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We maken graag 
reclame voor de 
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van Melsele.

Data: 30 en 31 juli 
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Uit sympathie.

Zo leven de Mirabellenlaan en de Braambessenlaan

U reageerde massaal  op de petitie tegen de komst van de 

glastuinbouwzone. 1 300 bezwaarschriften liepen binnen. 
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Jozef en Julia Callens-Jacob

Jozef en Julia  waren de eerste bewoners in de straat. Jozef is 

afkomstig van ’t Zillebeek in Beveren en Julia uit de Priemstraat. 

Julia werd geboren achter ’t Koperen Slot, tussen ‘de lange 

bomen’ zo genoemd, omdat heel de Priemstraat afgezoomd was 

met canada’s. “De mensen uit het noorden van Melsele, spraken 

van de polders daar, maar dat was helemaal niet zo,“ zegt Julia. 

In 1965 werd de Mirabellenlaan aangelegd en een jaar later 

telde de straat een 11tal woningen. Dat is 50 jaar geleden. “We 

zagen de trein rijden en de straat eindigde op een boomgaard 

die in een later stadium verder verkaveld werd. Jozef zei nog 

dat hij in Melsele niet bleef wonen, in zo’n ‘dode’ straat omdat 

het hier zo stil was. Jozef was vrachtwagenchauffeur en reed 

door heel België, Duitsland en Frankrijk met peulvruchten van de 

fi rma Suy uit Zwijndrecht. Toen het bedrijf stopte ging Jozef met 
pensioen. De buren van Jef en Julia zijn super. De verjonging 

van de straat zet zich momenteel helemaal door. Jef is een graag 

geziene buurman. Hij harkt de grond rond de boompjes langs 

de straat, kuist de goot, wast auto’s van de buren en spuit hun 

GFT containers  en glasbakken proper. “De meeste mensen 
moeten gaan werken en hebben ’s avonds daar geen tijd voor,” 

zegt Jozef. Jozef is een bezige bij en je kan hem overal in 

Melsele tegen komen. Altijd met de fi ets. “Je moet voortdurend 
goed uitkijken waar je rijdt,” vertelt Jozef, “ wat mensen al niet 

weggooien, dat is toch echt jammer. Dat zwerfvuil is  een groot 

probleem. Waarom doen mensen dat toch? Ik begrijp het niet.” 

Jozef bezoekt nog regelmatig de buren die door omstandigheden 

verhuisd zijn naar elders. Julia echter, houdt zich graag in huis 

bezig met lezen en naaien. “Ik ben huismoeder. Vroeger werkte 

ik als naaister bij Haute Couture Van Brendt in Antwerpen. Ik kan 

goed naaien, echt waar,” vertelt Julia met trots. Jozef en Julia 

wonen graag in de Mirabellenlaan en ’s morgens worden ze 

gewekt door merelgezang. “Ik dacht dat ze enkel zongen bij mooi 

weer, maar zelfs bij regenweer laten ze hun stem horen,” lacht 

Jozef.

Pieter en Karen Vandenbroecke - De Wreede 

en kinderen Sem (10) en Frauke (6)  

In 2011 kwam het gezin hier wonen. Het was hier rustig en 

dichter bij het centrum. De kinderen kunnen op straat spelen. 

In de Braambessenlaan bouwden ze een echt kamp met 

boomstammetjes, een ladder, een katrol… Ze amuseren zich 

geweldig. Karen: “Spijtig dat er niet meer kinderen van hun 

leeftijd zijn. Als de kleinkinderen van Myriam en Freddy er 
zijn hebben ze speelkameraadjes. Het is echter goed wonen 

in de Mirabellenlaan. Toen we hier toekwamen stonden Julia 
en Jef klaar om ons te verwelkomen met een fl es wijn en als 
de kinderen jarig zijn krijgen ze een kaartje.” Het is toch wel 

toeval; Frauke is jarig bij ons bezoek op 8 juni en Sem is jarig 

op 9 juni. Papa is weg naar de vergadering van het voetbal. Hij 

werkt in garage Houttequiet (Blits) in Beveren. Ook Karen, die 

verpleegkundige van beroep is, traint de jongste spelertjes van 

Svelta. Haar kinderen spelen ook  voetbal. Daarnaast is Sem  

toneelspeler. Je kan hem bezig zien in verschillende TV-series. 
Jong talent! 

Frans en Mieke Van Osselaer-Heyens
Frans en Mieke zijn verhuisd naar Spoorweglaan 246 bus 002, 

dicht bij de Melseelse statie. Frans wou naar een appartement 

maar het moest wel op het gelijkvloers zijn. Dit appartement  

stond te huur. Het was snel beslist. “Ik mis mijn tuin wel maar ik 

volg mijn man,” vertelt Mieke. “Ik kan hem ook wel begrijpen. We 

blijven niet jong hé. Het is een keuze die je maakt. Ik neem mijn 

bloemen en zeker de rozen mee uit mijn tuin. Het wordt hier een 

mooie voortuin. Er komt een nieuwe haag die slechts een halve 

meter hoog zal zijn. Ik krijg carte blanche om het tuintje aan te 

leggen volgens mijn goesting. Frans heeft hier drie maanden 

heel hard gewerkt om het appartement mooi in orde te brengen. 

Ja, in 1971 gingen we in de Mirabellenlaan wonen. Het was een 

heel goeie buurt. We missen die mensen wel. We kwamen met 

iedereen goed overeen. Ik ga hen nog wel eens bezoeken. Hier, 

aan de statie, heb je meer beweging van wandelaars, fi etsers 
en treinreizigers”. In de ruime living van Frans en Mieke hangen 

heel wat schilderijen van Julien Cools. Julien was een vriend 

aan huis. Hij kon heel mooi schilderen. We noemen het hier ‘Het 

museum van Julien Cools’. We vergeten Julien niet. 

De Mirabellenlaan is een klein straatje aan het einde van de Spoorweglaan, dicht bij de Melseelse stati e. De straat zal ooit 
wel verder doorgetrokken worden. Nu kijken de bewoners uit op prachti g weiland met koeien van landbouwer Verhelst. 
Zolang die er is, blijft  het groen. Een prachti g panorama! Bij de mensen worden we heel hartelijk ontvangen. De straat 
verjongt na 50 jaar. Nog enkele huizen staan te koop of worden verhuurd. We hadden wel pech; in de maand juni waren 
heel wat mensen met vakanti e: Maria, Harry, Leo, Monique, Myriam, Freddy… Vaste bewoners van de straat. Sommige 
mensen konden we niet bereiken want het was zaterdag en dat is de dag om te winkelen, uitstappen te doen… In de 
Braambessenlaan, een zijstraat, met slechts vier woningen, hebben kinderen een kamp gebouwd… Geef toe, waar kan je 
dat nog? Gelukkig de kinderen die zo kunnen opgroeien.

‘Happen en stappen’, een ludieke organisatie, uit de 

mouw geschud van ‘Wezijnereensmeebuiten’ .Van 

creativiteit gesproken! Een echt succes. Je leest het 

verslag van Gerry Smet met zijn foto’s erbij op pag.7
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Op het einde van de Mirabellenlaan krijg je een mooi natuurzicht op  weilanden met prachtige koeien van 

landbouwer Verhelst uit de Pauwstraat. 

