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Zo leeft de Zakdam
Hoe klein kan een gehucht zijn? In Melsele heb je de Zakdam, een piepklein gehuchtje in een doodlopende straat. De Zakdam is door zijn
kleinschaligheid heel apart. Aan huisnummer 7 en 8 ben je al einde van de straat. En het aantal bewoners… Freddy telde er nog geen
veertig. Om er te geraken volg je de pijlen VK Frema. De bekendheid van de wijk is evenwel groot. Honderden en honderden spelers
en supporters van de voetbalploeg vonden er de weg. Er zijn grootse dingen in de wijk: een prachtige grote siertuin, het voetbalplein
met kantine en feestzaaltje, een bloemenzaak, heel veel groenten en heel veel groen. Zoals reeds gezegd, de straat loopt er dood en dan
rijdt er al eens iemand in de sloot om welke reden ook…maar dan komt André in actie met zijn tractor om de ongelukkige uit de sloot te
helpen. Voor een habbekrats. Allemaal zijn ze het er over eens: er is veel ‘bedrijf’ in de straat maar ’t is er meestal rustig en de bewoners
springen voor mekaar wel in als het nodig is. In het verleden liep de Zakdam door tot bij het Bloemenhuis, aldus de bewoners. Nu niet
meer. De naam ? ’t Is ne zak als je het goed bekijkt. Vandaar de naam.
‘Kom erbij,’ lijkt François Van Havere te zeggen tijdens de optocht
in de aardbeienstoet. Hij is één van de vele militanten die de 100ste
verjaardag van de plaatselijke afdeling meevierde. Bij de laatste sociale
verkiezingen bleef het ACV de grootste vakbond van het land. Wij
gingen ons oor te luisteren leggen bij de plaatselijke bestuursleden over
het reilen en zeilen van 100 jaar ACV Melsele. Een verslag op pag.7

Op Pinksterzondag 27 mei vond op de bedevaartsweide van Gaverland
de viering plaats van 500 jaar vinding van het miraculeuze beeldje van
O.-L.-Vrouw. Dick Den Blauwen, pastoor van de parochie, schreef
hierover in ‘t parochieblad:”Het was een mooi en geslaagd gebeuren.
Wel werden we opnieuw geconfronteerd hoe diepgaand de secularisatie
wel is in onze streken, wat wel te merken was aan de stoelen die open
bleven.” Klonk hier wat ontgoocheling door ? In ons verslag is dit niet
zo opvallend te merken. Lees op pag.6

Freddy Van de Vijver en Maria Heyrman, Zakdam 5.
Freddy en Maria drukten hun stempel op de wijk door hun
succesrijke bierhandel en hun Frema-voetbalploegen met eigen
speelveld en bijhorende kantine.
Maria: Ik woon al heel mijn leven in de Zakdam. Ik was hier
nooit weg. We zijn altijd op Melsele gericht geweest. Onze
boodschappen deden we in de winkeltjes op de Statie. Ja, op
‘t Fortje was ook een winkeltje.
Heel de straat was vroeger een aarden weg en later een grintweg
met veel putten. We kweekten aardbeien, krieken, strosjesbessen
en stekelbessen. We werkten als kind ook heel de zomer op
’t veld. We hadden op onze hof een biljart en de jonge mannen
van de wijk kwamen erop spelen. Te voet naar school, dat was al
gauw drie kwartier stappen. Er loopt hier een wegeltje tot bij het
Bloemenhuis. ’t Wordt nog steeds gebruikt, al is de staat ervan
erg slecht. We vierden onlangs onze 50 jaar huwelijksjubilee en
heel de straat was versierd. We zijn hier nu het oudste koppel. ‘t
Is hier een heel goede buurt.
Freddy: Vroeger, met al die putten in de weg is mijn vrachtwagen
wel eens gekanteld en ik verloor dikwijls een bak bier. Ik kom
uit de Vestenstraat (nu Dambrugstraat) en toen we trouwden ben
ik hier komen wonen. Het voetbalplein werd 42 jaar geleden

aangelegd. Marcel De Meulenaere en Désiré Apers kwamen
dat vragen. In die tijd waren er echt veel voetbalploegjes in
Melsele. Dat waren allemaal derby’s. Dat bracht veel volk naar
de wijk. Er is hier veel bedrijvigheid met een bloemenzaak en een
tomatenbedrijf. Maar ik moet echt zeggen dat de mensen hier klaar
staan voor elkaar. Bij verjaardagen wordt iedereen uitgenodigd.
Als ik de mensen tel dan kom ik aan 37 bewoners. Ik denk dat we
daarom ook meer aan elkaar hangen dan elders het geval is.

