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Geschiedenis Poenjaard
De wijk Poenjaard of Ponjaard heeft de
Parmastraat als centrale as. Daarnaast worden
ook kleine tot grote en volledige delen van de
Priemstraat, Fortstraat, Kleine Beekmolenstraat,
Poenjaardhoekstraat, Dweerse Kromstraat en
Pauwstraat tot de wijk gerekend.
Weinigen weten misschien nog dat voor 1923
deze wijk Zwijndrecht was. Nu 89 jaar geleden
werden Zwijndrecht en Burcht verkast van
provincie: van Oost-Vlaanderen naar Antwerpen.
De wijk Smoutpot verhuisde van Melsele naar
Zwijndrecht en als compensatie gingen de wijken
Vendoorn en Poenjaard naar Melsele.
De verklaring voor Poenjaard komt van het
Franse ‘poignard’ of ‘korte degen’. Op de
vlaggen, die de trotse wijkbewoners uithangen is
dit duidelijk te zien.
De Parmastraat vertelt een heel ander historisch
en triest verhaal. Margaretha van Parma was
de onwettige dochter van Keizer Karel en dus
halfzus van Filips II. Als tienjarige (!) werd ze
door Karel V uitgehuwelijkt aan Alessandro de
Medici. Door dit verstandshuwelijk kon de keizer
de steun van de paus afdwingen in zijn oppositie
tegen Frankrijk. Het huwelijk was van korte duur
want de Medici werd vermoord.
Margaretha hertrouwde, onder dwang, met de
hertog van Parma. Samen kregen ze een zoon,
Alexander, maar van wie ze altijd gescheiden zou
leven. Margaretha werd later landvoogdes van de
Nederlanden, maar ruilde Brussel voor Italië, na
de Beeldenstorm en de komst van de gevreesde
hertog van Alva. Haar zoon Alexander Farnese
zou later in de Tachtigjarige Oorlog nog een
belangrijke rol spelen in onze streken.
De Priemstraat is de langste straat van Melsele.
Mogelijks verwijst deze straat naar de familie
Priem die er voor 1600 woonde of gronden had
liggen. De Kleine Beekmolenstraat verwijst naar
een molen die in 1909 werd afgebroken. De
Fortstraat leent haar naam – uiteraard – aan het
nabije Fort van Zwijndrecht. Karakteristiek is de
kronkelige baan of nog ‘de straat van de twaalf
bochten’ genoemd.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).
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Zo leeft de Poenjaard
Nieuws van het wijkcomité
Poenjaardkermis is een levende traditie.
Het vierde weekend van september leeft
de Poenjaard in driedubbele versnelling.
Hiervoor zorgt een feestcomité dat bestaat
uit 19 mensen. Zes van hen vertellen
enthousiast over hun wijkfeest: Paul De
Belie en Julia Vercauteren, Renaat De
Witte en Leen Van Sevenant, Marc De
Blanger en Monique .(zie foto)
Paul: Poenjaardkermis heeft bij mijn
weten ‘alzeleven’ bestaan. Ik ben op de
Poenjaard opgegroeid, mijn thuis was in
de Priemstraat. Er waren toen drie cafés,
ik spreek nu van de jaren ’50. Er hingen
overal luidsprekers, waardoor muziek
galmde. Er werd gekaart, er was een
liggende wipschieting. ’s Avonds speelde
er een jazzke en werd er gedanst. Tot
maandag ging dat door.
Renaat (voorzitter feestcomité): Nadat de
twee andere cafés gesloten waren, werd
er gevierd in een tent voor het laatste café,
nu ‘De Poenjaard’, daarvoor ‘De Welkom’.
Rond die tijd heeft Luc De Wreede de
organisatie verder gezet. Er waren toen
veel kinderen in de wijk en Luc vertoonde
films in het zaaltje van het café. Later
speelden hij en Greta poppenkast. Toen

het wijkschooltje leegstond werd dat twee
keer als feestzaal gebruikt. Sinds een tiental
jaren stelt Jos Van Osselaer uit de Kleine
Beekmolenstraat zijn stal ter beschikking
en wordt daar uitbundig Poenjaardkermis
gevierd.
Feestprogramma:
Op zaterdag was er vroeger kinderanimatie,
nu is er een minivoetbalmatch. ’s Avonds
zorgen Paul en Julia met een ploeg helpers
voor een barbecue voor meer dan 250 mensen.
Kermiszondag begint met een kaarting

in café De Poenjaard. In de namiddag is
er een uitstap met de wijkbewoners. Bv.
naar de tentoonstelling van Luc Cappaert,
de kerk van Melsele, een fotozoektocht,
een boottocht. En ‘s zondagsavonds is
er de quiz, die inmiddels al 17 jaar wordt
georganiseerd door Renaat en met veel
aplomb wordt gepresenteerd door Marc,
geassisteerd door Renaat. Wat ook leuk is,
dat er altijd een gedeelte van de opbrengst
van het feest gaat naar een goed doel.

dat daar noemen. Wat zou ik daar gaan zoeken? Geruster dan
hier kunnen we niet wonen. Tja, het wordt hier allemaal wel
wat groot voor ons. Misschien gaan we wel op de markt van
Beveren wonen maar ’t is daar zo duur en waarom zouden we

André en Maria Petrusson-Van Landeghem

Hilaire Van Broeck en Godelieve Van Osselaer.

Maria is geboren in de Parmastraat en woont al 80 jaar op de Poenjaard.
André is geboren in de Kleine Beekmolenstraat. Ze leerden elkaar kennen
op één van de eerste aardbeienfeesten en trouwden een jaar later. Al 48 jaar
wonen ze op hetzelfde adres. Maria en André doen veel aan ‘burenhulp’ en
zieken bezoeken is voor hen een wekelijkse inzet.
Maria: We verkopen elk jaar zo’n 250 loterijboekjes van Ziekenzorg van
deur tot deur. Zo blijven we de mensen op de Poenjaard kennen, want er zijn
al veel jonge mensen komen wonen
André: Ik ken hier alle boeren uit de streek want we trokken samen naar
school en we maakten samen de oorlog mee. De nabijheid van het fort
maakte deze buurt heel gevaarlijk. Zeker tijdens de oorlog. Maar ook nu
nog met al die munitie in de grachten daar. Voor de ziekenzorgloten rijd ik
met de fiets langs alle boerderijen en huizen tot einde Priemstraat, Zakdam,
Schaarbeek en Es. Maria doet hier de buurt.
Maria: M’n moeder hield hier vele jaren een winkeltje open. Ik deed dit ook
nog enkele jaren. Maar toen in Burcht de GB opende, ging het hier bergaf
en zijn we gestopt. Weet je dat wij bij inkoop van een pot mayonaise meer
moesten betalen dan de mensen die hem kochten in de GB?
André: Ik organiseerde 30 jaar mee de Poenjaardkoers. Samen met Lucien
Covents deden we er alles voor. Dat was veel werk hé. Zo’n organisatie
vraagt minstens 100000 Belgische frank. Hier werden tenten geplaatst en de
60 deelnemers bij de elite zonder contract brachten veel volk mee. Nu doet
Gaston Van Bogaert dat verder met enkele bewoners van de Poenjaard, o.m.
Renaat De Witte en Luc De Wreede.
Maria: Laatst kreeg ik nog telefoon om op een appartement te gaan wonen
op het einde van de Statiestraat in Beveren; op ‘de gerusten hoek’ zoals ze

Hilaire is geboren op de Poenjaard (1932) en Godelieve (1943)
is van Belsele.
Godelieve: Ik woon hier ook al 45 jaar. We kregen 7 kinderen
en die gingen allemaal naar het kleuterschooltje op deze wijk.
Dat schooltje was een zegen voor ons.
Hilaire: We hadden hier een gemengd landbouwbedrijf: varkens
en koeien. In het seizoen hadden we aardbeien in open grond.
Ik moest als kind mee de koeien melken. Ik kreeg dan wel de
gemakkelijkste koe. Dat kinderen een handje moesten toesteken
was normaal. Toen ik mijn eerste tractor had mochten mijn
jongsten, een tweeling, al vlug op de tractor meerijden. Je kon
hier ook altijd rekenen op burenhulp bv. bij het kalven van een
koe of het binnenhalen van de oogst.
Godelieve: Ik heb nu elke donderdag mijn vaste kaartnamiddag
in de CM. Ik zit in hetzelfde ploegje met Betty Van Bogaert,
Gabrielle Van Hove en Hilda De Belie. Zo hoor je ook nog het
nieuws uit het dorp. Hilaire en ik gaan al eens mee op reis met
Okra en er zijn de samenkomsten met de Landelijke Senioren
van Jef Baukeland.
Hilaire: Dat is maar begonnen sinds ons pensioen. Als Walter
(buurman) in de tuin bezig is ga ik eens kijken hoever hij staat.
Er is wat gezonde na-ijver om de eerste vruchten te kunnen
oogsten. We hebben ook bezwaar aangetekend tegen de komst
van de serres hier. Ik lig er ook met land in en ik zou daar bij
verkoop maar een appel en een ei voor krijgen. Dat kan toch
niet ?
Lees verder op pag.2



Maria Van Geystelen en Etienne De
Bauw
Maria: Ik ben op de Poenjaard geboren. We
woonden in een boerderij op de hoek van de
Parmastraat en de Pauwstraat. Dat huis wordt
dit jaar afgebroken zodat er twee nieuwe
huizen kunnen worden gebouwd. Mijn ouders
waren kleine boeren die hun gewone teelten
combineerden met aardbeien. Natuurlijk moesten
we thuis helpen, maar we konden ook veel buiten
spelen met de andere kinderen van de buurt. Ik
heb een fantastische jeugd gehad. Naar school
gingen we via de Poenjaardwegel, die nu niet
meer bestaat, behalve dan het stuk tussen Grote
Baan en Pauwstraat. Het was zo’n half uur
stappen, maar dat vonden we niet erg.
Het uitzicht van de Poenjaard is wel erg
veranderd. Vroeger waren er fruitboomgaarden,
weiden met hagen errond, er waren twee winkels,
een bakker. En overal kasseien. Alles verandert.
Wij hebben hier ook gebouwd, nadat we enkele
jaren in de Fortstraat hadden gewoond. Het was
een laagbouwhuis, modern voor die tijd. Fons
Neels die aan de overkant een wei had zei: ‘Als
ze geld hebben zullen ze nog wel een verdiep op
dat huis zetten’.
Het is hier goed wonen, de buurt hangt
sterk aaneen. We kunnen elkaar niet missen.
Dat is bijna als een grote familie. Naast de
Poenjaardkermis, gebeurt er hier nog van alles.
We hebben hier ook een kerststal die gemaakt
is door Paul (Tiptop). Elk jaar wordt die door
de mannen opgesteld, en wij vrouwen zetten
de beelden en kleden ze aan. Toen wij vijftig
jaar getrouwd waren hebben ze twee beelden
van de kerststal, in onze hof gezet, met vier
kinderpoppen erbij, onze vier kinderen.