Het Wit Gele Kruis krijgt vaste 

ploeg voor Melsele

Het Wit Gele Kruis, de verpleegkundigen die aan huis komen, wie 

kent hen niet? Wie van hun diensten gebruik maakte is meestal 

heel tevreden, al hoor je soms dat er nogal eens vervangingen 

zijn. Dat remt het vertrouwen wat af. Maar dat zal van nu af aan 

anders zijn. Sinds mei heeft de organisatie een herstructurering 

doorgevoerd waardoor een vaste ploeg Melsele, Kallo en de 

Gaverlandwijk zal bedienen. ‘Maar altijd vanuit een sterke visie’, 

vertelt Nathalie Van Moer, thuisverpleegkundige.‘Wij willen ons 

als thuisverpleegkundigen inzetten voor een maatschappelijk 

verantwoorde totaalzorg. Dit wil zeggen dat we oog hebben voor 

alle noden van de patiënt zodat we, waar nodig en in overleg 

met de arts en de patiënt de gepaste zorgverleners kunnen 

inschakelen. Dit kan gaan over gezinszorg, warme maaltijden, 

kinesist… Binnen onze organisatie hebben we ons eigen PAS 

(personenalarmsysteen) en onze eigen voedingsdeskundigen. 
Doorheen de jaren heeft onze organisatie heel veel kennis 

opgebouwd, waar wij als verpleegkundigen beroep op kunnen 

doen. Wij hebben gespecialiseerde verpleegkundigen voor 

diabetici , wondzorg, stomazorg,,.. maar ook experts voor 

psychische problemen en ethische vraagstukken. We willen dat 
ook maatschappelijk verantwoord doen: correcte en efficiënte 
verzorging bieden, 24u op 24, voor alle mensen, van elke leeftijd, 

elk ziekenfonds, elke religieuze overtuiging.’ 

Vanaf nu werken ze met ‘zelfsturende teams’. Er is een vaste ploeg 

van 11 die de zorg verzekeren in Melsele, Kallo en Gaverland. 7 

van hen werken in de ochtend, 3 gaan in de namiddag op pad.

Nathalie: ‘Hierdoor zijn er minder wissels, wat alleen maar ten 

goede komt aan de vertrouwensrelatie met de patiënt. We mogen 

nu zelf verantwoordelijkheden opnemen, zelf plannen, zelf initiatief 

nemen, zelf overleggen met andere diensten. Zo kunnen we 

patiënten op een veilige en comfortabele manier zo lang mogelijk 

in de thuisomgeving houden. We staan er niet alleen voor. We 

hebben een ganse equipe achter ons die ons ondersteunt, 

motiveert en advies geeft; gespecialiseerde verpleegkundigen, 

administratieve medewerkers tot zelfs autopechverhelping 

onderweg behoren tot deze ploeg. Wij hebben fantastische 

collega’s, we springen voor elkaar in de bres. En regelmatig vind 

je ons in een taverne waar we samen een broodje eten. Dan 

proberen we eens niet te praten over het Wit Gele Kruis. En af en 

toe eens feesten… ook daar zijn we heel goed in.’

Op de foto: vooraan van links naar rechts: Kristine Jordens, 

Lutgarde Van Moer, Nathalie Van Moer, Els Temmerman 
Achteraan van links naar rechts: Yentl Van Campenhout, Martine 

Van Oevelen, Nancy Cleys, Nancy Hauman, Gerda Franckx, Tina 
Van Puyvelde, Christianne Vijt. 

Stefan en Patricia Cap-Geerts

Patricia: ‘Ik ben hier opgegroeid als kind. We speelden op 

straat; hinkelen, touwtje springen of we gingen spelen bij 

iemand thuis. Er waren heel wat kinderen in deze straat. Na 

mijn huwelijk woonden we 26 jaar in Beveren. Daarna ben ik 

teruggekeerd het ouderlijk huis. Mijn man is twee jaar geleden 

gestorven en ik heb nu een nieuwe relatie.” Patricia kent alle 

mensen uit de straat van uit haar kindertijd. Ze noemt ze één 

voor één op. Enkel de nieuwe gezinnen zijn minder bekend. 

”De oudste bewoner is Maria Fyen en die wordt er 90. Het 
is een erg rustige buurt maar buiten zitten op straat zoals 

vroeger… dat is verleden tijd”, vertelt Patricia nog.

Godelieve Cleys
Godelieve woonde als kind in de Dambrugstraat en later 

vooraan in de A.VP.-Laan. Haar vader, Jozef Cleys, was 
oorlogsslachtoffer 40-45. Zijn naam staat op het monument voor 

gesneuvelden. Haar moeder, Madeleine Gauwloos, hertrouwde 

met Gustaaf, de broer van Jozef. Ze waren met 5 kinderen. 

Godelieve huwde met Henri Buys en ze gingen wonen in de 
Kalishoekstraat, nadien in de Dorpsstraat en in april 1966 

kwamen ze in de Mirabellenlaan wonen. “Ik woon hier in een 

rustige straat met heel goede geburen. Achteraan in de straat 

wonen vooral jonge mensen. Het geluid van de trein zijn we 

gewoon geworden. We hebben twee dochters: Martine en Ingrid. 

Mijn man overleed in augustus 2015. Hij was altijd bezig. Tot zijn 
75ste oefende hij nog altijd met voetballertjes om hen die sport 

aan te leren. Ik ben vele jaren mee geweest naar de voetbal. 

En op feestjes stak ik mee een handje toe. ’t Huis was Henri 

altijd bezig in zijn stal om van alles te maken voor de kinderen 

of kleinkinderen. Onze dochter Martine was 45 jaar toen ze 

stierf. Ik heb al heel wat mee gemaakt. Mijn kleinkinderen en 

achterkleinkinderen houden me er boven op.” Godelieve is 

een ‘sterke‘ vrouw. Als ik afscheid neem, staat de TV op de 
voetbalwedstrijd België–Finland. Het wordt een avondje voetbal 

kijken. Een interesse die bij Godelieve aanwezig is gebleven 

vanuit haar samen zijn met voetballer Henri Buys. 

Willy en Angèla Peirsman-Cathoir
Angèla komt van Haasdonk en Willy uit de Gaverlandstraat. Ze 
wonen 45 jaar in de Mirabellenlaan. “Ik had het er de eerste jaren 

moeilijk mee,” vertelt Angèla, “We woonden in de Schoolstraat. 
Die was destijds wel niet zo druk als nu. Maar hier was het toch 

zo afgezonderd.” Willy en Angèla hebben één zoon en twee 
kleinkinderen. Willy: ”We zijn hier komen wonen met kleine kermis 
in 1971. De huizen vooraan in de straat stonden er al 5 jaar eerder. 

Met de buren komen we heel goed overeen. Maria en Harry zijn 
fantastische mensen. Ja, ze zijn nu op reis.” Angèle: “Maria Fyen, 
onze buurvrouw aan de andere kant, is hoogbejaard en komt al eens 

met haar loopkarretje op onze oprit oefenen en om hulp vragen. In 

nood helpen we iedereen maar de deuren plat lopen bij elkaar doen 

we ook niet, dat houdt niet vol.” Willy: “Ik rijd met de fiets al eens 
door Melsele. Dan zie je wat je anders niet ziet. Ik werkte vroeger af 

en toe mee in brouwerij Blommaert-Pyl op Gaverland. Ik hielp mee 
het bier uitvoeren. Ik heb tot voor enkele jaren duiven gehouden. 

Ik had tot 150 duiven op mijn kot. Daar ben ik mee gestopt. Nu ga 

ik al eens helpen bij mijn zoon in Haasdonk.” Angèla: “Het ouderlijk 
huis in Haasdonk hebben ze mooi gerestaureerd.“ Ze neemt haar 

laptop erbij en opent het luik ‘afbeeldingen’. Daarop toont ze het 

mooie landelijk huis. “Ik ben blij dat ik met de computer mijn plan kan 

trekken. Zo haal ik ook heel wat informatie binnen.”