Frans Van Laere en Maria De Ben, Zakdam 4

Op zaterdag 12 mei trok de aardbeienstoet door ons dorp en dat was
lang geleden. Het werd een bonte verzameling van groepen, reuzen,
verenigingen, vlaggen en religieuze traditie. De mooiste wagen was
zeker die van Marcel Van Osselaer, volgeladen met kleuters, verkleed
in aardbei. De tractor blonk bij die gelegenheid als een spiegel en
Marcel ? Die was zo fier als een gieter ! En terecht. Alle deelnemers
verdienen trouwens alle lof want ze deden mee vol overtuiging en met
veel creativiteit En het deerde helemaal niet dat Alexander Farnese de
stoet opende met naast zich twee Franse soldaten. Moet kunnen in 2012.
Veel ingetogener ging het eraan toe bij de draagsters van het beeldje van
O.-L.-Vrouw, geflankeerd door de dragers van de zware Mariavlag en de
lantaarndragers. .De wind zat soms wat tegen maar de zon bleef van de
partij. De stoet bracht sfeer en leven in Melsele. Lees ook over de stoet
en Alexander in ons dialectstukje op pag.5
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Frans en Maria zijn al 46 jaar gehuwd en wonen al die tijd in de
Zakdam. Frans is er geboren in 1943 en Maria is afkomstig van ’t
Zillebeek. De boerderij met het erf heeft plaats gemaakt voor een
prachtige siertuin die open staat tijdens de open tuinendagen. Een
parel in de Zakdam! Dat is het werk van Maria.
Frans: In mijn kindertijd waren er geen 10 kinderen in de straat.
Samen spelen was er niet veel bij. We moesten hard werken in de
aardbeien. Als we op de bank zaten te rusten en we hoorden onze
ouders komen dan liepen we snel weg zodat ze ons niet zagen.
Hier in de Zakdam lagen ze niet in de tuin! We hadden een paard
en acht koeien. Rikes Van de Vijver liep altijd op blote voeten
over de stoppels op de akkers en door het grint op de weg. Later
ben ik bij mulder Maes uit de Boerenstraat gaan werken. Die
maalde het graan bij de boeren thuis. Dat waren hier allemaal
boeren en aardbeien had iedereen want dat verdiende goed bij. Ik
werkte nog bij Ytong in Burcht en daarna bij Argex in Kruibeke.
Hier op de hof bleef een grote serre staan voor sla, tomaten en
aardbeien. Dat was Maria haar werk. Ons oud huis is afgebroken
in 1945 (zie foto schilderij). In de oorlog maakte iemand het
schilderij in ruil voor een zak patatten. ’t Is hier altijd wel rustig
geweest. Er is een goede betrokkenheid met elkaar.
Maria: We woonden wel ver van alles af. Dat was niet altijd
gemakkelijk, zeker als de kinderen naar school gingen. Ik moest
dat wel gewoon worden. De grote tuin is mijn hobby. En de buxus
is mijn favoriete plant al doet die het niet zo goed dit jaar. Ik heb
de tuin aangelegd in fasen. Eerst rond het huis en dan geleidelijk
verder. ’t Vraagt wel veel werk maar Frans doet de zware dingen.
Al een tiental keren deden we mee met de open tuinendag.
’t Begon met KWB en later met de Wase opentuinen en altijd met
heel veel bezoekers. Bloemschikken is ook een hobby geworden.
Dat hoort er bij natuurlijk.

“In de oorlog maakte iemand dit schilderij van onze boerderij voor een
zak patatten.”

Geschiedenis Zakdam
Je kan de Zakdam enkel bereiken via de Dweerse Kromstraat. Die laatste dankt haar naam aan haar grillig en bochtig straatverloop.
‘Dweers’ is dan ook een versterking van krom. Een hedendaagse naam zou bijvoorbeeld de ‘zeer krommestraat’ zijn. De straat heeft in
Beveren ook een naamgenoot, Kromstraat, de vroegere benaming van de Winningenstraat. Die van Melsele is dus krommer dan die van
Beveren. De Zakdam is een doodlopend straatje pal op de grens van Melsele en Beveren. Meteen de link naar de betekenis: ‘doodlopen’
wordt in het Frans vertaald als ‘finir en cul-de-sac’, een ‘doodlopend straatje’ wordt dan een ‘cul-de-sac’. Er is al melding van ‘Den
Sackhoeck’ in 1666. Bij de vorming van het kadaster in het nieuwe België in 1833 werd een deel van deze straat overgeheveld naar
Melsele. De huizen aan de rechtse/noordzijde zijn Bevers grondgebied, de huizen aan de linkse/zuidzijde zijn Melsele.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).
Lees verder op pag 2
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Vervolg Zo leeft de Zakdam

Gerry Van de Ven en Monique Van Laere, zakdam 6A.
In de Zakdam zijn ze sterk in afkortingen zoeken voor hun
werkzaamheden. Je hebt voetbalclub Frema (Freddy en Maria) en
ook groothandel in planten en bloemen Germo zocht het in een
afkorting. Germo staat voor Gerry en Monique, de bedrijfsleiders.
Het klinkt goed. Zij startten in 1983 een tomaten- en slabedrijf. In
1991 schakelden ze over op bloemen- en planten, de levensdroom
van Gerry. “’t Is niet simpel. Hard werken, tot daar aan toe, maar
de onkosten stijgen steeds. Die kunnen we niet doorrekenen in de
prijs van bv. een geranium, want de concurrentie staat scherp en er
is genoeg aanbod. We wonen goed in de Zakdam en de buurt komt
goed overeen. Dat is wel heel belangrijk voor het leven hier.”

