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Zo leeft Briels. deel 1

Tine De Wilde, directeur van WZC Briels.

Verantwoordelijke Tine De Wilde, wou graag een tekst 

schrijven over haar ervaring en verantwoordelijkheid in 

de nieuwe Briels. Het zijn warme woorden die haar zorg 

en bekommernis om de bewoners typeren. Iedereen kan er 

maar beter van worden! 

Op de foto van L. nr. R.: Jilka Passemier en Jessica 

Blommaert (hoofdverpleging) en Tine De Wilde, directeur. 

Wonen In Briels

Ik laveer mijn trouwe vierwieler zoals gewoonlijk de 

ondergrondse garage van Briels in. Een comfortabele start 

van een nieuwe werkdag, want het bespaart me niet alleen 

een ochtendlijke confrontatie met de seizoenswissels - wat 

tegenwoordig overigens wel meevalt - maar het geeft me 

ook de gelegenheid de wasserijmedewerkers als eerste een 

“goeie morgen” te wensen.

Ik ben Tine De Wilde, sinds een viertal maanden directie 

van Briels, en hard bezig aan mijn inburgering in Melsele. 

Ik geniet van deze ochtenden, die mij telkens weer 

herinneren aan het feit dat we, als ploeg, toch het verschil 

kunnen maken voor mensen. En deze mensen, want Briels 

huisvest 95 bejaarden, zijn samen goed voor maar liefst 

8.148 jaren levenservaring! We zijn daarmee koploper in 

gans Melsele als je het mij vraagt.

Zeker niet altijd een eenvoudige opgave, zoveel jaren 

levenservaring bij elkaar … maar een merkwaardig goede 

spiegel van de wereld en de samenleving, een perfecte 

leerschool, en af en toe zeker ook een stukje paradijs op 

aarde. Want in Briels is er wel altijd wat te doen. 

De gezamenlijke maaltijdmomenten bijvoorbeeld geven 

velen alvast die extra stimulans om met smaak en in een 

gezellige sfeer dagelijks van het eten te genieten, maar 

ook de rustmomenten in de prachtige, nieuw ingerichte 

kamers, het crea-moment of het cafetariabezoek met de 

familie of met de buurvrouw of –man, een stapmoment 

met de kinesist door de gangen, de zorgkundige die haar 

hoofd eens binnensteekt en vraagt of alles OK is, en zoveel 

andere kleine en grote aandachtsmomenten zorgen dat 

je nooit echt alleen bent of je verveelt. Met de feestdagen 

zijn er dan bovendien de extra’s, zoals een muzikaal 

bezinningsmoment, of een nieuwjaarsdrink, waardoor je 

weer helemaal in de sfeer komt.

Ik hecht aan warme zorg, waarover ik wel een dag of 

langer zou kunnen debatteren als het moet. Maar als u wil, 

vat ik dit graag samen in drie basisattitudes:

Lach, en vergeet als medewerker/vrijwilliger even je 

persoonlijke zorgen op de werkvloer, om er geheel en al te 

“staan” voor onze bewoners.

Problemen dienen om op te lossen, wat er je ook als 

medewerker gevraagd wordt, want precies dat is waar 

mensen daadwerkelijk iets aan hebben

Wees teder en lief, want een zachte aanpak geeft een milde 

feedback.

Wij van Briels wensen u, beste lezer, een zalig kerstfeest en 

een gelukkig Nieuwjaar.

Tine De Wilde, Directeur Briels

Larissa De Jonghe en Nathalie Verdickt met hondje Zyno 

Verdickt.

Op de 1ste verdieping is de afdeling voor mensen met 

dementie. Nathalie en Larissa horen bij het verzorgend 

personeel. op deze afdeling. Het hondje van Nathalie gaat 

regelmatig mee. De mensen zijn er aan gehecht. Zyno 

gaat enkel bij hen die hem roepen, hem willen aaien 

of knuffelen. Snoepjes mogen ze hem niet geven want 

dan zou hij te dik worden. “Ik geef hen hondensnoepjes 

die ze Zyno aanreiken. Zo’n dier doet hen denken aan 

hun eigen dier thuis. Het belang van het verleden hé. 

Het maakt hen gelukkig, dat zie je. We gaan mee in het 

verhaal van de mensen hier. Als we vragen hebben kunnen 

we hier terecht bij een professionele hulpverlener.” 

Onze jonge hulpverleners op de afdeling bouwen een 

vertrouwensrelatie op met de bewoners en gaan mee in 

de belevingswereld van mensen met een dementie. Heel 

professioneel en met veel liefde voor de kwetsbare mens.

Kerstmarkt 2015

Een korte historische terugblik op WZC Briels.

Frans Briels en zijn voorouders bewoonden een groot herenhuis op het kerkplein waar nu de aardbeienfontein staat. 

Op 6 maart 1894 werden Frans en Victor Briels de erfgenamen van het kasteeltje Ysebrant. Zo werd het oudste 

gedeelte, dat mooi aanleunt bij de nieuwbouw, de bakermat van rustoord Briels. Dankzij het nalatenschap van Frans 

Briels kon ‘een armen- en bejaardenhuis’ gebouwd worden. Frans Briels schonk namelijk in 1932 al zijn goederen 

aan de C.O.O. van Melsele om er een goed ingericht rusthuis te bouwen. De zusters van O.L. Vrouw Visitatie van 

Kruibeke namen de zorg voor de bejaarden op zich. Op 18 september 1949 werd het rusthuis open gesteld. Na de fusie 

van de gemeenten in 1976 kwamen de vijf rusthuizen van Groot-Beveren onder één O.C.M.W-bestuur. In 1981 namen 

de zusters afscheid van Briels en werd de verzorging toevertrouwd aan lekenpersoneel. Het woon- en zorgcentrum 

Briels kreeg onlangs een prachtige nieuwbouw. In januari 2015 namen de bewoners er hun intrek in. We brengen in 

deze Bombardon een stukje leven van Briels tot bij de lezer. Het is een prachtverhaal. 
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Leonard Van Hal.