Karel,Walter en Maria Heyrman.

Walter Pyl en Marie-Jeanne Vincke

Ze zijn alle drie geboren in de Priemstraat maar enkel Walter is in het ouderlijk
huis blijven wonen..
Van hen vernemen we dat de wijk Poenjaard eigenlijk de hoek van Parmastraat,
Dweerse Kromstraat en Priemstraat omvat. Momenteel worden mensen van de
hele Parmastraat en een deel van de Priemstraat bij de wijk gerekend.
Karel: Als de serres hier komen kijken we op tegen een glazen wand. Gedaan met
het vergezicht. (Het gesprek gaat een deel over de inplanting van de serres op de
wijk en de grote nadelen voor het landbouwleven en over de burgemeester die alle
gronden wil opkopen…)
Walter: Er heeft nog een vredesboompje gestaan op de hoek. Na de oorlog werd
het daar geplant door burgemeester Jef Van Puymbroeck die op de Poenjaard
woonde. Het boompje heeft er niet lang gestaan. Het werd gebruikt op een wagen
die meereed in de stoet in Melseledorp.
Maria: We gingen altijd langs de wegels naar het dorp. In de Dweerse Kromstraat
had je ook nog een buurtwinkeltje bij Roos Crème-glace.
Walter: Ze maakte ijscrème en in de winter hakten ze het ijs van de beek om te
gebruiken als vrieselement voor haar ijscrème .
Maria: Walter is zo eens thuisgekomen met een muis in zijn broek toen hij om een
losse pekelharing ging bij Roos. Ze waren daar aan het dorsen in de schuur.
Walter: In de oorlog is hier een V2 gevallen; alle pannen vlogen van ’t dak en alle
ruiten kapot. Frans Beukers had er een schrik van opgedaan.
Maria: Karel De Prins is afkomstig van hier. Hij was toch wereldkampioen op
de rollen? En Sap (Jozef) Van de Perre met zijn lange baard kon de pijn aflezen.
De kinderen hadden schrik van hem. En Gust Eeckelaert was kapper op de
Poenjaard. Hier woonden alle soorten mensen. Maar ’t is hier echt druk geworden
nu de Krijgsbaan onderbroken is. (Op het moment van ons bezoek reed een grote
vrachtwagen met varkens zich vast op de hoek van de Poenjaardhoekstraal en de
Fortstraat. Er was geen voor- of achteruit meer mogelijk. )

Al 38 jaar wonen ze samen op de Poenjaard. Walter is er geboren en MarieJeanne komt uit Tielrode. Gelukkig kon ze autorijden en omdat ze ‘achteraf’
woonden kon ze er gemakkelijk eens onderuit.
Walter: vroeger noemden ze dat hier Poenjaard. We woonden op de Poignard
nr. 282 kleine 2. Ik woon nu op de plek waar vroeger een voetbalveld was
voor FC Poenjaard. Oscar Peeters was er de verantwoordelijke. Vanaf
m’n 15de moest ik met mijn vader in zijn atelier meehelpen. Ik leerde
houtbewerking in Oostakker. Mijn vader, Jef, maakte ramen en deuren en
daken bij de nieuwbouw. Ook timmerde hij de doodskisten als er iemand
gestorven was. Dat was niet mijn ding als ik mee moest om iemand te kisten.
Tijdens de oorlog stelde mijn vader pakketten samen voor aardbeienkistjes
van 1 kg. De boeren hier op de Poenjaard kweekten allemaal wel aardbeien
en de kistjes moesten ze zelf in mekaar timmeren. Hij maakte ook éénruiters, dat was het plat glas voor de aardbeien. De laatste zondag van
augustus is het hier koers: de Grote Prijs Gaston van Bogaert met vertrek en
aankomst voor café De Welkom. Dat was vroeger een café van Jan en Lisa
Brijs. Vroegere jaren werden met Poenjaardkermis luidsprekers opgehangen
van Albert Neyrinckx en
’t was van ‘U vraagt, wij draaien’ voor 5 frank. Er stond een snoepkraam en
natuurlijk waren er de volksspelen. ’t Is hier een goeie buurt maar toch nog
wel druk. Iedereen heeft hier een auto, er is een druk bezochte café en nu ze
hier aan ‘t bouwen zijn brengt dat ook zijn drukte mee.

Willy Van der Hasselt

Leonza Adriaenssens en Raymond Van Hul

Roger Van de Vijver.
Ons land valt in het grootschalig serrengebied en
als dat er komt is er van boeren geen sprake meer.
Ik ga met mijn melkveebedrijf nog wat voortdoen
en dan stillekens uitbollen. Ik word er ook al 60.
Vroeger kon je de bewoners allemaal bij naam
noemen… Louis Janssens, Staf Van Bogaert,
Fons Braem, Jef Van Puymbroeck, Frans Pijl,
Ward De Munck, Frans Heyrman… Het is nu wel
anders. Er zijn er veel die je niet meer kent.

Nog meer wijkactiviteiten
Het wijkcomité houdt het niet alleen bij
Poenjaardkermis. Vier keer per jaar (Pasen,
de zomer, Allerheiligen en Kerstmis)
worden de vrouwen samen geroepen om te
bloemschikken, onder leiding van Julia. De
mannen maken op Valentijn een bloemstuk
voor hun vrouwen, met materiaal uit de hof.
Verder worden alle jubilea gevierd, 50ste
verjaardagen en zo. En ze zijn ook al een
keer op reis geweest, met een bus naar Parijs.
Dat viel de Poenjaardmannen en –vrouwen
zo mee, dat ze dit jaar weer op reis willen.
Verder wordt er elk jaar een kerststal gezet
en komen de buurtbewoners samen voor een
nieuwjaarsdrink.
Het Poenjaardcomité heeft zich ook achter
de actie tegen de grootschalige glastuinbouw
geschaard, en op diverse plaatsen zie je
borden met zelfgeschilderde slogans.

Raymond: Ik ben op de ouderlijke boerderij blijven wonen. We zijn al de zevende
generatie. Er zouden al Van Hulle’s gewoond hebben sinds1733. Niet in dit huis,
dat is er pas gebouwd in 1922. De oude boerderij is afgebrand door de Duitsers.
Onze huidige schuur is gebouwd op de fundamenten van het vroegere huis. Ik heb
hier eens een muntstuk opgegraven van 1568.
Leonza: Nu wonen we hier echt geïsoleerd, sinds de straat is doorgesneden.
Helemaal niets voor mij!
Raymond: Onze straat heet nog altijd Parmastraat. Dat geeft soms problemen.
Het is al twee keer geweest dat er heel dringend een ambulance in de Parmastraat
moest zijn, die liep hier vast aan het spoor.
Leonza: De trein komt op 1,5 meter van ons huis. Vroeger gaf dat soms zo’n
gedaver dat de glazen in de kast naar voren schoven.
Raymond: Last van de trein hebben we niet. We zijn dat zo gewoon. Wanneer het
treinpersoneel staakt, valt de stilte ons op. Hier is lang een stopplaats geweest.

Het Fort
Het Fort van Zwijndrecht, paalt vlak aan de Poenjaard. Iedereen in de wijde
omgeving kende het geluid van de sirenes dat de middag aankondigde.
Dan wisten de boeren dat ze naar huis konden om te gaan eten. Met al die
munitie was het fort een gevaarlijke plek. Er werd vaak munitie vernietigd,
en dan waren er ontploffingen, waar na een aantal jaren niet veel meer werd
opgekeken. Renaat vertelt dat toen zij hun huis kochten in de jaren ’80, er
golfplaten op het dak lagen in plaats van pannen. Er is een tijd geweest dat
alle huizen in een bepaalde straal rond het fort geen pannen daken mochten
hebben, door dat ontploffingsgevaar. Omdat er in de oorlog door de Duitsers
massaal veel munitie en fosforbommen in de omwallingsgracht zijn gedumpt,
blijft er altijd een potentiëel ontploffingsgevaar. Zolang het waterpeil hoog
genoeg is, is er geen probleem. Maar bij een droge zomer is het al gebeurd
dat er water in de gracht moest bijgepompt worden. En tijdens de brand bij
de transport- en afvalfirma Van Moer, mocht er geen water van het fort meer
gebruikt worden voor de bluswerken. Alhoewel er geen activiteit meer is op
het fort, wordt het toch nog dag en nacht bewaakt door militairen.

Willy is het uithangbord van het volkscafé De Poenjaard. Willy nam
in 2000 het café over net op Poenjaardkermis. Hij is van oorsprong
een boerenzoon uit Leest tegen Mechelen. Toch heeft hij ook in het
verleden nog café gehouden. Het sociaal contact is voor hem heel
belangrijk. De klanten weten dat te appreciëren. En Willy zegt dan
ook regelmatig dat het ‘ons café’ is. Je merkt direct dat dit een van
de belangrijke plaatsen is waar de wijk Poenjaard samenkomt met
ook mensen die van verder komen..
De cafégangers vertrouwen me nog toe dat ‘de Rudy’, de hond van
de cafébaas, de echte baas is. ‘Die blaft nog meer dan de cafébaas’.

