tweemaandelijkse dorpsgazet van Melsele |juli 2010 | jaargang 24 | nr 152| afgiftekantoor Beveren

Den Briel is één van de oudste maar mooiste wijken van Melsele, geleund tegen de Melseelse polder. In dat kleine achterland spelen de hazen nog in
het veld en lopen de fazanten rondjes op de akkers.
Maar de industrie houdt al jaren eveneens zijn greep
op het gehucht. Den Briel is van oudsher een wijk
met boerderijen en enkele burgerswoningen en een
gemeenschap die dicht aaneen klusterde. De mensen
deelden er lief en leed. Dit laatste bestaat nog, maar
de vrees leeft bij bewoners dat de vervreemding haar
intrede zal doen. Oude huizen en inwoners verdwijnen, een nieuwe tijd doet zijn intrede. De verstedelijking rukt op en nieuwe kavels worden fors en
in snel temp aangesneden. Het groen verdwijnt en
daarmee ook het landelijke. Den Briel wacht op een
50tal nieuwe woningen, vele nieuwe mensen, veel
verkeer…De tijd zal uitmaken of dit een zegen is…
Toch blijven de inwoners van den Briel niet bij de
pakken zitten. Ze blijven ijveren voor een leefbare
straat en er zijn initiatieven om de mensen bijeen te
houden. Dat geeft hoop.

Karel De Meulenaere
Den Briel was vroeger een klein gehuchtje met veel boerderijen waar iedereen
alleman kende. Zo goed zelfs dat ze van elkaar wisten wat ze graag aten. Toen de
Loe ’s zondags met zijn ijskar aankwam, gingen we Jef De Strooper verwittigen
omdat we wisten dat die heel graag crème glace had en de Loe kwam alleen maar ’s
zondags. Dus mocht hij die zeker niet missen.
Den Briel lag heel afgelegen. Om naar school te gaan – we gingen te voet - moesten
we langs de ‘hoge wegel’. Dat is wat ze nu ’t Wit Zand noemen. Van op den Briel liep
de weg daar letterlijk omhoog, over één grote duin met een hoogteverschil van 4 of
5 meter. Het was een brede strook zand die langs de ene kant uitliep naar ‘de hei’,
in de Bergmolenstraat en langs de andere kant tot op Gaverland. Dat zandig gebied
was een overblijfsel van een watergang die vanuit de polder tot op den Briel liep. Bij
Euverbraeke zijn de aanlegplaatsen voor de boten nog te zien.
Als we van school terugkwamen en we waren buiten het dorp, zaten we midden in
het veld en waren we zo vrij als een vogel. Het was een uitgelezen plek om te blijven
spelen.
In november werd er geslacht. Iedereen had wel iets van materiaal om het vlees te
verwerken. De één had iets om beuling te maken, de ander iets voor worsten. Ze
leenden dat bij elkaar.
Op den Briel hadden ze een ‘raad’. Zo noemden ze die. Aan de hof van Louis De Bock
stond een bank. Elke avond kwamen de mannen daar samen. Niet altijd allemaal
tegelijk, maar iedereen passeerde er wel. Daar werd alles besproken en rondverteld.

Een luchtfoto van den Briel met links onderaan een stuk van de Bergmolenstraat met begin van
den Briel tot in de bocht met de Patrijzenstraat. Je ziet de serres nog van Jef De Strooper.
(foto: archief: Paul Nijs)

André Van de Vijver en Simonne Piessens
André is afkomstig van Beveren en Simonne van Kallo. In 1958 trouwden ze en kwamen ze op den Briel
wonen. Ze zagen hoe het leven in de loop der jaren veranderde.
André: Mijn grootouders waren afkomstig van den Briel. Een nonkel van mij was daar op de boerderij blijven
wonen. Ik ging er regelmatig helpen. Mijn nonkel trouwde en trok naar Brecht. De boerderij kwam vrij en we
hadden de gelegenheid die over te nemen. Daardoor zijn we vroeg getrouwd, dat kwam zo uit.
Simonne: Als jong gezin moesten we hard werken en hadden we ons handen vol. Toch was het leven hier
rustig. Het was schoon wonen op den Briel, we hadden een wijds uitzicht. Nu is dat uitzicht weg, er zijn
nieuwe wijken gebouwd. Het leven op den Briel is wel veel veranderd. Ook de bewoners. We hebben hier al
veel mensen weten sterven die we goed gekend hebben.
André: Er was veel werk op de boerderij, maar we kregen hulp. De familie Van Osselaer woonde een paar
huizen verderop. Ze waren met zeven zonen, allemaal sterke jonge gasten. Die kwamen ons dikwijls helpen,
toen kon dat nog. We waren daar goed mee en zij ook. Dat ging zo op den Briel: elkaar gaan helpen en een
wederdienst doen.
Simonne: Nu is de band met andere mensen wel veranderd.

Ward Vercruyssen en Maria De Bock.(landbouwer met pensioen)
“Op den Dijk stonden wel 5 café’s en dat was vlakbij. Op Den Briel waren twee café’s: bij Cies Trogh en Jan De
Meulenaere. Vroeger was er eigenlijk een scheiding halfweg van de Brielstraat: tot huisnummer 65 behoorde tot de
Dijk en verderop was de wijk den Briel. Als er op de Dijk iemand gestorven was, kwamen de doodsbrieven tot aan die
scheiding. Bij mensen van den Briel gebeurde hetzelfde. Als kind bleven we aan de caféramen al eens luisteren naar de
harmonicamuziek, maar dan zat het er thuis tegen. Dat mocht niet. En van Brielkermis onthoud ik het hanenklipperen.
Hier stonden in vroegere tijden maar een zestal huizen. Voor het overige waren er heel veel zaailand, weiden en
boomgaarden. Er is hier bij ons veel gekaart met mensen uit de buurt. Kobe Vriesacker heb ik in de oorlog nog veel
geholpen. Kobe had een hondenkar en die had altijd een fles water bij voor zijn hond. Die liet zijn hond drinken uit de
fles. Waar nu de Hertenlaan is, liep een heel schoon schilderachtig straatje met hoge populieren. De ‘Onghenastraat’
werd het genoemd. Die kwam dan uit in de Dijkstraat. Met de overstroming in 1953 stonden we onder water. Ik ben met
mijn 10 koeien alleen naar het dorp getrokken waar ik op de boerderij van ‘De Wiekes’ (hoek Dambrugstraat/Dijkstraat)
een onderkomen vond van februari tot mei.
De gebroeders Braem waren klompenmakers en die konden ook goed pannenkoeken bakken. We waren er verzot op.
Op de boomstammen troepten de jongeren bijeen om te spelen en te babbelen. Sommigen lieten er zelfs de zondagsmis
voor. ‘Braemken’ is later verongelukt toen er bommen vielen in de Dorpsstraat. (nu Sint-Elisabethstraat) Hij zat te
kijken op een stoel voor de boerepoort, waar hij in het verzorgingshuis was voor zieke en oudere mensen, bij de
Zusters Van Liefde. En Kamiel ‘Pap’ (Dirickx), onze buurman, kon uitstekend frieten bakken. De kinderen keken er
altijd naar uit. Tijdens de oorlog kwam hier een brandend vliegtuig aangevlogen. Het stortte neer in de wei. De kerosine
zorgde voor een ware vuurzee. 8 soldaten kwamen hierbij om. Later, na de oorlog, zijn er nog Engelse familieleden op
bezoek geweest. Ze vroegen of we nog iets gevonden hadden als herinnering. We kwamen wel heel goed overeen; den
Briel is een goede buurt. Met Nieuwjaar komen we met de buurt bijeen op onze hof bij een kampvuur. Iedereen brengt
iets mee. We maken soep en koffie en er is iemand uit de buurt die muziek komt spelen. Volgend jaar wordt heel de
straat uitgenodigd.Dat houdt mensen bijeen.“

Bombardon nr 152.indd 1

Roger De Paep.
Ik woon hier al van bij m’n geboorte in
1946. Als kind zaten we hier en bij de buren
op de hof en we trokken samen naar school.
We gingen langs de Brielwegels (nu AVPlaan, aangelegd in 1952). De Brielstraat
had wel verschillende vertakkingetjes
waarvan de Onghenastraat er één was.
Er woonden destijds zo’n zestal boeren
op de Briel. Meestal kleinere boeren met
een paar koeien. Die waren overdag altijd
thuis. De duivenmelkers zaten op de bank

of bleven al eens bij elkaar staan
praten. Als een paard moest veulen
of een koe moest kalven dan werden
de buren erbij geroepen. Als dat ’s
nachts gebeurde, dan wist men wel
van mekaar wie men wakker mocht
maken. De mensen op de Briel
zijn veranderd. De eerste auto hier
was van ‘Heuvelmannekes’, een
Volvo. Dat was in 1956. Ze reden
er ’s zondags mee naar de kerk naar
de 8uren mis en verder gebruikten
ze die om ermee te gaan kijken
naar hun landerijen. In de week
stond die stil. De straat is nu een
rallystraat geworden met de andere
polderstraatjes erbij. Het sluikverkeer
komt van bij de tramhalte, het rond
punt op de N70, via de Smoutpot,
Kalishoek, Briel… ‘s Morgens van 7
uur tot 9 uur moet ik goed uitkijken
als ik mijn hof verlaat. ‘s Avonds
gebeurt het vanaf 17 uur uit de
andere richting. Het verkeer wordt
afgeremd door geparkeerde auto’s
in de straat. Vroeger was dat hier
slechte kassei met langs beide kanten
een brede berm om met paard en
slee weg te kunnen. Koeien trokken
naar de wei en er lagen al eens wat
uitwerpselen van de dieren. Maar
goed, dat lost zichzelf wel op met
de tijd. Nu liggen er bierblikjes en
ander afval in de gracht en langs de
bermen. En dat geraakt niet weg. Wat
bezielt die mensen toch? Ik heb hier
langs de straat nog een wei liggen.
Die wordt niet mee genomen in de
verkaveling. Zolang ik hierover wat
te zeggen heb gaat die wei niet weg.
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samenspelen. Boerderijen maken een buurt
ruimer. Van die ruimte heb ik als kind kunnen
meegenieten. Ik denk er met plezier aan terug.
Nu ziet den Briel er stilaan anders uit.

Patrick Van Bogaert.

