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Zo leeft Gaverland.

Als je het over Gaverland hebt dan is de kapel het
middelpunt ervan. Maar buiten de kapel heb je nog
van alles: beenhouwer, kruidenier, café, apotheker,
bakker,tandarts,fotograaf, een kleuterschool tussen
veel groen, volkstuintjes,een ezel en nog veel
meer…je leest het op deze bladzijde en verder.,

Handen af van Melsele! Dat eisen honderden
Melselenaren die vorige maand mee opstapten voor
behoud van de schaarse open ruimte in Melsele. De
aanslag op de natuur in het zuiden van Melsele (De
Es, Schaarbeek) beroert velen. De wijkcomitees De
Moos en De Es, samen met plaatselijke bewoners,
tuinders en boeren, roepen alle inwoners op om
solidair te zijn in hun strijd voor het laatste open
gebied. Zullen onze beleidsmakers mee de kant
kiezen van de bevolking of eerder de kaart trekken
van een waanzinnige grootschalige serrebouw ?
Het mooiste stukje van Melsele, gelegen langsheen
de Fortstraat,Parmastraat, Priemstraat en Biestraat
dreigt volgens de laatste berichten het slachtoffer te
worden van de serreninplanting. Het zijn de eerste
50ha die men wil realiseren om daarna verder uit te
breiden richting Winningenstraat, Veldstraat en tot
de Kruibeekse Steenweg.
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Geschiedenis Gaverland
Gaverland staat taalkundig voor het land van de gavers of de moerassen. Weinig nu nog van
te zien. Weet echter dat voor de indijking van de Melselepolder in het begin van de vijftiende
eeuw de Schelde bij hoogtij tot aan het centrum van Melsele kwam. Nadat het water zich had
teruggetrokken, bleven er plassen of gavers achter. Uiteraard waren tussen de uitlopers van de
duinenrij drassige stukken of moerassen.
Gaverland is in de eerste plaats natuurlijk gekend omwille van het bedevaartsoord, de kapel en de
lindeboom. De eerste uitdrukkelijke vermelding van een kapel is van 1633, al vermoedt men dat dit
enkel een wijkkapelletje betreft. In 1862 werd een eerste grote kapel gebouwd, die in 1871 werd
vergroot tot de huidige afmetingen.
De lengte van de Gaverlandstraat is niet te onderschatten. Vroeger was deze straat nog een heel
stuk langer. De Schoolstraat werd immers toen ook Gaverlandstraat genoemd.
Het stuk Oude Beewegstraat, achter het pleintje waar de oude beeweg stond, heette vroeger OnzeLieve-Vrouwstraat. Die werd in 1665 voor het eerst aangelegd, tot in 1968 toen recht tegenover de
ingang van de kapel de nieuwe beeweg werd ingehuldigd. De oude beelden werden verspreid over
het ganse Melseelse grondgebied en zijn nog voor een groot stuk te bewonderen.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).
Bron: Richard Willems heeft een ganse website over Gaverland online staan: gemakkelijk te
vinden via google – 4de keuze (Gaverland en de meimaand). In vorige jaargangen van Bombardon
verscheen uitgebreid het verhaal van het miraculeuze beeldje van Maria en dit is bij vele inwoners
wel bekend.

Het huis van Marie-Rose Mels
en Hugo De Keulenaer ligt
aan de ingang van de beeweg,
beschut door haagjes en omgeven
door groen. ‘Het is hier een oase
van rust’, zegt Marie-Rose en zo is
het ook. ‘Na een drukke dag in de
winkel kom ik hier tot rust.’ MarieRose komt uit Stekene, een bosrijke
streek. Daarom zocht ze, samen met
Hugo, een groene plek om te wonen
en die vond ze hier op Gaverland.
Heel toevallig. Het kwam goed uit
want vanuit het raam kunnen ze nu

hun slagerij zien en alles wat er rond
beweegt.
Marie-Rose: Natuurlijk ken ik veel
mensen hier. Maar schrijf toch zeker
dat José Franssens een monument
was op Gaverland. Ze is onlangs
gestorven. Spijtig dat ze het zelf
allemaal niet meer kan vertellen want
ze kende iedereen en leefde met
iedereen mee.
Het is hier goed wonen hoewel het
de laatste jaren erg veranderd is.
De akkers die er vroeger waren,
werden verkaveld en ingericht tot

nieuwe woonwijken. Toen wij hier
kwamen wonen in de jaren 70 werd
de Floralaan aangelegd. De oude
beeweg lag er toen nog. Rond de
linde achter de kapel lagen kasseitjes
en er was een grote ketting omheen
gespannen. Die zijn weggedaan
toen in de jaren 90 de straat werd
heraangelegd.
Hugo: Gelukkig ligt hier de grote
beeweg. Zo hebben we de zekerheid
dat dit prachtige stukje groen hier
zal blijven, anders was deze plek
waarschijnlijk ook al bebouwd.
Alles wordt verkaveld waardoor de
grondprijzen de hoogte ingaan. Er
wonen heel wat mensen die de stad
ontvlucht zijn, op zoek naar wat rust
en ruimte. Toen wij hier pas woonden
konden we over de velden kijken tot
aan de Dijkstraat. Iedereen heeft
natuurlijk recht om goed te wonen,
maar door die dichte bewoning,
verdwijnt de magie van deze
omgeving.
Hier zijn een paar goede cafés die
veel volk lokken. Mijn vader raadde
me vroeger aan een zaak te beginnen
naast een kerk, maar vandaag ben je
beter gelegen naast de Mops! (lacht)

Domien Segers en Elza Van de Merlen zijn
waarschijnlijk het oudste koppel op Gaverland. Ze vierden
onlangs hun 65ste huwelijksverjaardag.
In mei 1940 brak de oorlog uit en trok Domien met een
groepje andere jongens naar Frankrijk, om niet te worden
opgeëist door de Duitsers. Met de fiets ging het tot in Rouen
en vandaar verder naar het zuiden, tot in Cotignac. Na
enkele maanden zijn ze terug gekomen.
Na de oorlog, in 45, werd hij soldaat, gedurende 13
maanden. De eerste drie maanden moest hij naar Engeland,
daarna lag hij in Schoten en kon hij dikwijls naar huis. Tijdens
zijn legerdienst is hij getrouwd met Elza.
Domien woonde tot 1946 op de Koolput. Hij was er
klompenmaker. Een paar jaar na hun huwelijk zijn ze op
Gaverland komen wonen. Ze hielden er de eerste jaren café
in de Kapelstraat.
Elza: ‘Het was een andere tijd. Er waren veel cafés nodig
Lees verder op pag.2
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voor de bedevaarders. Om de drank fris
te houden, gebruikten we grote blokken
ijs. Die werden ’s morgens, nog voor
we opstonden, door de ijsman aan de
deur gelegd. Na drie jaar zijn we gestopt
met caféhouden. Naast het huis stond
een blokmakersstal met daarnaast een
‘zaat’ een plek waar de bomen werden
gelegd. Op die plaats konden we het
huis bouwen waarin we nu wonen.
In de straat stonden toen bijna nog
geen huizen, slechts enkele kleine
arbeidershuisjes. De rest waren weiden
en akkers, maar de grond is hier mager.’
Domien: ‘De Kapelstraat is lang een
aarden weg geweest. Pas in 1950 is de
straat hier aangelegd. Het was een grote
verbetering.
We hebben lang mogen samenblijven,
dat is een geluk. Veel mensen uit onze
kennissenkring zijn al gestorven.’
Domien is 90. Tot voor zijn pensioen had
hij er 35 jaar dienst opzitten bij Ebes.
‘Nu nog proberen vol te houden tot 35
jaar na mijn pensioen’, lacht hij.

Café De Mops
Op het moment dat we de Mops
binnenstappen staat Nicolas Van
Leugenhagen achter de tapkast en
begint Benjamin De Baere aan zijn
shift. Voor hen betekent Gaverland de
plaats van hun werkgever. Sentimentele
gevoelens en verhalen over mysteries
van vroeger moet je van hen dan ook
niet verwachten. Dat verwachten we
uiteraard ook niet. We kijken immers
het café rond en merken zelf dat we niet
meer piepjong zijn. Waar is de tijd dat
De Mops een bruine kroeg was, zonder
aanbouw, zonder tuinterras achteraan en
vooraan? We stranden op een goede 15
à 20 jaar met onze geschiedschrijving.
In de zomermaanden biedt De Mops
op iedere donderdagavond zijn
parkconcerten aan.
Op 4 augustus:The Spanners + Rocket
88(B) en op 11 augustus:Tomcat
Coverband(B) Alle optredens zijn gratis.

