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Zo leeft de Molenbeekweg en de Kruisbessen-

laan met het wijkcomité ‘De Stekelbeek’.

Dieter en Karolien Vanhee-Weekers, 

Jinte(6) en Juna(2,5) Molenbeekweg.

Dieter is van Kortrijk. Karolien is van Melsele. Ze 

leerden mekaar kennen in Leuven ti jdens hun 
studententi jd. Ze bleven er wonen en daar werd 
Jinte, hun eerste kindje, geboren. In oktober 2012 

verhuisden ze naar Melsele. 

Dieter: “Eerst dachten we aan de omgeving van Gent 

om ‘tussen’ onze beide families te wonen. Maar we 

wilden een oma dicht in de buurt. De man volgt de 

vrouw. Zo werd het Melsele. Een West-Vlaming voelt 

zich overal thuis.”

Karolien: “We hebben wel lang moeten zoeken. 

We zijn zo drie keer op weg geweest naar Melsele 

en telkens was de woning al verkocht voor we 

aankwamen. Eindelijk is het toch gelukt met dit huis. 

Ons tweede dochtertje Juna is hier geboren. 

Vanuit onze woonkamer hebben we een prachti g 
zicht op het park. Het park is onze voortuin en we 

hebben er geen onderhoud aan. We leven met de 

seizoenen mee.” 

Dieter: “We zien hier veel wandelaars en 

fi etsers. Het natuurgebied herbergt  heel veel 
vogelsoorten. Door de vele waterplassen hebben 

de kikkers hier ook een ideale plek. Als we de 

eendjes zien, dan is er veel water gevallen.”

Karolien: “Met de fi ets of te voet geraak je veilig 
in het dorp. Voor de kinderen is de afstand naar 

school ideaal. De mensen zeggen dat dit het 

schoonste stukje van Melsele is.“ 

Dieter: “De woningen zijn hier gebouwd sinds 

1999 en de buren komen zowat van overal. 

Het is een goede mix van alle leeft ijden. Bram 
vroeg me om of ik niet in het wijkcomité ‘De 

Stekelbeek’ wou komen. We woonden hier nog 

maar pas. In onze wijk bereiken we met zo’n 90 

brievenbussen, toch een 200tal mensen. We 

hebben een jaarlijks buurtf eest, een kubwedstrijd 
en een nieuwjaarsdrink. Het is hier goed wonen 

en we hebben goede buren. Onlangs deden we 

mee met de zwerfvuilacti e. Wat je dan allemaal 
aan afval vindt in dit prachti g natuurgebied…, 
onvoorstelbaar toch? Er komt ook wel zwerfvuil 

mee met de stroming, dat hier dan blijft  steken.“ 
Karolien zetelde ooit in de Beverse 
gemeenteraad voor C.D.&V. Bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezing wil ze er graag weer bij 

zijn. Dieter steunt haar daarin voor 100%. 

Thomas en Heidi Claus-Mertes, 

Milo (8), Quinten (5) en Lenah (3), 

Kruisbessenlaan.

Thomas is van Kortrijk en Heidi van Zoersel. 

Omwille van het werk woonden ze 5 jaar in 

Thailand. Daar werden Milo en Quinten geboren. 

Sedert 2012 wonen ze in de Kruisbessenlaan. 

Het is nu dicht bij Thomas’ werk op Linkeroever. 

Lenah is hier geboren. Voor de foto wisselt ze haar 

K3-kleedje voor een ballerina kleed. Dat is nog 

mooier. 

Wolken fascineren! Als kind lagen we in het gras en keken 

naar de drijvende wolken. ‘Dat is een kameel, kijk, daar 

een beer! En daar ...” Over de betovering van wolken lees 

je op pag.3.  Maar vergeet niet zelf  af en toe omhoog te 

kijken.

Voedsel dicht bij huis en van eigen kweek kan je halen bij 

Rudi en Lieve in de hoevewinkel. Naast groenten en fruit 

kweken ze ook bio kippen voor de eieren en het vlees. Lees 

op pag.6

Geschiedenis Molenbeekweg - Kruisbessenlaan

Deze wijk ontstond begin jaren 2000 als verlengde van de Mispellaan en Moerbeienlaan. De Molenbeekweg maakt 

in een grote bocht de verbinding tussen de eerder genoemde straten. De naam komt uiteraard van de nabijgelegen 

Molenbeek. Deze beek treedt regelmati g uit haar oevers. Daarom werden diverse wachtbekkens aangelegd. Tijdens 
intensieve regenval zwellen de putt en fors aan. De Molenbeek wordt ook nog de Grote Beek of Kloosterbeek genoemd.
De Kruisbessenlaan is een zijstraat van de Molenbeekweg. Een kruisbes of in de volksmond ‘stekelbees’ heeft  meestal 
stekende haartjes of ‘kroes’, kroezige haartjes op de schil. De vrucht is roodgroen van kleur. Het is een vrij grote bes. Al in 

1200 was er sprake van een ‘croeselbesie’ en België is nog een belangrijke exporteur van deze vrucht geweest.
Het acti eve wijkbestuur in deze 2 straten zorgt met haar bijnaam voor een samensmelti ng van beide straten: ‘de 
stekelbeek’.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004) en Het dialect van Beveren en zijn deelgemeenten (Herman Cools, 2000).

Lees verder op pag.2

Het zijn sterke vrouwen: Clara Tindemans, Rita Pijl, Maria 

Covents, Hilde Kenis, Maria Van de Vijver, Madeleine 

Hens, Ceciel Burm en Leonza Adriaenssens. Zij waren heel 

actief in KVLV. Ze werden bij hun afscheid gevierd door 

het huidige bestuur om hun grote inzet en verdiensten. 

Vrouwen met vaart, je leest over hun ervaringen binnen de 

beweging op pag.5

Bombardon: abonnementsprijs 4 euro, los nummer 0,80 euro. Tweemaandelijkse dorpsgazet van Melsele, mei 2016, jaargang 30, nr 187, afgiftekantoor Beveren P904073
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Heidi en Thomas: “Melsele is ook een goede 

balans tussen de stad en het platteland. Het is een 
aangename buurt. De kinderen kunnen te voet of 

met de fiets, over het bruggetje, naar hun school De 
Toren. Het park is dichtbij, je bent direct tussen het 

groen. Vlakbij heb je de E17, de expresweg en er is 

een station in de buurt. Het wordt nog beter met de 
fietsautostrade langsheen het spoor. Veiligheid is wel 
een grote troef.“

Heidi is lid van het wijkcomité: “We doen een 

beperkt aantal activiteiten zoals een speelstraat, een 
kubtornooi en een nieuwjaarsreceptie. We zoeken 
zoveel als mogelijk, alle bewoners te betrekken, al 

is dit niet eenvoudig. ’t Is wat zoeken naar de goede 

formule.”

Quinten uit het eerste leerjaar heeft zijn lentefeest. 
“‘t Is hier allemaal leuk”, zegt hij.

Jan en Nele Van Hoolst-Dereu, Kato(5) en 

Tijl(2), Molenbeekweg.

“Wat maakt het aangenaam om hier te wonen?” is 

onze vraag. 

“Kijk eens door het raam,” zegt Nele, ”Het is hier een 

rustgevende plek met het mooie landschapspark. We 

hebben een grote tuin voor ons.” 

Het prachtige groene landschap, dat zich als een 
schilderij vast zet op het raam, hoeft geen verdere 
uitleg. Wat een pracht! Nele is afkomstig van 
Wachtebeke en Jan is van Beveren. 
Jan: ”We zijn hier vijf jaar geleden komen wonen. 

Melsele heeft nog een dorpsmentaliteit, iedereen 

Jurgen en Inge Warmoeskerken-Paelinckx 

en dochter Caro(13).

