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Zo leeft de Vendoorn.
Wielertoerisme, ’t zit in de lift. Vele Melseelse jongeren
sluiten zich aan bij een plaatselijke wielerclub. En met
kermis is het hun hoogdag: een echte wielerkoers met
veel sfeer en een massa deelnemers. Een evenement om
niet te missen. Op de foto zie je Jorn Engels en Filip Van
Moere voor de start van hun reeks. We rijden mee in de
pilootwagen van Emiel Verhoeven op pag.7.En op pag 6
kan je lezen hoe het met de oudste wielerclub van Melsele
gesteld is. ‘Blijf Jong’ bestaat 40 jaar en dat ging niet
onopgemerkt voorbij. Veel plaatselijk wielernieuws in dit
nummer en dat mag ook wel eens nu de wegfiets aan de
haak hangt.

Dit zijn wijnen uit de wereldwinkel die niet duur zijn
en behoren tot de betere wijnen. In de wijngids van
Testaankoop 2010 staan ze uitvoerig beschreven. Ze
behaalden een zeer goede score. Wijn hoeft, om lekker te
zijn, echt niet duur te zijn. Op de geschenkenbeurs van de
wereldwinkel in de Boerenpoort kan je ze komen proeven.
Op pagina 8 lees je de uitnodiging.

Wie vanuit Melsele de Vendoorn
wil bereiken, moet omrijden. De
Vendoornstraat begint pas voorbij de
bocht van Gent, een goederenspoor dat
een boog maakt richting Gent en de wijk
afsnijdt van de rest van Melsele. Verder
wordt de wijk omkneld ten oosten door
de Krijgsbaan en de tramterminus en ten
zuiden door de spoorlijn AntwerpenGent. Een deel van de wijk is gemeente
Zwijndrecht. De bewoners hadden
vroeger al het gevoel dat ze een uithoek
van Melsele waren. Dat is er niet op
verbeterd. Heel wat mensen zijn dan
ook meer gericht op Zwijndrecht voor
het onderwijs, de inkopen en de kerk.
Bij de oudere mensen speelt de kapel
op de wijk nog een belangrijke rol.
Ze zijn eraan gehecht en ze waren
erg fier toen de restauratiewerken dit
kleinood van de wijk in volle glorie
herstelden. De mensen zijn vriendelijk
en gastvrij. Dankzij jonge mensen, die
straatfeesten organiseren, herleeft de
wijk opnieuw. En ze hebben heel wat
in huis: een dynamisch feestcomité,
ouderen, jongeren en kinderen, een
tram, de altijd vriendelijke Frans Van de
Vijver met zijn weilanden en rondritjes
met de kar, het kapelleke met een eigen
Lieve Vrouw, een eigen tent, een klein
speeltuintje, een rijke traditie aan kermis
en onderlinge burenhulp.

Geschiedenis De Vendoorn

De Dag van de Landbouw in Melsele heeft elk jaar
plaats op de boerderij van Madeleine Hens en Jef Stoop
gelegen langs de Heirbaan. De hoeve wordt de Rode Poort
genoemd. Die dag is er veel leven op de Es want het is er
dan ook nog Eskermis. De Landelijke Gilde organiseert
de tractorenwijding aan de kapel van Gaverland en in de
namiddag is er een behendigheidsproef. Lees erover op
pagina 5.
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De Vendoorn is een verwijzing naar de
doornboom. Al kunnen we er uiteraard
ook een verwijzing in zien naar een
‘ven’. Dat laatste is algemeen bekend
als een heideplas of een synoniem van
gras- of weiland. De Pauwstraat en de
Vendoornstraat zijn steeds innig met
elkaar verbonden geweest. In de eerste
kaarten van Melsele, in de achttiende
eeuw, wordt de Pauwstraat voorgesteld
als de zuidelijke verbinding tussen
Zwijndrecht en Beveren: de huidige
Vendoornstraat en Appelstraat werden
toen dus ook Pauwstraat genoemd.
In de jaren zeventig, naar aanleiding
van de bijkomende verkavelingen,
werd beslist om de rotonde op het
kruispunt Pauwstraat-Vendoornstraat
weg te nemen. Op deze rotonde was
een heuveltje gemaakt met daarin
een meidoorn met kapelletje: in de
volksmond ’t Doreleirenboomke’. Niet
onlogisch dus dat het doorgesneden
stuk Vendoorn daar onlangs deze
nieuwe straatnaam heeft gekregen.
Intussen staat het boomkapelletje nog
steeds langs het kruispunt, al had het de
laatste jaren nogal last van onverlaten.
De huidige Vuurdoornstraat, een
zijstraat van de Vendoornstraat, was
vroeger een deel van de Kattestraat,
maar toen het goederenspoor deze in
tweeën spleet, werd het laatste stuk
genoemd naar zijn ligging in deze wijk.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Lisette De Puysseleyr en Omer Heyrman
Lisette is van de Vendoorn en Omer komt van ’t Hazenhof.
“Wij liepen school in Melsele. We gingen met een hele groep samen. Onze
drinkbussen mochten in school op de cuisinier staan en ‘s middags stonden die
dikwijls te koken. Juffrouw Rosa kwam dan zien of we wel beleefd aten met gesloten
mond. Op weg naar huis zaten we dikwijls aan het fruit. Aardbeien hebben we veel
gegeten. In onze kindertijd konden we op straat spelen. Met Vendoornkermis was het
echt leutig. Een kar reed rond met de mensen erop en dat ging dan van de ene café
naar de andere. Er waren toen heel wat cafés hier: De Welkom, bij Irène, bij Mie Van
Hal, bij Miel Van Mieghem… Er waren tal van volksspelen: flessen vullen, peren met
siroop proberen te eten en nadien een handvol pluimen in je gezicht krijgen… We
zijn een uithoek van Melsele. Dat gaf het gevoel alsof we niet bij Melsele hoorden.
Als ze vroegen: ”Vanwaar ben je?” Dan klonk het meestal zo terug: ”Hooo, van de
Vendoorn!” Dat zegt toch veel. In de winter vergeten ze soms te strooien hier. De
strooiwagen rijdt tot bij het spoor en keert terug. Of… dat is niet voor ons, dat is voor
Zwijndrecht. Maar lange tijd hebben we hier aan ’t Fort de trein kunnen nemen… naar
Lourdes, wie kan dat zeggen? We zijn al 17 keer naar Lourdes geweest. Die stopplaats
is afgeschaft en er komen ook geen legervoertuigen meer door de straat op weg naar
het fort. Het wijkcomité brengt terug leven in de buurt. Dat zijn een paar jonge mensen
afkomstig uit de chiro van Zwijndrecht. Zij organiseren van alles. Dat is heel goed,
want ‘t is hier lange tijd kalm geweest.”

Marleen Thoen en Herman D’Hooge.(op de foto met kleinzoon Jesse)
“Bij de heropening van het kapelleke, vorig jaar, heb ik de geschiedenis ervan aan
de bewoners bezorgd. Herman heeft het kapelleke al dikwijls geschilderd. Het is nu
grondig gerestaureerd en plechtig geopend. De parochiale werken van Melsele hebben
de kosten ervan op zich genomen. Er gebeurde voordien ook meer vandalisme: poging
tot brandstichting, beschadiging van het beeld, uitgieten van kaarsvet... De laatste tijd
gelukkig niet meer. ’t Is hier een goede buurt. Vorig jaar is onze zoon getrouwd en het
feest in de tuin liep door tot in de tuinen van de buren. Dat kan hier. Door het jaarlijks
straatfeest kennen de mensen elkaar weer beter. Het tentenkamp op de wei van Frans is
een succes en we ondervinden heel veel vriendschap.”
Herman,de echtgenoot van Marleen, was vroeger een goede duivenmelker. Hij speelde
met zijn duiven op de lange vlucht. “Ik had eens 9 duiven meegegeven naar Barcelona.
Ik haalde met alle negen een prijs. De buren kwamen altijd staan zien. Nu zijn er geen
duivenmelkers meer. Misschien begin ik wel opnieuw.”
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Martha Backeljauw en Louis Vercauteren.
Matha: Ik ben 83 jaar en woon al heel mijn leven op de
Vendoorn. Het was hier heel plezant in mijn kindertijd.
De mensen zaten buiten op de stoep en de kinderen
speelden aan ‘t kapelleke. Ik speelde altijd schooltje met
mijn vriendinnen; eigenlijk was ik graag schooljuffrouw
geworden. In de meimaand was er dagelijks bijeenkomst
aan de kapel. We lazen er de paternoster en zongen ‘Liefde
gaf U duizend namen.’ Mijn moeder, Leonie Schelfhout,
heeft vele jaren het kapelleke onderhouden. Ik ga er nog
wel eens een kaars aansteken. De wijkkermis viel altijd op
het eerste weekeind van augustus. Er waren volksspelen
zoals zakkenloop en zeepstaakklimmen. Dat was een echt
volksfeest. Het was hier een echte volksbuurt, echt waar.
En veel duivenmelkers; die zijn er niet meer. Er waren hier
vier cafés: Mieke Van Mieghem, Wieske Verbeeck, café De
Welkom (later ’t Liegebeest) bij Marie Nijs en bij Irène.
Bij Wieske Verbeeck heb ik de fietsen op een hoop nog tot
midden op straat zien liggen. En dan liepen man en vrouw
samen arm in arm al zingend naar huis. En iedereen had hier
een bijnaam. Op de Vendoorn waren ook twee winkeltjes:
bij Silvie Van Broeck en bij Lijn Neels van Amedee de
koolmarchand. Dat waren echt ouderwetse buurtwinkeltjes.
Nu is het anders. De mensen nemen de auto en ze zijn zo
voorbij. We kennen niemand meer, soms zeggen ze nog
wel eens een goeie dag. Wij zijn voor alles afgestemd op
Zwijndrecht. Voor onze boodschappen nemen we hier
de tram tot Zwijndrecht en we keren er mee terug. Heel
gemakkelijk. Moest de tram tot in Beveren rijden, dan deden
we dat ook.”