Geschiedenis Mirabellenlaan en Braambessenlaan

De Mirabellenlaan en haar doodlopende zijstraat Braambessenlaan ontstonden in de jaren zeventig en tachtig. Beide 

vruchten, waarnaar de straten zijn genoemd, komen in onze streek voor, al is de braambes meer bekend. 

De Latijnse benaming ‘mirabelis’ betekent ‘bewonderenswaardig’ en ligt aan de basis van deze zijstraat van de 

Spoorweglaan, in het deel tussen het rond punt en het station. De mirabel is een ronde pruim, geelgroen van kleur, fijn 

en zacht van smaak. De plant werd in 1500 door koning René van Anjou vanuit Azië naar Frankrijk geïmporteerd. Daar 

wordt de vrucht nog altijd geteeld in de steek van Nancy en Metz. In Metz worden al jaren de Mirabelfeesten gehouden.

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

Wikipedia.
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Some people are so poor,  
all they have is money!

In dansende letters op de muur van de sporthal op ‘t Wit Zand. Maar niet in het 
zand geschreven, kennelijk iemand die vond dat zijn ontboezeming een langer 
leven beschoren moest zijn dan woorden in de wind  en ook meer mensen moest 
bereiken dan ons arme Nederlands sprekende publiek rijk is.

Of zocht ie alleen een uitlaatklep voor één of andere felle emotie? Ging het om 
een gedwarsboomd verlangen, een onvergunde geliefde, een vlammend protest 
van een bewogen ziel? Hier aan het woord: een ontgoochelde puber die met een 
sneer zijn belagers of nee, de hele wereld op zijn plaats zet?
En het nu eens niet op Twitter wilde doen maar op die muur, die uitdagende muur  
van ik-durf-dat-wel-kijk-maar en zie-eens-hoe-ik-dat-klaarspeel-oen. En: het staat 
er toch maar en probeer het er eens af te krijgen!

Graffiti zijn zo oud als de wereld, er zal dus wel een drang zijn die ze aanstuurt, 
een teveel aan  testosteron misschien of een dosis drank die burgerman tot 
revolutionair bekeert. Spreeknood om wat voor reden dan ook. Zelfs verveling kan 
voor trigger spelen. Waarom deze onversneden expressie zo divers kan zijn: van 
ranzig tot idealistisch, van teder tot brutaal, van ontsierend tot recht in de roos.

Soms worden graffiti, muurkrant. Af en toe mooi en pakkend: straatkunst, hele 
muurschilderingen. Ze fleuren de omgeving op, brengen hun eigen expressieve 
boodschap en tonen wat er in de gemeenschap leeft.  Doorgaans is dat niet de 
rozengeur en maneschijnkant maar het probleem, de strijd, het wapen. Iets dat 
we op een gegeven moment bijvoorbeeld in onze eigen deelgemeente Doel 
hebben kunnen zien.  En ook was daar te merken hoe desolaat ze uiteindelijk  ten 
offer vielen aan weer en wind wat overigens het lot is van straatkunst.

Maar dit terzijde. Soms is het geen kunst maar smurrie. Onzindelijk tegen de 
muur gesmost met letters van ik-kan-al-schrijven-mama. En dat zou niet zo erg zijn 
als het er snel af kon. Met flink wat water en een sopje bijvoorbeeld en liefst door 
de zondaar tot een goed eind gebracht. Maar helaas. Sommige verven zijn taaier 
dan gedacht. Pleidooi voor krijt als het zo nodig weer eens moet!

Dat verbaast toch telkens weer: hoe het publiek domein er moet aan geloven. Zo 
gaat het ook met vandalisme in bus of tram. Alsof wat ons allemaal ten dienste 
staat, brutaal wordt opgeofferd aan het plezier of de nood van één individu dat 
zich wil afreageren.  Zo mooi of gaaf kan iets niet zijn of het moét kapot! Maar 
niemand zit toch graag op een geschonden zitplaats? Of heeft er een boodschap 
aan dat Adhemar op Lise valt en niet beter weet te verzinnen dan haar naam in de 
bekleding te kepen met een mes.

Ik kan me zo voorstellen dat deze beschouwingen iemand ongeduldig stemmen 
zodat ie heftig begint te roepen: “Maar kijk eens wat er staat daar aan die 
sporthal!!!”

Wel, er staat: some people are so poor, all they have is money. Wat je vrij zou 
kunnen vertalen als: sommige mensen zijn zo straatarm, het enige dat ze hebben 
is geld.
De quote speelt met de betekenis van poor: arm aan geld en goederen maar ook 
overdrachtelijk: arm aan vrienden, aan energie, aan vreugde enzovoort...eigenlijk 
aan de dingen die het leven inhoud geven. Het is treffend geformuleerd én waar 
dat de belangrijke want vervullende dingen in het leven niet te koop zijn: dingen 
als authentieke vriendschap en genegenheid  kun je niet afdwingen, je kunt ze 
alleen geven en krijgen en niet noodzakelijk allebei tegelijk.

Mensen hebben er vaak een boom over opgezet of geld gelukkig maakt. Het is 
een oude afgezaagde discussie, de vraag wordt altijd beantwoord naar tijd en 
geloof. Het is overigens ook niet zo simpel om geluk te definiëren, er zit veel 
gelaagdheid in. Veel soorten gehechtheid: veel soorten geluk. Of half geluk, of 
ongeluk...

Ik denk aan de bekende anekdote over de Griekse filosoof Diogenes van Sinope 
die in een ton woonde en daar heel tevreden mee was, genoegen nemend met 
een basisminimum. En aan het antwoord dat hij gaf aan Alexander de Grote die 
hem vroeg wat hij voor hem kon doen. Hij mocht hem vragen wat ie wilde, zei de 
veldheer.
Waarop de filosoof niet lang moest zoeken naar zijn antwoord: “Ga wat opzij,” 
verzocht hij, “uit mijn zon”.

Wereldwinkelnieuws voor een 
eerlijke zomer
Op zoek naar een (h)eerlijke wijn voor bij de BBQ? 
Dan is een bezoek aan de wereldwinkel een must. Je 
vindt er bv de Bio La Posada Malbec Rosé. Het is een 
vrij complexe wijn, met een volle sappige en ronde 
smaak. Lekker als aperitief, bij een lichte maaltijd en 
barbecue. Deze wijn is voor 100% afkomstig van een 
partner waarmee Oxfam een eerlijke handelsrelatie 
heeft. Oxfam is een pionier van de eerlijke handel, de 
vzw bestaat sinds 1971 en sinds 2002 is de handelspoot 
van de organisatie een apart coöperatief bedrijf: Oxfam 
Fair Trade. Dit staat voor ethische kwaliteit en hiertoe 
worden de ingrediënten van de verschillende producten 
zoveel mogelijk geïnspecteerd en gecertificeerd volgens 
onafhankelijke internationale standaarden. Producenten 
uit het Zuiden die geen certificaat hebben worden 
grondig begeleid en geëvalueerd door een commissie 
van hierin gespecialiseerde vrijwilligers van Oxfam-
Wereldwinkels. Door eerlijke producten te verhandelen 
toont Oxfam aan wat er scheef zit in de reguliere 
handel. Tegelijk vraagt de organisatie aan politici om de 
wetten te veranderen, omdat oneerlijke handelsregels 
aan de grond liggen van het probleem.

Een fles Bio La Posada Malbec Rosé van 75 cl kost € 6,70
Let wel dat de openingsuren in de zomer aangepast zijn. 
Tijdens de maanden juli en augustus is de winkel enkel 
open op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.
Zaterdag 3 september zal de wereldwinkel met een 
proefstand meedoen aan Meilsen Koerst en is de winkel 
ook open.
Proost op een mooie, warme, (h)eerlijke zomer!

