologie te studeren aan het groot seminarie in Gent. 
Mgr. Arthur Luysterman heeft  me priester gewijd op 3 juli 1993 en enkele dagen later vroeg 
hij me om in de Sint-Niklaaskerk in Sint Niklaas als onderpastoor aan de slag te gaan. Met 
mijn diploma had ik ook als leraar aan de slag gekund. Ik koos voor de Sint-Niklaasparochie. 
Ik beleefde er uitstekende jaren als proost van KAV, Chiro, de Kringwerking en V.P.-werking 
in de vakanti e. In de jeugdbeweging kon ik me uitleven. Met de chiroleiding trokken we 
regelmati g naar het zwembad in Beveren. Toen ik in 1999 gevraagd werd als pastoor in 
Beveren O.L. Vrouw was die plaats geen onbekende meer. In 2003 kwam Haasdonk er bij en 
in 2007 ook  Melsele. Dit betekende toch een enorme schaalvergroti ng. Het was een hele 
aanpassing, niet alleen voor mij maar ook voor de mensen. 

Een verschil tussen Beveren, Melsele, Haasdonk?

Ik vind persoonlijk dat de drie parochie grote verwantschap vertonen. Er gebeuren overal 
heel wat parochie acti viteiten. Haasdonk bezit nog het meest een dorpsmentaliteit. Dat 
zie je bv op begrafenissen waar nog heel het dorp aanwezig is. In Beveren en Melsele is 
dat minder. Haasdonk is ook minder verstedelijkt. Er zijn de grote gebeurtenissen in de 
dorpen; Haasdonk heeft  zijn kermisweek, Melsele een dorpsfeest en in Beveren heb je de 
Puitenslagersfeesten.  

Iedereen mag Dick tegen je zeggen?

Ja, Ik heb die voornaam van mijn ouders gekregen. Dick komt van Diederick en uit het 
Engels van Richard. Bij de jeugd is het vanzelfsprekend dat ze me bij de voornaam noemen. 
Sommige ouderen hebben het er moeilijk mee. ‘Mogen we ook nog mr. pastoor zeggen,“ 
vragen ze dan. “Natuurlijk, als je je daar beter bij voelt,” zeg ik dan.

Weegt de eenzaamheid zwaar bij momenten?

Weet je, ik heb nog nooit alleen gewoond. Mijn ouders woonden bij mij sinds mijn intrek 
in Beveren. Vader is enkele jaren geleden gestorven. Mijn moeder verhuist nu mee naar 
Hamme. Ze is 69 en nog in goeie doen. Een parochie is meer dan het aantal gelovigen in 
de kerk op zondag. “Een priester moet zijn schapen ruiken,” zegt Paus Franciscus. Dat wil 
zeggen dat hij te zien moet zijn bij zijn mensen. Ik hou van een pastoraal op straat. 

Hoe zie je de toekomst van de kerk?

Ik vraag me af hoe de schaalvergroti ng van parochies zal verlopen. Ik wil geen manager 
zijn. Ik ben geen priester die enkel misvieringen en vergaderingen doet. Ik wil mens tussen 
de mensen zijn en met hen op weg gaan. Het gaat om de inhoud, om het waar maken van 
het evangelie. De boodschap staat centraal. De structuur heb je natuurlijk ook nodig maar 

is geen hoofdzaak. “Kerk moet bij mensen zijn.“ (Carlos De Soete) Zijn waar mensen zijn: 
op buurtf eesten, werkmiddens. Ik ga in Melsele van portaal naar ‘t Portaal.(lacht) Kijk, in 
Beveren op mijn parochie had ik de Katholieke kring. Daar heb ik me goed thuis gevoeld. 
In Haasdonk bezocht ik de Brigand en café De Roos. In Melsele is dat ’t Portaal geworden. 
Laatst heb ik nog tegen Pieter-Jan Opgenaff en, voorzitt er van jeugdhuis Djem, gezegd dat ik 
spijt heb dat ik niet meer in het jeugdhuis ben langs geweest. Maar je begrijpt wel dat het 
niet eenvoudig is op zo’n grote parochies, waar begin je?  