Guido Van de Vijver en Godelieve Van de Vijver.

André De Gendt en Annie Voet. Zakdam 7.

In 1978 kwamen ze in de Zakdam wonen. Ze begonnen er een
tuinbouwbedrijf. Eerst met aardbeien en vanaf 1987 begonnen
ze met de tomatenteelt. Het was hard werken en de dag begon
om 7 uur.
Godelieve (afkomstig uit Bazel): ”Ik zou niet in het dorp willen
wonen. De natuur spreekt me hier erg aan. In Bazel woonden
we ook een eind van het centrum. En de inkopen? De meeste
doe ik voor een hele week. Onze kinderen zijn het op de buiten
ook gewoon. Als er iemand ons adres of de weg naar de Zakdam
vroeg zei ik altijd dat ze de pijlen van VK Frema moesten
volgen van aan de watertoren op de Kruibeekse Steenweg. Zo
geraakten ze hier het gemakkelijkst.“

André (66j) woont al heel zijn leven in de Zakdam. Bij hun
huwelijk in 1978 is Annie, afkomstig van Kieldrecht, in de Zakdam
komen wonen. Ze zijn landbouwers. “Het is hier erg rustig. Als hier
iemand verloren rijdt en in de gracht terecht komt, trek ik die met
mijn tractor eruit. Dat is al meermaals gebeurd. De weg loopt hier
dood en ze komen dan in het veld of in de sloot terecht. ‘Wat vraag
je ervoor?’ vroeg eens iemand van de pechdienst. ‘Bwa, 10 euro’,
zei ik. ‘Vraag gerust 25 euro’, zei die man. ‘Een takeldienst vraagt
tot 100 euro.’ Ik heb zelf eens iemand geholpen om 3 uur ’s nachts.
Die kwam op de deur kloppen. Goed, ik met mijn tractor aan ’t
werk. De pechvogel vertrok en er kon niet eens een dankuwel af.
We wonen hier graag en gerust.”

Freddy Van Osselaer en Magda De Rijck, Zakdam 8.
Freddy is geboren in de Zakdam en Magda komt uit de Priemstraat. Ze verdelen
hun werktijd tussen serreteelt, markt en boerderij.
“De vorige generatie maakte wel eens ruzie. Dat ging dikwijls over kleinigheden
als je dit achteraf bekijkt. Maar de huidige generatie zou voor mekaar door een vuur
lopen. Een paar jaar terug heb ik mijn buurman zijn beesten uit de stal geholpen
bij een brand op zijn erf. Er was niemand thuis. De goede verstandhouding is ook
wel toe te schrijven aan Freddy Van de Vijver. Hij heeft een feestzaaltje en daar
komen we met de buurt bijeen als er iemand verjaart. We lachen dan wel eens om
de vroegere ‘conflicten’. De jongere generatie doet het dan weer anders. Met de
moderne communicatie tegenwoordig vallen die niet zo erg terug op de wijk. Dat is
anders voor hen. Er ligt hier nog een kerkwegel (nr. 44) tot op de Puiput. Ik gebruik
die dikwijls. Ik ben met de fiets vlugger dan met een auto. Maar aan de staat van de
wegel moet dringend wat gedaan worden. Schepen Van Roeyen belooft dat al jaren
maar er komt niets van. Hij vindt het open stellen van ‘trage wegen’ erg belangrijk,
maar hier slaagt hij er niet in om die goed berijdbaar te maken. Spijtig, want deze
kerkwegel wordt dikwijls gebruikt. Laatst is ook Okra nog voorbij gekomen. Voor
de moment zit ik met een ontstoken been vanwege een valpartij met de wielerclub.
Ik moet ermee rusten en dat valt moeilijk. Er is hulp van de buurt om ons te
depanneren en dat is schoon aan de wijk. “

Waterellende en waterpret.