‘t Komgoed

Iemand die al lank niemer in ‘turp gewisteet, zou Meilsen niemer 

kennen. De leiste joaren is alles der schrikkelèk veranderd. ’t Miëst 
opvallend is vanagest den nuven Briels. ‘twas neig noëd’g datten 

aun afgebroke wier. Mar tis echt goed gelek atnau is. Omdatter 

in den Bombardon 2 afleveringen over Briels woaren, ein dertoch 
wa meinsen ies wiste kijken oedattatter gestaun en gelegen is. 

Ze brochten een bezoeksken aun iemand die ze kenden enzoë. 

En den krijgde vanagen ‘tverslag van een bezoek. ‘… Amai, die is 

oekal in Briels, die is mar e joar of twië our azzekik! Nou verschoot 

ik sè! … Die is in ne zak gevallen!!!  Doar woakik veel verval op. 
Vroeger was da zoene stuuke meins en nau zit die in e karken… 

Mar Liza, die blifdaltid evegoe gezind en die mokteur nog alt 

giëiren net! Die maskes in Briels wiëiren ulder nogal ommet veur 

alleman goed te duun!’ E miër van die veraulen. ’t Is veural tof 

datter intresse gewekt is. De cafetaria zit af en toe redelek vol. 

Dus: Briel is inturp een schoëne verbetering.

’t Gemiëntenuis staut te kiëp. Wie is kandidaut veur doar, in ’t 

centrum van Meilsen, dicht bij de buus, den tram en den traan, nen 

‘bed en breakfast’ te beginnen? Das neig in de mode. Kalandisie 

verzekerd! Slaupen in den buro van de polies, of in den bak van 

vroeger is toch een avontuur! 

Aun de pasterij zij kostegemokt. Guul veel! Mar toegegeven: tis 

echt goe gedaun en proper! Wij wachten op den iësten open 

deurdag.

En azoë kommewe in de Sint-Elisabethstraut… Vroeger wasda 

de Durpstraut. Doar is terug hoop! Is er in Meilsen een straut 

woardatter e guul stik zoe oonderkommen is, zoeveel leegstand? 

Kpazet nie. Talven in turp! Mar d’r bruujdiet! Hier en doar ziede 

aun de gevelkes blombakken verschijnen. En den zeikik imijnagen: 

ier woëne konteinte meinsen. En d’r is nog iet: die straut is in 

ontwikkeling. Da woart ‘het Culinaire Centrum’ van Meilsen. Op 

denoek nen patisjee, wa varder een gezellig restaurant, twië nuve 

traiteurs, een zauk woardagge au ies goed kunt lauten swanjeren 

en woardagget altid guul goed, mar den echt guulguulgoed riekt. 

Den vindedr nog wa zelfstandigen bij wie dagge ne goeien babbel 

kunt duun. Da komter dik in orde, en der is nog gruujkans want 

der staun nog uizeleeg. En doar is veural een schoëne toekomst 

weggeleed veur goei azjestekken.

Vanagest: natuurlijk

Neig noëd’g: erg nodig

Ein wiste kijken: zijn gaan zien

Our azzekik: ouder dan ik

Ik verschoot: ik schrok

Die is in ne zak gevallen: die ziet er helemaal niet goed uit, die is 

verouderd

Woakik: had ik

Verval op iemand hebben: merken dat iemand verouderd is

Ne stuuke meins: een flinke man
Net: mooi

Die wiëiren ulder: die doen hun best

Pesies: precies, net alsof

Den bak: de cel

Oonderkommen: verloederd

Den zeikikimijnagen: dan zeg ik bij mezelf

Azjestek: architect

Ons Melseels dialect;   

grappig en sappig

Bombardon is als een aardbei: zoet, een 

echt  natuurproduct,  neemt  de stress weg, 

je slaapt er beter van en het is ook nog een 

puur Melseels product.  
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Casaya SPA
Wellness voor iedereen
Sint Elisabethstraat 15

Casaya is een naam van een klein eilandje in de Grote Oceaan. Het is een 
oase van rust en ontspanning. Dat wil de uitbaatster in de Sint-Elisabethstraat 
15 bieden aan iedereen die er binnen komt. De vitrine is klein en een lange 
banner, rechts in de etalage, vermeldt wat er allemaal kan: massages, een 
Turks stoombad, een binnenzwembad, manicure, pedicure, gelaat- en 
lichaamsverzorging, make up en workshops. Kinderen kunnen er leren zwemmen 
en een feestje geven. Je acht het allemaal niet mogelijk als je de kleine vitrine 
bekijkt. Maar het pand loopt door tot bij het verbindingsweggetje van de 
Torenstraat naar de Boerenpoort. Als de rij huizen aan de overkant van de 
straat worden afgebroken en er nieuwbouw komt, is er parking voor de klanten 
aan de achterzijde. Op een tafeltje in de vitrine staan flesjes en tubes voor 
verzorging. Die producten kan je er ook kopen. Katrien Willems is de fiere en 
gedreven zaakvoerster. Zij is het kloppend hart van dit kuuroord. Samen met 
haar echtgenoot Bart Ardies, kochten ze in 2003 het toenmalig Cera gebouw 
met kluizen en al. Ze bouwden het om tot een wellness centrum. Het werd een 
totaal eigen creatie. Haar echtgenoot stak er de ziel in. In 2007 ging de zaak 
open. Katrien verloor haar man bij een verkeersongeluk. De tijd stond stil maar 
Katrien wou haar passie en die van haar man verder vorm blijven geven. Ze 
volgde scholing in Amerika en kwam in de ban van de Indische levenswijsheid 
ayurveda. “Mijn drijfveer is de gezondheid van de mens. Dat stel ik centraal in al 
wat ik doe. Alle producten zijn puur natuur. Met nieuwe levensenergie wil ik ook 
levenswijsheid mee geven. Ayurveda houdt rekening met de 5 elementen die 
van levensbelang zijn: aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Menselijkheid is erg 

In de vitrien

belangrijk. Daar ga ik voluit voor.“ 
Het moet gezegd, de inrichting is bijzonder sfeervol en wie er binnen komt 
start met een voetbad en een drankje. “Dit is hier geen gewone pedicure, het is 
meer een voetmassage”, vertelt René die tevreden het centrum verlaat na een 
voetverzorging.  Een bezoek aan Casaya is goed voor het lichaam maar ook voor 
de geest. 
De openingsuren variëren: maandag, dinsdag, en vrijdag van 9u tot 18.30u; op 
woensdag van 9u tot 22u, op donderdag van 15u tot 18.30u en zaterdag van 
9u tot 16u. Wil je een afspraak maken dan bel je 03 776 99 92. Je kan heel wat 
vernemen op www.casaya-spa.be  Casaya.Spa is ook op facebook.

1.300 bezwaarschriften tegen 
glastuinbouwzone
Midden juni liep het openbaar onderzoek af rond de glastuinbouwzone in Melsele. Het 
actiecomité zamelde 1.300 bezwaarschriften in. Deze werden vooral via onze dorpskrant 
aan de Melselenaars verdeeld en die reageerden massaal.

Bij de 1.300 bezwaarschriften zijn niet de individuele bezwaarschriften geteld van 
inwoners die eigen teksten hebben opgemaakt en ingediend. Daarnaast zijn er ook 
verschillende organisaties, zoals de Bedrijfsgilde Beveren-Zuid en het Algemeen 
Boerensyndicaat (ABS), die bij hun leden hun eigen teksten hebben laten ondertekenen. 
Zoals geweten is ook het Beverse gemeentebestuur geen voorstander meer van het 
ganse project. Op de laatste gemeenteraad werd het negatief advies door alle partijen 
onderschreven. Enkel Luc Maes (OpenVLD) onthield zich.

