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Zo leeft de Aardbeienlaan
Geschiedenis van de
Aardbeienlaan.

Op donderdagavond 12 april om 18.21u liep bij de
brandweer van Beveren een alarm binnen: “Trein
ontspoord op de lijn Antwerpen-Gent tussen Beveren
en Melsele.” De ravage was groot. We brengen een
ooggetuigenverslag op pag.6
(foto van Yoni Proost. www.112antwerpen.be)

De aardbeienfeesten bestaan dit jaar 50 jaar. Dat zal
niet onopgemerkt voorbij gaan. De koning komt zelf
zijn aardbeien halen en het programma is om U tegen te
zeggen. We laten in deze Bombardon heel wat werkers
aan het woord van vroeger en nu. Je leest er alles over op
pag.7

Dat Melsele een vioolbouwer heeft zullen er niet veel
weten. Anton Somers is de naam. Zijn kunstambacht
wordt lyrisch bezongen op pag.3

We gaan geen ingewikkelde
ethymologische uitleg
verzinnen om de afkomst van
deze straatnaam te verklaren.
In Melsele niet over een
dergelijke straatnaam
beschikken, dat zou pas een
schande zijn.
Wat misschien minder is
geweten: de verkaveling
werd gerealiseerd op
het tuinbouwbedrijf van
aardbeienkweker Ward
Vercauteren, ooit nog
burgemeester van het toen
nog zelfstandige Melsele.
De straat werd ontwikkeld
in de grote verkavelingsgolf
eind jaren ’70 en begin
jaren ’80. Een aantal jaren
geleden werd een laatste
deel aangesneden waardoor
de straat langs twee kanten
in een U-vorm uitkomt op de
IJzerstraat.
Aardbei zelf leunt dicht aan
tegen de Duitse vertaling
‘Erdbeere’. Dat verwijst naar
de groeiwijze: dicht bij de
grond. Gecombineerd met
het franse ‘baie’, wat vrucht
betekent, is dit de populairste
verklaring van het woord.
Een andere kijkt naar de
Latijnse woorden ‘fragaria’
(= zoete geur) of ‘fragare’
(= welruikend). Dat legt
ook de link met vertalingen
in het Frans (= fraise),
Spaans (= fresa) en Italiaans
(= fragola). De Melseelse
fonetische schrijfwijze en
correct uitspraak is ‘ieirebees’.
Bron: Buizelendam (Gerda
Drieghe, 2004) en Het
dialect van Beveren en zijn
deelgemeenten (Herman
Cools, 2000).

Kathleen Vercauteren en Cindy Van Cotthem, van het straatcomité ‘De Bees’.
Kathleen: Wij wonen hier van 2004. Mijn moeder is afkomstig van Melsele, maar
ik ben opgegroeid op Linkeroever. Mijn man en ik hebben een tijdje in Antwerpen
gewoond. Toen we kinderen kregen wilden we echt op de buiten gaan wonen.
Cindy: Ik ben van Sint-Gillis, mijn man van Brasschaat. We zochten een plek ergens
tussen die twee plaatsen zodat we niet te ver van de grootouders van onze kinderen
zouden wonen. Zo zijn we in Melsele terecht gekomen. Kathleen en ik leerden elkaar
kennen als overburen. We bleken heel wat gemeenschappelijke kennissen te hebben en
we hadden beide kleine kinderen.
Kathleen en Cindy: We kwamen op het idee om een Halloweentocht te organiseren
voor de kinderen van de buurt. Zij moesten zich verkleden en schminken. In elke
brievenbus hadden we een briefje gestoken met een theelichtje erbij. Wie graag had
dat de kinderen verkleed langskwamen kon ’s avonds dat kaarsje aan het raam zetten.
Het was een succes. Daardoor kregen we zin om nog dingen te organiseren. Zo zijn we
met dat straatcomité begonnen. We komen met elf mensen enkele keren per jaar samen
om te brainstormen, de taken te verdelen, en op de dag zelf komen nog extra mensen
helpen. Wat hebben we al gedaan? Een fotozoektocht in de buurt, een Spaanse avond,
een brunch met een concertje erbij, een bierproefavond, paaseieren rapen voor de
kinderen en bingoavond voor de ouderen, enz. Onze bedoeling is om zowel voor jong
als voor oud activiteiten te organiseren. Zodat de mensen van de ‘oude’ en de ‘nieuwe’
Aardbeienlaan geregeld samenkomen. En dat lukt goed. We wonen hier heel graag.
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Bart en Lies Van Dosselaer-Hens met dochtertje Jade.

De aardbeienlaan was het voorbije jaar de
slimste straat van Melsele. De bewoners
waren er erg fier op en sommigen vinden
het spijtig dat dit bordje niet mag blijven
hangen.

Het is hier echt rustig wonen. We werken mee in het wijkcomité en naar gelang van
wat er georganiseerd wordt, is er meer of minder belangstelling. Soms is dit eerder
gericht naar jongeren, soms ook naar de ouderen. De Spaanse avond was succesvol
toen alles in het teken van Spanje stond: salsadansen, Spaans eten en drinken. We
leren mekaar zo beter kennen en dat is plezant. Als we paaseieren gaan rapen met de
paashaas dan heb je vooral de kinderen mee. Als we een praatcafé opzetten dan bereik
je wel iedereen. We zijn nog een jong comité.
Lees verder op pag.2



worden. De mensen zagen ons als indringers uit de stad en we werden een beetje genegeerd.
Maar gaandeweg is dat gebeterd.
François: Via mijn werk op een bedrijf in de polder en mijn hobby, filmen, leerden we hier
mensen kennen. Nu wonen we hier heel graag.

Paul en Hilda Kiel-Van Bogaert.
Het eerste deel van de straat zijn ze beginnen bouwen in 1968. Wij hadden het derde huis
hier. We kwamen destijds wel bijeen als er problemen waren die de hele wijk aangingen,
maar het was niet gestructureerd. ‘De Bees’ bestaat al zo’n jaar of 5. Het ‘nieuwe deel’
van de straat, met jonge mensen, kwam het ‘oude deel’ uitnodigen om mee te doen. De
activiteiten hebben dan ook plaats op verschillende locaties. Er is een grote variatie in
het aanbod. Met Halloween verkleden de kinderen zich en mensen die meedoen, zetten
een kaars buiten als teken van welkom. Er wordt ook wel gedacht om aan te sluiten bij de
Statiefeesten met o.m. een garageverkoop. Zo’n comité bevordert de verstandhouding tussen
de bewoners. Toen Louis Van Esbroeck 60 jaar getrouwd was, hebben we z’n huis versierd.
Zoiets gebeurt spontaan. In 2003 zijn de eerste huizen gebouwd in het nieuw gedeelte, maar
toch is het een rustige wijk gebleven. We wensen niet meer dan dat de huidige sfeer en
verstandhouding mag blijven voortduren. Voor Melsele in zijn geheel, wensen we dat haar
authenticiteit mag groeien. Met de treinontsporing sprak men toch ook over Melsele en niet
over Beveren. Je ziet, Melsele verstevigt meer en meer haar identiteit.