Buren Gerda Van Royen en Luc De Wreede
Op de hoek van de Parmastraat en de Kleine Beekmolenstraat
staat een rij huizen. In één ervan woont Gerda Van Royen met haar
gezin, in dat ernaast Luc De Wreede met zijn vrouw Greta. Een
burenbabbel.
Gerda: Ik ben op de Poenjaard komen wonen, toen ik getrouwd ben
in 1984. Ik ben opgegroeid op Het Koperen Slot, een boerderij in de
Biestraat niet ver hiervandaan. Dat is op de grens van de Poenjaard
en den Es.
Luc: Wij zijn hier komen wonen in 1977. We hebben twee kleine
arbeidershuisjes afgebroken en er één nieuw huis gebouwd. Greta is
echt afkomstig van de Poenjaard, ik ben van Beveren.
Luc: (op de vraag wat er speciaal is aan de Poenjaard?) Wat is er niet
speciaal aan de Poenjaard? Vroeger werd er wel eens gezegd: om
op de Poenjaard te komen moet je langs de bareel passeren (van de
spoorweg), of je moest een ‘Ausweis’ hebben…
Gerda: We woonden toch een heel einde van Melsele dorp, ‘achter
Melsele’ zeiden die van aan de andere kant van de Grote Baan. Het
gebeurde soms dat ik als kind op hele koude winterdagen na de
school bij mijn tante en nonkel in het dorp bleef slapen, bij vroegere
bakkerij Van Hoorick.
Op het scheiden van de tuin van Gerda en Gert en die van Luc en
Greta staat een soort overdekte bar. Een ton op een plansiertje met
een afdakje er boven: de hoftoog.
Gerda: In de zomer als er iemand zin heeft in een babbel, kan die
aan de bel trekken. Dan weten de geburen dat het tijd is voor een
pintje. Het is vooral voor de mensen van deze hoek natuurlijk, maar
het is wel plezant.
Gerda: We kennen hier ongeveer iedereen. Alleen sommige van
de laatst nieuw bijgekomen mensen, van buiten Melsele zijn wat
meer op zichzelf. Die kennen we alleen van goedendag te zeggen.
We verwelkomen alle nieuwe inwoners van de Poenjaard met een
bloemetje, op kosten van het wijkcomité.
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“Nooit had ik meer verblijen
als ’s winters in het rijen …”
Toen er vergaderd werd om de inhoud van dit nummer te
bepalen, was bijgaande foto zeer actueel. Nu minder, al is het nog
februari en winter. Het is carnaval geweest en dan gaan de harten
naar lente uit. Maar de vrieskou kan altijd nog toeslaan zoals ze
deed.
Moeilijk om je te onttrekken aan de bekoring van sneeuw en ijs.
We reageren er zelden onverschillig op. Gesakker in de week en
in de file. Maar fluks naar vaart of vijver en vrolijk het ijs op in
de vrije tijd.
Ook uitkijken doen we wel naar wat de winter brengen kan bij
strenge vorst. Ook nu: aan de einder gloorde de verwachting van
eindelijk nog eens een Elfstedentocht. Laaiend in Nederland.
Toch ook een beetje bij ons. Al is hun schaatstraditie sinds de
reformatie veel belangrijker dan de onze, ijsgekte hebben wij
altijd wel gekend in de “lage landen bij de zee “. In sommige
streken ging er vroeger bij vriesweer van een dergelijk kaliber,
meteen een dag “ijsvakantie” in. Kon de verzamelde menigte
gaan schaatsen.
Ze is vaak geschilderd, deze verzamelde menigte, rijk en arm
dooreen, schaatsend, kermis vierend op het ijs.
Er viel daar overigens allerlei te beleven: de roes van een soort
“vliegsensatie” ja, maar ook ontmoetingen in losser verband.
En valpartijen die al eens dingen lieten zien die gewoonlijk
onder zedige rokken verborgen bleven. Zodat van het één soms het ander kwam. Hoe zou “een
scheve schaats rijden” anders onze taal zijn binnengegleden dan door associatie met een letterlijk
slechtgelijnde schaats die tot valpartijen – eventueel met vervolg- aanleiding gaf?
Schaatsen is een oud gebruik: mensen deden het al in de prehistorie, zo’n 3000 jaar v. Chr. In diverse
Europese landen heeft men vondsten aangetroffen die daarop wijzen. Het ging om gladgeslepen
been dat met pezen om de voet gebonden kon worden zodat de drager snel over een ijsvlakte kon
“glissen” (glijden), ongetwijfeld een praktische uitvinding in tijden van barre en langdurige kou.
Er is lang op been geschaatst, ook nog toen de ijzeren schaats al bestond maar te duur was voor
het volk. Het ijzeren glijijzer van een schaats heet trouwens schenkel, eervolle verwijzing naar zijn
voorvader op het ijs. IJzeren schaatsen zijn vermoedelijk ergens in Vlaanderen uitgevonden, omtrent
1200, meer bepaald in het Scheldebekken, niet al te ver van hier dus. Iemand smeden onder zijn
voorvaderen?
Het was een interessante nieuwigheid. Wij zijn geneigd het schaatsen hoofdzakelijk als een spel te
zien maar in het verleden liet het de gewone mensen toe om in de winter snel grotere afstanden af te
leggen. Zij hoefden geen paard met koets of grote slee te bezitten. Schaatsen was toegankelijk. Het
kon ook recreatief gebruikt worden. Rijk en arm kon eraan meedoen, op het ijs vielen de standen
weg. Tot in de negentiende eeuw toch.
Een ijzeren schaats maken was waarschijnlijk het (lumineuze!) idee van een smid die er de
werktuigen en het materiaal voor had. Maar aangezien zo’n “glijijzer” ook een voetbasis en een
schoen nodig heeft komen er ook andere ambachtslui aan te pas. Er moest dus worden samengewerkt.
Toen er meer welstand kwam, en omdat schaatsen zo populair werd, was het een goede bijverdienste
in de winter. Ze werden op bestelling vervaardigd. En door de eeuwen heen verbeterd en
geperfectioneerd om uit te komen bij de gesofisticeerde wedstrijdmodellen van vandaag.
De oudste afbeelding van een jongen op schaatsen is een miniatuur uit 1325 op het kalenderblad van
februari in een Vlaams psalmenboek voor leken dat nu in Oxford zit. Er staat ook een prikslee op die
uit een paardenkaak gemaakt is.
Ook bij het schaatsen gebruikte men aanvankelijk prikkers (stokken). Dat kon aanleiding geven tot
een tornooiachtig spel waarbij de tegenstrevers mekaar omver probeerden te duwen en soms zeer
gehavend weer overeind kwamen met of zonder gebroken armen en benen. Het volk imiteerde op het
ijs de ridderspelen. Zo was er in 1333 een tornooi in Leuven waarbij de hoofdprijs een paar schaatsen
was.
Dat wedstrijdrijden op snelheid ook al vroeg op gang kwam, ligt voor de hand. Een kroniek uit 1466
vertelt over een schaatswedstrijd aan het Brusselse hof van Philips de Goede ter ere van de Praagse
ambassadeur. Sasek, de schildknaap, vertelt in het Latijn over deze vertoning met 28 deelnemers. Hij
is zeer geïntrigeerd en wil zo graag van dichtbij gaan bekijken wat die mensen toch aan hun voeten
hebben dat zij zo snel kunnen gaan maar de etiquette verbiedt hem dat. Hij wordt geacht bij zijn heer
en bij Philips te blijven.
Schaatsen was toen kennelijk nog niet overal in Europa bekend. Een goede eeuw later “verslikten”
de Spanjaarden zich nog in de praktijk. In de periode van de godsdienstoorlogen, onder Alva (15071583) zagen de Spaanse soldaten tot hun verbazing schaatsende tegenstanders op zich afkomen om
te vechten. Naderhand bestelden ze honderden paren van die nieuwigheid ten behoeve van hun leger.
Dat liep faliekant af omdat de techniek moeilijker uitviel dan ze blijkbaar hadden gedacht.

ijspret op vijver in de Meersen, op de achtergrond de huizen van de A Farneselaan.

Met het uiteengaan van de Nederlanden zie je dat het Noorden zich veel meer als schaatsland
ontwikkelt dan het Zuiden. Sommige auteurs wijzen erop dat met de Reformatie in het Noorden het
carnaval verboden wordt en menen dat de behoefte aan ontlading zich uit in het feesten op het ijs.
Er kleeft inderdaad iets van carnaval aan de schaatsbeleving. Het dagelijkse doen van voeten op
de grond wordt omgedraaid als men op bevroren water gaat staan. “De wereld gaat op schaatsen”
betekende dan ook: anders dan gebruikelijk. Op het ijs werd de calvinistische strengheid doorbroken.
Want de spelkant van het schaatsen overheerst toch wel in de geschiedenis. Juist in de winterperiode
was er meer tijd voor. Het vrije gevoel, de energie, de dansende beweging , ze geven op zichzelf ruim
aanleiding tot feestelijkheid en avontuur.
Veel schilderijen getuigen van dat vrolijke gedoe op het ijs. Brueghel de Oude om mee te beginnen.
Maar ook een hele rist schilders uit de Hollandse school, Avercamp voorop. Er ontstond ook
schaatspoëzie in die tijd, vaak humoristisch. Een bloedwarme, levendige auteur als Bredero liet zich
niet onbetuigd.
In het toneelstuk “Moortje” vertelt hij met kennelijk plezier hoe:
“Harmsen Hooch-hart, die so weyt rijt en snort,
Die haeckten in heur schaets,
-die haakte in haar schaats
So dat de goet-hart stort,
-zodat… (neer)stort/valt
En vil een harde smack,
-vil = viel…smak
O dat ik my niet doot lach,
Wangt sy vil op haer nues,
-want zij viel op haar neus
So dat ‘r Aelkorf bloot sach.”
- zodat… te zien was “
(Aangezien de vrouwen toen nog geen broekjes droegen gaf dat panoramagezichten…)
Bredero was een enthousiaste schaatser: “ Nooit had ik meer verblijen/ als ’s winters in het rijen…”
In 1618 reed de slede waarmee hij terugkwam van een begrafenis, in een wak. Er is lang gemeend
dat hij bezweken is aan de gevolgen maar dat werd later betwist. Wel gebeurden er over hel algemeen
veel ongevallen op het ijs, ook fatale want de nazorg was niet wat wij nu te bieden hebben.
In de 19e eeuw die de standen zo beklemtoonde, kreeg je ijsbonden met privé-ijs en baanvegers in
dienst van de club. Toegang uitsluitend voor heren die vergezeld mochten zijn van twee dames: de
echtgenote en de meid die daar in dienstverband “noodgedwongen” mee binnen mocht (bijvoorbeeld
om de kinderen te leren schaatsen). Het volk moest genoegen nemen met het publieke ijs.
Dat deed het dan ook maar het ging er soms ruig aan toe. Er werd veel gedronken met alle gevolgen
vandien. Baanvegers vroegen tol om het ijs te vegen of dreigden de schaatsers herhaaldelijk af. De
ijsbonden waren daar ook wel een maatregel tegen. Eigenlijk werd de miseriekant van de 19e eeuw
ook op het ijs doorgezet.
Een zekere liefdadigheid ook. Er werden wedstrijden georganiseerd “voor spek en bonen” waarbij de
prijzen uit levensmiddelen bestonden. Kinderen en arme mensen, bejaarden soms, nemen er gretig
aan deel (uit bittere noodzaak). Soms spreken ze af wie er zal winnen en verdelen de prijzen onder
de deelnemers. Zelfs op dit terrein zie je wat de sociale verworvenheden van de 20e eeuw hebben
betekend.
Eind 19e eeuw ontstaat de moderne schaatssport. Maar dat is een ander verhaal. In 1924 werd
schaatsen een olympische discipline.

Vervolg ‘Zo leeft de Poenjaard.’

Vruchtbare kunstenaarsgrond
De Poenjaard trekt duidelijk kunstenaars aan of misschien
brengt de omgeving inspiratie. Leona Van Wouwe,
kunstschilder en Magda Suy (Anne Dellart), schrijfster, werden
er geboren. Roger Geerts, kunstkriticus en dichter heeft
jarenlang in het huis achter Maria Van Landeghem gewoond.
Dat huisje moet iets speciaals zijn, want na Roger trok Brigitte
Van der Rijt er in met haar gezin. Zij is Française van afkomst
en geniet als kunstschilder internationale faam. Zij bleef op
de Poenjaard maar verliet het huisje om plaats te maken voor
Marion Raes en haar man Nico. Zij zijn kunstfotografen.