Gerda Van Dorsselaer en
Albertine Vergauwen.
Albertine: Ik ben hier geboren, ik woon
hier al heel mijn leven. Eerst in de
Gaverlandstraat, dan in de Meersenweg.
Mijn grootouders hadden, waar nu
de Mops is, een afspanning, ‘Het
Keizershof’. Vroeger kwamen veel
bedevaartgangers met tilburykoetsjes
naar Gaverland. Ze konden dan daar
hun paarden uitspannen en na het
beewegen iets drinken.
Gerda: Ik ben afkomstig uit Verrebroek.
We zijn naar hier verhuisd, omdat dat
dichter tegen de stad was waar mijn
vader werkte. Mijn communie heb ik al
in Melsele gedaan, dus ik woon hier nu

toch al lang.
Gerda: Er kwamen hier altijd veel
mensen op bedevaart te voet, of per
fiets. Omwonenden hadden vaak een
bordje ‘Plaats voor velo’s’, dan kon
je daar tegen betaling je fiets zetten.
Ze hadden een eenvoudig systeem
met twee kartonnetjes, waarvan je er
een meenam en een aan je fiets bleef
hangen.
Door de vele bedevaartgangers was er
veel leven op Gaverland. Er waren wel
zes cafés!
Albertine: Adèle Waterschoot maakte
crème glace, en haar man reed daarmee
rond op een triporteur. Zij bakte zelfs de
hoorntjes zelf. De kruimels en mislukte
koekjes werden in zakjes apart verkocht.
Wij vonden dat heel lekker.
Gerda: Ken je Mieke Spoel? Dat was de
kapelbewaarster van Gaverland. Alles
hield ze in ’t oog, zowel de kapel als
de beeweg. Dat was een hele kwaaie,
alle kinderen hadden daar schrik van.
Als ze iets durfden mispeuteren zat
Mieke achter hen. Ze is op een gegeven
moment van de trap gevallen, en toen
heeft Maria Van Landeghem het van
haar overgenomen. Dat was een veel
zachter mens. Dit is haar doodsprentje.
(Daarop lezen we dat Maria 41 jaar
kapelbewaarster is geweest, ..”Hoeveel
dozen kaarsen heeft zij ooit versleept?
Hoeveel kaarsen ooit uitgeblazen en
kaarsvet afgestoken? Hoeveel keer heeft
zij de kapel gekuist en alles gereedgezet
voor de missen? En hoeveel droeve
verhalen heeft zij rustig en meevoelend
beluisterd? …”)
Albertine: Gaverlandkermis was de
gebeurtenis van het jaar. Dat was in
de week van Moederkesdag, de 15de
augustus. Een week lang was er van
alles te doen. Wij als kinderen gingen
kijken in de cafés hoe de grote mensen
dansten, op muziek van een ‘jazzke’
(klein orkestje met drummer, accordeon
en soms nog een gitaar). Mensen zaten
allemaal buiten aan de deur en er werd
veel leut gemaakt.
Gerda: Toen onze kinderen klein waren,
waren er met Gaverlandkermis twee
stoeten, een voor kinderen en een voor
grote mensen. Dat was georganiseerd
door Wasserij Paternoster. Je moest je
daarvoor verkleden. De kinderen vonden
dat heel plezant. Er hingen overal
luidsprekers en mensen mochten zelf in
de micro liedjes zingen. Die hoorde je
dan door heel Gaverland.
Nu is Gaverlandkermis overgenomen
door die mannen van de Mops. Het is
wel goed dat ze dat gedaan hebben,
daardoor kon de kermis blijven bestaan,
maar het is niet meer echt een feest
voor de Gaverlandenaars.
Albertine: Dat schooltje dat is een goede
zaak geweest voor Gaverland. We
waren heel content dat dat hier kwam,
zo ergens begin jaren ’60, mijn kinderen
zijn er allemaal naartoe gegaan.
Gerda: Oorspronkelijk was de wijk
Gaverland de Gaverlandstraat, de
Kapelstraat, de Meersenweg en
de OLVrouwstraat (achter de oude
beeweg). Nu is er veel heel veel volk bij
komen wonen in de wijken hier rond. Er
is echt heel veel veranderd.
Maria Suy
Maria is 84 en woont sinds 1967 op
Gaverland. Omdat het huis in de
Spoorweglaan te klein werd voor het
grote gezin met 8 kinderen, kochten
ze de voormalige bakkerij van Van
Geertsom in de Gaverlandstraat.
Ze baatten er zelf geen bakkerij uit,
maar het was een ruime woning met
werkruimte voor Louis. Die knutselde en
experimenteerde graag met motoren.
‘Als kind kwamen we met de school in

mei naar Gaverland. Ik herinner me
nog goed hoe ze toen met de bouw
van dit huis bezig waren. Nu woon ik er
zelf. Ik was het hier gauw gewoon, ik
kende al veel mensen. Mijn thuis was
op de Poenjaard. Als jong meisje werd
ik ingeschakeld in de bakkerij bij tante
Paula en nonkel Ward, bakker Suy hier
op Gaverland. In de meimaand was
het heel druk en kwamen ze handen te
kort. Iedereen die kon, moest helpen.
Veel bedevaarders kwamen daar hun
fietsen stallen en mijn broer moest
die bewaken. Het was hard werken
in de meimaand! Alle mensen wilden
wel eens tot op Gaverland komen.
Er kwamen bussen met groepen uit
Nederland, uit Rozendaal en Bergen op
Zoom. Volgens André Rombouts is het
dit jaar ook druk geweest in mei.
Nu is het helemaal anders. De buurt
is veranderd, de huisjes van toen
werden verkocht en zijn nu allemaal
gerenoveerd. Er wonen jonge mensen
die overdag uit huis gaan werken.
Iedereen is vriendelijk maar we zien
elkaar niet zoveel. Ik ben nu 84 en we
nemen het leven zoals het komt want op
korte tijd kan er veel veranderen.’

Gaston Van Moer en Jeanne
Heyrman:
Vroeger woonden hier op Gaverland
vooral kleine boeren en arbeiders. De
grond is hier zandig, je kon hier niet veel
winnen. Er woonden geen rijke mensen.
Maar het was een levende buurt, het
was hier druk door de bedevaarders. Op
de hof van Oellibrandt in de Kapelstraat,
stond het altijd vol fietsen in de
meimaand en bij de afspanning waar nu
de Mops is, heb ik nog de palen weten
staan waaraan de paarden werden
vastgemaakt.
Gaverland is veranderd. Er werden
nieuwe verkavelingen aangelegd, die
eerst bestemd waren voor de mensen
die in Doel en de polders werden
onteigend voor de aanleg van het
havengebied. Maar de meeste van die
mensen trokken naar andere plaatsen.
We kennen de mensen mindergoed en
je hoort ook andere dialecten.

Café De Linde
De uitbaatster Nathalie Brans staat al
9 jaar in het café, daarvoor hield ze de
Melseelse voetbaljeugdkantine open.
Ondanks de Antwerpse roots weet ze
verrassend veel over de omgeving
en de unieke plaats van het café.
Het mysterie rond de lindeboom en
geschiedenis rond de kapel worden
dan ook door de stamgasten graag
aangevuld en besproken. Zo is Jef

Somers met veel enthousiasme aan
het vertellen over Gaverland als
blijkt dat hij 20 jaar geleden ook van
richting Antwerpse regionen hier is
neergestreken. “Maar”, zegt hij met
enige trots, ”altijd de bescherming
zoekend van Onze Lieve Vrouw”. Dan
zit hij ideaal op Gaverland natuurlijk.

Hilde Van Aerde
Op Gaverland stelde de gemeente
20 volkstuintjes ter beschikking. Deze
tuintjes zijn te vinden op het stuk land
achter de kleuterschool. Netjes op
een rij gelegen, zijn alle tuintjes 150m²
groot en genummerd. Er is water
beschikbaar. De gelukkige bezitters
van dit kostbaar stukje grond hebben
met de grootste zorg gezaaid, geplant,
gewied. Elk perceel ligt er kraaknet bij.
En al wordt algemeen aangenomen
dat Gaverland zandige grond heeft, de
volkstuintjes geven oogst in overvloed.
Je vindt er echt alles. Iemand heeft
een deel van het tuintje bezaaid met
kleurige bloemen. Hilde Van Aerde uit
de Gaverlandstraat, heeft er ook haar
stukje grond. Ze leidde ons rond en
toonde fier de oogst.
Hilde: Je ontmoet hier dikwijls andere
tuiniers. Het is gezellig. De bloementuin
hier in het midden vind ik heel mooi. De
mevrouw ging het zaad kopen in Gent.
Het is een hele variatie aan bloemen die
vlinders aantrekken. Het fleurt de tuin
hier op.
Roger en ik werken graag in de
tuin. We hebben al zoveel boontjes
geoogst dat we zelfs een voorraad in
de diepvries konden steken. Ik heb nu
suikersla geplukt. Bij Velt heb ik een
goed kookboek gevonden met recepten
waar ik met alle groenten die hier staan
lekkere en eenvoudige bereidingen kan
maken. We hebben: sla, selder, broccoli,
tomaten, boontjes, erwten, pastinaak,
aardbeien, frambozen, rode bessen,
courgettes, wortelen,… Achteraan In
een hoekje hebben we een compostvat.
Er zijn 21 percelen, waarvan er eentje
voor de kleuterschool gereserveerd is.
Daar staan boomstammetjes in waarop
de kinderen kunnen zitten als ze naar
hun tuintje komen. Ze houden er ook
enkele kippen. Binnenkort krijgen
we er een container bij waar we het
tuingereedschap kunnen opbergen.
De volkstuintjes zijn een echt succes.
Ze geven aan Gaverland een nieuwe
troef. Het biedt kansen om elkaar te
ontmoeten, met elkaar planten, kennis
en ervaring uit te wisselen.

