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Irène Beyltjens en Elza Creynen 

Ze zitten beiden in de refter 

en smeren hun boterham. Ze 

gaan graag op de foto . In 

hun verhaal klinkt verdriet 

om het verlies van hun man 

en om de tegenslagen die 

het leven brengt.  Maar 

toch klinkt dan weer een 

sterk optimisme door. 

Schone mensen !  Irène 

heeft Parkinson en de 

bewegingen verlopen niet 

altijd meer zoals gewenst. 

Maar haar spreken is nog 

heel goed. “ Ik kom van 

’t Kalishoek. Daar had 

iedereen een bijnaam. 

(lacht) Mijn moeder was 

Leonie De Roeck. Volgens 

de stamboom heette ze 

Maria-Leonie. Willy 

Van Nieuwenhove  is de 

stamboom aan ’t opmaken 

van de familie De Roeck.  Ons moeder kwam uit een groot gezin en daar kon altijd nog wel een mondje bij. Zo ging dat 

vroeger. Ik hielp graag  mensen en ze noemden me wel eens  ‘ moeder Theresia’. Ik heb al heel wat geluk gehad in ’t 

leven ondanks de vele tegenslagen. Ik heb al zeven levens gehad, zoals een kat. Dat zeggen ze toch zo hé? “ (lacht) Elza 

verbleef al enkele jaren in het rusthuis van Kallo. Naar Melsele komen was gemakkelijker voor de kinderen. “ Jef De 

Kerf was mijn man. Die ken je toch wel? Hij was gazettenman. Hij ging altijd vroeg slapen maar stond ook vroeg op. 

Om 12 uur ’s nachts was de Gazet Van Antwerpen al bij ons en Jef vertrok om half één. Ik woonde heel vroeger tegen 

het Duivelsdammeke. Mijn naam schrijven ? Dat gaat  moeilijk omdat mijn rechterhand niet  goed mee kan. Het leven 

slaat en zalf en iedereen krijgt zijn deel. Je moet optimist blijven, dat probeer ik. Ik ben  er nog steeds. Bij de familie De 

Kerf, die met  velen  waren, ben ik de enige tante die er nog is. Ik ben aangetrouwd. ”

Hoe ver staat dat eigenlijk met ’t Parochiehuis en met 

het vroegere gebouw van de CM in de Hazaerddam?  We 

gingen het voor jou uitpluizen bij Dirk Van Esbroeck, 

voorzitter van het OCMW en bij Ann Cools, voorzitter 

van de Maatschappij voor huisvesting. Je kan het lezen 

op pag.5

Het wielerseizoen is gestart, ook voor de wielerclubs 

uit Melsele. WTC De Zondagrijders kregen een nieuwe 

uitrusting. Lees op pag. 3 hoe deze club het doet in het 

rijke wielerlandschap van Melsele.

Kris Ryckaert verbleef een week bij de paters in de abdij 

van Tongerlo. Tijdens zijn retraite deed hij heel wat 

muzikale inspiratie op. Hij beschrijft zijn verblijf op pag. 6 

Boeiend om lezen.
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Lees verder op pag.2

Zo leeft Briels. deel 2

In vorig nummer brachten we een eerste aflevering ‘Zo leeft Briels’. Nu zijn we er, zoals beloofd,  met verder 

nieuws over Briels. We ontmoetten er heel wat mensen die graag op de foto wilden met een korte babbel. Soms 

was dit  een toevallige ontmoeting en soms was het een gepland  bezoek. Sommigen hebben we niet kunnen 

bereiken omdat ze naar ergens onderweg waren, bezoek hadden of  zich ophielden in de cafétaria. Bij de 

ontmoetingen hadden we wel een gevoel van ‘thuis’ zijn en dat komt ook wel door de vriendelijkheid van het 

personeel. Vriendelijk zijn doet veel en het maakt contente mensen.  We wensen de bewoners van Den Ouden 

Dijk, Den Binnennest en Den Hoogen Polder alle goeds! En veel leesplezier !

Celine Delia.

Céline heeft het goed in Briels. Ze krijgt veel bezoek. Op 

deze donderdagnamiddag zit ze samen met haar dochter 

rustig in de zithoek. In het cafétaria is het  te druk met 

de kaarters.  Op de foto zie je Celine samen met dochter 

Andrea(De Graef).  “ We hebben afgesproken dat er altijd 

wel iemand van de kinderen langs komt,” zegt Andrea, “ 

het alleen-zijn vindt moeder niet plezant. Vandaar.” 

Paula De Belie.

Paula stond vele jaren in café Beveren op het kerkplein 

in Melsele. “Veel mensen ken ik hier niet. Soms zit ik  

te denken aan vroeger. In mijn café kwamen toen geen 

jongeren. En al mijn klanten  zijn uiteraard al overleden. 

Ik heb 12 jaar het café open gehouden.“ Vanuit haar 

raam op de tweede verdieping  kijkt ze op het vroegere 

CM gebouw. “’s Morgens rond half negen zie ik de 

vluchtelingenkinderen toekomen voor hun Nederlandse 

lessen. Er gebeuren toch vreselijke dingen. Als ik dat 

allemaal op TV zie, dan krijg ik tranen in de ogen. Wat 

maken die kinderen toch allemaal mee?!” 
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Agnes De Cock.

Agnes is al 3 maanden in Briels. Haar echtgenoot Hector 

Van Den Branden is dagelijks bij haar. Hij blijft  er 

’s middags  eten en dan hoeft hij niet langer heen en terug 

naar de  Grote Baan. “We wonen al 50 jaar op de Grote 

Baan. Nu woon ik er, door omstandigheden,  alleen. 

Overdag zijn we hier samen   maar ’s avonds ben ik alleen 

thuis. Dat is niet gemakkelijk.” vertelt Hector. Agnes is 

content maar beseft wel dat het niet is zoals thuis.  

 Jan Noirot.

“’t Is hier goed.” zegt Jan.” Mijn zus komt regelmatig 

op bezoek. En ik heb mijn radio.“ Jan herinnert zich nog 

goed zijn werk bij Bond Zonder Naam en de dagelijkse 

busrit naar de stad. Iedereen kende Jan. Hij is blij dat de 

promotie van Bond Zonder Naam in Melsele verder wordt 

gezet. 

Birgit Van Ecken

Birgit werkt al 11 jaar in Briels als ergotherapeut 

en animatiecoördinator en maak deel  uit van het 

KELA –team met kinesisten, ergotherapeuten en 

animatieverantwoordelijken. 

Er  werken  twee kinesisten; Leo Pannier en Bert De 

Wolf. Hun werk bestaat erin de mobiliteit van onze 

bewoners op peil te houden. 

Marijke Merckx en Birgit zijn de ergotherapeuten. Birgit 

staat  op de afdeling ‘Den Binnennest’ (1ste verdieping). 

Dat is de afdeling die aangepast is voor  bewoners met 

dementie.  Marijke werkt op de andere  afdelingen. 

Hun taak bestaat er in om de zelfstandigheid van de 

bewoners te bevorderen: aanbieden van hulpmiddelen 

voor de maaltijd, zitcomfort, realiteit oriënterende 

oefeningen, sensorische oefeningen met voelen en  

ruiken  en oefeningen die de activiteiten in het dagelijkse 

leven vergemakkelijken . In het animatieteam zijn  4 

medewerkers.  Xena Meganck en Birgit staan in voor 

de coördinatie van dit  team en ze staan ook in voor de 

activiteiten op afdeling Den Ouden Dijk (gelijkvloers). 

Daarnaast sturen zij ook het vrijwilligersteam in 

Briels aan.  Momenteel zijn er 19 vrijwilligers die de 

animatiewerking ondersteunen en  de cafetaria open 

houden. Wie interesse heeft om als vrijwilliger  aan de 

slag te gaan, mag steeds eens langs komen voor info. 