Er zit ook muziek in de Poenjaard. Lieven Baeyens, muzikant en
componist woonde er verschillende jaren. Zijn kinderen, op de
Poenjaard geboren, ontpopten zich tot zanger of danser bij het
Koninklijk ballet van Vlaanderen. Zij woonden op de Poenjaard,
net als Omer Van Lierop die violen bouwde. Johan Somers
is harpist, Zijn zoon Toon maakt instrumenten. Inge Braem
geeft les in een muziekacademie, haar zus Veerle speelt bij het
Mechels Kamermuziek en verzorgt de kunstprogrammatie in
“Amuz”, de vroegere Sint-Augustinuskerk in de Kammenstraat,
die nu als concertzaal dienst doet.
Daarnaast wonen er op de Poenjaard verschillende mensen die in
koren zingen.
En hoeveel verborgen talent zit er dan nog? Of misschien bekend
talent maar ongeweten door ons.

Het kleuterschooltje op de Poenjaard was van de Zusters van Liefde.
Pastoor Sabot richtte het op, half van de jaren ’60 en het was vele
jaren een zegen voor de kleuters en de ouders van de wijk. Nu is er
kinderopvang van ‘t Ballonneke. De bekendste juffen waren: Irène
Vanden Eeckhout, Jo Van Moere, Marleen Van Leuvenhage, Linda Roels,
Reinhilde De Clerck en Greta De Vogel.


Samen sterk:

Chiro Melsele (deel 1)
Chiro Melsele bestaat vijftig jaar, en dat gaat niet
onopgemerkt voorbij. De Chiro is naast een springlevende
jeugdbeweging ook een echt begrip in Melsele. Toen enkele
mensen vorig jaar begonnen na te denken hoe ze vijftig
jaar Chiro kunnen vieren, kwam er al gauw een dynamiek
op gang van enthousiaste Chiro- en oud-Chiroleden, die
allemaal hun steentje willen bijdragen om een fantastische
jubileumviering op poten te zetten.
Eerst lichten Frans en Dirk Van Esbroeck de
jubileumvoorbereiding toe en dan schetsen Frans Verelst,
Paul Haentjens en Iris Audenaert hoe Chiro in Melsele het
levenslicht zag.
In het midden: leider Paul Haentjens, eerste groepsleider van chiroSint-Gerolf.

Hoe is het idee van een jubileumviering
gekomen?
Frans Verelst: Tijdens de aardbeifeesten van vorig
jaar, werd aangekondigd dat in 2012, dit jaar
dus vijftig jaar Aardbeifeesten zouden worden
gevierd. Daarom zou de tent ook langer staan.
Toen we ons realiseerden dat Chiro in dat jaar
ook vijftig jaar bestaat, kregen we het idee om dat
in samenwerking met het aardbeicomité te doen.
Dirk Van Esbroeck heeft gedaan gekregen dat op
zondag 13 mei de tent de hele namiddag voor de
Chiro beschikbaar is.
Dirk Van Esbroeck: Er is een uitgebreid
feestprogramma dat begint met een
eucharistieviering en daarna een receptie
waarop het splinternieuwe jubileumboek wordt
voorgesteld. Daarna volgen een waaier van
feestelijkheden voor jong en oud, met eten en
drinken, zingen en volksdansen, spelen en vooral
veel babbelen. Iedereen die ooit iets met Chiro te
maken heeft gehad is welkom.
(In de volgende Bombardon lees je nog meer
daarover).
Het jubileumboek
Frans Verelst: Naast een jubileumviering werd
er ook onmiddellijk aan een jubileumboek
gedacht. We lanceerden een oproep naar foto’s
en documenten en er kwam een vloedgolf aan
telefoontjes. We kregen niet minder dan 6000
foto’s bijeen! Daar zijn er ook een heel deel
bij uit het fotoarchief van pastoor Sabot. Al
deze foto’s worden gedigitaliseerd en zullen zo
de basis zijn van een groot Chiro-archief van
Melsele. We hebben hiervoor samengewerkt met
de fotoclub Lichtkunst. Zij beschikken over een
zeer goede scanner, en Emiel Thomaes heeft ons
geholpen al dat materiaal in te scannen. Een heel
werk!
Verder hebben we een werkgroep opgericht
om het boek vorm te geven. Het zal een korte
geschiedenis bevatten van 50 jaar Chiro in
Melsele, maar vooral heel veel foto’s, affiches,
logo’s, kampliedjes enz.
Het jubileumboek praktisch
Het boek zal 200 blz. tellen en kost 25 euro. Wil
je zeker zijn van jouw exemplaar, dan kan je
het op voorhand bestellen. Liefst voor 14 april,
dan komt je naam ook in de voorintekenlijst van
het boek. Geef een seintje aan Frans Verelst,
Eikenlaan 22 te Melsele. Telefoon 03/755.00.70
of mail frans.verelst@beveren.be. Of bij Dirk Van
Esbroeck, Aardbeienlaan 15 te Melsele. Telefoon
03/775.69.94 of mail dirk.van.esbroeck@beveren.
be. Heb je nog verhalen of foto’s over 50 jaar
Chiro Melsele? Of wil je nog meer informatie
over de feestelijkheden van 50 jaar Chiro
Melsele? Dan kan je natuurlijk ook terecht op de
bovenvermelde adressen.
Hoe Chiro in Melsele begonnen is:
Paul Haentjens en Frans Verelst:
In 1961 kwam pastoor Sabot naar Melsele. In zijn
vorige parochie Vlierzele, had hij een bloeiende
chirogroep. Dat wou hij in Melsele ook. In de
eerste maand dat hij hier was, kwam hij naar
het (jongens)vakantiepatronaat, dat toen al lang
bestond, en vroeg aan een aantal leiders of ze niet
met een Chirogroep wilden starten. Een zestal
mannen zag het wel zitten; Paul Haentjens, Petrus
De Cock, Guido Engels, Jef Weekers, Piet De
Coninck, Walter De Coninck en Karel Engels.
De jongenschiro is dan gestart in september. Paul
Haentjens werd de eerste groepsleider. Pastoor
Sabot ging in de scholen de kinderen warm
maken voor de Chiro. Ook in het parochieblad
was een oproep verschenen. In het begin was
er één groep, de Knapen, het derde, het vierde

De eerste leidingsploeg bij de meisjes

en het vijfde leerjaar. In ‘62 kwamen er dan een
jongere groep, de Burchtknapen en later een
oudere groep, de Kerels.
Pastoor Sabot vond dat een jeugdbeweging niet
teveel kosten mocht meebrengen, en omdat
de Chiro-uniformen nogal duur waren had hij
al in Vlierzele een grote rol bruine katoenen
stof gekocht. Een aantal moeders waren bereid
daar uniformhemden van te naaien. Zowel in
Vlierzele als in Melsele liepen de Chirojongens
dus in zelfgemaakte hemden, die van kleur
afweken van de officiële. Daarbij droegen ze een
donkerblauwe of zwarte korte velours broek, een
kledingsstuk dat vele jongens zo al droegen of
het werd geïmproviseerd door een lange broek in
te korten. Alleen de dassen werden gekocht bij
Chiro Nationaal, dat toen ook al in Kipdorp in
Antwerpen gevestigd was.
In het begin mochten we als lokaal de Deken
Ivenszaal gebruiken. Maar kort daarna werd
er begonnen met lokalen te metselen op de
speelplaats van het Parochiehuis. Daar was
oorspronkelijk aan de kant van de Hazaarddam
een soort afdak met één ruimte. Het afdak werd
dichtgemaakt en zo hadden we dus 2 lokalen.
Later zijn we dan ernaast zelf beginnen bouwen
aan lokalen, maar verder dan de funderingen zijn
we niet geraakt. Metselaar Steenssens heeft dan
verder gebouwd.
Iris Audenaert:

Omdat pastoor Sabot zich vooral met de jongensChiro bezig hield, vroeg hij aan onderpastoor
Noël Van de Velde om gelijktijdig een meisjesChiro op te richten. Die heeft dan Anne-Marie
D’Hooghe, mij en een aantal andere meisjes
die al actief waren in het vakantiepatronaat
aangesproken. Samen met nog enkele andere
meisjes die we kenden vormden wij dan de eerste
leidingsploeg. Anne-Marie D’Hooghe was de
eerste groepsleidster. Zij is na één jaar Chiro in
het klooster gegaan, bij de Zusters van Liefde.
Toen ben ik groepsleidster geworden, in 1963.
(Op de foto van de eerste leidstersploeg staan:
E.H. Van de Velde, Gerlinde Van Mieghem, Gerda
Maes(+), Anne-Marie D’hooghe, Iris Audenaert,
Annie Peeters(+), Marie-Louise D’hooghe en
vooraan Denise Deckers en Danielle D’Hooghe.)
Er was rap veel respons. De jongens-Chiro was
enkele maanden eerder begonnen, dus de zusjes
van jongens die bij de Chiro waren, kregen op die
manier ook zin om zich bij de meisjes-Chiro aan
te sluiten.
Onze eerste bijeenkomst was een
Sinterklaasfeest, op een zolder in het klooster. In
het begin moesten we elke zondag naar het lof.
Maar daar zaten de kinderen zich te vervelen, de
jongens zaten zelfs te kaarten. We hebben dan
gevraagd om dat af te schaffen.
Wij waren wel van in het begin aangesloten bij
Chiro Nationaal. Zo kregen we ook van hen

begeleiding op onze eerste leidsterskringen.
We kozen ook voor het officiële uniform: voor
de leidsters een blauwe hemdsblouse met een
donkerblauwe rok, de lederen Chiro-riem, en een
oranje das. De leden hadden een blauw kleed,
ook met riem en das.
We begonnen met twee groepen: De
Zonnekinderen van 7 tot jaar en de Kroonmeisjes
van 9 tot 12 jaar. Later kwamen daar dan de
Christimeisjes en de Aspiranten bij.
De kinderen waren meestal heel braaf. De
meisjesschool in Melsele was in die tijd redelijk
streng, en dat had zijn weerslag op het gedrag van
die kinderen.
De eerste naam van de meisjes-Chiro was Chiro
Onze Lieve Vrouw.
We volgden in het begin met de leidstersploeg
scholingsweekends. Daar leerden we de rituelen
als de groet aan de vlag, de openingsformatie enz.
We gingen zelf in andere Chiro-afdelingen als die
van Beveren kijken hoe ze het daar deden.
We hadden niet direct een lokaal. Eerst zaten
we op de zolder van het klooster, daarna in het
patronaat, een gebouw dat vroeger naast het
‘Duvelsdammeke’ was gelegen en nu speelplaats
van de kleuterschool is. Op een gegeven moment
konden we aan een houten bungalow geraken die
op Linkeroever stond. Een aantal ouders hebben
die samen afgebroken en weer opgebouwd op het
terrein waar nu de koer van het jeugdhuis Djem
is. Later, toen Djem dan is gebouwd, zijn er ook
lokalen voor de meisjes-Chiro gekomen.
De Chiro-afdeling van de jongens kreeg de
naam Sint-Gerolf, naar de patroonheilige van de
jeugdbeweging. De meisjes noemden hun afdeling
later Ieweko, afkorting van iedereen welkom.
De lokalen vormen een apart hoofdstuk.
Momenteel wordt er gebouwd aan een
splinternieuw lokalencomplex voor de
meisjes-Chiro, op het terrein tussen kerkhof,
‘Duvelsdammeke’ en Burggravenstraat. De
jongens huizen sinds 2003 in nieuwgebouwde
lokalen in de sportzone, naast de sporthal. Om het
geld voor al deze infrastructuur samen te brengen
is water en bloed gezweet en keihard gewerkt en
gelobbyd door vele, vele Chiro-enthousiastelingen.
De verdere geschiedenis van Chiro Melsele is
een lang verhaal, te lang voor dit artikel. In
het jubileumboek zal je daar nog heel wat over
kunnen lezen.
In het tweede deel van dit artikel vertellen
leiders, leidsters en leden van de Chiro vroeger
en nu wat hun favoriete jeugdbeweging voor
hen zelf en voor Melsele betekent of betekend
heeft. Lees verder in de volgende Bombardon,
eind april!