Antoine Buys en Ria Apers.
Ria bracht haar jeugdjaren door in de Brielstraat.
Ze huwde met Antoine, verhuisde toen even naar
de Grote Baan, maar kwam in 1976 terug in de
Brielstraat wonen.
Ria: Als kind speelden we op straat: hinkelen
en badminton. Als de gracht dicht gevroren was
schaatsten we op het ijs. We gingen overal spelen.
Het was hier erg rustig. Enkel een boerenkar
of een fiets kwam voorbij. We gingen naar het
winkeltje om de hoek bij Martha Keul. Aan het
kapelleke van Labre kwamen de mensen in de
meimaand bijeen en er werd soms zelfs een mis
gedaan. De buren zorgden voor het onderhoud. Ik
heb gezien dat er nu nieuwe stoelen aangekocht
zijn. Bij mijn grootmoeder was het altijd zoete
inval. Als iemand uit de buurt een taart of
pannenkoeken bakte werd dat gedeeld met de
buren. Die traditie zet zich door als we met
Nieuwjaar bijeen komen bij Ward. Iedereen
brengt dan iets mee: een vlaai, jenever, ’n fles
wijn…
Antoine: Er was een poging om een wijkcomité
op te richten maar dan ben je voor subsidies
verplicht om een drietal activiteiten te doen.
We hebben liever geen verplichtingen. Bij een
jubileum wordt de straat versierd door de buren.
Etienne Weekers schildert de borden, die kan dat
goed.
Ria: We trokken dikwijls naar ’t Smiske bij Stafke
Pieters. De kinderen kregen er altijd iets. De buurt
verzamelde er. ’t Was elke zondag bal.
Antoine: We betalen hier polderbelasting. Al wie
en onpaar huisnummer heeft, is die verschuldigd
aan het polderbestuur. Dat is voor ons 10 euro per
jaar. Na 1950 werd de taks afgeschaft maar die is
nu terug ingevoerd.
We hebben hier een schoon polderzicht. Ik zie in
de weilanden hazen die tegen elkaar boksen en
heel wat fazanten.
Ria: In de winter kunnen we tot in Doel kijken.
Het bos van Andrea Vercruyssen en Jef Lauwers
is enorm schoon en zorgt voor een groenbuffer
tegen de vervuiling uit de polder. Slapen met
open ramen kunnen we niet want als de wind uit
het oosten komt ruiken we dat goed. Mijn terras
ziet soms echt geel van het fijnstof.
Antoine: Ik heb nog met de duiven gespeeld.
Toen ik de eerste keer mee deed, met duiven
van de vogelmarkt, won ik de eerste prijs. Louis
Troch, mijn overbuur en duivenmelker, komt
al 36 jaar elke maandag hier het duivenspel
bespreken en ik ga op mijn beurt elke donderdag
bij hem een pintje drinken. Er waren destijds in
de straat zeker een 10-tal duivenmelkers.
Ria: De straat is wel gevaarlijk geworden. Hoe
men hier moet parkeren is niet echt duidelijk.
Antoine: Andrea Vercruyssen had bloemen tot
bij de straat staan. “Hoeft niet meer,” zei de
gemeente,”We gaan de berm overnemen.” Het
wordt maar half gedaan. Het bermbeheer laat te
wensen over.

Maria Heyrman
(trouwde met Mark Verbeeck en ging toen naar
Haasdonk wonen)
Mijn kinderjaren en mijn jeugd heb ik
doorgebracht op den Briel. Ik hou er de mooiste
herinneringen aan over. Den Briel zag er toen
wel anders uit dan nu. Veel landelijker. Er waren
hoofdzakelijk boerderijen. Ik woonde naast
Marleen Van de Vijver, mijn beste schoolvriendin.
Thuis hadden ze niet graag dat er andere kinderen
kwamen spelen en ikzelf mocht ook niet van
de hof. Marleen en ik bouwden toen een huis
doorheen een gat in de haag. Het was maar één
steen hoog. Het verbond onze hof met die van
Marleen en zo konden we toch samenspelen
zonder dat ze er thuis iets op konden zeggen.
We mochten wél de koeien bij Van de Vijver mee
van de wei gaan halen ‘s avonds. Daar hadden
mijn ouders niets op tegen want ze hadden het
wel voor de boerenstiel en misschien zagen ze
dat ook een beetje als helpen bij het werk. Dat
karweitje konden we dan zolang mogelijk rekken,
tot de koeien echt helemaal binnen waren en ook
nog een beetje daarna. Zo konden we toch nog
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Ik woon hier sinds 1994. Er zijn hier al veel
oudere mensen gestorven en dat maakt den Briel
anders. En dan zijn de boerderij van Heuvelmans
en het huis met serres van Jef De Strooper
afgebroken. Daar is plaats gemaakt voor een
nieuwe verkaveling. Alles wordt volgebouwd. De
straat zal een probleem worden. Maar ‘t is hier
nog goed wonen. Afwachten wie onze nieuwe
buren worden. Laat ons hopen dat de noordkant
met zicht op de polder bewaard kan blijven.“

Angelique Van Laere
Angelique is gehuwd met Maarten Van de Vijver,
hoefsmid in de Brielstraat. De oude schuur van
de boerderij werd omgebouwd tot gastenkamers
met ontbijt of een meerdaags verblijf.
“Hier zijn heel wat familiefeestjes. Er komen
verenigingen ontbijten, er is het Valentijnsontbijt,
een viering voor vaderkensdag, geburen komen
hier een feestje geven, er zijn kinderfeestjes. Ik
probeer op alle vragen een antwoord te geven
als dat kan. Vanaf deze plek kan men ook een
huifkarrentocht beginnen, we verhuren fietsen en
er zijn begeleide tochten te paard. Het is hier echt
wel druk. Wie meer wil weten kan dit lezen op
www.euverbraeke.be “

Marleen Van de Vijver en
Kimberley Van Poecke

Paul De Nijs
Er komen hier een 50tal nieuwe woningen
en de straat is daar echt niet voor uitgerust.
De Brielstraat is een landelijke straat en ook
niet voorzien op doorstromend verkeer. Het
gemeentebestuur moet daar oog voor hebben en
vooruitziend zijn. Er is hier ook een gevaarlijke
hoek (kruispunt Brielstraat/Patrijzenstraat) en men
zou hier gerust een spiegel mogen hangen. Er
wordt hier te snel gereden. Nu is een snelheid van
70km/u toegestaan. Ik houd mijn hart vast als hier
veel gezinnen met jonge kinderen komen wonen
en er is toch maar een beperkt voetpad. Ik heb nog
een videomontage en een fotoreportage over de
afbraak van de hoeve Heuvelmans. Ik begrijp dat
sommige mensen die afbraak spijtig vonden.

Louis Van de Vijver en Jaklien
Rijckaert
Louis: Ik ben hier geboren en dat is bijna 66 jaar
geleden. Er kwam hier altijd veel volk op de hof.
En kinderen ! We verkochten hier melk, boter,
eieren, noten, aardbeien…Ik heb mijn moeder
altijd weten vertellen dat er in de oorlog ook
veel mensen zijn komen schuilen in onze kelder,
mensen van de Dijk… De jongste jaren reed ik
veel uit met de huifkar en de paarden; samen met
Adhemar Rijckaert.”
Jaklien: “Waar veel kinderen zijn , willen er
nog meer komen. Nu wonen we in Zwijndrecht
maar we komen nog graag naar de oude hof.
We kenden hier veel mensen. Iedereen kende
iedereen.

Katrien Van Stappen en
Arianne Goedemé
Louis Troch.(duivenmelker)
Ik woon hier 35 jaar. Of ik de enige duivenmelker
ben? Jef Lauwers in de straat is ook
duivenmelker en ik weet niet goed of Van Gulck
nog duiven heeft? Het is hier goed wonen maar
de laatste tijd wordt er wel veel bijgebouwd. En
wat gaat er nog allemaal komen?

kopen. We wonen hier nu vijf jaar. Het huis is
nog niet af, maar we werken rustig verder. Het
is hier een rustige buurt en toch ben je overal
dichtbij: de tramhalte, de trein. Dat was voor ons
interessant want we hebben tot nu toe geen auto.
Ondertussen kennen we de buurt wel al. We gaan
dikwijls wandelen, de polder in. Vorige week nog
hebben we met de buren een wandeling naar Ter
Vesten gemaakt en daar het vieruurtje gebruikt.
Ook Toon kent alle binnenwegeltjes al. Er liggen
nogal wat fietsknooppunten. Het is hier een
fietsvriendelijke omgeving.
Het positieve hier is de rust. Het is hier nog mooi
en landelijk. We vinden het leuk hier op de hoek
te wonen waar zoveel straten samenkomen. Er
komen ook dikwijls paarden voorbij met de
huifkar van Euverbraeke en dat vinden we echt
wel gezellig.
We kennen de buren van het eerste stuk van
onze straat en we weten dat we bij elkaar terecht
kunnen als er iets moest zijn. Toen we hier hard
aan het werk waren, bracht iemand van een heel
eind verder in de straat ons af en toe en krop sla.
Geweldig toch?
Toon is van Herentals en het enige dat hij hier
soms echt mist zijn de bossen. Maar ja, die zijn
hier niet.

Katrien en Toon zijn nieuwkomers op den Briel.
Katrien komt uit de Gaverlandwijk en Toon is
afkomstig uit Herentals. Ze wonen in het eerste
huis van den Briel.
Katrien: We waren op zoek naar een huis waar
we zelf nog veel in konden werken. Op een
zondag kwamen we hier kijken. De omgeving
stond ons wel aan. We hebben snel beslist het te

Marleen: Ik heb altijd graag op den Briel gewoond,
al ben ik niet zo sterk emotioneel gebonden aan
een plaats. We konden hier toevallig bouwen en
daarom ben ik hier in de buurt van mijn thuis
gebleven. Maria Heyrman was als kind mijn beste
schoolvriendin en mijn dichtste buur. We speelden
veel samen. We moesten als kind wel helpen op
de boerderij. Koeien naar de wei brengen of naar
huis halen was kinderwerk. We waren toen maar
een jaar of acht, negen en we deden dat alleen,
zonder volwassenen. Dat lukte toen nog. Er was
bijna geen verkeer, er was veel minder bebouwing.
We wisten goed hoe we de beesten moesten
tegenhouden zodat ze niet op een andere hof
stapten en als er al eens iets misging kwamen die
buren wel bijspringen. Als er veel werk op het land
was, en mijn moeder moest mee naar de akker,
konden we gerust naar Christianne de buurvrouw.
Die paste dan op ons. Op de hof stond een grote
boom met daarin een eenvoudige schommel. Een
boerderij was altijd avontuurlijk.Het is hier erg
veranderd, er zijn veel huizen bijgekomen. Ik vind
dat niet erg. Nieuwe bewoners geven ook nieuw
leven aan den Briel. Zo waren we een paar jaar
geleden op een babyborrel en uitgerekend een
nieuwe inwoner deed het voorstel om een keer of
twee per jaar iets samen te doen. En dat gebeurt
nu. Meestal is het een wandeling. Zo leerden we
elkaar beter kennen.
Mocht ik een wens richten aan de gemeente, ik
zou een fietspad vragen. De gemeente heeft het
onderhoud van de bermen op zich genomen.
Aan de ene kant ligt er al een voetpad, maar
aan de andere kant zouden ze gemakkelijk een
fietspad kunnen aanleggen. Er is regelmatig veel
verkeer van mensen die via de Brielstraat naar de
expresweg rijden. Soms is het hier echt druk en
dan is een fietspad toch veiliger.
Maar ja, we moeten niet zeuren over het verkeer,
we zijn zelf mee oorzaak van de drukte.
Kimberley: Ik woon graag op den Briel omdat het
hier zo goed gelegen is en het is toch nog tamelijk
rustig. Als je ’s avonds weggaat hoef je niet bang
naar huis te keren want het is niet afgelegen. Het
is in en uit het dorp.