Louis Van Esbroeck en Julienne Franssens.
Louis is afkomstig van het huis op de hoek van Gentstraat en de IJzerstraat, zijn vrouw
Julienne komt van Beveren. Louis’ ouders waren fruiteniers. Aan de overkant, waar nu de
Boomgaardstraat is, lag toen Louis jong was een grote boomgaard vol hoogstambomen.
Zijn vader pachtte die grond en begon er later aardbeien te kweken onder glas, nadat de
fruitbomen waren gerooid.
Julienne: Toen ik hem leerde kennen, had ik alleen nog maar aardbeien op mijn bord gezien,
maar nog nooit op een struik. Toen ik dan moest mee helpen plukken, was ik er rap mee
weg.
Louis: Het bedrijf werd te klein voor twee gezinnen en ik ben ander werk gaan zoeken.
Nadat wij heel wat jaren hadden gehuurd, besloten we te bouwen, op deze verkaveling.
We konden juist het laatste perceel (in het oude gedeelte van de Aardbeienlaan) kopen, in
1969. Ik heb dit huis samen met mijn schoonbroer gebouwd. Zelfs onze kinderen hebben
meegeholpen. In het begin begon ik elke dag met mortel te maken. Dat was een heel karwei.
Nadat we een betonmolen op de kop konden tikken, ging het heel wat rapper vooruit.
Onze hof was nogal klein, maar nadat de akker van boer Désiré De Paep ingesloten was
geraakt konden we daar een stuk van kopen en hadden we toch een grotere hof. Ik ben altijd
blijven hovenieren. Dat blijft er in zitten. Ik had lange tijd een stuk bij Het Werk van den
Akker en later op de Grote Baan.
Julienne: Dit is een goede wijk. We wonen hier graag. Toen wij 60 jaar getrouwd waren,
hebben ze heel onze hof gekroond. Als er iets te doen is, gaan we er altijd naar toe.

Dirk Van Esbroeck en Ilse De Meulenaere.
We hebben hier in ’91 gebouwd op een perceel dat nog vrij was. We waren hier bij de
jongsten. De meeste mensen waren jong gepensioneerden. Na de brand bij houthandel Van
Acker, is er een nieuw stuk grond verkaveld en daar wonen nu weer meer jonge gezinnen met
kinderen. Het zijn enkele van die jongere buren die begonnen zijn met een straatcomité: ‘De
Bees’. Ze organiseren allerlei activiteiten, en we doen ook mee aan de quiz ‘Slimste straat
van Melsele”, waar we trouwens vorig jaar zowel de eerste als de laatste prijs wonnen!
Bij de inhuldiging van het naambordje ‘Slimste straat van Melsele’ was het weer feest. Een
sponsor plaatste voor een hele week een yacuzzi in de wijk, als prijs voor de laatste ploeg!

Noël Fyen woont ongeveer 6 jaar in de Aardbeienlaan, niet zo ver uit de buurt van zijn
ouderlijk huis in de Eikenlaan, samen met zijn vrouw en hun dochtertje Hanne.
Noël: Ik wou in Melsele blijven wonen. Hier in de Aardbeienlaan woon je overal kortbij en
toch heel landelijk. Ik word wakker met het geluid van de vogels en de koetjes en kan met
de fiets naar de tram of de trein. In het begin vroeg ik me af of er geen kloof zou ontstaan
tussen de jonge bewoners van het nieuwe gedeelte en de mensen in het andere stuk. Maar
dat is helemaal niet zo. Ik zit in het comité. Wanneer we iets organiseren voor de kinderen
komen ook de mensen van de andere generatie met hun kinderen en kleinkinderen. Dat is
heel fijn want zo ontmoeten ook die mensen elkaar, die hier samen zijn opgegroeid maar zijn
weggegaan uit de wijk. We hebben altijd tussen de 80 en 100 deelnemers aan activiteiten.
Iedereen apprecieert dat, kleinschalig en heel menselijk. Er is altijd veel hulp bij het
opbouwen en afbreken bij een festiviteit. Dan zijn de oudere bewoners altijd eerst op post om
de handen uit de mouwen te steken!

De brand bij houthandel Van Acker

François Van Dessel en Lisette Matthys.
Zij waren de eerste inwoners van de Aardbeienlaan. Ze woonden daarvoor in Antwerpen,
alhoewel Lisette haar eerste vijf levensjaren op de Poenjaard heeft gewoond.
Lisette: We wilden graag op de buiten komen wonen, en we wisten dat hier een verkaveling
kwam. Vroeger was hier een grote aardbeienakker van de vroegere burgemeester Eduard
Vercauteren, vandaar de naam Aardbeienlaan. Toen we hier in ’67 kwamen wonen, was de
elektriciteit, het water en het gas nog niet aangesloten. Maar we moesten wel verhuizen,
onze huur liep af. Dus moesten we bij buren in de IJzerstraat om water gaan en ’s avonds
verlichtten we met kaarsen. De gasmaatschappij bracht gas in bussen. Gelukkig was het in
de zomer en heeft het maar een paar weken geduurd. Ook de straat was nog niet klaar. Het
was een aardeweg met steenslag. In het begin was het niet gemakkelijk om hier aanvaard te

In augustus 1991 brak brand uit bij houthandel Van Acker, vlak naast de Aardbeienlaan.
Het was een zware brand die het hele bedrijf in de as legde.
François Van Dessel: Wij waren juist aan het inpakken om op reis te gaan. De
bedrijfsgebouwen kwamen tot vlak achter ons huis en de vlammen gaven een geweldige
warmte. Omdat de brandweermannen zich moesten bezighouden met een mazouttank die
zou kunnen ontploffen, heb ik de brandslang overgenomen en heel de tijd onze gevel en
die van de buren besproeid om die af te koelen. Plastic dakgoten en platen smolten en dat
droop langs de muur naar beneden. Al onze sparren waren ook kapot door die hitte. Er
was heel veel rook en het zagemeel vloog in de lucht. Af en toe waait dat nog van tussen
onze dakpannen.
Dirk en Ilse Van Esbroeck: Wij woonden hier nog maar enkele maanden. Het was wel
spectaculair, buiten in de straat voelde je de warmte. Nadien is de houthandel verhuisd
naar Beveren en is heel dat stuk ook verkaveld. Zo maakt de Aardbeienlaan, die vroeger
doodliep, nu een U-vormige bocht en komt terug uit in de IJzerstraat.


De vioolbouwer.
Wat deze foto treffend illustreert, is de schoonheid van het ambachtelijke.
Het heeft mij vaak getroffen hoe mooi de beweging en de lichaamshouding
kunnen zijn van een mens die aan het werk is. Eenvoudig en trefzeker:
het juiste gebaar bij de juiste arbeid. Iemand die aandachtig zijn ambacht
beoefent, kan dat hebben, dat soort geconcentreerde discipline dat naar
een hoog niveau van perfectie voert.
Ook gemechaniseerde productie kan perfectie hebben, maar die is
van een andere soort en eventueel van een andere schoonheid. Bij
een ambachtelijke realisatie staat de duim van de maker erin, ademt
het persoonlijke ritme van zijn leven erdoor. De mens die het ambacht
beoefent , staat doorgaans in een lange traditie van tijd die de methode
om dit of dat te maken geslepen heeft tot haar eenvoudigste, meest
efficiënte vorm.
Hoezeer is dat het geval bij zoiets als het bouwen van muziekinstrumenten,
in casu een viool, instrument dat vrijwel automatisch een idee van uiterste
verfijning oproept. Om het te beheersen is gedegen muzikaliteit vereist.
De bouwer hoeft de speler niet te zijn. Maar wat zijn handen verlaat om
andere handen te vinden, dient voor die andere handen (en oren vooral)
een klank te ontwikkelen die hart en geest kan beroeren tot verzadiging.
Dat is het wonder van de instrumentenbouwer, zijn rol is dienend: dat
hij zijn beste kunnen aanwendt om iets te maken waaruit een ander
ontroering kan te voorschijn toveren uit wat nog iemand anders in
mysterieuze tekens op papier heeft gezet. Het is een geheimzinnige
drievuldigheid die de muziek tot stand brengt.
Dit ambachtelijk werken veronderstelt veel weten. Over klank
bijvoorbeeld. De bouw van violen die in de zestiende eeuw in Italië
ontstaan is in stadjes als Brescia en Cremona is één zoektocht naar de
perfecte klank. Eén ontdekkingstocht ook van gissen en missen en dan toch
realiseren. Avontuur van handen en geest.
Je moet ook veel ontdekken over hout. Over geschikte houtsoorten en
hun bewerkbaarheid. Dat fijnspar (vurenhout) bijvoorbeeld het beste
bovenblad levert, gecombineerd met een onderblad van esdoorn. Terwijl
men voor stemsleutels en snaarhouders vaak ebben verkiest.
Je moet je oren ontwikkelen om te kunnen horen hoe dun je bodem
en topblad moet schaven om ze op mekaar af te stemmen, eindeloos
geduldig, millimeterprecies. Want het hout heeft zijn eigen klank en je
moet er zachtjes op kloppen om die te horen en gevoel te krijgen voor het
materiaal waar je mee werkt.
Je moet leren over de eigenschappen van lakken om ze voorzichtig, laag
na laag, geduldig aan te kunnen brengen, indachtig dat ze niet alleen het
instrument kleden met kleur en glans maar ook de klank. Een teveel of te
weinig kan hem verknoeien. En dat zou zo jammer zijn.

