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INTERVIEW

met Walter Cools

‘Leven

in goede gezondheid is
een onbetaalbaar geschenk.’

De warme bakker…een harde stiel heeft hij. Hij begint
te werken als anderen gaan slapen of nog slapen… En
toch duimen we voor de warme bakker dat hij het niet
opgeeft. Geef ons heden ons dagelijks brood… Als wij
het zelf niet bakken doet hij het voor ons, tot onze grote
vreugde. Lees maar op bladzijde 3.

Met grote kermis weer een wielerkoers in Melsele…
Geen duurbetaalde vedetten maar gewone wielertoeristen.
En volk dat er was en gereden dat er werd ! Een groot
succes was dat. Om volgend jaar weer te doen.
Lees op blz 4.

Doornlarenboom zo heet voortaan dit stuk van de
Vendoornstraat tot bij de spoorweg. Wat dat met de
cultuurraad te maken heeft, lees je op blz.4
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De familie Cools heeft in de loop der
jaren een grote invloed uitgeoefend
op het culturele en sociale leven
in Melsele. Hun namen zijn sinds
lang terug te vinden in kringen
van fanfare, turnkring, toneel,
aardbeifeesten, de Meiboom.
Walter Cools is één van hen. Van
alle markten thuis, in alle handen
goed. Als jongste in een gezin van
vijf, loopt hij al heel vlug met de
oudere broers mee en leert hij het
sociale leven kennen. In 1970 trouwt
hij met Rosette Cornelis(Deinze) die
hij in Gavere leerde kennen op een
communiefeestje bij zijn broer, die
ginds gaan wonen is.. Ze hebben
een dochter Lieve.
We gingen bij hem op interview
en ontmoetten een veelzijdige
duizendpoot met een grote
betrokkenheid op Melsele, een
eigen kijk op de maatschappij. Een
boeiende man gebeten door een
toneelmicrobe. We laten het hem
zelf vertellen.
Hoe zou je Walter Cools
voorstellen aan de lezers?
Walter: Ik ben geboren in 1939…
Thuis nog, met de hulp van Celineke
en dokter Delacave, denk ik. Dat
was zo in die tijd. Behalve de
eerste vier jaar van ons huwelijk
(1970), toen we in Beveren
woonden, heb ik mijn hele leven
hier in Melsele doorgebracht. Ik
liep hier kleuterschool en herinner
me daarvan nog namen als zuster
Viterber en juffrouw Miet. Ik versleet
mijn broek in de lagere jongensschool
tot en met het zevende studiejaar
bij meester Onghena. Daarna trok
ik naar Sint Jan Berchmans in
Antwerpen waar ik Grieks-Latijnse
humaniora volgde. Ik zat er vier jaar
in het internaat en ik heb daar mooie
herinneringen aan. Het internaat was
gevestigd in Merksem, het leek op
een buitenverblijf. De 50 internen die
er verbleven hadden toen al aparte
kamers. Na de humaniora volgde
de handelshogeschool Sint-Ignatius.
In het tweede jaar ben ik gestopt:
ze hadden me thuis nodig in de
schrijnwerkerij. Mijn vader, Oscar
Cools, had in het klooster een groot
werk gekregen: de vernieuwing van
de slaapzalen voor de internen.
Er moesten chambretten gemaakt
worden en in de jongensschool
mocht hij het nieuwe schoolmeubilair
leveren. Veel werk dat op korte tijd
moest afgemaakt zijn. Alle hulp was
welkom.
En toch ben je niet in de
schrijnwerkerij gegaan. Niets voor
jou?

Schrijnwerkerij was geen doel
op zich want er waren al twee
broers die meehielpen in de zaak
van mijn vader. Dus zocht ik werk
in Antwerpen, in de maritieme
sector. Ik kwam terecht bij Plouvier,
nadien (1962) bij Trading in de
petroleumsector, afdeling bunkering,
waar ik de haven leerde kennen.
Toen BASF Duitsland naar hier kwam
heb ik daar gesolliciteerd (1966), en
kon aan de slag in de boekhouding,
maar dat lag me blijkbaar niet. In
‘68 ben ik in de verkoop gegaan.
Aanvankelijk als vertegenwoordiger
van veiligheidsmaterialen, dan
korte tijd ook in de houtsector en
tenslotte, sedert 1970 bij Isolmat,
als commercieel afgevaardigde in
isolatiematerialen. Dat was nog
pionierswerk in die tijd. In die – heel
boeiende -job ben ik gebleven tot ik
op mijn 65ste op pensioen ging.
Je was de jongste van vijf, gaf je
dat andere mogelijkheden dan je
broers of je zus?
Ik was een achterkomertje, ik was
6 jaar jonger dan mijn vorige broer.
We hadden thuis een schrijnwerkerij
en een meubelwinkel op de Grote
Baan. Mijn vader was 49 jaar toen
ik geboren werd. Ik werd vooral
grootgebracht en opgeleid door mijn
oudere zus en mijn boers. Onze Willy
was een volksfiguur. Hij was zowat
lid van elke vereniging, behalve
van de Bond van ’t Heilig Hart....
want die “smeerde” niet. Hij had
zelf een café, was duivenmelker en
schutter. Ik moest mee om duiven
in te korven, al speelde ik zelf niet.
Via hem werd ik al van jongsaf aan
betrokken bij veloclub ‘Vlug en
Vrij’ en ‘De Zwaluw’. Ik verkocht de
programma’s bij wielerwedstrijden.
Onze Willy was secretaris, maar ik
deed zijn schrijfwerk. Kamiel Bries
(Van Zandbergen) herinner ik me nog
als masseur van de coureurs, een
beetje kinesist ‘avant la lettre’. Het
was de grote tijd van Çois Neels, Staf
Deckers, Edmond Van Nieuwenhove,

Edmond Cools, Charles De Smet…
Zo kwam ik veel onder ’t volk en
kende ik al vroeg zowat alle cafés
van Melsele en Be
veren. En dat waren er toen nog
veel!
Was je lid van een jeugdbeweging
of studentenvereniging?
De Chiro in Melsele bestond nog
niet, daarom sloot ik me aan bij
de KSA, aanvankelijk in Beveren,
maar na een half jaar zijn Armand
Onghena en Jef Van Moere hier in
Melsele met een afdeling begonnen.
Als ouderen in de KSA trokken we
met Bouworde/Oostpriesterhulp op
bouwkamp. Eerst naar Duitsland.
Dat was een hele ervaring! Nadien
naar Oostenrijk, waar we in 1957
meehielpen aan de bouw van
een kerk. Ik heb nog lang contact
gehouden met mensen van
ginder. En 40 jaar later werden
we uitgenodigd voor de viering
van het jubileum van die parochie.
Met ongeveer de helft van de
Bouwgezellen van toen zijn we daar
naartoe getrokken. We werden er
plechtig en vooral zeer hartelijk
ontvangen.
Uit de KSA is Kamer Edelweiss
ontstaan. Wie zich te oud voelde
voor de KSA kon lid worden van de
hoogstudentenvereniging. Ik ben
daar dus ook lid van geworden…
maar men blijft geen student, en om
de activiteiten van die vriendenkring
te bestendigen zijn we met enkele
bestuursleden, die vroeger al eens
theater gespeeld hadden, begonnen
met toneel.
In april 1963 is KET opgericht onder
impuls van François Smet, Paul De
Meersman, Wim Van Remortel en
mezelf. Ongeveer rond diezelfde
tijd is ook de toneelvereniging
Reynaert begonnen. En hoewel
ik een rasechte Melselenaar ben,
bleef ik toch bij KET; ik behoorde
immers tot de medeoprichters.
De toneelmicrobe had me allang
gebeten. Ik had al verschillende



keren mee toneel gespeeld: bij ‘Onder
ons’ met mijn broer Willy, in ‘Padrecito’
met de KAJ in regie van Jef Van de Velde
en in een stuk van de B.J.B met o.a. Jef
Baukeland en Remi Bettens, in regie van
Jef Van Raemdonck. Bij de opening van
het parochiehuis werd een opera-buffo
opgevoerd: Smidje Smee. Met enkele
vrienden werden we gevraagd om mee
te spelen Ik herinner me voornamelijk
dat de vrouwelijke hoofdrol vertolkt
werd door Maria Van Aerde. Zij had een
hemelse stem.
Je bent ook altijd heel nauw betrokken
geweest bij de organisatie van de
aardbeifeesten.
In 1963 werd ik inderdaad betrokken
bij de aardbeifeesten. Omer Melis was
voorzitter van de voetbal, Mon Melis
schatbewaarder van de fanfare en de
turnkring. Ze wilden iets organiseren om
uit de schulden te komen. Er waren toen
nog geen grote subsidies. Ze lieten zich
inspireren door feesten in de omliggende
gemeenten, en ook door de Wieze
Oktoberfeesten.
Ik was zelf geen lid van één van deze
verenigingen, maar ik werd gevraagd
als rechterhand van Mon Melis. Het was
een ongelooflijke belevenis, vooral de
eerste jaren. Iets unieks voor Melsele en
gedragen door zowat de hele bevolking.
Je bent een gepassioneerd
toneelliefhebber. Het is je
belangrijkste hobby. Waarom hou je er
zo van?
Onlangs moest ik een cv schrijven in
twee lijnen. Ik schreef: ‘Toneel in al
zijn aspecten en aan den toog alle
wereldproblemen oplossen.’
Ja, toneel is mijn belangrijkste hobby
want ik ben er meer dan 45 jaar actief
mee bezig. En als we aan den toog
de wereldproblemen kunnen oplossen
betekent dit dat we veel – en graag –
onder de mensen komen. Dat is blijkbaar
een familietrek.
Op de planken heb ik zowel geacteerd
als geregisseerd.
Toneel is een boeiende maar tijdrovende
hobby. Het brengt je in contact met veel
mensen. Dat vooral maakt het boeiend.
Maar tijdrovend is het zeker. Je moet
rekenen op 30 tot 35 repetities, vooraf
nog stukken lezen, je teksten leren, een
decor uitbouwen, het lokaal openhouden,