De provincie wil van geen wijken weten en verwijst naar het bovenlokaal belang van de 
tuinbouw. “We voeren enkel maar een Europees en Vlaams beleid uit”, zegt men daar. 
“Daarenboven is het clusteren van deze bedrijven een economische en ecologische 
meerwaarde”. Dat laatste wordt door het actiecomité tegengesproken. Zij verwijzen 
naar de desinteresse van lokale tuinders, de grote financiële kost, de inname van 
landbouwgrond en de grote impact op de grondwaterspiegel.

De provinciale administratie zal alle bezwaarschriften verwerken. Vermoedelijk in 
september of oktober wordt er een advies ingewonnen bij de provinciale commissie van 
ruimtelijke ordening, de Procoro. Nadien volgt een beslissing van de deputatie en een 
goedkeuring in de provincieraad tegen eind dit jaar.

Het actiecomité is duidelijk: indien de provincie niet stopt met het project zal het 
actiecomité terug naar de Raad van State stappen. De eerste keer kreeg men daar gelijk 
over de ganse lijn. Het actiecomité zal nu ook de steun krijgen van het gemeentebestuur.

De gemeenteraad besliste
26 april
- Het wegdek en de globale inrichting van de Spoorweglaan, Boomgaardstraat, Appelstraat, 
Braambessenlaan en Mirabellenlaan zijn aan vernieuwing toe. De werken worden 
gefaseerd uitgevoerd tussen 2018 en 2020. Eerst wordt nu een ontwerper aangesteld. De 
gemeenteraad keurde dat voorstel unaniem goed.
- De voetpaden, opritten en boordstenen van de Hertenlaan en Waterhoenlaan worden 
vernieuwd en er wordt een nieuwe toplaag in asfalt aangelegd. 
- Groen-sp.a stelde de oprichting van een energiecoöperatie voor. Een dergelijke coöperatie 
moet inzetten op groene energie en kan de bevolking betrekken in dit verhaal. De 
meerderheid reageerde positief. Het zal op een Waas niveau verder worden onderzocht en 
uitgewerkt. Het voorstel kwam exact 30 jaar na de ramp in Tsjernobyl.

31 mei
- De schoolomgeving in de Kalishoekstraat wordt gerenoveerd. De kosten zijn begroot op 
120.000 euro.

Het schepencollege besliste
25 april
- De havenpost van de brandweer in Melsele aan de Keetberglaan krijgt rolgordijnen 
geplaatst. Dat kost bijna 3.500 euro.
- De lastvoorwaarden worden vastgelegd om het voetbalveld A-terrein in de Melseelse 
sportzone te renoveren. De kosten voor de renovatie bedragen bijna 30.000 euro.
- Er heerst parkeerdruk in de Gaverlandwegel. Het college schrijft de inwoners aan en vraagt 
hen om de ‘obstakels’ te verwijderen.

2 mei
- De damesvolleybalploegen Asterix Kieldrecht en AVO Melsele fusioneren. De gemeentekas 
sponsort hun babyborrel met 500 euro.

17 mei
- In de Hennenneststraat, Boomgaardstraat en Jozef Balstraat worden de huidige 
verlichtingsarmaturen vervangen door LED. Eandis voert de werken uit voor bijna 13.800 
euro.

De Pjeiswepsen op de sportmarathon van mei 2016.  Toen de foto genomen werd 
vroegen de kinderen of ze hiermee in Bombardon mochten. Dat konden we toch niet 
weigeren. Staand van L nr R: Glenn Verhulst, Georges Roefs, Merel Stappaerts, Kristel 
Bertels, Lies Delodder, Patrick Buytaert, Nikita Smet, Nick De Schepper, Nico Van Camp, 
Nathalie De Wreede. 
Zittend van L nr R: Pieter Mussely, Lieselot De Bruyn, Elke Van Loo, Dinah Marchand, 
Katrien Van De Merlen, Dorien Van Havere, Sandy De Schepper.
Miniwepsen van L nr R: Suze Mussely, Lana Verhulst, Laure De Roover, Julie Verhulst, 
Flor Mussely, Niels Van Camp, Stien Mussely, Jonas Van Camp en Vic De Wreede.

De pjeiswepsen
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LaMA: Verbeteren van de mobiliteit 
in het centrum van Melsele
In samenwerking met de gemeente en onder begeleiding van het Netwerk Duurzame 
Mobiliteit worden inwoners en deskundigen samengebracht om in interactieve 
workshops naar oplossingen voor de mobiliteitsknoop in het centrum van Melsele te 
zoeken.
De door de gemeente aangedragen zone houdt spijtig genoeg geen rekening met de 
gewestwegen N70 en N450 die voor heel wat overlast en gevaarlijke toestanden zorgen 
in het centrum.
De bedoeling van het project is om na onderzoek van de bestaande toestand, diverse 
actoren (scholen, handelaars, gemeente, mobiliteitsorganisatie, politiek, ouderraden, 
politie e.a.) tijdens meerdere werksessies voorstellen te laten uitwerken die in 
september 2016 , tijdens de week van de mobiliteit,uitgetest zullen worden. Na 
evaluatie en eventuele bijsturing zal de nieuwe verkeerssituatie ingevoerd worden.
Op 19 mei 2016 waren ongeveer 40 mensen aanwezig in OC Boerenpoort die onder 
begeleiding van 4 dames van de Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA) tijdens 
een eerste werksessie, een twintigtal problemen bespraken die uit de interviews naar 
voren kwamen. De deelnemers kregen als opdracht een oplossing uit te werken voor de 
opgelijste pijnpunten. Uit die oplossingen werden volgende ideeën gekozen om verder 
uit te werken:
De Sint-Elisabethstraat moet een “echte” fietsstraat worden
Van het Kerkplein terug een leefplein maken
Een fietspool maken voor de Spoorweglaan en de aanliggende straten
Uitwerken van kiss and ride zones
Oversteekplaatsen/kruispunten veiliger maken
Verbieden van sluipverkeer in het centrum
Tijdens de vergadering heeft de gemeente zich, bij monde van schepen van Mobiliteit 
Raf Van Roeyen, geëngageerd de ideeën, via een proefopstelling, werkelijk te zullen 
testen.

De volgende sessies vinden plaats in OC Boerenpoort.
Sessie 2 op zondag 19 juni 2016 om 10.00u met brunch en kinderopvang
Sessie 3 op donderdag 6 oktober 2016 om 18.30u 

ShareFair in Melsele was  
groot succes
Op 21 mei organiseerde KVLV-Melsele een ShareFair met ruilbeurs voor speelgoed en 
gezelschapsspelen voor de kinderen en gratis aperitiefhapjes met bijhorend recept 
voor de mama’s en papa’s.
Delen is het nieuwe hebben! KVLV, Vrouwen met vaart, droomt ervan dat het plezier 
van delen en geven zich als een virus verspreidt. Om de deeleconomie verder uit te 
dragen, kwamen lokale KVLV-groepen voor het derde jaar op rij naar buiten met meer 
dan 140 ShareFairs in heel Vlaanderen. 
ShareFairs zijn gezellige evenementen waarop mensen geven of delen, zowel materiële 
als niet-materiële dingen. Lokale KVLV-groepen kiezen zelf hun ShareFair-concept en 
organiseren geefpleinen, swishing-events, potlucks, plaatsen weggeefkasten, toveren 
met voedseloverschotten uit de buurt een heerlijk gerecht, …
De letterlijke vertaling van een ShareFair is ‘deelmarkt’. Maar evengoed betekenen de 
woorden Fair en Share ‘eerlijk deel’. Eerlijk delen, daar wil KVLV, zich voor inzetten. 
Zodat iedereen voldoende heeft om kwaliteitsvol te leven, met respect voor de 
grenzen van de planeet. 
Ook KVLV-Melsele zette haar schouders onder dit originele geef- en deelevenement.
‘Met onze ‘Apero-potluck’, waar we gratis kleine hapjes serveerden bij een lekkere 
cocktail of ander drankje, en het ruilmarktje voor speelgoed wilden we groot en klein 
aanspreken over ‘delen’ en gebruikte dingen een nieuw leven geven,’ zegt voorzitster 
Fanny Van de Vyver. ‘Ons gezellig terras was druk bezet, terwijl de kleinsten konden 
genieten van springkasteel, volksspelen en kindergrime. We zijn vooral blij dat ook 
jonge gezinnen afzakten naar onze activiteiten. Als jonge vrouwen ons zeggen dat dit 
een mooi initiatief is, weten we dat we goed bezig zijn.
Voor meer info over de ShareFair in Melsele :
fanny.vandevyver@gmail.com