Nancy Kras staat als animator  op Den Binnennest, 

en Greet Lauwers staat als animator op afdeling Den 

Hoogen Polder (2de verdieping). De animatoren gaan 

de interesses en mogelijkheden bij de bewoners na. Aan 

de hand daarvan wordt er een zinvolle dagbesteding  

aangeboden. Zij voorzien een ruim activiteitenaanbod: 

koken, tuinieren, beweging met kleuters, zingen, Beverse 

kegelclub, tentoonstellingen bezoeken…. 

Roerend erfgoed van Frans Briels.

In een brief van 20 januari  ll. van het OCMW, ontvingen 

Jan Van Puymbroeck en Jos Aps een antwoord op hun 

vraag naar de plaats van het roerend erfgoed dat Frans 

Briels naliet aan de stichting Briels. Dit roerend erfgoed 

bevindt zich momenteel in het gebouw van WZC De 

Notelaar. Bedoeling is  een deel  ervan  tentoon te 

stellen in WZC Briels. Andere erfgoederen worden over 

gedragen aan de Heemkundige Kring. 

Op de foto: Birgit Van Ecken en Leo Pannier.

Yvonne Wauters

‘Ik heb niets dan goeie dingen te vertellen over Briels; ik 

ben hier nu drie jaar en ik ben het nog niet beu!’. Yvonne 

is 88 en een content mens. Toen ze trouwde met Omer 

Roels, trokken ze in bij de moeder van Omer die een 

winkeltje uitbaatte op de Grote Baan. Na 2 jaar verhuisde 

het gezin naar de AVP-laan en kregen ze 7 kinderen. Die 

gingen allemaal naar de turnkring en naar ’t muziek van 

de turnkring. 

‘We hebben hier een mooie, lichte en gezellige kamer. 

Naast mij is de veranda. Het is een beetje zoals thuis: ik 

ga soms in ‘mijn’ veranda zitten. Ik heb een mooi uitzicht. 

Voor mij ligt de oprit van mijn huisdokter Eric. Ik heb 

maar een bordje omhoog te steken als ik hem nodig heb. 

Donderdag ga ik naar het viskraam op het kerkplein 

om een maatje. ’s Morgens heb ik wel eens goesting in 

een eitje meer. Ze houden ons hier goed bezig: Chinees 

turnen, de krant voorlezen, knutselen, kaartjes maken en 

gezelschapsspelletjes spelen. ’s Avonds zit ik graag op 

mijn gemak.

Irène Verstraeten

Irène is 96 en verblijft 12 jaar in Briels, de eerste jaren 

nog in ‘den ouden Briels’. 

‘In het begin vond ik het nogal streng maar gelukkig 

hebben ze zich hier meer en meer aan ons aangepast. 

Vroeger ging ik regelmatig hier en daar naartoe, maar nu 

lukt dat niet meer. Mijn kinderen en kleinkinderen komen 

regelmatig op bezoek.  Ze trachten al naar een feest voor 

mijn honderdste verjaardag. Dan mag iedereen komen 

maar zover is het nog niet.’

Als Irène over vroeger vertelt gaat haar gedacht naar de 

vele jaren als kookmoeder bij de Chiro. ‘Dat was een 

plezierige tijd. Ik ergerde mij al eens aan wat die gasten 

deden, maar Regine (Engels) en Maria (Cools) zeiden 

dan: ‘och kind, laat die doen!’ Zij waren dat meer gewoon 

dan ik en niet zo streng.’

Irène De Prins

De bewoonster met de langste jaren van dienst en de 

meest gekende is ongetwijfeld Irène. 

‘Toen ik 14 jaar werd, ging ik inwonen in Briels. Ik moest 

daar meewerken in de keuken. Er woonden toen maar 

een dertig mensen die verzorging kregen van de zusters. 

Wij waren een grote familie en aan de zusters kon je dag 

en nacht alles vragen. De zusters gingen weg en het werd 

hier veel groter en wat strenger. Ik heb heel mijn leven 

in Briels gewoond en altijd in de keuken gewerkt. Later 

als vrijwilliger in het washuis. Nu zit ik een tijdje in een 

rolwagen want ik ben op een nacht gevallen en ik heb 

mijn heup gebroken. Dat is geopereerd en seffens komt de 

kinesist. Ik hoop dat alles rap goed komt.’

Bombardon is een beetje zoals het Tv-programma

’ Iedereen beroemd’. We willen met onze dorpsgazet  

mensen en gebeurtenissen  ook in de kijker plaatsen en 

dit op een positieve manier. U bezorgt ons elk nummer  

heel wat nieuws. Waarvoor dank. We brengen het graag 

tot bij jullie. Heb je een tip; laat het ons weten. Het 

volgende nummer verschijnt eind april.   

Woonzorgcentrum Briels geeft driemaandelijks een krantje 

uit. ‘De Nieuwsbode’. Je leest er de verslagen van de  

gebruikersraad, verjaardagen  van bewoners, overlijdens,  

verslagen van voorbije activiteiten en de aankondiging ervan.  

De maand maart biedt heel wat keuzes. Naar aanleiding 

van de internationale vrouwendag (8 maart) worden de 

dames  verwend met gelaatsmassages en manicure. Er is een 

mannencafé, een lente-quiz,  drummen en trommelen, een film 

op groot scherm, biljarten in De Beuken,  een partij lente-bingo 

en een  daguitstap naar De Ster.   

Giselle Dierickx.

Giselle woont op Den Hoogen Polder (2de verdieping).  

Haar vensterbank staat vol met verjaardagkaartjes voor 

haar 85ste verjaardag. Door haar raam kijkt ze uit op een 

groendak. waar heel wat vogels naar voedsel komen 

zoeken.  “ In de zomer van vorig jaar werd ik in  

’t ziekenhuis opgenomen. Naar mijn huis kon ik niet  

terug. Dat was heel moeilijk in ’t begin. Het gebeurt 

allemaal zo rap. Ik besef wel dat dit de laatste bladzijde  

van mijn leven is. Ik woonde in de Spoorweglaan in 

het  oude gedeelte. Van de ‘oudere’ bewoners van de 

Statiestraat bleven Jos Aps en ik over. Ik mis mijn buurt 

wel. Mijn Afrikaanse buren zijn lieve mensen. Ze komen 

me zelfs bezoeken.  Ik ben hier graag, maar echt gewoon 

worden doe je nooit,  denk ik. Ik krijg heel wat bezoek 

van mijn kinderen en kleinkinderen.Mijn  broer Jerome 

komt elke week een kaartje leggen.”  
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WTC De Zondagsrijders in het nieuw!

Wielerclub De Zondagsrijders startte in 1991 vanuit café Svelta.  In 1995 reed de club in haar eerste uitrusting. Ze organiseerden  een  tijdrit, een bergrit en een 

teerfeest. Voorzitter André Apers ,samen met Marc Van de Merlen,  waren de grote voortrekkers van de club. André is nog steeds voorzitter. Wegens sluiting van Café 

Svelta nam de club haar intrek in café De Poenjaard.  In 2005 verhuisde de club terug naar café Svelta. Er waren toen 66 leden. In 2007 sloeg het noodlot toe. Op de 

smalle polderwegen reed een auto  in op de groep. Er waren heel wat gekwetsten en de schade aan de fietsen was groot. Gelukkig liep alles nog goed af. Marc Vijt 

stippelt de wekelijkse omloop uit en zorgt voor het maandprogramma. In 2010 zette de club  haar schouders mee onder ‘Meilsen koers’ wat telkens een groot succes 

en enorme volkstoeloop kent. Momenteel telt de club  83 leden waaronder 11 vrouwen. Er worden geen nieuwe leden aangenomen. Na sluiting van café Svelta werd 

Kolenhof (Lt. Van Eepoelstraat) hun nieuw lokaal. Elke zondag wordt er gereden  met een A, een B en een C ploeg en op dinsdag en donderdag wordt er getraind. De 

Club bestaat 25 jaar! Bij die gelegenheid kregen de leden een nieuwe uitrusting. Het succes van de club danken ze aan hun motto: ‘Samen uit, samen thuis.’