Jubileumviering
De geschiedenis van het bedevaartsoord
begint in 1511 toen, volgens de legende,
de familie Van den Bossche het LieveVrouwbeeldje op Gaverland vond. Dat is
500 jaar geleden.
In 1912 werd het beeldje ‘Pauselijk
gekroond’. Naar aanleiding hiervan wordt
nu op 15 augustus een jubileumviering
ingezet die het hele jaar zal duren.
Lees verder op pag.3
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Kleuterschool met juf Maria
Ryckaert.
(foto schooljaar 1983)
De kleuterschool, een wijkschool
van de vrije kleuterschool in Melsele,
bepaalt mee het leven op Gaverland.
Het verhaal begon in 1958. Maria
Rijckaert (juffrouw Maria) vertelt:
‘Het eerste klasje op Gaverland
werd ingericht in het toenmalige café
van bakker Suy, achter de kapel,
waar nu de slagerij is. Sybille Van
Puymbroeck stond daar een jaar alleen
als kleuterleidster. Er was nog geen
schoolgebouw. Het jaar nadien ben ik
erbij gekomen en was er een schooltje
met twee lokalen klaar op de plaats
waar je ze nu vindt. Ik had de jongste
kinderen, Sybille had de tweede en
derde kleuterklas. Het waren grote
groepen van meestal meer dan dertig
kinderen. Later kwam er een klas bij
in een hangar. Onze speelplaats was
een weide, die aan het einde van de
vakantie werd gemaaid. Het waren
wel erbarmelijke omstandigheden en
vandaag zou je er niet mee wegkomen!
De klassen werden verwarmd met
mazoutbranders, die in de winter

regelmatig uitvielen. Louis Janssens
moest ons dan depanneren. Maar
het ging er heel gemoedelijk en
gezellig aan toe. Er waren toen geen
gezinnen met tweeverdieners, de
meeste moeders waren thuis en we
hadden vlot en spontaan contact met
de ouders. De schoolpoort was een
echte ontmoetingsplaats. Dat is nu nog
wel zo. Door Rombout kwam helpen
en onderhield de tuin. De kinderen
noemden hem nonkel Door en hij had
dat graag. Nadien kwam Louis Van de
Vijver, hij werd nonkel Louis.
Alle kinderen woonden in de ruime
buurt, er waren toen nog geen nieuwe
wijken en iedereen kende iedereen.
Het waren de schoonste jaren uit mijn
schoolloopbaan.
Wij wonen al vele jaren in de
Meersenweg en hebben gezien hoe de
laatste jaren de bewoning verandert.
Het zijn hoofdzakelijk jonge gezinnen
die de huisjes opknappen. Het is nu
een jonge buurt met veel kinderen.’
In 1984 werd de huidige school
opgetrokken, dank zij de steun van de
Zusters van Liefde. De sociale functie
is nog altijd even groot.

Paul Vergauwen
Paul Vergauwen, in 1931 geboren
op Gaverland, wordt door iedereen
aangewezen als een vlotte verteller. Hij
kent de anekdotes van vroeger en wil er
graag mensen mee onderhouden. Dat
ondervinden we al gauw:
‘Mijn moeder had een winkeltje in de
Meersenweg. Het leven op Gaverland
was vooral verbonden met de
bedevaarders. We konden ’s nachts
niet slapen want om half twee kwamen
er al groepen toe. De hele meimaand
was het hier kermis. Er stonden elk
jaar 13 kramen en een schommel waar
je kon overklikken. Daartussen liepen
jongleurs rond, die de massa’s mensen
bezighielden. Ik herinner me nog
iemand met een tandem. Hij had een
grote hoed op zijn hoofd en deed allerlei
kunsten met die tandem. Hij plaatste die
op zijn kin en hield die zo in de hoogte.
Die man had veel bekijks. Iemand uit het
volk riep: ‘Gíj zijt een lelijken!’ Maar hij
kreeg rap een antwoord terug: ‘Madam,
als ze uw kop op een varken zouden
zetten was ’t zicht ook naar de knoppen.’
Op Gaverland waren 9 cafés: ’t
Keizershof waar nu de Mops is,
Pelgrimsrust nu slagerij De Keulenaer,
Oud Koffiehuis nu de Linde, Café
Beveren, Café Sint Pauwels bij Fika,
De Kriekelaar, Hotel Sint-Niklaas,
de Zeeberg en bij Tine Van Dam.
De meeste lagen in de Kapelstraat.
Daarnaast waren er 4 bakkers en 2
beenhouwers.
In de tweede oorlog is er bij ons in de
Meersenweg een bom, een V1 gevallen.
Het was de dag voor Kerstmis, om
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Wannes, de ezel op Gaverland, is bekend bij jong en oud. Hij wordt gehouden en verzorgd
door Luc Andries en Gerdi De Roover uit de Gaverlandstraat. Wannes krijgt veel bezoek van
kinderen, grootouders met hun kleinkinderen, de schoolkinderen die er ’s morgens bijeen
komen voor de fietspool, buurtbewoners en mensen die naar hun volkstuintje trekken. Je
hoort er de groet::”Hoi Wannes !”, wat hij prompt beantwoordt met zijn gebalk. Mogen we
hem de ‘burgemeester van Gaverland’ noemen ? Niemand zal het ons kwalijk nemen.

Ons dialect: sappig en leutig.
Nie schoën, mar toch zoegoe!
In den Bombardon van passeedekiër wier gevrogen nar dingen die schoën zijn en
verloregegaun zijn. Ik ein niets laute weten, ik kom altit te laut mee mijn reaksies want
tleven gauwa te rap veurmij. Mar ik paas den aun ‘t patronnaut. Iederiën die in Meilse
woënde veur negetienoonderdnegetug moet da nog wetestaun ein: op de koer van de
kleuterschool, nast de kant vantuvelsdammeken.
Nau moet ik toegeven datta gië schoën gebou was. Twas zelfs luluk!!! Gewoën vier
muren, een dak, wafusters en twië deuren: een dubbele en een eenkele. Echt woar:
schoën was da nie. Woarschijnlek was der zelfs giënen azjestek aun tepas gekommen.
Iederiën woa de tiëkenieng van ’t patronnaut keune mauken. Mar twas een belangrekke
plots in tleven van de meinsen van Meilsen. Der was een groëte zaul in mee nen
tiejauter, nen echten! Achter die zaul was een klane zaul mee tussen de twië een deur die
opeschuifboar was. Guul intressant veur diën tijd. Alle belangrijke dingen giengen deur in
t patronnaut: consiër van iënderwie, vergoaringen oek van iënderwie, alies ne fielm (jaja!
Miëstal iënen om te schriën of om te lachen. Niets dertussenin.)
Veur datte chiromaskes ulder lokaulen kregen za ten die der oëk en veural, in de vakansie
wasser tfeepee. Da was toen nog nie gemengd, da mogtnie. Alliën de maskes woan
doar ulder spilkoer. (De jonges van tfeepee zaten op de koer van tparochiehuis, tussen
de roeste bijzen en de everoeste wieg, woar dagge verzichtig moest zijn daggedoar
nie mee au tiënen oondergerokten want die woaren af!) Mar goed: oondertfiftig of miër
maskes kwamespelen in tfeepee. Der was dissiplien: iëst een alvuurken liekes zingen
en den in groepkes gau spelen. Op de koer. Die was de leiste joaren gebetonneerd, mar
derveur was da een zeindelkeskoer. Aggeviel lagen au knien open. Altijd! En at regerden,
wast binnen in t patronnaut te duun. Den woarent stillere spellekes of knutselen. Amets
moestewe iet bringen op den tiejauter. Den wastfiëst.
Mar op ne kier wast gedaun. Ze kwamen oons vertellen da ‘t patronnaut een andere
bestemming kreeg… tfeepee moest eruit. Wijnoons wafferzet, mar niegenoeg. We
woaren te brauf en we lieten oons duun. En nog wa joare lauter ist afgebroken. ’t Was
gelijk uitgeleefd… Op. Gelukkig veur de kinderen van de kleuterschool. Die ein nau veel
plots om te spelen en ’t zicht op tuveldammeken is oek verbeterd. Alles verandert, niets
aun te duun…
Toch is er iën dingen tselfste gebleven: tfeepee bestau nog! Die krijgeze nie weg. Nog
altid zinder jonge meinsen diemeefeel plezier en meefeel izet en fantasie ulderen tijd
willen steken in veurbereiden van spellekes, speurtochten en activiteiten om kinderen een
leutige vakansie te geven. Ze zien der nie op van nekier verkliëd, geschilderd of mee e
mombakkes op, wa grappig te duun. Das toch onbetaulboar?
En den is er nog de chiro en de klj die tselfsten duun, guul tjoar deur… Wasse derveur
krijgen? Giën pree mar wel veel leut enne vriendekring veur tleven. En tis een liërschool
veur iederiën, zoewel veur de kinderen as veur de leiding. Nau gauknie beginne preken,
maar zoeiet vergitte toch niemiër, van guul au levenie!
Awel proficiat e maskessie!

9uur ’s morgens. Alles was kapot, alle
schappen in de winkel vielen met veel
lawaai naar beneden. Buiten in de hof
lag een diepe put geslagen.
Toen ik in de oorlog mijn plechtige
communie deed, gingen we in ’t
Meuleken, in de stad, een kostuum
kopen. De vrouw in de winkel
waarschuwde mijn moeder dat ik niet
in de zon mocht lopen want dat het dan
zou verkleuren, en dat ze voorzichtig
moest zijn dat het niet nat werd want
dan zou het krimpen. In de oorlog waren
er geen goede stoffen te krijgen. Alles
was ‘ersatz’. De tijden zijn veranderd!’