Ben je een contente  mens?

Ik ben een gelukkig mens. Ik ben blij dat ik in deze ti jd priester mag zijn. Als ik zou 
herbeginnen, dan zou ik hetzelfde doen. En was het vroeger zoveel beter? Men ging 
massaal naar de kerk maar wat zaten we daar te doen?   

Spijt dat je Melsele moet verlaten?

Eerlijk gezegd, ik heb er geen glas op gedronken toen ik die vraag van de vicaris kreeg. Ik 
heb om mijn overplaatsing ook niet gebeden. In Hamme en Waasmunster moet ik opnieuw 
mijn weg zoeken. Er zijn daar niet minder dan 10 parochies. Niet weinig hé. Ik heb me twee 
stratenplannen aangekocht. Maar dit hoort bij mijn priesterleven. En ik blijf in de regio. 
(Lacht)

Noot: Een volledige tekst van dit interview stond te lezen in ’t Parochieblad van Melsele, 
Beveren en Haasdonk. Wil je die tekst, mail dan naar parochieblad@parochiemelsele.be. of 

naar sidon.de.coninck@telenet.be 

Naar aanleiding van het afscheid van Dick Den Blauwen zijn er mensen die graag willen 

bijdragen aan een afscheidscadeau. Op vraag van Dick kunnen mensen een bijdrage storten 

op een ti jdelijk (tot half september) rekeningnummer BE02 6528 4328 4740 Afscheid Dick 
Den Blauwen. Het ingezameld geld gaat naar goede doelen.
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Dorpsfeest 2015.

Deze editie bracht Melsele een vrouwelijke burgemeester: Els Cools. Zij won het van Mark Neirinckx, Geert Verhelst en  Carine Holvoet. Alles verliep heel 

feestelijk en er was weer heel wat volk. Het moet gezegd,  het dorpsplein lag er bij momenten wel erg nattig bij. De nieuwe generatie inrichters deed het 

schitterend!

Grenzen

Terwijl ik dit stukje schrijf, vanuit een zonnig Hongarije, merk ik dat ik uren kan kijken naar de drukte rond 

het ooievaarsnest. De mensen van het dorp verwelkomen jaarlijks ‘hun’ ooievaars door de voorbereiding 

van nest op zich te nemen. Op het dorpspleintje net naast de kerk, plaatsten ze een paal met een 

platform. Een mooi en symbolisch teken van gastvrijheid. 

De ooievaars maakten er in de lente dankbaar gebruik van. Ondertussen vliegen de jongen reeds vrolijk 

en speels rond de kerk. Van ‘klep,klep-klepperdeklep’ gaat het, met hun lange spitse bek in de hoogte. 

Het lijkt of ze al een tikkeltje nerveus zijn voor hun eerste overtocht. 

September lonkt… 

Onze Dichter des Vaderlands, Charles Ducal, opent met zijn zesde gedicht de poort naar het nieuwe 

schooljaar. Charles Ducal, die zelf als vrijwilliger leerlingen van niet-Belgische origine helpt instromen 

in ons onderwijs, draagt het gedicht op aan alle kinderen die ‘niet mee kunnen’ en alle leerkrachten die 

zich met hart en ziel voor hen inzetten. Het gedicht plaatst in sprekende beelden een vraagteken bij het 

selectiemechanisme in ons onderwijssysteem, dat zoveel ongezonde druk en faalangst produceert.

Faalangst

Alsof hij bramen voor de jampot plukt
trekt september de kinderen van de zomer.

 Onder de school wordt het vuur aangelegd.
Van gloeiende mannen- en vrouwenhoofden,
in lange winters gekloofd en gedroogd,
vonken de cijfers en letters weg.