GBS De Toren, 25 januari 2016, de school werd gedurende twee weken ondergedompeld in een bad van 

modernisme . De grote meesters van de moderne kunststromingen, tientallen prachtige reproducties op 

canvas kleurden de gangen en traphal. Oogstrelend voor cultuurliefhebbers maar vooral voor de kinderen een 

ontdekking en verrijking van zintuigen en woordenschat. Ronkende namen als van Gogh, Cézanne, Picasso, 

Gauguin, Kandinsky, Van Ostaijen, Kubisme, Expressionisme, Dadaïsme…   De leerkrachten initieerden kleuters 

en leerlingen met toepasselijke begrippen om daarna elk voor een workshop te kiezen  begeleid door jonge 

kunstenaars.  Kleuters en leerlingen konden zich voor 1 dag een beetje kunstenaar wanen. Ze gingen  aan de 

slag met schilderdoek, penseel, verf, primaire kleuren, mixed media en lijmpistool,  maar vooral met hun eigen 

fantasie en talenten. Zeven leden van kunstkring De Meiboom staken een handje toe, met de voldoening het 

enthousiasme en kunstzinnige van de kinderen te mogen stimuleren. Benieuwd wie van de kinderen zich nog als 

kunstenaar zal ontpoppen !  We kijken uit naar het schoolfeest 30 april,  met  tentoonstelling van de kunstwerkjes 

van de leerlingen,  mogelijks een ‘mini’ Montmartre,  en andere creatieve randactiviteiten. 

  

www.startwithart.org Deze organisatie zorgde voor het concept, de kunstreproducties, de kunstenaars-docenten,  

het instructiemateriaal.

Voor de school, een zinvol initiatief gecoördineerd door directeur Marc Van de Vyver met zijn team van 

leerkrachten en medewerkers. 

Chris Tackaert, voorzitter Kunstkring De Meiboom.

Kunst in de Gemeentelijke Basisschool De Toren

Foto genomen door sportindekijker@telenet.be “Zet je sport in de spotlights”.

Een unieke ervaring! 

In het kader van Broederlijk Delen kreeg de dekenale 
werkgroep dit jaar de kans de Columbiaanse 
kunstenaar Jafeth Gomez te ontmoeten. Op basis van 
muurschilderingen tracht Jafeth mensen in Columbia 
op een creatieve manier hun verhaal te laten vertellen 
en zo vrede en verzoening tot stand te brengen tussen 
verschillende bevolkingsgroepen.
Vol goede moed, de ene al wat meer schilderservaring 
dan de andere, zakten een vijfentwintigtal deelnemers af 
naar de St-Maarten Bovenschool. Sommigen allicht met 
de vraag of er werkelijk een schoolmuur zou beschilderd 
worden? 
Tijdens de gezamenlijke kennismaking met Jafeth, en 
dankzij de prima tolk Elke, werd het meteen duidelijk: 
penseel, verf en zes maagdelijk witte panelen wachtten 
op de verhalen. Want dat was wat Jafeth vooral wilde 
bekomen. Vanuit zijn getuigenis over het Columbiaans 
sociaal maatschappelijk leven, wil hij mensen doen 
nadenken over de universele gedachte van samenleven, 
zowel in Zuid-Amerika als hier bij ons. Het Columbiaans 
verhaal over armoede, oorlog, vluchtelingen maar ook de 
negatieve gevolgen van de monocultuur in de landbouw 
en de alles verwoestende mijnbouw. 
Hiertegenover plaatste Jafeth symbolisch als teken van 
hoop en verandering, de prachtige kolibrie. De link met 
onze leefwereld en de problemen met onze biodiversiteit 
was hierdoor vlug gemaakt. Door deze treffende 
inleiding van Jafeth borrelde de inspiratie algauw op bij 
de deelnemers. Bijgestaan door Jafeth, Marianne en 
Jeroen werden zes mooie kleurrijke verhalen gecreëerd, 
doordrongen van symboliek. Iedereen stond versteld van 
eigen kunnen en van de inspirerende samenwerking in 
de groep. Treffend hoe elke groep een eigen origineel 
verhaal had geschilderd, en toch aan elkaar gelinkt 
door het verhaal van Jafeth. Goesting en motivatie 
overwonnen de schroom om beeldend te schilderen. Het 
smaakt naar meer …

Patrick
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In de vitrien

             

Optiek Van den Camp

Dambrugstraat 10

Optiek Van den Camp was eerder gevestigd in 

nr.9 van de Dambrugstraat. De oude foto van 

50 jaar geleden toont het.  In de deuropening 

staat Helena De Keulenaer met de kinderen 

Gino en Hildegarde. In 1967 verhuisden ze 

naar nr.10.  De zaak bestaat al meer dan 60 jaar 

ondanks de snelle verandering van een rustig 

landbouwdorpje tot een voorstedelijke gemeente. 

Kleine dorpen verliezen hun handelszaken aan 

grote winkelcentra in de centrumgemeente. 

Optiek Van den Camp hield echter stand, 

evolueerde mee met de tijd en bleef een vaste 

waarde in Melsele. Hoe verliep die evolutie?  

Pierre leerde de stiel van uurwerkmaker in 

de Londenstraat.  Hij verkocht en herstelde 

horloges, wekkers, en alle andere uurwerksoorten 

zoals koekoeksklokken en staande klokken. 

Allerlei juwelen sierden zijn prachtige etalage.  

In 1960 kwamen er brillen bij.  Horlogemakerij 

Van den Camp schonk, in de jaren ’50-‘60 van 

vorige eeuw, telkens een horloge als premie bij 

de Melseelse wielerkoers. Naast zijn horlogerie 

droeg hij de zorg voor het uurwerk van de kerk.  

Gedurende 20 jaar beklom hij elke dag de 90 

trappen in de kerktoren om het uurwerk op te 

winden.  Hij deed ook het onderhoud ervan en 

dat allemaal voor een bedrag van 8 000 BF. 

op jaarbasis.  In 1958 huwde hij met Helena De 

Keulenaer uit Kallo.  Ze gaf les op Thijskeshoek.  

Schooljuffrouwen, die huwden, moesten stoppen 

in het katholiek onderwijs. Maar, geen probleem, 

er was werk genoeg in de juwelierszaak.  Zij 

stapte mee in de zaak en tot nu toe is ze er nog 

elke dag aanwezig.  De tijden zijn erg veranderd.  

Vroeger waren alle uurwerken mechanisch.  Nu 

zijn het vooral nog kwartsuurwerken. Ook bij 

juwelen is veel veranderd. Het goud is veel 

duurder geworden en veel mensen leveren hun 

goud in om het te laten smelten. Huis Van den 

Camp zorgt voor het ontwerp van een exclusief 

juweel en de klant betaalt enkel het maakloon. 

In 1999 werd de zaak grondig verbouwd en 

gesplitst. Onder hetzelfde dak vind je nu twee 

zaken: Juwelier Van den Camp en Optiek Van 

den Camp. Pierre is ondertussen met pensioen 

en Herman, broer van Helena en uurwerkmaker, 

doet nu samen met zijn echtgenote Christ’l de 

horlogerie en de juwelen. Zoon Gino studeerde 

af in 1987 als opticien-optometrist. Hij is nu 

zaakvoerder van Optiek Van den Camp.  In de 

Kalishoekstraat 47 heeft hij een eigen praktijk 

voor oogmetingen en contactlenscontroles. 

Bijscholen, vernieuwen en inpikken op de 

nieuwste trends is ook hier noodzakelijk. Zo kan 

je sinds kort terecht op hun eigen webshop  

www.ilens.be/vandencamp om snel en goedkoop 

online lenzen te bestellen. 

En nog dit, Helena en Pierre zijn nooit bang 

geweest voor inbrekers.  Het was vele jaren een  

plaag in juwelierszaken.  In 1980 betrapten Pierre 

en Helena de dieven bij hun thuiskomst. Die 

gingen aan de haal met 2 volle zakken juwelen 

en horloges. Pierre zette de achtervolging in. 

Met succes. De gestolen goederen kwamen 

terecht.  Ook in Kallo, een bijhuis, werd 

ingebroken. In 1999 gebeurde in hun winkel de 

eerste ramkraak van Vlaanderen.  Sindsdien zijn 

de beschermingsmaatregelen erg toegenomen. 