‘Naar’ Van Hal heeft de oude bouw van Briels nog mee 

gemaakt. Hij verhuisde mee naar De Notelaar in Beveren 

en is nu terug in Melsele. “Het is een dure bouw, dat zal 

centen gekost hebben. Ik zit terug op mijn zelfde plek op 

het gelijkvloers langsheen de Hazaerddam. Daar zat ik in 

de oude bouw ook.” Leonard is een optimistisch en vrolijk 

man. De mensen in Briels hebben hem graag. Zijn auto-

ongeluk in 1972 gaf zijn leven een  flinke deuk maar hij 

herstelde en kon verder aan het werk. “Ik klom nadien terug 

de daken op”, lacht hij. We zitten in de cafetaria onder 

de kerstboom en Leonard drinkt een lekker pintje. Hij is 

momenteel 78 jaar en zo te zien heeft hij nog vele jaren te 

goed. Dat wensen we hem van harte.

Christiane De Bodt.

“Mijn pa is nog bewoner in de ouden Briels geweest en 

ik beloofde hem om als vrijwilligster aan de slag te gaan. 

Vroeger kon dat niet als je hier een familielid had wonen. 

Ik doe ook vrijwilligerswerk in WZC De Tol in Deurne en 

binnenkort ga ik ook in De Beuken aan de slag. Toen onze 

vroegere directrice Lut overleed, was ik er echt het hart van 

in. Ik doe hier ook aan handwerk en ik sta meermaals in 

de cafetaria om drank te schenken. Ja, gevoelig ben ik wel, 

maar ik zal wel mijn gedacht zeggen als er iets verkeerd 

loopt.”

Het onthaal: een sleutelrol

Misschien was je vorig jaar ook één van die honderden 

nieuwsgierige bezoekers, die tijdens het geslaagde 

openingsweekend een kijkje kwamen nemen in het 

nieuwe woonzorgcentrum Briels. Je kon toen al een 

beetje aanvoelen dat men er klaar voor was. Klaar voor 

een hartelijke ontvangst van de bewoners, klaar voor 

de nieuwe uitdaging om het fonkelnieuwe gebouw een 

ziel mee te geven van een warm en gezellig woon- en 

zorgcentrum.

Een jaar later…

De oude gevel van Briels zit mooi en harmonieus 

ingekapseld in de nieuwe inkomhal. Een treffende 

symboliek. Hier bevindt zich het onthaal, waar ik 

enthousiast verwelkomd word door onthaalmedewerker 

Hilde Maris. 

Hilde vertelt me met enige fierheid dat de onthaalfunctie, 

die gekoppeld is aan het uitvoeren van administratieve 

taken en het telefonische onthaal, reeds na een jaar 

uitgegroeid is tot een belangrijke schakel in het dagelijks 

reilen en zeilen van WZC Briels. Hilde heeft een beperkt 

contact met de bewoners zelf, maar des te meer met hun 

families en vrienden die langs komen. Haar dagelijkse 

contacten richten zich vooral op de samenwerking 

met alle medewerkers van het woonzorgcentrum: de 

verpleegkundigen, het animatieteam, de paramedici, de 

onderhoudsmedewerkers… 

Op die manier speelt de onthaalfunctie een sleutelrol in 

het harmonieus samenleven en zorgen voor de bewoners, 

samen met alle medewerkers van het woonzorgcentrum 

Briels. 

Maria Van Landeghem.

Maria woont niet langer op de Poenjaard. In november 

verhuisde ze, samen met echtgenoot André, naar een 

appartement op de Grote Markt in Beveren. “We wonen 

daar goed en graag. Nu hebben we een mooi zicht op de 

ijspiste. Ons huis in de Parmastraat werd te groot. Onze 

zoon woont er momenteel.” Maria komt in Briels op 

bezoek bij leden van ziekenzorg. “Ik heb hier nog drie 

leden die ik regelmatig bezoek. Ik heb voor hen een klein 

cadeautje mee. De anderen zijn jammer genoeg overleden.”

Paul Haentjens

Als we Paul tegen het lijf lopen heeft hij een lijst van 

mensen bij die hij een kort bezoekje brengt. Hij doet dit 

om zekerheid te hebben of al die mensen met Kerstmis 

de communie nog willen ontvangen. Dat zijn er toch 

ruim dertig. “Ik ga eerst langs om te zien of ze dit nog 

wensen. Als dat zo is dan komen Lutgard en Maria langs 

met de communie. Het is een mooie traditie waar heel wat 

ouderen aan gehecht zijn.”

De inkom met onthaal brengt oud en nieuw samen in 

volmaakte harmonie. Prachtig uitgedacht !

Myriam Van Exaerde.

Myriam staat al ruim 9 jaar als vrijwilligster in de cafetaria. 

Ze zijn met achten om dit afwisselend te doen. Het werk 

valt goed mee. Veel tijd om een babbeltje te doen is er 

niet want het is kaartnamiddag en dan is het druk met de 

bestellingen.

In het volgend nummer van Bombardon 

brengen we deel 2. van ‘Zo leeft Briels’. We 

laten dan meer de bewoners aan het woord.

Okra kaarters.

Het is donderdag en dan tref je  de kaarters van Okra aan 

in de cafetaria. In het verleden kaartten ze in het CM-

gebouw. Een tijd geleden konden ze er niet meer terecht. 

Ze kregen onderdak in WZC Briels. Het werd moeilijk 

voor de bewoners van Briels toen alle tafels werden 

ingenomen door de kaartclub. Een oplossing kwam er 

toen een vergaderruimte mocht gebruikt worden. De 

kaarters zitten er droog en warm. “In het CM-gebouw 

viel de verwarming de laatste tijd wel eens uit. Dan was 

het koud om er te zitten. Hier zitten we goed”, zeggen de 

kaarters. Enige tijd geleden kocht de gemeente Beveren 

het CM-gebouw. Naar we vernemen zou het gebouw 

terug gebruiksklaar worden gemaakt voor de Melseelse 

verenigingen. Wellicht keren de kaarters dan over korte 

tijd naar hun ‘oude stek’ terug.
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Enkele kerststallen in de kijker

Voedsel van om de 

hoek: Witloof van 

Norbert Hens
De klimaattop is achter de rug. Al dat engagement om de opwarming van de 

aarde tegen te gaan is mooi, maar er is nog een lange weg te gaan. En zelf 

kunnen wij ook ons steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk ons 

voedsel lokaal te kopen, en volgens de seizoenen. De winter is de tijd voor 

witloof, en dus rijd ik naar Norbert Hens, op de hoek van de Trepelandstraat en 

de Kloetstraat. 