Woordenlijst:
Passeedekiër: vorige keer
Gevrogen: gevraagd
Ik paas: ik peins, ik denk
’t patronnaut: het ‘patronaat’ was een gebouw met theaterzaal, eerst van de parochie,
later van de Zusters van Liefde.
Luluk: lelijk
Vergoaring: vergadering
Iënderwie: om het even wie
Tfeepee: het vp, vakantiepatronaat
Bijzen: schommels, schommelen, een bijs: een schommel
Roeste wieg: was een wieg op de binnenkoer van het parochiehuis, die wiegde op
een rail. Ze was erg verroest de laatste jaren (en misschien zelfs ook de eerste)
Zeindelkes: kiezeltjes
Tiejauter: theater
Amets: soms
Ze zien der nie op: ze sparen zich geen moeite
Mombakkes: masker (genoemd naar Momus, de Griekse god van de satire.)
Gelijk: helemaal
Uitgeleefd: versleten
Maskessie! dankjewel
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Over Meilsen en dingen.

die verdwenen zijn, maar we blijven niet stilstaan: volgende
keer zoeken we nieuwe positieve dingen in Melsele. Ons
adres: bombardonmelsele@yahoo.com of Cecile Hennissen,
Kalishoekstraat 177.

Dingen die verdwenen zijn.
‘Alles stroomt, alles verandert, niets blijft hetzelfde.’ De
oude Griekse filosofen zeiden dit al. Om plaats te maken
voor nieuwe dingen, voor creativiteit, is het soms nodig dat
oude dingen verdwijnen.
Toch zijn sommige dingen zo mooi, waardevol en authentiek
dat ze het verdienen om bewaard te worden. Dat gebeurt ook
in vele gevallen: Kerk, kapel van Gaverland, het vroegere
klooster met kapel van het klooster, de pastorij, het oud
gemeentehuis, een aantal huizen en hoeven.
Maar vaak ook primeert het puur economische, het
kortzichtige gemak en verdwijnen mooie, waardevolle
dingen om plaats te maken voor banale, lelijke, maar wel
functionele dingen.
Dit zijn vaak gebouwen, maar het kan ook om iets levends
gaan, zoals het Dorelarenboomke, die oude meidoorn met
het kapelletje waarvoor een banaal gebetonneerd rond
punt in de plaats kwam. Of een oud volksgebruik, of een
dorpsgezicht.
Even terugblikken op verdwenen dingen… Of het goed of
slecht is dat ze verdwenen zijn, beoordeel je zelf maar.

De kermis op Gaverland (kraampjes in de meimaand), de
oude beeweg (overal verspreid in Melsele vind men nog
kapellekes, maar die zijn spijtig genoeg in verval, zouden
die niet te restaureren zijn?), de Boerenpoort waarnaar het
huidig OC genoemd is, Frans Van Dam met zijn paarden
en de vuilniskar, de vroegere statie van Melsele (de stenen
hebben lange tijd in het magazijn van Roger Vanderlinden
overnacht). de glanzende tegelsteentjes aan bakkerij Van
Raemdonck in de Dorpstraat (nu Sint-Elisabethstraat).
(Patrick Vandermeulen)

Het dorenlarenboompje,destijds op het kruispunt van Pauwstraat,
Snoekstraat en Vendoornstraat.

gevleugeld

De “ wieg” op de koer van het parochiehuis. Hier met
Etienne Palet, Theo Van den Eeckhout, Walter Peirsman,
Ignace Maes, André Weekers en nog iemand als 10-jarige
speelvogels. Soms gingen ook grote kerels met die wieg
schommelen en die konden haar zo laten bonken dat heel
het parochiehuis daverde, tot Martha van achter haar
toog kwam: “Hé, loebassen, nu is ’t al wél zeker met dat
gebonk!” (Petrus De Cock)

Schaapherder Tuur Ryckaert in de toenmalige Kruibekestraat
(thans Esstraat) met zijn kudde. Ik herinner me nog de
klassieke dialoog van de kinderen met de herder: “Tuur,
wanneer krijgen we een schaapke?” “Volgend jaar als ik
lammekes heb”. (Petrus De Cock)
Het Dorelarenboomke (Cecile D’Hollander, Karel De
Meulenaere, Anne Ryckaert)
Wat in Melsele vooral verdwenen is, is ‘open ruimte’. Die
is in de loop der jaren opgevuld met sportinfrastructuur en
verkavelingen tot in het oneindige.
Een algemeen verschijnsel ook in andere dorpen in
Vlaanderen is de teloorgang van kleine gezellige cafés. In de
plaats zijn er dan wel wijkcomités en wijkfeesten in tenten
gekomen en de grotere feesten zoals de Aardbeifeesten en
de Dorpsfeesten, waar de dorpsmens zich eens goed kan
uitleven. We hoeven niet altijd op de nostalgische toer te
gaan. Met de emancipatie gaat nu ook moeder de vrouw
naar deze feesten, terwijl 50 jaar geleden de man alleen na
de zondagse mis in ‘t café zijn pintje ging drinken en een
kaartje leggen. (Cecile D’Hollander)
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De pittoreske schuur in de Brielstraat
(bijna op het kruispunt met de
Patrijzenstraat).
( foto E Thomaes:Hoeve Heuvelmans
NVDR) Deze is voor een
nieuwbouwproject geheel gesloopt.
Iedereen heeft recht op ‘modern’ wonen,
maar met wat meer respect voor ons (landbouw)erfgoed
zou het ‘landelijk dorpszicht’ toch ietwat kunnen bewaard
worden. Nieuwbouw is nu vaak ‘eenheidsworst’ met
‘schaamgroen’ dat ons zelfs geen droom gunt over hoe het
ooit is geweest in Melsele.
Een gelijkaardig verhaal in de Gaverlandwegel (tussen
Dijkstraat en A. Van Puymbroecklaan) waar ooit prachtige
meidoornhagen in de lente geurden… Bij de heraanleg van
deze wegel (is net gestart) heeft men de kans gemist om het
landelijke karakter ervan te bewaren: een beek met enkele
knotwilgen, bloemrijke beekkanten en een bescheiden
meidoornhaag. (Jef Van de Wiele, voorzitter NatuurpuntWAL)
Het centrum van Melsele? Het is nu een plek vol plastieken
of ijzeren paaltjes! Wat gaat men er in de toekomst nog van
maken? Het CM-gebouw is verkocht, het parochiehuis
is verkocht, wat met de verenigingen en hun leden?
Gaan we naar een doods centrum met nog enkel een
ouderlingengesticht en een school? (Karel De Meulenaere)
Hendrik De Graef fotografeert sinds 1982 vele gebouwen
en dorpsgezichten die verdwenen zijn. ( foto Hoeve Ward
Joos in Kloetstraat)

Het mannentoilet (pissien) aan de kerk. (André Weekers)
De sirene van ‘t Fort van Zwijndrecht als sein aan de
werkende boeren om van hun akker naar huis te gaan. Wie
herinnert zich dat geluid nog? (landbouwer Priemstraat)
A.R.
We hebben even teruggeblikt op het verleden. Waarschijnlijk
weten vooral de ouderen onder ons nog veel meer dingen

De kracht van rozen
Dit voorjaar bezorgde bij menig van ons meermaals
gesakker over de droogte. “Het zou eens moeten regenen
voor den hof” hoorde je wel dagelijks. Alhoewel we
nu dezer dagen en bijna midzomer zijnde, meer dan
voldoende hemelwater krijgen, beleeft de plantenwereld
dit jaar grillige tijden.
Wie echter fier overeind blijft is de roos. Reden om eens
in de boekenkast te duiken naar een mooi stukje poëzie
over deze bijzondere bloem…

Wat rozen verlangen
Steeds verder willen rozen zich verspreiden,
bedwelmen door geuren die voorbij gaan zweven.
In het meer van deze rozen , onbezorgd en verheven,
hemelen die zich spiegelen, zich wentelen, of beide.
Zie hoe spontaan rozen zich aan het lot overgeven,
alsof een brutaal schuddende hand ze nooit doet beven.
Volgroeide rozen willen zich steeds breder ontplooien,
ze ademen zich uit en laten zich verstrooien,
verspreiden met de wind een zalige geurenstroom.
Dichter en dichter wordt ’s avonds hun heerlijke
geurgordijn.
De jonge zomer wordt zowaar een reuzeschrijn,
het rozenperk een groot tabernakel, temidden van mijn
droom.
Rainer M. Rilke (1873-1926)