Het koolwitje is een vrolijk fladderende verschijning in de zomer, 
al zijn zijn nakomelingen, de rupsen veelvraatjes die kolen rauw 
lusten. 
Kris Geerts, een dichter uit onze buurgemeente Zwijndrecht 
schreef een mooi gedicht over dit gekende vlindertje. Het verscheen 
in de bundel  ‘De dooiedierentuin etc’, uit 1983, een van de acht 
bundels die hij sinds 1974 publiceerde. Kris bekijkt de dingen met 
een mild-ironische, verwonderde blik. Hij heeft oog voor het kleine, 
het schijnbaar onbelangrijke, waaraan hij vaak een bijna mythische 
grootheid toekent. Zoals in deze elegie, een klaagzang of kort 
melancholisch gedicht. 

Elegie voor een koolwitje.
 
Nu blijven alleen de vragen.
Welke bloem ontving jou ’t laatst?
En had zij medelijden met jouw
zoektocht & schoonheid.
Allen zoeken wij ons leven lang naar honing
maar wat wij vinden is de zoete smaak van de dood.
Zij het met minder stijl dan jij.

Gevleugeld

Rijbewijzen: Zijn ze nog geldig in het buitenland?
Toen in 1967 het Belgische rijbewijs werd ingevoerd, had niemand kunnen voorspellen 
dat dit document in de loop der jaren, zoveel wijzigingen zou ondergaan. De laatste 
was in 2010 waarbij het papieren model werd vervangen door het bankkaartmodel. 
Tevens werd het rijbewijs niet langer onbeperkt geldig in de tijd. Een nieuw afgeleverd 
bankkaartmodel is slechts tien jaar geldig en dient dan terug vernieuwd te worden. 
Het nieuwe model kost 25euro maar er dienen geen pasfoto’s meer meegenomen te 
worden. Het kan voor inwoners van Melsele afgehaald worden bij de dienst rijbewijzen 
te Beveren, Grote Markt 41 (tel.: 03 750 17 10).
Nu de vakantie voor de deur staat, krijgen we als wijkdienst meer en meer de vraag of 
een rijbewijs nog geldig is in het land waar u op vakantie gaat. In de media meldt mens 
soms problemen van toeristen met buitenlandse politiediensten bij het voorleggen van 
een rijbewijs.
 Elk officieel rijbewijs dat ooit aan u werd uitgereikt zowel in België als in het buitenland 
is nog steeds geldig. In 1989 werd het Belgische model echter gewijzigd in een Belgisch 
rijbewijs naar Europees model. Bij exemplaren van voor deze tijd werd slechts één gaatje 
geknipt achter de hoogst behaalde categorie. Dit betekent dat uw rijbewijs geldig is voor 
deze categorie en alle lagere categorieën. Dus, bij categorie B werd er bv. geknipt achter 
deze categorie maar geldt dit tevens voor categorie A.
In het buitenland werd dit wel eens verkeerd geïnterpreteerd door de lokale 
politiediensten. Het gevaar bestaat dat men er van uitgaat dat het rijbewijs enkel geldig 
is voor de aangeduide categorie en niet voor de eventuele andere. Rijdt u bv. met 
een gewone wagen (cat.B) en wil u op vakantie een motorfiets huren (cat.A) dan zal 
misschien niet duidelijk blijken dat u toch over een geldig rijbewijs beschikt. Begin dat 
dan maar eens uit te leggen ... 
Om eventuele problemen te vermijden bestaat de mogelijkheid om een duplicaat van 
het bankkaartmodel aan te vragen. Dit is zeker geen wettelijke verplichting. Indien uw 
rijbewijs onleesbaar en/of beschadigd is of indien uw foto niet meer gelijkend is, schaf je 
best een nieuw rijbewijs aan.
Hou verder ook rekening met de voorschriften voor medische schifting en 
bekwaamheidsattesten die van kracht zijn voor iedereen die dit al dan niet beroepshalve 
nodig heeft. 
Uiteindelijk dient elke Europese lidstaat tegen uiterlijk 2033 elk rijbewijs te wijzigen naar 
een bankkaartmodel. 
Uw  wijkinspecteurs.
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Op 7 juni bezorgden leerlingen van Sint-Maarten 

Bovenschool Verzorging de inwoners van 

WZC Briels een verwendag met massages, 

nagelverzorging, een desserten buffet en 

volksspelen. Lieve Dignef, volgende keer, maken 

we er een hele reportage van. Beloofd.

Het traditionele aardbeiseizoen is nu, begin juni, ongeveer halfweg. Maar dankzij moderne teelttechnieken kan je bijna het ganse jaar door aardbeien kopen, zelfs uit onze eigen regio. 
En omdat Melsele toch nog altijd een belangrijk aardbeiencentrum is, is er een bloeiende thuisverkoop van deze lekkere vruchten. Alleen zijn veel van de traditionele kraampjes 
vervangen door aardbeiautomaten. 

Ik ga eerst langs bij François Van Puymbroeck, 
voorzitter van de Landelijke Gilde. Hij vertelt me 
dat de aardbeienteelt meer en meer evolueert naar 
hydrocultuur. Zo kan je het hele jaar rond telen. Volle 
grond is moeilijk voor een beroepsteler die altijd op 
dezelfde grond aardbeien wil kweken. Vroeger werd 
de grond ontsmet, maar dat is nu verboden. 
Omdat beroepstelers veel kweken voor export, 
wordt vooral de variëteit Elsanta gekweekt. Die 
zijn robuust genoeg om te transporteren. Voor de 
thuisverkoop kunnen andere, meer sappige rassen 
worden gebruikt, zoals Sonata. 
Even een toertje maken door Melsele.

Het eerste kraam dat ik tegen kom, op de Grote 
Baan zie je al van heel ver. Zelfs op een maandag om 
9u stoppen er, terwijl ik er vijfminuten sta, al vier 
auto’s. Goed gelegen. Er zijn nog enkele kraampjes, 

vooral langs de drukke verkeersassen, de Grote Baan 
en de Melseledijk. 

En dan zijn er de aardbeiautomaten. Handig voor de 
telers, dan kunnen ze in dit drukke seizoen verder 
werken. “Wij startten 6 jaar geleden met 1 automaat, 
nu staan er drie”, vertelt beroepsteler Alain Lutz, 
die samen met zijn vrouw Hilde van de Vyver een 
aardbeienbedrijf heeft in de Beekmolenstraat. “Vooral 
door mond-aan-mond-reclame zijn die automaten 
een succes. Wij hechten veel belang aan de smaak en 
plukken de aardbeien vrij rijp. Sonata is geen echte 
bewaaraardbei, maar ik zeg tegen de mensen dat 
ze beter elke dag om verse komen.” Verder zijn er 
aardbeiautomaten in de Priemstraat, de Gentstraat, 
de Heirbaan, en ik vergeet er misschien nog enkele. Je 
hoeft echt niet ver te rijden om aan verse aardbeien te 
geraken.