Jurgen en Inge komen uit de Noorderkempen, uit 

Achterbroek, een gehuchtje bij Kalmthout. In 2000 

bouwden ze hun huis in de Kruisbessenlaan. Het was 

er nog één en al weiland. Zij waren zowat de eerste 

bewoners. Jurgen werkte in Zwijndrecht. Inge geeft les 
in het Kalmthoutse. Na het werk ging Jurgen wel eens 

een pintje drinken in De Mops. En zo zijn ze in Melsele 

gestrand. 

“We komen allebei uit een boerengat. In Achterbroek, 

een landbouwgemeente met ruim 2000 inwoners, 

gebeurde niet veel. De winkels sluiten één voor één, 

de bieb sloot haar deuren… Het was er wel heel mooi 
maar toch zo rustig stil…Hier heb je alles dichtbij. Je 
hebt Ter vesten en er is de stad heel dicht bij. Als we 

willen zitten we op een boogscheut van hier  tussen 
de koeien. De mentaliteit is hier ook totaal anders. 

Als de zon zich laat zien, zitten de terrasjes vol. Caro 
fietst met haar vriendinnen uit de buurt langs het 
wegeltje over Cortewalle naar Sint-Maarten. Veiliger 

kan niet. Als kind spraken ze af op het pleintje in de 

Kruisbessenlaan. Nu spreken ze af in het park bij de 

schommels. De schoolkinderen die langs de wegel 

naar huis fietsen stoppen daar ook om er even te 
schommelen vooraleer ze verder naar huis fietsen. 
Inge is aangesproken door Jan en Dieter om in het 

wijkcomité te komen. Dat is zo’n drie jaar geleden. 

Er is jaarlijks een nieuwjaarsdrink op het pleintje 

van de straat, kubben gebeurt op het grasveld, er 

is een fotozoektocht en een geocaching waarbij 

een voorwerp van de wijk verstopt zit. Iedereen 

kan via GPS of smartphone het voorwerp vinden. 

Twee keer per jaar wordt een speelstraat ingericht. 

Dit jaar plannen we een garageverkoop. Er is ook 

een babysitdienst opgestart waarbij jonge moeders 

beroep kunnen doen op iemand uit de wijk om op 

de kindjes te letten. Hier spelen veel kinderen op 
straat. Daarom zijn er ook speciale borden ‘zone 30’ 

geplaatst. We beschikken over enkele partytafels. Die 

worden uitgeleend aan de buurtbewoners bij een 

familiefeestje. Het doorgaand verkeer is bij momenten 

erg druk. Wij nemen de fiets  naar Beveren of Melsele. 
In de file staan met de auto? Waarom zouden we? 
We wonen hier heel goed, weg van de drukte en toch 

overal dicht bij.”

Jaarlijks is er een kub tornooi.  

Dit is de winnende ploeg van 2015.

Tijdens de Nieuwjaars 

drink wordt ook de 

prijs uitgereikt van de 

fotozoektocht.

De wijk telt drie leuke pleintjes 

waar  het comité haar tenten kan 

opslaan en waar kinderen bijeen 

komen. Op de foto het pleintje 

met zicht op de speeltuin onder 

een mooi wolkenspel !

kent iedereen. Met de kinderen die 

hier naar school lopen, leren we 

heel veel mensen kennen. Zij helpen 

je  bij de integratie. Ik deed jaren 
mee met de sportmarathon in de 

ploeg Maandagmorgen. Dit is een 

groot sportief en sociaal gebeuren in 
Melsele.“ 

Nele: “Naast het dorpse, heeft 
Melsele ook een ‘stads’ karakter. 

Er zijn restaurantjes in de buurt 

en gezellige terrasjes. Er was 

samenspraak met de gemeente om 

het park in te richten en de zone 30 

te realiseren. De grote foto erbij is 

van de kinderen uit de buurt, die 

de bestuurders aanzet om traag te 

rijden.”

Jan: “Ik ben lid van het wijkcomité en met de 

wijkpolitie hebben we de strijd aangebonden 
tegen hondenpoep. Dat heeft resultaat. We deden 
mee met de zwerfvuilactie om de buurt proper te 
houden. Mensen, die hier in de appartementen 

wonen, zijn iets moeilijker te bereiken. Op 15 mei 

is er een kubtornooi op het grasveld, gekoppeld 

aan een speelstraat voor de kinderen. In ’t najaar 

houden we een wandelzoektocht doorheen het 

natuurgebied. Met ons initiatief van geocaching, een 
vorm van moderne schattentocht, hebben we veel 
succes. Mensen zoeken dan met hun hand-GPS of 

smartphone waar de schat verborgen ligt. Zo wordt 

ons natuurpark gekend bij een breed publiek.“
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Foto: Victor Van Dessel

En ik riep: Scandinavië, en: eenden,

Daar gaat een dame, schapen met een herder -

De wond’ren werden woord en dreven verder,

Maar ‘k zag dat moeder met een glimlach weende. 

Wolken fascineren. Een mooie zonsopgang zien of een eindeloos genuanceerde 

avondschemering kan een intens geluksgevoel oproepen, een ervaring van 

schoonheid en ontdekking. We zijn even “niet van deze wereld”, uit de dagelijkse 

routine bevrijd.
 Zou iemand er je nuchtertjes op wijzen dat het “in die mooie wolken daar mistig, 
nat en koud is...” het zal je een zorg wezen: de betovering wordt er niet minder 

om, je gelooft gewoon je ogen, open om je te laten ontroeren, even niet bezig 
met de schorre kant der dingen.

Maar het bedrieglijke van een wolkenwereld is er natuurlijk wel. Het is mogelijk 

om met zijn kop in de wolken te lopen en de werkelijkheid niet te zien. Maar dat 

is een andere situatie.
“Op wolkjes” hebben we allemaal wel eens gelopen. En wie heeft als kind niet 
ooit het spel met de wolken gespeeld? Als de lucht een canvas wordt voor de 

projectie van je verbeelding.

Toen ik deze foto: “Wolken op Melseledijk”, te zien kreeg, moest ik daaraan 

denken en aan een gedicht van Martinus Nijhoff uit 1924 dat heel toepasselijk 
“De Wolken” heet.

“ Ik droeg nog kleine kleren, en ik lag

Lang-uit met moeder in de warme hei,

De wolken schoven boven ons voorbij

En moeder vroeg wat ‘k in de wolken zag.”

En ik riep: Scandinavië en eenden...”

Alsof de dichter een luik opent en je mee laat kijken naar een moment in het 

verleden dat hij naar het nu haalt:

Je ziet een paradijselijke situatie: moeder en kind in een eenvoudig 
vanzelfsprekend samenzijn, het kind in volle actie, als een kleine Adam de dingen 
scheppend met zijn verbeelding, ze enthousiast benoemend: ... eenden,/ Daar 

gaat een dame...Stralend beleeft het de volmaaktheid van zijn ervaring.
Hij ligt immers naast haar, languit, in de warme hei, veilig en geborgen. Wat het 

vers oproept is puur geluk. Omdat het op zo’n hoogst eenvoudige manier toont 

wat de meest rijke, diepst gekoesterde gebeurtenissen zijn in een mensenleven: 

niet de lawaaierige. Ons diepste verlangen betreft eenheid, ons diepste geluk de 
zeldzame momenten dat wij “in verbondenheid vallen” argeloos en pas achteraf 

beseffend, zoals in het gedicht de jongen die “Scandinavië...” roept en opgaat in 
zijn spel. 