Damesvolleybal De Mops. Boven: Mieke Lambers, Annemie Heyrman, Nele De Coninck,
Katelijn Van Hove. Onder: Miranda D’Hooghe, Martine De Smedt, Karolien Janssens,
Kristel Schelfhout. VC.Mops eindigde in de 4de afdeling Sportavolleybal Antwerpen als
eerste en dit zonder één verliesmatch ! Proficiat !

Want oude bomen van meer dan 200 jaar soms, zijn gesneuveld hoog in
de Alpen of in de Karpaten om instrumentenhout te worden. En voor zij
in de handel kwamen, hadden zij vijf jaar droogtijd nodig om daarvoor
geschikt zijn. Hun leven zingt door het vioolspel heen.
Misschien kennen wij het best de namen van de Italiaanse vioolbouwers
uit het verleden. Amati, Stradivari, Guarneri … de namen klinken als
klokken. Er is intens gezocht naar het geheim van hun klank tot in onze
tijd toe, nu men de computer kon inzetten om hen na te bouwen...
In Italië verscheen ook het eerste boek over vioolbouw, in 1782 , van
Antonio Bagatella uit Padua. De viool werd er een hofinstrument.
Midden 17e eeuw werd ook bij ons “à l’Italienne” gebouwd. Tevoren
hanteerde men hier een veel eenvoudiger versie: de rondtrekkende
muzikanten bouwden hun eigen instrument dat door hun manier van
leven alleen al niet zo verfijnd kon zijn. Misschien gingen hun violen op
andere voorbeelden terug, zoals de Mazanki uit Polen omdat Poolse
speellieden zeer in trek waren in Noord-Europa en er veel onderlinge
beïnvloeding was . Het ging om instrumenten voor de volksmuziek.
Er bestond ook een belangrijke Duitse traditie die mogelijk zelfs aan
de basis ligt van de Italiaanse ontwikkeling en ook aan deze van de
Nederlanden. Maar de Italianen vonden een eigen, later zeer invloedrijke,
weg. Ook wij hebben belangrijke vioolbouwers gehad, bijvoorbeeld in
Antwerpen maar in de 18e eeuw werd dat verleden tijd.
Toen er gezocht werd naar meer geluidsvolume vroeg dat allerlei
aanpassingen. Het instrument evolueerde daardoor tot het uiteindelijk
uitkwam bij de vorm die we nu kennen. Die schitterende vorm die aan
oude vruchtbaarheidsbeeldjes doet denken, gevonden in Griekenland
op de Cycladen. Beeldjes die aan een viool doen denken. Maar de
vrouwenfiguurtjes waren er eerst…
*De vioolbouwer op de foto woont in Melsele. Het is Anton Somers
uit de Sint-Elisabethstraat. Mooi toch om dat te weten en in het stille
voorbijgaan aan de muziek te denken die gestalte krijgt…?

Volleybalploeg de Volleydots. Boven: Carolien Dejonghe, Marlies Maes,Leen Daenen,
Charlotte d’Hollander, Lies Lambers. Onder:Sophie Panis, Julie Bral, Sigrid Muller. De
ploeg eindigde 6de in dezelfde reeks van kampioenenclub De Mops. Wemmenem,ook een
Melseelse ploeg, met o.m. Ria Allaert, eindigde 4de.


Samen sterk:

Chiro Melsele (deel 2)

In de vorige Bombardon kon je lezen hoe de
Chiro in Melsele het levenslicht zag, en hoe
het 50-jarige jubileum van Chiro Melsele
naarstig wordt voorbereid.
In dit tweede deel kregen enkele mensen
uit de huidige en vroegere Chiroleiding een
paar vragen voorgeschoteld.
Wat heeft Chiro voor jou betekend? Of wat
betekent het nu?
Paul Haentjens (groepsleider van 1961 tot
1965): Ik was daar toen van ’s morgens tot
’s avonds mee bezig. Alles in mijn leven had
te maken met de Chiro. Wat ik natuurlijk
ook geleerd heb is mijn plan trekken,
improviseren, oplossingen zoeken voor
praktische problemen. Bv. we waren op
vakantie en hadden geen afwasmiddel bij.
Ik herinnerde me van bij ons Chirokamp dat
we dan zand gebruikten om de vette borden
schoon te maken, en dat werkt inderdaad.
Iris Audenaert (groepsleidster van 1963 tot
1966): Als leidster moest je plots omgaan

met veel verschillende soorten kinderen.
Kinderen die het soms moeilijk hadden, en
nood hadden aan aandacht. Maar we kregen
veel dankbaarheid van die kinderen, onze
afdeling deed het heel goed en we hadden in
het gewest een heel goede naam.
Frans Verelst (leider van 1970 tot 1973): Ik
heb bij de Chiro alles geleerd. Op je tanden
bijten op kamp, ook leren roken en drinken
en op andere manieren je grenzen aftasten,
maar toch weer op je pootjes terechtkomen,
aardappelen schillen, sporten, sjorren
(deden we toen nog), zingen, volksdansen,
koken, vertellen.Chiro is ook een soort
opvoeding, anders dan die van de school of
je ouders, maar even belangrijk.
Danny Van Mullem (groepsleider van 1976
tot 1980): Chiro was voor mij de universiteit
van het leven. Voor mij was en is Chiro ook
niet iets vrijblijvend. Als je je engageert
als Chiroleider, ben je dat ook buiten de
zondag. Die ingesteldheid trekt zich door in
de rest van je leven, in je werk. Het betekent
nadenken, discussiëren, kansen geven, ieder
zijn zeg laten doen, los van zijn rang of
positie. In een Chirogroep staat of valt alles

met een goede leidingsploeg.
Dirk Van Esbroeck (groepsleider van 1980
tot 1983): Het samenhorigheidsgevoel. Het
samen spelen, het leren in groep werken met
respect voor de anderen. Wat ook gebleven
is dat zijn de vriendschapsbanden..
Gert Ryckaert (groepsleider van 1989 tot
1992): Nog vaak als we samen zijn met de
vrienden halen we verhalen van vroeger op,
vooral van de kampen. Zo’n kamp dat was
een soort eiland op zich, tien dagen lang kon
je jezelf zijn, zonder regeltjes van school of
ouders. Dat gaf een gevoel van vrijheid!
Nancy De Belie (groepsleidster van 1990
tot 1993): Chiro heeft me mee gevormd
tot volwassene. Ik heb er een grote
vriendenkring aan overgehouden, en ik ben
uiteindelijk getrouwd met Gert, die bijna
gelijktijdig groepsleider bij de jongens was.
Roeland De Meulenaere (huidig volwassen
begeleider): Van toen ik mocht, ging ik naar
de Chiro. Eerst 2 jaar bij de meisjes, ja, in
onze tijd waren de pinkels en de sloebers
samen, bij de meisjes dus. En ik ben in de
Chiro gebleven totdat ik vijf jaar leiding
had gegeven. Dus dat is zo’n 17 jaar. Dat is
een hele tijd van mijn leven, als ik het nu zo
bekijk. En wat voor tijd (nostalgische blik)!
Dorien Hernalsteen (huidig groepsleidster),
Anouk Suy (huidig leidster) en Machteld
Van Mieghem (huidig volwassen begeleider)
Dorien: Vooral vriendschap, vrienden maken
dat is het belangrijkste. En ook engagement.
Anouk: Je verantwoordelijkheid nemen.
Machteld: Kinderen worden vaak te
individualistisch opgevoed.
Anouk: In een nieuwe klas kan je er
vaak de kinderen zo uithalen die in een