Stichter van de chiro: pastoor Antoon Sabot.
Hij was een man met eigen gedachten en hij deed grootse dingen aan Melsele. Hij stichtte een nieuwe
jeugdbeweging; de chiro en hij koos daarbij resoluut voor de jeugd. In het centrum van Melsele mochten
de jongens hun tenten opslaan. Het parochiehuis werd een vaste stek voor vele jongeren. Tijdens het
sporten op de binnenkoer, basket en volleybal, sneuvelden heel wat ruiten, maar ‘zijn’ oudere jeugd mocht
er ongestoord blijven spelen, elke dag tijdens de grote vakantie. Er was tafeltennis onder de trappen van
het parochiehuis. Op zondagnamiddag zat pastoor Sabot te schaken en te dammen met jongens die niet
graag in groep meespeelden. Hij rekruteerde er zangertjes voor het zangkoor. Met de zangstonden, die
zo eigen waren aan chiro, was hij er graag bij met zijn ‘Singet ende wezet vro’ waarvan hijzelf mee de
samensteller was. Zijn filmkes (dia’s) van kuifje waren legendaris en hij bediende zelf het diatoestel met
zijn eigen commentaar. Hij leerde de kinderen over planten en insecten. En wie wat bedreven was in één
van deze disciplines kreeg een gekleurd lintje voor op het uniform. We mogen gerust aannemen dat de
latere volleybal-, basketbal-, schaak- en tafeltennisclub daar hun ontstaan kenden. Hij bezocht de jaarlijkse
chirokampen waar ze ook gelegen waren tot zelfs in Oostenrijk. (Hij was oprichter en bouwheer van
jeugdhuis Djem.) Honderden en honderden foto’s maakte hij in de chiro en deze vormen momenteel een
gigantisch archief. Pastoor Sabot was geen man van grote woorden maar wat hij in Melsele begonnen was
leeft nu nog verder. En dat betekent heel wat.


1642 bezwaarschriften tegen
Melseelse glastuinbouwzone
Eind januari liep de openbare procedure af om bezwaarschriften
in te dienen tegen de plannen om een grootschalige
glastuinbouwzone te ontwikkelen in het zuiden van Melsele.
Maar liefst 1642 mensen deden dat. Een zeer groot deel van deze
bezwaren werden verzameld door het actiecomité dat al twee
jaar actief bezig is rond dit thema.
Er werd, voorlopig, nog niet genoeg politieke steun verzameld.
N-VA en Groen hebben zich wel uitgesproken tegen de plannen.
.We zetten de bezwaren van de tegenstanders op een rij.
1. Verdwijning van open ruimte.
Onmiskenbaar zorgt de inname van 60 hectare landbouwgrond
door serres een groot verlies aan open ruimte. Daar zijn alle
tegenstanders het over eens. Op Melsele-Zuid staat er al
jarenlang een enorme druk. De bouw van een gevangenis, een
uitbreiding van de KMO-zone Schaarbeek, parallelwegen aan de
E17. Het is het project te veel voor veel omwonenden.
2. Geen consequent beleid.
Vooral de politieke partij Groen ging hier verder op in.
Ze stelden dat er geen enkele beperking geldt nadat de
glastuinbouwzone zou ontwikkeld worden. Er kunnen perfect
nog dergelijke zones bijkomen, serres kunnen ook elders in
landbouwzone onbeperkt uitbreiden. “Dit is onaanvaardbaar”,
lezen we bij hen.
Daarenboven stelt men dat het gemeentebestuur haar eigen
structuurplan niet volgt. Daarin spreekt men van een “spontane
clustering”, “verwevenheid met de grondgebonden landbouw”
en “een sterke spreiding naar andere gebieden beperken”. Voor
hen voldoet deze zone aan geen enkele van deze stellingen.
3. Leefbaarheid
Het actiecomité is allerminst tevreden met de inbuffering.
Bedoeling moet zijn dat de omwonenden hier zo min mogelijk
overlast zullen krijgen. Daar is men niet gerust in. Het comité
haalt aan dat nergens stevige buffers staan ingetekend. Ook
N-VA en Groen delen deze kritiek. Glastuinbouw wordt in
verschillende studies als een van de meest storende elementen
in het landschap ervaren door de bevolking, naast snelwegen en
bedrijventerreinen.
4. Economische realiteit
Het actiecomité en Groen zijn in hun bezwaarschrift fel
doorgegaan op het economische aspect van de glastuinbouw.
Naast het feit dat de familiale landbouwer zijn gronden moet
afstaan aan een tuinder, lijkt het ook allerminst zeker te zijn dat
dit plaatselijke ondernemers zullen zijn. N-VA maakt melding
dat de beschikbare hectaren per bedrijf te hoog liggen en vrezen
dat dit boven de pet van de lokale tuinder gaat.
Het actiecomité, met betrokken landbouwers in hun rangen,
vreest ook voor de familiale landbouwbedrijven. Sommige
bedrijven moeten meer dan de helft van hun beschikbare
gronden afstaan. De angst om niet te kunnen overleven is groot.
Volgende keer zullen we ook de voorstanders aan het woord
laten. De Beverse gemeenteraad komt immers ook op dit punt
terug. Alleen was de publicatiedatum van deze Bombardon ons
te snel af.

Ons dialect:
sappig en leutig.
Saldotsjes
Passedeweek kommek van den briels ewwa ziek doar liggen? E
polken! Afgebroken! Kseig imijnagen: ‘Achot, die meins mee
sij viskraum eetoar den doonderdag zeker teege gedaasd want
da moet toch moeilek zijn mee zoene groëte waugen achteruit
rijn e manuvreren tottattie op zin plots staut. En zoë polken, ge
zitter rapper op asdagge zou willen.’
Mar da kan nie, a ballangenie! D’r liggender oek nog aun den
andere kant van tplaan. Gelek gesneuvelde grijze saldotsjes. En
ier en doar staut der zelfs ientsjen schiëf gezakt. Moei? Nienië.
D’r zullen d’r nog vallen want zijnt ammaul: ulder voeteken
is roest. Zoe roest as ne kauter. We meugeze zoë nie laute
liggen vinnik. Gevalle saldauten moette begrauven. Zeker nau
datte keuning komt moettewe zien daddalles proper ligt. De
polkes leigewe neevest tmonnemeint. Doar liggeze op ulder
plek: ‘gevallen op het veld van eer.’ We leigeze best aun den
achterkant van tmonnemeint want ze liëpe gevoar. Ammets
rijdt er nen otto deur de straut: ‘oudijzer, koper, loeëd en zeenk,
kapotte batterijen en oude wrakken van au- toos…’
Atmar proper is tegen datte keuning komt. Die duut tirreworrig
zijn kommissies zelf. Achteriën komt hij, saumen mee
keuningin Paoola om e poosieken iëirebezen. Andere joaren
brochtezem die. De iëirebezeprinses mee eur gevolg giengen op
de koffie bij de keuning en de keuningin. Ze woan den ne gule
kurref schoëne bezen bij. De prinses op bezoek bij de keuning.
’t Kost evegoed in de boeken van de gebroeders Grimm staun,
mar nië, twas echt iet va Meilsen.
E vandejoar… da gauter toch wa over awa. Nau dattie meins
oud en versleten gaut zijn, moettie zelf om zij grief kommen.
Of ein ze messchien andere plannen? Gaun zem die drei dikke
bezen van ’t karkplaan oek meegeven? Die liggen der nau al
zoelank en die zijn nóg nie rijp. Da moeteze duun. Veur dattie
meins mee sij viskraum der tegen daast.
Woordenlijst
Passedeweek: vorige week
Den briels: rustoord Briels
Polken: paaltje
Kseig imijnagen: ik denk bij mezelf
Tegegedaasd: tegen gedeinsd, infinitief: dazen
A ballangenie: maar helemaal niet!
Neevest: naast
Tmonnemeint: monument voor de gesneuvelden
Ammets: soms
Tirreworrig: tegenwoordig
Kommissies: boodschappen
Achteriën: binnenkort
Poosieken: een portie, een hoeveelheid
Iëirebezen: aardbeien
Woan: hadden, infinitief: ijn
Gule kurref: hele korf

In de mailbox
Antwoord van Roland Van Kemseke op de vraag wat er
gezegd is over de toekomst van het parochiehuis en het rusthuis
Briels, tijdens de Algemene Vergadering van de Plaatselijke
Cultuurraad, op 23 januari 2012
Er werd door Ann Cools (voorzitter OCMW) een degelijke
uitleg gegeven over het Woonzorgcentrum Briels, geïllustreerd
door plannen en tekeningen geprojecteerd op groot scherm.
Alleen het kasteeltje blijft over. Ook de ‘nieuwbouw’ gaat tegen
de vlakte. De parking (50 auto’s ?) komt onder de grond. In een
latere fase komt er een loopbrug over de Hazaarddam naar de
te bouwen assistentiewoningen.
Voor het Parochiehuis zijn er al concrete ideeën. Zo komen er
drie vergaderzalen die tot één grote zaal kunnen omgevormd
worden. Een beetje zoals de drie polyzalen in Ter Vesten.
De uitbating zal bijna zeker privé zijn, d.w.z. ook vermoedelijk
aan commerciële tarieven qua dranken. Feesten en smeer,
zeker voor de plaatselijke verenigingen moet kunnen. ALLE
verenigingen. Ook deze die nu geen gebruik maken van Sabot.
Het gaat tenslotte over een gemeentelijk gebouw.
Ook zou ervoor gezorgd worden dat de verenigingen zoals
de Fotoclub en de Wereldwinkel terug in het gebouw terecht
kunnen. Het gaat momenteel m.i. eerder om intentieverklaringen
dan om concrete plannen.
In het betrokken gebouw zullen ook enkele ‘antennes’ van de
gemeentelijke diensten onderdak vinden: permanentie bevolking
en politie.
Schema:
- voor Briels kan het snel gaan. Dit jaar wordt de verhuis in het
vooruitzicht gesteld.
- voor het af te breken voormalig parochiehuis zal het nog wel
enkele jaren duren. Pas wanneer die gebouwen dan nog eens
af zullen zijn, komt het voormalig gemeentehuis vrij. Het wordt
wellicht te koop gesteld.
Voor de plaatselijke socio-culturele verenigingen lijkt
de toekomstige situatie ideaal. Ook wat het werk van
barmhartigheid ‘de dorstigen laven’ betreft.
- Wie zijn pint wil geserveerd krijgen en zijn glazen en tassen
niet wenst af te wassen, gaat (tegen commercieel tarief) naar de
opvolger van het parochiehuis.
- Wie zelf zijn drank wil meebrengen en de glazen en tassen wil
afwassen, gaat naar de Boerenpoort. Zelf wat meer werk, maar
goedkoper.