Maria Schelfhout.

Frans Van de Vijver.
Dat was vroeger hier allemaal land. Er liep zelfs geen spoorweg.
Pas in 1970 kwam hier het goederenspoor. De akkers die rond
ons huis lagen werden middendoor gesneden. Het is nu heel wat
moeilijker geworden om bij die stukken land te komen. Veel
goederentransporten zijn er niet. Je raakt eraan gewend. Toch
blijft het gevaarlijk. Onlangs is mijn veulen hier doodgereden
door een goederentrein. Dat was erg. Vroeger was er de
jaarlijkse kermis. Als de boeren aan ’t mennen (oogsten) waren,
hingen ze luidsprekers op de Vendoorn en was het kermis. Dat
is meer dan 50 jaar geleden. Nu zijn het straatfeesten en met
Nieuwjaar drinken we een borrel. Vorig jaar werd er op mijn
wei gekampeerd. Er stonden zeker 30 tentjes. Dat gaat uit
van het Vendoorncomité. Het zijn jonge mensen die zich dat
aantrekken. De Vendoorn is een goede wijk, maar erg veranderd
tegen vroeger. Er komen hier veel schoolkinderen voorbij vanuit
Zwijndrecht. Zo proberen ze op een veilige manier naar school te
fietsen.

“Ik ben 81 jaar en hier geboren. Ik zorgde lange tijd
voor het kapelleke. Ik ben er heel erg aan gehecht. Ik
vind onze Lieve Vrouw van de Vendoorn de beste.
Pastoor De Kesel gaf me gelijk. De grote kaars heb
ik er geplaatst maar die mogen ze niet aansteken. Als
kind gingen we naar Zwijndrecht naar school. Later
heb ik in die school ook gewerkt, in de keuken. ’s
Middags voor de kinderen zorgen en verder waren er
de poetsopdrachten. Ik reed ook mee met de schoolbus.
In Melsele ken ik weinig volk. Mijn man, Tuur Thoen,
was een havenarbeider en die was graag onder de
mensen. De groenten uit zijn hof deelde hij uit aan de
buren: bonen, rabarber, noem maar op. En hij ging veel
bij zijn vrienden in De Welkom. Hij was graag gezien.
Elke maand ga ik in de Regenboog op bezoek bij een
zusterke, een vriendin van mij. In Zwijndrecht leven
nog 9 zusters. Ja, vroeger zat iedereen hier buiten op
straat tot het donker werd met een bak kersen. Iedereen
at ervan. We hielpen mekaar als dat nodig was. Maar
de mensen van het straatcomité zijn lieve mensen. Met
de straatfeesten wordt de straat versierd in een bepaald
thema. Frans Van de Vijver rijdt dan rond met paard
en kar. Er liggen dan een paar botten stro op de kar en
de kinderen en volwassenen rijden een ritje mee. Frans
brengt bij mij ook nog de aardappelen. Ik ben echt
gelukkig waar ik ben.”

Gilbert Vergauwen
Ik ben hier geboren. We waren thuis met 8. Om naar school
te gaan gingen we mekaar roepen. We speelden ook samen
op straat. ’t Was wel een leutige tijd. Met wijkkermis was
er in elke café een ‘Zjaske’ aan ’t spelen. We mochten als
kind niet binnen maar we gingen aan de ramen luisteren en
probeerden toch naar binnen te gluren. Met Melselekermis
gingen onze ouders in groep naar het dorp. De mensen
hingen hier echt aan elkaar. Op het einde van de oorlog
zagen we de Duitsers hier wegtrekken van het fort. Ze
kwamen bij ons nog om water voor hun paarden. Nadien
kwamen de Amerikanen met veel zwarte soldaten. Met de
legervoertuigen die aan en afreden, mochten we als kind
een eindje meerijden. Na de oorlog kwamen hier veel
fortwerkers voorbij met de fiets of te voet. We waren als
kind ook in het VP (speelpleinwerking) in Melsele. Dat
was verzamelen in de jongensschool. Onze proost was
Sidon Maes en onze leiders waren Jan Buytaert en Gerard
Vercauteren. Mocht ik moeten kiezen tussen mijn kindertijd
van toen en de kindertijd nu… ik koos terug voor mijn
kindertijd. Ik woon hier graag.

Geschiedenis van de kapel:
De kapel werd opgericht omstreeks 1850 door het echtpaar PieterFrans De Keersmaecker en Maria Begga Van Strijdonck. De vrouw
beloofde een kapel op te richten als zij van haar ernstige ziekte
mocht genezen. De kapel droeg in de volksmond de naam het
‘Keersmaeckerskapelleken’. De pastoor van Melsele schonk bij de
oprichting de 2 ramen met spitsbogen. Dit gebied was grondgebied
Zwijndrecht maar parochie Melsele. Na het overlijden van de
laatste erfgenaam De Keersmaecker omstreeks 1914 werd de kapel
verwaarloosd. In de jaren ’30 werd ze terug hersteld. Ze was dikwijls
het doelwit van dieven. In 1955 liet de pastoor van Melsele weer
herstellingswerken uitvoeren. De parochiale werken van Melsele onder
leiding van pastoor Dick Den Blauwen en secretaris Omer Van de
Vijver lieten in 2008 grondige restauratiewerken aan de kapel uitvoeren
tot grote tevredenheid van de inwoners van de wijk.

Gunther Buytaert en het feestcomité.
We organiseren hier met het Vendoornstraatfeestcomité al
sinds 2004 de zomerse straatfeesten. Die vinden plaats
het eerste weekeind van juni. Er komt ook een wedstrijd
gevelversiering aan te pas. Dit jaar was het thema ‘de
boerderij’ en vorige jaar was het ‘kleur’. Er kwam heel wat
respons op. We gaan van deur tot deur om de mensen uit te
nodigen. Er was ook een zoektocht voor jong en oud met
foto’s en ’s avonds was er een barbecue in een grote tent.
Daar komen zo’n 100tal mensen op af. We hebben zelf
wel een eigen tent maar we huren er ook nog een bij. In de
namiddag is het gewoon praatcafé voor de bewoners. Dit jaar
hadden we een wedstrijd ‘Schijt je rijk’ waarbij een koe op de
verse wei van Frans haar eerste koeienvlaai laat vallen. Wie
het juiste punt weet aan te duiden is winnaar. De opbrengst
was voor noodhulp aan Haïti.