In de Melselestraat vind ik de hoevewinkel 
van Herman en Marleen Braem van de Pieter 
Wijmshoeve. Zij kweken ook aardbeien in bijberoep, 
maar verkopen het ganse jaren door ook andere 
streekproducten, van telers uit de buurt. Een mooi 
initiatief. 

Een eindje verder zie ik nog eens echte plukkers, 
op de vollegrondakker van Maurice Bryssinck en 
Marleen Vereecken. Zij telen naast aardbeien 
(Darselect) ook sla, die ze, je raadt het misschien, 
verkopen in een slaautomaat, in de Priemstraat. 
Geniet nog van het aardbeiseizoen, met lekkere 
aardbeien van bij ons!
(AR)

Het VP is er weer! 

Elke dinsdag en donderdag van 

de grote vakantie tussen 14u. en 

17u. zijn er activiteiten voor alle 

kinderen geboren in 2000-2010. 

Plaats: chirolokalen van Sint-

Gerolf aan sporthal ’t Wit Zand. 

Eerste werking is op dinsdag 5 

juli. Info op www.facebook.com/

De jaarlijkse palingfeesten ten voordele van 

De Klaproos hebben plaats in de feestelijk 

aangeklede hangar van Ludo Claessens, 

Dambrugstraat 69. Op 25 juni is er de ‘Nacht 

van de paling’ met optreden van Le petit Zjos 

est  arrivé  en DJ Sessions met Dance around de 

paling.  Reserveren: www.deklaproosvzw.be 

Info Helincks.Milena@gmail.com of  

tel: 0498 753 941

   Quizavond met ploegen. 

Melba, het Melseels Bijzonder Amateurstoneel, 

organiseert een Quizavond op 14 oktober 2016 in 

OC Boerenpoort om 19.30u. Deelname is 15 euro 

en kan gestort worden op BE 29 6528 3737 0164 

met vermelding van de ploegnaam. Maximum 22 

ploegen toegelaten en met max. 6 personen per 

ploeg. Inschrijven via  hermanvereecken@skyntet.be 

Wees er op tijd bij!

Hoera! Een nieuw Melseels blad is geboren:  

den Bombardond!  Dat lazen we  op 

facebook.  Op de foto zie je de hond Mika 

die zijn poot op Bombardon legt.  Iemand 

antwoordt dat haar hond geen reclamebladen 

leest, maar echte boeken.  Luc Brijs reageert 

daarop prompt: “Bombardon is geen 

reclameblad, maar de  Melseelse analoge 

Facebook!”  Namens de Bombardonredaktie, 

bedankt  Luc. Je hond mag er ook best 

zijn hoor, en Bombardon is voor iedereen 

leesbaar.

Den BombardOND

Voedsel om de hoek: aardbeien
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Tijdens het weekeind van 21 mei werd de sociale 

kruidenier tegen armoede in Beveren,  geopend. ‘De 

Brug’  wil mensen aan voedsel helpen. Dat zijn bijna 

300 gezinnen in Beveren. Dat aantal groeit nog steeds. 

Deze sociale kruidenier is een initiaief van B-Asiel 

die in onze gemeente al jaren actief is om mensen in 

armoede te ondersteunen. Er is een grote groep van 

mensen die tussen de mazen van het net van onze sociale 

voorzieningen valt. Het zijn mensen met een inkomen 

onder de armoedegrens, vluchtelingen en mensen 

zonder papieren. In De Brug kunnen mensen  kiezen uit 

kwaliteitsvolle producten en er is en betaalsysteem met 

punten, naargelang de nood en het aantal kinderen. In 

volgende Bombardon gaan we er wat uitgebreider op in.  

Opening De Brug, een sociale 

kruidenier, in Beveren
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 muzikale omlijsting op het terrein start om 14u 
met orgelman Pier La La.
Om 15uur is er het orkest (band) Trio De Janeiro. 
Na het orkest neemt Pier La La weer over tot 
ongeveer 17.30u. Welkom bezoeker!

4 juni 2016: Happen 

en stappen doorheen 

kunstig Melsele

Dit is een verslag van een verrassende wandeling door 
Melsele met verschillende stopplaatsen, waar je iets kon 
eten en/of drinken terwijl je genoot van een optreden, een 
tentoonstelling of een toneelstukje. De organisatie van 
dit evenement berustte bij de vereniging “We Zijn Er Eens 
Mee Buiten”, een burenvereniging uit de Pauwstraat en 
omgeving. Een echt succes!

120 deelnemers verzamelden om 16.15 u aan de kerk te 
Melsele. Hier werden we vergast op een boterham met 
‘boelie’. De ‘burgemeester van Melsele’, Els Cools, sprak 
ons toe. We werden er  verder vergast op een stukje 
trompetmuziek van Koen Molenaar. De grote groep werd 
opgedeeld in kleinere groepjes. Onze groep wandelde 
naar de eerste stop, de bio-boerderij in de Kalishoekstraat. 
Hier stelde kunstenaar Emiel Van De Velde ten toon. 
Toneelvereniging Melba vertelde een verhaal op de 
hooizolder. Om te sneukelen was er een ratatouille op een 
bedje van rijst en een bio-wijntje of fruitsapje. Daarna ging 
het naar boerderij D’Hollander in de Hennenneststraat 
waar ‘Kunstelabaarg’ haar thuis heeft. Hier was het tijd 
voor een lekker drankje naar keuze en van een optreden 
van ‘La Tourette’ die liedjes brachten van Edith Piaf.
In het kunstenaarsatelier van Bert Van Mieghem genoten 
we van een wortelsoepje en van de vele kunstwerkjes en 
windwijzers.
De Halve Maan lag niet ver af. Geert Verelst bood ons daar 
huisgemaakte limoncello aan. Wilfried De Schepper en 
Carine Heyndrickx speelden er toneel.
In de boerderij van Van Moer in de Trepelandstraat konden 
we, in de schuur, schilderijen van Maarten De Laere 
bewonderen. We proefden er gnocci en wijn.
Lut De Baere, in de Alice Nahonlaan, serveerde rijstpap, 
amaretto en koffie. We bewonderden er haar beelden, die 
gemaakt zijn met stukken van scheepswrakken. 
In GBS De Toren kregen we een demonstratie van 
keramiek! Daarvoor zorgde Carine Kehoe samen met een 
collega keramist. Een toastje haringmaatje met ajuin werd 
door gespoeld met een jenevertje.
In de Boerenpoort bewonderden we een tentoonstelling 
van Christine Schmitt en werden we vergast op cider met 
een Bretoens pannenkoekje met kaas en hesp.
In het geboortebos proefden we ‘Van Snee’, het biertje van 
de Beverse Mouten.
Terug in de Boerenpoort aten we aardappeltjes met 
boontjes en spek. Er was nog, om af te sluiten, een 
voorstelling van improvisatietheater Imporlando. Van een 
leuke, zonnige, gezellige, lekkere en sportieve namiddag 
gesproken!
Gerry Smet

Op 17 mei ll. overleed Jos Aps. Hij werd 
geboren te Borgerhout op 29 november 
1924 en overleed te Beveren op de leeftijd 
van 91 jaar. Jos was een alom gekend 
persoon in Melsele. Hij richtte, samen met 
Albert Van Royen, wasserij Zonneschijn op 
in de Spoorweglaan. Vele jaren was Jos 
bestuurslid van Svelta Melsele, medebezieler 
en publicrelationsman van de aardbeifeesten, 
voorzitter van de toenmalige C.O.O.(nadien 
OCMW), persmedewerker en grote animator 
bij feestelijkheden in Melsele en in de 
woon- en zorgcentra in Beveren. Jos hield 
van Melsele en besteedde al zijn vrije 
tijd aan het mee organiseren van allerlei 
activiteiten. Hij deed dit met volledige inzet 
van zijn talenten en vaak belangeloos. Zijn 
archief over Melsele, dat hij achterliet, was 
gigantisch. Jos was een ‘figuur’ in ons dorp. 
Zijn herinneringsprentje, dat hij zelf schreef, 
typeert hem als mens en maakt duidelijk hoe 
Jos tegen het leven aan keek. We  drukken 
het hier af voor onze lezers.