Bombardon blijf je lezen, ook al heb je wel eens een
andere mening of idee bij sommige bijdragen. Wij
zijn ook niet volmaakt. Je kan dus je idee of mening
gerust kwijt via het emailadres van onze dorpsgazet.
Mail naar bombardonmelsele@yahoo.com en geef
ons maar ongezouten je mening. Je mag ook een brief
schrijven of het ons zomaar vertellen als je ons tegen
komt.


In de lens.
Mogen we eens een foto nemen voor
Bombardon ?
Mensen kijken even in de lens van de camera
en gaan daarna gewoon door met datgene
waarmee ze bezig zijn.
Toch wetend dat ze vereeuwigd worden in
Bombardon, de dorpskrant van Melsele.
Keken dit keer mee:
1 Frank Ballegeer
2 Staf Cleys
3 Gustaf D’Hondt
4 Godelieve Van de Vijver en Omer Maes
5 Philippe Jespers met Ferre en Finn

Straatnaamslingeren
In de maand oktober van dit jaar worden er in het land
gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Omdat iedereen wel
nuttige tips kan gebruiken vond Bombardon dit een uitgelezen
moment om de toekomstige leiders van de gemeente wat leesvoer
mee te geven. Dagelijks rijden we door Melseelse straten en
banen en razen we voorbij de straatnaambordjes. We staan er
niet meer bij stil maar elke straat heeft ook haar eigen naam. De
een al wat mooier dan de ander. Bombardon ging op onderzoek
en concludeerde dat er niet bijster veel originaliteit schuilt in de
straatnamen in Melsele. Omdat alles nu eenmaal beter kan, doet
Bombardon vrijblijvend suggesties aan het gemeentebestuur van
Beveren teneinde wat “schwung” te brengen in straatnamen in
Melsele. Zo kennen we in Melsele de straatnamen van schrijvers
zoals de Willem Elsschotlaan. Erg origineel is dat allemaal niet
want tegenwoordig heeft elke gemeente die een nieuwe wijk
aanlegt wel het lumineuze idee om de straten naar bekende
overleden schrijvers te noemen. Zo vinden we er ook eentje
terug in Koksijde, Lommel, Lokeren … Regelmatig zijn het
ellenlange namen waar menig persoon serieus moet bij nadenken
hoe je die naam ook weer correct schrijft zonder een letter te
vergeten. Vele van die geëerde schrijvers kent de man in de
straat waarschijnlijk niet. Wie kent er Hugo Verriest of Emiel
Fleerackers? Nochtans twee straatnamen in Melsele. Nee, dan
opteren we liever voor een ander soort straatnaam. Decennia
geleden is er dan toch enig origineel idee gekomen van het
gemeentebestuur met de benaming van de Priemstraat. Toen keek
men al vooruit. Als we later een gloednieuwe wijk aanleggen
in de buurt van de Priemstraat hebben we toch al een thema
namelijk “snit en naad”. Als er een verkaveling was gekomen
dan zaten we misschien opgezadeld met een Kantklosstraat,
Naaistraat of Stikmachinestraat. Kortom mogelijkheden genoeg
met dat soort thema. Eveneens telt Melsele een wijk met
fruitstraten. De Kruisbessenlaan, Bosbessenlaan, Trosbessenlaan.
Verwarring troef. In welke bessenlaan moet je juist zijn? Als
men in de buurt dan nog eens een nieuw rustoord Briels optrekt
dan kan men nog een “oude besjeslaan” maken. Waarom niet
gewoon exotisch fruit nemen? Lekker verse vruchten uit de

Ga eens eten op een ander... en steun
mensen in Zuid-Amerika
Een Peruaans etentje, het kan. Op zaterdag 31 maart wordt de
Kring in Beveren omgebouwd tot restaurant. Op het menu staat
o.a. een Peruaans kippengerecht. De kokkin van dienst is Rie
Vermeeren. Wie ooit met haar kookte weet dat op het bord alleen
gezonde, verse en lekkere dingen worden aangeboden. Het is een
‘solidaire maaltijd’, eentje voor het goede doel. De opbrengst gaat
naar organisaties die gesteund worden door Broederlijk Delen.
Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor de ontelbare kleine
gemeenschappen in de bergen in Latijns Amerika, die te lijden
hebben onder de ontginning van delfstoffen.
Er zullen altijd grondstoffen nodig zijn, de vraag wordt
steeds groter. Maar de ontginning ervan is op vele plaatsen
levensbedreigend voor de plaatselijke bevolking. Zij hebben weinig
middelen om hun rechten op te eisen en kunnen nooit op tegen
internationale bedrijven die meestal de regering achter zich hebben.
En daar is iets aan te doen.
Vandaag gebeurt ontginning heel dikwijls om open mijnbouw
waarbij hele bergen afgegraven worden en er in het landschap
enorme kraters ontstaan. De afvalstoffen, die gif en zware metalen

fruitmand. Een simpele Kiwilaan of Bananenstraat? Zo moeilijk
kan dat toch niet zijn? Nog een origineel idee uit onze toverhoed.
Laten we meteen palen met een levensgrote kiwi of banaan
rechtzetten aan het begin van de straat zoals aan de kust met
de oriëntatiepalen. De kindjes weten meteen in welke straat ze
wonen. Trouwens die bessensoorten kennen de kinderen toch
niet want dat ligt niet meer in de moderne fruitmand. Mocht
de NV-A de gemeenteraadsverkiezingen winnen in Beveren en
meeregeren dan zijn er ook nog mogelijkheden zat. In navolging
van Bart De Wevers voorliefde voor de Latijnse taal kunnen er
enkele aanpassingen komen. De Perzikenlaan wordt dan Prunus
persicalaan en de Mispellaan wordt Mespilus germaniclaan. Zo
krijgen we meteen meer leerlingen naar de Latijnse lessen in het
humaniora. Nog een financiële tip voor de gemeente. In plaats van
straten te noemen naar dode schrijvers kan je beter straatnamen
verkopen aan grote weldoeners. Iedere gemeente kan wel een
centje bijverdienen na het faillissement van de Gemeentelijke
Holding. De man die onze pastorij gekocht heeft zal nog wel wat
euro’s over hebben voor een straatnaam. Bij de heraanleg van de
Schoolstraat kunnen we de straat herdopen tot F. Hutsboulevard.
Een prachtige rechte lijn naar het kantorencomplex “Burcht
Singleberg” in Kallo. Dan nog de Hazaarddam. Als we die straat
nu eens een modern tintje geven. Het moet niet allemaal veel geld
kosten. Gewoon wat knip en plakwerk op het naambordje en de
kous is af. Waarom geen straat herdopen naar een voetballer?
Wat denkt de man in de straat over de “Eden Hazardam”. Lekker
hot want de Belgische beloftevolle speler is niet weg te slaan
uit de kranten. Je moet het dus allemaal niet te ver zoeken. Nog
een opvallende wijk met beestjes. Vossenstraat, Snoeckstraat,
Kattestraat. Allemaal totaal verschillende soorten dieren. Konden
de politici zich niet eens houden aan een bepaalde diersoort?
Neem dan toch gewoon vissen. Wat te denken van de Snoeckstraat
geflankeerd door de Scampistraat en Calamarislaan? Nog
een betere optie is een echte straat benoemen in het Melseels
dialect zoals de “Geirnoutstraat”. Als we dan toch alle beestjes
door elkaar willen gebruiken dan opteren we ook voor een
Murezeékerstraat, Pielewuiterstraat en Muttenstraat in Melsele.
Na wat opzoekwerk blijkt dit geen origineel idee te zijn van
Bombardon. Hoegaarden telt ondertussen 14 straatnamen in het
lokale dialect. Toch blijft het een mooi initiatief om het dialect
enigszins te laten voortleven.

bevatten worden in de omgeving gestort. De wind verspreidt het
gevaarlijke stof, of door de regen dringen deze stoffen in de bodem.
Mijnbouw gaat in Latijns Amerika bovendien gepaard met
overmatig watergebruik, ook in gebieden met waterschaarste.
Dit komt bovenop de vergiftiging van grondwater en rivieren,
en bedreigt de gezondheid en voedselvoorziening van hele
plattelandsgemeenschappen.
Elk protest wordt onderdrukt of gezien als een misdrijf.
Ontginning moet gebeuren met respect voor het recht op inspraak,
wonen, werken en leven van de lokale gemeenschappen. Dat zegt
de internationale wetgeving.
Daarom ondersteunt Broederlijk Delen in Latijns-Amerika
verschillende organisaties die de rechten verdedigen van deze
plattelandsgemeenschappen.
De opbrengst van de ‘solidaire maaltijd’ gaat naar deze
organisaties.
Praktisch: op 31 maart, 17.30u en 19.30u in K.Kring, Pastoor
Steenssensstraat Beveren.
Menu: soep, kippengerecht (niet pikant) of vegetarische schotel,
nagerecht.
Prijs: Volwassenen 16 euro, kinderen tussen 3 en 10 jaar: 8 euro
Inschrijven kan telefonisch bij: Lieve Maes, 03/775.16.61 of Cecile
Hennissen, 03/775.33.67 of via email: solidairemaaltijd@yahoo.com

In de politieke marge
Geen harde politieke feiten, maar een subjectieve
weerslag van ons politiek Beveren.
CD&V zet N-VA uit meerderheid
Het lijkt een beetje op een relatie stopzetten met
een sms’je: CD&V schreef een open brief in januari
om N-VA uit de meerderheid te zetten. CD&V
beschuldigde de N-VA een gebrek aan loyaliteit.
Ook de komst van Bruno Stevenheydens van
Vlaams Belang naar N-VA deed geen deugd aan de
relatie. De christendemocraten beschuldigen hem
van “extreme standpunten” en willen dan ook niet
langer met N-VA samenwerken.
De reactie van N-VA was te raden: een hoog
calimerogehalte klonk door in het persbericht.
Stevenheydens zei dat hij zich een paria voelde.
Voorakkoord?
De laatste maanden gonst het van de geruchten
in de politieke wandelgangen. De komende
gemeenteraadsverkiezingen zijn daar niet vreemd
aan. Zo vernamen we het gerucht dat CD&V en
OpenVLD als huidige meerderheidspartijen een
voorakkoord zouden hebben getekend. Niet geheel
onlogisch, maar nergens bevestigd gekregen. Ook
weer heel logisch.
Lijsttrekkers
Open VLD was de eerste om bekend te maken
wie zijn lijsttrekker ging worden: schepen Luc
Maes. Dan was het de beurt aan N-VA. Dat wordt
Bruno Stevenheydens met op twee Ingeborg De
Meulemeester. De laatste in rij voorlopig is Groensp.a. Zij komen met Kristien Hulstaert (Groen) op 1
en Tony Vyt (sp.a) op 2.
CD&V zoekt programma
Dat we een fan zijn van de plaatselijke partijblaadjes
weet de Bombardonlezer al langer. Ons oog viel
op een glanzende folder met de gekende Beverse
kleurenkiekjes van CD&V. Onze burgervader roept
ons daarin op om bij 23 (!) verschillende thema’s op
–en aanmerkingen te schrijven en hem dat terug te
bezorgen.
Bombardon is verbaasd dat CD&V zo weinig
inspiratie heeft. Andere partijen zijn immers
volop bezig met hun programma te toetsen bij de
bevolking en grote delen aan het uitschrijven. Maar
we zijn langs de andere kant ook blij dat de Beverse
CD&V nu eindelijk een programma zal voorleggen.
In 2006 hadden we nu net van deze partij geen
programma mogen ontvangen.