Wat betekent Chiro voor Melsele?
Danny Van Mullem: Vijftig jaar is eigenlijk
nog niet zo lang. De meeste mensen die
ermee zijn begonnen kunnen er nu nog
over vertellen. En de Chiro is nog altijd
springlevend, ondanks de vele andere
mogelijkheden voor ontspanning.
Gert Ryckaert: Toen wij in de Chiro waren,
hoorden we soms ook wel negatieve
reacties. We zouden ‘straatlopers’ zijn. De
Chirojongens hebben wel steeds ups en
downs gekend. Maar vele vriendengroepen
blijven regelmatig samenkomen. Vooral als
we samen onze Chiroherinneringen ophalen,
voelen we ons weer even terug kinderen
Nancy De Belie: Veel van de mensen
die uit de Chiro komen zijn nu nog altijd
heel actief in het verenigingsleven en ook
bij activiteiten als het dorpsfeest en de
Palingfeesten zie je altijd heel wat mensen
met een Chiro-achtergrond.
Roeland De Meulenaere: Wel, de Chiro,
maar niet alleen de Chiro, brengt toch
wat meer kleur en leven in het dorp. Als er
ergens een handje moet toegestoken worden,
rekent men ook wel eens op de Chiro. Maar
het omgekeerde is ook zeker waar, als wij
eens nood hebben aan iets, staan er ook
steeds weer mensen klaar om ons te helpen.
Kijk maar naar ons mooie lokaal, zonder de
vele helpende handen, had het er wellicht
nooit gestaan!

Vind je dat Chiro de kinderen waarden moet
meegeven? Ook christelijke waarden?
Paul Haentjens: Pastoor Sabot zei altijd:
Als je de kinderen bereikt, bereik je ook de
volwassenen. Natuurlijk was het christelijke
heel belangrijk in die tijd. Maar hij vond
ook dat je kinderen heel veel andere dingen
kon meegeven. Zo had hij een systeem, dat
je lintjes kon verdienen, die je dan tussen het
schouderstukje van je uniform kon steken,
zoals bij scouts. Je kreeg bijvoorbeeld
een groen lintje als je
veel over planten en
bloemen wist, een geel
als je blokfluit had leren
spelen enz.
Danny Van Mullem:
Toen ik groepsleider
was, had ik wel eens
conflicten met de rest
van de leiding. Ik
hechtte veel belang aan
verantwoordelijkheid,
op tijd komen en zo.
Ik verwachtte van de
mensen die zich in de
leiding engageerden
ook die betrokkenheid.
Vrijblijvend kan je zo
iets niet doen.
Dirk Van Esbroeck: Als
de leidingploeg op een
De leidingsploeg rond 1990
geëngageerde manier
jeugdbeweging zitten.
omgaat met de kinderen en met elkaar, met
Dorien: Die nemen meer initiatief. Ik
daarin de basiswaarden die we allen kennen
merk dat ook tijdens mijn opleiding voor
zoals solidariteit, respect voor elkaar, elkaar
leerkracht, mensen uit de jeugdbewegingen
graag zien, eerlijkheid,… dan zullen de
hebben vlugger ideeën, doen ook meer
extra dingen, zijn origineler. Ze vinden
gemakkelijk spelletjes uit.
Pieter Van Esbroeck (huidig groepsleider),
Rick Smet en Salle De Blanger (huidige
leiders):
Rick: Chiro is zo wat alles voor mij, mijn
vriendenkring..
Salle: Je amuseert je met je makkers, je
kunt je uitleven. Maar je leert ook initiatief
nemen. Thuis doen je ouders dat meestal. In
de Chiro moet je echt dingen zelf doen.
Pieter: Je leert iets doen voor een ander
zonder er iets voor terug te krijgen, dat je
niet altijd een dank u moet krijgen als je
iets doet. Ook met elkaar rekening houden,
discussiëren.
Rick: Mensen die niet in de jeugdbeweging
zijn begrijpen soms niet goed, waarom je
een heel weekend je nestel afdraait voor zo’n
Steak Je Vol, zonder dat je daar zelf iets aan
verdient. Maar je leert erdoor zelfstandig zijn.

kinderen dit zeker overnemen.
Roeland De Meulenaere: Het is logisch
dat je de kinderen bij brengt dat ze respect
moeten hebben voor elkaar, dat ze eerlijk
zijn, enz. En ja, als je dat zo bekijkt, zijn dit
grotendeels christelijke waarden.
Dorien Hernalsteen: Dat gebeurt
automatisch. Chiro Nationaal brengt wel
een jaarthema aan, maar het enige wat wij
daar mee doen is het jaarthemalied leren en
zingen. Voor de rest zijn we er minder mee
bezig. We zijn daar ook vrij in, het is geen
verplichting. Vroeger lag het er dikwijls erg
dik op, maar we passen dat aan.
Anouk Suy: We vieren weer elk jaar de
Christus Koning viering (de feestdag van
Chiro, en oorsprong van de naam). Dat
willen we echt nog wel doen. We combineren
die Christus Koning viering ook met het
ontbijt ten voordele van de Jungle Kinderen
van (wijlen) pater Sidon Maes. Zo steunen
we die dag ook een goed doel.
Machteld Van Mieghem: Op kamp is er
altijd een gebed voor en na ’t eten, met soms
allerlei ludieke variaties.
Pieter Van Esbroeck: Met elkaar leren
omgaan, elkaar respecteren, niet pesten.
Salle De Blanger: Je leert iets volhouden.
In het begin ging ik niet zo graag naar de
Chiro. Mijn ouders drongen er op aan dat
ik het toch een tijd zou volhouden, dan heb
ik de klik gemaakt, en nu ben ik blij dat ik
gebleven ben.
Zoveel mensen, zoveel verhalen, zoveel
meningen. Enkele dingen komen altijd
terug: vriendschap, verbondenheid,
verantwoordelijkheid, engagement, en
natuurlijk ook veel plezier! Chiro heeft bij
veel Melselenaars een heel belangrijke rol
gespeeld in hun leven, en nu nog steeds.
Bombardon wenst hen allemaal een prachtig
jubileumfeest!!

Het jubileumfeest
Dit grote Chirofeest vindt plaats op
13 mei, in en om de Aardbeientent.
Op dit feest wordt het jubileumboek
voorgesteld, is er een grote receptie,
wordt er gezongen, gedanst, gespeeld,
kortom een niet te missen evenement
voor iedereen die ooit iets met Chiro
Melsele te maken gehad heeft.

Het jubileumboek
Het boek dat wordt uitgegeven ter
gelegenheid van 50 jaar Chiro kan nog
steeds besteld worden..Het boek zal
200 blz. tellen en kost 25 euro. Meer
info, ook over het jubileumfeest, bij
Frans Verelst, Eikenlaan 22 te Melsele.
Telefoon 03/755.00.70, 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
Rakkers op kamp in Zutendaal in 1989.

Ons dialect,
grappig en sappig.