de publiciteit mee verzorgen, regelmatig
meespelen.
Een toneel is geslaagd als je mensen
hebt kunnen ‘pakken’. Het moet de
toeschouwers boeien en ontroeren. Dat
is bvb ook zo bij een huwelijk of bij een
begrafenis. Ook dan worden emoties
losgeweekt.
Je hebt een enorm jeugdleven
gekend. Wie heeft op jou een grote
indruk gemaakt? Wie heeft je
beïnvloed?
Ik ga al een tijdje mee, dus… eigenlijk
zijn er veel dingen en mensen die in
de loop der jaren indruk op mij hebben
gemaakt. Het moet ongeveer in 1961
geweest zijn: het congres van de
Vlaamse Volksbeweging, met eminente
sprekers als Maurits Coppieters,
Ferdinand De Bondt en Hugo Schiltz.
Ook dokter Gerard De Paep omwille
van zijn rechtlijnigheid, maar vooral
omdat hij mensen, die het moeilijk
hadden, geen ereloon aanrekende.
En dan Werenfried Van Straeten,
de spekpater en stichter van
Oostpriesterhulp en de Bouworde. Hij
kon zo begeesterend spreken en heeft
ongelooflijk werk geleverd. Maar hij
is zwaar aangepakt in een bepaalde
pers. Nadat we in Oostenrijk op
bouwkamp waren heb ik nog met hem
gecorrespondeerd. Hij schreef altijd
terug.
Welk is je meest droevige ervaring?
Dat is het plotse overlijden van mijn
oudste broer Willy. Hij was pas 43.
Hij was mijn mentor, mijn supporter,
mijn grootste fan. Hij heeft me deels
opgevoed.
Ik denk hierbij ook aan mijn andere
broer Gaston, aan Dirk Cools, Chris
Smet, Julien Cools… die ook alle veel te
vroeg gestorven zijn
En wat maakt je het meest gelukkig?
Als je andere mensen gelukkig ziet. Als
je iets organiseert en de mensen zijn
daar content van of je voert een toneel
op en je voelt dat het goed zit, dat het
emotie losweekt. Dat geeft moed om
ermee voort te doen. Het werkt als een
schouderklopje.
Zijn er dingen waar je een hekel aan
hebt, of die je ergeren?

Vroeger zei de pastoor van op de kansel
hoe het moest. Nu zeggen de bv’s op de
televisie wat wij moeten denken. Ik heb
een hekel aan interviewers die zichzelf
belangrijker vinden dan de personen die
voor hen zitten, en die hen dan dingen
in de mond willen leggen die ze niet zo
bedoelen. Of in duidingsprogramma’s
in de krant of op radio en tv, dringen ze
ons op wat zij als waarheid aanzien. Het
zijn de nieuwe betuttelaars.
En dan nog iets: taal vind ik belangrijk
en dialect vind ik heel tof. Maar ik erger
me wel aan de taal die veelal in soaps
wordt gebruikt. Ik vind dat het officiële
medium tv wel algemeen Nederlands
zou mogen gebruiken.
Hoe heb je Melsele zien veranderen?
Melsele is in de loop der jaren
natuurlijk veranderd, maar het is
misschien meer dan andere gemeenten
zichzelf gebleven. Melsele is geen
winkelcentrum geworden, er zijn
geen grote supermarkten, geen
megadancings, er is geen extreem
vandalisme of straatruzie. Er is wel wat
verstedelijking, maar in sommige wijken
komt er terug nieuw leven. Eikenlaan,
Statie, Vossenstraat, Bergmolenstraat,
Poenjaard, Kalishoekstraat organiseren
opnieuw buurtactiviteiten.
De straten zijn verbeterd, Melsele is
zeker mooier geworden… maar de

Socio-culturele opendeurdag met
kermis was een succes.
De opendeur in de Boerenpoort van de Melseelse
verenigingen was een succes. Er was genoeg
belangstelling en dat is de bedoeling.Enkele
sfeerbeelden: Romain De Coninck van De Meiboom
schildert, KVLV stelt werking voor, Koor Melos zingt,
ook Bombardon was aanwezig.(foto’s E.Houdeveldt)

sociale contacten zijn verminderd, zoals
dat overal wel is.
Toch heeft Melsele nog enkele goede
cafés, waar sociaal contact nog aan de
orde is.
En hier is nog veel mogelijk:
dorpsfeesten, aardbeifeesten,
palingfestival waaraan een massa
vrijwilligers meewerken. Dat kan hier
allemaal nog.
Je bent 70 geworden. Hoe kijk je aan
tegen ouder worden?
Ik heb daar eigenlijk nooit bij
stilgestaan. Alleen dit jaar, toen ik 70
werd dacht ik opeens: ‘Nu worden we
stilaan bij de oude generatie gerekend.’
Maar zolang we gezond zijn, blijven
we als gepensioneerde druk bezig.
We staan wat later op, lezen de
krant wat trager, we lossen een
kruiswoordraadsel op…
We hebben geen kleinkinderen, maar
we waren vroeger veeltijds bezig met
de kinderen en kleinkinderen van ons
Maria. Zij is een beetje mijn tweede
moeder en ze heeft onze dochter Lieve
mee opgevoed. Nu verblijft ze in Briels.
De laatste vijf jaar ben ik praktisch elke
avond bij haar om te helpen bij het
eten, samen met haar dochter Cecile..
Ik ben me er elke dag van bewust
dat leven in goede gezondheid, een
onbetaalbaar geschenk is.


Het afzaatgebied.
Hoe de Smoutpot een afzaatgebied werd van Zwijndrecht.
Laatste aflevering: Het zoeken naar een oplossing.
In januari 1853 schreef de bisschop aan de Oost-Vlaamse provinciegouverneur
dat hij ermee instemde om een nieuwe parochie op te richten in Zwijndrecht. De
wijken Poenjaard en Vendoorn zouden dan overgedragen worden aan Zwijndrecht.
Deze overeenkomst zou ingaan bij het overlijden van de Melseelse pastoor: EH.
Petrus Huysmans. De Zwijndrechtse kerkfabriek was akkoord op voorwaarde
dat ze niet moest opdraaien voor de kosten van een nieuwe parochie. Ook de
gemeenteraad van Zwijndrecht was akkoord indien ze niet moest tussenkomen in
de lonen van de nieuwe geestelijken.
Op 23 juni 1863 overleed de pastoor van Melsele. De Zwijndrechtse kerkfabriek
herinnerde de bisschop aan zijn 10 jaar oude belofte. Volgens hen woonden er op
de wijken Vendoorn en Poenjaard 490 mensen die hun ‘gunsten’ gaven aan de
kerk van Melsele. De pastoor en de armen van Melsele werden er beter van terwijl
de armen van Vendoorn en Poenjaard hun steun moesten halen in Zwijndrecht.
De parochie Melsele telde toen in totaal 3700 zielen en Zwijndrecht slechts 1540
zielen, zonder de gehuchten Poenjaard en Vendoorn. De wijk Vendoorn telde vele
armen. Zo konden de arme kinderen van de afzaat niet genieten van kosteloos
onderwijs in Melsele want ze waren geen inwoners. Zwijndrecht ging ervan uit
dat het samenvallen van de wereldlijke en geestelijke grenzen zou leiden tot
verhoging van het algemeen welzijn. Nog in dezelfde week van het overlijden van
de pastoor van Melsele ging Zwijndrecht al met een petitie rond maar de armen
werden vanuit Melsele aangezet om niet te tekenen. Ze zouden geen ‘patatland’
meer kunnen huren en ook hun huizen moeten verlaten.
En de bisschop? Die stelde de beslissing over de afzaat uit. Wel ging hij in op het
verzoek om het gehucht Puiput bij Beveren te voegen.
De Zwijndrechtse burgemeester François Smet maakte zich sterk dat de 335
inwoners van de afzaat een aansluiting bij Zwijndrecht wilden. Slechts 4 gezinnen
op de Poenjaard en 10 gezinnen van de Vendoorn wilden de situatie bewaren
zoals ze was. De pastoor van Melsele had nog kort voordien aan de bisschop
geschreven dat de inwoners feestvierden toen vernomen werd dat de afzaat bij
Melsele zou blijven: de vlaggen werden uitgestoken, kanonnen bulderden, er werd
bier geschonken en chocolade uitgedeeld. Wie er vierde? Melsele of de afzaat: het
blijft de vraag…
Eind oktober 1863 nam de bisschop een beslissing in het voordeel van Melsele en
om de geestelijke zorgen te verbeteren kreeg Melsele een tweede onderpastoor.
Hiermee kwam een voorlopig einde aan het dispuut. Later verdwijnt de
problematiek uit de bronnen van de plaatselijke geschiedenis… Waarschijnlijk
legde de pastoor zich neer bij de beslissing van de bisschop. Ook de gemeente
zweeg.
Toch kwam er veel later een oplossing uit de bus. In 1923 werd een ingrijpende
grenscorrectie doorgevoerd. De gemeenten Zwijndrecht en Burcht werden bij de
provincie Antwerpen ingedeeld. Dit ging gepaard met een hertekening van de
gemeentelijke grenzen. Zwijndrecht verloor Sint-Anneke en Borgerweertpolder,
maar kreeg in ruil een groot deel van de Melselepolder. Om dit grondverlies van
Melsele te compenseren werd een deel van de wijken Vendoorn en Poenjaard (ten
westen van de Krijgsbaan) aan Melsele toegewezen. Door deze grensaanpassing
ontstond wel een nieuw afzaatgebied. De inwoners van de Smoutpot werden
inwoners van Zwijndrecht, maar bleven aangewezen op de geestelijke zorgen van
de parochie Melsele.