Foto Bert Van Mieghem

Gevleugeld
In dit zomernummer van Bombardon past een zomers
recept met noedels en mango’s van eerlijke handel. Let
op als je een bezoek wil brengen aan onze winkel, wij
zijn in de zomermaanden juli en augustus enkel open op
woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.
In de wereldwinkel koop je niet zomaar een product,
maar steeds producten met een verhaal, zodat je tijdens
de maaltijd weg kan dromen naar het Zuiden en je een
voorstelling kan maken hoe de producten tot op je bord
geraakt zijn en wie er daar in het Zuiden een steentje toe
heeft bijgedragen. Dit verhaal kan je lezen op elk product
dat je aankoopt in de wereldwinkel.
En nu aan de slag!
Wat heb je nodig voor deze noedelsalade met
scampi’s en mango (voor 4 personen)?
Voor de dressing: 1 fijngehakte rode chilipeper, 2
eetlepels vloeibare biohoning*, 2 eetlepels Thaise
vissaus, 1 eetlepel extra vierge olijfolie*, het sap
van 1 limoen, 250 g noedels*, 1 pakje gedroogde
mango’s*, 300g gekookte scampi’s, een klein bosje
versgehakte koriander.
*Van Oxfam fairtrade

Foto: Dimitri De Mulder

Op dinsdag 12 juni viel de regen letterlijk met bakken uit de lucht. De
riolen konden die gulle toevloed niet slikken, met blank staande straten
en ondergelopen kelders als gevolg. In Melsele liepen Kalishoekstraat en
Snoeckstraat onder. De burgemeester zei dat er te veel beton ligt en dat
er wellicht een verstopte duiker in de polder het water tegen hield. Toch
was niet alles kommer en kwel: zwemmers in de fietserstunnel aan de
Krijgsbaan en buren op de Smoutpot die door de waterellende mekaar nog
eens treffen.
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Het feestzaaltje van Freddy en Maria met kantine en
voetbalplein vormen het centrum van de zakdam waar heel
wat volk passeert en het bij momenten erg druk is. Daar
verzamelt ook de buurt als er een feestje is. ’t Is bij zo’n
bijeenkomsten dat de bewoners banden smeden zodat ze voor
mekaar door een vuur zouden lopen.

Bereiding:
Zet de mango’s minstens een uur te week in een
kommetje water.
Maak vervolgens de dressing door de chili, honing,
Thaise vissaus, olijfolie en het limoensap te
mengen en goed te roeren.
Kook de noedels volgens de aanwijzingen op de
verpakking. Als ze klaar zijn, laat ze schrikken
onder koud water.
Doe de noedels in een grote kom, sprenkel de
dressing erover en meng goed. Verdeel de noedels
over vier kommen en doe er gelijke hoeveelheden
reepjes mango, gekookte scampi’s en gehakte
koriander over.
Tip: dit gerecht blijft goed in de koelkast, dus je
kunt het op voorhand maken. Let op dat je het
koelen van de noedels niet overslaat en werk af met
koriander.

Nog even de vakantiemaanden, de
komkommertijd, maar daarna zullen de politieke
partijprogramma’s ons overspoelen, in de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Elkeen zal zijn beste menu presenteren aan
de kiezer. Ik heb een sterk vermoeden dat de
volgende politieke spijskaart onze brievenbussen
niet zal aandoen:

Politieke spijskaart
de borsten walsend in haar avondjapon,
spring-in-‘t-veldjes, rozenbotteltjes in
bedjes. de man, democrator, druk doende
volk te vertegenwoordigen, op stemmen
vissend met gouden angel. ook ik houd
aan de lijn, representeer passie. jij zoveel
zoeter gebekt dan je aligator. ik trek
voor jou partij. jij mijn keurfruit.
Moi je oogappel. je prijkt op mijn menu:
hartig hapje, Galante Gans. mijn vurigste
tong streelt je knoflookteentje tot
aspergekopje. Terwijl je kamerlid bekkentrekt, trek ik in je bekken ten strijde.
laat de rode kreeft maar koken in zijn
woede. het dessert flambeert onze lippen.
jij krijgt mijn voorkeurstem: Gans de uwe.