Geschiedenis Den Briel
Den Briel heeft als wijk een grote levensader en dat is uiteraard de Brielstraat zelf. Briel komt van ‘breul’ of een open ruimte in de bebouwde kom of in
het bos, een beboste lage plek, die als veeweide wordt gebruikt.
Kenmerkend aan de Brielstraat is de scherpe bocht halverwege, waar ook de Partijzenstraat nog aan ontspringt. Vroeger was het ganse gebied tussen de
Brielstraat, Dijkstraat en Berghoekwegel braakliggend. Er liepen heel wat wegels door, de Brielwegels. Nu lopen er kriskras sinds eind jaren’70 nieuwe
straten door: Hertenlaan, Leeuwerikenlaan, Waterhoenlaan, Vlaamse Gaailaan en Fazantenlaan.
Het is moeilijk te vatten, maar in de zestiende eeuw meerden er in het noordelijke deel van de Brielstraat schepen aan. Zo waren verschillende hoeves
vroeger nog uitgerust met meerhaken op halve manshoogte aan de achterkant. Halverwege vorige eeuw kwam het water opnieuw tot bij Den Briel.
Tijdens de grote overstroming in 1953 was Den Briel mee getroffen en een van de grenzen die het water opzocht. Op 4 februari 1953 liep de wijk voor
de eerste keer onder, om dagelijks tweemaal onder te lopen tijdens de vloed. Pas op 27 juni werd men definitief verlost van het water na het dichten van
het gat in de dijk aan Pijp Toebak (Zwijndrecht). Dat liet maanden op zich wachten en veroorzaakte heel wat wrevel. Op den Briel hing een grote pop,
opgehangen aan een touw met de boodschap: “liever gehangen dan te verzuipen”. Ook ramptoeristen kreeg den Briel ‘over de vloer’. Deze lieten zich
echter dikwijls verrassen door het water. Velen kwamen in de haakse bocht de opkomst van de vloed volgen. Voetje voor voetje ging men verder achteruit
richting Van Puymbroecklaan. Aan de splitsing met de Bergmolen had het water echter via sloten in de achterliggende velden ook daar alles ingesloten.
Velen zijn met natte voeten naar huis gegaan.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).
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Aardbeiprinses 2010

Denk er de kleur bij op deze foto. Alles bloeit eraan:
het opvallend boeket: wit, roze, rood tussen grijsgroen
en donker; het gezichtje erboven: één en al jeugd. Zo
stralend eindigt een missverkiezing. Uiteraard op de eerste
plaats voor de miss die een boost van bevestiging krijgt,
misschien belangrijker dan alle andere mooie cadeaus die
voor haar klaarliggen.
Haar rol is immers die van uitverkorene. Goed voor het
gevoel van eigenwaarde. Prinsessen horen te stralen. Dat is
hun taak. En dat doen zij dan ook, omkranst met bloemen
en overwinningsvreugde.
Wat echter niet op de foto staat maar wat er wel door
opgeroepen wordt, is ook interessant: de kandidaten
die deelgenomen hebben maar niet verkozen zijn. De
teleurstelling in de coulissen die ieder voor zich moet zien
te bezweren. Het lukt allicht wel, het dagelijkse leven
bestaat nu eenmaal uit dat soort dingen en de meesten van
ons hebben een lange training van in de kindertijd verloren
spelletjes en wedstrijden achter de rug. We hebben geleerd
in stijl te verliezen, minstens theoretisch. En dat de winnaar
moet worden toegejuicht, dat sportiviteit een gewaardeerde
houding is, dat er andere kansen kunnen komen…
Bovendien, dat er echt iemand tot mooiste gekozen is,
bewijst de bereikbaarheid van de droom.
Er staan nauwelijks toeschouwers op de foto. Maar
ze draagt lint en document: er waren toeschouwers,
“omringend volk” waarin vast ook een waaier
van gevoelens wakker werd. Voor, tijdens en na:

gemoedsbeweging van eenvoudige sympathie tot adoratie,
instemming, gejuich… afkeurend gemompel… Of stug
protest, het kan allemaal. Want wie zo’n verkiezing bijwoont,
kiest onwillekeurig mee, of ie nu stem in het kapittel heeft of
niet.
We doen dat graag, meer, we hebben de natuurlijke drive om
te vergelijken: onszelf met anderen, anderen met anderen,
onszelf met onszelf, bezig als we zijn met het verzamelen van
gegevens over onze plaats in de groep die voorhanden ligt:
onze familie, onze werkkring, ons dorp, onze reisgroep… wat
dan ook.
We trekken er conclusies uit in alle tinten van de regenboog.
Ze kleuren, opgewekt of somber, de emoties die in ons
omgaan. Ze betreffen immers het terrein der terreinen: mogen
we er zijn of niet? Zijn we geliefd of worden we verworpen
en op welke schaal? Hoe sterk zijn we? Kunnen we het
winnen van onze rivalen? Dwingen we respect af? Waar
kunnen we ons veilig voelen, geborgen in de sympathie van
onze soortgenoten? Hoe moet het nu met ons? Voldoen wij
aan de norm?
Het is niet nodig de vragen letterlijk te verwoorden, het is niet
nodig de antwoorden met zoveel woorden te formuleren, ze
flitsen in gevoelens door ons heen, de weg bepalend die wij
zullen gaan. Wij zijn nu eenmaal gemeenschapsdieren.
Wel hoort het bij de moderne tijd dat de groepen waar
wij toe behoren talrijk kunnen zijn en wisselend, wat de
mogelijkheden in alle richtingen uitvergroot. Maar het doet
de grondvragen niet verdwijnen. Wijzigt wel omstandigheden
of gedrag. We hebben nu ook computergroepen waarin wij de
beste, snelste, knapste kunnen zijn.
Voor wat de schoonste betreft: het idee om missverkiezingen
te organiseren is niet nieuw natuurlijk. Er zijn al sinds
de oudheid rituelen waar vrouwen en mannen worden
uitverkoren om een centrale rol te spelen bij belangrijke
feesten. Maar de moderne versie dateert van na de Eerste
Wereldoorlog in Amerika: de Eerste Miss-Amerika
verkiezing vond plaats in1921. Later waaide het idee naar
Europa over.
De gesettelde middenklasse was niet geamuseerd, zij zag er
eerder een aanslag op de goede zeden in en vond het maar een
domme bedoening. Na de tweede wereldoorlog veranderde
die houding, geleidelijk ook in Europa. De feministen waren

fel tegen. Zij vonden het maar een vleeswinkel, en een
grote exploitatie en degradatie van de vrouw, waar
meisjes met enig gevoel van zelfwaardering niets te
zoeken hadden.
Zodat men ging beklemtonen dat er van de meisjes
meer geëist werd dan zwijgen en mooi wezen. Nu is
zo’n verkiezing niet echt meer omstreden. Niet de grote
verkiezingen, die mondaine societydinges zijn, niet de
kleine prins- of prinsesverkiezingen, die altijd al in een
wat andere categorie zaten en vooral volksvermaak en
vertier beloven, én reclame voor de lokale handel.
Maar in elk van die verkiezingen speelt toch het
schoonheidsideaal mee. Ze dienen allemaal wel hun eigen
belangen en belangetjes maar ze willen ze toch allemaal
gediend zien door moeders mooiste.
En mooi zijn is een diepe bekommernis. Want het heeft
met aantrekkelijkheid en partnerkeuze te maken.
Nu is de vraag hoe moeders mooiste er dan wel uitziet
op zijn minst omstreden. Het is voor alle niet verkozen,
teleurgestelde of zich om andere redenen lelijk voelende
meisjes, (grote neuzen, kleine monden, korte benen, dikke
poepen, enzoverder enzovoort…) vermoedelijk troostend
zich te realiseren dat het schoonheidsideaal dat in een
bepaalde groep geldt nog nooit een wet van meden en
perzen is geweest.
Een absolute norm is onbestaande. Al wat door ons nu
niet mooi gevonden wordt, kan deel uitmaken van, of was
ooit deel van een schoonheidsideaal en stond dus hoog
in aanzien, eventueel in een andere cultuur, mogelijk in
een andere tijd, de voorbeelden liggen voor het grijpen.
Ik kan naar Rubens verwijzen. Maar misschien waren
de veelgeroemde Cleopatra of zelfs de bewonderde
Nefertete geen evidente kandidates geweest in onze
eigentijdse competities.
Net zo min als de maten van de Venus van Willendorf
(uit de steentijd) onze modeskeletjes van tegenwoordig
zouden bekoren (maar omgekeerd ook niet.)
Men zit natuurlijk met de modes van de tijd waarin men
leeft. Zodat de robuuste Venus van de Barok, een bleke
kwijnende maagd moest zien te zijn als de Romantiek
eraan kwam. Het heeft iets van een rollenspel: de mode
van de dag. Met de realiteit van vlees en bloed heeft
het niet al te veel te maken. Maar men kan er wel aan
gevangen worden. Als men er in gelooft.

Zo leeft den Briel.(vervolg van blz 2)

De bioweek is achter de rug en de vakantie staat voor de deur. Er
zijn weer tal van nieuwe producten toegekomen in de winkel. Let
wel: ook onze vrijwilligers gaan op vakantie en daarom zijn onze
openingsuren beperkt. Open op woensdag enkel van 13.30 tot
16.30 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur en dit gedurende
juli en augustus.
Toch iets dringend nodig? Geen nood in de meeste
grootwarenhuizen kan men al fairtrade producten vinden, het
aanbod is wel veel beperkter dan in de wereldwinkel.