Afscheid
Liefde geven is het mooiste in iemands leven.
Liefde voor de andere mensen
Liefde voor uw grootouders en ouders
Liefde voor de mensen die van u hielden

Afscheid nemen van hen die voor u gaan 
rusten 
is reeds dat beetje sterven van het weggaan
Tot ook voor ieder dat ogenblik aanbreekt
waar geen weg meer terug is; de 
eeuwigheid…

Gij die nu achterblijft, denk aan die 
momenten
die samen werden doorgebracht en 
meegeleefd.
Zelfs het langste leven is zo kort, 
zoals een ademzucht in een winternacht.

Ik heb van het leven gehouden,
hopelijk soms wat zon gebracht bij anderen.
Veel gegeven aan die waarvan ik hield.
Mijn ouders verzorgd en bewaard in mijn hart.

Toch zo vaak ook eenzaam gebleven,
denkend aan de echte zin van het leven.
Misschien komt er ooit na deze tijd
een samenzijn met wie ik liefhad in de 
eeuwigheid. 
Jos Aps 

Melsele nam afscheid van 

Jos Aps

Tekst en foto’s: Gerry Smet
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Blauwvelokeskoers op SmoutpotRozengeur en maneschijn

Het is weer even geleden, al heb ik niet stil gezeten. Zo heb ik op vrijdag 27 mei samen 

met enkele collega’s/vrienden een ludieke kroegentocht gehouden waar we meestal op de 

stoep eindigden. Deze keer was De Grote Markt in Sint-Niklaas aan de beurt. Onder het 

motto Café Pyrénée ‘kroegentocht zoekt toegankelijk café’.

Vorig jaar hebben we deze actie met succes en resultaat gelanceerd in Gent. Daar worden 

oprijplaten voor rolstoelgebruikers, voor 70procent gesubsidieerd en is de procedure 

vereenvoudigd. En dit allemaal dankzij onze actie groep ‘Café Pyrénée’ waarbij we alle 

betrokken partijen konden samenbrengen. 

In Sint-Niklaas alleen al wonen zo’n 2.000 mensen met een beperking. Toch is er maar 

een klein percentage van de horecazaken waar je zonder problemen binnen kunt.

Met deze actie wilden we vooral de horeca en de bevoegde schepenen wakker schudden 

dat ook wij, personen met een beperking, graag een pint gaan pakken zonder hindernissen 

of obstakels.

Het gaat vaak maar om kleine aanpassingen. 

Er was veel persaandacht. Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen Het Nieuwsblad en 

radio2 brachten verslag uit. Schepen Sofie Heyrman (Groen) was er ook.

 

Hieronder een stukje uit één van de artikels.

Het stadsbestuur en de horeca reageren verrast op de actie. “We kregen geen klachten 

binnen over slechte toegankelijkheid. In het horecaoverleg is er aandacht voor 

toegankelijkheid en de horecazaken staan duidelijk open voor suggesties. Er zijn al 

heel wat inspanningen geleverd voor de toegankelijkheid van handels- en horecazaken. 

Momenteel is een screening bezig van alle zaken maar soms laat een pand het niet toe 

om meer toegankelijk te zijn.” Horeca-uitbater Bram Lanoye is namens de horeca van 

de Grote Markt bereid om mee te denken. “We erkennen het probleem. Maar in veel 

horecapanden is het onmogelijk om aanpassingen te doen, laat staan dat je er een 

bouwvergunning voor zou krijgen. Ik zou bijvoorbeeld mijn inkomsas moeten uitbreken, 

wat nooit zou worden toegelaten.”

Er gebeuren al veel inspanningen. Hier zijn we blij mee maar het kan beter! Nadat de 

journalisten weg waren kregen we van de schepen te horen hoe de subsidiëring werkt. Die 

geldt namelijk niet voor iedereen. Cafés op de markt krijgen deze niet omdat het gebouw 

bijv. te oud is. Nieuwbouw en de vernieuwde Stationsstraat in Sint-Niklaas krijgen deze 

dan weer wel. Er is geen geld genoeg om iedereen te subsidiëren. Niet verwonderlijk dat 

deze uitbaters liever onze achterkant zagen dan onze voorkant. Met dit in het achterhoofd 

zal onze volgende ontmoeting meer gericht zijn naar het stadsbestuur zodat we samen met 

hen een oplossing voor iedereen kunnen vinden.

Ik zou graag nog één ding zeggen: er zijn subsidies te krijgen ook voor Beveren. Horeca-

uitbaters, jullie kunnen de zaak toegankelijker maken. 

Nog even dit: Afgelopen woensdag ging ik naar de burgerlijke stand om mijn paspoort te 

laten vervangen. Ik voelde me erg betutteld en dat maakte me kwaad. Ze legden uit hoe 

ik moest tekenen. Aan mijn assistent vroeg de vrouw aan de balie: ”Kun jij het haar nog 

eens uitleggen...”

Toen zei ik: “Kom laat me dat blad tekenen voor ik hier een ongeluk bega.” Ik zag haar 

kijken van oei die kan praten. Ik zit in een rolstoel, maar ik ben geen kind.

Bij deze sluit ik af met: Santé!!! 

Lizy. De kortste tijdrit van het Waasland is een ludieke wedstrijd van wielerploeg De Kadans. De 
rit gaat over een parcours van 400 meter in de Sint-Elisabethstraat. Niet gemakkelijk want 
er is een bocht van 180° te nemen om terug te keren. Er waren 70 deelnemers. Ondanks 
het wat tegenvallend weer, een groot succes.  Dit prachtig initiatief is het werk van Björn 
Heyndrickx en een ploeg medewerkers.  Het werd voor het hele gezin een leuke namiddag. 

 
De spelers van BMV werden Oost-Vlaams kampioen en mochten naar het Vlaams 
Kampioenschap! Ze eindigden er op een knappe 5de plaats. Proficiat! Op de foto 
staat Seppe Baetens, een bekende volleybalspeler in België.
Staan op de foto: van links naar rechts: (onder) Korneel Nonneman, Manu De 
Keersmaeker, Alexander Van Gestel en Sebbe De Coninck. (Boven):  
Seppe Baetens links en Jolan Trio rechts.

Volleybalploeg  BMV Préminiemen 

speelden  Oost-Vlaams kampioen En nog een ploegje van de pré-miniemen

foto: Ilse Lescornez

Op 15 mei was er op de Smoutpot voor de 10de een laatste keer de legendarische 

Blauwvelokeskoers. De broers Jan, Peter en Geert Verstraeten en zonen Kobe en 

Kanter reden mee en kwamen alle vijf moe maar voldaan over de meet. 

De kortste tijdrit van het Waasland

Foto: Waaskrant.

De pre-miniemen van  de volleybalclub werden op 15 mei  4e op het Vlaams kampioenschap 
in Roeselare. 
Van links naar rechts: bovenaan: Jolan Trio (coach), midden: Michiel Windmolders, Pieter 
Windmolders, Quinten De Witte en Timon Lerno, onderaan: Niels Van Camp en Niels Boeye

Bombardon wenst,  jou lezer,  een prettige 
vakantietijd en wij zijn er terug op het 
einde van augustus met nummer 189.
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