Bombardon groeit.
Het ledenaantal van Bombardon stijgt gestaag. Lees jij
de dorpskrant toevallig en krijg je er niet genoeg van ?
Bombardon verschijnt 6maal per jaar. Dit nummer is het
derde van de jaargang 2011. Er komen nog 3 nummers.
Ben je nog geen abonnee dan kan je het worden door
voor de komende nummers slechts 2 euro te bezorgen aan
één van de medewerkers of op rekening 001-227189133 met vermelding van naam en adres. Je kan altijd je
mening kwijt op mailadres:
Bombardonmelsele@yahoo.com
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Handen af van Melsele.
Op 19 juni werd ten zuiden van Melsele gewandeld voor
het behoud van de open ruimte. De organisatoren mochten
tevreden zijn met de opkomst: zo’n 700 mensen namen
deel. Naast de wijkcomités ‘De Moos’ en ‘De Poenjaard’,
de bewoners van ‘Den Es’ en ‘Schaarbeek’ en diverse
landbouwers was ook uw eigenste dorpskrant Bombardon
een steunende factor.
Melsele is inmiddels uitgegroeid tot een gemeente van
meer dan 10.000 inwoners. De open ruimte komt daardoor
meer onder druk te staan. Toch was dit grotendeels een
bezorgdheid voor het gebied tussen Expresweg (E34),
Grote Baan (N70) en de spoorlijn Antwerpen-Gent. “Over
’t spoor mag er toch niet gebouwd worden”, zo stelde men.
De laatste jaren is er nu net “over ’t spoor” of in het
Zuiden van Melsele alle reden tot ongerustheid. Naast
windturbines, een op punt staande uitbreiding van de
KMO-zone Schaarbeek en de definitieve beslissing rond
het bouwen van een nieuwe gevangenis, richt de overheid
verder haar pijlen op dit gebied met parallelwegen naast de
E17 en ten slotte een studiegebied van 100 (!) hectare om
serrebouw toe te laten.
Het gaat voor de bewoners er niet om of je een gevangenis
of windturbines een fantastisch of verwerpelijk idee vindt.
Ze vinden het een bedreiging dat dit alles nu plots allemaal
in hun groene open ruimte moet komen, de laatste groene
long van Melsele.
De protestwandeling was een succes. Niet alleen mocht
men 700 mensen tellen, vele mensen ondertekenden
daarnaast ook de petitie tegen de glastuinbouwzone
Melsele. Wandelaars en fietsers konden ook hun foto’s
doorsturen naar Bombardon via ons mailadres, wat
verschillende deden. Een selectie vindt u hier.
Verder actie voeren is nu aan de orde en daarvoor rekenen
we ook op u. In deze Bombardon vinden jullie een affiche.
Mogen we vragen dat u dit zichtbaar ophangt om kenbaar
te maken dat ook u voor het behoud van de open ruimte
bent in Melsele?
En actievoeren helpt. Net na de protestwandeling
kondigde men aan dat het zoekgebied halveert van 100
naar 50 hectare. Nog teveel, maar het is al een stap in de
goede richting.
Ook op internet vinden jullie de opvolging van de acties.
Op Facebook zoeken op “GTZ Melsele” of kijken op
http://melsele.glastuinbouwzones.be.

Het inrichtend comitee (foto G.Kerckhofs)

Foto Maarten De Cock

Zo ging het de hele dag door, vertrekkende en aankomende groepjes

Foto Karen De Wreede

Foto François .Janssens

Foto Patrick De Baerdemaecker

Deze affiche vind je in bijlage. Mag ze voor het raam hangen
gedurende de komende zomer- en herfstmaanden ?
Jouw solidariteit kan de leefbaarheid en de eigenheid van Melsele
in stand houden.

Sportmarathon 2011
De uitzonderlijk prachtige lente bracht ook een
zwoele lentebries naar de sporthal van Melsele. Een
grote meevaller voor de sportmarathon die ook de
openluchtstructuur van de sportzone Melsele gebruikt.
Het TV programma “1000 zonnen” vertoonde dit jaar in
een van hun rubrieken de nieuwe sport “kinball”. Dat was
meteen ook het startschot om deze ietwat bizarre sport naar
sporthal ’t Wit Zand te halen. De enthousiaste begeleider
van de rolstoelhockey “Ronny” van het Antwerpse Kiel
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Foto Maria Van Esbroeck

Foto Schoeters

Foto Maarten De Cock

kon zijn liefde voor zijn sport dan weer niet onder
stoelen of banken steken. Deze sportmarathon editie
was opnieuw een schot in de roos met een erg hoge
opkomst bij al de deelnemende ploegen. De winst
ging dit jaar na een nek aan nek race met de flanellen
benen naar het A-Team. Het was al een klein
decennium geleden dat deze ploeg nog kon dingen
naar het hoogste schavotje. Een belangrijk onderdeel
van de sportmarathon betreft de fair-play. De editie
2011 openbaarde zich als een van de fairste edities in
menige jaren. De werkgroep van de sportmarathon,
met Herman Van Puymbroeck op kop, was uitermate
tevreden met deze evolutie. De eer van fairste ploeg
leek dit jaar weggelegd voor KLJ Melsele.
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Samen Sterk: KAV en KWB
Verenigingen in Melsele:
Het is een feestjaar bij de verenigingen!
KWB en KAV bestaan respectievelijk 65
jaar en 80 jaar in Melsele, KVLV 100 jaar
als beweging, Fanfare De Kunstliefde 125
jaar, Pasar 25 jaar, Ziekenzorg 25 jaar, en
dan hebben we de sportverenigingen nog
niet genoemd. De fanfare en Pasar zijn al
aan bod gekomen, de andere feestelingen
gaan we zeker in de volgende Bombardons
in de kijker zetten.
Omdat KWB en KAV in september een
gemeenschappelijke tentoonstelling in de
Boerenpoort hebben, staan ze deze keer in
de spotlichten.
KAV en KWB maken beide deel uit van de
grote groep van werknemersbeweging ACW.
Beiden steunen ze voor een groot deel op het
gedachtegoed van Jozef Cardijn, de stichter
van de KAJ(Kristene Arbeidersjeugd ) in
1924.
KAV en KWB hebben een lange, rijke
geschiedenis. Ze hebben echt iets betekend
voor het maatschappelijk leven in Melsele,
en doen dat nog steeds, alhoewel het
aanbod aan allerlei soorten verenigingen
ondertussen heel wat is uitgebreid.
Een mailinterview met Gaby Truyman,
voorzitster van KAV en Walter Janssens,
voorzitter en Leon Vinck, secretaris van
KWB.
(Een aantal gegevens over KAV, kon je ook
al 5 jaar geleden lezen in Bombardon: toen
vierden ze hun 75-jarig bestaan)
Hoe is jullie vereniging begonnen in
Melsele? Wie heeft ze opgericht?
KAV: In 1931 zijn enkele KAV-vrijgestelden
samen met een aantal VKAJ-ers
(vrouwelijke KAJ-ers of Kajotsters) uit
Melsele samen met pastoor Andries op
huisbezoek bij vrouwen geweest om hen aan
te moedigen zich aan te sluiten bij KAV, wat
goed gelukt is, want ze konden beginnen
met 157 leden!
KWB: Ook KWB als beweging is ontstaan
uit een groep KAJ-ers, die geïnspireerd
door Cardijn een beweging begonnen om
gewone gelovige mensen (werknemers)
te verenigen en hen mee te nemen op hun
zoektocht naar informatie en een manier om
inspraak te krijgen.
In Melsele startte een KWB-adeling in
1946 met Staf Van Moer als voorzitter,
René Weekers als kassier, Alfons Bral als
secretaris. Later rond 1960 was Staf Van
Hove voorzitter, en is hij hiermee ons oudste
bestuurslid van de ‘pioniersjaren’.
Hoeveel leden hebben jullie?
KAV: 240
KWB : 162 , waarbij naast het gezinshoofd,
indien gewenst, ook partner en kinderen
boven de 18 jaar mee lid kunnen zijn.
Welke mensen zijn lid van jullie
vereniging? Hoe zit het met de
gemiddelde leeftijd?
KAV: Zoals onze naam zegt (Kristelijke
Arbeiders Vrouwenbeweging) waren dat
in het begin vooral arbeidersvrouwen, die
zelf vaak thuisbleven. Maar nu is het een
gemengd publiek. Maar er zijn wel veel
oudere leden. Het is niet zo gemakkelijk
om jonge vrouwen aan te trekken. Er is
een tijdlang een aparte groep voor jongere
vrouwen geweest, maar die bestaat niet
meer. Onze oudere leden komen het liefst in
de namiddag.
KWB: Eigenlijk alle rangen van
werknemers, zoals onze naam zegt,
Kristelijke Werknemers Beweging. Sinds
meerdere jaren wordt gestreefd naar een
echte gezinsbeweging, zodat op al onze
activiteiten zowel mannen, vrouwen als
kinderen welkom zijn.
De gemiddelde leeftijd van onze leden
schuift inderdaad op naar boven, en ligt
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iets boven de 55 jaar: er komen te weinig
jonge gezinnen bij , al proberen we die wel
te bereiken. Bv door samenwerking met
de jeugdbeweging KLJ, waarvan we toch
al enkele leden van de ex-leiding hebben
aangetrokken.
Wat is het eigene van jullie vereniging ?
Zijn jullie ook sociaal geëngageerd?
KAV: Toen in 1959 Celine Van Geertsom
voorzitster werd, ijverde zij heel sterk voor
een beter beleid voor vrouwen. Vrouwen
hadden toen nog heel wat stappen af te
leggen op weg naar emancipatie. Celine
heeft veel betekend voor de ‘Vrouwenbond’,
zoals KAV ook vaak wordt genoemd.
In de jaren ’70 werden er door KAV acties
op touw gezet voor meer verkeersveiligheid
en aandacht voor de voetganger. De laatste
jaren is het accent wat meer verschoven naar
ontspannende activiteiten.
KWB: KWB is een socio-culturele
gezinsbeweging. Er is heel veel aandacht
voor sociaal contact, de leefwereld van
werknemers en eventuele ongemakken
of problemen waarmee ze te maken
hebben. Iedereen krijgt de kans om zijn
eigen talenten te ontwikkelen en daarmee
eventueel creatief om te springen voor de
ganse vereniging.
We hebben heel veel sociale activiteiten op
ons jaarprogramma, bv. samen opkomen
voor een veilig verkeer, een gezond
leefmilieu, aandacht voor armoede, ook in
eigen gemeente, inspraak en gelijke kansen
in het onderwijs, een degelijke sociale
zekerheid, een hoorzitting met politieke
beleidsmensen …