40 jaar jeugdhuis Djem.

Bakker Van Steenlandt

Warme bakker.
Knelpuntberoep zegt men. Helaas.
Ik ben
Jij bent
Wij zijn
voor de warme bakker. Niets gaat boven vers.
Vers brood, verse morgen, vers gevoel.
Laat maar komen, die nieuwe dag.
Ja natuurlijk, hij is allang aan het werk als ik opsta,
dus slaapt hij als ik gretig middageet,
dat heerlijk brood, die pistolets waardeer
die hij zo knap krokant gebakken heeft.
Misschien ziet hij zijn vrouw wel eens wat minder?
Als hij slaapt, werkt zij, slaapt zij als hij werkt?
Toch komen er kindjes van, bakkers trouwen
met mooie meisjes, dat worden dan
bakkersvrouwen rappe, goedlachse,
de vriendelijke moeders van de taarten
die zo verleidelijk in de etalage pronken.
Wij kopen brood, hun kassa rinkelt dan.
Da’s mooi. Maar mooier is de geur, de
kruimigheid, de vreugde van de tafel.
Dat schept verbondenheid en goed gevoel,
Zo samenhorig rond een tafel zitten
genieten van nog ovengeurig brood.
Wij zijn dus zeer te spreken over bakkers
de onze dan, de warme die ons op
zondagmorgen verblijden.
Zij kleuren onze dag met zomertinten
en de week door brengen zij ons vreugde.

‘Djemverantwoordelijken kenden een druk feestweekeind.’
In 1969 werd in nauwe samenwerking met de parochieploeg
jeugdhuis Djem (De Jeugd En Melsele) opgericht. 40 jaar later
staat het jeugdhuis in de Dambrugstraat er nog altijd en pronkt
het in al zijn glorie na een nieuwe geslaagde renovatieronde.
Uiteraard een uitgelezen moment voor een uitgebreid
feestweekend.
Donderdag avond startte het jubileum met een dankviering in
de OLV kerk. Speciaal voor Djem waren pastoors Vernimmen
en De Kesel afgezakt naar Melsele om deze viering voor te
gaan, uiteraard tesamen met onze huidige pastoor Dick Den
Blauwen. Het werd een luchtige en aangename viering met de
nodige muzikale opluisteringen door muziekanten van eigen
bodem. Om 21 uur vatte de receptie voor 40 jaar Djem aan.
De genodigden konden een glimp opvangen van de vernieuwde
trappenhal. Uiteraard kon dit niet voorbij gaan zonder de nodige
speeches van enkele prominente aanwezigen. De spits werd
afgebeten door schepen Katrien Claus die aan de hand van een

verjaardagskaart een woordje plasseerde
voor Djem. Onze burgervader Marc Van
de Vijver kon ook niet ontbreken op deze
gebeurtenis en hield eveneens een bondige
uiteenzetting. Last but not least kwam de heersende voorzitter
Bram Massar van jeugdhuis Djem aan het woord. De trotse
voorzitter bedankte het opgekomen publiek en toen konden de
tongen verder loskomen met de nodige flessen cava. Onder het
opgekomen publiek ook heel wat oprichters van het jeugdhuis.
Verder een mooi palet van alle generaties die in Djem hun broek
versleten hebben of beter een aanslag hebben gepleegd op hun lever.
Een fuif kon uiteraard niet ontbreken op Djems 40ste verjaardag.
Wie dacht dat de jongeren al in de vroege avond de beest
uithangen komt van een kale kermis terug. Om 23.30 uur telde
Djem welgeteld 20 gasten. Om klokslag middernacht werd de
rust verstoord door een groepje aan de sporthal bivakerende
Chiro jongeren uit Schaffen. Het jonge geweld bracht er meteen
ambiance in. Tot groot genoegen van de kernleden druppelde
het volk geleidelijk aan binnen. Rond 1.30 uur zat er eindelijk
wat volk in Djem maar een grote toeloop bleef echter uit. Ook
de oudere generaties hadden het niet nagelaten om nog eens af

te zakken naar hun geliefde jeugdhuis. Naar mate het gerstenat
rijkelijk vloeide begonnen de beentjes los te komen. Iets na
vijven was het welletjes geweest en werden nog enkele schlagers
gedraaid om duidelijk te maken dat de fuif ten einde liep. Het
volk droop rustig en voldaan af.
Zondag rond het middaguur gonsde het al van bedrijvigheid in
Djem. De kuisploeg schrobde vakkundig de Djem proper en
op de koer installeerden verenigingen hun kraampjes voor een
kleine braderie. Om 14.00 uur startte Djems familiemiddag. De
meisjeschiro pakte uit met een fietszoektocht, terwijl Djems
voetbalploegen straffe bieren en ander lekkers verkochten. Ook
het VP, de jongenschiro en de KLJ deden hun duit in het zakje
met activiteiten. Het prachtige nazomerweer zorgde ervoor
dat gezinnen er een leuke wandeling van maakten en even
passeerden langs Djem. Op de koer stond een tent met de nodige
tafels en stoelen waar het volk rustig hun natje en droogje op
konden souperen. Terloops stelde Djem zijn nieuwe kledinglijn
voor aan het publiek. Rond 19.00 uur liep de braderie ten einde
en werd alles in Djem in gereedheid gebracht voor de comedy
avond met Xander De Rijcke.
Het was een geslaagd feestweekeind !


Bomen in Melsele:
Dendrofobie
Fobieën: je hebt ze in allerlei soorten.
Mensen met arachnofobie zijn
doodsbang van spinnen, wie agorafobie
heeft durft niet over een groot plein te
lopen, een lift nemen is voor iemand
met claustrofobie een nachtmerrie.
Ken je ook dendrofobie? Dat is een
irrationele angst voor bomen. Mensen
met deze fobie durven niet in de buurt
van een boom te komen. Vooral grote
bomen jagen hen angst aan. Ik las een
getuigenis van een vrouw die deze fobie
meent te hebben gekregen door het zien
van films met boosaardige bomen die
mensen achtervolgen of opeten..
Soms denk ik dat nogal wat
Melselenaars (en andere Vlamingen)
in enige mate last hebben van
dendrofobie, bomenvrees of misschien
ook soms bomenhaat... Die hebben een
tuin met angstvallig kort gehouden
buxushaagjes en -bolletjes en meer
paadjes en tuinattributen dan planten.
Of een groot gazon met hier en daar
een struikje. Als er al eens bomen in
die keurig aangelegde tuintjes staan
is het hooguit een rijtje jaar op jaar
gekortwiekte dunstammige bolbomen
of zo’n fragiel miniboompje met tuttigroze blaadjes, met een rijtje stenen
errond.. Ze gruwelen van grote bomen.
“Die geven alleen maar vuiligheid. Elk

Kermiskoers
Wanneer de eerste warme zonnestralen de
lente inluiden halen de wielerliefhebbers hun
stalen ros van zolder. In grote groepen schieten
ze richting polder. Zwermen fietsers in bonte
kleuren scheuren langs de bolle akkers als een
zwerm bijen op zoek naar nectar. Een tafereel
dat de laatste jaren meer en meer opgang kent.
Koersfietsen gaan dan ook als zoete broodjes
over de toonbank. Onder het motto om iets aan
hun conditie te doen schaffen brave huisvaders
maar ook meer jongeren en vrouwen een
vederlichte tweewieler aan en sluiten zich aan
bij amateur wielergroepjes. Die schieten dan
ook als paddenstoelen uit de grond. Groepjes
vrienden richten een ploegje op en voor je het
weet sluiten kennissen aan en zit je al gauw
aan 20 wielrenners. Na een poosje wordt er aan
truitjes gedacht en al snel rijdt het groepje rond in
dezelfde outfit. Een grote langgerekte modeshow
van tenues en flashy fietsen als rijdende
kunstwerken.