Maar het is geen moment zonder schaduw. Er is in de ervaring van het kind 

iets ongrijpbaars. Gevoelig als het is neemt het heel de context op, volkomen 

in contact met het mysterie dat zich een eerste keer aandient als hij ziet “...dat 

moeder met een glimlach weende.” En dat hij later zal benoemen als “’t vreemde 

ding dat met zijn schaduw langs mijn leven streek”.

Later, als volwassene, zal het de bitterzoete ervaring beseffen dat wolken niet 
stilstaan maar vluchtig zijn: ze wentelen, ze drijven voorbij, het bestaan drijft 
voorbij, soms dwars door je heen. Je kunt het niet bijhouden, geen moment, je 

hebt het zo druk, je haast je om te leven... Pas later kan er misschien iets dagen, 

een moment van begrip en de cirkel is rond: “Nu schrei ik zelf...” 

Vér over de jaren kun je zien dat je hetzelfde beleeft als je ouders beleefden en 
dat zij beleefden wat hun ouders en dat je kind...

Niet de futiliteiten maar de essentie.

Toen kwam de tijd dat ‘k niet naar boven keek,
Ofschoon de hemel vol van wolken hing,

Ik greep niet naar de vlucht van ‘t vreemde ding

Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.

-Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide

En wijst mij wat hij in de wolken ziet,

Nu schrei ikzelf, en zie in het verschiet

De verre wolken waarom moeder schreide...

Nieuws voor kaartliefhebbers!

In café De Meester in de Schoolstraat kan je iedere donderdagnamiddag terecht 

voor een spelletje ‘kingen’, georganiseerd door de kaartclubs De Meester en 

Troef moeten we zien. Om 13.30u begint het spel, en iedereen die van kaarten 

houdt is welkom.

In café De Kadans kan je dan weer lessen volgen in het ‘bieden’, en dit op 

woensdagavonden 4, 11 en 18 mei, telkens om 20u. Dit is een organisatie van 

Troef moeten we zien. Vooraf inschrijven is niet nodig, en je betaalt enkel je 

drankverbruik. 

(info: patrick.vandermeulen1@telenet.be) 

“HAPPEN en STAPPEN doorheen KUNSTig MELSELE “

Op zaterdag 4 juni,

Een wandeling van 6km door Melsele,

Met een 10tal haltes,

Waar een lokale kunstenaar zijn kunsten laat zien,

En waar gezorgd wordt voor spijs en drank,

Met een kunstig optreden als afsluiter…

Vertrek aan de kerk om 16u15. 

Deelnemers schrijven tegen 31 mei 25€ per persoon over naar  
BE09 3770 6211 1157 met vermelding van naam.

Meer weten? Mail gerust: info@wezijnereensmeebuiten.org 

of via gsm: Wilfried 0486316446 of Gunther 0474835027.

Een activiteit van wezijnereensmeebuiten.

foto: kaarters van Okra in Briels.

Collegezittingen gemeente Beveren
 

29 maart:  -De gemeente vervangt een zijklapbaar 

wandbasketbaldoel in de Melseelse sporthal voor een 

bedrag van ruim 7.600 euro.  

11 april  -De gemeente verlengt de uitbating met het 
parochiecentrum Nieuwe Sabot met een jaar tot september 

2018.

De gemeenteraad besliste

23 februari - De gemeenteraad verleent toegang aan Fluxys 

om een nieuwe gasleiding te plaatsen naast het fietspad  
tussen de stations van Melsele en Beveren. - De raad ging 
akkoord om het woonuitbreidingsgebied Meersen-Zuid te 

verkavelen. Dit is gelegen ten westen van het Pareinpark 

achter de huizen langs de Grote Baan.

22 maart  -De gemeente draagt de havenpost van de 

brandweer op de Keetberglaan in Melsele over aan de 

Hulpverleningszone Waasland. Daarmee krijgt de gemeente 

bijna 8,7 miljoen euro terug in kas.  -Groen-sp.a kloeg het 

handhavingsbeleid van het gemeentebestuur aan rond 

bomenkap. Volgens raadslid Stijn De Munck laat vooral 
de opvolging van herplanting te wensen over. Het bestuur 
minimaliseert de kritiek.
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In de Vitrien.

Den Ouden Overzet,

Grote Baan 238 

tel.03/755.67.48

Den Ouden Overzet is een antiekwinkel en begon haar activiteit 35 jaar 

geleden in Burcht op de Kaai aan de Schelde. Dat verklaart ook de naam. 

De zaak verhuisde nadien naar Zwijndrecht om dan zo’n 25 jaar geleden 

definitief te landen in Melsele. Hier was de ruimte groot genoeg. Winkel, 

toonzaal en atelier reiken tot in de IJzerstraat. Je zou het niet zeggen als 

je naar de vitrine kijkt. De vitrine zelf toont een collectie antieke meubeltjes 

en heel wat romantische decoraties. Dat nodigt uit om binnen te gaan. 

In de grote winkelruimte ontdek je eigentijdse sfeerkamers en antieke 

meubelen. Het is een combinatie van hedendaags en antiek. In het atelier, 

verderop, vind je een hele verzameling aan niet gerestaureerde meubelen 

en sierstukken: kasten, tafels, stoelen, bedden, zetels, luchters, beelden, 

schilderijen… Het restaureren van meubels is een kunst. Misschien is 

kunst wat veel gezegd, maar het is in elk geval vakmanschap. Je moet het 

in de vingers hebben. Een winkel runnen is dat ook. De restauratie van 

meubels, groot en klein, gebeurt in eigen atelier. Heb je zelf antiek, dan 

kan de restauratie ervan hier gebeuren. De klanten komen van overal, 

zelfs van buiten de landsgrenzen, want echte antiekzaken zijn zeldzaam 

geworden. Zaakvoerders van deze prachtige zaak zijn Myriam en Eddy 

Van Den Bergh-Hofkens. Beiden zijn gediplomeerde antiekhandelaars 

en  -restaurateurs. Ze volgden 6 jaar opleiding en intense training in het 

herkennen van antieke meubelen en decoraties. ‘Het zit in de kleine 

details. Die opleiding was zwaar, maar de moeite,’ vertelt Myriam. De 

spreuk aan de muur tekent hun levensvisie:  ‘Een gast welkom heten is 

niet zo moeilijk. ’t Is moelijker om hem zich thuis te laten voelen.’  Myriam 

is een heel gedreven vrouw en slaagt er wonderwel in de bezoekers op 

hun gemak te stellen. Myriam: ‘Het oude huis dat hier vroeger stond, was 

van Norbert Weyn. Het was een café met filmzaal. Ik vond het een prachtig 

gebouw. Spijtig dat we dat moesten afbreken. Ik zou er graag een foto 

van hebben. Bestaat die? De N70-plannen voorzagen hier een groot rond 

punt. We wonen hier graag en met veel plezier. De mensen uit Melsele 

zijn vriendelijk, dat valt op. We geven jaarlijks een barbecue met de buren. 

Ik nam ook het initiatief om alle handelaars van de Grote Baan bijeen te 

brengen in een belangengroep. Op die manier geraken we aan concrete 

informatie over de plannen met de N70. ‘HaGroBa’ (Handelaars, Grote 

Baan) heet onze vereniging.’

Den Ouden Overzet kan je volgen op facebook en er is ook een prachtige 

website waar je heel wat info leest: www.antiekdenoudenoverzet.be of 

info@antiekdenoudenoverzet.be of op Twitter. Je kan in de zaak inloggen 

met Foursquare en gezellig pinnen op Pinterest. De openingsuren zijn 

van maandag tot zaterdag van 10u tot 12u en van 13u tot 18u. Woensdag 

gesloten. Ook zondag open van 14u tot 18u. Te bezoeken waard!

In memoriam Willy Vergauwen.
°Melsele, 21 november 1939. + 23 maart 2016.