Zelfgeschilderde borden met ‘Witloof Aardappelen Ajuin Eieren Pompoenen’, 

allerlei kleurig tuingarnituur, en reclame voor de zaak van zoon Davy: er 

is wat te bekijken in het mooie hofje voor de boerderij van Norbert en zijn 

vrouw. En aan de overkant van de straat: de akker met de typische metalen 

witloofoverkappingen.

Norbert: “Ik kweek al vijftig jaar witloof. Ik ben er mee begonnen omdat ik het 

zo graag eet. Ik heb alles ‘op mijn eigen’ geleerd. We verkopen dat aan huis 

samen met petatten, ajuinen, eieren.. wat er is. Dit is ‘echt Meilses witloof’, van 

in de grond. Dat is een product van de natuur, niet geforceerd. Het meeste witloof 

tegenwoordig wordt op water gekweekt, en dat smaakt anders, zuriger. Dit heeft 

nog een echte bittere smaak zoals witloof moet hebben. “

We gaan naar de overkant van de straat naar de akker en Norbert toont fier zijn 

eigen gekweekt witloof.  Het wordt in verschillende stadia gekweekt, zodat niet 

alles tegelijk rijp is. Op een vierkante meter kunnen wel 200 witloofstronkjes 

staan. Ernaast zie ik het stuk waarop het witloof eerst gezaaid en dan gedund 

wordt. Als ze groot genoeg zijn, worden de wortels geoogst, van het loof ontdaan, 

dicht opeen geplant onder de metalen overkappingen, en dan afgedekt met zakken 

of karton. Niet met grond, zoals bij Brussels witloof. Norbert: “Daar is dan veel 

meer kuis aan. Het vraagt zo al veel werk. Elke witloofplant passeert vijf keer in je 

handen, dat is zoals stoofhout.

Mensen komen soms van ver om witloof. We hebben er al gehad van Hamme, en 

zelfs van Turnhout.  We verkopen uitsluitend aan particulieren, hier op de hof, 

soms wel een paar duizend kilo per jaar. “ Terug lopend naar de boerderij wijst 

Norbert nog op het belang van de natuur, die je geen geweld mag aandoen om een 

goed product te krijgen. En dat ge met iets uit de grond niet rijk wordt. Maar dat 

is ook niet de bedoeling. Norbert heeft altijd aan de dok gewerkt. Het werk op de 

boerderij en de witloofteelt was meer een bijverdienste, een hobby. 

Welk is zijn favoriete bereidingswijze? “Ah, met hesp en kaassaus hee. Dat is het 

lekkerste. Maar ook rauw met mayonaise, of in stukken gesneden en gestoofd in 

wat boter.”

Ik heb er goesting van gekregen en met twee kilo witloof in mijn fietstas rijd ik 

naar huis. 

AR

Kerststal De Laan.
De nieuwe kerststal in de A.V.Puymbroecklaan is heel mooi. Jeroen De Coninck maakte het 

ijzeren netwerk voor de figuren. Aan de baardsnit van Jozef is te zien dat de hoofden uit een 

kapperszaak komen. De kledij is zorgvuldig gedrapeerd door Kathelijne Moreau en Ludwina 

Van Havere. De hele constructie van de stal was in handen van de vrienden van ‘De Laan’. 
Kerststal Gaverlandwegel
Deze kerststal in de Gaverlandwegel kreeg dit jaar een stevig dak met dakpannen. Vorig 

jaar ging het dak vliegen en dat mag geen tweede keer gebeuren. Op de foto: Peter Van 

Esbroeck, Herman Vereecken, Wendy De Kerf en zoontje Tibo, Nadine Van de Voorde, Lore 

en Seppe Van Lokeren, Pieter Van Esbroeck en Lieve Van Hove. 

Kerststal De Halve 

Maan., nog in 

opbouw toen de 

fotograaf passeerde

Kerststal KWB op 

het kerkplein.
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In de vitrien

Pultina Meubelen

Grote Baan 114

(aan de verkeerslichten)

In 1978 nam Antoine Pultijn deze gekende meubelzaak van zijn vader over. In 2016 

bestaat dit familiebedrijf 70 jaar. Florent, de stichter, startte ermee op de Dijk samen 

met zijn echtgenote Josée Smet. Daar was een grote atelier waar Florent de meubelen 

maakte. De winkel was toen in de Statiestraat in Beveren. Voor de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel maakte 

hij stoelen en kastjes. Later kwam er in de Dijkstraat een winkel bij met een magazijn. De huidige winkel op de Grote 

Baan dateert van 1960. Er werd later een verdieping op gezet want de tijden werden economisch beter. Meubelen Pultijn 

werd Pultina omdat de naam van Antoine mee werd opgenomen. “Ons handelsmerk is degelijkheid,” vertelt Antoine, 

“geen prutswerk. We leveren en plaatsen de meubelen zelf. Daar zijn we voor gekend. Het is niet zomaar een pakket 

in de garage afzetten en het dan verder overlaten aan de koper. We staan garant voor iets goeds. Met minderwaardige 

meubelen haal je geen eer.” In de toonzaal vind je alle stijlen van meubelen: salons, eetkamers, slaapkamers en 

bijhorende meubeltjes. Stijlvol en degelijk. Het ruikt er naar hout en leer. Of de opvolging verzekerd is? Dat is nog niet 

uitgemaakt. Antoine: “Dat zal de toekomst uitwijzen en daarover moeten de kinderen zelf beslissen hé.”

(Reclame voor de zaak werd destijds gemaakt via ’t parochieblad. De advertentie verscheen in 

1955)