Zin in een (h)eerlijk nagerechtje?
Volg dan onderstaand recept van Jeroen Meus, die graag werkt met
fairtrade producten.
Jeroen Meus’ brownie van chocolade, sinaassorbet, mousse

van chocolade en chocoladekaramel
Benodigdheden

Louis en Leo De Meulenaere zijn van
huisuit Brielenaars.
Louis: Ik woon al heel mijn leven hier op dezelfde hof. Iedereen
zal wel vertellen dat het op den Briel goed wonen is. In ons stukje
van de straat wonen alleen mensen die hier al heel lang zijn en die
kennen we natuurlijk wel. Op andere plaatsen is het volgebouwd.
In de oude huizen wonen vooral gepensioneerden, in de nieuwe
meestal jonge gezinnen en die kennen we niet goed. Jonge en
gepensioneerden en maar weinig tussenin.
Leo: Natuurlijk zegt iedereen wel een goeiedag en zwieren we wel
als we iemand tegenkomen. Voor de kwis van de aardbeifeesten
vroeg Danny Van Mullem ons mee om in de ploeg te zitten.
Zijn overburen waren erbij. Ik kende die mensen helemaal niet.
Met de ‘inwijding’ van de Heuvelmanswegel was heel de straat
uitgenodigd op de boerderij van Heuvelmannekes. Ze gaven een
receptie. Ze deden dat echt heel goed! Er was veel volk en het
was een gelegenheid om eens met andere mensen uit de straat te
babbelen.
Louis: Voor de rest is het hier rustig en stil. Er is niet veel speciaals
te beleven. We komen overeen zonder bijeen te komen. En een café
is er ook al niet meer in de straat.
Leo: Nee, we lopen elkaars deur niet plat, er zijn geen Brielfeesten
en sinds 1953 is er geen Brielkermis meer. Het is een stille straat.
’s Morgens en ’s avonds is het eens wat drukker maar overdag is
het rustig. Vroeger liepen hier wel meer koeien over de straat. Die
beesten kenden hun weg.
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4 bolletjes sinaassorbet
voor de brownie: 100g bloem, 4g bakpoeder, 10g cacao, 3
eieren, 185g suiker* , 90g boter, scheutje rum 7 jaar* , 300g
fondantchocolade*,
voor de mousse: 100g fondantchocolade* , 3 stuks eigeel , 3
stuks eiwit, 50g suiker* , 125ml room
voor de karamel: 60 g suiker* , 20 g water, 40 g cacaopoeder*
(* product Oxfam Fairtrade)

Bereiding
Meng bloem, bakpoeder en cacao samen, smelt boter en rum en
voeg dat bij het mengsel en meng alles goed. Klop eieren en suiker
goed op en voeg bij de rest . Smelt au-bain-marie de chocolade en
voeg toe. Meng alles grondig tot een homogene massa en stort uit in
een bakplaat en bak af op 180°C. Naargelang de hoogte en breedte
van je bakplaat verschilt de baktijd. Gebruik daarom een satéstokje
om af en toe eens in het deeg te prikken, pas als er niets aan blijft
kleven, is de brownie perfect. (chronometreer dit bakproces, zodat je
voor later de baktijd voor jouw specifieke bakplaat kent.)
Smelt vervolgens de chocolade voor de mousse au bain marie en
klop ondertussen het eigeel, samen met de suiker, wit. Roer er de
gesmolten chocolade onder en klop het eiwit op en spatel dat heel
voorzichtig met een vloeiende beweging onder de chocolade. Klop
de room half op en spatel die ook voorzichtig onder de chocolade.
Laat dit mengsel opstijven in de koelkast. Zet suiker met 20g water
op in een steelpan en als het water verdampt is en de karamel
begint te kleuren, blus je die af met het cacaomengsel, vervolgens
laten inkoken en afkoelen.

Gouden Aardbei voor Tine
Een gedichtenwedstrijd voor kinderen ter gelegenheid
van de Aardbeifeesten werd gewonnen door de 11-jarige
Tine Van Proeyen. De prijs, de Gouden Aardbei was dan
ook voor haar. Proficiat!

Aardbeigedichtje
Ik ben een rode aardbei
Met gele stippen erbij
Ik heb een kroontje
Zo groen als een boontje
Het meest groei ik op de akker
Maar in de serre groei ik ook wel vaker
Eerst ben ik een bloem in de bloei
Dan ben ik nog in de groei
Dan komt er een bij
Die bevrucht mij…
Dan wordt ik een groene bees
Hmmmm sorry ik ben wat hees
Na lang groeien ben ik sappig en rond
Stop me nu maar gauw in je mond
Ik heb dit gedicht verzonnen
Omdat ik nog nooit de gouden aardbei heb
gewonnen
Het is te hopen dat ik nu die gouden aardbei mag
houwen
Want anders zal ik met Louis De Geyter moeten
trouwen….
(vorige winnaar)
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30ste Sportmarathon jeugdhuis
Djem was groot succes !

Feest in de kringen rond JH Djem want het jaar
2010 kondigt zich aan als het jubileumjaar met de
30ste sportmarathon in het weekend van 7-8-9 mei.
Hoofdorganisator Herman Van Puymbroeck stelde
op voorhand vraagtekens bij zijn verdere toekomst
in de organisatie van de sportmarathon. In de ogen
van Herman was het jubileum een uitgelezen kans
voor zijn nakend afscheid. Het organisatiecomité
trekt dan ook alle registers open om van dit
jubileumjaar een speciale editie te maken. Op
het einde van de sportmarathon 2009 kreeg elke
ploeg de kans om hun top 10 uit de sportenlijst
te selecteren. De organisatie bracht alle gegevens
samen en trachtte de top 10lijst te benaderen. De
beachversies van volleybal, voetbal en handbal
stonden bij vele ploegen bovenaan de lijst. Weer
een ganse uitdaging voor het team om een klein
strand aan te leggen nabij de sporthal.
Woensdag 5 mei 2010. Twee vrachtwagens van
Gbr. De Rijcke, die het zand overigens sponsorde,
draaien het voetbalterrein naast de sporthal op
en ledigen hun lading zand. Haastig beginnen de
talrijk opgekomen vrijwilligers van verscheidene
ploegen het zand recht te trekken geholpen
door een bobcatje van familie De Paepe. Na 90
minuten werk ligt er een mooi vlak zandterrein
klaar voor een weekendje sporten.
Donderdag 6 mei 2010. Djem organiseert een
receptie voor de 30ste editie van de sportmarathon.
Heel wat deelnemers en ex-deelnemers zakken
af naar het jeugdhuis waaronder huidig schepen
van sport Dirk Van Esbroeck. Uiteraard
begint oprichter en organisator Herman Van
Puymbroeck met een uiteenzetting van de
sportmarathon- geschiedenis. Speciaal voor
deze editie maakten enkele vrijwilligers een
exclusief sportmarathonkrantje met medewerking
van uw krant Bombardon. Na de uiteenzetting
roept Herman zijn medewerkers Marlies Maes,
Lore Van Mieghem, Koen Maes, Eli Janssens,
Hans Van Hassel, Bart Blommaert en Tom Van
Laethem op het podium. Ook het gezin van
Herman wordt in de bloemetjes gezet voor al
de jaren steun voor Hermans levensproject.
Eveneens wordt de elektronicaspecialist
“Pioneer” nog even op een schavotje
geplaatst voor hun broodnodige bijdrage.
Na de uiteenzetting is er genoeg tijd om de
sportmarathon- anekdotes uit de oude doos boven
te halen. De cava en versnaperingen gaan er dan
ook vlot vandoor.
Vrijdagavond 7 mei 2010. Het is dan zover.
De 30ste sportmarathon gaat van start met 13
enthousiaste ploegen. De weergoden houden
de regen in het wolkendek zodat alles droog
blijft en dat is het belangrijkste. Buiten kunnen
de deelnemers genieten van een goed potje
beachvolleybal en lacrosse. Een spel dat sterk
op hockey lijkt en waar deelnemers geen stick
maar een soort van vangnetje meezeulen. Een
moeilijke sport want scoren lijkt geen sinecure
te zijn. De meeste matchen eindigen dan ook
met een scoreloos gelijkspel. Binnen wordt er
lustig met frisbees gegooid. Frisbee is al jaren
een vaste waarde op de sportmarathon. Deze vrij
contactloze sport wordt opgeschrikt door een
ongeval wanneer 2 ploeggenoten van de Scouts
uit Beveren onzacht met elkaar in aanraking
komen. Beide worden met de hulpdiensten
afgevoerd voor de eerste zorgen. Een domper
op de feestvreugde. Na al het sporten is het tijd
voor een kleine briefing door Herman. Hij neemt
alles door met de ploegen want zaterdag start
de sportmarathon met een kleine primeur. Om
de fair Play te bevorderen worden de ploegen
zelf ingeschakeld voor de arbitrage van enkele
sporten. Via een lijst kunnen de ploegen volgen
wanneer ze juist een wedstrijd gaan begeleiden.
Na deze traditionele uiteenzetting wordt de
kantine van Patrick Bosman een gezellig
onderonsje voor de sporters.
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Zaterdag 8 mei 2010. De dag kondigt zich grijs
en koud aan. Binnen bereiden de begeleiders
van het rolstoelbasket hun sport voor. Enkele
jaren geleden was dit een initiatiesport en het
viel meteen in de smaak bij het volkje van de
sportmarathon. In de topsporthal staat tafeltennis
op het programma. Enkele en gemengde teams
komen tegen elkaar uit. KLJ blijkt met een van
de broers Rosiers in hun rangen over een ervaren
tafeltennisser te beschikken. Op het zandterrein
treffen we het beachvoetbal aan. Een lucht
structuur houdt de bal mooi in de arena. Dit is
een van de sporten waar de ploegen hun arbitrage
kwaliteiten kunnen botvieren. Het voetbal
in het zand blijkt een niet te onderschatten
fysiek uitputtende slag te zijn. Door de kleine
oppervlakte komen enkele sporters uit de
zandbak met blauwe teennagels en verstuikte
tenen. Wanneer de avond nadert verzamelen de
medewerkers zich rond de rode draad van dag.
Een opblaasbaar parcours moet zo snel mogelijk
overgestoken worden. Krachtige ventilators
blazen de structuur in een mum van tijd op. Het
duurt niet lang tot de talrijk opgekomen kinderen
de luchtstructuur in de gaten krijgen en zich op
het “springkasteel” storten. Dan is het tijd voor de
sporters. Twee heren en twee dames van elk team
starten om beurten en proberen zo snel mogelijk
de luchtstructuur te doorkruisen. Chiro Melsele,
scouts Beveren en Eetjspee blijken ongenaakbaar
te zijn in dit onderdeel.

svelta dames) uitroept tot grote winnaar van de 30ste
sportmarathon ten koste van de Flanelle Benen. De
medewerkers worden in de bloemetjes gezet door het
organiserende jeugdhuis. Toch heeft Herman nog een
belangrijke mededeling in petto. De 30ste sportmarathon
was normaal voor Herman zijn aangekondigd afscheid
geweest maar een fiat van zijn vrouw, het enthousiasme
van zijn medewerkers en al de sporters nopen Herman
ertoe er nog jaren bij te doen. De massa scandeert
minutenlang Hermans naam. Eventjes trilt de stem van
Herman uit emotie maar dan herpakt hij zich en roept
de aanwezigen toe om op 6-7-8 mei 2011 massaal af
te stemmen op de 31ste sportmarathon met Herman
uiteraard. Het feest kan losbarsten tot de vroege uurtjes.
Want de sportmarathon is een groot feest wie er ook
mag winnen.