Willy was gedurende jaren voorzitter van de biljartclub KDIB ( Koninklijke De Ivoren Bal). 
Biljarten was één van de hobby’s van Willy, wellicht wel de voornaamste. Mogen wij 
zeggen dat hij bezeten was van het groene laken? Wij biljarten op een Frans biljart; zonder 

gaten, zoals Raymond Ceulemans.

Komende van “Het Groene veld” werd Willy in 1977 lid van de “Ivoren Bal”, toen nog niet 
koninklijk. Hij speelde toen zowat 200 caramboles (8 moyenne –gemiddeld), wat aardig 

hoog is in onze kringen. 

In 1978 werd Willy lid van het bestuur en later ook spelleider en verantwoordelijke. 

De club KBIB was eerst gevestigd op de Glazenleeuw in het lokaal “De Samenkomst”. In 
1985 verhuisde de club naar de sporthal van Melsele, waar ze nu nog steeds haar lokaal 

heeft. We zitten daar zeer goed met onze 2 biljarts van zeer goede kwaliteit.

Na het overlijden van Hilaire De Wreede nam Willy de wimpel van het voorzitterschap 
over.

Bij een etentje onder clubgenoten was het dessert altijd een partijtje biljart; hetzij bij 
Raymond Ceulemans of bij Ludo Dielis.

In 1982 vierden Willy en zijn echtgenote Monique, samen met de leden, hun 20 jaar 

huwelijk, biljarter en zakenman.

Samen met Monique zorgde hij steeds voor boterhammen met spek en ei eren bij de 

interne tornooien en voor de aperitief bij het jaarlijks teerfeest. Onder de naam “Schaal 
Vergauwen” werd en wordt nog steeds een tornooi gespeeld. 

Willy was iemand die de kerk in het midden hield in de club, de plooien kon glad strijken 

met een kwinkslag en zo voor de nodige continuïteit zorgde. Met de resterende 18 
leden zullen wij verder doen.  Wij doen het alleen voor de sport, niets te verdienen en 

enkel voor de vriendschap. Wij zullen ons Willy herinneren als een aanwezig lid met veel 

kwaliteiten wat biljarten betreft maar ook en vooral als een goed mens.
Hugo Van de Velde.

EEN OPROEP van MELBA.

MELBA, het MELseels Bijzonder Amateurtheater, brengt nog dit jaar haar 2de 

productie. Er wordt gespeeld op 15, 16 en 17 december in de Boerenpoort. Om 
in de sfeer te blijven is er gekozen voor een kerstvoorstelling. De repetities starten 
eind augustus. Voor de voorstelling is men nog op zoek naar enkele kandidaten. 

Zij kunnen zich melden via www.toneelmelba.be of via Herman Vereecken, 

Gaverlandwegel 34. Tel: 0472563939

De Meiboom stelt tentoon

Kunstkring De Meiboom stelt voor de 49ste keer het werk van de eigen leden 

tentoon: schilderijen, pasteltekeningen, aquarel, assemblages, keramische 

beelden. Dit ter gelegenheid van de aardbeifeesten. 

De tentoonstelling, die plaatsvindt in OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat 31A 
en Grote Baan 183, is vrij toegankelijk op zaterdag 7 en zondag 8 mei, telkens 
van 13.30u tot 17.30u.
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Zeven bestuursleden en secretaris 

van KVLV geven de fakkel door.
Ik word voor Bombardon verwacht in de feestzaal van De Rode poort op de 

Heirbaan. Rond de tafel zitten Madeleine Hens, Leonza Adriaenssens, Maria 
Covents, Clara Tindemans, Hilde Kenis, Maria Van de Vijver en Ceciel Burm. Rita 

Pijl kon er spijtig genoeg niet bij zijn (kleine hoekfoto).  Op tafel staan kommetjes 
vol met  snoep en koekjes en de vriendinnen drinken koffie of een glas water. 
In de loop van het gesprek komt er nog taart op tafel. Ik ben de gelukkige die 

mee mag aanzitten om hun verhaal te noteren. Ze willen graag vertellen over 
hun KVLV waaraan ze zoveel te danken hebben. “Maar die avondvergaderingen 

zijn er teveel aan. En we hebben het computertijdperk gemist. Alles gebeurt de 
dag van vandaag zo snel via mails en facebook…En het is tijd om te verjongen.” 
Deze ploeg bestuursleden heeft er heel wat jaren op zitten met veel inzet, passie  
en ideeën. Het wordt een aflossing van de wacht en dat blijkt uit hun verhaal. 
Sommigen hebben het op papier gezet, anderen vertellen hun verhaal losweg. 

‘Het is goed geweest,’ is de algemene toon. Maar allen zijn het ook eens dat ze 

KVLV niet kunnen vergeten en mocht er een vraag komen om mee te helpen, dan 

staan ze klaar. Lees maar mee.(sidon)

Madeleine Hens: (40 jaar lid, waarvan 15jaar voorzitster en 33jaar bestuurslid 
van de Landelijke Gilde waarin zij KVLV vertegenwoordigde en enkele jaren 

bestuurslid in de CVP.)
‘Ik ging als kind in Kruibeke naar school. Ik leerde pas mensen van hier kennen 

toen ik lid werd van KVLV. Ik kreeg veel hulp van Leonza, die secretaris was. Ik was 

wijkverantwoordelijke, had vier kinderen en een groot bedrijf. Ik vroeg me wel eens 

af of ik het aan zou kunnen. Mijn man Jozef heeft me altijd gesteund en dat doet 
veel. Ik volgde Maria De Schepper op in 2001. Maria was een enorme voorzitster. 

Met Ceciel die toen secretaris was geworden in opvolging van Leonza, besprak ik 

veel punten vooraleer die op de vergadering kwamen. De ideeën groeiden tijdens 
de aardbeienpluk of het melken van de koeien. Dan heb je tijd om na te denken. 
We waren een goed team. Om half één ‘s middags belden we mekaar altijd stipt op 
om ons klapje te doen. Alles gebeurde in overleg want communicatie is belangrijk. 
Al lachend hebben we tegen mekaar wel eens gezegd: ’We startten samen en we 
gaan ook samen stoppen.’ Dat gebeurt nu. Het was een boeiende tijd. De mooiste 
momenten waren mijn verkiezing als voorzitster en de samenwerking met Ceciel. 

Nu is het tijd voor jonge mensen. Fanny Van de Vijver trekt al enkele jaren mee de 
kar als mede-voorzitster. Nu wordt zij voorzitster. Ik heb 7 kleinkinderen. Ik heb 

mijn drie honden… ik geniet ervan.’

Ceciel Burm: (38jaar lid waarvan 23 bestuurslid en in 2001 werd ze secretaris)
‘Toen ik jaren geleden in Melsele kwam, was dit voor mij wel wennen. Ik kende 

hier niemand, en was blij toen Leonza me aansprak. Ik kende haar al van vroeger. 

Zij kwam ook uit Prosperpolder en dus hadden we snel een onderwerp waar we 

veel over konden praten. Het was ook Leonza die me voorstelde om lid en later 

bestuurslid te worden van K.V.L.V. Dit was het begin van alles. Ik bloeide open en 

leerde veel mensen kennen. Met de taak als secretaris ben ik computerlessen gaan 

volgen om bij te blijven in onze moderne maatschappij. Ik heb de taak als secretaris 

altijd met heel mijn hart vervuld. Maar ik vind dat nu de tijd is gekomen om een 
stap opzij te zetten. Ik heb 3 kleinkinderen waarvoor ik graag zorg. Ook heb ik het 
geluk dat mijn 94 jarige mama nog naast mij woont, maar uiteraard vraagt dit ook 
extra zorg. Mijn taak zal overgenomen worden door Nicole Steels die de financies 
zal doen en verder door Christa Van Mullem en Kristine De Bock die voor het  
ledenbestand zullen instaan. KVLV telt 300 leden en dat is toch heel wat.’