bombardon 153.indd 2

s Avonds is er een optreden van een muziekgroepje.
Toen het goederenspoor ‘De bocht van Gent’ aangelegd
werd, hebben we een infobord geplaats zodat mensen
wisten wat hen te wachten stond. Ook dienden we bij
het bestuur in Beveren een voorstel in voor de inrichting
van een klein speelpleintje. Het had resultaat. Met
Nieuwjaar hebben een Nieuwjaarsborrel. Er staat dan
een grote vrachtwagen in de straat. Die wordt gezellig
ingericht als bar en de buren komen iets drinken. Dit
jaar hadden we in augustus ook een tentenkamp. Alle
tentjes stonden op de wei van Frans en ’s avonds was
er kampvuur. Dat had succes. We hadden 40 slapers.
Ik ben altijd in de chiro (Zwijndrecht) geweest, ik
ben momenteel voorzitter van KWB Zwijndrecht. Ik
organiseer graag. Dat brengt mensen bijeen. De andere
comitéleden komen ook uit de chiro of uit de scouts.
Mensen bijeen brengen, dat zit in ons.
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“Leven van het land”
was een boek dat in 1976 verscheen, helemaal vervuld
van de idee en vastbesloten ervoor te pionieren: voor de
terugkeer naar een biologisch en holistisch gericht leven
dat zelfbedruipend zou zijn, eenvoudig en natuurlijk. Niet
retro, wel en vóór alles zo ecologisch mogelijk.
De auteur was John Seymour, een Engelse
landbouwingenieur met een vrij avontuurlijk leven. Hij
werkte op diverse boerderijen in Engeland maar zwierf
ook een tiental jaar door Afrika, als veeconsulent voor de
regering. Hij reisde veel, schreef, werd op een gegeven
moment zelfs radio-omroeper en bestudeerde het
gemeenschapsleven op het platteland.
Naderhand begon hij een zelfvoorzienend bedrijfje
in Suffolk. Acht jaar later een boerderij van 25 ha
in Pembrokeshire die uiteindelijk tot een leef- en
werkgemeenschap uitgroeide die de cultuur van het
platteland en de kunst van de zelfvoorziening probeerde te
verspreiden en in ere te herstellen.
“Leven op het land” is de neerslag van al die ervaringen.
De auteur vertelt in dit boek zijn bevindingen, geeft
methoden aan, probeert de lezer te motiveren om het
ook te proberen, uitgaande van de wens om een leven
te leiden dat “méér” zou opleveren aan gezondheid en
geestkracht, aan natuurervaren, aan sociaal ingebed-zijn
in een ondersteunende gemeenschap. Het boek heeft dan
ook een ondertitel die zou kunnen dienen als een adagio
van onze tijd: Niets verspillen en gezond blijven.
Een basisregel om daartoe te kunnen komen is, zo betoogt
hij, een goed begrip van de voedselketen.
Sceptici deden dergelijke radicale keuzes indertijd af als
utopisch en geitewollensokkerig. Maar juist die individuen
en gemeenschappen – er waren er ook bij ons - die
achter hun ecologische inzichten aangingen, brachten
een dynamiek op gang die ecologischer leven wat meer
mogelijk maakte toen jaren later een algemener besef van
noodzaak ontstond.
Toen, in de jaren ’60, ’70 realiseerden een aantal mensen
zich bijvoorbeeld echt wel al dat de grondstoffen, meer
bepaald de olie, op zou raken. En dat wij, overigens in ons
eigen belang, een deel grond “aan de natuur moesten
teruggeven”– in het belang van de biodiversiteit. Nu
pas is dat besef aangeland in de bredere lagen van de
maatschappij. Noodgedwongen houdt onze scheve
verhouding ten opzichte van de natuur ons acuter bezig
dan vroeger. Of zou dat moeten doen. Het is kortzichtig te
denken dat het ons niets kan maken als diersoorten in snel
tempo verdwijnen, zoals de krant ons dagelijks bericht.
Goed idee om eens na te denken over wat het verdwijnen

De ‘ereconsul van Mongolie’
woont in Melsele.

van bijen bijvoorbeeld teweeg zou brengen. Of het
verdwijnen van vlinders. Zijn we op weg naar “The silent
spring?” ( een beroemd boek uit 1962 van de biologe R.
Carson in het Nederlands vertaald onder de titel “Dode
Lente”(1964)
Niets in de natuur staat op zichzelf.
Enkelingen zijn zich dat al behoorlijk beginnen te realiseren
in de 19e eeuw, toen het denken over de verhouding tussen
mens en natuur een belangrijke topic werd, toen o.a. ook
Darwin tot zijn baanbrekende inzichten kwam.
Eén van de originele geesten die zich daarmee bezig hield,
een andere “pionier” was Henri David Thoreau, een in 1817
in Concord (op 30km van Boston) geboren Amerikaanse
filosoof. Die zijn ideeën over een uiterst eenvoudige
levensstijl ook in de praktijk uitprobeerde, door bij wijze van
experiment een paar jaar in een heel sobere blokhut in de
wildernis bij een meer te gaan leven in Walden (bij Concord)
en zijn bevindingen daarover neer te schrijven in het klassiek
geworden boek: “Walden, or life in the woods”.
Hij was radicaal tegen slavernij en zette dat in daden om
door te weigeren belastingen te betalen in een staat waar
slavernij toegelaten was en schreef o.a. ook een essay over
burgerlijke ongehoorzaamheid. Geen wonder dat hij grote
figuren als Gandhi en Martin Luther King inspireerde.

Ook “onze” Frederik van Eeden trouwens die niet
alleen de schrijver van “De Kleine Johannes” was maar
nog heel wat andere dingen realiseerde waaronder in
1898 de “communistische” tuinbouwkolonie “Walden“
(op het landgoed Cruysbergen tussen Bussum en ’s
Graveland) die tot 1907 bestond. Helaas mislukte dat
experiment, één van de grote teleurstellingen van de
auteur.
Misschien kunnen deze pogingen om een zinrijke,
harmonische en “gewortelde” gemeenschap te
stichten, gezien worden als een romantisch ideaal. Per
definitie utopisch. Maar het zijn ook laboratoria waarin
men leren kan hoe “beter leven” in alle betekenissen
naderbij kan worden gebracht. In grote structuren
denken, heeft zeker zin, maar deze kleinschaligheid,
dicht bij de mensen, minstens evenzeer.
Zelfs, ook en misschien vooral, in de tijd van het
WWW.
“ Ik ging naar het woud omdat ik bedachtzaam wilde
leven, omdat ik tegenover de blote feiten van het
leven wilde staan en zien wat ze mij te leren hadden,
zodat ik als ik zou sterven niet zou moeten ontdekken
dat ik niet had geleefd. “ (H.D. Thoreau)

spontaneïteit en de oorspronkelijkheid van de nomaden. Hij
keerde elk jaar terug. Jaar na jaar was hij getuige van de
snelle veranderingen. ‘Mongolië, tussen stad en steppe’ is
een fotoboek van zijn hand.
Mongolië is een uitgestrekt gebied, 53 keer groter dan
België, dat zich uitstrekt vanaf de Siberische wouden in het
Noorden, over de steppen in het midden tot aan de Gobi
woestijn in het Zuiden. Het land is dun bevolkt. Er leven
slechts 2,8 miljoen mensen. Mongolië werd onafhankelijk
van China in 1911 en van Rusland in 1990. Sinds haar
onafhankelijkheid is Mongolië enorm veranderd op sociaal,
politiek en economisch vlak.

Melselenaar Paul Van Wouwe werd door de Mongoolse
regering benoemd tot ‘Ereconsul van Mongolië in België
voor het Vlaams Gewest’. Hij kreeg deze eretitel als
blijk van waardering voor zijn vele inspanningen om de
Mongoolse cultuur tot in Vlaanderen en zelfs daarbuiten te
brengen. Op 30 september kreeg Paul uit de handen van de
ambassadeur van Mongolië het document met de officiële
aanstelling, het zegel en de Mongoolse vlag die bij deze
eretitel horen. De plechtigheid vond plaats op Cortewalle,
in aanwezigheid van zijn familie en vrienden. Schepen Ann
Cools was er in naam van het gemeentebestuur.
Paul bereist Mongolië regelmatig. Hij kent het land, zijn
volk en zijn cultuur als zijn tweede thuis. In de zomer van
1995 bezocht hij voor het eerst dit prachtige land dat zich
pas had bevrijd van de Sovjets. Hij werd gegrepen door
de schoonheid en de ongereptheid van de natuur, door de
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Als ereconsul zal Paul Van Wouwe de belangen van
Mongolië hier behartigen. Hij speelt vooral een rol bij het
promoten van de handel en de cultuur van dat land. Wil
je naar Mongolië en moet een visum aanvragen? Nee,
daarvoor kun je niet bij hem terecht. Visa worden enkel
uitgereikt in de Ambassade van Mongolië in 1190 Brussel.

Oplossing prijsvraag Bombardon 153
In vorig nummer werd een fles
wereldwinkelwijn verloot onder degenen die het
antwoord wisten op de vraag Wie won vorig
jaar de kermiskoers bij de toeristen -55 en
wie bij de toeristen +55?
Het goede antwoord is Ton Middelkamp bij de
-55jarigen en André Apers bij de +50jarigen.
Winnaar is Emiel Verhoeven. Hij ontvangt een
fles Gran Descabezado. Proost!

Een ster voor Herman.
Herman Van Puymbroeck is de enige Melselenaar
die momenteel een ster gekregen heeft. Neen, niet
op Broadway of op de dijk in Oostende. Herman
kreeg de ster op de vloer van jeugdhuis Djem. Hij
kreeg die ster omwille van zijn toomloze inzet
voor de sportmarathon en dit al 30 jaar lang. Alle
deelnemende ploegen – het gaat hier om zo’n 200
jongeren – waren van oordeel dat Herman deze
ster dubbel en dik verdiend had. Op het bal van de
Melseelse burgemeester, op 2 oktober ll., onthulde
Luc Brijs, ontwerper van het kunstwerk, namens de
jongeren, de gouden ster op de vloer van jeugdhuis
Djem. Een ontroerde Herman Van Puymbroeck
dankte iedereen en beloofde voor de komende
edities van de sportmarathon zijn volledige inzet
en dit samen met zijn medewerkers.
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Plaatselijke bewoners,
tuinders en boeren
denken anders dan
politici.