Optiek Van den Camp blijft een juweeltje in 

Melsele dorp. Daar kunnen wij alleen maar fier 

op zijn. 

Melsele is erg veranderd.

We kregen een mailtje binnen van iemand uit het Antwerpse, op zoek naar een frisse neus. In 

Melsele zou dat wel lukken, dacht hij.  Walter Decoene was hier in zijn jeugdjaren nog geweest. 

Walter is redacteur van Blauwtong,  een satirische dorpskrant uit Aartselaar. Hij schreef voor 

ons zijn indrukken over zijn bezoek aan Melsele  neer. Het  leest als een gedicht. Wat is alles toch 

veranderd. Het enige herkenningspunt dat nog gebleven is, is de kerk. 

Zonnig en pittig fris.

Tijd om op Linkeroever een frisse neus te halen.

Met mijn vriendin Elka tram ik met lijn 3 tot aan de P+R.

In Melsele moeten we zeker nog een stukje vrij landschap vinden.

We stappen dus in die richting

en nemen de eerste kruising rechts.

Wat is het hier toch veranderd sinds mijn kinderjaren.

De vlakte die we voor de februarivloed van 1953 insloegen

is al lang volgebouwd met nette burgerwoningen.

Wat is Vlaanderen toch ‘rijk’ geworden.

We lopen een eindje rond het dorp

passeren de schrijverswijk

en landen uiteindelijk aan de kerk.

‘t Was moeilijk om een originele foto te schieten,

maar net voor we terug op een bus stapten

lukte dat toch nog.

Groet!

Walter

p.s.: Volgende keer vraag ik jullie vooraf wandeladvies.
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Dat het gemeentebestuur  plannen heeft om PC 

Sabot, het vroegere parochiehuis te slopen en er 

een nieuw, sociaal project  te realiseren is al langer 

geweten. Maar hoe concreet zijn die plannen al?  

Dirk Van Esbroeck, voorzitter van het OCMW 

en Ann Cools, voorzitter van de Gewestelijke 

Maatschappij voor Huisvesting  (GMH) Beveren 

schetsen de stand van zaken.

Kopen en verkopen

De verkoop van  PC Sabot is al gebeurd in 

augustus 2015. De gemeente, die PC Sabot in 

2011 aankocht van vzw Parochiale Werken, heeft 

in augustus 2015 zelf het gebouwencomplex  

verkocht  aan de huisvestingsmaatschappij.

Het CM-gebouw  is door de vzw Parochiale 

Werken verkocht aan het OCMW in december 

2015.  Daarnaast waren er ook nog een aantal 

appartementen in de Hazaarddam, ook eigendom 

van het OCMW die in dit project mee opgenomen 

worden.

Project met twee kanten

In het nieuwe project werken de twee eigenaars, 

OCMW en GMH samen. 

De verdeling is als volgt: aan de kant van de Grote 

Baan (de ‘Huisvestingskant’) komt een mix van  

sociale appartementen, van verschillende grootte.  

Mogelijk 14 à 15, dat hangt af van het ontwerp.

Aan de kant van de Hazaarddam (de ‘OCMW-

kant’)  zullen 25 à 30 assistentiewoningen (of 

serviceflats) komen. Op de tweede verdieping van 

dit nieuwe gebouw komt een oversteek naar 

Woonzorgcentrum Briels.  In geval van nood 

kunnen verpleegkundigen zo de bewoners van de 

assistentieflats makkelijk bereiken.

Op het gelijkvloers komt op vraag van heel 

wat verenigingen een  ontmoetingscentrum. 

met een zaal die geschikt is voor feesten, een 

keuken, en een aantal vergaderruimten, o.a. een 

repetitieruimte voor de fanfare. 

CM-gebouw nu en in de toekomst

Het CM-gebouw blijft in eerste instantie bestaan. 

Momenteel krijgt een aantal vluchtelingenkinderen 

van Fort Sint Marie daar les.  Het gebouw zal 

terug worden opgeknapt , en de lift hersteld, zodat 

er weer een aantal diensten voor senioren mogelijk 

zijn. Dan kunnen  de verenigingen als Ziekenzorg 

en Okra er terug terecht. Er komt ruimte om te 

vergaderen, en misschien ook een computerklas. 

Maar als het grote project klaar zal zijn, zal daar 

voor deze verenigingen plaats worden voorzien, 

en wordt het CM-gebouw ook afgebroken.  Maar 

dan zijn we al heel wat jaren verder. 

Architectenwedstrijd

Heel dit project zal door één architect of 

architectenbureau worden gerealiseerd. Daartoe 

wordt binnenkort een wedstrijd uitgeschreven. 

Eind van dit jaar zou dan een architect worden 

aangeduid.

Met wat geluk kan er dan worden begonnen eind 

2018, begin 2019.

En de bib?

Zoals je in vorig nummer kon lezen, zal eind dit 

jaar heel wat ruimte vrijkomen in OC Boerenpoort, 

omdat de volkshogeschool Vorming Plus, die er 

nu de bovenverdieping betrekt, naar een locatie 

in Sint-Niklaas verhuist.  De bibliotheek zal daar 

dan terecht kunnen, en er komen ook vergader- of 

repetitieruimten voor de verenigingen.  

De dansschool , een privé-initiatief die nu PC 

Sabot nog gebruikt, heeft nog even tijd om op 

zoek te gaan naar een nieuwe locatie.

AR

De gemeenteraad

29 december

- Schepen Peter Deckers (CD&V) neemt afscheid van 

de raad en Dominique Tielens (N-VA) volgt hem op. De 

wissel tussen de twee coalitiepartners was in het begin van 

de legislatuur afgesproken.

26 januari

- De gemeenteraad telt twee nieuwe leden. Voor CD&V 

vervangt Ine Lemmens uit Melsele Peter Deckers en bij 

Groen is Stijn De Munck uit Beveren het nieuwe raadslid. 

Ludo De Block nam eveneens afscheid van de raad.

Collegezittingen gemeente 

Beveren

14 december

- In de Melseelse sporthal wordt een zijklapbare 

wandbasketdoel aangekocht voor 7.635 euro.

- De binnenruimte van het lokaal van de schutters Sint-

Barbara in Melsele wordt gesaneerd. Er wordt een bedrag 

van 22.379 euro voorzien.

- Het college gaat akkoord dat S&R De Meerminnen 

haar tarieven mag laten stijgen voor zowel het recreatief 

zwemmen, als voor de sporters en scholen. De 

openingsuren op zaterdag en zondag worden gewijzigd.

4 januari

- Halverwege de termijn van de coalitie CD&V-N-VA 

verdeelt men een aantal bevoegdheden. Nieuwe schepen 

is Dominique Tielens (N-VA) die Peter Deckers (CD&V) 

vervangt. Zij wordt schepen van milieubeleid, toerisme, 

dierenwelzijn en informatiseringsbeleid. Dat betekent 

echter niet dat N-VA de bevoegdheden overneemt van 

Deckers. Die worden bij andere CD&V-schepenen 

gevoegd. Vooral burgemeester Van De Vijver neemt er 

heel wat van voor zijn rekening.

18 januari

- Het college gaat akkoord om de openbare verlichting in 

de fietsverbinding van de Jan Bekenshoek met de Grote 

Baan (N70) ’s morgens terug te laten branden. Ze nemen 

deze maatregel om de veiligheid voor de schoolgaande 

jeugd te verhogen.

25 januari

- Het college gaat het Aardbeicomité officieel erkennen. 

Ze gaat ook verder de traditionele aardbeienfeesten met 

aardbeientoonstelling ondersteunen.

- Er komt een infokiosk over het landschapspark van de 

Molenbeek langs het graspad via de Grote Baan.

Nostalchiro.
De leiding van Chiro Ieweko nodigt iedereen graag uit 

voor het feest van het jaar: NostalCHIRO!  

Een feest voor chirovrienden en sympathisanten op 19 

maart. 

Iedereen is welkom vanaf 20 uur! De inkom bedraagt 5 

euro, inclusief een glaasje cava.  