Mark Meekers (Gedichten bij de werken van
Félicien Rops - Namen °1833)
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Wegen
Werken aan de weg… wij sakkeren wel eens op de langere files, de “slecht aangeduide”
omleggingen, desgevallend de modder waar wij doorheen moeten of de keitjes die kunnen
opspatten tegen de voorruit van de wagen. Maar al deze klachten betreffen meer timing
en omstandigheden dan dat wij overtuigd moeten worden van de noodzaak van het werk.
Iedereen kent in onze drukdoorkruiste omgeving het belang wel van een goed onderhouden
wegennet.
Wij zijn daar als maatschappij dus eerder veeleisend in, welbewust van het kapitaal dat
erin zit, gewend aan het comfort ook, aan een grote vrijheid van verplaatsing, aan de
economische ontsluiting die een weg voortbrengt.
Een weg kan het verschil maken tussen leven en wegkwijnen zoals filmbeelden of
reportages over ontwikkelingslanden ons leren. En als hij er eenmaal ligt, zien wij de staat
waarin hij verkeert makkelijk als een thermometer voor de goede gang van zaken in een
land. Als er geen geld is om de wegen te herstellen is er crisis.
Want het volstaat niet om een weg te hebben, hij moet ook in stand gehouden worden om
doelmatig en bruikbaar te zijn. Wegen moeten veel slijtage verduren: bevrachting van
voertuigen, erosie van weer en wind.
Toen wij jaren geleden met vakantie waren in een Spaans bergdorp kwamen wij telkens uit
op hetzelfde tafereel:
De weg slingerde zich met een paar haarspeldbochten door een stenig landschap naar enkele
schaarse dorpen. Een ervan lag als een hoed op een heuvel boven de golvende figuurlijnen
van akkertjes en wijngaarden, een ander, hoger gelegen, leek tegen de helling aangelijmd,
een slordig ingeladen blokkendoos van wit en terracotta in een landschap dat opengolfde in
okers: een mensennest in the middle of nowhere. Het hoogst gesitueerde was slechts een
nederzetting met enkele huisjes en een herberg, een onbarmhartige zon en altijd wind.
In deze landschappen van dorp naar dorp, lag de weg.
Hij was niet afgelijnd, hij liep kronkelend omhoog, je kon hem niet altijd overzien
en moest dus op je hoede zijn voor tegenliggers want er was slechts af en toe een
uitwijkstrook. Al wat naar de dorpen ging of er vandaan kwam moest erover.
En altijd op die weg heel de zomer lang was daar een man aan het werk met een paar
gereedschappen en een rubberen mand. Klein van stuk, gelooid, getaand en gestempeld
door de zon, altijd bezig moederziel alleen.
Op een keer sloegen we een praatje met hem. Hij deed dit jaar na jaar elke zomer: werken
aan de weg die op deze hoogte in de winter kapot vroor en in de lente dus lelijke gaten
vertoonde en nog op een andere wijze dan door zijn haarspeldbochten gevaarlijk werd.
De man stond op zijn eentje met primitief gereedschap in voor het herstel zodat de bus en
de winkelcamionette de dorpen konden bereiken en er daar aanvoer kon zijn van goederen
en post. Dat gaf een andere gradatie van leefbaarheid en ging zo de ontvolking tegen van
het platteland. Het werk was niet licht maar wel noodzakelijk en hij deed het met grote
zorg. Dat dwong respect af en sympathie voor die ongekunstelde, warme manier waarop
hij erover praatte.

De pielekesput

Op de foto Lucie (15) en Louisa (18) De Coninck
te midden van een groepje scouts die in 1946
toevallig passeerden. Ze bleven op de boerderij
overnachten en iemand van hen nam deze foto.
Zo vereeuwigden ze de twee zussen en de
Pielekesput.

Tot in de vijftiger jaren lag er in het begin
van de Gaverlandstraat, net voorbij de Keizer
Karelstraat, de Pielekesput. Die put is nu
gedempt, maar bij de oudere generatie blijft die
plaats een begrip.
Lucie De Coninck (foto rechts onder) is op die
plek geboren en woont er al haar hele leven. Het
huis, een tweewoonst, bevindt zich niet langs
een rooilijn aan de straatkant, maar de woningen
staan ver op het erf zoals dat vroeger kon.
“De Pielekesput was een verbreding van een
beek die van de Meersen naar de Kloosterbeek
liep en zo naar de Schelde”, weet Lucie
te vertellen. “Wij noemden die beek de
Provinciebeek. Er stroomde glashelder water
door. We hebben thuis altijd eenden gehouden.
Mijn moeder rekende dat zodanig uit dat er

jonge eendjes waren tegen het begin van de
meimaand. Ze liet die meestal uitbroeden door
een kip; er was er altijd wel één die kloekte.
In de meimaand passeerde er veel volk. Zeker
als er kinderen bij waren, bleven die staan
kijken naar de jonge eendjes op de Pielekesput.
Er stond ook een bank waarop de mensen
konden rusten. We hadden dikwijls plezier
met voorbijgangers. De kinderen riepen dan:
“Pieleke, pieleke bukt u eens!” En als de
eendjes naar beneden in het waren doken riepen
ze enthousiast: “Kijk die verstaan ons!”
In de jaren vijftig werd de put gevuld. Het
water raakte zwaar vervuild, er kwam een
dikke smurrie op drijven en de eendjes wilden
er niet meer in. Bij warm weer stonk het naar
verrotting en de buren klaagden.
Burgemeester Van Puymbroeck kwam kijken
en er werd gezocht naar de oorzaak van de
vervuiling. Eerst dacht men aan de wasserij,
maar die leidde het water niet naar de Meersen
waar de beek doorstroomt, maar naar Vrasene
waar het werd gezuiverd. Nadien bleek het te
komen van een vleesverwerkend fabriekje. “
De Pielekesput is niet meer te zien. De beek
loopt er nog, weliswaar niet op dezelfde plaats.
Ze werd verlegd. Maar de naam Pielekesput als
aanduiding voor die plek leeft nog altijd.