Zondag 9 mei 2010. Baseball staat
geprogrammeerd. Een sport waar heel wat ruimte
voor nodig is. Gelukkig kan de sportmarathon
gebruik maken van het gekortwiekte
kunstgrasveld. Baseball club Steendorp zorgt
voor de initiatie. Jammer genoeg is initiatie meer
bedoeld voor kinderen waardoor het spel wordt
gereduceerd tot een uiterst saaie bedoening. De
begeleiders weigeren echter het spel aan te passen
aan het echte baseball waarna de werkgroep de
heren vriendelijk bedankt voor hun bewezen
diensten. Er worden snel spelregels opgemaakt
en nu kan de baseball echt starten en de essentie
van baseball benaderen. In de sporthal is het
tijd voor een erg oude volksport; namelijk
boogschieten. Gans de ploeg mag aanschuiven
voor een schot op doel en op pluimen. De mensen
van schuttersclub Sint-Barbara uit Melsele leggen
haarfijn de schutterstechnieken uit. Jeugdhuis
Djem kroont zich tot de ploeg met de beste
schutters.
Ook zondag wordt de grote zandbak gebruikt maar
deze keer voor het beachhandbal. De arbitrage ligt
in handen van jonge handballers uit Hamme. Het
snelle gevarieerde spel maakt het fysiek erg zwaar.
Veel wisselen is de boodschap om niet teveel in
de problemen te komen. De topsporthal wordt
dan weer gereserveerd voor ball-bouncer. Een
hockeyversie voor veteranen. De Hockeysticks
worden vervangen door grote oorwatjes. De kans
op blessures worden hierdoor fel gereduceerd.
Om 18.00 wordt het sportmarathonvolkje
ongeduldig. De massacross staat op het
programma en dat brengt zo zijn spanningen
mee. Uiteindelijk starten de vrouwen als eerste
voor de 2,5 kilometer lange tocht door Melsele
centrum. Een klein probleem want de tent voor de
aardbeienfeesten staat reeds opgesteld. Dankzij
Melseelse contacten mag de massacross door de
nog lege tent lopen. Toch wel een leuk extra-tje.
Het Trogh Team wint het ploegenklassement van
de massacross.
Om 21.30 uur stormt organisator Herman Van
Puymbroeck het jeugdhuis binnen. De massale
aanwezige sporters beginnen te applaudisseren.
Herman bedankt iedereen en begint in
chronologische volgorde het klassement af te
lopen. De spanning stijgt in Djem wanneer nog
2 ploegen overblijven voor de titel. De ontlading
is groot wanneer Herman de Pjeiswespen (ex-
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In de lens.
Mogen we een foto nemen voor
Bombardon ?
Mensen kijken in de lens van de camera.
Het is even stilstaan en daarna weer verder
gaan, toch weten dat we
bijeen gehouden worden in de dorpsgazet
van Melsele.
Kijken dit keer mee:
1 Jolien Van Mullem en Anouck Suy.
2 Jeroen De Coninck en Nienke.
3 Gisela Trog
4.Sam en Casper Janssens

Collegezittingen
gemeente Beveren
12 april
- Er wordt een fietsenberging geplaatst aan het
Melseelse Ontmoetingscentrum Boerenpoort.
3 mei
- Het dorpspark van Melsele is al een tijdje open. Men
merkt nu dat het beton niet genoeg waterdoorlatend
is. De gemeente eist een korting en zal desnoods
overgaan tot het storten van kiezels.
- Het bestuur is akkoord om een fietspunt op te
richten aan de tramterminus. Dit fietspunt zal zorgen
voor herstellingen en heeft de bedoeling langdurige
werklozen tewerk te stellen. Bijkomstig wordt er
nagedacht over bewaking en properheid.
17 mei
- Bombardon haalt een slag thuis! Na een paar jaar
terug op te roepen om Celine Van Geertsom een
straat te geven in Melsele, gaat het college in op ons
verzoek. Ze zal vereeuwigd worden als een zijstraat
van de Kalishoekstraat. Die zal te situeren zijn
tegenover de Hazaarddam en de gemeentelijke school,
waar een sociaal project op stapel staat.
- Ook dokter Gerard De Paep krijgt zijn straat. De
straat in de nieuwe verkaveling in de IJzerstraat
(tussen de Kerkenhoek en Jozef Bralstraat) zal zijn
naam dragen. Deze benaming is ietwat omstreden
aangezien hij door sommigen als collaborateur wordt
bestempeld. Deze Melselenaar is echter geroemd
om zijn dokterschap, is een van de oprichters van de
Beverse St.Annakliniek en was nog politicus voor de
Volksunie als senator.
- Op vraag van het wijkcomité wordt er op het
speelplein van de Vossenstraat een tweede
petanquebaan voorzien.
- Er komen volkstuintjes in Melsele. Op de gronden
van de kleuterschool op Gaverland zullen gronden
worden voorzien.

De gemeenteraad besliste
27 april
- De gemeenteraad werd overschaduwd door de
onverwachte en vrijwillige degradatie van KSK Beveren
naar derde klasse. De burgemeester poneerde dat hij
derdeklasse voetbal weigert te laten doorgaan op de
Freethiel. Daarmee veroordeelt hij SKB tot een fusie
met tweedeklasser Red Star Waasland. Kartelpro was
zeer bezorgd dat de financiële engagementen van
de gemeente, in totaal al 7,12 miljoen euro, werden
overgenomen door de nieuwe fusieploeg.
25 mei
- De gemeenteraad nam, met een minuut stilte,
afscheid van Wilfried Lauwers. Lauwers stierf
vrij onverwacht op zondag 23 mei. Hij werd
gemeenteraadslid in 1983 om enkele jaren nadien
schepen te worden. Beveren kende hem vooral als
schepen van feestelijkheden. Lauwers nam in de
vorige legislatuur al afscheid als schepen, maar
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zetelde nog als gemeenteraadslid. Hij wordt opgevolgd
door Veerle Vincke uit Melsele.
- Fractieleider Bruno Stevenheydens en 5 andere
raadsleden van Vlaams Belang stappen uit de partij. Dit
uit onvrede met het nationaal standpunt rond Doel, het
gebrek aan inspraak en het weigeren om uit het cordon
sanitaire te willen treden. Naast Stevenheydens verliest
het VB Tom Roskam, Karl Westerlinck, Marleen Coucke,
Nico Lauwaert en Marijke De Graef. Enkel Yola Pellecom,
Jozef Schelfout en André Buyl blijven lid. Deze laatste
wordt de nieuwe fractieleider. Het VB is in Beveren
onthoofd en blijft achter met de zwakste raadsleden uit de
fractie.
De toekomst van Stevenheydens en de andere raadsleden
is nog niet bekend. Een omdoping naar LDD lijkt
onmogelijk, net zoals een eigen gemeentelijst.
- De mogelijke fusie tussen Beveren en Kruibeke blijft
de gemeenteraad beroeren. Het schepencollege kon al
bevestigen dat er een studie is besteld om de gevolgen
voor beide gemeenten te onderzoeken.
- Chiro meisjes Melsele hebben opstalrecht
verkregen om een nieuw lokaal op te trekken. Dat
zal in het binnengebied tussen de Kalishoekstraat en
Burggravenstraat komen. Vorige Bombardon kon u de
foto’s van de plaats bekijken.
- Meerderheid tegen oppositie werd akkoord gegaan om
de gemeentelijke eigendommen in Doel van de hand
te doen. Het gaat onderandere over het gemeentehuis,
sportzaal, school en pastorij. Deze gebouwen worden
verkocht aan de Maatschappij Linkerscheldeoever. Deze
laatste werd door Bruno Stevenheydens (onafhankelijke)
beschuldigd van inbraak in woningen om zo verloedering
in de hand te werken.

N-VA HALVEERT CD&V TOT ONDER 20%

De verkiezingen:
een Beverse analyse
N-VA is de grote overwinnaar in Vlaanderen en dus ook
in Beveren. In de Kamer pieken de Vlaams-nationalisten
tot 36,50%, in de Senaat zelfs tot 38,25%! Het Bart De
Wever-effect speelt ook hier mee. 62% van de N-VA kiezers
in Beveren heeft op de kopman gestemd. Het duwt vooral
CD&V en Vlaams Belang fors in het verlies. CD&V wordt
gehalveerd en eindigt op 17,5%. Dat is een historisch lage
score in Beveren, wat als een CD&V-bastion geldt. Ook
burgemeester Marc Van De Vijver zal het geweten hebben:
zijn aantal voorkeurstemmen is herleid tot voor de tijd dat
de man schepen werd.
Voorkeurstemmen:
De enorme N-VA overwinning zorgt voor een nieuwe
Beverse volksvertegenwoordiger. De vijfde gerangschikte
Ingeborg De Meulemeester is rechtstreeks verkozen in de
Kamer. Ze haalde in Beveren 832 voorkeurstemmen.
Marc Van De Vijver klopte af op 1.563. Dat is een
dramatisch lage score in vergelijking met 4.050 stemmen
in 2009, 4.517 in 2007 en 5.757 in 2006. Akkoord, niet
alles valt met elkaar te vergelijken, maar het argument

als zou hij geen campagne gevoerd hebben
en daarom zo matig scoren, vinden wij geen
argument. Voor Van De Vijver is iedere dag een
campagnedag, zeker als je iedere verkiezing
meedingt naar de kiezer. Het is 6 jaar geleden
dat nog iemand anders binnen CD&V in Beveren
op een nationale lijst is (mogen) gaan staan.
Kristien Hulstaert (Groen!) is derde populairste
met 600 stemmen. Ze wist 31% van alle
Beverse Groen!-stemmen naar zich toe te
trekken en klopt daarmee Van De Vijver (28%).
Heidi Beck (Open VLD) met 355 en Issam
Benali (sp.a) met 304 volgen verder achterop
en overtuigen niet. Toon Truyman (VB) met
291 is een nieuwkomer, Martine Van Gulck
(LDD) met 14 is zelfs beschamend.
Verkiezingsuitslag 13 juni 2010 - Kamer:
De uitslag werd vergeleken met de
verkiezingen van 2007
Kamer
N-VA
36,51%
CD&V
17,56% (-10% samen met NVA)
Vlaams Belang
16,57% (-10,77%)
sp.a
9,84% (-2% samen met Spirit)
Open VLD
9,21% (-5,08%)
Groen!
6,09% (+0,23%)
Lijst Dedecker
2,92% (-2,72%)
PVDA+
0,81%
RESPECT
0,36%
LSP
0,14%
Gemeenteraadsverkiezingen 2012:
Deze uitslag is zo grondverschuivend dat het
alles op het spel zet richting de volgende
verkiezingen. Laat nu net die toevallig voor
de gemeenteraad plaatsvinden. Plots lijkt de
bestelde zege van Marc Van De Vijver helemaal
niet meer zo zeker te zijn. Wie kopman wordt
van N-VA Beveren maakt een serieuze kans
om de volgende burgemeester te worden.
Zeker sinds Bruno Stevenheydens zijn ontslag
heeft gegeven bij Vlaams Belang. Er gaan zelfs
geruchten de ronde dat hij wel eens naar N-VA
zou gaan na een ‘ontluizingsperiode’.
Het is weinig relevant en de CD&Vmandatarissen zullen dit nog wel deels kunnen
ombuigen, los van wat er nog nationaal wijzigt,
maar dit zou de samenstelling van de Beverse
gemeenteraad zijn, mochten het morgen
verkiezingen zijn: N-VA 15 zetels (+13), CD&V
7 (-9), Vlaams Belang 6 (-3), sp.a 3 (+3),
OpenVLD 3 (=) en Groen! 1(-2).