“Een grote
glastuinbouwzone
hoeft hier niet te
komen.”
Op 11 oktober ll. kregen de gemeenteraadsleden een stand
van zaken omtrent de plannen voor een glastuinbouwzone
in Melsele. Onder het publiek waren enkele tuinders
en boeren uit de zone aanwezig. Zij maken zich zorgen
over de toekomst van het gebied dat zo’n 753 ha groot
is. In die zone wordt nu een studie verricht over de
haalbaarheid van het project dat door de provincie op
gang is getrokken en dit in samenwerking met de gemeente
Beveren. Eind januari van dit jaar kwamen verontruste
boeren en tuinders bijeen en in een gezamenlijke petitie
opperden ze hun bezwaren tegen de inplanting. Ze haalden
toen 634 adressen bijeen van mensen die de actie mee
ondersteunden. Dat kan tellen. Het is belangrijk dat
inwoners van Melsele weten waar de zoekzone zich
situeert. We konden een kaartje inkijken en stellen vast dat
de hele zone zich uitstrekt over: Parmastraat, Fortstraat,
Schaarbeekstraat, Heirbaan, Kruibeeke Steenweg,
Priemstraat, Winningenstraat, Beekmolenstraat, Vendoorn
tot bij de tramterminus. Binnen die zone wordt gezocht
naar ruim 100 ha om de tuinbouwcluster te realiseren. Op
de voorstelling in het gemeentehuis kwamen we te weten
dat zo’n 5 ha per bedrijf vooropgesteld wordt. Tuinders
kunnen die gronden verwerven in eigendom of ze eventueel
huren. Kostprijs voor aankoop en inrichting: zo’n 1
miljoen euro per ha. Een gigantisch bedrag waardoor
weinig gegadigden de overstap naar de tuinbouwzone
zullen maken, aldus Robert Blommaert, die de sector heel
goed kent. We gingen ons licht opsteken bij enkele getroffen
bewoners. Jan De Munck (tuinder) en François Rosiers
met twee zonen Thomas en Kristof, (landbouwers, al de
7de generatie) en Marc Van Raemdonck (landbouwer)
vertelden ons over hun onrust en bezwaren.
Waarom zijn jullie gekant tegen de komst van het
serrencomplex.
Jonge landbouwbedrijven raken hun land kwijt. Zij
kunnen in dat gebied geen nieuwe gronden aankopen

De gemeenteraad
besliste
14 september
- De Gaverlandwegel wordt eindelijk aangepast.
Deze straat maakt de verbinding tussen Dijkstraat
en Van Puymbroecklaan. De wegbedekking kwam
al meermaals in aanmerking tot slechtste van de
gemeente. Zeker nadat een aantal jaren geleden er
een pak nieuwe woningen bijkwamen, is het een must
dat dit werd beslist. Er komen voetpaden langs beide
zijden, groenstroken en parkeerstroken.
5 oktober
- De raad keurde een nieuw reglement goed dat de
verkoop van gemeentelijke bouwgronden in goede
banen moet leiden. De kandidaat-kopers zullen in een
puntensysteem onderling uitmaken wie eerst op de
wachtlijst komt. Wonen in Beveren, kinderen ten laste,
een leeftijd tussen 18 en 35 en een handicap zijn extra
punten.
De oppositie maakte zich op bepaalde vlakken zorgen
dat er sociaal zwakkere mensen uit de boot zouden
kunnen vallen. Vooral de boeteclausules vielen slecht.
Indien een koppel wegens scheiding de grond moet
verkopen na 5 jaar worden zij zwaar gesanctioneerd.
Alleen kan het schepencollege hierop een afwijking
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Op de foto van L. naar R: François Rosiers, Jan De Munck, Thomas Rosiers, Marc Van Raemdonck, Kristof Rosiers en Luc Vergauwen.

en er bestaat al een groot grondgebrek. Jonge bedrijven
snakken naar grond. Boeren met te weinig grond zouden hun
dieren moeten groot brengen in de stal. Ze zouden hierin
begeleid worden. De gronden zijn voor de cluster, niet voor
de landbouwer. Is een tuinder soms meer waard dan een
landbouwer?
Je moet eens een wandeling maken doorheen de zoekzone.
Je zal verrast zijn door het prachtig open gebied dat je er
vindt. Dat gaat verloren. Heel die zone is momenteel een
‘groene buffer’ ten zuiden van Melsele. Als die verloren gaat
schiet er van de open ruimte in Melsele niets meer over.
We vrezen dat veel van de komende bedrijfsleiders
Nederlanders zullen zijn. En niemand zal dat kunnen
verhinderen. In Sint-Gillis is een serrecomplex van 15 ha
uit de grond gestampt. Dat hebben ze daar ook niet kunnen
tegen houden. Alleen al met de winst van de WKK (Warmte
Krachtkoppeling), de WKK-certificatensteun, is het bedrijf
al rendabel zonder te oogsten. WKK brengt veel geld op.
Vroeger hadden de tuinders hun eigen WKK. In deze zone
komt er slechts één WKK. Waar zullen die winsten naar
toe vloeien? Maar clusters moeten er komen omwille van
bovenlokaal belang. Voor wie?
Welke teelten zien jullie er komen ?
De VLM, eigenaar van de gronden, zal wel bepalen wat er
geteeld moet worden. Samen het transport regelen, samen
aankopen van planten en meststoffen, de administratie,
energie samen verwerven, de afval in gezamenlijk beheer,
kinderdagverblijven inrichten… De zelfstandigheid van
de kweker schiet er duidelijk bij in. We denken niet dat er
grondgebonden bedrijven zullen komen. De meeste teelt
komt voort uit hydrocultuur. (Het kweken van planten in
water waaraan voedingsstoffen zijn toegevoegd). Zo’n
bedrijven kunnen gerust in de polder neergezet worden.
Vruchtbare landbouwgrond hoort bij de boer. Neen, bij de
komst van een tuinbouwzone zullen de problemen van de
tuinbouw niet opgelost zijn. Er zijn nog andere zaken die

toestaan. “Dat zet de deur open naar vriendjespolitiek
en willekeur”, klonk het op de oppositiebanken.
26 oktober
- De gemeenteraad stemde in met het geven van
topsubsidies aan 4 sportverenigingen, actief in de
nationale reeksen van bekende sporten. Bedoeling is
om de jeugdspelers verder een hoogstaande opleiding
te kunnen geven. Dat zijn Waasland-Beveren in het
voetbal, Asterix Kieldrecht en AVO Melsele in het volley
en Basics Melsele in het basket. Vooral Kartelpro
kantte zich tegen deze “scheeftrekking”. “Ook andere
sportverenigingen verdienen ondersteuning in het
uitbouwen van de jeugdspelers”, zei fractieleider
Boudewijn Vlegels.
- Opvallend hoe iedereen in de raad de goedkeuring
van de Gerard De Paepstraat in Melsele als een pluim
op zijn hoed wou steken. De stichter van de Beverse
kliniek, dokter, maar ook in opspraak gekomen
oorlogsburgemeester. Zo was er de NVA, omdat ze
de coalitiepartner CD&V had overtuigd. Ach, waarom
niet: het is wellicht het enige wat ze deze legislatuur
kunnen binnenhalen van eer. Daarnaast pronkte ook
ex-Vlaams Belanger Bruno Stevenheydens naast een
waslijst van interpellaties. Maar er was ook Kristien
Hulstaert (Kartelpro) die als enige zich onthield en ons
zo eraan deed herinneren dat De Paep een omstreden
persoon zal blijven.
- Het fietspad tussen het station van Melsele en de

meespelen. Bijvoorbeeld: er is steeds meer import van
producten. Daardoor worden de prijzen steeds onder druk
gezet.
Maar de juiste locatie is nog niet duidelijk ?
Dat is juist. Maar een locomotief die vertrokken is, is
moeilijk te stoppen. Het is hoog tijd dat de landbouwers en
de tuinders uit de streek wakker worden. In de beginfase
zei de VLM nog dat er geen verplichte onteigeningen
gingen gebeuren. Nu spreken ze toch al een andere taal
en zeggen ze dat onteigeningen onvermijdelijk zijn.
Voor een boer is een woord een woord. Zo zijn we
opgevoed. Burgemeester Van de Vijver heeft beloofd dat
de landbouwers maximaal zullen gespaard worden. We
rekenen op onze burgemeester.
Hebben jullie contact met de andere tuinders en boeren ?
Sommige tuinders zijn bang voor wat komen gaat en
bij de boeren is er ongerustheid. Aan ons vragen ze wel
hoever het dossier staat. Het Poenjaardcomité en het
comité van De Moos heeft ook al laten weten dat ze
het erg spijtig vinden als de open ruimte verdwijnt. De
bewoners vrezen voor lichtpollutie. Dat moet wat zijn als
’s nachts alle serres verlicht blijven! En de communicatie
met de doelgroepen vanuit de stuurgroep ‘Duurzame
glastuinbouwclusters in Oost Vlaanderen’ verloopt
niet erg vlot. Elke doelgroep wordt afzonderlijk bijeen
geroepen. We proberen er telkens te zijn, ook al zijn we
niet welkom. We komen niet alleen op voor onszelf, maar
we doen het voor alle bewoners. Heel dat plan voor de
glastuinbouwcluster bezorgt de mensen meer stress in
plaats van rust. Ze hadden het zelfs over een plan om
de bewoners psychologische bijstand te verlenen. Deze
streek heeft juist zo’n grote behoefte aan een beetje groen
en rust. Vergeet niet: er zijn ook nog de plannen voor een
gevangenis en een parallelweg langsheen de E17. Dit alles
is toch onbegrijpelijk.

tramterminus wordt verder aangelegd. De bewuste
‘Gentboog’ of de nieuwe arm aan het goederenspoor
krijgt een fietspad, dat vanaf de Grote Baan via het
Melseelse station in de toekomst naar Beveren en
Sint-Niklaas zal leiden.