Toen ik bijgaande foto onder ogen kreeg, moest ik aan die mens denken en hoe zijn werk
het verschil maakte in zijn lokale maatschappij.
De “herstellers van onze voetpaden”die we hier zien werken, doen in een andere tijd en
in heel andere omstandigheden in feite hetzelfde. Zij dragen flashy kleren, hebben een
blinkende wagen en modern gereedschap, zij hoeven de klus niet in hun eentje te klaren
en worden waarschijnlijk veel beter betaald dan die man toen, maar ook zij maken een
verschil. Want er is altijd meer dan alleen werken voor de kost.
Wij denken gemakkelijk dat het louter onze eigen verdienste is als we niet in zeven sloten
tegelijk lopen op wat voor terrein ook maar dat is niet zo: wij leven zeer verweven of we er
ons nu van bewust zijn of niet.
Effecten in het negatieve kun je niet inschatten. Toch zijn ze er. Voor wat ons bezig houdt:
het ongeval dat niet is gebeurd, de man of vrouw die niet over de losse tegel is gevallen, het
kind dat niet lelijk terechtkwam op een uitstekende stoeprand… zij staan wel op het conto
van wie de weg herstelde en dat goed deed maar wij weten het niet. Heel vaak worden wij
geholpen of geremd door wat iemand buiten ons weten wel of niet heeft gedaan.
Voor wat de stoepen en voetpaden van ons eigen dorp betreft: we hebben ze, als ze al niet
ontbreken, in veel verschijningsvormen. Wie dat het beste weet zijn de mensen die zich met
een kinderwagen, een kruk, een rolstoel, een wandelstok, een rolwagentje of gewoon met
een zekere onvastheid moeten voortbewegen. Juist al die mensen die veel binnen moeten
zitten en ernaar snakken om ook eens buiten te kunnen komen en wat “volk te zien”.
Want er zijn nogal wat hindernissen te vinden op een wandelingetje naar winkel, buurschap
of apotheek: hobbels, scheve randen, gladde plekken, putten, hoekige tegels , gaten, schots
en scheef tegen mekaar opgewelde bestrating… U vraagt, wij draaien. Voor wie slecht te
been is zijn dat een menigte obstakels.
Op de foto ligt dat voetpad mooi effen. Aantrekkelijk. Een teken van hoop. Je zou er zo
willen over lopen. Om die trage wegen te kunnen bereiken waar de gemeente reclame voor
maakt en waar het zo aangenaam wandelen kan zijn. Mits de baasjes hun honden…

Een nieuw wijkcomité

Herinnering aan:

Frank Ballegeer
°Brugge 25 november 1945
+ Edegem 28 mei 2012
Hij was de eerste kinesist in Melsele.
Er is geen weg, wandelaar.
De weg ontstaat al wandelend.
(gedachtenisprentje)

Melsele is een nieuw wijkcomité rijker. Op
Gaverland kwamen de wijkbewoners voor
een eerste keer bijeen in het gemeentelijk
parkje bij de kapel wat vroeger de beeweg
was. Vandaar hun naam: Den Oun Beeweg.
Inwoners van de Gaverlandstraat, Kapelstraat,
een deel A.Farneselaan, Meersenweg en Oude
Beewegstraat worden tot de wijk gerekend.
Bij hun eerste ontmoeting op 3 juni kwamen
er meer dan 200 mensen naar de spel- en
ontmoetingsnamiddag. Zoals bij de meeste
wijkwerkingen zullen er in de loop van een
jaar meerdere activiteiten plaats vinden. Het
enthousiasme van het 17 koppen tellende
wijkcomité is in ieder geval erg groot. Je kan
met een mailtje terecht op
DenOunBeeweg@hotmail.com.

Bombardon op Facebook
Sinds enkele maanden
heeft je dorpskrant ook een
facebookpagina. Je vindt er foto’s
die het nieuwe nummer net niet
haalden, nieuwtjes van na de
deadline, of dingen die je zelf
post of deelt. Neem een kijkje.
Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