Aan sport doen is willen winnen,
maar leren verliezen. (Jan Wauters)
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Het Meilses dialect.
Elk nummer bieden we een kort stukje over het Melseels dialect.
Vroeger was dat een vloek, want het moest allemaal algemeen
Nederlands zijn(AN), of ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands),
precies of ons eigen moedertaal was dat niet...Gelukkig zijn de
plaatselijke dialecten niet langer taboe. Vandaar een kort stukje,
elke keer. En ‘t is nog leutig ook

Alledaugen martag?

Slimste straat van Melsele.
Tijdens de voorbije aardbeifeesten werd de Pauwstraat tot de
slimste straat van Melsele gekroond. Zij mag, dankzij de winst in
de quiz, met fierheid het straatnaambordje van de slimste mens
ophangen in de straat. Wie nader toekijkt op de foto moet met
trots vaststellen dat de ploeg voor bijna 100 procent bestaat uit
chirofans of vrienden van de chiro. Proficiat!

Dorpsfeesten, ze zijn weer in aantocht.
Op 31 juli en 1 augustus zijn het weer dorpsfeesten. Het
is al voor de 33ste keer dat het Kerkplein van Melsele
omgedoopt wordt tot een feestplein voor jong en oud.
De inrichters staan weer klaar met een spetterend
programma. Op zaterdag 31 juli is de opening voorzien
om 20 uur met daarna optredens van Boney and the
Fannies(20u), Landfill(21u) en Meuris in ’t laat.(22.30u)
Zondag 1 augustus is er vanaf 10 u een volleybaltornooi
en om 14 u spettert het feest open met de zeepkistenrace
en de Grote kleine fietsenrace. Later op de middag is er
nog kinderanimatie met een clown en ook terug van weg
geweest: de verkiezing van een dorpsburgemeester ! Om
18 uur volgt de barbecue en ’s avonds nog optredens van
Undefined en The Limits. Oef, dat wordt een dikke kluif
om te verteren. Wie nog meer inlichtingen wil kan surfen
naar www.melsele;be

Hoe word je dorpsburgemeester ?
Gitaarlessen in Melsele.
Fabian, leraar gitaar, geeft gitaarles in PC Sabot,
Grote Baan en dit op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag. ’s Zomers zit hij in de Provence. “Als ’s
middags het kerkklokje klept, houden we daar aperitief.
Ik geef ook workshops in scholen en in bedrijven. Toen
ik het nieuws vernam van het overlijden van nonkel Bob
deed me dat wel iets. Ik heb die week m’n lessen in het
teken van ‘Vrolijke vrienden’ geplaatst. Ook de dood van
Bobbejaan Schoepen pakte me. “Zie ik de lichtjes van de
Schelde” is toch een prachtnummer? Mijn gitaarlessen
zijn volgeboekt; er is zelfs een wachtlijst.”

In het vorige nummer werd, met het titelgedicht,
de dichtbundel ‘Aqua Mundi’ voorgesteld. Er
sloop echter een foutje in de tekst. We drukken heb
daarom opnieuw af, zodat de kracht van de tekst ten
volle tot haar recht kan komen. Een tweede keer
genieten.
Aqua Mundi
Een waterdruppel, schat de wetenschap,
blijft zowat zevenendertigduizend jaar in zee
alvorens hij opnieuw verdampt.
Voor stromen en rivieren duurt het
vernieuwen van het water zestien jaar.
De watervoorraad is zoals hij is:
er gaat niets af, er komt niets bij
maar water reist, per wolk bijvoorbeeld,
gestuwd door zwaartekracht en zon.
Hoe lang zou je wel moeten reizen,
Na het passeren van Lethe en Styx,
om deze oever weer te bereiken?
Was je er ooit aan die andere oever?
Kwam je terug in druppelvorm?
Het geheugen is uitgewist..
Maar de tijd weet de weg.
Anne Dellart
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Heel eenvoudig, door in te schrijven voor de
verkiezing tijdens de dorpsfeesten van 1 augustus.
Deelnemen is niet echt moeilijk. Je moet wel in
Melsele wonen of gewoond hebben of de intentie
hebben er te komen wonen en meerderjarig zijn.
Verder heb je gewoon wat kennis nodig van Melsele
en van haar bewoners en een dosis geluk. Geen
moeilijke proeven of opdrachten… helemaal niets
van dat. Een jury geeft 50 procent van de punten
en de overige 50 procent worden door het publiek
gegeven. Je kan inschrijven tot het moment dat
de verkiezing gaat plaats vindt. Applaus van de
toeschouwers zal je deel uitmaken en wie weet word
je de nieuwe burgemeester in opvolging van Marc
De Blanger, de laatst verkozen.

Colofon
Redactie: Veerle Allaert,Sidon De Coninck,
Cecile Hennissen, Eli Janssens, Patrick Maes,
Bram Massar, Anne Ryckaert, Lizy Scheltjens,
Riet Segers, Magda Suy.
Foto’s: Sidon De Coninck, Frans Hennissen,
Eli Janssens, Manuel Janssens, Anne Ryckaert.
Verdere medewerkers: Herman Allaert, Ria
Allaert, Betty De Clerck, Mieke Hennissen,
Greet Janssens, Annemie Mestdagh, Maria
Weekers, Kurt Winckelmans.
Drukwerk :www.dewrikker.be
Abonneren: kan door storting van 4euro (of
6euro voor postabonnees) op rekening
001-2271891-33 van Bombardon Melsele.
Vermeld je naam en adres.
Los nummer voor 0,80euro verkrijgbaar in de
Boekuil of bij de medewerkers.
Verantwoordelijke uitgever: Cecile Hennissen,
Kalishoekstraat 177, 9120 Melsele.
Heb je de smaak van de Melseelse aardbei te pakken
? Mmmm… dat duurt een heel seizoen. Maar wil
je blijvend de smaak van je dorp ? Neem dan een
abonnement op Bombardon en geniet van de smaak
van Melsele een heel jaar lang en dat voor slechts
4euro.

In ’t school eime de dauge van de week geliërd. En
om da rimpken in de zjuuste volgorde te keunen
omtaun, moestewe derbij zeigen watter dien dag te
duun was.
Distag was martag. Altid! Woarschijnlek teldenda
veur guul de streek roond Beveren. Vrijdag was
visdag. Oek altid! Da telde veur guul Europa en zelfs
derbuiten.
Eenkele joaren geleen is da veur Meilsen gelijk
toonderstenboven gedroad. Da kwaum deurdatter
e poar meinsen tgedacht woan hier oek ies mee
een mart te proberen. In een durp mee tienduzend
inwoëners zotta wel keune pakken. Dermee wier
zauterdag martdag veur oons. ‘tBegost nogal forsug:
de Leon mee zij gruuntekraum, e kauskraum (bekan
vlak tegen ’t kausweenkelken), e snoepkromken, iën
mee hotdogs, kiekes auntspit, een blommenkraum,
zelfs e kroam mee rokken en bloeskes en kousen,
de kaar van de weireldweenkel en tottoken van
Jef Baukeland mee een net toffelken dernevest
mee rispap, boter, melk en aren. De Meilsese mart
woadalle troeven in huis. Letterlek bekan alles koster
krijgen. Kraume genoeg op tkarkplaan, mar giën
kiëpers. Der woaren zauterdaugen datter op guul de
veurmiddag maar twintig man te zien gewist oa. Tië
kroam achter tander bleef weg. E meegaundegaun
stierf de mart stillekes uit. Op een einde sting alleen
de Jef der nog mee de pottekes rispap die zijn José
da meins in de vroege maret nog gekokt woa. Da
woaren nog ies vasse oeveproducten. Hij woad een
vaste kallandisie. Mar tielpnie.
De mart wier officieel afgeschaft. Alliën
tgruuntekroam is er nau nog elke week om zijn goei
kallanten te veurzien van vasse gruunten en… ’t
kraum mee de hotdogs doar kundoeknog vanaf een
uur of ellef kommen auschuiven!
En das nie alles.
Tistags ist bij oons terug e klaanbitsjen martdag. Al
zin alliën de martkoeken overgebleven want elken
distagauvet staut er e kraum mee REUZEwoffels.
We zeigen: da moetewe toch oek ies proberen zoe
e woffelken veur achter tauveteten. Drei woffelkes
keunewe wel af. Zoegezeet zoegedaun. Zoën lappe
seg! Weinder bekan drei daugen au geeten en op
een einde woareze zoe toa as een schoenzool.
Elken doonderdag stauter nou oëk e viskroam. En
swinstak stoeng te wachten en die vissen mij mee
ulder doffe visoëgen laugen aun te kijken vroegekik
aun die meins in tkraum wanniër atie vis gevange
was, denacht derveur misschien? Kwestie van te
weten hoe vas attij was. ‘Madam, ge kunt toch niet
verwachte dat de boot ’s morgens tot bij mijn kraam
komt gevaren om je sulke ferse fis te besorge! Maar
hij is wel fers hoor!’ kloonk het half intfloms, half
intollans. Dermee wiestik het nog nie, maar de vis
was goe.
Wa keumenou omtaun? Distag, donderdag en
zauterdag is er e klaan martsjen in Meilsen. Drei
marten? A das bekan gelek in de stad!
Woordenlijst:
E rimpken: een rijmpje
Omtaun: onthouden
Ein, woan: hebben, hadden
Kraum, kromken: kraam, kraampje
Tottoken: het autootje
Dernevest: daarnaast
Aren: eieren
Kiëpers: kopers
Bekan: bijna
Sting: stond
Maret: morgen
Vasse gruunten: verse groenten
Wein: we hebben
Swinst: terwijl
Meegaundegaun: stilletjesaan
Moondag, distag, woensdag, doonderdag, vrijdag,
zauterdag, zondag: de dagen van de week
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SAMEN STERK
Verenigingen in Melsele

Pasar
De vakantie begint, dit is een goed moment om de
derde Melseelse vereniging in deze rubriek voor te
stellen: Pasar of het vroegere Vakantiegenoegens.
Als redactieleden van Bombardon krijgen we
regelmatig mails over de activiteiten van Pasar.
Voorzitter Roland Van Kemseke doet erg zijn best
om de activiteiten van zijn vereniging te promoten.
Een interview met de voorzitter en met secretaris/
penningmeester Jappie Six kon dan ook niet uitblijven.
Voor de vraag ‘Wat is Pasar?’ ging ik op voorhand al
even op verkenning op hun website. “Pasar vzw is
een sociaal-culturele vereniging die zoveel mogelijk
mensen wil motiveren en kansen geven om hun
vakantie en recreatie zo waardevol mogelijk in te
vullen. Ook zij die om een of andere reden verhinderd
worden om vakantie te nemen, krijgen daarbij
aandacht. De vereniging staat voor IEDEREEN open.
Vroeger heette de vereniging Vakantiegenoegens. In
2008 werd dat Pasar.”