Collegezittingen
gemeente Beveren
30 augustus
- De gemeente heeft sinds kort de bevoegdheid om
zelf leegstand aan te klagen. Vroeger lag dit bij de
Vlaamse overheid. Nu wil het gemeentebestuur verder
sleutelen aan het reglement om te vermijden dat op
basis van één indicatie kan worden overgegaan tot
vaststelling van leegstand.
29 augustus
- De rechtbank van eerste aanleg beslist dat de
gemeente eigenaar is van de pastorij in Melsele. Een
streep door de rekening van de plaatselijke kerkfabriek
die dacht met authentieke documenten dit op te eisen.
De kerkfabriek beraadt zich over een mogelijk beroep.
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Gevleugeld
11 november 1918, de Grote Oorlog wordt het zwijgen
opgelegd. Mijn gedachten dwalen af naar de Westhoek,
op zoek naar het waarom, het waarom voor zoveel
menselijk leed…

Jozef Stoop, Madeleine Hens en Ronny Stoop.

Dag van de Landbouw: een
krachtmeeting in behendigheid
en preciesheid.
Madeleine Hens en Jef Stoop zijn samen met hun zonen
Ronny en Danny de grote bezielers van De dag van de
landbouw in Melsele. Zij bewonen De Rode Poort op de
Es en elk jaar, met Eskermis, gaat dit groots gebeuren door
op hun terreinen langsheen de Heirbaan.”We doen dit al
sinds 2004, ik kan je wel zeggen dat dit veel voorbereiding
en werk vraagt,” zegt Madeleine. Zij is voorzitster van de
KVLV in Melsele en bestuurslid van de Landelijke Gilde.
Deze laatste organisatie is zowat de overkoepeling van al
wat met land- en tuinbouw te maken heeft. Het bestuur van
de Landelijke Gilde Melsele met voorzitter François Van
Puymbroeck heeft de hele organisatie in handen. “We doen
dit altijd de 2de zondag van september, dat is traditioneel
Eskermis en op de Es loopt het dan ook storm voor de
rommelmarkt. Met onze Dag van de Landbouw bereiken
we zo’n 100 deelnemers en een 300 toeschouwers. Er staat
telkens een spectaculaire behendigheidswedstrijd voor
tractoren op het programma en de laatste keer was er zelfs
een wedstrijd voor minigravers,” vertelt Jef.
Gelukkig zijn er de twee zonen, Ronny en Danny, die in de
loop van het jaar elders hun licht gaan opsteken in verband
met dergelijke wedstrijden. Zo kunnen er steeds nieuwe
proeven aan toegevoegd worden waar de behendigheid
van de rijders getest wordt. Deze proeven voor tractoren
zijn o.m. flesje bier aftrekken, carrousel rijden, ballon
prikken, flessen verleggen, steekspel met ringen… en dit
allemaal binnen een bepaalde tijd. Bij de mini-gravers
bestaat de proef uit een graafploeg waarbij een gleuf van
1 m diep moet gegraven worden, tennisballen opvangen,
een fles uit de bak nemen en het dopje aftrekken. Er komt
heel wat behendigheid bij kijken. Ook jongeren uit de
landbouwschool komen op de wedstrijd af en hebben als
deelnemers tot 16 jaar een eigen reeks. Jef: ”De proeven
beginnen stipt om 1 uur want met zoveel deelnemers moet
een strak tijdschema gevolgd worden. Het einde is voorzien
om 19 uur. In de voormiddag heeft er al een tractorwijding
plaats gevonden aan de kapel van Gaverland en ’s middags
kan iedereen aanschuiven voor een Breugelmaaltijd.
Madeleine: “Dankzij goede sponsering kunnen we de
deelnemers een mooie prijs aanbieden. De jury bestaat
uit enkel vrouwen die alles goed in de gaten houden en de
punten eerlijk toekennen. De kampioen krijgt een beker.Dit
jaar ging die naar Timmy Hens.“
Jef: ”Maarten Van de Vijver, de hoefsmid, is de beste
commentator die we ons kunnen indenken. Hij weet de juiste
woorden te vinden om het publiek en de deelnemers aan te
spreken.”
Madeleine: ”We hebben zo’n 30 à 40 mensen die meehelpen.
Het wordt wel zwaar. De KVLV bakt pannenkoeken,
verkoopt hotdogs en ijs. Onze zonen hebben de nacht
voordien hun fuif gehad in de grote tent die hier opgesteld
staat.Zij hebben na een korte nachtrust hun handen vol met
het wedstrijdverloop. Ronny doet al de proeven voor zoals
ze uitgevoerd moeten worden. Maar we doen het graag.
Hopelijk kan het nog lang doorgaan.”

Als je in de omgewoelde aarde
van bommen en soldatengeweren
het wonder wil zien gebeuren
van de rode klaprozenzee.
Als je vrede wil bewaken
en ieder mens erkenning geeft
moeten we de ommekeer samen maken
zodat gewin geen macht meer heeft.
Patriet

Last Post
Vanavond zou ik naar Ieper. Het liep tegen zessen.
Ik reed de ondergaande zon tegemoet, en drie
verdiepingen
Dali-achtige wolken die door de windkracht negen
werden
weggejaagd, de hemel waaide de aarde weg,
ik moest hem laten gaan, ik reed en reed, 150 per
uur,
en raakte per minuut tien minuten achter. Daar ging
mijn
horizon.
Als ik in Ieper arriveer is het 1917. Duitsers hebben
de zon
kapotgeschoten. Het licht dat er nog is, zijn
explosies.
Ik bevind mij in een gedicht van Edmund Blunden.
Vanuit de loopgraven schrijft hij een ode aan de
klaproos.
Aarde heeft een groot Über-ich van bloemen over
zich.
Blunden heeft ze letterlijk in het vizier.
Het is hier een paar jaar lang
de laatste seconde voor je sterft.
Er zijn alleen maar kleinigheden.
Later hoor ik onder de Menenpoort de Last Post aan:
drie bugels die je tot tachtig jaar terug
door wat nog over is van merg en been hoort gaan.
Herman De Coninck


Over Meilsen en dingen.
Vorige keer startten we met deze nieuwe rubriek.
Hier sommen we telkens een aantal dingen in
Melsele op, die een bepaald gevoel of indruk
oproepen. Die ‘dingen’ kunnen plaatsen zijn, maar
ook gebouwen, mensen, gebeurtenissen, enz.
In de eerste aflevering noemden we een aantal
dingen in Melsele op die hun kracht hebben
verloren. Deze keer gaan we op zoek naar

Dingen waar je hart sneller
van klopt.
Onze redactieleden hebben eens goed nagedacht
en we kregen ook twee tips van lezers.
Veerle: Spelende Chiromeisjes op het Kerkplein
Cecile: de aanblik van de mooie schooltuin
O.L.Vrouw Van Gaverland bij de inkom van de
Sint-Elisabethstraat aan de Kadans.
Minneke de Moudt: het plekje langsheen het Fort
van Zwijndrecht in de Fortstraat, met zicht op de
Poenjaard, het mooiste stukje landschap van heel
Beveren.
Mattias Van Mieghem: Yevgueni op café in
Melsele
Anne: de tentoonstelling met foto’s van pastoor
Sabot, hoe de mensen samentroepten rond de
foto’s, er samen commentaar op gaven, lachten
en anekdotes uitwisselden.

Tentoonstelling Sabot.(foto:Emile Thomaes)

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:Bram Massar, Stephen Puls,
Koen Maes, Tim Engels, Chris Van Bogaert.

De dorpsfeesten met zijn volkse ontmoetingen.

En natuurlijk doet de dorpsgazet ons hart sneller
slaan. Dat horen we toch van vele lezers.

Op de foto van L. nr. R.: François Van Puymbroeck, voorzitter
van de Landelijke Gilde, Michiel Heyrman, Wim Maes, Maarten
Steur, Ivan Onghena, Timmy Hens en burgemeester Marc Van
de Vijver. Nick Oste ontbreek als winnaar op de foto. Wellicht
wordt hij door de speaker geroepen en kijken ze waar hij blijft.

bombardon 153.indd 5

Twijfel ligt aan de
basis van elke wijsheid.

Voor volgende Bombardon gaan we op zoek
naar ‘Lelijke dingen’. Die zijn er spijtig
genoeg ook nogal wat in Melsele. Foto’s van
personen tellen deze keer niet mee… Je kan
een suggestie sturen (als het kan met foto) naar
bombardonmelsele@yahoo.com
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SAMEN STERK
Verenigingen in Melsele

Wielertoeristenclub Blijf Jong.