Leonza Adriaenssens. (51jaar bestuurslid, waarvan 21 jaar secretaris en ook 14 
jaar  gewestvoorzitster)
‘Ik was vreemd in Melsele. Ik kom uit Prosperpolder. Toen ze me kwamen vragen 

was ik heel blij. Ik had net mijn moeder verloren en nu had ik opeens een nieuw 

doel. Ik ontmoette veel interessante mensen van overal en ik kon goed namen 
onthouden. Soms stond ik ’s nachts op om een idee op te schrijven dat me te 

binnen schoot. We lieten alles vallen voor KVLV. Onze kinderen moesten zich 

maar aanpassen aan de beweging. Toen Irma De Munck als voorzitster stopte, 

vreesde men dat dit slecht zou aflopen voor de beweging. Ik zei: “Dat zal dan 
aan ons liggen. Als we er samen voor gaan, komen we er overheen.” Dat was zo. 

Het is nog beter geworden. We zijn met 30 bestuursleden! In de tijd van Irma De 
Munck kwam iedereen met de hoed op naar de vergadering en de voorzitster las 

van een briefje alle punten af. Dat was het. Nu is samenwerking en communicatie 
erg belangrijk. Na Irma, werd Rosa Lambers voorzitster en nadien Maria De 

Schepper. Bij ons 75 jaar bestaan gingen we naar Lourdes met de afdeling van 
Melsele alleen. We waren, buiten verwachting, met 37 deelnemers. Die reis was 
onvergetelijk. Een West-Vlaamse geestelijke ging mee als proost. Die deed dat 

uitstekend en we werden in Hotel d’Anvers hartelijk verwelkomd met een receptie 
om onze jubilee te vieren. Onvergetelijk, die verbondenheid die je dan voelt.’

Maria Covents: (lid van KVLV sedert 1967 waarvan 13 jaar als bestuurslid)
‘Ik heb de taak als wijkverantwoordelijke altijd heel graag gedaan. Een deel van de 
Poenjaard was mijn wijk en ook de Zakdam. Als we op reis gingen, en de kinderen 

gingen mee naar een speeltuin, moest de overvolle bus van de Poenjaard in het 

dorp mensen laten overstappen op de andere bus. Naar de vergaderingen reed 

ik altijd samen met Rita, mijn overbuur. Onderweg namen we dan nog Leonza en 
Clara mee. Als we dan samen terug keerden naar huis konden we nog napraten 

over de vergadering. Het was een plezierige tijd.’

Clara Tindemans: (35jaar bestuurslid) 

‘Ik ben veel mee op reis geweest en de kinderen gingen dan mee. We deden 

dagreizen naar Ieper, Brugge, Hasselt…naar overal in Vlaanderen. Dat was soms 
met drie volle bussen! Ik herinner me nog dat Honorine Van de Vijver zo moe was 

en op de terugreis zei: “Ik zal er vanavond vroeg in liggen.” Maar toen ze thuis 

kwam stonden de koeien nog te wachten om gemolken te worden. De laatste 

jaren was mijn inzet wat minder omdat ik de zorg had over Fons, mijn man. Ik was 

heel graag bij KVLV. We hebben veel leut gehad.’

Hilde Kenis: (lid van KVLV sinds 1968 waarvan 37jaar bestuurslid.)

‘Ik kom uit Loenhout. Toen mijn tante Marie stopte ben ik begonnen als 

bestuurslid. Het is het beste wat me overkomen is; mijn man Adhemar ook 

natuurlijk.(lacht) Ik leerde veel mensen kennen. Ik was medevoorzitster. Alles 

werd met de pen gedaan. Ik was verantwoordelijke van de Smoutpot en 

vertegenwoordigde KVLV samen met Ceciel in de cultuurraad in Beveren. Ik 
speelde ook mee toneel op onze  feestjes. Was er een rol als nonneke, dan was 

die voor mij. Aan danslessen deed ik ook mee in ’t parochiehuis. Wij hebben 

zwemlessen gevolgd in Temse en Beveren. De zwemleraar heeft er ook veel 
plezier aan beleefd. Wij ook. Het was een leuke tijd.’

Maria Van de Vijver: (lid sedert 1966 en al 28jaar bestuurslid) 
‘Ik kom uit Temse maar woon al 52 jaar in Melsele. De tijden zijn erg veranderd, 
op alle gebied. Ik heb geen computer maar denk er over na om dit toch te leren. 

Ik was heel actief waar dat nodig was. Deeg maken voor pannenkoeken en ze 
bakken op de dorpsfeesten of parochiefeesten was mijn passie. Op feestjes me 

verkleden en grappig doen… ik deed graag mee! Ja, ik ben erg optimistisch. Als ze 
me nog vragen om te helpen, doe ik dat.’

We kunnen de KVLV-vrouwen alleen maar proficiat wensen voor zoveel jaren van 
inzet en vriendschap. Ze verdienen in de bloemetjes gezet te worden en natuurlijk 
ook in Bombardon!

Op de foto, staande: Hilde Kenis, Clara Tindemans, Maria Van de Vijver. Zitten: Maria Covents, 

Ceciel Burm, Madeleine Hens en Leonza Adriaenssens.

Vormingplus Waas-en-Dender, aanbod mei en juni

Verken je Android tablet
Krijg belangrijke en minder gekende tips waarmee je meer uit je tablet haalt. 
Ontdek hoe je e-mailt, op internet surft en een app installeert. 
woensdag 18 mei van 19u30 tot 22u00
CC Ter Vesten - Gravenplein 2 - Beveren-Waas

Verken je iPad
Breng je iPad mee naar deze sessie en tover je toestel om in een prettig en nuttig 
(werk)instrument. woensdag 18mei van 14u00 tot 17u00
Bib Beveren - Gravenplein 3 - Beveren-Waas
begeleiding Karel Vanrietvelde - consulent en docent IT

Burgers nemen de wereld graag in handen. 
Over heel de wereld willen burgers niet langer toekijken hoe de planeet naar de 
verdoemenis gaat. Ook in onze regio gonst het van de LETS-groepen, Repair Cafés 
en samentuinen. Maar hoe begin je eraan? Wat zijn goede stappen? Hoe maak je 
je initiatief bekend? dinsdag 7juni van 19u30 tot 22u00
CC Ter Vesten - Gravenplein 2 - Beveren-Waas
begeleiding Stefaan Segaert - educatief medewerker Vormingplus 

Interesse? Voor inschrijving en Inlichtingen: Vormingplus Waas-en-Dender,  
tel. 03 7754484 of via www.vormingplus.be/waas-en-dender
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Uit de krant van 12 mei 1940.

De kampioenen van de korte keten in Melsele zijn 

misschien wel Rudi en Lieve van bioboerderij Puur 

Natuur. Met de eigen kweek van hun bedrijf kan je 

makkelijk een volledige maaltijd ‘van om de hoek’ 

klaarmaken. 

Rudi Hennissen en Lieve Verhelst hebben al sinds 

1986 een boerderij in de Kalishoekstraat. In 2000 

gingen ze bio, met meteen een hoevewinkel, waar de 

eigen producten worden verkocht. Naast groenten 

en fruit kweken ze biokippen voor eieren en vlees. 

In de winkel vind je bovendien ook heel wat andere 

producten (groenten en fruit, zuivel, natuurvoeding). 

Maar de korte keten, de eigen producten blijven de 

basis van hun bedrijf. 

Was thuisverkoop van in het begin de bedoeling? 