Dat zijn mooie woorden en nobele doelstellingen. Hoe
zit het in de praktijk, Roland en Jappie?
In de jaren ‘30 werd het betaald verlof ingevoerd.
Vooral vanuit katholieke hoek was men bang dat dit
een slechte invloed zou hebben op de arbeiders, dat
ze hun vrije tijd op een verkeerde manier zouden
besteden. Daarom werd Vakantiegenoegens opgericht
(als deel van de ACW-koepelorganisatie). Men wou
betaalbare en zinvolle vakanties aan de mensen
aanbieden. In het begin lag de focus vooral op het
kamperen en het binnenlands toerisme. Zo ontstonden
de grote vakantiehuizen aan de kust en elders, waar
de leden van de ACW-organisaties korting kregen voor
hun vakanties. Toen zijn ook de vakanties voor 10- en
14-jarigen ontstaan. Er werden zelfs
buitenlandse reizen georganiseerd.
En hoe is de plaatselijke groep van Pasar of
Vakantiegenoegens dan hier in Melsele ontstaan?
VG/Pasar heeft naast nationale activiteiten
ook plaatselijke werkgroepen. Die organiseren
daguitstappen en wandel- of fietsweekends. In 1986
heeft de afdeling van Sint-Niklaas (nu is dat verruimd
tot Waas en Dender) vastgesteld dat er in Melsele
70 gezinnen geabonneerd waren op het tijdschrift
van toen nog Vakantiegenoegens. Ze hebben al
die mensen uitgenodigd op een contactvergadering.
Daar zijn 12 mensen op afgekomen. De helft daarvan
vormde op het einde van de vergadering het plaatselijk
bestuur! Dat waren Jan Verdoodt, Gino Goossens,
Ludo Claessens, Roger De Groof en zijn echtgenote
en ik (Roland). Zo is de vereniging hier ontstaan. Na
vrij korte tijd kwamen Jappie en Raoul Van Hove de
ploeg versterken.
En dan nog iets: ook hobby-verenigingen kunnen
lid zijn van Pasar. Dit zijn vooral kampeerclubs,
wandelclubs, fietsclubs, maar ook fotoclubs. Zo is
fotoclub Lichtkunst van Melsele ook lid van Pasar.
Hoe begin je dan?
We stuurden een uitnodiging naar die 70 leden van de
algemene vereniging, en een oproep in het tijdschrift
Kreo, voor een informatievergadering. Daar kwam toch
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een 30-tal mensen op af. Onze tweede activiteit was
een fietstocht naar Doel, met overzet naar Lillo. We
hadden toen 10 à 12 deelnemers. En zo is het stilaan
gegroeid. Wij sleepten natuurlijk ook een deel van
onze kennissenkring mee.

Hoe is jullie bestuur samengesteld?
Wij zijn dus voorzitter (Roland Van Kemseke) en
secretaris en penningmeester (Jappie). Dan zitten er
nog in het bestuur: Raoul Van Hove, Ludo Claessens
en Jan Verdoodt.

Wat zijn jullie activiteiten?
We proberen elke maand iets te doen. De nadruk ligt
wel op wandelen en fietsen, maar er is ook altijd een
culturele activiteit bij: een bezoek aan een museum
of een kasteel, met een gids. We doen ook elk jaar
een wandel- of fietsweekend, een 3-daagse reis,
enz… In december kijken we naar filmpjes over de
voorbije activiteiten, gemaakt door de 4 leden die ook
lid zijn van de Beverse Film- en Videoclub. Dat is altijd
heel plezant. Soms spelen we in op de actualiteit en
organiseren nog een extra activiteit. Zo vroegen ze ons
van Vorming Plus of we iets samen konden doen over
duurzaam reizen in Zuid-Afrika. Zeer actueel met het
WK voetbal!

Dat zijn alleen mannen. Waarom zitten er geen
vrouwen in jullie bestuur?
Daar hebben we eigenlijk nog nooit bij stilgestaan.
Maar onze vrouwen hebben soms ook wel inspraak
hoor, bij het kiezen van een restaurant, of een hotel
bij onze meerdaagse activiteiten. En onze leden
(bijna de helft vrouwen) mogen altijd zelf activiteiten
voorstellen.

Wie zijn jullie leden?
Van de andere ACW-verenigingen is dat meer
bepaald: de KWB en KAV voor arbeiders en
arbeidersvrouwen, KAJ voor de jongeren en OKRA
voor de ouderen. Bij ons vind je alle soorten leden, we
zijn niet aan een beroepsgroep of leeftijd gebonden.
Maar wij zijn duidelijk een
ontspanningsvereniging,
terwijl KWB bv. meer met
vorming en engagement
bezig is. Alhoewel
zij ook wel echte
ontspanningsactiviteiten
organiseren.
Hoe maken jullie promotie?
Een tijdje geleden hebben
we in de bibliotheek en in
OC Boerenpoort een hele
stapel gratis nummers van
Pasar gelegd, die de leners
konden meenemen. Daarin
stak een flyer waarop onze
werking werd voorgesteld en
ons programma. Maar dat
heeft niet zo veel opgeleverd.
Misschien kennen er nu wel
meer mensen onze naam
en wie we zijn. We hebben ook al twee keer met
een mooie stand op de cultuurmarkt gestaan. Verder
maken we altijd reclame in Passe-Partout, op de
website van de gemeente en soms in het parochieblad.
En we hebben een ledenblad dat we via mail en per
post naar al onze leden en geïnteresseerden sturen.
Onze activiteiten staan immers open voor iedereen,
ook voor niet-leden.
Hoeveel leden hebben jullie?
Er zijn in Melsele 120 abonnementen op het ledenblad
van Pasar, dat zijn dus leden van de algemene
vereniging. Maar onze eigen afdeling telt een 20-tal
actieve gezinnen, al is dit meestal zonder kinderen.
Toen we begonnen waren we allemaal nog heel wat
jonger en waren er dus ook veel kinderen bij. Die zijn
nu meestal het huis uit.
Hoe zit het met de verjonging?
Dat ligt niet voor de hand. We zijn vertrokken met een
aantal mensen van dezelfde leeftijd en die zijn dus
nu allemaal rond de zestig of ouder. Voor sommige
activiteiten doen er af te toe wel eens jongere mensen
mee, maar dat gebeurt niet zo veel. In Beveren is
er wel een Jong-Pasar, met een werking gericht op
jongere mensen. Misschien moeten we stilaan ons
aanbod wat diversifiëren zodat
het ook voor jonge gezinnen
aantrekkelijk is.
Onze kinderen hebben nu zelf
kleine kinderen en dus weinig
tijd. Misschien als die groter zijn,
komen hun ouders terug bij de
vereniging?
Het is een algemene tendens
die je bij vele traditionele
verenigingen hoort. Jongeren,
vooral twintigers, hebben meestal
een heel druk sociaal leven maar
engageren zich niet zo gauw
voor de traditionele verenigingen,
sportclubs misschien
uitgezonderd.



Wat kost het om lid te worden van Pasar?
Je betaalt jaarlijks een lidgeld van 49 euro. Daarvoor
krijg je maandelijks het tijdschrift en krijg je heel wat
voordelen bij reizen, vakantieverblijven, campings
enz.. Maar voor de activiteiten zelf vragen we geen
geld. Alleen verblijf in een hotel, vervoerskosten enz.
wel natuurlijk.
Hebben jullie leuke herinneringen, anekdotes?
In ’88 hadden we onze eerste 3-daagse reis naar
Koblenz voor ‘Rhein im Flammen’, een uniek
vuurwerkspektakel waar elk jaar honderdduizenden
mensen op af komen. Dat is wel een reis met
hindernissen geworden. De reisorganisator had
niet op tijd geboekt, zodat de reis moest uitgesteld
worden, en we het vuurwerk moesten missen. De
buschauffeur was nog nooit in Duitsland geweest
en wist totaal de weg niet waardoor we compleet
verkeerd reden en uren te laat waren voor het
avondmaal. Maar we hebben ons toch geweldig
geamuseerd..
We overnachtten eens in een jeugdherberg in
Apeldoorn. Het gebouw was vroeger eigendom
van de Anonieme Alcoholisten. Toen die het aan
een lutherse organisatie verkochten was dat onder
de voorwaarde dat er nooit alcohol mocht worden
geschonken. We konden er alleen koffie en een
glaasje fris krijgen. We hebben die avond een
uitgebreid bezoek gebracht aan de stad Apeldoorn…
We deden een mooie fietsreis langs het Canal du
Centre in Frankrijk. Spijtig genoeg was op een aantal
van de paden juist nieuwe gravel gestrooid, veel te
grof. Bijna iedereen is toen wel eens lek gereden..
Waar zijn we nog allemaal geweest?
Heel wat steden in Noord-Frankrijk: Reims, Arras,
Lille. Vorig jaar zijn we in september voor een
7-daagse reis naar Oostenrijk geweest voor de
Almabtrieb, het feest waarbij de koeien terugkomen
van de alm, de alpenweide, heel erg de moeite. Dit
jaar waren we in Calais voor onze wandeldriedaagse
aan de Côte d’Opale, in juli gaan we voor drie
dagen naar Den Haag en in augustus volgt dan de
fietsdriedaagse in Venlo.
Jappie en Roland zijn beiden inwijkelingen, die al heel
wat jaren in Melsele wonen. Hoe ervaren zij Melsele?
We wonen hier heel graag, kennen heel veel mensen.
Dat komt omdat we ons van in het begin in het
verenigingsleven hebben gestort. Bij Jappie was
dat de Gezinsbond met o.a. de volleybalploeg en
de catechese (die door zijn echtgenote Leen werd
gegeven); bij Roland Pasar, de Beverse Film- en
Videoclub en de Plaatselijke Cultuurraad. Een goede
raad aan iemand die zich in Melsele komt vestigen:
sluit aan bij een of enkele verenigingen. Je voelt je
sneller thuis in je gemeente en buurt. En zich “thuis”
voelen, dat is het toch waar het om gaat.
Verenigingsmensen in hart en nieren dus!
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Rozengeur en maneschijn
Ik heb sinds oktober 2003 een PAB (Persoonlijk
AssistentieBudget). Dankzij het PAB woon ik
alleen en ben ik in deze maatschappij sociaal
actief. Ondanks dit budget moet ik nog beroep
doen op andere zorgdiensten en familie. Dit
omdat het budget niet toerijkend is. Ik zit aan
een zorgvraag van gemiddeld 49.5u per week.
Dit ligt ruim boven het aantal PAB uren dat ik
met mijn budget kan betalen. Toch zou ik mijn
PAB niet willen ruilen, het is mijn vrijheid en
dankzij het PAB kost ik de overheid meer dan de
helft minder.
Moest ik echter geen vechter zijn, zou ik het
al hebben opgegeven. Want omdat ik een PAB
heb en een zo zelfstandig mogelijk en sociaal
actief leven heb uitgebouwd, word ik gestraft
door de wetgeving van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap. Jullie weten
dat ik een starolstoel zou willen, om zo in mijn
leven nog meer vrijheid en zelfstandigheid te
bekomen. In de wet staat echter geschreven dat
wanneer ik geen traplift heb of gebruik maak
van een voorziening, gesubsidieerd door het
VAPH, ik geen recht heb op een 2de rolstoel.
Dus het komt erop neer dat wanneer ik in een
voorzienig zou zitten en alle hulp en zorg krijg
die ik nodig heb (of beter gezegd die zij nodig
achten), ik wel recht heb op die stoel. Wanneer
je beknot wordt in je vrijheid en zelfstandigheid
krijg je deze wel zonder tegenspraak.
Logica is hier ver te zoeken niet? Het VAPH
verplicht mij op deze manier iemand anders