Er zijn wel meer wielertoeristenclubs in Melsele.
Wielertoerisme is in onze gemeente een populaire
sport. Bewijs hiervan is de kermiskoers op 4
september, waaraan 104 wielertoeristen deelnamen,
allemaal uit Melseelse clubs. De oudste is
Wielertoeristenclub Blijf Jong. Zij bestaat veertig jaar
en heeft dit al uitgebreid gevierd. (Er is natuurlijk ook
de legendarische Veloclub De Zwaluw, die in 1998
haar 100-jarig bestaan vierde, maar die organiseerde
wielerkoersen)
Dus sprong ik eens binnen bij Jan D’Hoore, de
voorzitter van WTC Blijf Jong. Hij is goed voorbereid
op mijn komst. Heeft alle data, namen en feiten mooi
op een rijtje gezet. Dus starten we met…Geschiedenis
van de club...
Hoe ontstaat een wielertoeristenclub?
In 1970 besluiten enkele mannen om elke
zondagmorgen een fietstochtje te maken. Ze spreken
af aan de fietswinkel van wijlen Cois Neels. Meestal
rijden ze de polder in naar Nederland toe, tegen de
wind in. Twee jaar later telt de club, want dat is het dan
al geworden, 28 leden. Sommigen hebben een echte
koersfiets, andere een gewone fiets, een enkele moet
het met de fiets van zijn moeder stellen. Het is de
eerste wielertoeristenclub van Melsele. (Er was wel al
Veloclub De Zwaluw, die koersen organiseerde ) Op
het eerste clubkampioenschap, wordt Julien Heyrman
kampioen.
In 1973 zoekt de club een clublokaal en vindt dat in
Café Beveren met Roger en Lucienne. (Ondertussen
is het café van naam en van eigenaars veranderd, De
Repliek met Jan en Steve)
In 1974 gaat de club het echt menen. Ze kiezen een
naam Blijf Jong, en steken zich allemaal in hetzelfde
tenue. Dat wordt gevierd op hun eerste clubfeest.
Het topjaar van de club is 1975. Er zijn dan 60 leden
in de club, François Neels rijdt mee in een heuse
volgwagen en de ploeg rijdt haar eerste Ardennenrit.
Ondertussen zorgen nu sponsors voor een volgwagen
of voor de kleurige uitrusting van de clubleden.
In 1986 krijgt de club een echte dip, het aantal leden
is drastisch gedaald en een rit naar de Ardennen
kan niet doorgaan omdat er te weinig deelnemers
zijn. Gelukkig herpakt de club zich en met een nieuw
bestuur groeit het aantal leden weer. Sindsdien
varieert het tussen 40 en 50 man.
Jan vertelt verder hoe hij als Antwerpenaar hier met
enkele Wase vrienden kwam fietsen, in panne viel en
bij Cois Neels terechtkwam, het hier zo tof vond dat hij
hier een aantal jaren later is komen wonen. Nu moet ik
echt aan mijn vragenlijst beginnen!
Hoe werkt jullie wielertoeristenclub?
We starten de 1e zondag van maart en rijden tot de 2de
zondag van oktober.
Ons wielerjaar zetten we in met een speciale traditie:
de fietswijding, in de kapel van Gaverland, vroeger
was dit in de kerk van Melsele. Dan worden onze
fietsen met flink wat wijwater gewijd door de pastoor.
Elk jaar stelt het bestuur een programma op, met elke
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zondag een andere toer. Drie wegkapiteins hebben op
voorhand altijd de ritten verkend: Herman Verstraeten,
Wim De Gruyter en Danny Heyrman. We rijden elke
keer ongeveer 75 km aan 30 km per uur. Daarna gaan
de meesten samen een pint pakken in het lokaal. Dat
hoort er bij, hé. We hebben als andere activiteiten
jaarlijks een clubfeest aan het einde van het seizoen,
na de laatste rit eten we kip met friet. Met Nieuwjaar is
er een receptie. En we gaan elk jaar op weekend, met
de fiets; ‘s avonds komen de vrouwen dan ook en eten
we samen in een hotelletje. De volgende dag rijden we
(een kortere tour) terug per fiets.
Wie is er lid van de club?
Allerlei soorten mensen: we hebben een dokter,
een notaris, maar ook een slager, een ambtenaar,
arbeiders, ze rijden allemaal broederlijk naast en
achter elkaar in het zelfde pakje. De gemiddelde
leeftijd is 49 jaar. Dat is niet zo jong. Er zijn clubs met
jongere leden, zoals die van de Kadans. Wel alleen
mannen.
Wie zit er buiten Jan D’Hoore nog in het bestuur?
Roger Van Roeyen, Paul Vermeulen, en de drie eerder
vermelde wegkapiteins
Is het een dure sport?

aan kunnen meedoen. Het was een groot succes dit
jaar, met 104 deelnemers. Dit jaar is Erik D’hooghe
van onze club gewonnen bij de 50-plussers!
Die kermiskoers is een knap initiatief. Herman
Verstraeten is daar mee begonnen.
Anekdotes?
Begin jaren negentig hebben we een aantal keren
meegereden met de Gordel. Frans Hennissen reed
toen nog met ons mee. We zijn die toen kwijtgeraakt.
We hebben hem moeten laten omroepen. Blijkbaar
had hij de laatste controlepost voorbijgereden en was
gewoon opnieuw de tour begonnen.
Heb je na al dat sportief enthousiasme ook zin
gekregen om mee te fietsen met Blijf Jong, dan krijg je
meer informatie bij Jan D’Hoore, tel. 03 755 05 86, of
mail jandhoore@myonline.be.
Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over
wielertoerisme en wielrennerij in Melsele. Wie daar
graag iets meer over schrijft, is altijd welkom bij
Bombardon.
De andere wielertoeristenclubs De Zondagsrijders,
WTC De Kadans, Cycling Team Gebr. Maes en
AMCO Team vind je wel na enig gegoogle of in hun
respectievelijke cafés-clublokalen.
Maar eerst fietsen, dan pinten drinken is het devies!
(AR)

Dat hangt er van af. De prijs van de fietsen
varieert van 1000 tot 6000 euro, dat is niet echt
goedkoop. Maar we hebben gelukkig onze
sponsors (ADR-Woonveranda’s, Schilderwerken
Hans Cools, Rietje Waasland en Joost
Vercouteren) voor onze uitrusting. Bovendien
mogen we een bedrijfswagen van Hans Cools
elke zondag als volgwagen gebruiken, wat
voor ons toch een echte luxe is. Het lidgeld is
50 euro en daarvoor zijn we door de Vlaamse
Wielrijdersbond een heel jaar verzekerd tegen
ongevallen, ook bij trainingen.
Fietsen jullie nog meer dan op zondag?
Er zijn er die in 2 clubs rijden. Sommigen zijn echt niet
van hun fiets te slaan. Verschillende clubleden rijden
ook elke dag met hun fiets naar het werk.
Krijgen jullie soms negatieve reacties van
automobilisten?
Vanaf 15 man mogen wij op de baan rijden. Niet alle
automobilisten hebben dat graag, het is een eeuwige
strijd. Vooral in Nederland zijn ze de Belgische
wielertoeristen beu. In België rijden de meeste auto’s
wel opzij als wij aankomen. We proberen ook zoveel
mogelijk de grote drukke wegen te vermijden.
Doen jullie mee aan wielerwedstrijden?
Sinds vorig jaar is er hier in Melsele een kermiskoers
waar alle leden van de Melseelse wielertoeristenclubs

Een oude clubfoto uit 1977 met op de eerste rij de clubkampioen
Raymond Neels. We herkennen ook nog François Neels (2de van
links), de bezieler van de club.

Golfterrein in Kallo krijgt
uitbreiding.
Momenteel telt het golfterrein in Kallo 6 holes
en bij uitbreiding van het gebied kan men tot 9
holes gaan. Het plangebied is 30 ha groot en is
gelegen tussen de woonkern Kallo en Kallosluis,
aansluitend op de Waaslandhaven. In dat gebied is
er momenteel het bestaand golfterrein, een bebost
gebied en aanpalende gronden. In de planning
wordt een zone opgenomen als natuurgebied.
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Ons dialect: sappig en grappig.
Noten
Zodda keunen dat de mannen die
verantwoordelek zijn veur denauleig van
de strauten tegen de volksgezoontaat zijn?
Moeilek te geliëven, maar ik begin da te pazen.
Wittewerrom?
’t Is notentijd. Noten, das iet vant gezondsten da
ne meins kan ein. We moeteveel noten eten. Da
staudin de boekskes. Okkernoten (of boerenoten)
das tbeisten atteris tegen de cholesterol. In
die noten zitteveel vitaminen. En iederiën zou
minstes elkendag een noot of twië, drei moeten
eten. Alledaugen!
Noteboëmen woaren groot en noten hangen hoëg.
Die moete klipperen, nie plukken. Dawil zeigen
daggemee een lange kodde (ne lange stok of ne
klipper) die noten van de takken moet slaugen
tottasse afvallen. Das al een gulgoeie beweging
veur de aremspieren. Mar oêk veur de nekspieren:
ge moet omhoëg kijken woar dagge slaugt en
optijd terug nar beneen zodatte noten nie in au
oëge vallen.