Keint warem

Swinst dak da ier zit te schrijven, zijwe nog in de lijste doonkere dauge veur kestag. En ti s vift ien grauden. Boven 
nul wel te verstaun. Nau gij en den ik weer! Va guul de winter eet al iënekiër gepr’beerd van een bitsjen te 
vriezen. De ruiten woaren tsmares lichtsjes augevrozen, mar dasal! En den d’rachter trug vollegaas tussen de 
ti en en de vift ien. Tot vandaug. Op de radio vroeg er iemand aun Frank De Boosere ofdasse eur ‘lentejurkje’ 
uit de kas moest aulen mee kestag. Hij za va jau! Nau kan geniënen serjeuze mens nog zeigen datt a normaul is. 
Doar moet iet tegen gebeuren, of alles smilt en woar gaume dèn uitkommen. In Parijs is beslist datt er niefeel 
niemer mag bijkommen, hoëgstes een grautenalf. Nau wachtewe vol ongeduld oedasseda of beter oedammeda 
zullen klièr krijgen.
Derzij meinsen die att er blij mee zijn. Wieda niegoe tegen de koukan, of de zonnekloppers want ti s wel leuti g 
ache nie moet stoken en in e kurt mauken buite kunt kommen. Of ache mee de fi ësten een aperti efk en kunt 
pakken, buiten in tsonneken.
Derzijnderoek dien doar nieblij mee zijn: de stovemarsjangs, de weenkels woardasse soazies en dekbedden of 
ijsstoelen, schetsen en wollebott en verkiëpen. De moeders, voaders, jeugd, dien e poar popkes soa gekocht 
ein en volop aun tbraan geslauge zijn. Zelfgebreen waarme wolle truin en sjallen, mutsen en waunten zijn in 
de mode mar wassijde doar mee atniekoud wilt woaren. En den eiket nog niegat over de kliëreweenkels die 
mee ulder wintergoed blijve zitt en. Passeedejoar wastoekal van da! Om nog te zwijgen over de vogels dien oek 
uldere kluts kwijt zijn en echt niemer weten hoe laut datti  s, ofdassenau ulder aa al moeten leigen of nog wa 
moete wachten. Of de tulpen dien ulderekop al boven willesteken.
tIs hoëg ti jd, mar ti s nog zjuust nie te laut. Tzal drasti es zijn. Anders zullewe aun de klaankinderen moeten 
vertellen datt e snië zachtsjes gelek gule klane watt ekes uit de lucht nar beneen dwarrelt, dasse wit is, in nen 
dikke pak op de groond blifl iggen en een bitsjen op blomsuiker trekt mar zoe zoet nie smokt. Want die kinderen 
zullen da niemer te zien krijgen. Zoevaar magget nie kommen. Leve de echte winter.

Swinst: terwijl
Kestag: kerstmis
Nau gij en den ik weer: lett erlijk: nu jij en dan ik weer- het is me wat!
Tsmares: ’s morgens
Trug vollegaas: weer heel hevig
Hij za va jau: hij zei: ja!
Niefeelniemer: niet veel meer
Een grautenalf: anderhalve graad
Oedasseda: hoe ze dat
Oedammeda: hoe we dat
Stovemarsjangs: handelaars in kachels
Soazies: dekens
Schetsen: schaatsen
E poar popkes soa: enkele bolletjes breiwol
Braan: breien
Zelfgebreen: zelfgebreid
Passeedejoar: vorig jaar
Niemer: niet meer

Ons dialect; grappig en sappig.

Na een lange (schrijf)afwezigheid kruip ik nog eens in 

mijn pen. Eerst en vooral wil ik jullie alvast prettige 

feestdagen toewensen en een schitterend Nieuwjaar!

Het afgelopen jaar is voor mij een jaar geweest dat 

voorbij is gevlogen. Ik heb niet echt iets speciaals 

gedaan of meegemaakt. Ik heb vooral van moment 

naar moment geleefd. De doop van Emma en Lucas in 

mei, het mid-weekje met het hele gezin in juni waren 

zowat mijn hoogtepunten.

Verder zet ik mij nog steeds in voor Onafhankelijk 

Leven vzw. De grootste (beetje stoefen kan geen 

kwaad) budgethoudersvereniging/-beweging van 

Vlaanderen die zich inzet voor personen met een 

beperking die een Persoonlijk Assistentie Budget 

(PAB) hebben of nog op de wachtlijst staan. 

Dit jaar was de freedom drive, het 2jaarlijkse event 

waar heel wat Europese mensen met een beperking 

op aanwezig zijn, één van de hoogtepunten. Het werd 

voor het eerst in Brussel 

georganiseerd en best 

wel een succes te 

noemen.

Net als vorig jaar doen 

we nu ook mee met 

Music for Life. Tal van 

acties zijn weer op poten 

gezet. En waar ik enorm 

trots op ben is dat het 

GTI van Beveren een 

deel van zijn opbrengst 

aan onze vzw schenkt. 

Zij organiseerden op 

donderdag 17december een kerstmarkt. Enkele jaren 

terug ging ik alle 14dagen op woensdag middag een 

handje helpen.

Prettige feesten!!!

Lizy 

Rozengeur en 

maneschijn

Eetfestijn “Steak je vol” van 

chiro Ieweko en chiro Sint-

Gerolf Melsele.

Op 20 en 21 februari serveren de Chiro groepen van 

Melsele  biefstuk-friet in De Nieuwe Sabot.  Er is ook 

een vegi-menu.  Inschrijven kan tot 12 februari via 

Jarno Maes, Hennenneststraat 18 of Louise De Clerck, 

A.V.P.-laan 53. Je kan ook mailen naar steakjevol_

chiromelsele@hotmail.com . Iedereen welkom.

Een muurschildering maken? 

Misschien is dit iets voor u?

Jafeth Gomez is een Colombiaans kunstenaar. Hij 

maakt vooral grote muurschilderingen waarin hij 

vertelt over het leven in zijn land Colombia. Op 

vraag van Broederlijk Delen komt hij in februari naar 

Vlaanderen. Op zaterdagnamiddag, 27 februari is Jafeth 

in Beveren. Daar zal hij, samen met een 25-tal mensen 

een groot schilderwerk maken dat het verhaal brengt 

van het leven in Vlaanderen. Hiervoor is de werkgroep 

Broederlijk Delen op zoek naar geïnteresseerden om 

mee te werken. Vrouwen en mannen, oud en jong, die 

willen nadenken over het samen leven en onder de 

begeleiding van Jafeth iets in beeld willen brengen. 

Er is geen kunstopleiding vereist. Jafeth Gomez zet 

mensen in beweging.

Wil u meer weten over het initiatief, is dit iets voor u, 

neem dan contact op via  erice@telenet.be; 

cecile.hennissen@skynet.be; 
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Oud gemeentehuis van 
Melsele binnenkort te koop?
Sinds de fusie van gemeenten in 1977 heeft  het vroegere gemeentehuis van 
Melsele haar oorspronkelijke functi e verloren. Het gebouw bleef wel verder in 
gebruik, voor diverse acti viteiten. In het begin hadden plaatselijke schepenen er 
soms nog een extra kantoor. Ook was er van in het begin een permanenti e voor 
de politi e en een aantal gemeentelijke diensten. En verder maakten verenigingen 
gebruik van de ruimtes voor vergaderingen en recepti es. Maar de laatste jaren 
maar met mondjes maat. Het koor Melos repeteert er, uw reporter zingt hierbij. 
Dus na een gerucht over een mogelijk nakende verkoop van het gemeentehuis, 
ging ik mijn licht opsteken bij schepen Smet van cultuur, bibliotheken, erfgoed, 
monumenten en landschappen.