Slachtoffer van de oorlog ‘40-‘45
Op de foto staat Martinus De Schepper met zijn boerenpaard Bertha en haar
twee veulens. Hij had toen reden om trots te zijn. Dat was in 1939.
”Een tweeling hebben bij de paarden is een zeldzaamheid”, vertelt Lucienne
De Schepper, (foto rechts):“Meestal is het tweede veulen dood bij de
geboorte. Mijn vader, Martinus, komt van de familie De Schepper in de
Koolputstraat. Die hoeve is door mijn voorouders in gebruik genomen in
1912. Dat is nu honderd jaar geleden. Mijn vader komt uit een gezin van 8
kinderen waarvan de moeder in 1917 haar man verloor. Ons paard op de
foto, is in ’t begin van de oorlog door een schrapnel geraakt. Ze kreeg negen
stukken ijzer in haar. We hebben ze op stal gezet en geprobeerd de wonden te
ontsmetten. Veearts Aps uit Kallo durfde met zijn fiets niet komen omdat de
Duitsers op de Melseledijk op alles schoten wat maar bewoog. Na 10 dagen
zagen we dat ons paard het niet ging halen en we hebben haar terug naar de
wei gebracht. We wisten dat ze ging sterven. Ze is daar ook begraven. Dat
moet zowat op de plaats zijn waar nu de Klaprozenstraat is. “

In de infoflash van de wijkgemeenschap De Vesten lezen we dat hun mooie en gerieflijke tent
gesneuveld is in een laatste stormachtige windvlaag tijdens de Nieuwjaarsperiode. Maar er is een
nieuwe professionele tent aangekomen..Iedereen kan ze komen bewonderen op zondag 6 mei vanaf
14 u. en genieten van een drankje.
Op 22 juli is er dan een gezinsfietstocht. Je kan alles volgen op www.wijkdevesten.be

Bank in parkje Dijkstraat/Schoolstraat

Banken in Melsele….
Je hebt ze in alle 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)

Goe nuus, slecht nuus
Wie da Meilsen nau nog nie wit liggen, die ee tlijste joar
nen diepe winterslaup gedaun. Amets woarewe vernoemd
atter fiel is narstad op de N49,E34 gelek asse da nau zeigen.
(Vamij mugdeda oek de ‘zandbaun’ of den ‘expresweg’
noemen, novenant hoedagge daself liefst et. Mar goed,
iederiën moet het verstaun è weten overwa damme klappen.
Dus vanaf nau alliën nog N49,E34.) De leiste weken gienget
nie over e fieleken of een botsingsken tussen iemand meete
vielo en iemand te voet, Meilsen was punt 1 in tnuus opden
tv. Nen traan van de rilsen gerokt. Gelukkig woaren der giën
slachtoffers. Mar alleman ken Meilsen nau wel. Kein oek
ies wistekijken. Volk datter liep! Kwiest nie datter zoeveel
zjoernaliesten in de streek woaren. En alle tellevieziestasjons
woaren der mee uldere groëte schotelantennenotto, zelfs
uit holland zoukder iënen. Die stiengen doar ne gulen dag
te wachten tottatter wa beweging kwam. Kpaas imijnagen:
die moeten toch veel tijd ein, want da kan hier toch nie rap
veranderen, zoë slagveld! Hoe moette doar aun beginnejong!
Die meinsen dien die bakken moesten opruimen, die
wiëirden ulder guul neig, maar om der nau ne gulen dag op
te stau kijken… en twas dennog zoe koud. Mar iederiëen wit
Meilsen nau liggen. En tsowel ies keunen datter achteriëen
nog wa nuus te raupen valt. Mar da kan aarger zijn. Vaveur
in de Kollesoekstraat, bots talven in tdurp, staut al moonden
een uis alf in afbrauk. Achevaniet gevoarlek wilt spreken,
awel, demmoete ies gau kijken. Tak deraf, ruitekapot,
glaspinnen zoemar veurt pakken, persjengs die vervrongen
hangen, deuren opegebroken… We zijn van achterden
oorlog, en ik weet nie goed oe datta is, maar tis persies of
der eden bom ingeslaugen. Tegewie moetewe da nau gau
vertellen om der rap verandering in te bringen? Ksijn benaut
atter ies kinderen igerauken en ulder neig ziër duun. Of
jongemeinsen dien op verkenning gaun. Mee zoe-iet zowwe
toch nie giëiren in de gazet kommen?
Misschien pazeze nau wel: zaugeman, geddal oonderd
zoonder tellen, mar kseiget toch mar. Steldau veur:
‘Spookhuis in Melsele …’ Dassou toch niemand willen? En
aja, swinst dammetter nau toch over ein: wij spreken van
Meilsen, Meilsen mugde zoë noemen hee, keint giesteren
gezien. In Bauzel is e klaa museumken. Der ieng een
groëte koart van Vlonderen, echt een gule, guulou mar een
geweildig schoëne. Der stiengen alle durpen op gelek asse
in 1500 genoemd wieren. Veur Belsele stieng der Belsele,
veur alle andere durpen mee ‘sele’ vanachter was da zoe
gebleven, alliën veur Meilsen stieng doar nie Melsele, mar,
en kik nau goe: ‘Melsene’. Straf hee! Nau gij en den ik
weer!
Amets: soms
Novenant: naargelang
Tnuus: het nieuws
Rilsen: rails
Stiengen: stonden
Ze wiëirden ulder neig: ze deden erg hun best
Persjengs of persjens: rolluiken
Ksijn benaut: ik ben bang
Neig ziër duun: erg pijn doen
Bots talven in turp: omzeggens midden in het dorp
Geddal oonderd zoonder tellen: je hebt al honderd zonder
tellen, stop maar al met zagen of praten
Swinst: terwijl

Korte fototentoonstelling
Hendrik De Graef is sinds 1982 amateurfotograaf. Hij trok
met zijn fototoestel op pad om het dagelijkse leven op het
land vast te leggen. Het Waasland in al zijn schoonheid,
boeren aan het werk, dieren op het land. Na 30 jaar
heeft hij een rijk fotoarchief. Hendrik werkt niet digitaal,
zijn foto’s zijn niet bijgewerkt maar getuigen van echt
vakmanschap. Een overzicht van zijn werk is te zien in
het hoevegebouw van Hof ter Saksen op zondag 24 juni
van 14 tot 18uur. Slechts 1 dag.




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 Gerda Van Royen en Luc De Wreede.
(buren uit ‘Zo leeft de Poenjaard’nr 162).
2 André Van Haute en Herman Janssens.
3 Irène De Prins.
4 Luc Andries

De gemeenteraad besliste
28 februari
- Chiro Ieweko krijgt een renteloze lening van
140.000 euro op 20 jaar voor het bouwen van hun
nieuw lokaal in Melsele. De meisjeschiro krijgen
daarnaast ook een toelage van identiek hetzelfde
bedrag. De werkzaamheden, in het gebied tussen
de Kalishoekstraat en Burggravenstraat, aan het
Duvelsdammeken, zijn in volle gang.
27 maart
- De Schaarbeekstraat tussen het kruispunt met
de Biestraat en het binnenrijden van de wijk Den
Es, verandert van naam. Ook deze straat wordt
Heirbaan.

Cijfers over de bevolking en Burgerlijke Stand in Beveren op
31 december 2011.
Geboorten op het grondgebied:5, geboorten buiten de gemeente: 486, geboorten in het buitenland:2
Aantal huwelijken:186. (is 25 huwelijken minder dan in 2010)
Echtscheidingen: 103.(is 11 meer dan in 2010)
Overlijdens: 397(48 meer dan in 2010)
Aantal inwoners Groot-Beveren: 46 743(op 31.12.2011)
Aantal inwoners Melsele:10 430(op 31.12.2011 en 146 meer dan in 2010) Voor de andere deelgemeenten is dit:
Beveren:20 072, Doel:191, Haasdonk:4 165, Kallo:2 157, Kieldrecht:3 850, Verrebroek:1 900, Vrasene:3 978.
Aantal personen per nationaliteit(meer dan 10): Duitsland:39, Spanje:26, Frankrijk:47, Polen:137, Portugal:49, Roeme
nie:31,Nederland:362, Servie: 62, Joegoslavie:13, Russische Federatie:20, Tsjechische Republiek:12,
Verenigd Koninkrijk: 33, Bulgarije:13,Filipijnen:12, Thailand:26, Turkije:15, Nigeria:10,
Togo:10,Marokko:24,Brazilie:18, Macedonie:71, Vluchteling:19.
Aantal woningen in Melsele:4 049.
Afgelegde verklaringen:wijze van begraven:46, afstand van organen:35, verklaring wettelijk samenwonen:432.