Een meetlat roert in een reuzenschedel
en voegt om het uur een pond krijtstof toe.
Gedachten die aan de rand blijven kleven
worden geduldig verwijderd, het doel

van de les is een plek in de voorraadschuur
longen en tongen, die goed doorkookt
en gezwollen te koop zullen zijn op de markt.
Juni schudt de zeef: wie er door valt 

belandt in schuif B. Boven de hoofden
hangt aan de muur een oog
dat onderscheidt, nooit knippert of lonkt,
enkel kijkt. Een oog als een strop.

 De kinderen letten goed op.

Gevleugeld
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Glastuinbouwzone Melsele: 
iedereen tegen de provincie
De provincie Oost-Vlaanderen start met haar tweede poging om 
een glastuinbouwzone in Melsele te ontwikkelen. Zestig hectare 
landbouwgrond tussen de wijk Poenjaard en Schaarbeek zouden 
daardoor serres worden. Maar het protest is groter dan ooit. Nu ook 
het gemeentebestuur zich mee verzet lijkt het iedereen tegen de 
provincie.

Nog tot 12 september kan iedereen bezwaren indienen tegen het 
milieu-effectenonderzoek (MER). Een glastuinbouwzone heeft effecten 
op het milieu. Het eerste onderzoek in 2011 werd samen met de 
plannen vernietigd door de Raad van State. Het actiecomité kon 
immers genoeg argumenten aanleveren.

De MER is intussen geactualiseerd. Dat was ook nodig. De plannen 
werden immers deels vernietigd aangezien niet duidelijk was welke 
invloed de serres op de ringgracht van het Fort van Zwijndrecht 
zouden hebben. In die ringgracht ligt nog steeds oorlogsmunitie. Het 
MER gaat na welke milderende maatregelen moeten genomen worden 
om de impact te vermijden.

Het wordt pas echt interessant in het najaar van 2015. Dan zullen 
de defi nitieve plannen worden opgemaakt. De lokale politici zullen 
dan ook vooral de initiatiefnemers in de provincie, deputés Alexander 
Vercamer (CD&V) en Geert Versnick (OpenVLD), moeten bewerken. 
Als de politieke weg niet lukt, is het actiecomité vastberaden ook nu 
weer naar de Raad van State te trekken. Daar is men ervan overtuigd 
dat hun argumenten zullen aanhoord worden. Het comité probeert 
ook een zo breed mogelijk front op poten te zetten: van lokale 
verenigingen, over landbouwverenigingen tot zelfs telers.

Het actiecomité plant een aantal acties waardoor de bevolking 
opnieuw kan ingelicht worden en zich mee achter de actie kan 
scharen. U kan zelf op de hoogte blijven door zich in te schrijven 
op de nieuwsbrief via glastuinbouwzonemelsele@gmail.com en via 
Facebook op www.facebook.com/gtz.melsele.

Het schepencollege besliste
2 juni
- De versleten turnmaterialen in de sporthallen van Melsele, Kieldrecht en Haasdonk 
worden vervangen voor een bedrag van 17.819,67 euro.
- Het college gaat akkoord met de demontage en verhuis van containerunits van de 
gemeenteschool van Melsele naar de voetbalclub aan het Spaans Fort in Verrebroek. 
Deze moeten als ti jdelijke opvang voorzien ti jdens de werken aan het voetbalgebouw. De 
kostprijs zal 6.920 euro bedragen.

8 juni
- De gemeente koopt een aantal gronden aan in de verkaveling aan de Gaverlandstraat voor 
245 euro per vierkante meter.
- Het Beverse college betreurt in een brief sterk dat de Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten van Sint-Niklaas haar bijafdeling in Beveren wil sluiten. Vanaf 1 september kunnen 
de leerlingen aan de hogere graad niet meer terecht in eigen gemeente. Beveren schrijft  in 
haar brief aan het naburige college van Sint-Niklaas dat ze nooit werd ingelicht en dit geen 
constructi eve manier van samenwerken vindt.
- Beveren krijgt een vergunning om het fi etspad vanaf de Gasdam tot aan de Parmastraat in 
Melsele door te trekken langs de spoorlijn.