Roond elke noot zit een bolster. In ’t Meilses
is da een sloester. Volgende stap is: noten
opraupen en beginne sloesteren. Der krijgde
bruine vingertoppe van, mar ge krijgt er oëk
staarke fijne vingerspierskes van.
De houte noteschelpen, ‘notendopjes’, moete
krauken wildaun de noten gerauken. Da kunde
duun mee ne notekrauker. Eddeda nie sebiet
bij dant, den dude de deur open, stikt de noot
naste kant van de scharnieren tussen de deur,
deur terug dicht… en krak, eindelek kunde
beginne peuzelen.
Elke noot bestaut uit vier biëntsjes. Dus kunde
noten blijven krauken en diëlen onder vier
meinsen. Saume peuzelen is bevorderlek veur
tsossiaul kontakt.
Zoetezien zinnoten echt van ‘tbeisten atteris,
op alle vlakken.
Aun ’t ekken van de Zjeraar zijnenof, staun
twië noteliërs, nen boem nast elke kant.
Groëte, ou noteboëmen. Alle joaren geven
die nen overvloed aun noten. De Zjeraar

is ne sossiaule meins. De takken dien hoëg
over de straut angen, draugen oek neig. En
die noten vallen op de straut. Mar de straut is
van iederiën. Dus… atschool uitis, meugen de
kinderen en anderemeinsen uit de geburen die
noten opraupen. Want noten das gezoond- zie
hierboven. En azoe draugte Zjeraar zijstiensjen
bij in de gezoontaat van guul de gebuurte.
Bij tauleigen van de straut vonnen die mannen
dat de takken te vaar over de straut iengen. Nau
zonnemeins pazen: die takskes zaugewaf en tis
kleir… Gij paasta, mar zulder nie.
Ze zetten ulder groët zaugmasjien vanachter
tegen de stam en doar ging den alven boëm
tegen de groond. En nognekiër: den twiëden
moester oek au geliëven. Iwiezeweg die takken
iengen??? Gedaun mee noteraupen op de straut.
De Zjeraar was er tart van in.
Die mannen die zijn tegen de volkgezoontaat.
Das bewezen!
Gelukkig ist een echt notejoar. Da compenseert.
Ze zeigen dadden goe notejoar ne stringe
winter veurspelt. En ze zeigen oek dateur de
‘opwarming van de aarde’, tklimaut oek gelijk
omgedroad is. Verledejoar wast ne gule stringe
winter… Ennau enotejoar. Das zjuust anderom.
Ziedewel at woar is!!!

Kerststal d’Half Maan.
De ploeg van D’Half Maan heeft er dit jaar de
driekoningen bij uitgenodigd. Zij komen toe
op een Koninklijke boot. Ook de os en de ezel
vonden de weg naar de stal.
De herders zijn langer onderweg. Die zullen
volgend jaar erbij zijn, zegt Danny Rooms,
de ontwerper van de kerststal. Camiel De
Roeck, links op de foto, ziet het helemaal
zitten. Danny: we hebben ook veel te danken
aan Benny Van Reamdonck, zet er dat zeker
bij. De kerststal op de Half Maan is een
bezoek waard. Tijdens het weekeind zijn de
kantine en de kraampjes open en dit vanaf
18/19december, 25/26 december, 1 en 2
januari en 8/9 januari.

Geen carrière
in armoede.
Emiel Verhoeven

Regelmatig wijzen de media ons erop
dat Vlaanderen achteruit boert. De
armoedecijfers liegen er niet om. Steeds
meer mensen krijgen er mee te kampen,
leven op of onder de armoedegrens.
KWB Melsele organiseert een reeks
avonden rond het thema ‘Werk armoede
weg’. Enkele van die avonden gaan door
in samenwerking met Welzijnszorg, die
dit jaar campagne voert onder de slogan:
‘Ik wil geen carrière in armoede’.
KWB wil het met deze reeks heel
dicht bij huis houden. De sprekers
die worden uitgenodigd zijn op de
hoogte van de armoedesituatie hier
bij ons. De avonden staan open voor
alle geïnteresseerden, ook voor nietleden. De filmavond gaat door in
de Boerenpoort. Uiteraard ook voor
iedereen.

Chiromeisjes brengen sfeer bij de start en aankomst.

Snelle kermiskoers in Melsele.
Ik rijd mee met Emiel Verhoeven in de
pilootwagen. Hij voert de rode vlag met
waarschuwingsbord boven op het dak. De
toeschouwers aan de aankomstlijn, aan café
Svelta, staan bij momenten twee tot drie rijen
dik. Chiromeisjes brengen sfeer met schelen
en pollepels. Ze dansen luid zingend voor de
nerveus wachtende renners. De zon is van de
partij. Het is prachtig langs het parcours; het
lijkt allemaal wel een schilderij van Breughel.
Overal staat veel volk en verderop in het veld
grazen nog heel wat koeien. Het veld ruikt naar
gras, bieten en koeienvlaaien. Op ‘t Kalishoek
staat zelfs een biertentje voor de supporters.
“We moeten met de plaatselijke koersen terug
naar de kleinschaligheid,” zegt Miel. “De
grote koersen, dat is niet meer te doen, maar
deze kermiskoers voor wielertoeristen, dat
is echt een schot in de roos.” De renners
moeten de eerste twee ronden achter de
officiële wagen blijven. “Ik rijd nu zo’n
35 per uur en de renners blijven achter de
wagen hangen, kwestie van ze een beetje
af te matten, anders vliegen ze er te wild
in van bij de start.” Een voorop rijdende
politiewagen stopt in de bocht en laat iemand
uitstappen. Miel zet zijn toertoeter op en
jaagt de politiewagen de Kalishoekstraat in.
“Die toeter ben ik in Holland gaan kopen,
hier vind je die niet.” Door de radio en
de luidspreker klinkt een zomerhit: ”Want
het is zomer…!” In de auto wordt luid
meegezongen. “Ik organiseer bingoavonden
en karaoke-wedstrijden. Ik breng die avonden
zelf op gang. Verder zit ik mee in het comité
voor de heropleving van de wielersport in

Beveren (CHW), organiseer mee de Schaal
Schoeters en de Pauwkesroute, ben lid van
het wijkcomité De Vesten en stichter van
de fanclub Schalke 04.” Miel is blijkbaar
een duivel-doet-al maar toch het meest
bezeten van de koers.”Ik fietste zelf nog
2 jaar bij de nieuwelingen en een jaar bij
de juniores. Nu heb ik nog enkele jaren
te gaan als trambestuurder en dan ben ik
met pensioen. Vervelen zal ik me niet.”
We rijden weer langs de aankomstlijn. De
snelheid gaat de hoogte in. “Dat is altijd
zo”, zegt Miel, “aan de aankomst met veel
volk rijden ze sneller. Gelukkig ligt de grote
groep wat uiteen. Dat is minder gevaarlijk.
Ik heb al veel schone momenten gekend in
mijn leven. Je moet geluk hebben, dat wel.
Soms ligt het voor het rapen. Thuis hangen
we goed aan elkaar. Ik heb fijne kinderen,
schoon- en kleinkinderen. Om fier op te
zijn. Dat houdt een mens jong en altijd
bezig! Ik droom er nog van om eens mee te
rijden met de volgwagen in de Ronde van
Vlaanderen of de Tour de France. Dat zou
schoon zijn.”
De laatste ronde gaat in. De snelheid draait
bij momenten rond de 40 km per uur. Dat
wordt een hoog gemiddelde. Erik D’Hooge
(foto rechts)wint de spurt, prachtig
aangetrokken door zijn ploegmakkers.
De dorpsburgemeester overhandigt
de bloemen en de kussen, onder de
goedkeurende blikken van Karel Engels,
de speaker van dienst. Dat is een stukje
Melsele op zijn mooist.!
Sidon

Boven: Marc Janssens,winnaar van de reeks
-50 jarigen.
Onder: Erik D’Hooge,winnaar van de reeks
+50 jarigen.

“Als ’t parochieblad (dat is Kerk en Leven) in de bus zit en ik maak die leeg dan geef ik ’t parochieblad direct aan mijn vrouw. Maar als
Bombardon in de bus zit, dan verdwijn ik ermee op een plek waar het rustig is. Ik lees de dorpskrant uit in één adem.”
Dat meldt ons een trouwe lezer. Waar wacht je nog op om te abonneren als je dit blad toevallig leest? En voor slechts 4 euro voor een heel
jaar en zes nummers, hoef je echt niet te sukkelen.
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Woensdag 17 november panelgesprek
met: de Kleine Rest, de voedselbank,
Welzijnsschakels en een deurwaarder.
Plaats: CM Melsele om 19.30u.
Zondag 5 december Soep op de
stoep: KWB biedt op enkele plaatsen
in Melsele, in de voormiddag soep
aan, waarbij de vrije bijdrage naar de
campagne van Welzijnszorg gaat.
Woensdag 8 december in
samenwerking met Welzijnszorg:
film ‘La Promesse’, van de
gebroeders Dardenne, in OC
Boerenpoort te 20u. Bekroonde film
over illegale en gebonden arbeid,
over jong zijn en leven in twee
werelden.
Zaterdag 29 januari 2011: Bezoek
aan een sociaal restaurant en
middagmaal: de 7 Schaken in
Antwerpen. Daarna een wandeling
door een niet-toeristisch stukje stad,
begeleid door ‘Tochten van Hoop’.
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Rozengeur en maneschijn.
Beste lezer,
Het klinkt als een cliché maar ook ik heb
al last met de tijd. Wat gaat dit geven als
ik 50 ben hahaha. Eigenlijk heb ik weinig
te melden en toch zit ik niet stil en staat er
redelijk wat te gebeuren.