Uit het schepencollege
13 februari
- Er wordt akkoord gegaan met de uitbetaling van
148.261,99 euro aan de vzw Lokaalbeheer Chiro
Ieweko, de Melseelse meisjeschiro voor het bouwen
van hun nieuw lokaal. Een renteloze lening van
140.000 euro wordt nog voorgelegd op de raad.
- Op 25 mei zal de derde rit van de Ronde van
België aankomen in Beveren.
- Er wordt principieel akkoord gegaan om een
ontwerper aan te stellen om een parking aan te
leggen bij de sportzone van Melsele. Dit dossier
komt nog wel eerst op de raad.
27 februari
- De plannen voor het bouwen van een
meergezinswoning op Kerkplein 17 en 18 (vroeger
bakkerij Stevens) zijn tijdelijk gedwarsboomd. De
dienst onroerend erfgoed gaf immers een negatief
advies.
5 maart
- De verbindingsstraat, in een nieuwe verkaveling,
tussen de Pauwstraat en Perzikenlaan gaat in ieder
geval al niet ‘Ponjaard’ heten. Logisch, want de
verwarring met de wijk Poenjaard even verder op
zou rap gemaakt zijn.
- Het voorstel van de Fietsersbond om een veilig
alternatief voor de fietser te maken aan de Dijkstraat
komende van en in de richting van Kallo wordt
afgedaan als niet realistisch.
2 april
- Het college geeft ongunstig advies voor het
bouwen van 5 windmolens langs de E17, waarvan
2 op Bevers grondgebied. Het college en de dienst
stedenbouw argumenteren dat deze voor de nodige
hinder zullen zorgen bij de naaste omwonenden.
Onlangs werd ook een andere aanvraag geweigerd.

Treinontsporing in Melsele; een ooggetuigenverslag
‘Met de trein zou je er al zijn’, of ‘met te trein is altijd een beetje reizen…’
Maar niet in het weekend van 12-13-14- april. Dan was je eraan voor de moeite.
Op donderdag 12 april werden de sporen ingenomen door een hoop schroot: containers, die kris kras door elkaar
lagen. Hoe ze van de rails gedonderd zijn is nog steeds een raadsel, ze zijn er nog niet uit, maar ik weet wel: we
zullen mee betalen. Het is een lawaaierige bedoening die containertreinen. Donderdag 12 april stond ik gewoon
naar de trein te kijken. Ik dacht bij mijzelf: nu is het er toch een beetje over met dat lawaai! Terwijl ik het zo aan
het denken was, zag ik containers omhoog gaan, naar voren vallen en de palen met de bedrading rond die
containers slingeren. Daarbij was ook nog veel lawaai maar dat is mij een beetje ontgaan. Mensen die verderop
wonen en kwamen kijken wat er gebeurd was, spraken van een harde klap. Onze straat werd voor een paar
dagen een bedevaartsoord. Soms leuk omdat ik mensen zag, die al een tijdje uit het gezichtsveld verdwenen
waren en waarmee ik dan weer kon bijpraten. Maar ik maak mij de bedenking: nu was het een goederentrein
zonder gevaarlijke producten. Wat als het ‘s nachts was gebeurd? Dan rijden er wel zulke treinen met gevaarlijke
producten! Hoe hadden
ze het moeten oplossen
met hun takels en zware
kranen in een straat waar
je nauwelijks kunt rijden?
Gelukkig is alles gewoon bij
blikschade gebleven maar
het gaat vele duizenden
euro’s kosten en wie zal
die moeten ophoesten?
Ondertussen is het weer
in orde met de sporen en
zijn ook de wagens en de
mensen van de media uit
ons landschap verdwenen.
En met de trein is het altijd
een beetje reizen...
Wies Truyman

Foto:Yoni Proost ( www.112antwerpen.be )


50 jaar aardbeienfeesten: een Koninklijke uitgave.
Jos Aps
De aardbeienfeesten hebben hun naam te danken
aan de zoete vrucht die in de Melseelse grond
uitstekend gedijde. Jos Aps weet het precies uit te
leggen hoe die cultuur ontstaan is.
“Dr. Smet, de dorpsdokter van toen en stichter
van Het Werk van de Akker, stond mee aan
de wieg van de Melseelse aardbeiencultuur.
In de jaren 20-’30 van vorige eeuw trokken
velen van onze inwoners, naar Antwerpen om
er als dokwerker aan de slag te gaan. Volgens
de geestelijkheid van toen was dit het begin
van zedelijk verval en ook het gevaar van het
socialisme kwam daarbij om de hoek kijken.
Dr. Smet en de pastoor begonnen aan een
tegenoffensief door de aardbeienteelt in Melsele
sterk te promoten. Landbouwers met veel
kinderen werden aangespoord om aardbeien
te kweken onder glas (éénruiters). In die tijd
kostte en kilogram aardbeien tot 35Bef op de
markt. Dat bracht veel geld op en hield vele
landbouwerszonen uit de stad weg. Melsele is er
wel bij gevaren. Pastoor Ivens organiseerde vanaf
1954 gedurende 3 jaar een aardbeienstoet met
het offeren van de aardbeien aan O.-L.-Vrouw
van Gaverland. Maar zo’n aardbeienstoet was
erg duur. Dit was niet langer houdbaar. In 1962
zochten de fanfare De Kunstliefde, turnkring
Jong Waasland en voetbalclub Svelta naar een
groot gezamenlijk evenement om geld in de kas
te krijgen. Raymond Melis ging op verkenning
in Duitsland naar de Oberbayern Feesten.
Op een eerste vergadering werd de naam
aardbeienfeesten gelanceerd naar het voorbeeld
van de Oberbayern Feesten in Duitsland. De
eerste jaren waren dan ook bierfeesten met
optreden van een Tiroler orkest.”
Door de vele contacten met de pers kon Jos
Aps gemakkelijk bekendheid geven aan de
aardbeienfeesten.
“De prinses werd gekozen volgens een
strak schema naar het voorbeeld van de
druivenprinses in Hoeilaart. Van belang waren
de spraakvaardigheid, de algemene ontwikkeling

en de kennis van de aardbeiencultuur. De
verkiezing van de prinses was jaarlijks een
hoogtepunt van de feesten. Aan de feesten
werd ook vele jaren een handelsbeurs
gekoppeld en een tentoonstelling van de
Melseelse kunstkring ’De Meiboom’. Op het
programma stond o.m. een intergemeentelijk
spelprogramma tussen Zwijndrecht, Kallo,
Burcht, Beveren en Melsele. Verder was
er een autozoektocht en een feestmarkt.
De onkosten werden echter te groot en bij
de fusie nam de gemeente Beveren de tent
voor haar rekening en verdere logistieke
steun. In de jaren ’80 sprongen de tuinders
mee op de kar met Frans Van Moere, Unizo
met Paul De Rijck en Ebes zorgde voor een
leskeuken waar KVLV en Markant aan de slag
gingen. Er kwam ook via Robert Blommaert
inbreng van het ministerie van Landbouw. De
aardbeienfeesten kregen met die inbreng een
ware zuurstofkuur. Toch werd 1988 financieel
een dieptepunt; slecht weer en weinig volk.
De voetbal trok zich terug en Omer Melis
stopte als voorzitter. Julien Weekers en
Julien Cools namen de fakkel over. Er werd
onderhandeld met de gemeente Beveren en er
kwam meer steun. Met onze aardbeienprinses
trokken we naar Hoeilaart (druivenprinses),
Gerdingen (nachtfee), Ieper (Kattenprinses),
Izegem (schoenenprinses), Westvleteren
(Molenprinses), Heule (Tineke van Heule),
Kruishoutem (eierkoningin), Sint-MariaHorebeke (kaasboer), Niel (Baksteenprinses).
En delegaties van die gemeenten kwamen ook
naar ons.”
Na 30 jaar inzet voor de feesten stopte Jos ermee.
De seniorennamiddag bleef hij echter verder doen.
Presenteren en zelf zingen, dat lag hem goed. Zijn
topnummer bij de bejaarden was zonder twijfel “Ik
heb eerbied voor jouw grijze haren…”
Tot 1988 bleef Jos Aps presentator. Het pakkendste
moment van de feesten zal Jos nooit vergeten. Will
Tura, die vele jaren de grote vedette was, ging op vraag
van Jos mee naar de familie Brijs in de Kloetstraat.
Daar zong Will Tura voor de zwaar zieke Magda.
“Het was een moment om kippenvel van te krijgen.”

foto comité: van l.n.r.: Kris Rijckaert, Els Cools, Georges Braem, André Van Haute, Luc Van Haelst,
Karel Heyrman, Jacky Van De Perre, Katleen Van Broeck, HermanJanssens. Niet op de foto: Paul
Melis en Wouter Weekers.