Schepen Smet: ”Het besluit tot verkopen van het gemeentehuis is genomen 
in het college. Ongerustheid is niet nodig. Er is wel al beslist dat politi e en 
permanenti e binnenkort al verhuizen naar OC Boerenpoort. Daar zijn enkele 
lokalen, die tot voor kort door Vormingplus werden gebruikt, nu bestemd voor 
deze diensten. Dit is een voorlopige oplossing. Vormingplus zelf gebruikt al heel 
wat jaren de bovenste verdieping van het OC. Zij blijven nog tot eind 2016 en 
verhuizen dan naar een nieuwbouw in Sint-Niklaas. En dan komen al die ruimtes 
vrij.”
Of die verkoop al vlug zal gebeuren?
Schepen Smet: “Momenteel staat het gemeentehuis op de lijst van de ‘te 
ontvreemden’ gebouwen. Dat wil zeggen dat het verkocht kan worden, indien 
iemand een goed bod doet. Dan moet de gemeente nog haar akkoord geven. 
De gemeente heeft  een heel uitgebreid patrimonium. Daar zijn vele gebouwen bij 
die geen of een beperkte bestemming hebben, en waarvan de onderhoudskosten 
niet opwegen tegen het maatschappelijke nut. We verwachten niet dat het 
gebouw rap verkocht zal worden. Het is geen gemakkelijk gebouw. Het heeft  
erfgoedwaarde, staat op de lijst van te restaureren gebouwen. Het is oud, niet 
geïsoleerd, en onprakti sch ingedeeld, met veel trappen.”
Onze medewerker Bram wist te vertellen dat  in de begroti ng van de gemeente 
Beveren staat te lezen dat de verkoop van het gemeentehuis van Melsele is 
gepland in (het budget) 2018 en begroot voor 210.000 euro. 
Wordt vervolgd. 

PS. Wat er nog eerder zal verkocht worden is de site Sabot. Die wordt nog dit jaar 
onderhands verkocht aan het OCMW of de huisvesti ngsmaatschappij, met als 
bestemming sociale huisvesti ng. Maar daarover meer in een volgend nummer. 
AR

Raadselachti g schilderij op de schouw van de 
raadszaal
In de raadszaal van het vroegere gemeentehuis hangt een groot schilderij. Het 
is niet gemakkelijk te duiden wat er juist op staat. Een donkere waas bedekt het 
doek. Het gevolg van generati es rokende raadsleden? Of gewoon de tand des 
ti jds? Bij helder avondlicht worden de fi guren op het schilderij iets duidelijker te 
zien, maar details zijn moeilijk te ontleden. 
Bij navraag kregen we de volgende uitleg van Michiel Jacobs, van het 
gemeentearchief van Beveren.
“Het werk is vervaardigd door Henri De Caisne en heeft  als ti tel: “Diogenes zoekt 
een rechtvaardig man”. De techniek is olieverf op doek en meet 190 cm (hoogte) 
bij 270 cm (breedte).Helaas kan ik u geen verdere beschrijving of datering 
bezorgen.Wel een korte biografi e van Henri De Caisne.“
Henri De Caisne (Brussel, 1799-01-27 - Parijs 1852-10-27) kreeg onderricht van 
de Brusselse schilder C. François. In 1816 behaalde hij de eerste prijs in anti eke 
fi guren aan de Brusselse Academie. Daarna vervolgde hij zijn studies aan de 
Academie te Parijs (bij Girodet en A.J. Gros), en ondernam studiereizen naar 
Nederland en Italië (1841). Zijn romanti sch-historische doeken vielen in de 
smaak van bepaalde kunstcriti ci zoals A. De Musset en A. De Lamarti ne. Deze 
steun betekende een belangrijke impuls voor het verloop van zijn carrière. In 
1848 werd hij benoemd als inspecteur van de Nati onale Musea. Na Lemonnier 
wordt zijn werk een te sterk intellectualisme verweten zonder echte diepgang 
of gevoeligheid. Werk van De Caisne is in het bezit van de KMSK te Brussel en te 
Antwerpen, en verder ook in buitenlandse musea.
Is er iemand die meer weet over dit schilderij? Hoe lang het in het gemeentehuis 
hangt, wie het heeft  aangekocht? Of het waardevol is? Laat het ons weten op 
bombardonmelsele@yahoo.com of tel. 03 252 42 13 (Anne)

Programma Vormingplus 

Waas-en-Dender in Melsele

Een soepkar: hoe begin je eraan?

Een soepkar is een bakfiets die één of meer keer 

per week uitrijdt met verse soep op bestelling. 

Inspiratie voor een eigen project!

dinsdag 19/1 van 19u30 tot 22u00

begeleiding Stefaan Segaert - educatief 

medewerker Vormingplus

Kennismaken met de computer

Beginnerscursus. Ervaar hoe handig een 

computer is en wat die voor jou kan betekenen. 

5 maandagen van 22/2 tot 21/3 van 13u30 tot 

16u15

begeleiding Brigitte Gheeraert - 

informaticaconsulente

Grote schoonmaak op je computer

Wil je je computer een grondige onderhoudsbeurt 

geven zodat die weer sneller presteert? 

maandag 22/2 van 19u30 tot 22u00

begeleiding Raf Smet - ICT-coördinator

Je voeten... anders bekeken

Voetreflexologie en massage

2 dinsdagen op 23/2 en 1/3 van 19u30 tot 22u00

begeleiding Hildegarde De Meulenaere - 

massagetherapeute

Introductieles minivogelcursus

In deze introductieles leer je hoe je vogels 

herkent en waarom ze zingen. 

donderdag 25/2 van 19u30 tot 22u00

begeleiding Johan Vercauteren - Natuurpunt 

Zuid-Waasland

Al deze cursussen gaan door in Vormingplus, 

Grote Baan 183, Melsele
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Binnenkort speelt de toneelgroep Melba zijn eerst toneelproductie in 

OC Boerenpoort. 