te zijn dan wie ik ben. Ik heb een handicap
en steek deze niet weg. Maar dit wil niet
zeggen dat ik ermee te koop loop. Ik heb een
doodgewone auto, mijn manuele rolstoel
wordt in de koffer gestoken en ik zit vooraan
naast mijn assistent(e) die de auto bestuurt.
Ik wil ondanks mijn handicap een zo normaal
mogelijk (uitziend) leven leiden. Wanneer ik
de wet volg, word ik verplicht om te zijn wie
ik niet ben. Wordt mijn handicap mijn persoon
en niet andersom. En hier draait het om, ik ben
een persoon, een mens van vlees en bloed, ik
ben niet mijn handicap. Hopelijk hebben ze in
de rechtbank, o ja, ik laat het hier niet bij, oren
naar.
Niet enkel van het VAPH krijg ik kiekebollen,
ook van de huisvestingsmaatschappij krijg ik
(en vele andere) grijs haar. Al jaren vraag ik
hoe het zit met onze waterpompen die van in
het begin verkeerd of beter gezegd niet zijn
aangesloten aan de regenwaterput. En nochtans
is dit wettelijk verplicht. Ik heb al van alles
ondernomen, van technische dienst tot voorzitter
van de huisvesting tot de burgemeester; niets
haalt iets uit!
Het enige dat je te horen krijgt is: ‘Ja dat zou
niet mogen, ik zorg dat het in orde komt’ of ‘Je
woont hier mooi en gezellig, je heb compagnie
maar je hebt gelijk, ik geef het nog eens door’
ook ‘Wij kunnen niet alles onthouden’ is iets
wat ik geregeld hoor. De technische dienst die
noteert het telkens. Maar met doorgeven of
noteren ben ik niet veel hé! Wanneer wordt er
iets aan gedaan?!
Het gaat hier niet enkel over die aansluiting,
ook de putten van de riolering moeten dringend
proper gemaakt worden en in mijn douche zitten
scheuren in de tegels; dus kans op schimmel. Ja,
ik woon goed en heb een dak boven mijn hoofd,
maar als huurder heb ik toch ook rechten. Ik
hoorde toevallig enkele weken geleden iemand
van huisvesting zeggen: “Wij kunnen ook niet
alles onthouden.” Amai, dacht ik, als wij dat ook
eens tegen hun zouden zeggen.
13 juni met zijn alle naar de stembus… o ja,
ik ook. Net als vorig jaar hadden ze mij weer
bijna in een gewoon stemhok gestoken. Maar
deze keer wist ik het (aangepast) hok staan
en ben ik daar mijn stem gaan noteren. Het
is toch niet te geloven dat ze de mensen die
moeten zitten het belangrijkste niet vertellen?
Ja, de eed, koffiekoeken enz. dat wordt verteld.
Maar mensen met mobiliteitsproblemen op hun
gemak hun stem op een deftige manier laten
uitbrengen…
Ik wens jullie allemaal een fijne zomer!
Lizy

Zo’n spel… lust je wel ! ‘t VP staat er weer !
Elke dinsdag- en donderdagnamiddag in de grote vakantie kunnen kinderen zich gaan
amuseren in het VP van Melsele. Het terrein is gelegen achter de sporthal ’t Wit Zand,
aan de lokalen van de jongens-Chiro. Op donderdag 1 juli kan er al ingeschreven worden
ter plekke. ‘VP Melsele en de Indianen’ is het thema van de vakantie en dat belooft
prettig en razend spannend te worden. Voor de ouders is er een infoavond op dinsdag
6 juli om 17uur. De Melseelse speelpleinwerking gaat dit jaar op kamp naar Dessel
van 21 tot 27 augustus. Tarieven: 1.50 euro voor 1 dag, 12 euro voor 1 maand en 18
euro voor 2 maanden. Willen kinderen en jongeren nieuwe vrienden maken of hun
schoolvrienden ontmoeten in de vakantie, dan is dit het ideale aanbod. Inlichtingen bij
Sophie: 0496/934881, Katrijn: 0479/934669, Nicolas:0497/384387. Goe spelen gasten!
En hou het voorzichtig!

Programma Boerenpoort
Tentoonstelling Luc Cappaert
Ter gelegenheid van de kunstmanifestatie
Kapellekensbaan N°2 exposeert de
Melseelse kunstenaar Luc Cappaert in de
Boerenpoort. Zijn meest recente werk
heeft vergankelijkheid als thema. Maar hij
interpreteert die vergankelijkheid niet als
aftakeling, maar als verandering. Een mooie
en boeiende tentoonstelling!
20 juni tot en met 25 juli 2010
Je kan de kunstenaar zelf ontmoeten op zondagen 20 en 27 juni en 4 juli 2010.
(meer info over de kunstmanifestatie Kapellekensbaan N°2 op www.tervesten.be)
Lies en Roos Van Gasse
Twee getalenteerde zussen uit Sint-Niklaas brengen poëzie en zang [jazzy].
(ook in het kader van Kapellekensbaan N°2)
zondag 11 juli 2010 om 15u
Toegang is gratis
Melsele in oude foto’s: een greep uit het fotoarchief van E.H.
Sabot, fototentoonstelling.
Antoon Sabot , voormalig pastoor in Melsele, was een
gepassioneerd fotograaf. Hij maakte ontelbare foto’s van o.a. het
verenigingsleven in Melsele, en was ook de stichter van fotoclub
‘Lichtkunst’. Hij schonk zijn uitgebreide fotoarchief aan de club.
Enkele leden van Lichtkunst zijn dit aan het digitaliseren, en
tonen een selectie van de foto’s op deze tentoonstelling.
Een organisatie van de Plaatselijke Cultuurraad in samenwerking
met Fotoclub ‘Lichtkunst’
3 tot en met 19 september 2010.
Bezoeken tijdens de week kunnen na afspraak: 03/775 26 09 of 03/775 39 13

Agenda jeugdhuis
Zaterdag 26 juni:chill out (coctail-avond)
Woensdag 7 juli: 1ste halve finale wereldbeker
Zondag 11 juli:2de halve finale wereldbeker.
Zondag 25 juli:finale wereldbeker.
Vrijdag 30 juli:beach party
Zaterdag 14 augustus:bingo-avond
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Dit mooie ‘herenhuis’ aan de verkeerslichten langs de Grote Baan zal worden
afgebroken. Heel wat lezers en niet-lezers vragen zich af wat de geschiedenis van dit
statige huis wel mag geweest zijn. We hebben het voor de lezer van Bombardon bijeen
gesprokkeld. Dit huis werd gebouwd in 1868 door Joannes Nepomucenus De Ryck, die
landbouwer was. Hij kreeg drie kinderen: Frans, Henri en Marie. Door een stommiteit
in het gemeentehuis werd de naam De Ryck geschreven als De Rijck, wat met
naamnoteringen in het gemeentehuis in die tijd, nogal eens meer gebeurde. Zoon Frans
ging boeren op het Kerkplein en bouwde het huis waar nu dokter.Paul Smet zijn praktijk
heeft. De laatste bewoonster van dat huis van de familie De Rijck was juffrouw Louise
De Rijck. Zoon Henri (dokter) ging wonen in de Koestrontstraat (nu Kalishoekstraat).
Toen de voorouders overleden waren, kwam Henri in het grote huis wonen langsheen
de Grote Baan. Henri kreeg twee kinderen: Jan en Marie. Henri voorzag het huis van
een ruime achterbouw in 1911. Daar kwamen dan nieuwe vertrekken bij en ook plaats
voor de koets of het gerij. Jan, de zoon, huwde met Louise Van de Vijver en vestigde
zich in 1930 in de nabijheid van het ouderlijk herenhuis. Marie, de ongehuwde zuster
van Jan, bleef in het herenhuis wonen tot bij haar overlijden. Sindsdien staat het leeg en
wacht het op afbraak met uitzondering evenwel van de achterbouw die dienst gaat doen
als Lijnwinkeltje/kiosk(?) bij de nieuwe aanleg van de N70 of Grote Baan. Vele mensen
vinden de afbraak van dit huis heel spijtig of zelfs schandalig.

’t Ballonneke deelt eerste pensioen uit.
Op 1 juli gaat Jeanne Schepens met pensioen. Sinds
december 1994 staat zij bij ‘vzw ’t Ballonneke’ in voor
alle werkjes waar naald en draad aan te pas komen. Van
ontwerpen, maken en herstellen van verkleedkleedjes,
maken van speelgoedzakken tot herstellen van vele
slabbetjes. Er ook voor zorgen dat alle medewerkers
lekkere koffie hadden deed ze echt met hart en ziel.
We zullen haar missen en via deze weg willen we haar nog
eens extra bedanken en haar een deugddoend pensioen
wensen.
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