Hoe is jullie werking georganiseerd? Wat
doen jullie allemaal?
KAV: Elke maand verdelen we ons KAVkrantje waar al onze activiteiten in staan
voor de komende maand. Je kan bij ons
terecht voor bloemschikken, koken, dansen,
BBB , crea … Maandelijks doen we op een
maandagnamiddag een fietstocht, iedere
dinsdagnamiddag kan je mee gaan stappen
(10 à 12 km), we organiseren voordrachten,
doen uitstappen.
KWB: Eigenlijk zijn onze activiteiten in 4
groepen in te delen:
-Ontspanning en mensen samen brengen
-dienstverlening, samenaankoop van
tuinmateriaal, zonnepanelen, luiers en
verzorgingsproducten, …
-Vorming: bv. kookavonden, EHBO bij je
thuis, opfrissing verkeersreglement, gevaar
van kredietkaarten.
-Aandacht voor het christelijk geloof, en
opkomen voor rechtvaardigheid. Ook
bezinnend samenzijn op Gaverland, staat
ieder jaar op het programma. De laatste
jaren doen we ook een pelgrimstocht naar
Oostakker, eens te voet, eens fietsend. We
staan voor Welzijnszorg bij de bakkers met
de actie ‘Soep op de stoep, … ‘
Wat is de band tussen KWB en KAV?
KWB: De ‘K’ en de ‘A’ : het christelijke en
de aandacht voor de arbeiderssituatie.
Terwijl KAV zich uitsluitend richt naar
vrouwen, is KWB gegroeid van een
mannenbeweging naar een gezinsbeweging.
Concreet doen we enkele activiteiten samen:
een eucharistieviering in september of
oktober, een bezinnende avond eind mei,

en nu in september : Tentoonstelling 65 jaar
KWB, 80 jaar KAV.
Hebben jullie een zicht op de rest
van het verenigingsleven in Melsele?
Werken jullie soms samen met andere
verenigingen?
KWB: Samen met KAV, Okra, Pasar, ACV,
enz. fungeren we onder de koepel van ACW,
zodat op de 2-maandelijkse vergaderingen
van ACW steeds bekeken wordt waar er kan
samengewerkt worden. Maar toegegeven,
samenwerken gebeurt nog veel te weinig, en
beperkt zich meestal tot enkele activiteiten
met KAV, de jeugdbeweging KLJ, het
orgelcomité, Welzijnszorg, …
Hoe maken jullie promotie voor je
vereniging? Is dat nodig? Of gaat het
veelal via mond-aan-mondreclame?
KAV: Via parochieblad of het ACW-blad
Visie promoten we onze activiteiten, we
staan op de bloemenmarkt en soms delen
we flyers rond in nieuwe wijken . Leden
brengen ook soms nieuwe leden mee.

KWB: Mond-aan-mondreclame is inderdaad
de meest efficiënte, maar promotie is zeker
nodig. Mensen sluiten niet spontaan aan bij
een vereniging! Meestal stellen we onze
activiteiten wel open voor niet-KWB’ers,
waarvan er dan af en toe naderhand ook lid
worden. In 2009-2010 verspreidden we
ons jaarprogramma in bijna alle bussen van
Melsele, maar dat bracht slechts enkele extra
mensen naar sommige activiteiten.
Hebben jullie een vast lokaal? Wat is
jullie mening over de lokalenproblematiek
in Melsele?
KAV: We hebben eigenlijk geen vast lokaal,
de meeste activiteiten vinden plaats in OC
Boerenpoort.
KWB: Ook wij hebben geen eigen lokaal,
maar tot nu toe is onze vaste stek nog wel
het PC Sabot.
We vergaderen maandelijks wel in het
Cardijnlokaal, dat trouwens destijds door
mensen van KWB volledig afgewerkt
werd: verven, elektriciteit enz. Wij willen
zo lang als mogelijk gebruik maken van
het Parochiehuis, dat toch is gebouwd
om parochiale verenigingen onder één
dak te brengen en de mogelijkheid om
elkaar te ontmoeten. Dat laatste is spijtig
genoeg niet meer aan de orde. En het
ontmoetingscentrum kan het parochiehuis
niet vervangen: te koel en weinig
contactmogelijkheden.
We zouden misschien beter een sportclub
starten, dan krijgen we veel betere
voorzieningen … dat is toch niet logisch?
Hoe belangrijk is de christelijke
achtergrond van jullie vereniging?
KAV: Toch nog wel hoor, al is het niet meer
als vroeger. We beginnen de vergaderingen
meestal met een bezinnende tekst, elk jaar
is er een mis voor de overleden leden,
samen met KWB. Er is een misviering
bij het 80-jarig bestaan in september. De
christelijke visie die we van vroeger hebben
meegekregen wordt wel in onze vereniging
toegepast.
KWB: Wij maken geen deel uit van
de Kerk maar vormen wel mee de
kerkgemeenschap. Inspiratie halen wij nog
altijd uit het evangelie: solidariteit, oog
voor actuele problemen, rechtvaardigheid
en democratische inspraak. De basis is niet
altijd akkoord met beslissingen van bovenaf
die soms wereldvreemd worden beschouwd.
De band met de Kerk wordt losser, vanuit
de Kerk is er ook minder aandacht voor
christelijk geïnspireerde bewegingen.
Met onze lezingreeks over religies enkele

jaren geleden was er een zeer grote opkomst.
Dat toont toch aan dat veel mensen
zoekende zijn.
Kan je iets meer vertellen over de
tentoonstelling ?
KWB, KAV: De tentoonstelling, 65 jaar
KWB & 80 jaar KAV, wordt geafficheerd
als ‘Caleidoscopisch overzicht’. Het is
dus een veelzijdige kijk op de werking
van beide verenigingen, elk met hun eigen
stand, met hun originele vlag, met heel veel
foto’s van vroeger en nu, met een stand van
de Lourdesbedevaarten en een stand met
speelgoed ‘door de jaren heen’ van KWB.
In de vroegere sacristie zal een doorlopende
powerpointvoorstelling te zien zijn over het
reilen en zeilen van beide verenigingen.
Meer info:
KAV: Gaby Truyman, tel. 03 755 45 08,
www.kav.be/Melsele
KWB: Walter Janssens, tel. 03 775 16 61,
www.melsele.tk

Elke drie maand zet Oxfam-Wereldwinkels
een thema in de kijker. In alle wereldwinkels
wordt dan extra aandacht besteed aan een
bepaald land of continent en aan onze
producenten die daar goed werk leveren.
Aan de hand van onze partners illustreren
we hoe eerlijke handel in zijn werk gaat.
Tegelijk leggen we uit wat er soms mis loopt
en hoe het volgens ons beter zou kunnen.
De verhalen achter de producten inspireren.
Daarom vertellen we ze graag. Tijdens
de zomermaanden zetten we onze Thaise
partner Green Net graag in de schijnwerpers.
Zij kunnen uit eerste hand getuigen hoe
klimaatveranderingen hun manier van
produceren en hun voedselvoorziening
aantasten en op welke manier ze hier
aan tegemoet komen. Deze coöperatie
werd opgericht in 1993 in Bangkok. Ze
streven naar duurzame landbouw en het
verbeteren van de levensstandaard van
de boeren. Doorheen de jaren ontpopten
zij zich meer en meer tot een pionier in
biologische landbouw en de promotie
van bio en fair trade in hun thuisland
Thailand. Zij produceren voornamelijk
rijst. De voorbije 3 jaar werd het steeds
moeilijker de weersomstandigheden in
Thailand te voorspellen. Bijvoorbeeld
door droogte tijdens het regenseizoen
was er een daling van 50% van de oogst!
Vandaag zijn het vooral de droogtes,
overstromingen en de sterke windvlagen
die de producenten bedreigen. Dit heeft
zijn invloed op de productie en de kwaliteit
van de rijst. Green Net startte daarom
een programma op dat hen moet toelaten
de impact van de klimaatverandering te
begrijpen en mechanismen te ontwikkelen
om zich tegen deze impact te wapenen.
Dankzij de fairtrade premie kan men een
noodfonds creëren om bijstand te verlenen
aan getroffen producenten. En leden
van Green Net kunnen meer kinderen
naar school sturen. Na het lezen hiervan
zin gekregen om rijst klaar te maken?
Aarzel niet en ga een kijkje nemen in de
wereldwinkel, je vindt ons nog steeds op
het vertrouwde adres, Hazaarddam 10, let
wel onze openingsuren zijn veranderd:In
juli en augustus is de winkel enkel open
op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30
uur en op zaterdagvoormiddag van 9.30
tot 12.30 uur.Vanaf september nieuwe
openingsuren: woensdag van 9.30u tot
12.30 en van 13.30 tot 16.30u. Nieuw !!!
Op vrijdag van 14.30u tot 17.30u. Zaterdag
van 9.30u tot 12.30u en in de namiddag
gesloten.
Zin om wereldwinkelier te worden? Wij
zoeken nog vrijwilligers om één of meerdere
keren per maand in de winkel te staan. Info
bij Veerle Allaert, (tel 03 775 63 27) of
veerle.allaert@gmail.com of bij een van onze
winkeliers tijdens uw bezoek aan de winkel.
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Uit de mailbox
Stilaan raakt het maildadres van
Bombardon bekend. We geven je
een overzicht van de reacties en
bekendmakingen.
Dirk Van Duyse, lid van de redactie van ‘Het
Land Van Beveren’, 25 april:
’In het recentste nummer van de
“Bombardon” staat o.a. een artikel
over de pastorij van Melsele. Vanuit de
heemkundige kring Het Land van Beveren
is het altijd verheugend vast te stellen
dat er aandacht wordt besteed aan ons
patrimonium.
Ter aanvulling had u ook kunnen verwijzen
naar het grondige artikel hierover van
Aurèle De Witte, verschenen in het
maartnummer 2011 van “Het Land van
Beveren” (zie bijlage), zodat dit ook onder
de aandacht had kunnen komen van
geïnteresseerde Melselenaren. We hopen
immers altijd dat onze artikels een zo ruim
mogelijke verspreiding krijgen (ongetwijfeld
herkenbaar). En ter aanvulling, in dit
nummer staat ook een artikel over de
juridische vaststelling van de inventaris van
het bouwkundig erfgoed, en een oplijsting
van o.a. alle Melseelse eigendommen die in
deze inventaris zijn opgenomen, evenals de