Het stuk heeft als titel ‘De Hofkes’ en werd geschreven door Guy Didelez en Paul 

Coppens. De regie is in handen van Marlies De Bock en Johanna Ferket. 

De repetities zijn volop aan de gang. De acteurs zijn Aline Heyninck, Guido Van 

Leuvenhage, Bart Helincks, Willem Provoost, Stijn Janssens, Paul Verelst, Marit 

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

Ik strik regisseur Marlies De Bock voor enkele vragen.

Kan je vertellen waar jullie eerste toneelstuk over gaat? 

Het stuk gaat over vier volkstuinders die na de winterstop opnieuw naar ‘hun hofkes’ terugkeren. De 

vier mannen, die elk hun huis om een reden ontvluchten, krijgen te maken met een nieuwe tuinder: 

een vrouw. Met alle gevolgen van dien…

Hoe kies je een toneelstuk? 

Enkele mensen van het bestuur hebben verschillende stukken gelezen. We wilden de eerste keer 

geen ‘plat’ stuk spelen, maar wel iets met een zekere inhoud. De Hofkes sluit hier goed bij aan. 

Het is een tragikomedie, dus wie komt kijken mag zich verwachten aan een lach en een traan. En ik 

kan verklappen dat de schrijver, Guy Didelez komt kijken. 

Ik heb gehoord dat er veel mensen voor de eerste keer toneel spelen en uit Melsele komen?

Melba is een Melseelse toneelvereniging. Toen we op zoek gingen naar acteurs voor De 

Hofkes, hebben we heel bewust in Melsele zelf gezocht. Het was verbazingwekkend hoeveel er 

geïnteresseerd waren om mee te spelen en het was dan ook moeilijk om tien mensen te kiezen. We 

willen iedereen de kans geven om toneel te spelen. Voor een aantal spelers is het de eerste keer 

dat ze meedoen in een toneelstuk. Dat maakt het des te fi jner om te zien met hoeveel enthousiasme 
ze zich allemaal op het stuk hebben gestort.

Toneelgroep Melba voor het eerst op de planken.

Jullie spelen in Melsele, is dat bewust? 

Het is inderdaad een bewuste keuze om in Melsele te spelen. Het is een hele uitdaging om de 

Boerenpoort om te toveren tot een echte toneelzaal, maar het heeft veel charme om op Melseelse 

grond te blijven. We willen het amateurtoneel in Melsele op deze manier nieuw leven inblazen. Aan 

de reacties te zien is daar heel wat interesse voor. 

Je doet je eerste regie samen met Johanna Ferket. Vanwaar die samenwerking?

Toen Johanna en ik zijn afgestudeerd aan de academie in Beveren (we volgden er toneel en 

voordracht) hebben we elkaar beloofd dat we ons ooit bij een amateurtoneelgezelschap zouden 

aansluiten. Dat is er nooit van gekomen, tot Herman Vereecken mij vroeg of ik het eerste stuk van 

Melba wou regisseren. Hoewel regisseren nieuw is voor mij, heb ik onmiddellijk ja gezegd en aan 

Johanna gevraagd of ze mee wou regisseren. Enerzijds is het een geruststelling dat je iemand hebt 

om op terug te vallen, anderzijds leek het mij gewoon fi jn om met haar samen te werken. Tijdens 
de repetities vullen we elkaar aan en zitten we op dezelfde golfl engte. Het is wel enorm spannend: 
binnenkort zien we onze eerste regie op een podium. 

Begint de stress te komen? Ook bij de acteurs? 

Voor hen is het uiteraard spannend. Hoewel er tijdens de repetities heel wat gelachen wordt, nemen 

ze het allemaal heel serieus. Ik merk dat de spelers echt een goed stuk willen neerzetten en zich van 

hun beste kant willen laten zien. Dat maakt het voor ons als regisseurs bijzonder fi jn. Het is tenslotte 
de eerste keer dat we dit doen en hoewel het bij momenten heel wat stress met zich meebrengt, 

geeft het enthousiasme van de acteurs wel een enorme boost.

We wensen hen veel succes toe.De ploeg van Melba op de kerstmarkt om hun toneelstuk te promoten.

Nieuws van de wijkinspecteurs.

Zakkenrollers 

Nu de aankopen in de eindejaarsperiode stilaan achter de rug 

zijn, breken binnenkort alweer de solden aan. Tijdens deze 

periode lopen de markten, winkelstraten en –centra voller 

dan normaal. Een ideaal terrein waar geoefende zakkenrollers 

hun slag kunnen slaan. Vanuit de wijkdienst Melsele hadden 

wij u hier graag alert op gemaakt. Uit ervaring weten we dat 

zakkenrollers niet alleen toeslaan op vermelde terreinen. Ook 

bussen, trams, supermarkten en druk bezochte evenementen 

zijn een geliefkoosd terrein voor hen. 

Zakkenrollers opereren doorgaans niet alleen. Ze gebruiken 

diverse technieken variërend van het opensnijden van tassen 

en zakken tot het afleiden van het slachtoffer door vragen te 

stellen en hierbij fysiek contact te zoeken. Meestal zijn ze 

met twee of drie daders die voortdurend oogcontact hebben 

met elkaar en waarbij het gestolen goed vliegensvlug wordt 

doorgegeven om zo ongezien de vlucht te kunnen nemen. 

Wordt de dader dan toch betrapt, kan er hem of haar op deze 

wijze niets ten laste gelegd worden zolang hij staalhard 

blijft ontkennen en er geen getuigen en/of camerabeelden ter 

beschikking zijn. 

Zakkenrollers vallen meestal niet op in de massa. Zij zijn 

gekleed als u en ik en hebben een deftig en vertrouwelijk 

voorkomen. Dikwijls trachten ze het zicht op hun handen af 

te schermen door een jas of iets vergelijkbaars over hun arm 

te dragen. Ze lopen ietwat doelloos rond tot ze een potentieel 

slachtoffer in het vizier krijgen. Ze vertonen hierbij minder 

interesse in de winkelwaar maar kijken vooral naar de mensen. 

Ze zullen u als slachtoffer een tijdje volgen en wanneer u 

even afgeleid bent bij het aanschuiven aan de kassa of aan 

het marktkraam trachten ze zo dicht mogelijk achter u te 

komen staan om ongezien in uw handtas of jaszak te graaien. 

Door u even te volgen hebben ze immers gezien waar u uw 

portemonnee wegstopt en misschien zelfs reeds hoeveel geld 

er in zit. Het is hen enkel om geld of kleine waardevolle 

voorwerpen zoals gsm’s of juwelen te doen.