29 juni
- De Oude Beewegstraat wordt doodlopend gemaakt ter hoogte van de Gaverlandstraat.

6 juli
- Het asfalt en de voetpaden in de Fazantenlaan zullen gerenoveerd worden. Prijskaartje: 
bijna 390.000 euro.
- Het college ontving een mail van de NMBS dat het stati on van Melsele voorlopig blijft  
behouden.

13 juli
- De gemeente gaat een extra ‘foorkast’ plaatsen in de Dambrugstraat. Er staat al zo eentje 
op het Kerkplein. Een ‘foorkast’ is een afzonderlijke elektriciteitskast en bevat diverse 
ingangen. De installati e kost iets meer dan 4.000 euro bij Eandis.
- Eandis gaat daarnaast ook het gasnet uitbreiden in de Katt estraat.

28 juli
- Na een gesprek met het acti ecomité Glastuinbouwzone Melsele stuurt het 
gemeentebestuur nogmaals een brief naar de provincie. Daarin wil het haar ongenoegen 
uiten omdat men verder wil zett en met dit project. Men gaat daarnaast de juridische dienst 
aan het werk zett en om een gemoti veerd bezwaarschrift  in te dienen.
- Het college gaat akkoord om het ontmoeti ngscentrum in Doel defi niti ef te sluiten. Een 
ongelukkige ti ming: een week hierna gingen de Scheldewijdingsfeesten door en zou de 
zaal gebruikt worden voor een tentoonstelling. Het bestuur stelt dat de kosten aan het 
gebouw een herstelling niet meer rechtvaardigen. Dat wordt dan weer betwist door het 
organiserend comité. Ze kregen daarbij de steun van oppositi eparti j Groen-sp.a.
- De gemeenteschool in Melsele, De Toren, krijgt een nieuwe poort. De kosten worden 
geraamd op 3.700 euro.

3 augustus
- Er komen 2 nieuwe fi etsstraten, waar fi etsers de voorrang hebben en auto’s te gast 
zijn. Kapelstraat en Meersenweg zijn daarvoor gekozen. Er zal zichtbaar wegmarkering, 
zogenaamde thermoplasten, worden aangelegd en de politi e zal acti ef sensibiliseren.

10 augustus
- Het college levert een stedenbouwkundige vergunning af voor de bouw van 17 woningen 
aan projectontwikkelaar Matexi in de Haagmolenstraat, de nieuwe zijstraat van de 
Snoeckstraat tegenover de Hermelijnstraat.

De gemeenteraad besliste
23 juni
- De fi nanciële situati e van de gemeente vertoont beterschap. De rekening van 2014 noteert 
een overschot van meer dan 7 miljoen euro. Sti jgende inkomsten door de verkoop van 
gronden en gebouwen en een besparingsoperati e van 3 miljoen euro zijn de voornaamste 
redenen. Het sti lleggen van Doel 3 (scheurtjes in het reactorvat) en Doel 4 (sabotage) was 
een tegenvaller voor de gemeentekas. Het gemeentebestuur zat daardoor ook even in 
de spaarpot om dat te compenseren. Het positi eve resultaat van 2014 is er ook gekomen 
omdat een aantal grote projecten zijn uitgesteld. De meerderheid van CD&V en N-VA zegt 
dat de komende jaren in te halen. Zo werd de heraanleg van de Spoorweglaan een jaartje 
vervroegd in de meerjarenplanning: 2018 is nu het doel.