R en L: In het begin waren we nog een traditioneel 

gemengd bedrijf. We deden een beetje thuisverkoop 

met aardappelen, boontjes en sluimererwten. Maar 

we wilden al een tijd overschakelen, en hebben 

dan een cursus biolandbouw gevolgd. Daarna 

zijn we gestart met biogroenten en direct ook met 

thuisverkoop. We deden een enquête bij de klanten 

om te weten welke groenten het meest gewild waren. 

Ons assortiment is in de loop van de jaren altijd 

maar uitgebreid. Aardappelen, uien, wortelen, prei, 

selder, sla, tomaten, spinazie, pastinaak, paksoi, 

veldsla, kolen. Ieder seizoen is er wel wat. We vullen 

onze eigen producten aan met gerief van de veiling, 

zeker in de winter.

Verkopen jullie je groenten nog via andere 

kanalen?

R en L: Ja, nog maar pas zijn we aangesloten bij 

Boeren en Buren, een organisatie die buren en 

boeren bij elkaar brengt. Wij leveren iedere week 

groenten op een verkooppunt, de Buurderij aan de 

Permekebibliotheek in Antwerpen. Mensen bestellen 

op voorhand via de website. Het brengt wel veel 

werk met zich mee: vorige week hadden we 80 

bestellingen. Het voordeel hiervan is dat je nooit 

gerief over hebt.

Is er in de steden dan meer belangstelling voor 

bio en plaatselijke landbouw.

R: In de stad heb je ook allerlei initiatieven zoals 

stadslandbouw, vegetarische restaurants, biomarkten. 

Zo is er ‘Marta’, een maandelijkse markt van lokale 

en biologische producten aan het Kattendijkdok 

waar we ook altijd aan meedoen.

Wat soort mensen koopt dan bij jullie?

L: Er zijn bv. mensen die eens ziek zijn geweest 

en voortaan alleen nog gezonde voeding willen eten. 

Of jonge koppels die hun baby alleen het allerbeste 

voedsel, zonder de minste gifstoffen willen geven. 

Maar vooral mensen die bewust met hun voedsel en 

met het milieu omgaan. 

We hebben natuurlijk ook in Melsele en omgeving 

trouwe klanten. Toch weten veel Melselenaren ons niet 

wonen, misschien omdat de winkel echt op de hof is en 

achter een deur?

Maar het is vooral door die nieuwe initiatieven dat ons 

bedrijf meer leefbaar wordt.  

Krijgen jullie soms reacties op jullie bedrijf, 

veel mensen passeren jullie akker langs het 

Duvelsdammeke, vandaar.

R: Af en toe roept er eens iemand iets over het onkruid. 

Dan antwoord ik: “Als ge goesting hebt, moogde 

komen helpen!”. Ik heb altijd voltijds gewerkt, en het 

bedrijf erbij gedaan. Dan kan het er niet perfect bij 

liggen, maar we doen ons best. Soms krijgen we ook 

positieve reacties. Mensen zijn verbaasd over dit mooie 

stukje groen, zo vlak bij het centrum van Melsele. 

Hoe zie je de toekomst?

R: Voorlopig zien we het wel zitten. Ik werk nu 4/5, zo 

heb ik wat meer tijd. 

L: We hebben hier ook twee PWA-ers werken, en er is 

ook een meisje dat een opleiding biolandbouw volgt, 

hier haar stage komen doen. Zij start hier binnenkort 

met een eigen initiatief: De Juffer, waarbij ze bloemen 

en kruiden gaat kweken en verkopen. 

Het is ook te hopen dat de grote supermarkten de 

prijs van de bioproducten niet teveel gaan drukken, 

want anders is het niet meer leefbaar. Zo is het in 

de traditionele landbouw ook gegaan. Toch is er 

een trouw publiek dat ons werk echt waardeert en 

positieve respons op onze producten geeft, en dat doet 

deugd. Bij veel jonge mensen groeit het besef dat we 

veel bewuster met onze omgeving en ons voedsel 

moeten omgaan. De korte keten zit daarbij echt in de 

lift.

De hoevewinkel van Puur Natuur is open: 

woensdag:10u-18u, vrijdag:10u-18u, zaterdag:10u-

17u (juli, augustus en september 10u-13u)

Kalishoekstraat 93 in Melsele, tel. 03 775 60 16 of 

puurnatuurmelsele@hotmail.com

AR

Elza en Domien – 

70 jaar getrouwd, 

een platina jubileum. 
70 jaar: een mensenleven samen. 

Het was 2 mei 1946 toen Elza Van De Merlen en Domien 

Segers elkaar liefdevol hun ja-woord gaven. Ze waren 

eindelijk verlost van die onwezenlijke wereldoorlog. Met 

een handvol dromen trokken ze de toekomst tegemoet. 

Eenvoud en zorg was hun leuze. De zorg voor de 

kinderen, Eric, Freddy en Rita, stond voorop. 

De Kapelstraat is heden nog steeds hun plaatsje, dicht 

bij de lindeboom en Maria, waar ze dit harmonieus 

samenleven waar maken. ‘Zorgen voor’ is op vandaag 

nog meer ‘zorgen voor elkaar’ geworden. Na al die 

jaren één geworden, liefdevol en in eenvoud naar elkaar 

toegegroeid. Treffend beschreven in volgend gedicht.

Proficiat Domien en Elza! 

 

De dromen (Jacob Groot)

Twee wilden van elkaar dromen. 

Twee wilden worden tot maar één, 

en ze beklommen de heuvel,

hoger als geen. 

Om hen heen stroomde dat eiland, 

zingend van de zee.

Ze zwegen luid op de top.

In hun ogen joeg de schittering

van beneden,

waar de dromen op-

doken,

en naar hun hart vergleden. 

Voedsel om de hoek: puur natuur.

foto: Hendrik Van Steenkiste.
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Gevleugeld

Ruim een jaar geleden namen we vanuit de wijkdienst 

Melsele het initiatief om de verkeersoverlast in en rond het 
centrum van Melsele in kaart te brengen en voorstellen 

tot verbeteringen te formuleren. Dit resulteerde in een 

positieve overlegstructuur met de Dienst Mobiliteit van de 
gemeente Beveren. Intussen werd er niet stil gezeten en 
staan er reeds enkele structurele aanpassingen ter hoogte 

van  GBS DE TOREN in de steigers.
Het vorige mobiliteitsplan Melsele was reeds jaren oud en 

achterhaald. Daarom werd binnen de gemeente besloten 

om een nieuw mobiliteitsplan voor Melsele op te maken. 

Dit houdt in dat er nieuwe studies dienen uitgevoerd, met 

alle administratieve procedures  van dien. 
Op dat moment bood het Netwerk Duurzame Mobiliteit, 

een overkoepelend orgaan voor mobiliteitsverenigingen 

als Fietsersbond, Trage Wegen, Taxistop, enz., de 

mogelijkheid aan gemeenten en steden om zich kandidaat 

te stellen voor een nieuw project: LaMA (Laboratoria 

Mobiele Alternatieven).Bedoeling van dit project is om 
alle belanghebbenden bijeen te brengen om samen naar 

oplossingen inzake mobiliteit te zoeken, deze vervolgens 

in experimentele opstellingen uit te testen en te evalueren 

naar hun efficiëntie. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid 
rechtstreekse inspraak te creëren voor bewoners, 
verenigingen, handelaars, politie, scholen, en elkeen die 
zich geroepen voelt mee te denken over de mobiliteit 

binnen hun gemeente. Er werden slechts drie steden of 

gemeenten voor het project geselecteerd. 