Lucy De Coninck
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De gemeenteraad besliste
24 april
-Raadslid Hulstaert (Groen) stelt de vraag op de
gemeenteraad om vuilnisbakjes te plaatsen bij de
blusvijver in de Meersen (Gaverland-Pareinpark) zodat
al het zwerfvuil daarin kan belanden. De burgemeester
antwoordt dat zwerfvuil een serieus probleem wordt en
dat er eigenlijk een Heilige Oorlog gestart moet worden.
Er gaan serieuze boetes uitgedeeld worden. De vraag
om zitbanken bij de vijver kan bekeken worden. (Toen
de foto genomen werd waren er een tiental jongeren
aan het zwemmen en zij vonden het een goed idee om
vuilnisbakjes te plaatsen om het probleem van zwerfvuil
daar op te lossen.)
- De raad keurt de uitvoering goed van de wegen- en
rioleringswerken aan de Heirbaan, Esstraat en een deel
van de Schaarbeekstraat.
15 mei
-Extra gemeenteraad over Ouden Doel, Rapenburg en
Saftingen.
Het gebeurt zelden dat de oppositie een extra
gemeenteraad bijeenroept. Bram Massar (Groen) deed
het op 15 mei. Hij kreeg de steun van NVA en de
onafhankelijke raadsleden in de raad.
In zijn motie aan de Vlaamse Regering drong hij
aan om Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen niet te
onteigenen. En gezien er totaal geen noodzaak bestaat

voor verdere havenuitbreiding en de aanleg van een
tweede getijdendok over Doelcentrum, werd in de
motie ook opgeroepen om het verdwijnen van Doeldorp
te herbekijken. Er werd een hele gemeenteraad druk
gepalaverd maar eensgezindheid was er niet. De
meerderheid in de raad met CD&V en Open VLD
stelden dat de motie veel te ver ging en bleven erbij dat
Doelcentrum kon verdwijnen. De raad stemde verdeeld.

12 juni
- De raad beslist om een deel van de Parmastraat te
veranderen in Sleedoornstraat. Het gaat over het stuk
Parmastraat tussen de Vendoornstraat en het doorgeknipte
stuk aan de spoorweg Antwerpen-Gent. Sleedoorn
is een plant, waar de verwijzing naar de Vendoorn,
Doornlarenboom en Vuurdoorn wordt gemaakt als
omliggende straten.

De grote vijver in het gebied Meersen (Pareinpark) is voor veel jongeren
een unieke zwemvijver. Het water is er zuiver en er zit heel wat leven in.
Ook vissers vinden er een plek om zich in hun hobby uit te leven. Laat het
nu maar zomer worden en met de vuilnisbakjes wordt de plek gevrijwaard
van zwerfvuil.

Uit het schepencollege
16 april
De gemeente plaatst slagbomen bij het binnenrijden van
het dorp Doel. De uitgave van 35.000 euro dient om
ongewenste bezoekers buiten te houden.
7 mei
Het college nam akte van een weigering van
de Bestendige Deputatie (provincie) op de
milieuvergunning om 5 windmolens uit te baten in de
Perstraat in Haasdonk.
Eveneens kreeg KT Projects geen toelating om een
windmolen te plaatsen in de Wilgendam in Haasdonk.
14 mei
Het college gaat het dossier voor petanquebanen te
voorzien in de sportzone van Melsele voorleggen op de
gemeenteraad.
De parochieregisters van Melsele worden ter
beschikking gesteld van de gemeente. Deze zullen
worden gedigitaliseerd.

Beste lezers,
Ook in deze Bombardon vind je weer helden. Je hoeft
ze niet ver te zoeken. Bombardon brengt op die
manier een kijk op ons verleden, het heden en de
toekomst. Geniet er van !

In de lens.

Kijken dit keer mee: de chiroleidsters en -leiders van 50 jaar chiro Melsele.op hun jubileumfeest van zondag 13 mei. Ze keken
worden in Bombardon, de dorpskrant van Melsele. Mooie foto trouwens. (Er werd ook meegedeeld dat de stichter van de chiro, pastoor Antoon Sa
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Ons dialect, grappig en sappig.

Alexander
Swinst de leisten Bombardon is er in Meilsen toch guul veel
te duun gewist. Zoeveel dat zelfs den tellevies en de gazet
gintresseerd woaren. En da gauwe nie eraulen. Mar pak nau,
alles roond Gauverland en de iëirebezen. Der willeket nieker
over ein. Nen tijd leen is er veur de kapel tplansier wa briër
gemokt. Wa briër? Tot halfwegen de straut. Der zinderdie
zeigen dat da is veur de veilechaat, der zinder andere die
miënen dattis omdat den biskop kwam. Ik paas dattis om op
au gemak ies te keune kijken nar die groëte witte gekapte
stiën boven de deur van de kapel. Das een afbilding van
Alexander Farnees die Gauverland bezoekt. In de kapel
vinde die meins nog ies trug op de linkse kominiebank. Dien
Alexander Farnees was de klanzeun van Keizer Karel. Die
eedin Meilsen een straut gekregen. Zij moeder was Margareta
van Parma. Die eedin Meilsen oëk een straut gekregen.