28 juli
- De raad keurde de heraanleg van de Fazantenlaan goed. Voetpaden, opritt en en 
boordstenen worden vernieuwd en er zal een nieuwe asfaltlaag op de weg worden 
aangelegd. De werken worden geraamd op bijna 390.000 euro.

Vormingplus Waas-en-Dender

Kennismaken met de computer
Deze beginnerscursus geeft een duwtje in de rug aan mensen die nog nooit met 

een computer hebben gewerkt. Ervaar hoe handig een computer is en wat die 

voor jou kan betekenen.

5 maandagen van 28 sept. Tot 26 okt. Van 9.00u tot 11.45u

Vormingplus, Grote Baan 183  Melsele

Meer inlichtingen: 03-775.44.84

Een bericht uit Kinshasa van 
Agnes de Cock
Zuster Agnes De Cock, die al heel haar acti eve leven in Congo werkt, als 
verpleegkundige en vroedvrouw in het Mama Yemoziekenhuis in Kinshasa, stuurde een 
berichtje. Als Melselenaar en werkzaam in het Zuiden, ontvangt ze grati s de dorpskrant. 
We kregen een hartverwarmend kaartje dat net als Bombardon, heel lang onderweg 
was, maar toch aankwam. 
“Heel veel DANK om ‘Bombardon’. ‘k Betaalde nooit mijn abonnement, Riet weet dat 
wel! Hierbij een kleinigheid daarvoor. (dit kaartje!)

Die dorpsgazet is soms een half jaar onderweg maar komt toch aan. Met een blij en 

dankbaar hart lees ik gans die gazet en weet mij verbonden met u allen. Dan gaat de 

gazet verder naar Pater Gerard Verbraeken en anderen, daarna gaat ze naar de zieken, 
de ‘armsten’ die blij zijn met een stukje papier dat dienst doet voor alles en nog wat… 
Misschien en ja hoor, wellicht vind je ook nog enkele oude ‘Bombardons’ op mijn kamer. 
Er staan foto’s in van bekenden of een heel interessant arti kel. Het gaat over ‘Allemaal 
mensen’ die ik gaarne zie en in mijn hart en gebed draag.
Je ziet het, ik blijf van Melsele ook al zit ik jaren in Congo. Gewoon verbonden met u 
allen en ergens fi er en dankbaar om elk van u, want jullie zijn mensen met een groot 
HART.
Warme groetjes, van ganser harte, Zr. Agnes De Cock.”
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Svelta Melsele bestaat 
75 jaar: over voetbal en 
hoe het toen was.
Svelta Melsele is reeds lang een begrip voor vele sportende voetballers en supporters. 
Velen kennen de vereniging zoals ze nu is: in de mooi aangelegde omgeving van sporthal 
’t Wit Zand, zie je mooi verlichte pleinen die steeds gevuld zijn met voetballers van alle 
leeft ijden. Supporterskreten en aanmoedigingen van trainers hoor je overal, zowel in de 
week als in het weekend. Naast de vernieuwde terreinen is nu ook een zitt ribune, een 
grote kanti ne en moderne kleedkamers. 
Ooit was dit wel anders. Als we terugblikken, en 75 jaar is al heel wat, zien we dat 
er reeds voor de tweede wereldoorlog sprake was van voetbal in Melsele. Enerzijds 
was er de studentenploeg ‘Hoger Op’ die speelde op het terrein van SK Beveren. 
Anderzijds was er de ploeg van KAJ ‘Melsior’. Ook zij hadden geen eigen terrein en 
speelden afwisselend op de Heidekapel, op een terrein aan ‘Hof Ter Saksen’, op een 
weide van Alfons Oellibrandt of op de weide van Florent Smet. De ploegen speelden 
enkel vriendenwedstrijden, er was geen competi ti e en telkens moesten de doelpalen 
mee verhuisd worden. Totdat Leon Eeckelaert, de grote man van Melsior, het gesjouw 
niet meer zag zitt en en samen met Louis Van Goey een echte ploeg sti chtt e in 1940. Er 
werden doelpalen gekocht bij Oscar Cools voor 240 frank en nett en werden door César 
De Maeyer gebreid voor 200 frank. Het bedenken van een naam voor de club was niet 
makkelijk! Tot iemand plots de merknaam ‘Svelta’ ontdekte op het sigaartje van Louis 
Van Goey en meteen was de club gedoopt met deze vreemde maar stoere naam. De 
vader van Frans Truyman, die desti jds bij Melsior speelde, toverde zijn weide aan de 
Gentstraat om tot voetbalveld en stelde zelfs ‘kleedkamers’ ter beschikking terwijl de 
familie zorgde voor warme koffi  e ti jdens de rust. Primiti ef, maar ‘echt voetbal’ met de 
bijhorende ‘kommekes’ water na de wedstrijd. Spelen op verplaatsing gebeurde op 
een camion (met fruitbakken als zetels) en de kachel in de kleedkamer rookte soms 
zo hard dat de spelers elkaar niet zagen zitt en. De ploeg kocht ook nog drie lederen 
occasievoetballen voor 125 frank. Met de resterende 17 frank in de kas was er niet 
genoeg geld over voor een uitrusti ng dus kochten de spelers uit hun eigen zak voor 
115,50 frank een trui, broek, kousen en schoenen. De zaak was rond: ‘Svelta Melsele’ 
een feit! Later kwam er een clublokaal bij Theophiel Neels ‘Onder de toren’ en een 
clublied dat nu nog steeds wordt gezongen.