Koken op eigen wijze.

Gevleugeld

Pillekespap
Dit keer kregen we een recept van Roland
Heyrman. Hij vertelde het ons tussen de
‘soep en de patatten’. Het is een oud recept
uit grootmoeders tijd.
Wat heb je nodig ?
1 liter melk
3 lepels rietsuiker, kristalsuiker.
Een half pakje vanillebloem ( 25 gr
vanillepoeder).
200 gr macaroni of de overschot van
spaghettipasta, fijn gesneden.
Bruine suiker of siroop.
Hoe ga je tewerk ?
Kook de melk.
Voeg suiker toe.

Los de vanillepoeder op in een beker
melk en giet al roerend bij de kokende
melk. Je bekomt nu vanillepap.
Doe de overschot van de spaghetti bij de
pap.
Indien je verse macaroni gebruikt,
laat dan deze pasta meekoken met de
melk. Kijk op de verpakking hoe lang
de macaroni moet meekoken, hij moet
beetgaar zijn.
Je kan de pillekespap eten met bruine
suiker of siroop. Lekker !
De spaghettislierten of de macaroni kan
je vervangen door oud brood of beschuit.
Ook goed voor sportmensen !

Collegezittingen gemeente Beveren
28 november
- Het college zal niet tussenkomen in de verzoekschriften tot schorsing en nietigverklaring om de
gevangenis in Melsele te vergunnen. Niet het gemeentebestuur maar het Vlaams Gewest gaf de
vergunning af en is dus betrokken partij.
19 december
- Na jarenlang plannen en werken is de bypass van de Molenbeek in Melsele definitief een feit.
Een toevloed aan water in deze beek kan door het opvangbekken aan de Molenbeekweg en de
bypass langs het Duvelsdammeke de kans op een overstroming tot een minimum beperken.
- Het college beslist om de huurcontracten van de huurders van het parochiecentrum Sabot op te
zeggen op 1 juli 2013.
30 januari
- Het college organiseert op 8 maart in OC Boerenpoort een informatievergadering voor de
geïnteresseerde inwoners van Melsele waarop een aantal belangrijke projecten in Melsele worden
voorgesteld.
- Daarenboven organiseert men op 5 maart in het gemeentehuis in Beveren een
informatievergadering over de wegenwerken aan de Heirbaan in Melsele op Den Es.
- Er worden archeologische graafwerken uitgevoerd in de gemeentelijke verkaveling Haegemolen.
Dat is de nieuwe verkaveling die een verbinding zal maken tussen de Perzikenlaan en de
Pauwstraat. De kosten voor deze werken worden geraamd op 19.360 euro.
- Er wordt akkoord gegaan om op de grote witte muur van de sporthal ’t Wit Zand in Melsele
een Graffiti-Jam te organiseren. (Met een Graffiti-Jam gaat men op een legale en georganiseerde
manier graffiti toelaten op een muur.) Deze muur die op de fietsverbinding ligt tussen de
Chirolokalen en de parking van de sporthal is immers erg in trek bij graffitispuiters. Door er
kunstwerken op aan te brengen, pakt men dit probleem aan bij de oorzaak.
6 februari
- Het college gaat een fietsverbinding plannen tussen de Biestraat en de Schaarbeekstraat als
omsluiting van de gevangenis.

Programma van het jeugdhuis
21maart: filmavond.
24 maart: djemkwis
13 april: Komiek in Djem.
4-5-6 mei: sportmarathon.

Een wandeling door het zuiden van Melsele op een vrieskoude zondag, laat mij genieten
van het witte sneeuwtapijt dat als een deken over het landschap ligt. Het geeft een
gevoel van rust. Een fors Brabants trekpaard moet de winterkoude trotseren; het droomt
wellicht van een groene weide met mals gras.
Dit kale winterlandschap laat natuurlijk altijd een desolate indruk na, maar er is meer
aan de hand. Er mankeert iets in dit landschap. Iets wat nu en tijdens de voorbije jaren
uit dit eens zo mooie landschap werd weggenomen: de canadapopulieren en tevens alle
andere houtwallen rond akkers en weiden. Moeten we hieraan niet dringend iets doen?
De waarde van een boom wordt echt onderschat…
Dit brengt mij naadloos bij afgelopen gedichtendag. Het volgende gedicht van Sylvie
Marie werd genomineerd voor de Herman De Coninckprijs, een ode aan de boom dus:
zoek me. tussen de anderen
sta ik, de voeten in een hoek
geplant, de knieën samen
een stam. recht omhoog
tot aan mijn heupen van hars.
mijn ruggengraat
een schors voor spechten en zwammen,
mijn buik een bast voor wormen en maden,
mijn wervels de takken voor vogels en nesten.
mijn schouder een blad,
mijn schouders bladeren, recht omhoog
tot aan mijn weelderige kruin.
alleen de armen, de armen
niet. die strek ik wijd als twijgen
om me heen, aan elke vinger
een verse vrucht.
Sylvie Marie

De gemeenteraad besliste
27 december
- Op de expresweg (E34) komen er dan toch geen parallelwegen, maar wel een derde rijstrook. Dat
laatste is goedkoper en geeft een betere doorstroming van het verkeer. Ludo De Block, raadslid bij
Kartelpro, vroeg om een degelijke groenbuffer aan te leggen, zodat Beveren en Melsele beschermd
worden tegen overlast door fijn stof en geluid. Burgemeester Van de Vijver is voorstander van een
buffer, maar dan wel enkel een bomenrij, anders sneuvelt er teveel landbouwgrond. “Dat is veel
te weinig”, stelt De Block. “In Zwijndrecht eist men een landschapsbuffer met struiken en bomen,
wat veel meer fijn stof en geluid tegenhoudt”.
- Jeugdhuizen Togenblik (Beveren) en ’t Eiland (Kieldrecht) blijken op verlies te draaien. Raadslid
Bram Massar (Kartelpro), en ex-voorzitter van het Melseelse jeugdhuis Djem, was ongerust.
“Jeugdhuizen vormen een essentieel en onmiskenbare schakel in de jeugdbeleving. Togenblik en
’t Eiland zullen binnenkort meer verzelfstandigen, zoals Djem, maar dan is een gezonde financiële
structuur nodig”. Hij riep het college op om hier de nodige maatregelen voor te nemen.
- De concessie voor de huur van de cafetaria in de sporthal van Melsele is stopgezet met de
uitbater. Er is een tijdelijke vereniging opgericht, bestaande uit Basics Melsele (basket), Avo
Melsele (damesvolleybal) en Beveren Melsele Volleybal (BMV, herenvolley), die de zaken
overneemt.

Bank op de Smoutpot

Banken in Melsele…
Je hebt ze in soorten. Nagelnieuw, statig, glimmend, netjes als zondagse kleren.
Verweerd, versplinterd, bezeten, bescheten. Te breed voor twee zijn ze bijna allemaal.
Ze verwachten veel volk. (Ronald Decelle)

31 januari
- Hevige weerstand vanuit de oppositie op de plannen om in Meersen-Zuid een nieuwe
grootschalige verkaveling op te richten. Meersen-Zuid is het binnengebied tussen de
Gaverlandstraat, de Alexander Farnèselaan en de Pareinlaan. In totaal worden er 205 woningen
gepland. Boudewijn Vlegels (Kartelpro) probeerde zelfs om het punt af te voeren. Volgens hem
waren een aantal principes niet correct gevolgd. Hij doelde daarmee dat de adviesprocedure reeds
voorbij was en een mogelijk negatief advies niet meer bindend was. Ook Bruno Stevenheydens
(N-VA) was geen voorstander. Daarnaast wou Kartelpro ook de Meersen-Noord in het globaal plan
opnemen om het gebied volledig te vrijwaren van bewoning. De meerderheid (CD&V en Open
VLD), samen met Vlaams Belang, stemden echter voor deze plannen.
- Chiro Ieweko (de Melseelse meisjeschiro) krijgt opstalrecht op het stuk grond in het
binnengebied van de Kalishoekstraat, Burggravenstraat en de voetwegel, beter bekend als
‘Duvelsdammeken’. Door dit opstalrecht krijgt de vereniging het recht om een gebouw neer te
zetten op gemeentegrond. Ze mag er nadien vrij gebruik van maken en het blijft eigendom van de
vzw lokaalbeheer Chiro.