Vanaf 21 uur zal Dj. Randy zorgen voor verschillende 

dansplaatjes waarop we onze dansbenen eens los kunnen 

gooien. 

Het feest gaat door in De Kadans. 

Van 15 uur tot 17 uur kunnen ook de kinderen komen mee 

feesten op onze bangelijke kinderfuif ten voordele van de 

tip-tiens! Dit is voor alle kinderen. 

De Zeven Kruiswoorden.

Willem Vermandere zingt zondag 20 maart  om 19.30u. 

Plaats: Sint-Jacobuskerk 

in Haasdonk. Kaarten: 14 

euro (voorverkoop)  en 

15 euro (aan de kassa). 

Kaarten verkrijgbaar bij 

Walter en Lief Janssens-

Maes, Dw.Kromstraat 

6. Tel: 03 775 16 61 De 

opbrengst gaat naar de 

junglekinderen in India 

en naar de  kansarmen in 

onze streek.

Parochiehuis en CM-gebouw:  

stand van zaken
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Kris Ryckaert componeert mini-opera 

‘SpitSbergen’ in de abdij van tongerlo

Een week op retraite tussen de paters 

Enkele jaren geleden bezocht ik toevallig de abdij van Maredsous. Mijn aandacht werd toen 

getrokken door een bordje ‘huur hier een gastenkamer’. Op weg naar huis kreeg ik ineens een idee: 

dat is het, hier kan ik muziek komen schrijven in alle stilte. Ik maakte rechtsomkeer en boekte 

diezelfde dag nog een meerdaags verblijf in Maredsous. En er zouden de komende jaren nog twee 

componeerverblijven volgen.  

Begin november 2015 borrelde de muzikale inspiratie weer op. Mijn hoofd zat vol met ijsberen, 

een stralende zon, nozems van Nozon, een gevangen zon, diepe duistere donkerte, een droom van 

Mathilde en Ariyeta, de zonne-engel. In een ander vakje in mijn hoofd zaten nog een pak ongebruikte 

melodieën. Ik besloot de zon en de ijsberen aan de melodieën te koppelen en dit in een mini-opera te 

gieten met de naam ‘Spitsbergen’. 

Nu nog tijd vinden om mijn inspiratie op papier te zetten. En de lokroep van de abdij klonk weer. Ik 

besloot eens een andere abdij te proberen.

Ik belde naar de abdij van West-Vleteren  (maar dat pakte jammer genoeg niet), naar een klooster 

bij de zusters in Brugge (maar die hadden geen kamers vrij) en kwam uiteindelijk in contact met 

de gastenbroeder van de abdij van Tongerlo. En of ik welkom was, ‘Tuurlijk mag jij hier komen 

componeren’. En zo geschiedde.

Enkele dagen later arriveerde ik op een donkere zaterdagavond in de abdij. Ivo, de gastenbroeder 

waarmee ik gemaild had, ontving me hartelijk. Mijn kinderen Lieke en Joppe werden even stil van 

de verschijning van de man met de witte baard en het witte kleed maar hij stelde hen al snel op hun 

gemak. 

 Hij bracht me naar mijn kamer. Tot mijn verbazing bleek dit niet in de abdij zelf te zijn maar in een 

apart huisje, naast de middenkoer. Het was veel meer dan een kamer: er was een gang waar ik in mijn 

fiets kon zetten, een woonkamertje en een aparte slaapkamer. En een aparte douche en toilet. Een pak 

meer luxe dan ik gewoon was dan in Maredsous.

De volgende morgen was ik om 8 uur present aan het ontbijt, samen met Ivo en 3 andere gasten. Zij 

zouden mijn enige praatgezellen worden voor de komende 6 dagen.

En nu aan de slag, componeren maar. Ik installeer me met mijn laptop en sluit er een mini-piano’tje 

op aan. Ik check of ik via wifi internet kan ontvangen maar dat blijkt niet het geval te zijn. Gelukkig 

maar, denk ik dan. Zo kan ik me niet laten afleiden en kan ik me optimaal concentreren op mijn taak 

waarvoor ik hier ben: componeren, componeren, componeren, …

De eerste noot neerschrijven van een nieuwe compositie is altijd een speciaal moment. Welke 

toonaard, welke ritme en aan welk instrument vertrouw ik de eerste noot toe. Na een inwendige 

argumentatie met mezelf besluit in als eerste noot een sol toe te kennen aan de bas van de piano. 

Vanaf dan loopt het componeren heel vlot. De stilte en de rust van de abdij geven me inspiratie. Ik 

krabbel een verhaal op papier en zet het dan om in noten. Terwijl de muzieklijnen evolueren, evolueert 

ook het verhaal mee. 

De andere gasten, waarmee ik 3 keer per dag de maaltijd neem, zijn benieuwd naar de stand van zaken. 

Elke dag vertel ik hen hoe het verhaal evolueert: de ijsberen hebben een complot gesmeed met Nozon 

en ze zijn van plan de zon gevangen te nemen …

Ze luisteren geboeid en zijn benieuwd hoe dat afloopt. Ik ook want een einde heb ik nog niet …

Dinsdagavond. Een van de gastenbroeders verjaart en ik word uitgenodigd op een verjaardagsdrink 

in de abdij. Samen met enkele andere paters, jong en oud, drinken we samen een flesje wijn en enkel 

Tongerlo’s uit, een van de oudere paters vertelt over zijn verleden in Congo. Een boeiende en leerrijke 

avond …

Over Tongerlo’s gesproken, elke ‘gast’ mag tussendoor een Tongerlo’ke drinken, mits aanduiding van 

een streepje op de lijst, die op het einde van het verblijf wordt afgerekend. Ik voel me net terug op 

kamp en de Tongerlo Prior blijkt een inspirerend biertje …

’s Morgens word ik wakker door 2 vrouwenstemmen in de kamer naast me. Zij babbelen 

onophoudelijk en ik hoor allerlei ‘keuken-activiteiten’. Ik steek mijn hoofd even binnen en zie dat ze 

hosties aan het maken zijn. Dat weten we dan ook weeral.

‘Heb jij het laatste avondmaal van Da Vinci al eens gezien, Kris?’, vraagt gastenbroeder Ivo me? Ik 

knik van nee. ‘Wel, als je tijd hebt, kom dan straks om 10.30 uur naar ons museum, er komt vandaag 

een klas op bezoek, dus sluit maar aan.‘

Ik zit als allereerste in het museum en kan mijn ogen niet geloven. Voor mij hangt Het Laatste 

Avondmaal van Da Vinci, levensecht. Maar het blijkt een waarheidsgetrouwe replica (van 1506-1507). 

Het verschil is echter nauwelijks merkbaar. Broeder Ivo vertelt de leerlingen het verhaal van de replica 

en hoe het in Tongerlo verzeild is geraakt. 

De kopie is getekend door leerlingen van Da Vinci en de Jezus en Johannes zouden door Da Vinci 

zelf geschilderd zijn. Alweer een kei-interessant verhaal. De Norbertijnen-paters en de abdij zitten vol 

verhalen. En ik ben er dol op.

In Tongerlo zijn de gebeden en missen voor de gasten niet verplicht om te volgen maar ik pik er toch 

een paar mee. Ik ben verrast door de muziek, luister aandachtig naar de akkoorden van het orgel, de 

uitstekende stemmen van de paters en zing samen met de paters uit het Tongerlo-zangboek.

In mijn verhaal en compositie ben ik ondertussen in de diepe duisternis beland. De zon is gevangen 

genomen. De zonne-engel Ariyeta heeft het slechte nieuws gebracht (een rockriff met een sopraan 

erboven, geweldig … ) en de muzikale duisternis treedt in. Andere halve dag lang bevind ik me in 

diepe bassen en trage donkere toonaarden. Ik word er zelf een beetje depri van en besluit het verhaal 

een wending te geven: Mathilde, een jong meisje van 11 droomt over de zon, over haar stralen, 

over dansen in het gras op blote voeten, … Muzikaal ontspruit er een licht stralend walsje op mijn 

laptopscherm. 