Hassan Hassani, Geert Van der veken en Hubert Vriesacker.

Fietspunt, een veilige fietsstalling in Melsele.
Vrijdag 15 oktober ll. werd een fietspunt in Melsele geopend. Aan de tramterminus kan
men nu op een veilige manier de fiets kwijt in een afgesloten en bewaakte fietsstalling.
Je fiets kan er geplaatst worden aan de prijs van 1 euro per dag. Tussen 7 u en 19 uur zijn
toezichters aanwezig om de afgesloten plaats te openen en te sluiten. Verder houden ze
mee controle op de parking en zorgen ze voor de netheid van de omgeving. Er zijn weekmaand- en jaarabonnementen. Voor 7 dagen betaal je 3 euro, voor een maand 7,5 euro en
voor een jaarabonnement betaal je 50 euro (lanceringaanbod). Voor deze tarieven krijg
je een badge waarbij je 24u/24u toegang hebt tot de fietsenstalling. Geert Van der Veken
(verantwoordelijke), Hubert Vriesacker en Hassan Hassani staan ter beschikking bij de
fietsenstalling. Zij herstellen er zelfs fietsen indien nodig. Voor kapotte banden, remkabels,
ketting, verlichting enz. kan je er je fiets achterlaten die deskundig hersteld wordt. De prijs
voor herstelling is te vergelijken met die van een erkende fietsenmaker. Het hele project
zit nog in zijn beginfase. Zo wordt er gedacht aan groepskortingen voor gezinsleden,
werknemers van eenzelfde bedrijf, scholieren,… wat de veilige fietsenstalling betreft. In
de fietsherstellingplaats is het momenteel nog niet erg druk. Dat moet nog groeien. In de
fietsenstalling zelf stonden, de eerste weken, een 20tal fietsen waar wel plaats is voor een
honderdtal en meer. Buiten, niet overdekt, stonden een honderdtal fietsen er wat troosteloos
bij. Daar kan nog wel iets aan gedaan worden. Het fietspunt is in elk geval een uitstekend
initiatief (sociale economie Beveren) en de medewerkers van dienst straalden in hun nieuw
pak en hadden er duidelijk zin in.

Maar eerst wil ik jullie iets meegeven.
Parkeerplaatsen voor mensen met
een beperking zijn wel degelijk voor
mensen met een beperking. Ik wou dat
ik het recht had om boetes uit te delen.
Hoeveel mensen van deze parkeerplaatsen
(misbruik) gebruik maken zonder dat
ze een kaart hebben: het is ongelofelijk!
Op parkings van shoppingcentra,
supermarkten en cinema’s is het nog het
ergste. Als je gepakt wordt kan de boete
oplopen tot 150€. Ik zou rijk worden, denk
ik, mocht ik zelf die boetes mogen innen.
Toch zijn er mensen die mij, wanneer ik
een papiertje met daarop “u neemt mijn
plaats maar ook mijn handicap?” tussen
hun ruitenwisser steek, terug antwoorden
met: “ben jij koerier? U dient zich net
als ieder ander aan de regels te houden.”
Kleingeestige mensen vind ik dit. Vooral
omdat ze zich dan nog steeds niet
verplaatsen.
Dus lieve mensen, ook al is het maar voor
5minuten, deze plaatsen zijn er niet voor
niets. Ze zijn voor ons bedoeld. Weet dat
dit je 150€ kan kosten. Zijn het die 5min of
dat half uur dan waard geweest?
Misschien herinneren jullie zich nog
het verhaal van mijn sta-rolstoel die ik
niet terug betaald krijg van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH)?
Mijn zaak komt binnenkort voor. De juiste
datum weet ik nog niet maar het zal zeker

Geschenkenbeurs
wereldwinkel Melsele op
zaterdag 11 en zondag
12 december in de
Boerenpoort.

Rechtzetting
In het verslag over de dorpsfeesten sloop een foutje binnen, dat ons werd gemeld
door de oma’s van Jelle en van Tars. Ere wie ere toekomt: het waren Jelle De
Backer en Tars Dutré die met hun Olifant de race wonnen.

Kerstmarkt in Melsele:
Zondag 19 december 2010.
De voorbereidingen voor de 4° kerstmarkt zijn
volop bezig.
Nieuw en alleszins de moeite om te bezoeken is
het echte huis van de kerstman dat op de markt
zelf zal ingericht worden. In de kerk vinden
activiteiten plaats in verband met het gastland
van dit jaar: Congo. Naast muzikale optredens
zijn er ook verschillende tentoonstellingen. Eén
daarvan gaat over de Melseelse missionarissen
en zusters die in Congo actief waren of nog
zijn. Informatie hierover is uiteraard zeer
welkom bij de kerstmarktverantwoordelijken
van Unizo Melsele.
Contacten organisatie :
Dominique Suy, Gaverlandstraat 141,
tel. 03 775 75 37
Fr. Verelst, Eikenlaan 22, tel. 03 755 00 70
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Iedereen is van harte welkom op onze
jaarlijkse geschenkenbeurs. Deze
gaat echter niet door in de bovenzaal
van PC Sabot. Wegens onvoorziene
omstandigheden waren wij gedwongen een
andere locatie te zoeken. Gelukkig konden
wij terecht in OC de Boerenpoort. Van 10
uur tot 17 uur staan de deuren daar open
en toveren wij de kapel om tot een heuse
kerstmarkt!
Ben je op zoek naar (h)eerlijke wijn voor de
eindejaarsfeesten: wij bieden tal van wijnen
aan en ook de gelegenheid om te proeven
en raad te vragen aan een deskundige.

voor kerstmis zijn. In november ga ik
alles voorbereiden met mijn advocate.
Eind november mag ik terug naar de
Plantijn Hogeschool in Antwerpen om
over inclusie en handicap te praten. Dit
heb ik vorig jaar ook gedaan en ik vond
het super! Ik ga het dit jaar wel een
klein beetje anders aanpakken met meer
info over vakantiejobs en ook met de
aankondiging van een boek dat de naam
draagt: “Vrijheid heeft een naam”. BolBudiv de organisatie waar ik mij voor
inzet, heeft dit boek laten schrijven. In dit
boek kun je verhalen lezen van mensen
met en zonder een Persoonlijk assistentie
budget. Neen, ik heb hier niet aan mee
gewerkt; dit keer mogen anderen met de
pluimen gaan lopen… rijden!
In november mag ik mee gaan figureren
in de film “Hasta la vista”. HASTA
LA VISTA! is geïnspireerd op de BBC
documentaire ‘FOR ONE NIGHT ONLY’
naar de levenservaringen van Asta Philpot
en zijn vrienden.
Deze film vertelt het verhaal van Philip,
Jozef en Dirk, drie mannen met een
handicap en een missie: ze willen, voordat
het einde van hun leven in zicht is, voor
één keer eens samen op eigen kracht met
vakantie over de grens naar Spanje om
zich daar te laten ontmaagden. Natuurlijk
loopt dit alles niet van een leien dakje…
HASTA LA VISTA! moet een
hartverwarmende road-movie comedy
worden, met de scherpe kantjes van het
leven.
Je ziet het: er staat veel te gebeuren en
eigenlijk komt Bombardon een maandje te
vroeg uit. Maar nu hebben jullie alvast een
voorsmaakje. Tot de volgende! Lizy.

Er zijn eindejaarsacties, zoals onze ZuidAfrikaanse wijn van Koopmanskloof die we in
de kijker plaatsen.
Misschien ben je op zoek naar een origineel
geschenk, dat zeker niet door kinderhanden
vervaardigd werd maar waar mensen uit de
derde wereld een eerlijke prijs voor kregen
en geen aalmoes. Bij ons kan je rustig
komen rondkijken, uitleg vragen en nadien
genieten van een drankje en een hapje in de
cafetaria.
Verder bieden we kalenders, kaartjes,
boeken, speelgoed en zo meer aan.
Je kan tal van nieuwe voedingsproducten
proeven en recepten of folders meenemen.
Alle geschenken worden bovendien origineel
en gratis verpakt.
Heb je na het bezoeken van onze beurs
zin om mee te helpen in de wereldwinkel,
dan kan je altijd een verantwoordelijke
aanspreken en meer uitleg vragen. Jouw
helpende hand is steeds welkom.
Naast de producten van Oxfam
Wereldwinkels, krijgen ook enkele
verenigingen een plaatsje: Amnesty
International, Unicef en Bond zonder naam
bieden hun producten aan.
Kom gerust eens langs, de toegang is vrij!

Programma
26 november: fuif door derden: chiro
dejaneiro.
4 december: optreden.
10 december: optreden improrlanoo:
improvisatietoneel.
25 december: kerstreceptie om 00u00
1 januari: nieuwjaarsreceptie om 0u30
1 januari: Nieuwjaarsfuif om 21 uur.
6 januari: film.

Dit is de wereldwinkel in de Haezaarddam, recht tegenover rusthuis Briels.
Open elke woensdag en zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 17.30u.
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