Rozengeur en maneschijn.
Sinds november vorig jaar worden de 5000
mensen die op de wachtlijst staan voor een
Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) gevraagd
om een vraagverduidelijker te kiezen om
zich zo op de grote lijst Centrale Registratie
Zorgvragen (CRZ) te laten registreren. Deze
lijst wordt ook wel ‘de lijst van de wachtende’
genoemd. Hier worden alle zorgvragen die
in Vlaanderen worden genoteerd: aanvragen
om in een instelling te worden opgenomen,
om woonbegeleiding te krijgen, enzovoort,
bijgehouden. In totaal staan er op deze (nu nog)
2 lijsten 25000 mensen. Waarvan 5000 mensen
wachten op een PAB. Onafhankelijk leven, de
vzw waar ik mij ten volle voor inzet, is zo één
van de organisaties die aan vraagverduidelijking
doet, naast mutualiteiten en nog een paar
anderen.
Nu sinds begin januari heb ik zelf, (ik heb al
8jaar een PAB) twee brieven ontvangen van
organisaties die mijn belangen gaan verdedigen.
Ik viel uit de lucht. Welke belangen? Ik heb
helemaal geen vraag. Nu blijkt dus dat ik nog
steeds op die lijst sta voor een PAB! Begrijpe wie
begrijpen kan zou ik zeggen. Hoeveel staan er
zo nog op die lijst? Volgens de maatschappelijk
werkster van de CM veel. Zij heeft al weet van 6
gevallen en dit nog maar in regio groot Beveren
(Beveren, Melsele, Kallo, Vrasene, Doel,
Kieldrecht, Haasdonk en Verrebroek). Onze
organisatie die ongeveer 500 mensen opgebeld
heeft, heeft ook al 3 personen kunnen schrappen.
Ik sta wel nog op de CRZ voor een plaats bij
zelfstandig wonen. Zodat, als ik het PAB ooit zal
kunnen combineren met zelfstandig wonen, ik
mij niet van vooraf aan (lees achteraan) op deze
lijst moet laten registreren.
Een getal zoals dit, 25000, is dus heel relatief. Ik
ben ervan overtuigd dat er velen wachten. Toch

vind ik dat een wachtlijst zoals deze, beter
zou moeten worden opgevolgd. Mensen die
(echt) wachten zien zo hun kansen misschien
aan hun neus voorbij gaan. En de personen
die een dossier behartigen krijgen hier immers
geld voor. Dan is het toch maar een kleintje
om elk jaar even een telefoontje te plegen om
te vragen of deze persoon zijn zorgvraag nog
klopt?
Ons blokje in de Donkvijverstaat is op zijn
minst gezegd een probleemgeval. Diegene
die dit gebouwd heeft was totaal niet wakker,
in een winterslaap zelfs denk ik. De muren
zijn totaal niet geïsoleerd. De waterput
is niet aangesloten, al zeker niet op het
benedensanitair, wat verplicht is voor een
nieuwbouw sinds februari 2005 en waar ze wel
een premie voor hebben opgestreken. Laat het
mij zo zeggen: hij staat gewoon droog. Dus
veel profijt zouden we er toch niet aan hebben.
Ook de afvoerputten verstoppen om de zoveel
tijd. En sinds kort hebben we last met hoog
water in onze wc. Verstoppingen in heel ons
blokje. Midden december zijn ze ons de eerste
keer komen depanneren. Daaruit bleek al
dat de buizen die gebruikt zijn niet de juiste
maat hebben. En dat ik, omdat ik in de verste
uithoek zit, er de meeste hinder van had. Begin
februari was het weer bijna zover. Deze keer
hebben we nog wat verder naar de oorzaak
gezocht en hebben we ongewenste cadeautjes
gevonden. Die mens heeft op papier gezet

wat wel en niet mag doorgetrokken
worden. Ik wil niet eens weten wat hij
allemaal gevonden heeft. Wat er nu gaat
gebeuren weet ik niet.
Tot de volgende!
Lizy

KWB heeft nieuw bestuur.

Nieuws uit de wereldwinkel
In maart staat de rooibosthee van onze
producent Heiveld in de kijker. Het is een
thee zonder cafeïne, maar met antioxidanten
(waaronder vitamine C), calcium en ijzer. Om
de drie maanden zet Oxfam-Wereldwinkels
een ander thema in de kijker, om aan de hand
van onze partners te illustreren hoe eerlijke
handel in zijn werk gaat. De verhalen achter de
producten inspireren, daarom vertellen we ze
graag.
Rooibos is een speciale plant, die je enkel
terugvindt in het Zuidwesten van ZuidAfrika, in Suid Bokkeveld. Het is een
struikje met naaldvormige bladeren, dat de
laatste jaren in opmars is, omwille van zijn
gezondheidsbevorderende eigenschappen en
ook omwille van zijn goede uitrusting tegen
de klimaatcrisis. Suid Bokkeveld is een ruwe
regio: in de zomer is de bodem heetgebakerd
en vorst doet de bloesems bevriezen in de
winter. Gelukkig is het ook een regio met milde
lenteregens en een wondermooie biodiversiteit.
De bewoners van Suid Bokkeveld stammen
nog af van de eerste bewoners van deze streek,
de San. Zoals vele volkeren in Zuid-Afrika
kenden zij een jarenlange discriminatie onder
het apartheidsregime, vanwege hun donkere
huidskleur. Hierdoor leefden zij in de marge
van de samenleving en waren zij volledig
afhankelijk van de natuurlijke rijkdommen van
de regio en hadden zij een slecht betaalde job
als loonarbeider op grote boerderijen.
Vanaf 1994 toen er een meer democratisch
bewind kwam, beantwoordde het ministerie
van landbouw aan de overduidelijke nood van
de regio en kregen de San voorzieningen voor
drinkbaar water en landbouwinfrastructuur.
Toch was dit onvoldoende en bleef de armoede
in de regio stijgen. Zo kregen de rooibos
producenten amper 30 dollarcent voor een kilo
thee, onvoldoende om de productiekosten te

dekken. In 2000 beslisten zij om collectief hun
toekomst in eigen handen te nemen, na hun
contact met Fair Trade Original. Zo kregen
zij vooruitzicht op een betrouwbare markt en
goede prijzen. De Heiveld coöperatie werd
boven de doopvont gehouden. Daar zij door
armoede (en ook principieel) geen kunstmest en
pesticiden konden/wilden gebruiken, bij de teelt
van de rooibos, kregen zij een bio-certificaat en
hierdoor een nog betere prijs.
Rooibos is van nature cafeïnevrij en de
plaatselijke bevolking kent reeds eeuwen de
geneeskrachtige eigenschappen van dit kruid.
Rooibos kan je niet alleen drinken als thee, je
kan het ook gebruiken in gerechten, hier een
recept voor madeleines met rooibos thee:
Voor 4 personen heb je nodig:
150 g patisseriebloem
3 zakjes rooibos thee*
150 g boter
100 g rietsuiker*
20g vanillesuiker
3 eieren
2 flinke eetlepels honing*
1 vanillestokje
1 koffielepel bakpoeder
1 (biologische) citroen
1 snuifje zout
*product van Oxfam Fairtrade
Bereiding:
Laat de boter smelten op een zacht vuur, hang
de zakjes rooibos thee er in en laat dit zo 15
minuten staan, duw de zakjes daarna wat aan
voor je ze uit de boter neemt. Meng de suiker, de
vanillesuiker, en het snuifje zout; voeg de eieren
één voor één toe en meng dit tot het beslag
bleek is geworden, daarna de gesmolten boter
en de honing toevoegen. Zeef de bloem met
bakpoeder in het beslag en meng tot een zacht
deeg. Rasp er vervolgens een beetje citroenschil
bij (enkel het geel). Giet vervolgens het deeg
in een spuitzak en laat een half uur rusten in
de koelkast. Verwarm de oven voor op 200 à
210° C. Vul de madeleine vormpjes niet te vol
(ze rijzen nog), en bak ze zo’n 15 minuten. Laat
vervolgens afkoelen en serveer ze lauw-warm,
zo zijn ze het lekkerst.

Frans Hennissen kampioen bij de kaarters.

KWB koos een nieuw bestuur. Op de foto van links beginnend: voorzitter Walter
Janssens, secretaris Leon Vincke, feestelijkheden Roel Van De Perre en penningmeester
Rudy Burm. Wie wil weten wat KWB zoal doet kan terecht op het net: www.melsele.tk

Schreeuw om
menselijkheid en
beschaving.
B-Asiel in Beveren wil zorg dragen
voor alle inwoners in Beveren die om
één of andere reden nood hebben aan
medische, sociale of financiële hulp en bij
overheidsinstellingen niet meer kunnen
aankloppen. Maandelijks worden er aan
deze mensen o.m. voedselpakketten
bedeeld. Deze groep mensen groeit in
Beveren gestaag. De hulp van B-Asiel
gebeurt voor alle mensen, ongeacht hun
leeftijd of afkomst. Wat onlangs gebeurde
met Marie-Claire is een staaltje van
onmenselijkheid en een totaal gebrek aan
beschaving dat de overheid opvoerde ten
opzichte van de meest kwetsbaren in onze
gemeenschap, nl. de vluchtelingen en
asielzoekers.
Op 10 januari ll. werd Marie-Claire,
vluchtelinge uit Congo, in haar huis
opgepakt en geboeid meegevoerd naar het
politiekantoor van Beveren. Dit gebeurde op

bevel van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Vorig jaar werd ze opgenomen in het
ziekenhuis voor behandeling van een
trombose. Ze moet sindsdien de nodige
medicatie nemen. Bij haar arrestatie(!)
kreeg ze niet de tijd om deze medicatie
mee te nemen. Later op de dag is ze
overgebracht naar het gesloten centrum
in Steenokkerzeel. Daar verbleef ze 3
dagen en de roep om haar noodzakelijke
medicatie bleef zonder gevolg ook al
drongen haar geneesheer en advocaat ten
zeerste aan. Na drie dagen, werd MarieClaire om 2 uur ’s nachts vrijgelaten. Met
hulp van vrienden kon ze dan Beveren
bereiken.
In de folder van B-Asiel lezen we:’B-Asiel is
en vereniging met zetel in Vrasene, Dorpsdam
42/3. De vereniging werkt uitsluitend met
vrijwilligers. B-Asiel kiest voor zorgzaam
samenleven ondanks en dankzij verschillen
tussen mensen. Het hoofddoel is tijdelijke
steun verlenen aan mensen in nood. Er wordt
voedsel bedeeld van de voedselbank aan zo’n
90 families in Beveren. Daarnaast is er een
maandelijks ‘restaurant’ waar gekookt wordt
met en voor mensen uit de doelgroep.

Voorste rij: Urbain Van Remoortere, Frans
Hennissen(kampioen), Pierre Cleys.
Tweede rij: Jaklien Covents, André Van Bogaert,
Danny Van Orden, Maria Van Bogaert, Gilberte
Cappelle.
Achterste rij: Marc De Clerck, Romain Van de
Velde, Henri Van Olmen, Marie-Louise Geldof,
Patrick Vandermeulen, Frans Schrooyen, Elza
Bicqué, Roger Van den Bossche

Op 16 januari ll. had de viering plaats van de Melseelse kampioen bij de kaarters ‘Troef
moeten we zien’. Frans Hennissen mocht deze trofee in ontvangst nemen op de jaarlijkse
teeravond. De club is gehuisvest in Café Svelta en telt ruim twintig leden. Op de foto zie
je de leden van de club met in het midden een glunderende kampioen. Frans is al 21 jaar
lid van de club en het was de eerste keer dat het hem lukte om de titel te behalen. Proficiat
Frans!

Voor het jaar 2012 is dit het eerste nummer dat je in handen krijgt. Alvast bedankt voor
het herabonneren!
Ben je een nieuwe lezer, dan wensen we je veel geluk met dit tweemaandelijks pareltje
van Bombardon. (Eigen lof mag al eens stinken.) We willen als redactie goed zorg
dragen voor deze traktatie met telkens 8 pagina’s Melseels nieuws: onze eigen mensen
in de kijker, spraakmakende interviews of bevragingen, persoonlijke verhalen, handige
cultuurnieuwtjes van dichtbij en een knipoog naar de ruimere wereld. Bombardon wil de
nummer 1 zijn voor elke Melselenaar om in een goeie stemming te geraken of te blijven.