Maar ook uzelf kunt alert zijn. Sluit uw handtas of jaszak als 

dit kan, draag niet te veel cash geld bij u en toon dit zeker niet 

in het openbaar, verdeel persoonlijke documenten en geld of 

bankkaarten over meer dan één portemonnee en sta niet toe dat 

mensen al te opdringerig naast u komen staan. Voor meer tips 

verwijzen we graag naar de website https://www.besafe.be/

tips/6-tips-om-u-te-beschermen-tegen-zakkenrollers 

Bent u helaas toch het slachtoffer geworden van een 

gauwdiefstal probeer dan zo snel mogelijk een politiedienst te 

verwittigen en hiervan aangifte te doen. Betrapt u de dader kijk 

dan ook zeker rond naar eventuele medeplichtigen en onthoud 

hierbij dat daders doorgaans niet opvallen in de massa. Samen 

met u hopen wij als politiedienst om deze vorm van diefstal 

beter te kunnen aanpakken.

Uw wijkinspecteurs

Nu is het tijd voor herabonnering 2016.

Beste  lezer,

Bombardon wil een krant zijn die betrokken 

is bij het leven in Melsele.  Een dorpskrant 

van deze tijd en bovendien met visie. Wij 

zijn blij dat je met een abonnement voor 

2016  in onze lezersgroep wil blijven of als 

nieuwe lezer wil aansluiten.  Bombardon 

kost bovendien niet veel, want voor 4 euro 

ontvang je een heel jaar deze sympathieke 

gazet bij jou thuis in de bus. Je kan het 

abonnementsgeld bezorgen bij één van 

de medewerkers of storten op rekening 

001-2271891-33 van Bombardon Melsele. 

Vermeld je naam en adres. Dankuwel!
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Collegezittingen gemeente Beveren

19 oktober
- De prijs van vuilniszakken voor restafval stijgt naar 1,32 euro per stuk. 
Vanaf 1 januari 2016 betalen we allemaal iets meer. Het voorstel van 
Ibogem om de prijs te indexeren werd aanvaard door het college. De 
kleinere 30 liter zakken stijgen van 0,78 naar 0,79 euro per stuk.
- Privé-bewakingsfi rma G4S Security Services wordt aangesteld om in 
het polderdorp Doel toezicht te houden.
- De renovatie van het asfalt in de Fazantenlaan wordt toegewezen voor 
een bedrag van bijna 289.000 euro.
- Er komen meldingen binnen over sluipverkeer in de Snoeckstraat. Het 
college besliste echter om geen ingrepen uit te voeren.
- Een keer per jaar organiseert de technische dienst van de gemeente 
Beveren een gratis afvalophaling bij de jeugdverenigingen.

3 november
- Het college gaat de boordstenen verlagen in de Rudolf Esserstraat 
(laatste straat) om de toegang naar de voet- en fi etswegels te 
verbeteren. Tegelijkertijd voert men ook een parkeerverbod in rond deze 
toegangen in de zogenaamde ‘pijpenkop’.

9 november
- Er komt geen algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk op 
oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. “Onmogelijk te controleren”, luidt het 
argument. In ‘Onze Gemeente’ zal men sensibiliseren rond het correct en 
veilig gebruik en de bestaande reglementering toelichten.

16 november
- Er wordt een verkeersspiegel geplaatst op het kruispunt van de 
Brielstraat en de Patrijzenstraat.

30 november
- Een werkgroep zal de haalbaarheid onderzoeken en voorbereidingen 
opstarten om in Beveren de wedstrijden van de Rode Duivels op groot 
scherm te tonen tijdens de komende zomer. De Rode Duivels spelen dan 
immers het EK voetbal in Frankrijk.

Hoopvol het nieuwe jaar tegemoet.
2015 werd ons gepresenteerd als een jaar vol verwarring: de journaals 
gevuld met gruwelbeelden van oorlog, steden in brand, mensen op 
de vlucht, in kleine rubberbootjes soms, het beeld van een kind, 
dood aangespoeld op een Grieks strand. Aanslagen op de vrijheid, 
dreigingsniveau 4. Klimaatchaos, opwarming van de aarde. Mensen hier 
in angst, radeloos, huiverig voor het onbekende dat zo dichtbij komt, 
bang voor al die onzekerheid. En daarnaast, haast ongezien maar even 
krachti g worden talloze initi ati even genomen, signalen gegeven van 
menselijke solidariteit, van warm buurtschap. We zien groepen die zich 
niet onverschillig neerleggen bij wat met de aarde gebeurt. Jongeren 
engageren zich voor het milieu, komen op tegen onrecht. Er is aandacht 
en zorg voor al wat zwak of klein en kwetsbaar is, of oud en broos en 
vol van wijsheid en levenservaring. Er zijn mensen die elkaar de hand 
reiken, zoeken naar verzoening en samenwerking. Deze dingen halen 
de grote krantenkoppen niet maar leven sterk, ook bij ons. Dit alles wil 
Bombardon blijven tonen. Want zolang we dit zien gebeuren mogen we 
niet ontmoedigd geraken. Kunnen we blijven geloven dat het ooit wel 
goed komt, dat er toekomst is. Die toekomst zett en we samen in, in 2016. 
De redacti e van Bombardon wenst aan alle lezers: een hoopvol nieuw 
jaar.

De gemeenteraad

27 oktober
- De paden in dolomiet in de Laurierstraat en Lavendelstraat worden 
vervangen door betegeling. De kosten worden geraamd op ruim 51.000 
euro.

24 november
- N-VA-gemeenteraadslid Filip Heyndrickx neemt ontslag uit de 
gemeenteraad en wordt defi nitief opgevolgd door Herman Uyttersprot uit 
Melsele.
- De raad gaat akkoord om een nieuwe dakbedekking te plaatsen op 
de sporthal. De oude PVC bedekking wordt vervangen door een EPDM-
dakbedekking. EPDM staat voor Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer. 
“Deze folie is ideaal als dakbedekking en voor het bekleden van prefab 
dakpanelen”, leest men in de aanbeveling.
- Op deze raad ondervroeg de oppositie de meerderheid over de 
schorsing van de Raad van State rond de bouw van het Saefi nghedok. 
Groen-sp.a vindt dit het moment om terug werk te maken van een 
toekomst voor het polderdorp Doel. Het gemeentebestuur wenst af te 
wachten wat de Vlaamse regering zal beslissen.