Alois Verbruggen en Claudine Hubert
Alois Verbruggen maakte de feesten mee van bij de start. Hij tapte de pinten en Claudine spoelde ze
schoon.
Alois: ”Samen met Willy Cools en Adolf Weekers maakten we het podium voor de muzikanten. Als
we hout te kort hadden reden we er om naar Roger Van Acker. Om een dansvloer reden we met Emiel
Felix naar Stekene. De feesten duurden 10 dagen. Guske Lancier was 10 jaar de vaste presentator. In
de namiddag was er schieting op 4 wippen en vogelpik gebeurde op 6 pikborden. De saxofoonfanfare
van Zwijndrecht trad ook op met Gerard Van den Eeckhout als speciale muzikant. Hij speelde Il
Silenzio en heel de tent ging uit de bol. Er was ook een optreden van een groep catchers, maar dat
kende weinig bijval. Toen er een middenstandbeurs bij kwam werd de tent ’s nachts bewaakt door
Ciske Willems en Leon Buytaert. Zij spoelden ’s nachts de pinten en maakten de tafels proper. Ik
herinner me nog goed dat bij het neerhalen van de tent Willy Cools onder het zeil bleef liggen toen hij
de verkeerde richting koos. Willy was een leutige man. Die kon lachen! Toen Julien Smet een nieuw
vat wou aansluiten vloog het bier meters hoog de lucht in. Hij was vergeten de druk af te zetten. Ik heb
mee geholpen tot 1973. Schone tijd !

50 jaar Aardbeiensprokkels

Julien Weekers was voorzitter van de
aardbeienfeesten van 1989 tot 2004.
“Het waren vermoeiende momenten met die
vele vergaderingen tot laat in de avond en als
de feesten er waren ook nog vele nachten. Ik
houd er vele mooie herinneringen aan over en ik
koester vooral de inzet van heel veel vrijwilligers
die het allemaal kosteloos deden en het groot
enthousiasme waarmee het programma afgewerkt
werd. Het was een vernieuwde ploeg die aantrad
en met de opkomst van VTM waren er heel wat
nieuwe Vlaamse vedetten. Bij een optreden van De
Kreuners was er een stampvolle tent met zeker
2 000 aanwezigen. We telden toen ook een 100tal
medewerkers. Als jong bestuurslid maakte ik mee
dat Will Tura kwam zingen in het rustoord Briels
voor de bewoners. Het deed me wat om zoiets mee
te maken .Ik was nog nooit in een rusthuis geweest.
Nu doe ik het wat rustiger aan maar ik zal zeker de
ontvangst van de koning meemaken. “

Leonza Buytaert.
Leonza verzorgde tot in 1988 de receptie bij
de persconferenties samen met Miet Boeye,
Rosette Cornelis en Juliette Van Lierop.
“We verzorgden alle recepties. De schoonste
vond ik altijd die met de pers. Alle pers was
vertegenwoordigd en de champagne kwam
uit Hoeilaart. Die werd gekoeld in grote
tobbes gevuld met ijs. We zorgden voor
belegde broodjes en er waren de heerlijke
aardbeientaarten van bakker Van Mieghem.
We gingen ook op bezoek naar Hoeilaart.
Schone druiven! We waren door die contacten
ook echte vrienden. Als de prinses verkozen
was hielden we receptie op het gemeentehuis
met de burgemeester, de schepenen, de jury
en natuurlijk de prinses. Voor de vedetten
kookten we bij Miet Boeye. Dat was een heel
schone tijd. Momenteel wordt heel wat van de
organisatie door onze familie verder gezet. Dat
is een microbe die je niet kwijt raakt. En zijn het
dit jaar geen Koninklijke aardbeifeesten?”

Els Cools.
Els is sinds 2000 bij het comité. “Ik zit in de fanfare en zo ben ik erbij
gekomen. Ik ben verantwoordelijk voor de persmap en ik steek met
enkele anderen de quiz in mekaar. Met ‘Meilsen zingt’ zorg ik voor
de teksten en ik zit mee in de jury voor de verkiezing van de prinses.
Met ‘Beesrock’ werk ik samen met Kris Rijckaert, Luk Van Haelst en
Kathleen Van Broeck.

De overeenkomst tussen Fanfare De Kunstliefde, Turnkring Jong Waasland en
voetbalclub Svelta Melsele om met aardbeienfeesten te beginnen werd getekend op 20
februari 1963.
Willy Somers en Anna Blommaert stonden vele jaren in voor de frituur in de tent. André
De Sorte was de ‘patatschiller’.
Kamiel Van Zandbergen was vele jaren nachtwaker in de tent.
Op de namiddagen voor de senioren zijn 3 honderdjarigen gevierd: in 1968 was dat
Frederik Buytaert uit Zwijndrecht, in 1984 Maria Van Oorte of Madammeke Vits en in
2001 Maria Schuddings.
Voorzitters van de aardbeienfeesten: Karel De Smet (1963-1974), Mon Melis (19751980), Omer Melis (1981-1988), Julien Cools en Julien Weekers (1989), Julien Weekers
(1989-2004), Jurgen Van Doorselaer (2004-2007), Georges Braem (2008-20012).
Van bij de start was Walter Cools secretaris van de aardbeienfeesten. Hij maakte alle
feesten mee als voorzitter van de jury. Hij stierf in 2011 en dat betekende een groot
verlies voor de feesten.
Vanaf 1980 kregen de feesten een subsidie van 150 000BF van de gemeente Beveren
plus mankracht bij opstellen en afbreken van de tent.
Burgemeester Edward Vercauteren stierf tijdens de feesten op 21 mei 1971.
Vanaf 1963 werden aardbeien geschonken aan de koning. Guske Lancier was
presenator van 1963 tot 1978. Vanaf 1972 duurden de feesten nog 6 dagen in plaats van
10 tot 12 dagen.
Belangrijke artiesten van eigen bodem op de feesten: Stafke Pieters, wereldrecord
langzingen, Lucky De Roeck met zijn orkest, Will Sompel, het orkest The Rodgers met
drummer Roger Van de Merlen.
Romain De Coninck schilderde elk jaar het portret van de aardbeienprinses.
De aardbeienprinsessen van eigen bodem waren: Accordina Buys(1963), Lieve Van
der Aa(1977), Ann Moortgat(1985), Christa De Rijck(1988), Marleen De Bock(1989), An
Caers(2003),
(met dank aan de nota’s van Jos Aps en aan J Weekers)

Aardbeienfeesten 2012: vrijdag 11 mei tot zondag 20 mei.