Clublied Svelta Melsele
Eerste strofe

We stappen door het leven,
de sport brengt ons te gaar.
Zij is voor ons een streven
en vormt ons vriendenschaar.
Blauw-wit dat zijn de kleuren
die sieren onze vlag.
Een shott er mag niet treuren,
de sport geeft  hem de lach.

Refrein
En als de Svelta wint,
dan zijn wij blijgezind.
Och, is ’t een nederlaag,
dan fair zijn, geen geklaag. 
Het shott en zit ons in ’t bloed:
voor geest en lichaam is het goed.

Tweede strofe

De voorlijn maakt de goalen, 
met d’hulp van d’halve backs.
Is ’t off ensief bevolen, 
zij doelen zonder taks.
En als de backs goed stuiten, 
zijn w’in ons element.
De keeper houdt z’er buiten, 
supporters zijn content.

In 75 jaar is er veel veranderd, je kan toen niet vergelijken met nu. Maar feit is, dat 
Svelta is uitgegroeid tot een grote, gezonde en ambi ti euze sportvereniging. Momenteel 
speelt de eerste ploeg in 1e Provinciale, de 2e ploeg in 3e Provinciale en de beloft en 
in Beloft ewedstrijden van 1e Provinciale. Svelta telt meer dan 300 jeugdspelers, 30 
veteranen en 20 dames. En samen met de bestuurleden, trainers, ploegafgevaardigden, 
materiaalmeesters en terreinverzorgers kom je makkelijk tot ongeveer 500 eff ecti ef 
aangesloten spelende en werkende leden. Tel daar nog een entourage van ongeveer 
2.000 sympathisanten bij en je kan zonder overdrijven zeggen dat de club is uitgegroeid 
tot een van de grootste voetbalverenigingen van Groot-Beveren. 

Hieronder een foto van de kampioenenviering van de damesploeg die nu in tweede 
klasse spelen. 
Eind augustus start het nieuwe voetbalseizoen en er zijn nog tal van acti viteiten gepland 
in dit jubileumjaar. Meer informati e vind je op www.kvksveltamelsele.be

Dat er nog vele jaren mogen volgen!