gevolgen die hieraan zijn verbonden.
Ter info: een abonnement op het
driemaandelijkse “Het Land van Beveren”
kost slechts 15 euro en is te bekomen door
storting op BE02 4153 0359 3140 (BIC:
KREDBEBB) met vermelding “abonnement
2011); een los nummer kost 5 euro (exclusief
verzendingskosten). ‘
(NVDR: wie graag het volledige artikel wil
lezen, geeft een seintje: dan sturen we je het
door)
Chris Tackaert, voorzitster van De Meiboom,
6 juni:
‘De 44ste tentoonstelling van Kunstkring
De Meiboom vond opnieuw plaats in de
Kapel van OC Boerenpoort, samen met de
tentoonstelling van de fotoclub Lichtkunst in
de Bijkapel, naar jaarlijkse traditie tijdens het
weekend van OLH Hemelvaart, samen met
de Aardbeifeesten. (…)
Na de officiële opening van de
aardbeitentoonstelling, verrasten Vlaams
minister Joke Schauvliege en burgemeester
Marc Van de Vijver ons met een bezoek
aan onze gezamenlijke tentoonstelling.
Als Vlaams Minister van Cultuur was zij
zeer geïnteresseerd in onze kunstwerken
en nam zij de tijd om alles te bekijken.
Eveneens was zij zeer onder de indruk van
het gerenoveerde gebouw met de prachtige
kapel. ‘

De Sint-Jansvrienden organiseren samen
met ‘Beveren zomert’ voor het tweede jaar
een ‘Montmartre’gebeuren in het park van
Hof ter Saksen.
Op 3 juli was het al een succes. Nog 2
‘Montmartres’ komen er aan, met telkens
muzikale omlijsting: op 7 augustus is dit Nick
Puylaert trio met een mengelmoes van jazz
standards en meer funky jazznummers, en
het draaiorgel Pierlala.
Op 4 september: Trio de Janeiro:
blaasinstrumenten vol samba, jazz en
andere opzwepende muziek.
In het park loopt ook de tentoonstelling
Beeldig Hof ter Saksen met beeldhouwwerk
van Paul Perneel, Piet(er) Van Loocke en
Dirk Demeyere (organisatie Ter Vesten en de
Groendienst)
De Basics Parents, oudervereniging van
basketbalclub BasicsMelsele mailde ons
bij monde van Christina over het derde
Jo Van Moer jeugdtornooi voor jonge
basketbalspelers, op 14 en 15 mei in ‘t Wit

Chris postte ook nog volgende aankondiging:
MONTMARTRE IN HOF TER SAKSEN

Collegezittingen
gemeente Beveren.

De gemeenteraad
besliste.

28 maart
- Het college beslist om de nieuwe provinciale
ploeg, gegroeid uit de restanten van
SK.Beveren, geen voetbalveld te gunnen
in de gemeente. De vzw Eskabee 1935 is
immers in ver gevorderd stadium om volgend
voetbalseizoen in vierde provinciale te
herstarten. Men is nu genoodzaakt om uit te
wijken naar Nieuwkerken.
- Het Circus Malter krijgt geen toelating om
voorstellingen te geven op het Melseelse
kerkplein.
4 april
- In onze vorige editie hadden we het over het
eeuwige spelletje van de meerderheid tegen
oppositie om ideetjes in te pikken. We kunnen
er niet aan doen: de Dijkstraat in Melsele
heeft wederom iets dergelijks op zijn kerfstok.
Oppositiepartij Kartelpro constateerde dat een
deel van haar vorig jaar aangebrachte ideeën
rond verkeersveiligheid werden uitgevoerd.
Zo werd de snelheid stilletjes teruggebracht
van 70 naar 50 km/u. Vorige raad werd echter
gevraagd om dit kenbaar te maken aan de
bevolking. “Niet nodig”, was het korte antwoord
vanuit het schepencollege. Intussen prijken
er ‘mooie’ oranje borden met “gewijzigde
verkeerssituatie”. Waarschijnlijk een gevatte
ingeving van de bevoegde schepen.
16 mei
- Het college geeft opdracht aan de groendienst
om de fietsoversteek op de Grote Baan bij de
tramterminus in Melsele veiliger te maken.
De overwoekerende struiken werden tot op
de grond ‘gesnoeid’. De verantwoordelijke
overheid (het Vlaams Gewest) wordt nogmaals
opgeroepen om een nieuwe oplossing uit te
werken aan de spoorovergang.
14 juni
- Het schepencollege neemt maatregelen
om de veiligheid in het bedreigde polderdorp
Doel te verhogen. Na een gesprek met de
bewoners zal een intensievere controle
van Securitas worden opgezet. Een andere
maatregel is dat Doel enkel nog te bereiken is
via de Engelsesteenweg. Dat betekent dat de
Scheldemolenstraat zal worden afgesloten.
- Het plan om nieuwe windturbines te plaatsen
langs de E17 in Melsele heeft een aantal
bezwaren opgeleverd. Het college beaamt deze
kritieken en zal een ongunstig advies geven aan
de hogere overheid.

26 april: Stuurt Open VLD de coalitie?
- Op deze gemeenteraad was er weinig
belangwekkend nieuws te brengen om met u
te kunnen delen, beste lezer. Maar net op het
moment dat we dachten een korte vermelding
te moeten maken over nieuwe bergingen op
de Melseelse volkstuintjes of de weigering van
het college om de voetbalclub Eskabee toe te
laten (voila, bij deze dan toch gebeurd), viel het
Beverse Open VLD-krantje in de bus. “Liberalen
sturen de coalitie”, stond er in het vet gedrukt.
Uiterst geboeid, maar met grote bezorgdheid,
lazen we vervolgens het artikeltje. Immers:
waarom hebben we dit dan niet eerder aan
de lezer van Bombardon meegegeven? Welke
belangrijke leidende liberale krachten hadden
we dan uit het oog verloren? Was burgemeester
Van de Vijver dan toch niet zo oppermachtig
en leefde hij enkel bij de gratie van schepen
Luc Maes? Het artikel bracht geen grote
duidelijkheid of onze burgemeester wel degelijk
op de wip zat.
Op de tweede pagina lazen we het artikel
‘Melsele blijft een dorp’. Voila, weer grote
ongerustheid bij uw reporter. Terwijl uw eigen
dorpskrant samen met honderden inwoners
actief het Zuiden van Melsele wil beschermen
tegen de verstedelijking en industrialisering,
poneren onze liberale vrienden de omgekeerde
stelling. Zijn we wederom niet objectief genoeg
geweest? Zijn de ‘persiennen’ voor de ogen
van uw verslaggever toe? Toch niet, zo blijkt
bij verdere lezing. “Het is mooi wonen in
Melsele moeten we toegeven”, staat er. Gelijk
hebben ze. Maar vervolgens – en je zou het niet
verwachten van liberalen – vloeken ze in de
kerk. “Een tramverbinding, directe aansluiting
op 2 autosnelwegen, de haven van Antwerpen,
nieuwe verkavelingen”, enfin men somt een
aantal elementen op waardoor Melsele kan
gevrijwaard worden als dorp. We zijn even onze
kluts kwijt geweest.
Na pagina’s extra over “beheersing van de
budgetten” en “doordachte financiële plannen”
is de rubriek ‘toogpraat’ in hun pamflet een
absolute verademing en dito uitsmijter. Emiel
en Ricus zitten buiten wat pintjes te drinken en
te praten over politiek. Zegt de ene: “Och ja,
die voetbal, waarschijnlijk hebben ze daar veel
geld in gestoken, maar durft onze burgemeester
dat niet te vertellen”. Uw dorpskrant, behoeder
voor de objectieve waarheid, kan melden dat

Zand te Melsele. Om dit aan te kondigen
waren we natuurlijk te laat, daarom een
foto van de medaille-uitreiking



Marc Engels liet ons weten dat de
wielertoeristenclub De Zondagsrijders
twintig jaar bestaan en dat er weer een
kermiskoers is op 3 september:
‘Hallo Melsele, op 3 September 2011 gaat
voor de derde keer de ludieke koers van
Melsele door met de 5 Wielertoeristenclubs
van Melsele. Na de successen van de
vorige 2 uitgaven rekenen we weer op de
verenigingen van Melsele, om met ons
samen te werken en er weer een heus
volksfeest van te maken. (…)
Alvast bedankt, De zondagsrijders, Wtc
Blijf jong, Wtc De Kadans, Cycling team
Gebr. Maes en Amco Team.
Richard Suy, voorzitter van vzw Ruiterclub
De Winning meldde ons dat zij ook een
oproep deden naar hun leden om mee te
doen aan de mars ‘Melsele wandelt voor
open ruimte’. Een aantal ruiters deed dan
ook mee.
Let op: Bombardon verschijnt slechts zes
maal per jaar. Als je ook activiteiten wil
aankondigen doe het dan zo vlug mogelijk.
Wil je graag over iets een groter artikel zien
verschijnen, laat het ons ook weten.
Dit is ons adres:
bombardonmelsele@yahoo.com,