De andere gasten en ik groeien ondertussen steeds dichter naar elkaar toe. Jeannine toont me haar 

kamer, een mooie kamer in de hoek van de abdij. Een kamer met een schitterend uitzicht. En met een 

andere gast, Jan, ga ik op donderdagmiddag iets eten in de taverne rechtover de abdij. Hij is concierge 

in het Begijnenhof in Gent en schildert in zijn vrije tijd, schilderijen wel te verstaan. Hij is uitermate 

gefascineerd door mijn verhaal over Spitsbergen en is benieuwd naar de muziek.

Ik besluit hem eens uit te nodigen voor een luistersessie in mijn kamer op mijn laptop. 

Ik vind het zelf wel een beetje spannend want hij is de allereerste persoon aan wie ik het laat horen. De 

muziek klinkt allemaal heel digitaal, maar hij luistert aandachtig naar de melodieën van Ariyeta en is 

gecharmeerd door de muziek van ‘de droom van Mathilde’. 

‘Maar Kris, zo mooi. Je hebt een opera gecomponeerd’, zegt hij. Ik dank hem voor zijn mooie 

complimenten. Vanaf dan besluit ik Spitsbergen een ‘mini-opera’ te noemen, een stuk voor orkest en 

zang van een half uur.

Mijn weekje Tongerlo zit erop, mijn ideeën staan op papier, dus tijd om naar huis te gaan.

Enkele weken later ontvang ik een mail van de dochter van Jeannine, om mijn adres te vragen. En 

ik stuur het haar door. Met de feestdagen belandt er een kaartje met bijgevoegde hartjes in mijn 

brievenbus, een kaartje van Jeannine (79 jaar). Superschattig.

De abdij van Tongerlo, de parters en de andere gasten, zij hebben voortaan een apart plaatsje in mijn 

hartje. En ik kom er zeker terug. Om te beginnen in 2016 …

‘Frater’ Kris 

Wil je de première meemaken van de mini-opera Spitsbergen? Bestel dan nu  je tickets voor zaterdag 

26 en 28 maart (Paasmaandag) in CC Ter Vesten.

Meer info en tickets via www.hetorkestvanderodemuizen.be

OPrOEP

Ik ben dit jaar begonnen met mensen te zoeken die hun taxushaag willen laten 

snoeien en doneren aan ‘kom op tegen kanker’. Ik kan een folder bezorgen met 

de nodige informatie.

groeten

Lou Heyrman

Willem Elsschotlaan 33 ,   9120 Melsele

Beste Lezer,

Deze Bombardon is de eerste van 2016. We danken u voor je herabonnering.  Als er in 

deze Bombardon een overschrijving steekt, betekent dit dat je abonnement voor 2016 

nog niet vernieuwd is. Het is een vergetelheid wellicht. Je kan het goed maken door in de 

komende maand 4 euro te bezorgen aan medewerkers of dit bedrag over te schrijven op 

rek.nr. BE79 0012 2718 9133 met vermelding van je naam en adres. Tweemaandelijks 

komen we bij  jou terecht met heel wat nieuws uit  het dorp. 

Zondag 28 februari was de start van het wielerseizoen voor de Melseelse 

wielertoeristen. Ze begonnen het seizoen met een fietswijding aan de kapel van 

Gaverland. Alle Melseelse wielerclubs waren aanwezig.  Op de foto wielerclub Blijf 

Jong , goed ingeduffeld tegen de vrieskoude.

Start van het nieuw seizoen  

met fietsenwijding.

bombardon173.indd   6 2/03/2016   21:10:43



Eerlijk nieuws uit de wereldwinkel

Deze keer kom je in deze rubriek alles te weten over fairtrade thee.

Een kopje warme, geurige thee drinken, is even zalig wegdromen naar exotischer oorden. 

Theeboer zijn in het Zuiden is minder een droom. Grote bedrijven spelen onder één hoedje 

op de internationale theemarkt. Ze spreken onderling af welke prijs ze maximaal willen 

betalen en manipuleren het spel van vraag en aanbod. Kleine boerenorganisaties zijn in 

dit oneerlijke machtspel maar pionnen. In de wereldwinkel vind je bijvoorbeeld  thee uit 

Sri Lanka, het oude Ceylon. Dit eiland ligt in de kern van de boeddhistische cultuur en 

is vandaag dé toeristische trekpleister in de Indische Oceaan. Brede zandstranden, een 

helblauwe zee om in te snorkelen, indrukwekkende historische sites en… uitgestrekte 

theeplantages. Thee is een van de gewassen die Sri Lanka wereldwijd bekendheid geven. 

Hoog tijd dat de theeboeren daar zelf ook iets aan hebben, niet? Een postkaart met een 

panoramisch zicht over uitgestrekte theeplantages mag dan wel indruk maken op het 

thuisfront, toch is wat erachter zit niet zo’n idyllisch plaatje. De grote bedrijven die de 

plantages beheren, behandelen de theepluksters bijna als slaven. Uren werken ze gebukt 

onder de brandende zon, met  pijnlijke voeten die aangetast zijn door de pesticiden die het 

onkruid van de plantages moeten weghouden en dit voor een belachelijk loontje. Dat het 

ook anders kan is te zien bij Biofoods, de partner van Oxfam en leverancier van thee in Sri 

Lanka: geen monocultuur of chemische middelen, maar juweeltjes van theetuinen waarin 

ook fruitbomen en kruiden groeien (zoals de peper die je in de Oxfam-Wereldwinkel vindt). 

Deze mengteelt vermijdt de ecologische nadelen van een monocultuur en zorgt ervoor dat de 

boeren voor hun inkomen niet afhankelijk zijn van het slagen van één gewas. De theeboeren 

zijn verenigd in associaties en leveren hun biothee aan Biofoods, die voor de verwerking 

van de verse theeblaadjes zorgt, de verpakking en verkoop. Biofoods begeleidt en versterkt 

op zijn beurt ook de boerenassociaties. Boeren hebben er alle baat bij hun thee te verkopen 

langs andere wegen dan de veiling. Biofoods verkoopt de thee in lokale fairdtradewinkels 

en exporteert de thee aan fairtrade voorwaarden. Zo koopt Oxfam-Wereldwinkels de thee 

rechtstreeks van Biofoods, zonder tussenschakels. De boeren, bij Biofoods aangesloten, zijn 

beter af dan de arbeiders op de plantages van de grote internationale theebedrijven. 

Zin in een kopje thee? Kom kijken naar het theeassortiment in de wereldwinkel: je vindt er 

losse thee, of in builtjes, zwarte of groene thee, rooibosthee, thee met smaakjes,… of een 

leuke theepot of theetas. De vrijwilliger van dienst helpt je graag verder.

Welkom op woensdag van 9:30 tot 12:30u, op vrijdag van 14:30 tot 17:30u en op zaterdag 

van 9:30 tot 12:30u in de Dambrugstraat 3 in Melsele (achter het parochiesecretariaat).

Emiel Verhoeven fietst naar 

Compostela.

Emiel Verhoeven vertrekt op 30 april naar Compostela met 

metgezellen: Jef en Staf. Ze doen de tocht met de fiets. Emiel 

is voorzitter van de wijkgemeenschap De Vesten. Voor de tocht 

laten ze  T-shirts en polo’s drukken en vragen deze pelgrims 

sponsoring ten voordele van  De Klaproos. Je kan het bedrag, 

hoe klein ook, storten op rek. BE89 7555 4950 8285 van E. 

Verhoeven met vermelding De Klaproos. Je kan meer info vernemen via www.facebook.

com/groups/compostela2016 of via de compostela site 

http://emiliocompostela.jimdo.com

Gevleugeld.