De laatste jaren slabakte de braderij in
Melsele en door de sluiting van enkele
handelszaken viel het doek dit jaar over de
kermisbraderij. Een erg spijtige zaak dat
Melsele een jaarlijkse dorpsactiviteit ziet
verdwijnen. Ook de vele kermiskoersen
smelten als sneeuw voor de zon en zo glijdt
de grote kermis in Melsele af naar een banaal
gebeuren. Hoog tijd om de leemte in te vullen
dachten enkelen. Zo kwamen de Melseelse
amateurwielerteams: “zondagrijders - svelta,
gebroeders Maes - mops, de kadans – kadans,
WTC blijf jong - repliek en de groene zone”,
samen om “de grote prijs van Melsele voor
amateurploegen” te organiseren. Alles werd
beklonken en op zaterdag 5 september was
het dan zover. De eerste editie kon van start
gaan. Om 19 uur startten de 91 wielrenners
aan cafe Svelta. Er werden 10 ronden van
4,2 kilometer gereden. De eerste 4 ronden
bepaalde de koerswagen het tempo zodat
iedereen vlotjes mee kon. Vanaf ronde 5
was er geen houden meer aan en konden de
snelsten hun eigen tempo bepalen. Er werd
snoeihard gereden en het verbaasde niet dat
de gemiddelde snelheid vooraan rond de 40

jaar die blaren op de grond en in de
dakgoot. En die wortels, daar komt het
plansier van omhoog. Er kruipen vieze
beestjes in die boom. Brr… Als zo’n
boom groot is, wat dan?” enz. enz..
Als je echte dendrofobie hebt, helpen
alleen therapie en/of pillen. Maar
een doorsnee schrik voor bomen is te
verhelpen. Misschien met de volgende
argumenten.
-Bomen geven schaduw. Dat is zalig
in de zomer, het bespaart je een dure
parasol.
-Veel grote bomen in voortuinen
kunnen van een saaie buurt een
groene buurt maken. Dat is niet alleen
aangenamer, maar ook economisch
gezien interessant. Studies hebben

km/uur lag. Iedereen langs de weg kende wel
minstens iemand in het peloton en dat maakt
het extra leuk. Het publiek was massaal
afgezakt naar het parcours en langs de weg
zaten heel wat supporters hun klasbakken
aan te moedigen. Volop sfeer in de straten
van Melsele en dat is al een poosje geleden
dat iedereen buiten stond. De wedstrijd werd
beslist in een sprint. Tom Middelkamp van
team “de kadansers” mocht de bloemen in
ontvangst nemen bij de min 55 jarigen. Bij
de +55 jarige mocht André Apers zich kronen
tot beste Melselenaar. Tom Middelkamp
mag zich een jaar lang tooien in de blauwe
outfit met de “eirbees” als kampioen van
Melsele. Gelukkig geen valpartijen te melden
en niks dan uitgeputte maar blije koereurs
te zien aan de finish. Ondanks het soms
moeilijke bochtenwerk tegen hoge snelheid
waren de wielrenners het volmondig eens
dat het een erg geslaagd spektakel was. De
massaal opgekomen supporters smaakten het
gebeuren en ook de sporters zelf genoten van
de aanmoedigingen. Dankzij het prachtige

uitgewezen dat huizen in zo’n groene buurt
meer waard zijn.
-Als je een laagstamfruitboom plant, kan je
zelf fruit plukken. Als je echt weinig plaats
hebt, kan je zelfs bepaalde soorten tegen je
gevel aan planten..
-Er zijn heel wat mooie kleine bomen,
geschikt voor kleine tuinen. Bv. Malus
(sierappels), een groot aantal Prunussen
(Sierkersen), Laburnum (gouden regen),
Crataegus soorten (meidoorn), Amelanchier
(krentenboompje), Cornus soorten
(kornoelje), Sorbus soorten (Lijster- en
meelbessen), Magnoliasoorten, enz. Deze
bomen kunnen hun natuurlijke kruin
houden en hoeven niet gesnoeid te worden.
Ook esdoorns, vooral die variëteiten met
mooi kleurende herfstbladeren zijn prachtig
in een kleine tuin. Ga eens kijken in Hof ter
Saksen voor inspiratie.
-Kleine tuinen lijken groter met bomen.
-Bomen zijn echte fijnstofvreters. Dat las
je al in een vorige aflevering. Ze zorgen
bovendien voor meer zuurstof in de lucht.
-Bomen trekken vogels aan. En die eten
dan weer de schadelijke insecten en slakken
op die je andere tuinplanten belagen. Ook
andere levende wezens houden van bomen:
insecten, vleermuizen, korstmossen,
zwammen enz... Een boom creëert een hele
levensgemeenschap!
-Bomen zijn een band met de toekomst.
Van de boom die je nu plant kunnen je
kinderen en kleinkinderen nog genieten…
Tot slot nog een citaat van de Engelse
dichter William Blake: “Een dwaas ziet niet
dezelfde boom als een wijze.”
Laat ons wijs zijn, en niet bang zijn van
bomen… Melsele kan er alleen maar
mooier door worden. (AR)

weer bleven velen nog een pintje nuttigen aan de
Svelta en had Melsele zijn nieuwe kermiskoers
in de armen gesloten. Een erg geslaagd initiatief
dat zeker een 2de editie waard is. Chapeau
voor Herman Verstraeten en de rest van de
organisatoren. Nog eens de volledige uitslag
Toeristen -55 jaar:
1.Tom Middelkamp, 2.Wim De Gruyter, 3.Marc
Janssens, 4.Marco De Dobbelaere, 5.Bart
Hendrickx, 6.Paul Van Osselaer, 7.Paul Van
Der Plas, 8.Erik Desaer, 9.Jorn Engels, 10.Kris
Smet, 11.Patrick De Cock, 12.Danny Heyrman,
13.Niels Van De Moortel, 14.Wim Ryckaert,
15.Leo Van Puyvelde, 16.Sam Van Der Aa,
17.Marc Brys, 18.Bart Adriaens, 19.Steven Van
Osselaer, 20. Guy Weyns
Toeristen + 55 jaar:
1.André Apers, 2.Arthur Noirre, 3.Walter Vyt,
4.Leo De Meuleman, 5.Lucien Bosman, 6.Roger
Van Roeyen, 7.Frans Van Laere, 8.Roger Van
Santvoort, 9.Werner Franssens, 10.André Van
Wiele, 11.Paul De Cleem, 12.Frans Van Gassen,
13.Marc Van Osselaer

De winnaars van beide reeksen;(foto Marc Engels)

Cultuurnieuws
vanuit de
cultuurraad.
Nieuwe verenigingen: Fietsersbond
Melsele en Kunstlabaarg Melsele
werden door het college erkend als
sociaal-culturele verenigingen.
Voedselteam Beveren kreeg een
negatief advies bij de aanvraag
om lid te worden. Volgens de
cultuurraad horen ze thuis in de
gezinsraad of bij landbouw. Rare
redenering vond Ludo De Block
in de gemeenteraad als je ziet
wie er allemaal nog lid is van de
cultuurraad. Heidi Beck, schepen
van cultuur, ging de aanvraag terug
op de agenda plaatsen.
Einde van het werkjaar 2008-2009
telde Melsele 40 verenigingen
die aangesloten zijn bij de
gemeentelijke cultuurraad. (Beveren
73, Doel 3, Haasdonk 22, Kallo
16, Kieldrecht 28, Verrebroek 12,
Vrasene 18)
Het gemeentebestuur volgde het
advies van de cultuurraad bij de
naamgeving van volgende straten:
Doornlarenboom is de naam voor
de splitsing van de Vendoornstraat.
Kievitstraat is een nieuwe insteek in
de Brielstraat.
Voor de begroting 2010 kunnen
de verenigingen rekenen op een
gemeentelijke toelage naar gelang
hun behaalde werkingspunten. Elk
punt levert hen 0,20 euro op naast
een basistoelage van 62 euro.
Voor de Melseelse verenigingen
betekent dit naar punten toe:
Amedee Verbruggenkring: 1145
punten, Dansclub Step by Step
1000p, Fotoclub Lichtkunst
1640p, ’t Gaeverland vzw 1300p,
Gezinsbond 1795p,
KAV 3815p, Kunstkring De
Meiboom 960p, KVLV 4815p,
KWB 3160p, Landelijke Gilde
720p, Markant 2800p, Melos
2200p, Natuurpunt-WAL 1875p,
Ontspanningsclub De Baanvrienden
3400p, Orgelcomité 2950p,
Oudercomité De Wingerd 200p,
Ouders voor kleuters 950p, Pasar
1220p, Resolut 1400p, Schaakclub
1040p, Sigarengenootschap Opus
X 340p, Toneelkring Reynaert 60p,
Vlaamse Canadese Vriendenkring
520p, Wezijnereensmeebuiten
1170p, Yevgueni 1900p.
Er kwam geen verslag binnen van
Fietsersbond, Unizo, Kunstlabaarg
en Vriendenkring 1954’ers.
Genieten als vereniging van
een ander stelsel: Drumband
Jong Waasland, NSB,
Fanfare De Kunstliefde,
Vriendenkring Civ.Bescherming,
Volkshogeschool Waas en Dender,
Gaverlandwegelcomité, KVG,
Landelijke Seniorenacademie,
Dorpsfeesten Melsele, OKRA,
Ziekenzorg.
Te schrappen vereniging:
Vriendenkring 1954’ers.
(volgens artikel 3.3.1 van het
subsidiereglement)
Cecile D’Hollander werd als
secretaris van de cultuurraad
vervangen door Hilde Reyniers
sinds 25 augustus 2009.