Open VLD en CD&V opnieuw een extra lening
van 1.050.000 euro hebben gegeven aan ‘de
voetbal’ (zie 30 juni).
We zijn nu al fan van het liberale blaadje.
31 mei: Bruno na de ontluizingsperiode
- Bij gebrek aan plaatselijke politieke blaadjes
zorgen onze politici zelf dan voor wat animo.
Merci daarvoor. Bruno Stevenheydens, die
een jaar geleden het Vlaams Belang verliet, is
officieel lid geworden van N-VA. U, als trouwe
lezer van Bombardon, weet dat dit geen
verrassing is. We hadden immers al over de
ontluizingsperiode gesproken die Bruno even
door moest om te kunnen toetreden tot de
grote nieuwe Vlaamse volkspartij-in-wording.
Wie er blijkbaar niet zo mee opgezet is, is onze
burgemeester. Die ziet immers in zijn coalitie
zijn ergste vijand opdoemen. CD&V en N-VA
zijn in Beveren namelijk nog kartelpartners.
Op de vraag van Kristien Hulstaert (Kartelpro)
of Bruno dan bij de CD&V’ers mag gaan zitten,
wees de burgemeester haar streng terecht:
“Stevenheydens is geen lid van de CD&V-N-VAfractie!”. Precies een plezante bende daar.
- De nieuwe omsluiting met 17 bouwgronden
in de Brielstraat krijgt dan toch de benaming
Kievitstraat. Eerst was voor de Heuvelmanslaan
gekozen, maar die komt elders te liggen.
30 juni: Faites vos jeux: Wanneer breuk
CD&V en N-VA: “wij zeggen september”
- De gemeente is financieel gezond. Altijd leuk
om weten.
- De gemeente bekijkt de uitbreiding van de
KMO-zone Schaarbeek. Op zich geen nieuws,
maar wel dat ze een toch wel zeer groot
zoekgebied afbakenen: Nieuwlandstraat,
Schaarbeekstraat, Biestraat, Priemstraat,
Ponjaardhoekstraat, Fortstraat en de grens met
Zwijndrecht. En dat voor een uitbreiding van 10
hectare? Het zoekgebied is minstens 10 keer
groter. Het beschreven gebied werd op 19 juni
nog afgewandeld door 700 mensen omdat nu
net daar ook een onderzoek naar serrebouw
bezig is…
- We kijken dan weer met veel ongeduld
uit naar de komst van een nieuwe
woonbehoeftenstudie. Deze studie is een
leidraad om de woongebieden en toekomstige
uitbreidingen ervan in kaart te brengen. De
vorige versie dateert van 1998. Het is een
moderne manier om te vermijden dat iemand
met wat gezag naar stedenbouw trok, het
rode potlood nam om wat extra woonzone
te creëren, zoals het een goede veertig jaar
geleden gangbaar was.
- In de Snoeckstraat komt er een verlenging
van het fietspad tot in het tweede deel van de
Pauwstraat. Geen overbodige luxe.

Lees verder op pag.8
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Dorpsfeesten
29 en 30 juli

Foto: www.melsele.be

Op zaterdag 11 en
zondag 12 juni vond een
tentoonstelling plaats
in het Melseelse OC
Boerenpoort ten voordele
van het bouwfonds van de
Melseelse meisjeschiro.
Melseels kunstenaar
Kris Praet stelde
50 werken tentoon in
OC Boerenpoort.
De opbrengst gaat naar
het bouwfonds van Chiro
Ieweko die een nieuw
lokaal gaan bouwen.
De tentoonstelling was
een groot succes. Reeds
41 werkjes gingen over de
toonbank.
De 9 nog resterende
werkjes zijn nog tot
eind dit jaar te koop ten
voordele van Chiro Ieweko
aan 200 euro per werk.

Wil u ook zo’n uniek
werk aanschaffen en
de Chiromeisjes een
ruggensteuntje geven
neem dan contact op met
Kris Praet.

Tel 03 755 61 37
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De zomervakantie gaat van start en meteen spurt jong Melsele weg naar allerhande
zomerfestivals en vertrekken vakantiegangers naar alle uithoeken van de wereld op zoek
naar rust of avontuur. Eind juli zie je dan echter de omgekeerde beweging en komen
Melselenaars allen terug naar hun dorp. Wat drijft die mensen eigenlijk om dan terug te
keren? Dat is eenvoudig te beantwoorden: simpelweg omdat de dorpsfeesten van start
gaan. Zoals het de traditie betaamt zijn ook dit jaar de dorpsfeesten een mix van muziek,
sport, spel en pinten pakken aan de toog.
Zaterdagavond 30 juli gaat deze 2-daagse van start om 18.00uur met een nagelnieuw
concept. Voor de eerste maal hebben de organisatoren geopteerd een dorpsrun te
lanceren. Lopers kunnen zich opmaken voor de 10 kilometer of kiezen voor de estafette
4 maal 2 kilometer. Na de aankomst van de dorpsloop start men meteen om 20.30uur
met het muzikale luik. “The dukes”, de band waar Melselenaar Maxim Helincks deel
van uit maakt. Ook de volgende soloartiest Pieter Peirsman komt uit Melsele en staat
voor het eerst op de dorpsfeesten met zijn project “Slow pilot” omstreeks 22.00uur.
Afsluiter voor de avond zijn “The Mojo Filters” rond 23.00uur. Zij oogstten veel lof
tijdens de voorbije finale van Humo’s Rockrally. Om de avond af te sluiten wordt het
feest verder gezet met DJ Flip.
Zondag 31 juli om 10.00 uur starten de sportievelingen met een leuk potje volleybal
tijdens het jaarlijkse parkvolleybaltornooi. De kaskraker van de dorpsfeesten “de
zeepkistenrace en fietskesrace” zijn zoals gewoonlijk ook van de partij en starten op
14.00 uur. Voor de allerkleinsten wordt al vele jaren een apart programma voorzien.
Dit jaar mag om 15.30 uur “Juan Trukyman” opdraven. Een Cubaanse straat- en
circusartiest. Zoals vorig jaar kunnen we opnieuw proeven van een stukje Melseelse
nostalgie tijdens de burgemeestersverkiezing die van start gaat omstreeks 16.30 uur.
De hongerige meute kan dan rond 18.00 uur aanschuiven aan de bbq. Om 20.30 uur
wordt het weer tijd om de keel te smeren tijdens Melsele zingt met “de Kemels”, een
Nederlandstalige coverband. Voor de afsluiter van de dorpsfeesten wordt gerekend op
een recente band uit Melsele: “Walrus”. Een muziekformatie met o.a. Geert Noppe
en Maarten Van Mieghem. Zij zullen starten omstreeks 22.00 uur. Aansluitend kan
er uiteraard nog worden nagekaart tijdens het dorpscafé. Aan de mensen die minder
van feestgedruis houden, bieden de organisatoren van de dorpsfeesten reeds hun
verontschuldigingen aan voor eventuele, tijdelijke geluidshinder... en dit tot meerdere
eer en glorie van diegenen die er wel van houden. Tot slot kan u steeds terecht
voor verdere info of inschrijven voor de sportevenementen op de website van de
dorpsfeesten.
www.melsele.be

De gemeenteraad besliste.
Vervolg van pag.7
- Op het Gravenplein, naast Ter Vesten en Togenblik, zal een
parkeergebouw verrijzen. De oppositie vroeg maar kreeg geen
ondergrondse parking. Beveren zal over een aantal jaren naar een
autotoren kunnen kijken. Argumenten om het niet ondergronds te doen
waren de kostprijs en de ‘waterspiegel’.
- 1.050.000 euro: het nieuwe bedrag voor een nieuwe renteloze lening
voor voetbalclub Waasland-Beveren is een feit. Al ging dat niet zonder
slag of stoot. N-VA als coalitiepartner stemde tegen de meerderheid.
Met één stem op overschot keurde CD&V en Open VLD de lening alsnog
goed. Het tart dan ook alle verbeelding. Sinds de start van deze coalitie
gingen er al ettelijke miljoenen euro naar deze voetbalclub. De komende
generaties zijn voor minstens 40 jaar afhankelijk van het wel en wee van
een Beverse voetbalploeg. Benieuwd hoe lang CD&V en N-VA nog een
fractie vormen. Onze gok ligt op september.
- Want, ook op het punt van de verkoop van de Melseelse en Kieldrechtse
pastorij stemde N-VA doodleuk mee met de oppositie. Burgemeester Van
de Vijver was wit van woede. Terwijl wij bij Bombardon eerder vorige
maand plannen aan het smeden waren over de toekomstige invulling van
de pastorij, verkoopt de gemeente dit, na rijp beraad. Men had het toch
nog maar officieel 2 maanden in bezit? De beraden zijn rap rijp op het
Beverse schoon verdiep…
- Parochiehuis Sabot wordt aangekocht. De gemeente zal er een nieuw
woon –en zorgproject ontwikkelen. Kostprijs is een flinke 850.000 euro.
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