Terug naar school
Het is opnieuw zover. Na een hopelijk deugddoende, verdiende en verkwikkende vakanti e 
openen de scholen terug hun poorten. Vanaf 1 september zal het verkeer merkbaar 
drukker worden. In beide lagere scholen in Melsele komen veel leerlingen met de fi ets 
naar school. Vanuit de scholen en hun ouderraden worden er diverse wandel- en fi etspools 
georganiseerd om de kinderen op een veilige manier over de Melseelse wegen te leiden. 
Melsele wordt immers doorkruist door twee belangrijke verkeersassen die zeker ti jdens de 
spitsuren een grote verkeersstroom te verwerken krijgen. Op deze wijze leren kinderen om 
zich op een veilige wijze in het verkeer begeven. Want dat verkeerseducati e belangrijk is, is 
ons al meermaals duidelijk geworden. Wij roepen u als ouder graag op om samen met ons 
oog te hebben voor het verkeersveilig gedrag van uw bengels en hen consequent te wijzen 
op de fouten die ze maken. 
Verkeersveiligheid begint evenwel reeds met het materiaal waarmee u uw kinderen op 
straat stuurt. Niet elk kind heeft  een nieuwe fi ets, niet elk kind beschikt over dezelfde 
mogelijkheden maar waar u als ouder wel over kunt waken is dat de fi ets waarmee uw 
kinderen zich in het verkeer begeven technisch in orde is. Dit komt zowel de veiligheid 
van henzelf als van elke andere weggebruiker ten goede. Bij onze jaarlijkse fi etscontrole 
in de scholen merken we immers veelvuldig fi etsen op die niet voldoen aan de technische 
normen om zich veilig in het verkeer te begeven: remmen die niet werken, lichten die niet 
gebruikt worden of defect zijn, refl ectoren die ontbreken, een fi etsbel die niet werkt Dit is 
maar een greep uit de mankementen die we helaas nog teveel moeten vaststellen. Hoeven 
we te vertellen dat die niet alleen een potenti eel gevaar inhouden voor uw kinderen 
maar ook voor elke andere weggebruiker? Soms vraagt het echt niet veel werk om een 
fi ets technisch in orde te stellen. Maak er dus nu nog even ti jd voor om de fi etsen van 
uw kinderen te controleren zodat iedereen op een veilige manier een nieuw en leerrijk 
schooljaar kan aanvangen. Uw wijkdienst

ONTDEK DE RIETVELDEN VAN KALLO
. 

Natuurpunt zet op de 4de Havendag het Groot Rietveld en het Rietveld Kallo, graag 

in de kijker met een heuse “Ontdek de Rietvelden”-middag! Op het programma staan 

geleide natuurwandelingen in beide gebieden. Om 13.00u en om 15.30u starten deze 

wandelingen. Het staat de bezoeker echter ook vrij om op eigen houtje de gebieden 

(via de wandelpaden) te gaan verkennen. Doorlopend is er een infostand over kleine 

waterdiertjes, vissen en amfibieën. Er staan telescopen ter beschikking om watervogels 

te bestuderen met deskundige uitleg. Om 15.00u geeft het Vogelopvangcentrum van 

Kieldrecht de vrijheid aan enkele gerevalideerde vogels, uiteraard indien het weer dit 

toelaat. Er zal ook een visfuik opgehaald worden om het visbestand te bestuderen. 

Aan de innerlijke mens wordt gedacht, met ondermeer het Natuurpunt-bier Gageleer, 

en biofruitsap. 

Praktische info:

De wandelingen zijn helaas niet geschikt voor rolstoelen. Honden (ook aan de leiband) 

kunnen niet mee. Laarzen zijn aan te raden bij natte weersomstandigheden.

Zondag 20 september 2015 vanaf 13.00u aan het infopunt dat te vinden is op het 

kruispunt van de Kwarikweg met de Gasthuisstraat.