De trouwe lezer van Bombardon weet dat we telkens graag plaats maken voor 

een stukje poëzie. Misschien jouw moment om even te blijven zitten, even traag 

mogen zijn, even mijmeren, even wegdromen met woorden…

Eind januari werden, naar aanleiding van de jaarlijkse poëzieweek, opnieuw 

enkele opmerkelijke dichtbundels bekroond. De vakjury bekroonde ruth Lasters 

met de Herman de Coninckprijs 2016 voor haar dichtbundel ‘Lichtmeters’. Een 

fragment hieruit:

Glas

Eis wandelrecht op het zand waaruit men je nieuwe ruiten

maakt. Het kijken door vensters is allicht anders als je op de ragfijne

witheid waaruit ze vervaardigd zijn eerst hebt gewankeld. Ja zo,

weifelachtig, je wil toch ook niet doorheen het glas dat dit straks

wordt alles vastberaden Zien zonder enig gissen is als gewant 

brood kneden. En nu wat korrels laten glippen door je vingers

opdat je net zo, doorheen dit toekomstige raam, je blik in iemands

blik kan laten glijden met evenveel uitdrukkingsfracties. Vraag tot slot 

of het alstublieft mogelijk is om de oude, te vervangen ruiten opnieuw

tot zand, in een emmer, ondoorzichtig

en dus eindelijk werkelijk zélf

bekijkbaar. 

Jeroen Theunissen kaapte de publieksprijs weg met zijn gedicht ‘Kijk naar 

de daken’ uit zijn nieuwe dichtbundel ‘Hier woon je’. Een bijzonder tot de 

verbeelding sprekend gedicht: 

Kijk naar de daken, kind, bescherming

voor jou, voor mij, voor ons, voor velen,

nu nog door vaklui geplaatst, binnenkort

misschien 3D-geprint.

Wie in een huis woont, kind, vergeet

dat daken zelf geen daken hebben,

klimop danst op huis

naar het dak toe, dak ontvangt klimop.

Vormen en mensen in huizen

onverstaanbaar op weg, gelukkig

door het dak in roekeloosheid gestuit.

Ik hoop af en toe voor jou een dak te zijn

in deze stad, dit land, ik zal beschutten,

winnaars verliezers, maar ik maak

plaats wanneer je de sterren bekijkt. 

Vogelvrij? 

Eind december trok een klein 

krantenartikeltje onze aandacht: ‘Vlaamse 

Regering verklaart zes vogels vogelvrij’. 

Een heel nefaste beslissing voor kraai, kauw, 

ekster, gaai, spreeuw en overzomerende 

brandganzen. Op die laatste na, zijn het 

sinds eeuwen, vogels van bij ons. Ze zullen 

voortaan op hun tellen moeten passen omdat 

ze met deze beslissing alle wettelijke bescherming verliezen, ook al zijn ze nog steeds 

wettelijk beschermd volgens de Europese Vogelrichtlijn. Niet zo’n doordachte beslissing 

dus van onze Vlaamse Excellenties, vooral omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat 

deze vogels plots meer schade zouden aanrichten dan in het verleden. Bovendien heeft 

vogelvrij verklaren bij deze soorten geen enkele zin want kraaien bijvoorbeeld, leggen 

net meer eieren wanneer ze bestreden worden. 

Nu zijn kraaiachtigen in bepaalde periodes van het jaar wellicht wel de kwajongens 

van het veld en zijn ze in ons collectief geheugen de meest misprezen vogelfamilie 

onder onze zangvogels, maar sympathiek of niet, onze kraaiachtigen zijn stuk voor stuk 

interessante, intelligente en nuttige vogels. Niet vergeten dat hun voeding o.a. uit slakken, 

schadelijke insectenlarven van kevers en (langpoot)muggen bestaat. Ook spreeuwen, 

wiens populatie zienderogen afneemt, eten een aardige hoeveelheid larven.

In vele gevallen is het niet de vogel, maar de mens die de oorzaak is van eventuele 

problemen of overpopulatie. Het komt er dus op aan dat we ons historisch landschap 

met hoge (Canada)populieren en houtwallen rond akkers en weilanden voldoende 

beschermen of heraanplanten. Ook de zorg voor minder kale tuinen, zodat we de 

jongen van kleine zangvogels voldoende schuilplaatsen bieden (struiken en verwilderde 

hoekjes). Op die manier dragen we mee bij tot de bescherming van het ecosysteem, ‘the 

circle of life’…

Nieuws van de wijkinspecteurs.
SAMENWERKING MET DIENST BEVOLKING

Nadat Melsele jarenlang geen eigen politiemensen meer had, werd er sinds 1995 voor geopteerd 

om opnieuw wijkinspecteurs in te zetten in uw deelgemeente. Al die tijd opereert uw wijkdienst 

vanuit het wijkkantoor in het voormalige gemeentehuis op het Kerkplein. Momenteel gonst 

het evenwel van geruchten dat we ons wijkkantoor zouden verlaten en verhuizen naar OC 

BOERENPOORT. Tot op heden hebben wij evenwel geen zicht op de huidige stand van zaken 

in dit dossier. Maar een verhuis behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Wie reeds bij ons op het kantoor is geweest, zal  wel weten dat wij soms intensief samenwerken 

met de lokale dienst bevolking van de gemeente Beveren. Een verhuis van uw wijkdienst zou 

dan ook automatisch een verhuis van deze gemeentedienst inhouden. Doordat wij in hetzelfde 

lokaal zitten zijn wij ook op de hoogte van enkele prangende vragen of opmerkingen waarmee 

onze collega’s veelvuldig worden geconfronteerd. Wij wensen van deze gelegenheid dan ook 

gebruik te maken om dit even aan te kaarten.

Bewoners van Melsele dienen zich allen aan te bieden bij de lokale dienst bevolking om een 

identiteitskaart aan te vragen of deze te vernieuwen. Hierbij dient u steeds in het bezit te zijn 

van uw huidige identiteitskaart of, zo u deze niet meer bezit, van een attest van verlies dat door 

de politie wordt afgeleverd. Een nieuwe identiteitskaart kost 18,- euro die u zowel cash of via 

bankcontact kunt betalen. U dient tevens steeds in het bezit te zijn van een recente (!) pasfoto. 

Dit mag dus nooit dezelfde foto zijn als op uw vorige identiteitskaart. Al te vaak horen wij 

gefrustreerde opmerkingen van bewoners die hiermee worden geconfronteerd. Dit betreft een 

richtlijn die wordt opgelegd vanuit het  ministerie van Binnenlandse Zaken en ondermeer dient 

om het risico te vermijden op niet meer gelijkende foto’s omdat de identiteitskaarten  nu tien 

jaar geldig blijven. Let er dus op dat u steeds nieuwe, onbeschadigde foto’s bij u hebt wanneer 

u zich bij deze dienst aanbiedt.

Deze richtlijn geldt trouwens ook voor ouders die een kids-ID aanvragen. Dit is nog steeds 

geen verplichting tenzij u met uw kinderen naar het buitenland gaat. Zowel uw kind als één 

van de ouders moet bij de aanvraag aanwezig  zijn. Wordt uw kind twaalf dan blijft zijn kids-

ID geldig tot de datum die op het document vermeld staat. Het staat u als ouder echter vrij om 

vanaf hun twaalf jaar reeds een identiteitskaart aan te vragen.

Reist uw minderjarige zoon of dochter zonder u als ouder naar het buitenland, bv. bij 

schoolreizen, dan dient u steeds bij de dienst bevolking een reistoelating aan te vragen. U krijgt 

dan een meertalig document dat ze bij zich moeten houden wanneer ze zich in het buitenland 

bevinden.

Het lijkt ons nuttig om u via dit artikel toch even wegwijs te maken in de administratieve 

molen waarin we met zijn allen dikwijls zitten en zo onnodige discussies en frustraties kunnen 

vermijden. 

Uw wijkinspecteurs.
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Tijdens het weekeind van 30 en 31 januari organiseerde Gym 

Waasland een recreatietoernooi in de sportzaal ’t Wit Zand. De 

deelnemers (595)kwamen zowat van overal. Na afloop ontving 
elke deelnemer een medaille. De speaker van dienst, Luk Van 

Haelst (kleine foto), praatte het hele gebeuren vlot aan elkaar. Als 

voorzitter van Gym Waasland feliciteerde hij de kinderen: “Wij zijn 

allemaal winnaars; jullie aan het toestel, de mensen achter de schermen en de vele vrijwilligers 

die dit mogelijk maken. Voor ons is iedereen winnaar en jullie zijn fantastisch!.”  Vele ouders en 

grootouders waren aanwezig om hun kind of kleinkind aan te moedigen. Ontroerend soms. Op 

de foto’s zie je de deelnemers van Gym Waasland in de categorie 6-7 jarigen(boven) en  11-12 

jarigen(onder) na het behalen van hun medaille. 