De gemeente Beveren werd als kandidaat weerhouden 
en zal deel uitmaken van dit project om de mobiliteit 

in het centrum van Melsele op een andere manier te 

bekijken. Oplossingen kunnen komen vanuit de Melseelse 

gemeenschap zelf zodat er een breed maatschappelijk 

draagvlak is. Momenteel wordt er een oproep gelanceerd 

voor kandidaten die zich geroepen voelen hieraan deel 

te nemen. Er wordt gewerkt met een denkplatform van 
15 à 25 personen waarbij er naar gestreefd wordt deze 

groep zo verscheiden mogelijk samen te stellen. Met deze 

groep wordt tweemaal samengekomen in OC Boerenpoort, 
op 19 mei om 18:30u en op 19 juni om 10:00u, waarbij 

voorzien wordt in een maaltijd en kinderopvang. Op deze 
data worden ideeën verzameld en praktische oplossingen 
uitgewerkt. 

Spreekt deze oproep u aan en wenst u uw stem te laten 

horen, schrijf u dan in via de website www.laboratoria-

mobiele-alternatieven.org. Op deze manier hopen wij 

samen met u goede en duurzame oplossingen te vinden 

voor de steeds toenemende verkeers- en parkeerdruk rond 

onze lagere scholen en in het centrum van Melsele.

Wenst u meer informatie hieromtrent kan u steeds met ons 
contact opnemen.

Uw wijkinspecteurs

Na de afschuwelijke aanslagen in Brussel, Parijs en 
overal in de wereld waar terreur angst zaait, is er 

nood aan een positieve, opbouwende maar rake 
boodschap, zodat dit angstzaad nooit kan of mag 

ontkiemen. 

Lees, herlees ze, 2x, 3x…

Laten we durven (Griet Op de Beeck)

Laten we graag zien omdat we dat kunnen, en leven 

– voluit en gretig –  
omdat wij dat mógen en het daarom dubbel zo 

goed moeten doen.

Laten we beter leren weten, niet meer morsen met 

de dagen die al die anderen, daar, zomaar, opeens 

zijn kwijtgeraakt.

Laten we geen engelen zijn, maar als het kan toch 

ook geen duivels.

Laten we mensen zijn. En helemaal onszelf worden, 

niet wie we denken dat anderen wilden dat we 

waren.

Laten we moed houden, durven wankelen en 

redden wat er te redden valt. Onszelf bijvoorbeeld, 

en mekaar.

Laten we stoppen met hopen en doen wat moet 

gebeuren om het te doen gebeuren, en mild zijn 

voor wie dat nog niet kan.

Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, 

onze geesten.

Laten we pantsers afleggen, en het en de andere 
tegemoet treden, telkens weer. Laten we slapende 

honden keihard wakker maken. Blijven geloven 
in dromen die ook uitkomen. Veel verwachten, 

genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk lopen, 

alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust.

En laten we minachting koesteren voor de 
hopeloosheid, weten wat we waard zijn, onszelf 

gunnen wat we verdienen, want dat is vaak 

meer dan we geneigd zijn te denken. En laten we 

begrijpen wat de liefde is, onthouden dat dat alles 

is, of toch bijna.

Laten we durven. 

Ja.

Mobiliteitsplan Melsele

Wereldwinkel nieuws
Op zondag 15 mei, pinksterzondag, wil Oxfam-

Wereldwinkels de suikerketen in de kijker brengen. 

Vanuit de verschillende wereldwinkels in de regio 

Waasland kan je vertrekken voor een fietstocht die 
eindigt in Moerbeke op de terreinen van de voormalige 

suikerfabriek. Wil je graag meefietsen? Vraag info door 
een e-mail te sturen naar wwmelsele@gmail.com. 

Oxfam-Wereldwinkels kiest bewust voor biologische 

rietsuiker van kleinschalige producenten uit Paraguay, 

omdat zij bij de meest benadeelde spelers door 

het Europese suikerbeleid horen. Op deze manier 

krijgen deze producenten ondanks hun benarde 

positie, een extra afzetmarkt. Zij klagen ook aan dat 
het huidige protectionistische Europese suikerbeleid 
de grootschalige, industriële monocultuurteelt van 
suikerbieten in Europa in leven houdt, ten koste van 

duurzame landbouw in het Zuiden en het Noorden. Zij 

stellen voor om dat suikerbeleid, dat andere doelen 

dient dan duurzame landbouw stimuleren, af te 
bouwen en een wetgevend kader op te stellen dat een 

prijs kleeft op de milieu-impact van het gehanteerde 
landbouwmodel. Alleen zo krijgen duurzame suikerbiet- 

en suikerrietproducenten een eerlijke kans op de markt.

In de wereldwinkel kan je twee soorten ongeraffineerde 
suiker terugvinden: de Filipijnse biologische Mascobado 

rietsuiker en de Paraguyaanse biorietsuiker.

Wereldwinkel Melsele is op zoek naar vrijwilligers om 

maandelijks één of meerdere keren in de winkel te 

staan, maar ook iemand die zou kunnen helpen met de 

boekhouding: wereldwinkel Melsele is een vzw en moet 

dus ook een minimale btw boekhouding voeren. Het 

gaat enkel om per kwartaal de aangifte te doen, en de 
jaarrekening op te maken, andere taken zoals facturen 

en betalingen, worden reeds door andere vrijwilligers 

opgenomen. Interesse of wil je meer info? Mail naar 

wwmelsele@gmail.com of bel 03 775 63 27.

Terreur en schelpjes
Ze waren met het derde leerjaar een week op 

Musicaklassen, en mijn jongste dochter was mee. Volgens 

haar grote zus een week om nooit te vergeten: een 

prachtig domein in Neerpelt met park en riviertje waar 
ze hun energie kwijt kunnen in het muziekbos en de 

speeltuin, afgewisseld met toneel, muziek en lekker eten. 

Weinig slaap na de eerste nachten en veel gegiechel horen 

er ook bij en naar vrijdag toe het beginnende heimwee en 

de troostende woorden van een juf. We hebben samen 

haar valies ingepakt en haar zus heeft hier en daar een 
briefje verstopt. Na het afscheid op maandagochtend 
vertrekt de bus en zijn we benieuwd of ze tijd zal vinden 
om ons een briefje terug te schrijven of het te druk zal 
hebben met plezier maken. We hopen het laatste. De 

volgende ochtend al vinden we het veel te stil aan tafel. 

Toen ik in de lagere school zat gingen we geen week weg, 

zelfs geen twee dagen. Onze kinderen zijn tegenwoordig 

flexibel, en sommigen gaan al van het eerste leerjaar een 
week op kamp in de zomervakantie. Al dan niet met een 
beetje overtuigingskracht van de Chiroleiding en ouders; 

want ze is nog maar acht. Sterk, maar ook gevoelig. 

Vorige zondag nog, was er een daguitstap met de Chiro 

naar Technopolis in Mechelen. ’s Morgens met de trein 

vertrekken, ‘s avonds om vijf uur terug. Weer een rugzakje 

gepakt; ‘Alles bij? Koek? Water?’ En plots, als uit het 

niets kijkt ze me aan en zegt: ‘Mama, ik wil niet met de 

trein naar Technopolis, want ik ben bang. Bang dat er 
bommen komen.’ En ze weent een beetje. Ik sta even 

perplex, en ook opa, zus en papa die vlakbij staan. Ik kniel 

bij haar neer en sla in mijn achterhoofd bladzijde één van 

de handleiding open die ze ons net na de aanslagen in 

Brussel hebben aangereikt via de media: ‘Breng je angst 
niet over op kinderen, ga een vraag niet uit de weg.’ 