In de lens.
Mogen we een foto nemen voor
Bombardon ?
Mensen kijken in de lens van de
camera. Het is even stilstaan en
daarna weer verder gaan. Toch
weten dat we bijeen gehouden
worden in de dorpsgazet van
Melsele.
Kijken dit keer mee:
1 Karel De Meulenaere
2 Jordi De Jonghe
3 Jen en Lits Van Roeyen
4 Willy Vyt

Het Schaliënhuis is
een bed & breakfast.

Het Meilsels dialect
Elk nummer bieden we een kort stukje over het Melseels dialect.
Vroeger was dat een doodzonde want het moest allemaal
algemeen Nederlands zijn.(AN) Nu zijn de plaatselijke dialecten
niet langer taboe. Vandaar een kort stukje, elke keer.

Een ditsjen en een datsjen

Meerdere inwoners vroegen zich af wat er met Het
Schaliënhuis ging gebeuren. Sedert geruime tijd
waren er grote werkzaamheden bezig. Deze werken
zijn beëindigd en Het Schaliënhuis is sinds augustus
van dit jaar een bed&breakfast geworden. Deze
gekende boerderij van 1564 is nu omgebouwd tot
een gezellig logeerhuis.
Je kan er terecht, alleen, met twee, met kinderen of
vrienden. Aan de inrichting, die heel kindvriendelijk
is, kan je zien dat de eigenaars familie zijn van Den
Olifant, een speelgoedwinkel in het centrum van
Antwerpen. Het poorthuis werd tevens omgebouwd
tot een klein verblijf voor 9 personen. Daar kunnen
mensen met een handicap gemakkelijk terecht. Om
de streek te verkennen kan je ter plaatse ook fietsen
huren.
De eigenaars Hilde Vandeweghe en Nelly
Verboven(foto) zorgen voor de ontvangst en het
ontbijt van de bezoekers. Hun mooie website is te
raadplegen op: www.hetschalienhuis.be

Djemagenda
16-17-18 oktober:
Djemweekend (inschrijven
verplicht)
31 oktober: optreden ‘The Fire’
27 november: Beursavond

Jau, jau de moond septeimber zitter weeraul
op. En van deze keër een gule droëge. De
wallen en de beken stoan ammel droëg. Ge
moet mar ies gau keiken aun ‘t Schaoliënhuis
of nar de Meulenbeek, ammel droog. In de
Waulen sprujen ze zelfs mee mellek om ulder
veild wa nat ’t haun. Nie te geliëven wa ze
ammel uitvinnen.
Septeimber gedaun, da wil d’oek zeigen
damme de karmissen ghad ein. Zein op de
verscha weiken ulder karmis goe gorganiseerd.
Klaanschaulig mar leutig onder makoar.
Zoe moeta zein hé. ’t Scheint dat die van d’
Eikelaon ulderen daartigsten keër was. Amai
die aun da goe vol.
De zauterdag van de groëte karmis ee ne nuve
publiekstrekker: die koers veur wielertoeristen
. Nogal ‘n ambiaunce in ’t durp en in de
strauten waor at de couruirs laungs kwaumen.
De meinsen waon der veel leut mee. A jau bij
die coureurs zaut joonk en oud.
Zech en edde da gezien op de Poenjaord?
Zein der zelfs een vlag veur ulder karmis
laote mauken. Sjiek ! ’t Is een vlag mee nen
Spaunsen dolk op, ne ponjaord. Der ein der in
den teid van Farneise nogaul wa Spanjaorden
op de Poenjaord gezeten dermee. Nar de
rommelmart op den Es is oök wa vollek
gekommen. Over de Poenjaord en den Es
gesproken, ze gaun daor e gevaung kreigen.
Wie waut da nau keunen pazen, e gevaung in

Meilsen. Wa zal da ammel nog teweeg bringen?
Natuurlek zinder veur en tegenstaunders. Ze
zeigen wel dammer waark mee gaun bij kreigen en
da de middenstaund wa zau meugen leveren. Da
zumme moeten afwauchten. Moar vroeg of laut
ging doar toch iet kommen awa. Klaane bedreiven
of iet aunders. ‘t Sotter toch drukker gewoaren
ein meterteid. Langs den aunderen kaunt bekeken
zumme weeraul e stik gruun moeten oppofferen.
Allè ’t leiste woord is daor nog nie over gezeet,
mar ik paas at da gevaung der komt, dammen af en
toe wel in ’t nuus zullen kommen. We zumme dèn
niemer alliën bekend zein veur oons eirebezen mar
oëk veur ons gevaung…’t gevaung van Meilsen.
Verklarend woordenboek
-moond: maand of de mond vb. wa edde nau in au
moond
-ammel: allemaal
-droëg: droog
-Waulen: inwoners van Wallonië
-mellek: melk
-veild: veld
-karmis: kermis
-verscha: verscheidene, verschillende
-klaanschaulig: kleinschalig
-makoar: onder elkaar
-ulder/ulderen: hun
-Spaunsen: Spaanse
-ponjaurd: ponjaard (Spaanse dolk)
-pazen: denken
-damme: dat we
-gevaung: gevangenis
-’t sotter: het zou er …
-zumme: zouden we…
-nuus: nieuws
-eirebezen: aardbeien

Bombardon leest als een trein, je krijgt er niet genoeg van. Je wordt ontroerd door de verhalen. De mensen die
je erin ontmoet durven hun ziel en hun gevoelens open stellen voor de lezer. Je krijgt zo om de twee maanden
een schat in handen.


Gevleugeld
Bij het verschijnen van deze nieuwe Bombardon is het nieuwe
schooljaar alweer goed op gang gekomen. Het kleine volkje
nieuwe leerlingen in het eerste jaar lagere school, zetten
voorzichtig hun eerste stapjes naar de boeiende wereld van
het boek. Boeken die een stukje helpen ontdekken, fantaseren
en ontwikkelen tot volwassenheid met een wijze blik op de
toekomst.
Bart Moeyaert schetst treffend dit stukje levensloop:

Eerste lezers
met opa naar zaal een.
hij heeft een stok.
ik geen.
hij wijst mij aan,
buigt naar me toe
en zegt: hier is het oud.
zo oud als jij
maar dan maal tien.
ik zeg: dat wil ik zien.
met opa naar zaal twee.
hij koopt een boek.
ik niet.
het boek gaat over toen.
nu loopt u krom, zeg ik.
wat gaat u daar aan doen?
hij toont zijn hand en zegt:
zoek mij een boek van nu.
dan loop ik wel weer recht.
met opa in zaal drie.
hij wil een stoel.
ik wil een knie.
van hem krijg ik zijn schoot
en ook het boek van aap roos vis
ik zeg: dat ken ik al.
hij zegt: dat kan geen kwaad.
nu heb je wat je weet
en weet je waar het staat.
met opa naar zaal vier.
hij raakt mij kwijt.
ik hem.
pas na een uur
komt het weer goed.
hij is erg blij en zegt:
jij boft.
kijk hier, een boek over een man
die niet vond wat hij zocht.
met opa weer naar huis
hij leest niet snel.
ik wel.
net als de aap, de roos, de vis
snak ik naar lettergrepen.
voor je het weet
zeg ik: dit is zaal een.
blijf in mijn buurt, want dit is groot
en ik ben oud.

Quiz mee met 11 11 11
11 11 11 Melsele organiseert haar 7de quiz
op dinsdag 10 november in de Vrije Lagere
School, Sint-Elisabethstraat. Max 5 personen
per ploeg zijn toegelaten. Deelnameprijs:12
euro. Aanvang 20 u. Inschrijvingen ter
plaatse of via hans.tindemans@gmail.com
tel:0486/619636

Hoe kom je in de dorpskrant ?
Het kan soms toevallig gebeuren in de rubriek ‘In
de lens’ waarop we je vragen of we eens een foto
mogen nemen om in de dorpskrant te plaatsen,
of voor een interview, of als je al wat ouder bent
voor de rubriek: ‘Een heel mensenleven op een half
blad’. Soms met je vereniging ter gelegenheid van
een jubileum, je sportclub of een grote activiteit in
Melsele … of met iets speciaals dat je hebt of kan.
Heb je een goede pen, dan kan je zelf schrijven,
want we kunnen echt niet overal zijn. Je kan ons
ook tips geven of gewoon de vraag stellen. Kijk op
de lijst van medewerkers op de voorpagina.

Jerome Van Landeghem, 60 jaar pater Redemptorist.
Zondag 4 oktober vierde de parochie Melsele pater Jerome Van Landeghem om zijn 60 jaar
priester zijn. Proficiat. Op de foto zien we Jerome Van Landeghem(midden), samen met Petrus
Oeillibrandt(links), een gewezen Belgische kampioen wielrennen, eveneens afkomstig uit Melsele.