GYM-Waasland schitterde op haar toernooi. Geen glastuinbouwzone in Melsele! 

Steun het actiecomite en vul mee  

het bezwaarschrift in.

Deze keer hebben we voor de lezers van Bombardon een getuigenis vanuit het actiecomité. 

Mark Smet woont op den Es en is al jarenlang nauw betrokken. Hij is zelf aan het woord.

Onlangs vroeg me iemand: “Zeg Mark, hoe zit dat nu eigenlijk met die serres? Komen 

die er nu of niet”. Tja. Het is wel een hele tijd stil geweest rondom de plannen voor een 

glastuinbouwcluster van 60 hectare in Melsele. Je zou zelfs kunnen denken dat men 

uiteindelijk toch het gezond verstand heeft laten primeren, maar niets is minder waar. 

Ondanks de talrijke bezwaren tegen  het eerste uitvoeringsplan halverwege 2011 en de 

uiteindelijke vernietiging ervan door de Raad van State in 2014 is men bij de provincie er 

nog steeds vast van overtuigd dat clustering een noodzakelijkheid is om een competitieve 

glastuinbouwsector in Vlaanderen te behouden. Een nieuw uitvoeringsplan werd 

ondertussen ‘voorlopig vastgesteld’ door de provincieraad.

  

Als lid van het actiecomité ‘GTZ Melsele’ die de betrokken landbouwers en 

buurtbewoners vertegenwoordigt, voer ik nu, samen met de andere comitéleden , al jaren 

strijd tegen dit absurd plan. Ook het Beverse gemeentebestuur en alle Beverse politieke 

partijen geven inmiddels openlijk geen enkele steun meer aan het project. Iedereen is 

namelijk unaniem van mening dat in de huidige context en economische situatie dit plan 

totaal niet meer realistisch is. Zelfs toen een tijd geleden bleek dat er geen uitgesproken 

interesse meer was vanuit de lokale tuinbouw, bleef de provincie er toch alles aan doen om 

het project dwangmatig en halsstarrig uit te voeren.

Toekomst landbouw bedreigd 

Het plangebied van 60 hectare bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgronden. De aanwezige 

landbouwers, die het momenteel al moeilijk genoeg hebben, zien nu hun toekomst verder 

bedreigd. Hun gronden wegnemen voor een zogenaamd ‘algemeen belang’ betekent 

immers ook  het einde van hun eigen activiteiten. Het verlies van landbouwgrond door 

verkoop of onteigening kan niet gecompenseerd worden. De ‘grondbank’ heeft al jaren 

geen landbouwgrond meer.  Omdat gedwongen onteigening van landbouwgrond voor 

een glastuinbouwzone juridisch gezien wel eens moeilijk zou kunnen liggen, probeert de 

provincie nu gronden in hoog tempo en met alle mogelijke middelen van de eigenaars te 

verwerven.  Dit ‘kopen door bemiddeling’ gebeurt zuiver ten koste van de landbouwers, 

die zelf op zoek zijn naar nieuwe gronden. De landbouwers worden hier dus ernstig 

benadeeld tegenover hun collega-tuinders en dit is ten zeerste onrechtvaardig. 

Tuinders zijn zelfstandigen en zijn ook geen vragende partij om samen te gaan werken 

in een glastuinbouwcluster. Zij zoeken enkel naar mogelijkheden om hun activiteiten 

in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren.  Ook zij staan onder druk. In de huidige 

economische omstandigheden is schaalvergroting voor de meeste telers een must 

om te kunnen overleven. Zij zoeken steeds naar geschikte gronden om uit te breiden, 

maar ook onze boeren hebben grond nodig om te kunnen overleven. De overheid 

zou deze conflictsituatie beter kunnen bekijken en bijsturen in de belangen van alle 

vertegenwoordigers in deze moeilijke sector.

Open ruimte in Melsele verdwijnt

Clustering zal niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de landbouw, maar ook voor 

de aanwezige natuur en de ruimere omgeving van Melsele. Bewoners van de wijken 

Poenjaard en Es zullen onvermijdelijk een toenemende verkeersdruk ondervinden. Het 

aanwezige 60 ha groen en vooral de overgebleven open ruimte in Melsele waar nu fietsers 

en wandelaars regelmatig gebruik van maken, zal voor goed verdwijnen. De leefbaarheid 

van de aangrenzende woonkern Poenjaard zal door de nabijheid van een ‘glazen dorp’ 

ernstig worden gehypothekeerd. Concreet betekent dit dat het gebied ten zuiden van de 

spoorweg onherroepelijk van uitzicht en karakter zal veranderen.

Alternatieven? 

In het Vlaamse driesporenbeleid dat de provincie volgt, is clustering nochtans maar één 

manier om de tuinbouw te steunen. Zo zou men tuinders een betere begeleiding kunnen 

geven inzake administratie en vergunningen of zou men door bemiddeling op de private 

markt hen kunnen bijstaan wanneer zij kavels wensen aan te kopen. Ook het organiseren 

van groepsaankopen van grondstoffen en energie kan georganiseerd gebeuren. Tuinders 

kunnen zo hun eigen bedrijf behouden en kunnen dan op een natuurlijke manier uitbreiden 

en competitief blijven.

Samengevat heeft een glastuinbouwzone in Melsele geen enkel draagvlak. Het zal een 

nefaste invloed hebben op de aanwezige landbouw en het impliceert een negatieve impact 

op de leefbaarheid en de natuur in het algemeen. Het eventuele financiële voordeel dat 

gecreëerd zou kunnen worden voor enkele geïnteresseerde tuinbouwers weegt niet op 

tegen de vele nadelen.

Denkt u er ook zo over? Laat dan ook uw stem gelden! 

Dit kan eenvoudig door een persoonlijk bezwaarschrift in te vullen tijdens de inspraak 

periode die loopt vanaf  22 februari tot en met 21 april 2016.

Bombardon helpt u hier graag mee verder: wij voegen een standaard bezwaarschrift 

toe aan deze editie. Die mag u individueel ondertekenen en aarzel niet van meerdere 

handtekeningen te verzamelen van volwassenen.

Ondertekende bezwaarschriften kunnen terecht in deze postbussen:

- Gaverland: Gaverlandstraat 109 (Sidon De Coninck)

- Centrum: Hazaarddam 3 (Café De Repliek) en Molenbeekweg 17 (Bram Massar)

- Zuid: Parmastraat 51 (Greta De Vogel), Fortstraat 12 (François Rosiers), Heirbaan 144 

(Karel Steenssens) en Heirbaan 162 (Jan De Munck).

Melba speelde met succes ‘De Hofkes’.
In het weekeind van 26-28 februari speelde het Melseels Bijzonder Amateurstoneel  

(Melba)haar eerste toneelstuk in de Boerenpoort. De drie opvoeringen van ‘De Hofkes’ 

waren  uitverkocht. Na zes maanden van repeteren  was dit toneel een succes te 

noemen.  Elke speler kweet zich met grote toewijding aan zijn rol. Het stuk speelde in 

het dialect en de spelers kwamen daardoor ‘naturel’ en heel herkenbaar over.  Voor de 

jonge acteurs mag hun eerste podiumervaring  een succes genoemd worden.  Het stuk 

bleef  boeien tot op het einde. Er wacht Melba een boeiende een succesvolle toekomst. 

Melsele mag fier zijn op deze nieuwe vereniging. Spelers waren: Paul Verelst, Guido 

Van Leuvenhage, Stijn Janssens, Bart Helincks, Willem Provoost, Aline Heyninck, 

Marit Matthieu, Alexandra Stuer, Mila De Putter en Elke Coppens. 
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