Ik zeg dat het normaal is dat ze daar ongerust over is 

en verzeker haar dat de Chiroleidsters zo’n uitstap niet 

zouden plannen als het niet veilig zou zijn. En dat er politie 
en soldaten zijn die overal voor ons een oogje in het zeil 

houden, zodat wij gewone dingen kunnen doen zoals op 

stap gaan. En dat de kans héél klein is dat zoiets nog eens 

gebeurt. Ik hoor mezelf; de woorden die uit m’n mond 

komen en ik weet niet of het voldoende is. Ik zeg: ’…én ik 
heb voor jou een geluksbrenger,’ waarna ik op goed geluk 

mijn rommeldoosje neem waar witte schelpjes in zitten. 
‘Het moet iets uit de natuur zijn, iets dat jij zelf kiest, een 

schelp zou perfect zijn.’

Ik wil haar niet dwingen om te gaan, zeg ik bij mezelf, 

maar ze neemt een schelp voor haar en voor zus (want die 

gaat ook) en steekt ze na een korte keuring in haar zak. 

‘Die brengt je geluk, dat zal je zien.’ En ik haast me erna 

om te zeggen dat als ze de schelp verliest, dat niet erg is, 

maar betekent dat ze de geluksbrenger niet meer nodig 

heeft -je weet maar nooit-. Ze zegt: ‘Oké,’ en ik veeg haar 
tranen weg. En zie: ze gaat weer verder met de orde van 

de dag. De schat. Ze heeft onbezorgd van de dag genoten 
en over de schelp wordt niets meer gezegd die avond. 

Ik praat nog met een vriendin over het voorval en ook 

zij zegt dat ze soms twijfelt om haar kinderen zomaar 

op daguitstap te laten vertrekken. Stel dat je je kind laat 

gaan nadat je het overtuigd hebt en er gebeurt toch iets… 
Gelukkig nemen we de draad en onze agenda’s weer op in 

de overtuiging dat we ons niet mogen laten remmen door 

te grote angsten en wat-als-ramp-scenario’s. 

Toch was ik verrast toen ik gisteren haar briefje las dat 
kwam met de post vanuit Neerpelt. 

Ik las drie zinnen:

‘dag Mama en papa, de eerste dag ging al goed!

En die geluksbrenger helpt echt (die schelp) en

ik mis jullie echt.

Janne.’

Het houdt je toch bezig, de gemoedsrust van je kind.

En blij dat een schelp helpt tegen angst voor terreur.

Katelijn Van Hove
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Tijdens de zomer is er weer Kunst Montmartre 

Op 3 juli 2016 vindt terug deze kunsthappening plaats op het domein van Hof ter Saksen, 

vrij toegankelijk van 13u tot 18u. De feestweide lijkt de Parijse Place du Tertre, waar 

kunstenaars van allerlei disciplines hun werk tonen. 

De muzikale omlijsting op het terrein start om 14u met orgelman Pier La La. Pieter draait en 

zingt er op los dat het een lieve lust is.

Om 15uur is er het orkest (band) Trio De Janeiro. Deze veelzijdige groep speelt met plezier 

vele genres zoals: jazz, lichte muziek, klezmer…
Na het orkest neemt Pier La La weer over tot ongeveer 17.30u. Welkom bezoeker!

Ben je tekenaar, schilder, beeldhouwer, graficus, fotograaf of andere kunstbeoefenaar en 
wil je dit tonen aan een groot publiek? Schrijf je dan in contact@kunstmontmartre.be of  

Lut De Baere, Alice Nahonlaan 7, 9120 Melsele

AVO, preminiemenploeg speelt kampioen! Proficiat! Bovenaan van 
links naar rechts: Trainster/coach: Kathleen Clovyn, Louise D’Hooghe, Nienke De 

Coninck, Lien Adriaenssens en Mauranne Boudrez. 
Onderaan van links naar rechts: Yeni Oduwale, Amelie Van Mol, Lena Van Nunen 

en Lore Buyens. 
Ontbreken op de foto:  Loes Blommaert en Jente Bruggeman.  Op zaterdag 14 mei 
spelen ze het Vlaams Kampioenschap tegen de kampioenen van West-Vlaanderen, 

Limburg, Antwerpen…
 

Dinamo Djem behaalde een 2-0 overwinning tegen de Scouts van 

Beveren, broodnodig voor behoud in hun reeks. Na afloop werd dit al 
gevierd. 

’n Beetje voorbarig. Iedereen lonkt al naar het bier. Behalve de trouwste 
supporter, links op de foto. Hij heeft alleen aandacht voor de camera. 
Bedankt!

KVLV, Vrouwen met vaart, bestaat 95 jaar ! Op de foto, het verjongd 

bestuur, met voorzitster Fanny Van de Vyver, middelste rij rechts.  In de binnenbladzijden 

lees je over de uittredende bestuursleden. Een grote verandering.

Een dikke merci!
In elk nummer van Bombardon staat een colofon. Een lijst met informatie en 
namen van alle medewerkers, van redactieleden, uitdelers, fotografen tot 
drukker en abonnementenadministratie. Je leest het niet zoals je een artikel 
leest, het is geen literatuur. In de colofon van dit nummer las je tot nu toe 

dat de abonnementen op het adres van Rita Suy toekomen. Dat gaat in de 

toekomst anders zijn. Rita geeft de administratie door.
Riet maakte gedurende dertig jaar ‘de abonnementendienst’ van Bombardon 
uit. Ze deed dat al die jaren heel nauwgezet en bescheiden, zonder veel blabla. 

En natuurlijk gratis want alle medewerkers van Bombardon zijn vrijwilligers. 
Haar taak leek weinig zichtbaar maar het is best een groot werk. Om de twee 

maanden werd haar woonkamer het crisiscentrum van Bombardon. Bij elk 
nieuw nummer kwamen alle duizend exemplaren in 4 grote pakken bij haar 
in de woonkamer terecht. Die kreeg dan een paar dagen de geur van verse 

drukinkt. Heel nieuwsgierig naar het resultaat werd het bruine inpakpapier 

losgemaakt. Het eerste exemplaar werd gevouwen en samengesteld. Dan 

kon het tellen beginnen. Er zijn een twintigtal verdelers die in hun wijk of 
enkele straten, de Bombardons bussen. Riet telde de bladen en maakte die 
pakjes klaar. Alles ging in de grote wasmand. Ze bestelde de pakjes bij de 

verdelers. Die kregen een abonneelijst die door Riet ook heel nauwkeurig werd 

bijgehouden. Regelmatig kwamen er nieuwe abonnees bij, soms viel er eentje 
af die overleden was. Of bij de herabonnering moest worden aangeduid wie 

reeds betaald had en wie niet…
Bombardon wordt met de hand geplooid, de bladen in elkaar geschoven. 
Sommige verdelers doen hun aantal zelf. Voor sommigen deed Riet dat… 
‘Je kunt die of die toch niet vragen ze ook nog te vouwen, die zit volop in de 

kleine kinderen,’ merkte ze dan op. Daarnaast nam ze zelf ook een paar straten 

voor haar rekening. En dan zijn er de 150 abonnees buiten Melsele die hun 

Bombardon via de post ontvangen. Ook daar zorgde Riet voor: plooien, de twee 
bladen in elkaar schuiven, een wikkel met adres voorzien en binnendragen in 

het postkantoor. In de post en in de bank was zij het gezicht van Bombardon. 
Tenslotte zorgde ze voor de financies: de drukker betalen en alle betalingen 
nauwkeurig registreren. 

De ploeg van Bombardon en de abonnees danken Riet voor deze dertig jaar 
trouwe inzet. Op haar manier heeft ze haar steentje bijgedragen om mensen in 
Melsele samen te brengen, zodat Melsele een dorp met een hart kan blijven. 

Dat verdient meer dan 1 bloemetje.

Haar taken zullen nu worden opgenomen door Eric en Greta. Zij hebben zich 

aangeboden om een deel van het werk op zich te nemen. We hopen dat de vele 

taken hen niet afschrikken en we zijn blij met hun hulp.
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