Elke drie maanden zet OxfamWereldwinkels een thema in de kijker.
In alle wereldwinkels wordt dan extra
aandacht besteed aan een bepaald land
of continent en aan onze producenten die
daar goed werk leveren.
Aan de hand van onze partners illustreren
we hoe eerlijke handel in zijn werk gaat.
Want de verhalen achter de producten
inspireren. Daarom vertellen we ze graag.
Sinaas uit Brazilië : een succesverhaal dat
smaakt naar meer.
Van april t.e.m. juni maak je in de OxfamWereldwinkel kennis met Coopealnor
(Brazilië). Deze coöperatie produceert de
laatste jaren steeds meer sinaasappelen op
biologische wijze. Ze geeft ook aangepaste
technische bijstand aan de aangesloten
boeren en controleert het gebruik van
pesticiden. De organisatie zet dus volop in
op de bioteelt.
In Brazilië worden de grote winsten
in de citrussector verdiend door de
eigenaars van plantages en de fabrieken
die de sinaasappelen verwerken tot
sinaasappelconcentraat. Dankzij de
oprichting van Coopealnor in 2008 bestaat
er voor de kleinschalige citrusproducenten
gelukkig een alternatief handelskanaal .
Coopealnor is dankzij hun aanpak
aanwezig op zeer uiteenlopende markten.
Naast de uitvoer van sinaasappelsap en
passievruchtensap naar de Europese
fairtrademarkt, verkoopt de coöperatie
ook op de lokale markt. De Braziliaanse
wetgeving helpt daarbij een handje:

openbare scholen zijn immers verplicht
om minstens 30% van hun voedingswaren
aan te kopen bij lokale producenten.
Oxfam Fairtrade koopt
sinaasappelconcentraat. Dat wordt
hier verwerkt in heel wat van de
vruchtensappen die je kan kopen in de
Oxfam-Wereldwinkels. In mei krijg je
trouwens bij aankoop van 3 flessen uit
het sapassortiment de vierde gratis.
De succesvolle aanpak van Coopealnor
bewijst duidelijk dat eerlijke handel
bijdraagt aan meer stabiliteit. Wil
je je steentje bijdragen aan dit
succes? Kom naar de wereldwinkel
en ontdek dit fruitsap (en de andere
fairtradeproducten). De wereld
veranderen was nog nooit zo lekker!
Dromen van een warme zomer bij een
frisse cocktail?
Benodigdheden per persoon:
8 blaadjes munt
7 g BIO Mascobadorietsuiker *
150 ml Worldshake *
100 ml Bolivar blond *
75 ml rum *
225 ml BIO limonade*
* producten van Oxfam Fairtrade
Bereiding
Meng alle ingrediënten met voldoende ijs.
Werk de cocktail af met verse
muntblaadjes.
Indien je de cocktail op voorhand wil
maken, voeg dan het bier
en de limonade pas de dag zelf toe.
Voor de alcoholvrije versie gebruik je
enkel de worldshake,
de limonade en de munt.

Rozengeur en maneschijn.

Anekdotes uit mijn leven, grappig, of
soms niet?
Als ik buiten kom met mijn assistenten
stellen ze nog vaak de vragen aan hen en
niet aan mij. “Wat heeft ze nodig?” of
“Hoe gaat het met haar?” Terwijl ik erbij
zit. Hallo! Ik ben toch niet onzichtbaar,
vraag het maar aan mij, ik bijt niet. Niet
te fel natuurlijk anders ben ik nog een
brutaaltje.
Sommige zeggen: “Mijn voeten doen
zo zeer, net of ik een hele nacht heb
rondgelopen. Je weet wel hoe dat voelt.”
Of: “Ik heb mijn nieuwe ballerina’s
ingelopen met een mega blaar als gevolg.

Je kent dat wel.” En dan plots denken van
shit, wat heb ik nu gezegd? Is gewoon zo
grappig en zo deugddoend om te beseffen
dat ze mij zien en niet mijn stoel!
Uw hoofd laten controleren bij de
neuroloog is geen slecht idee. Want…
Een boterham meer of minder af en toe met
iets extra ertussen, plastik bvb, maakt niet
uit. Volgens sommigen moet ik toch nog
groot en sterk worden.
Op café vragen ze soms: “Waarom heeft
die geen lief?” Waarop ik of de persoon
bij mij zegt: “Ben jij kandidaat? Of heb je
suggesties?”
Als ik meld dat in de WC … bijna rond
mijn oren vliegt, sturen ze niet direct hulp
maar checken ze eerst even bij de buren
of dit wel waar is. Komen ze dan eindelijk
langs, zeggen ze: “Maar jij woont hier toch
mooi en je hebt company”, wijzend naar
mijn vogel. Hahaha.
Midden in een spannende film wordt er aan
de deur gebeld. Voor je het weet duwen ze
de TV uit en lig je in je bed. Wie heeft er de
moord gepleegd? Je blijft het je afvragen.
’s Avonds te vroeg in je bed en ’s morgens
er te laat uit. Opgepast niet doen, want dan
krijg je een pampertje aan.
Lizy.

Domien De Blanger metselde de
sokkels op de beeweg van Gaverland.

PROOST!

Marathonloop in Antwerpen

Kurt Helinckx en Jan De Coninck, samen op de foto na hun marathon in
Antwerpen op 22 april ll.
Kurt:” Dit is wellicht mijn laatste marathon die ik gelopen heb. (looptijd:
3u.49’) Ik doe het als eerbetoon aan Geert Buytaert die me destijds tot
een marathonloop heeft aangezet en me daarin ook begeleid heeft.
Jan:” ’t Is mijn eerste marathon en het viel al bij al goed mee. Ik
liep hem in 3u.55’. Rond km 38 had ik het moeilijk maar dank zij de
aanmoedigingen van een Chinese deelnemer heb ik doorgezet. “
(Staat niet mee op foto: Rudi Van Der Aa die hem uitliep in 3u.45’)

Tentoonstelling kunstkring De Meiboom.
Naar aanleiding van de aardbeifeesten stelt de Meiboom voor de
45ste keer tentoon. Op donderdag 17, zaterdag 18 en zondag 19
mei van 13.30u tot 17.30u in OC Boerenpoort is werk te zien van 11
Melseelse kunstenaars.

Gaverland als bedevaartsoord bestaat dit jaar 500 jaar. En het is ook juist 100 jaar
geleden dat het mirakuleuze Mariabeeld pauselijk werd gekroond. Gaverland zou
nooit zo’n bloeiend bedevaartsoord geweest zijn zonder de inzet van vele vrijwilligers.
Mensen die zonder enig eigenbelang, maar puur uit gemeenschapszin en devotie
hun steentje bijgedragen hebben (en nog bijdragen) om de kapel en de beeweg te
onderhouden en om alles wat daar rond gebeurt in goede banen te leiden.
We laten een van deze vrijwilligers aan het woord.
Domien De Blanger metselde de sokkels voor de ‘nieuwe beeweg’.
“In het begin van de jaren zestig was de oude beeweg helemaal omringd was door
huizen, en die vele bedevaarders gaven teveel overlast aan de bewoners. Aan de
overkant van de Gaverlandstraat lag een stuk grond dat eigendom was van de kerk.
Daar hebben ze de nieuwe beeweg gemaakt.
Pastoor Sabot was bevriend met mijn vader, en had mij zien metselen op de
hof. Hij vroeg of ik de sokkels voor de nieuwe beelden wou metsen. Dat was niet
gemakkelijk, want die moesten in natuursteen zijn. Ik heb het toch klaar gekregen,
en samen met mijn broer heb ik ze allemaal gemetseld. Mijn vader,mijn broer Fons
en ik hebben alle beplanting gedaan. Dat ging in de tijd nog zonder tuinarchitect.
Samen met pastoor Sabot kwamen we overeen welke struiken en bomen er werden
geplant. We hebben dat allemaal gratis gedaan, gewoon vanuit ons geloof.
Nu hebben we een ploegske dat het onderhoud van de beeweg doet: François Van
Puymbroeck, Jef Cant, Jef Verhelst, Marcel Van Osselaer , Leon Van Landeghem,
Frans Hennissen en ik. Een week voor de meimaand doen we een grote opkuis in
de tuin. Een groepje vrouwen van KAV komen de beelden opkuisen. Soms is er wel
al eens vandalisme geweest. Er is vorig jaar een hakenkruis op één van de sokkels
geschilderd, maar gelukkig hebben we dat er goed af gekregen.
Het is niet meer zo druk als vroeger, maar er komt toch nog regelmatig volk naar
de beeweg. Als ik er kom ben ik nooit alleen. Op de 1e mei is er altijd een mis in
openlucht. Dan staat heel de wei vol mensen, als het schoon weer is toch.”
Anne Rijckaert