De kerkfabriek moet alweer haar
eigendomsrecht op de pastorie verdedigen.
Een stukje kadering en geschiedenis.
Het huidige kerkplein en haar onmiddellijke omgeving was gedurende eeuwen het kerkhof. Enkele grafzerken herinneren
er nog aan. Vierhonderd jaar geleden was het omzoomd met notelaren. Het was met de kerk de belangrijkste plek in
het dorpsbeeld waar burgerlijke en godsdienstige levensbelangen in elkaar vloeiden. De wethouders kondigden er hun
verordeningen af en de bedelmonniken riepen er de mensen op tot gebed en bekering. Vreugde en leed kwamen er tot
uiting en processies vertrokken er of kwamen er toe om Onze Lieve Vrouw te eren. Spijtig genoeg was het kerkhof ook
meermaals een militair kamp waar krijgers hun tenten neerzetten. In de XVe en XVIe eeuw stonden er slechts enkele
woningen: het pastoorshuis aan de noordkant en het gemeentehuis aan de zuidkant. In 1766 wordt de pastorie totaal
vernieuwd en herbouwd. Verder was er het kostershuis en de parochieschool waar de koster ook voor schoolmeester
speelde. Er was ook nog de brouwerij van pastoor Wuytens.(hé,he)
In 1737 werd toelating verleend om een nieuw gemeentehuis te bouwen ‘op het kerckhof deser parochie’ door de bisschop
van Gent. Het kerkhof was echter niet altijd de stille troosteloze plek. De wethouders en kerkmeesters moesten af en toe
wel eens ingrijpen omwille van het vee (paarden, koeien, varkens) dat men er liet grazen, het beoefenen van sporten als
kaatsen, boogschieten, ballen en schieten op duiven en vogels…(Het is momenteel nog niet veel anders) Wie zijn boekje
te buiten ging riskeerde een boete. De kerkmeesters verhuurden wel het gras dat op het kerkhof groeide. Grafzerken waren
in die tijd heel zeldzaam. Eén groot kruis stond er wel. Tot aan de Franse revolutie behoorde het kerkhof tot de eigendom
van de kerkfabriek: geschreven eigendomstitels bestonden er evenwel niet. De kerkfabriek moest dikwijls op haar hoede
zijn om haar eigendomstitel te beveiligen. De leden van het kerkbureel achtten het nodig zich tot de gouverneur te wenden
toen ze vaststelden dat de landmeter van het kadaster op zijn kaarten het kerkhof foutief aanduidde als eigendom van de
gemeente. De kerkfabriek gaf volgende argumenten: -de cijnsbrieven van de bewoners die rond het kerkhof woonden
bewijzen dat er sinds honderden jaren aan de kerkfabriek belasting werd betaald voor de uitweg langs het kerkhof; bovendien vroeg het gemeentebestuur in 1737 toelating aan de bisschop om het gemeentehuis te mogen bouwen op het
kerkhof.

De pastorij.
In 1870 moest de kerkfabriek haar eigendomsrecht op de pastorie verdedigen, die 100 jaar vroeger door pastoor van
Keirsbulck op de grond van het kerkhof was gebouwd.
In de notulen van de kerkfabriek (vergadering van 20 februari 1870) lezen we:
“De kerkraad heeft de innige overtuiging dat het pastoreel huis de kerk toebehoort, namentlijk:
1. omdat het door Joannes Keirsbulck gebouwd is ten jare 1767 op den grond van de kerkfabriek, alstoen
deelmakende van het kerkhof, de kerk toebehoorende;
2. omdat de pastorij op de registers der kerk aengeteekend staet als eigendom derselve door den heer Petrus
Regelbrugge, coadjutor van Keirsbulck en door den heer Petrus Huysmans, opvolger van Regelbrugge.
Wij geloven, Mijnheeren, te mogen voorbijgaan al de ministeriele besluiten en vonnissen van verschillende
gerechtshoven die den eigendom der oude kerkhoven en pastorijen de fabriek hebben toegewezen. We meinen
daarenboven dat het gemeentebestuur van Melsele volgens art.92 en volgende van het decreet van 1809 eene
strenge plicht kwijt in de groote herstellingen der pastorie te voorzien, ingezien de fabriek sedert de rooving harer
goederen gansch onbekwaam is dezelve te doen”
(Bron:Melsele onder de schuts van Onze Lieve Vrouw,.
Parochiekerk en Gaverlandkapel.Richard Weemaes, pag.133-136)
2008-2009

Het eigendomsrecht van de pastorij van Melsele wordt in de 21ste eeuw weer in vraag gesteld.
Door het feit dat vele pastorijen (Haasdonk, Kallo, Doel, Verrebroek, Kieldrecht, Melsele) op het grondgebied van Beveren
leeg komen te staan beslist de gemeente om sommige pastorijen, die haar eigendom zijn, te verkopen of er een andere
bestemming aan te geven. Over de pastorij van Melsele is er tot nu toe geen duidelijkheid.
De kerkfabriek wil nu eens voor goed en altijd komaf maken met het geschil en wacht hierin met gerust gemoed de
uitspraak van de rechtbank af.



Een heel mensenleven op nog
geen heel blad.
Ieders leven is te vertellen als een roman. De verteller is de
hoofdrolspeler in het eigen verhaal. Elke deeltje dat naar voor
komt is een stuk weg die de verteller is gegaan, soms vele jaren
terug. Wellicht hier en daar een beetje subjectief; de feiten een
beetje vervaagd met de jaren; niet meer zo vlijmscherp als op het
moment zelf om vele mooie momenten over te houden. Als de
pijn te diep zit, kan dat ook zijn plaats hebben, want het leven
loopt niet altijd over rozen. Met dank overigens aan de mensen die
ons telkens toelaten hun levensverhaal op te schrijven. Dit keer
vertelt Cyriel Vyt uit zijn leven.

Cyriel Vijt
Cyriel woont in de Alexander Farnèselaan en is geboren in
1926. Zijn echtgenote, Maria De Schepper, is in januari 2008
overleden na een langdurige ziekte. Haar ziek zijn en het afscheid
heeft Cyriel getekend. Ik vraag me af hoeveel leed een mens kan
verdragen…Het verdriet is niet weg en de pijn om het afscheid is
gebleven. En toch blijft Cyriel goedgezind en kan hij grappig uit
de hoek komen.
Voor Cyriel met zijn verhaal begint neemt hij een pakje met foto’s
en teksten van op de kast in de living. Dat moeten we eens samen
bekijken zegt hij. Het eerste blad is een tekst: ‘Indien ik je dragen
kon’ Wondermooie tekst erg van toepassing op wat Cyriel heeft
meegemaakt en wat er in zijn hart omgaat. “Deze tekst heb ik
dagelijks gelezen toen ons Maria ziek is geworden.“ zegt hij.
Dan volgen enkele mooie foto’s met Maria als voorzitster van de
KVLV, foto van hun huwelijk uit 1956, een foto van Maria met
haar beste vriendinnen op hun wekelijkse fietstocht, een schoolfoto
van Maria met haar zus Christiane uit de lagere school. Verder
is er een onderscheiding als ere-voorzitster voor Maria om haar
buitengewone inzet in KVLV-Melsele en de afscheidsbrieven van
haar kinderen en kleinkinderen bij de begrafenis. Ook een klasfoto
van Cyriel, uit het vierde leerjaar. “Ik zat de eerste leerjaren bij
meester Staf Heyrman. Op die foto zat ik bij meester Florimond
van Raemdonck Met 53 kinderen in één klas ! Ik kan me er niet
meer op terug vinden, zegt Cyriel, ’t zijn er ook zoveel en ’t is
al zolang geleden. Ik was wel een goede leerling.” Het laatste
documentje in de map is een lijst van zijn leeftijdsgenoten. De
overledenen heeft Cyriel aangekruist, het zijn er 42. Bij de nog in
leven vinden we: Louis Deckers, René De Kerf, Louis De Ryck,
Leon Fyen, Honoré Heyrman, Louis Van Landeghem, Maurits
Vercruyssen, René Van Puymbroeck, …
We schuiven het mapje, dat een hele geschiedenis in zich draagt,
aan de kant, want Cyriel moet nog wat vertellen over zijn leven…

Afkomst.
Ik ben geboren in een landbouwersgezin. Onze boerderij
stond in de Ijzerstraat. Onze koeien moesten naar de
overkant van de Grote Baan waar de weiden waren. Daar
in de Meersen stonden toen nog geen huizen We waren
met 9 kinderen: Jan, Louis, Serafin, René, Fons, ikzelf,
Albert, Armand en Maria. Bij de geboorte van onze Albert,
de zevende zoon, luidde pastoor Andries de klokken. De
mensen in het dorp dachten dat Frans Briels gestorven
was. Maar dat was niet zo. Wie thuis bleef uit school op
zijn 14de,moest ons moeder helpen in het huishouden. Toen
moeder bevallen is van ons Maria, ik was 12 jaar, heb ik
dat moeten horen op school. Ik wist het zelf niet. Ja, in die
tijd wisten we te weinig en nu weten ze te veel. Met een
‘te’ ervoor is nooit goed. We waren verlegen voor hoger
geplaatste personen als de notaris, de pastoor, de dokter of
de schoolmeester. Als die op de hof kwamen ging ik me
verstoppen. Bazin Vyt, zo noemde ze ons moeder in het
dorp, is gestorven op de 2de kerstdag in 1942. Ze was 48
jaar. Dat was een zware slag voor ons gezin en voor vader.
Ikzelf was toen 16/17 jaar. Ik was een heel tenger ventje en
ik moest het huishouden verder doen samen met tante Del,
een ongehuwde zuster van ons vader. Die tante was veel
bij ons thuis. Mijn broer Louis had nogal een lange tong en
die plaagde haar:”Tante Del, waarom ben je niet getrouwd
? Je hebt toch al vrijers gehad ?” Ons tante was dan altijd
heel kwaad. Het leven was niet gemakkelijk voor ons en
we moesten mekaar grootbrengen. De stamboom van de
familie Vyt, die door mij met zekerheid is gekend, gaat

Collegezittingen
gemeente Beveren
3 augustus
- Het gemeentebestuur onderzoekt of ze een Autonoom
Gemeentebedrijf kan oprichten. Dit is een echte vennootschap
waar de gemeente een meerderheidsaandeelhouder in is. Zo
kan men flexibel inspelen op de private markt, werkt men met
budgetten en kan btw worden teruggevorderd. De gemeente zou
zo aan projectontwikkeling kunnen doen op een vlotte manier.