15 december
- De Beverse meerderheid heeft de fi nanciën terug op het goede 

spoor gezet. Door een lineaire besparingsmaatregel en enkele 
belastingverhogingen noteert de balans van de gemeente terug positief. 
De schuld blijft echter een heikel thema. Beveren noteert in Vlaanderen 
bij de hoogste schuldengraad per inwoner. Gelukkig blijft het teren op 
vele inkomsten, zodat er niet echt fi nanciële problemen opduiken.
- De raad keurde alle afrekeningen goed om de wegen- en 
rioleringswerken in de Heirbaan, Esstraat en een deel van de 
Schaarbeekstraat te betalen. De totale kostprijs bedraagt 2,46 miljoen 
euro exclusief BTW.

Kerstmarkt 2015Onze nieuwjaarswens voor u
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En we sluiten deze laatste Bombardon van 2015 af met een vrolijke foto van 

gelukkige kinderen en jonge mensen.  Aan alle lezers onze warme groeten 

en wensen van geluk voor 2016. Omhels Melsele en de wereld, Daar wordt 

iedereen beter van. Het komend jaar  zijn we er  tweemaandelijks weer met een 

Bombardon vol goed nieuws.  Bedankt voor jullie vertrouwen. 

Gym Waasland

Recreatietoernooi Toestelturnen

op 30 en 31 januari 2016 

in sporthal van Melsele

Melselenaar Ben Cloostermans viel samen met zijn compagnon Bjarne Lardon uit 

Haasdonk in de prijzen ! In november behaalden ze een zilveren medaille in het 

WK Jiujitsu in Bangkok. Proficiat.

De weg naar Kerstmis en Nieuwjaar voelt dezer dagen vreemd aan. 

Wordt het voortaan mijmeren bij het winterlandschap van Pieter Breughel of een 

kerstkaart van Anton Pieck om koning winter nog eens te kunnen aanschouwen? Je zou 

het gaan denken bij deze lentetemperaturen tijdens de donkerste dagen van het jaar. 

Ook wegens de dramatische terreurgebeurtenissen van de voorbije weken. Of de 

duizenden mensen op de vlucht voor oorlog. We neigen om in elkaar te krimpen in 

onszelf. 

Maar zie: Kerstmis en Nieuwjaar brengen ons samen. De familiale gezelligheid, de kleine 

warme solidariteit  rondom ons en in onze samenleving. 

Op zoek naar deze gedachten in de poëzie en bij de jaarwisseling, kwam ik uit bij een 

gedicht van Bart Moeyaert…

Zie:

Niets is voor u. Niets is voor u bedoeld.

U wordt nochtans gewenkt. Onbekend is 

onbemind. Dat is de naam voor alles 

wat uw leven lastig maakt. 

Van jassen vindt u vast de kraag het mooist.

Het is de heg die u graag hebt. Hij dient niet 

om er overheen te kijken. Hij houdt uw adem 

dicht bij uw gezicht.

Van decemberdassen heeft u er een paar. Het

kan niet gauw genoeg gaan vriezen. Dan mag

u kop in kas het waaigat in. Waarom zo bang.

Het is vergissen wat ons bindt.

Het zijn de fouten die ons op elkaar 

doen lijken. Zie: de spons erover. Zand.

Als u van koud houdt, denk aan 

januari. Dat is wat heet een fris begin.

Een glas wijn van (h)eerlijke kwaliteit uit de 

Wereldwinkel.

Dezer dagen zetten heel wat supermarkten en wijnhandelaren de beste wijnen uit 

hun wijnassortiment in de kijker. Het wemelt hierbij meestal van de superlatieve 

beschrijvingen. Daar is op zich niets mis mee en wie ben ik te twijfelen aan de 

kwaliteit van deze wijnen. Maar er is ook een alternatief: de wijnen van Oxfam 

Wereldwinkels. Bovendien hebben deze wereldwinkelwijnen een belangrijke en 

unieke meerwaarde: de smaak van eerlijke handel. 

Laat ons enkele wijnen nader toelichten en proeven (helaas enkel met woorden):

Fuego Sagrada Chardonnay - Chili

Deze goudgeel gekleurde chardonnay, afkomstig uit Midden Chili en geproduceerd door Sociedad 

Vitivinicola Sagrada Familia (Vereniging van Wijnbouwers Heilige Familie), heeft de typische 

kenmerken van een chardonnay uit een warme regio, licht zuur met een fl uwelen afdronk. De 
chardonnaydruif is een veelzijdige werelddruif omdat ze zich goed aanpast aan klimaten en bodems. 

Deze (h)eerlijke chardonnay is een echte aanrader bij vis (vooral schaaldieren), gevogelte en wit 

vlees, maar ook lekker bij witschimmelkazen. 

Natuurlijk houdt niets je tegen om er zo van te genieten.

Gran Descabezado Carmenère - Chili

Deze intense kardinaalrode wijn gemaakt van de carmenèredruif en verwant aan de merlot druif, 

is een unieke rode wijn. Een frisse neus van blauwe bessen. Bij de aanzet in de mond is deze 

wijn soepel en rond. Naar het einde evolueert de smaak naar zacht kruidig door zijn evenwichtige 

tannines. Gran Descabezado is zeer lekker bij rood vlees en wild, gebraden of gegrild. Een aanrader!

Het Consorcio Vinicola de Chile, gelegen in Centraal Chili, mag terecht fi er zijn op deze unieke wijn. De 
naam ‘gran descabezado’ of ‘de grote onthoofde’ verwijst naar de berg boven de wijngaarden waarvan 

de arbeiders nooit de top te zien krijgen omdat die permanent in de wolken zit.

Raza Syrah Gran Reserva - Argentinië

Smaken verschillen, zegt men wel eens, maar toch kan men er niet omheen dat deze wijn bij de 

top van het assortiment van de wereldwinkelwijnen behoort. Een volle rijke wijn met uitgesproken 

tannines eigen aan de syrahdruif en toe te schrijven aan de dikke pel. De syrahdruif zorgt voor wijnen 

met veel karakter. Anderzijds kan rode wijn met een hoog tanninegehalte soms wat wrang in de mond 

zijn. Niet bij deze Raza Syrah want hij behoudt een zachte afdronk. Topwijn!

Gevleugeld
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