Meer info: www.natuurpuntwal.be (via activeitenkalender). of via info@natuurpunt.be  

Contactpersoon: Johan.baetens@natuurpunt.be / 0484/237559

bombardon173.indd   7 25/08/2015   21:08:50



De nieuwe ploeg van het dorpsfeest.
Op de foto , onderste rij: Willem Buytaert, Jolien Van Mullem, Pieter 

Martens, Brecht Cools. 2de rij: Jonas De Schepper, Grietje Cordeel, Nelis 

D’Hollander, Jasper Hiel, Robbe Verhelst en Jan Suy. Ontbreken op de foto: 

Bart Smet en Vanessa Limbourg.

Een doorgeefkast op Gaverland.
Gaverland heeft nu ook zijn doorgeefkast. Het concept van een doorgeefkast  

is ontstaan in Berlijn. In augustus 2011 neemt een zekere Andreas Richter 

het initiatief om een open kast naast zijn woning te plaatsen waar hij kleine 

spullen die hij niet meer gebruikt, achter te laten, in plaats van deze op een 

tweedehandswebsite te plaatsen en daarna te versturen. Iedereen mag de 

spullen vrij meenemen of iets achterlaten. De nadruk ligt op  het idee van 

duurzaamheid en het gemeenschapsgevoel. Zo’n kast  staat al enige tijd  in 

de Pauwstraat . En met succes.  Iedereen kan in de kast overtollige boeken en 

gezelschapsspelen zetten of er iets uitnemen. Ook Gaverland heeft  nu zijn 

doorgeefkast. Het wijkcomité Den Oun Beeweg van Gaverland  onderschrijft 

hiermee het idee van duurzaamheid. De kast staat in de Gaverlandstraat ter 

hoogte  van de uitkom van de  Meersenweg aan huisnummer109.  Op de foto 

zie je  mensen uit de buurt bij de opening van de kast.

De Gaverlandwegel organiseerde dit jaar een buurtfeest met een ‘spel zonder 

grenzen’ en een brunch.  De straat hangt stevig aaneen en na het feest hielp 

iedereen bij de opruim.  Van samenhorigheid gesproken!

In de  AVP-Laan hebben ze een nieuw buurtcomité. De initiatiefnemers (op 

de foto)  organiseerden  voor hun eerste keer  een buurtfeest.  Het werd een  

succes met niet minder dan 170 mensen op de barbecue.  In de namiddag was 

er een groot sportief kinderfeest!

De slimste straat van Melsele. 
De inwoners van de Hermelijnstraat kroonden zich tijdens de 

aardbeienfeesten van dit jaar tot slimste straat van Melsele.  Zij mogen het 

straatnaambordje een heel jaar uithangen tot meerdere eer en glorie van de 

bewoners (foto Gerry Smet).

MEILSENKOERS ZATERDAG 

5 SEPTEMBER.
Een topper voor Melsele is de jaarlijkse koers voor fietsliefhebbers groot en 

klein, jong en oud, vrouw en man. De  omloop slingert zich langs  AVP.-Laan 

(met vertrek en aankomst),  Kalishoekstraat,  Kloetstraat, Trepelandstraat en 

Brielstraat. Het zijn korte toertjes waarbij je de renners meerdere keren voorbij 

ziet flitsen. Dit alles gebeurt in de schaduw van de jaarmarkt en het succesvolle 

gebeuren van ‘Opgetalloord Melsele’. Programma: 17u.Fristikoers voor de 

allerkleinsten met hun loopfiets. 17.15u.Koers met de step voor kinderen van 

6 tot 12 jaar. 17.30u. Koers voor ouderen. 18.30u.koers voor vrouwen. 19u. de 

Schaal Frans Neels voor Melseelse Wielertoeristen met deelname van WTC 

Blijf Jong, Team De Sossissen, WTC De Kadans, WTC Rickard, WTC Amco, 

WTC Gebroeders Maes, Wielerclub De Zondagsrijders en Timo Cyclisimo. Dit 

wielergebeuren trekt jaarlijks een massa volk en dat zal dit jaar niet anders zijn. 
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