10 augustus
- Een deel van de piramides langs de Grote Baan in Beveren
verdwijnen. Deze langs het gemeentehuis en aan zebrapaden
verdwijnen. Langs de Grote Markt en op de middenberm blijven
ze behouden.

terug tot 1815. De stamvader heette Baptist en was gehuwd
met Barbara Van Cauwenberge. We weten zelfs van het
bestaan van een zekere Franciscus Vyt die in de jaren 1580
het pakhuis “Euverbraeke” in de Brielstraat gebouwd heeft.
Mijn verre voorouders zijn afkomstig van Melsele en ik ben
dat ook gebleven.
Boerderijleven.
9 à 10 koeien hadden we op stal staan en we verkochten al
die melk aan huis. Ik moest daar voor zorgen. De melk werd
met zegeltjes verkocht tijdens de oorlog en tot 1947. We
hadden van alles: aardappelen, spruiten, eieren,aardbeien,
kolen, prei…dat was een echte winkel bij ons. We waren
vroege opstaanders. Om 5 uur ’s morgens riep vader ons uit
bed: “Mannekes, het is tijd.” Ieder van ons had zijn opdracht.
Ik zette de tafel en maakte koffie. Om 6.30 uur aten we. Mijn
broers gingen dan naar ’t veld werken. Elke vrijdag bakte
ik de broden; tot 20 broden van elk ruim 2 kg zwaar. Daar
kwamen we een hele week mee toe. Op het veld werden alle
graansoorten, bieten en aardappelen geoogst.
Jan, de oudste van de bende, heeft ons allemaal leren
werken, tot grote tevredenheid van vader.
Vader
Mijn vader (Florent Vyt)was één van de grootste boeren
van Melsele. Hij was een goed mens en graag gezien. Hij
noemde ons zijn ‘leeuwen’ al waren we echt geen reuzen.
Als er ene van ons trouwde zei hij:’Er is er weer ene uit het
nest die gelukkig is en ik blijf over.” Hij is 87 jaar geworden.
Op eigen benen.
6 van ons kozen voor het boerenleven, 5 broers en ons
Maria. Jan en ik gingen naar een natie. Ik was toen 28 jaar
en nog thuis. Maria, mijn verloofde, kende ik al. Zij wilde
geen boerin worden en daarom trok ik naar de natie. Op 8
mei 1956 trouwden we. Aan de dokken is er de ene dag veel
werk en de andere dag wat minder. Ik heb goed mijn kostje
verdiend. Maria kon het geld goed beheren. We kregen twee
kinderen: Hilde en Els, waar ik nu veel steun aan heb. Maria
vond nog de tijd om 13 jaar vormselcatechese te geven,

gesticht door onderpastoor Luc Maes, 18 jaar voorzitster
te zijn van KVLV, zieke mensen te bezoeken en 20 jaar
lang gingen we ook nog mee met het vakantiepatronaat als
kookouders.
Samen kenden we 40 heel gelukkige jaren.
Zorg om Maria.
Maria was 60 jaar toen ze ziek werd. Eerst dachten de
dokters dat het de ziekte van Parkinson was. Het was
echter een ziekte waarvan niemand precies de diagnose kon
stellen. De eerste jaren ging het nog en hielp ik haar zoveel
ik kon. Daarna 8 jaar bedlegerig, waarvan de laatste 4 jaar
zonder communicatie. Ik was constant bij haar. Familiehulp
en verpleging kwamen aan huis. De laatste maand van
haar leven is Maria opgenomen in de palliatieve eenheid
in Beveren. Dat was op 26 december. Ikzelf onderging een
hartoperatie op 28 december. Op 12 januari was ik terug
thuis. Nog tien dagen kon ik haar bezoeken . Op 23 januari
2008 is ze gestorven…
Een mensenleven.
Wat is een mensenleven ? Iedereen speelt zijn rol en
krijgt zijn deel, zeg ik altijd. Maria vroeg zich dikwijls
af: “Waarom ik ?” Daar is geen antwoord op. Voor Maria
waren alle mensen gelijk Afkomst speelde geen rol. Ze
was een fiere vrouw en eenvoudig goed. De ‘grote Jan
uithangen’ was niet aan haar besteed. ‘Eenvoud siert de
mens’, was haar lijfspreuk. Ik was fier op Maria en nu nog.
Ik heb geluk dat ik twee brave en verstandige kinderen
heb en 5 kleinkinderen. Nu ga ik al eens op bezoek bij
mensen van mijn leeftijd waar ik denk heel welkom te zijn.
Ik lees nog veel boeken uit de bibliotheek van Melsele ;
historische en wetenschappelijke boeken. Veel TV kijk ik
niet. Ik kijk naar Blokken en sport interesseert me ook wel.
Elke donderdagnamiddag kaart ik in de CM. Ik speel mee
als vijfde man want er tussen komen als vaste partner is
moeilijk. Dinsdagavond is het hier bij mij thuis kaartavond.
Ik fiets nog veel met OKRA, zo’n 30 à 40 km, daar heb ik
geen last van. In mijn tuin kweek ik groenten. Het zijn er
veel te veel maar dan deel ik die uit aan de buren of familie.
De bloemen in mijn tuin… dat was Maria haar werk. Ze
staan er allemaal nog. Maria hield van structuur in de tuin.
Ze wisselde dikwijls plantjes uit met pastoor Sabot, die
hield ook veel van bloemen. Er staan veel ‘Sabotkes’ in
mijn tuin.
Slot.
Ik mag gelukkig niet klagen over mijn gezondheid voor
mijn 83 jaren dat ik op deze aardkluit al verblijf.. Om naar
een rusthuis te moeten, daar heb ik schrik van. Ik noem
dat de wachtkamer van de dood. Maar dankzij Familiehulp
en het Wit Gele Kruis kan ik tot nu toe genieten van een
rustige oude dag.

Het gezin Vyt:
Zittend van
L.naar R;
Jan, Armand,
Maria, moeder
Albertine
Vennens en
vader Florent.
Rechtstaand
van L.naar R.:
Louis, Albert,
Cyriel,Serafin
,René, Alfons
(De foto werd
genomen
omstreeks 1940)

17 augustus
- Beveren wil de gemeentehuizen van Kallo, Beveren en Kieldrecht
laten klasseren als beschermd monument.

24 augustus
- Het Rudolf Esserplein wordt van naam veranderd in ‘Frans
Brielsplein’. Zo krijgt de schenker en oprichter van rusthuis Briels
zijn eigen plein voor zijn gebouw. Rudolf Esser, een verzetsheld
uit de Tweede Wereldoorlog, krijgt ter compensatie een straat in de
nieuwe verkaveling tussen de Spoorweglaan en Grote Baan.

De gemeenteraad
besliste
29 september
- Kristien Hulstaert vervangt Ingrid De Vos als raadslid bij
Kartelpro voor de resterende 3,5 jaar. De Vos nam ontslag omwille

van professionele redenen. Hulstaert zat al eerder in de raad in
tijdelijke vervanging van Sidon De Coninck.
- Uiteraard beroerde ook de mogelijke bouw van een gevangenis
in Melsele de gemoederen. Op 22 oktober krijgt het publiek de
mogelijkheid vragen te stellen op een groots georganiseerde
infovergadering.
- De Gaverlandwegel tussen de Dijkstraat en de Van
Puymbroecklaan ligt er slecht bij en wordt volledig nieuw
aangelegd. Men maakt van de gelegenheid gebruik om een
gescheiden rioleringsstelsel te plaatsen.
- Voor het stationsplein van Melsele zijn al jaren plannen aan het
circuleren om dit aan te pakken. De visie van de buurtbewoners
staat echter op sommige punten lijnrecht tegenover de gemeente
en de NMBS. Die laatsten schuiven de verantwoordelijkheid dan
weer regelmatig naar hen door. Ondertussen is er een nieuwe
opportuniteit, aangeboden door Ludo De Block (Kartelpro): het
gebouw dat aanleunt aan het perron richting St.-Niklaas, staat te
koop. Misschien zijn de huidige plannen nog niet definitief…

 Rozengeur en
maneschijn
Al 3 jaar woon ik alleen. Sinds een
dikke 2jaar weten mijn buren en ik dat
onze pompen die ons moeten voorzien
van regenwater voor het toilet en de
wasmachine verkeerd of niet zijn
aangesloten. Wij spoelen door en wassen
dus met zuiver leidingwater. Al 2jaar meld
ik dit aan de huisvesting en telkens wordt
dit genoteerd. Ondertussen weten we dat
het probleem vooraan in de voortuin ligt.
Toch is er tot op de dag van vandaag nog
niets mee gebeurd. Begin juni heb ik dan
ook een brief naar de technische dienst van
de huisvesting geschreven met de vraag
hier nu aub werk van te maken. Onze
rekeningen moeten ook betaald worden.
En zij hebben hier ten slotte toch premies
voor gekregen. Na een dikke maand nog
niets gehoord te hebben, heb ik mijn stoute
schoenen aangetrokken en ben ik naar de
burgemeester gegaan. Die gaf mij gelijk en
ging zich ermee bezig houden. Ik weet dat
ik mij hierdoor bij hen niet geliefd maak
maar ik hoop dat er snel iets aan gedaan
wordt.
Begin september ben ik samen met mijn
assistent en mijn ouders naar Benalmadena
in het zuiden van Spanje een weekje op reis
geweest.
En niet te geloven maar wel degelijk waar:
mijn rolstoel is een dag langer in Brussel
gebleven. Zoals altijd moest ik mij gaan
aanmelden bij de Caddy dienst op de
luchthaven om assistentie te krijgen. Wat
ik wel degelijk gedaan heb, ook al zei men
nadien dat ik dit niet deed. Door heel die
‘cirk’ was ik de laatste, normaal ben ik de
eerste.
Nog geen 2minuten daarna vertrok het
vliegtuig. Omdat ik dit snel vond, vroeg ik
aan de stewardess of mijn rolstoel wel zeker
mee was. Ik moest mij echter geen zorgen
maken alles was mee.
In Malaga aangekomen bleek het tegendeel
waar: mijn rolstoel stond nog in Brussel!
Daar stond ik mooi. Na een tijdje kwam
de co-piloot informeren wat het probleem
was. Die heeft direct actie ondernomen en
dankzij hem had ik de dag erna mijn stoel
terug.
Ik heb al veel mee gemaakt maar dit is
toch wel de grootste stommiteit die ik
ooit meemaakte. Mijn rolstoel is mijn
belangrijkste bezit. Zonder ben ik niets.
Hoe is dit kunnen gebeuren?!

Uiteraard heb ik op alle plaatsen waar ik kon
klacht neergelegd. Het reisagentschap is er
al mee bezig. Wat die Caddy-dienst betreft,
die heb ik nog niet gehoord. Maar hoe kun je
met 15 man een degelijke dienst verlenen?
Ik vertelde jullie vorige keer dat ik een starolstoel ging aankopen. Dat is nog steeds de
bedoeling. Op dit moment ben ik hem aan
het uit testen. Het is geweldig hoe ik nu op
de zelfde hoogte met de mensen kan praten.
Ik hou jullie op de hoogte.
Soms sta ik versteld hoe mensen die ik ken
vertellen hoe ik hun dingen heb geleerd.
Ergo, logo en opvoeders vertellen dikwijls
hoe ik hun wereld heb doen verruimen. Al
heb ik dit zelf nooit zo ervaren. Op school
heb ik vooral moeten vechten en moeten
bewijzen dat ik er wel zal komen. Ik heb
meermaals van mij moeten afbijten en met
mijn kop tegen de muur gereden. Maar ik
ben er geraakt: ik zou nooit van mijn leven
in een voorziening zitten ook al waren er die
tegen mijn ouders zeiden dat dit het beste
voor mij was. Ik heb mij nooit in vakjes
gestoken. Al kreeg ik soms te horen: je moet
je met je eigen soort bezig houden. Dan zei
ik koppig: wat is mijn soort dan wel?.
Ik woon nu alleen. Ik heb mijn eigen leventje
dat niet altijd over rozen gaat. Maar ik zou
het voor geen geld van de wereld anders
gewild hebben. Dankzij die mensen die
ik hun wereld heb verruimd ben ik ook
geworden wie ik nu ben. Daarvoor ben ik
hun enorm dankbaar.
Tot de volgende!
Lizy

SOLIDARITEITSKOOR RESOLUT
APERITIEFCONCERT

Eerlijk wereldnieuws uit de
wereldwinkel
Op vrijdag 25 februari kregen we via Pax
Christi een unieke kans om mensen van de
partner Sindyanna bij ons uit te nodigen!
Wat is Sindyanna? Zij zijn een vredes- en
fairtradeorganisatie van Israëli’s en Palestijnen
in het noorden van Israël. Zij leveren ons
olijfolie en de kruidenmengeling z’atar, en
via Magasins du Monde (waar we artisanaat
ed van afnemen) heerlijke zeepjes op basis
van olijfolie. Sindyanna is een organisatie die
opkomt voor de belangen van de Palestijnen
in Israël. Van de ongeveer één miljoen
Palestijnen op Israëlisch grondgebied - een
groep die de media zo goed als doodzwijgenleeft 47 procent onder de armoedegrens.
Dagelijks krijgt deze bevolkingsgroep te
maken met discriminatie en de dreiging van
landconfiscatie. Voor de vrouwen worden
speciale vormingsprogramma’s opgezet en
tevens krijgen zij de kans om in de buurt te

Willy Vernimmen werd
deken van het dekenaat
Haaltert.

kunnen werken, want voor Palestijnse vrouwen
is het niet mogelijk om zich ver buiten hun
woonplaats te begeven om te werken. Sindyanna
is ook een organisatie waarin Palestijnen en
Israëli’s vreedzaam samenwerken. En de vrede
een kans geven, dat doet Sindyanna.
Wij kregen de kans om het verhaal te horen van
Roni Ben Efrat van Sindyanna. Het was een
heel leerrijke avond. Zij is een heel bewogen
vrouw met een belangrijke missie die ze wil
uitdragen over de landsgrenzen heen. Haar doel
is de onderdrukte en miskende situatie van die
grote groep Palestijnen kenbaar te maken aan de
buitenwereld. Daar is zij bij ons in geslaagd.
Onze geschenkenbeurs, op 12 en 13 december
van 10 tot 17.30 uur in de bovenzaal van PC
Sabot, zal helemaal in het teken staan van haar
verhaal. Wij kozen als thema de (klaag)muur
en willen zo hun probleem ook visueel laten
zien aan onze klanten. Verder geven we alle
mogelijke info en zullen de Palestijnse en
Israëlische producten in de kijker staan, kan je
proeven van de producten of gerechten met deze
producten. Alvast iets om naar uit te kijken!
Als je niet kan wachten om aan de slag te gaan
met z’atar of olijfolie, dan kan je eens langs
gaan in de wereldwinkel, Hazaarddam 10, op
woensdag en zaterdag van 9.30 tot 12.30 en van
13.30 tot 16.30 uur.

vertrekken. Ze waren hem dan ook talrijk
komen uitwuiven, maar ze hielden een stok
achter de deur:”Zie dat je hem goed en
warm ontvangt want anders komen we hem
terug halen.” klonk de boodschap.

Op zondag 27 september werd Willy
Vernimmen, door de bisschop van Gent
aangesteld als deken van het dekenaat
Haaltert. Tevens werd hij ook benoemd
als pastoor op de parochies Sint-Martinus
Kerksken en Sint-Gorik Haaltert.
Willy Vernimmen was eind jaren ’60 en
begin jaren ’70 onderpastoor in Melsele
gedurende 7 jaar en hij werd daarna nog
onderpastoor in Beveren en pastoor in
Zelzate. Ouderen uit onze gemeente zullen
zich Willy herinneren als een jonge en
zeer actieve onderpastoor die door oud en
jong op handen werd gedragen. Ook de
Djemjongeren mochten hem onlangs op hun
viering van 40 jaar verwelkomen. Bij zijn
aanstelling als deken was er een delegatie
uit Melsele en Beveren aanwezig. Haaltert is
een landelijke gemeente aan de voet van de
Vlaamse Ardennen even voorbij Aalst. De
vlag stak uit op de kerktoren en de klokken
luidden er feestelijk om de nieuwe deken in
te halen. In Zelzate zagen ze hem niet graag

De Halve Maan werkt aan een kerststal.

Zondag 15 november 2009 om 11u30, biedt Solidariteitskoor Resolut een
aperitiefconcert aan ten voordele van 11.11.11. Dit concert heeft plaats in het
bijzonder mooie kader van de kapel van het O.C. Boerenpoort in Melsele. ‘Resolut
Anders’ neemt je mee op wereldreis van Vlaanderen door Europa naar Afrika
en Amerika. Resolut zal liederen brengen over de passie van mensen en een
boodschap van hoop op een mooie en betere wereld. Na het concert biedt Resolut
u een wereldhapje en een drankje aan. Inkom 7€ en in voorverkoop 6€ bij de
koorleden of bij Myriam Van Den Berghe Mirabellenlaan 13 Melsele.
Tel. 03 7552896

De Halve Maan is bezig met een unieke prestatie. Op het water van De Halve Maan komt in de
kersttijd een kerststal. Momenteel is men druk aan het werk om dit te realiseren. Architect van dit
gebeuren is Danny Rooms. Het symbool van een halve maan wordt mee verwerkt in de beelden
en in de stal. Maria en Jozef zitten zelfs mee in een halve maan. Op de foto zien we Kamiel De
Roeck (L.) samen met Danny bij de reeds vervaardigde beelden. Naast de vele kerststallen in
Melsele zal ook deze kerststal veel belangstelling krijgen. Volgende Bombardon brengen we
hierover een gesprek met de initiatiefnemers.

Geluk is genieten van kleine dingen in het leven. Bombardon is één van
die kleine dingen. Je zal genieten van elke Bombardon. Je verdient het.