Hijzelf, Alexander Farnees, eedin Meilsen giën straut mar
een laun gekregen. (Ne gule sjieke naum, nar de putten
mugde nie kijken en de boëme moeterbij pazen.) Aja, nau
vergeetik er nog bij te zeigen dazijn overgroëtvauder paus
Paulus den darde was, mar der kan diejongezelf niets aun
duun.
Nau zou ne serjeuzemeins zijnagen afvraugen wattien
Alexander ier in den avrong gedaun eet om zoeveel iër te
genieten? Awel die warkte veur de keuning van Spanje. Mee
zij leger eetij van boëten een brug geleet over de Schelde,
gemokt datter niets nemiër nar Antwaarpe kost en de
meinsen in de stad vanieruit uitgongerd. Ammel de kinnekes
zoonder eten! Dazzal lank leen, da was in 1585.
Zein oons altid verteld dattij op Gauverland kwam lezen om
aun oonslievrau doverwinning te vraugen. Ennij zosse nog
gekregen ein oek, die overwinning. Valnauom! Da was nie
moeilijk, den burgemiëster van Antwaarpen gaf nog liever
de stad over, as iederiën te lauten staarven van denonger.
Wij woan oëre vertellen dattien Alexander vandejoar den
iëirebezestoet most openen. Ik kost het ost nie geliëven. Ne
pak vamijn art asseder aukwamen. Op een guul schoë piëird
zat hij. Alexander? Nië, twas hem nie, twas de Maarten. De
vriendelekste marsjaul van uren in de roonde. Die zotta noët
duun… meinsen zoonder ete zetten. Volgesmij zottie nog
liever e varksken opzetten om meinsen verniet eten te keune
geven. Das wa anders! Va mijmeugeze de Farneselaun vanaf
maren veranderen in
Maartendesmidlaun.

Tplansier: de stoep
Veilechaat: veiligheid
Ik paas: ik denk
Klanzeun: kleinzoon
Den avrong: de omgeving
Nietsnemiër: niks meer
Ammel: allemaal
Oonslievrau: onze lieve vrouw
Wij woan: wij hadden
Iëirebezestoet: aardbeienstoet
Marsjaul: hoefsmid
Verniet: gratis
Maren: morgen



Swinst: sedert, sinds
Ammel: allemaal
Pak nau: neem nu, bijvoorbeeld
Nieker: een keer, eens
Nen tijd leen: een tijd geleden

ei. Ze keken even in de lens van de camera van Piet Bloemen om daarna het feest voort te zetten, nog niet wetende dat ze zouden vereeuwigd
Antoon Sabot, een straatnaam krijgt. Ere wie ere toekomt.)
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500 jaar viering O.L.Vrouw Van Gaverland: ingetogen met toch een feestelijk tintje.

Zondag 27 mei werd veel volk verwacht op Gaverland voor een orgelpunt van
500 jaar kapel van Gaverland.
Echt veel volk was er op die Sinksendag niet. Enkele honderden aanwezigen,
komende van overal, vierden samen met de bisschop op de bedevaartsweide
de eucharistie en er waren 1 700 stoelen uitgezet. Het ging er allemaal heel
ingetogen en vroom aan toe onder een stralende zon. Zelfs de kersverse
aardbeienprinses en haar eredames waren aanwezig en droegen de grote
aardbeienkorf in de offerstoet tot bij de wachtende bisschop. Ik moest

Koninklijk bezoek: een flop voor de kinderen.

denken aan het liedje Daar gaat ze, van Clouseau: En zelfs de hoeders van
de kerk, kijken minzaam op haar schoonheid neer. De bisschop zegt dit is
Gods werk, buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer, nog eens een keer.
De minzame bisschop Luc zal het me vergeven als ook mijn gedachten
afdwaalden. En O.L.Vrouw van Gaverland? Zij weet immers wat ons verblijdt
en bedroeft en wat de noden van de Kerk en haar volk zijn. Ik denk dat ze
met een glimlach door de ruiten der huizen en diep in ons hart kijkt en dit
alles wilt aanvaarden. (Sidon)

Zaalvoetbalclub Sabot kampioen !

De Koninklijke wagen spoedt zich, onder een gutsende regen, via de Spoorweglaan richting dorp.(foto: Manuel Janssens)

Groot bezoek! De koning en de koningin kwamen op 15 mei de aardbeien zelf ophalen in Melsele.
Michael had speciaal zijn zondagse broek aan getrokken want de vorst passeerde zijn huis. ‘Ze
zijn zo snel voorbij dat ik niemand gezien heb,’ sakkerde hij na afloop. In dezelfde straat had
Wies als enige zijn vlag buiten gehangen. ‘Ze waren in een flits voorbij en ik zag vooral blauwe
knipperlichten voorbijschieten,’ getuigde hij aan al wie het horen wilde. Ook de honderden
schoolkinderen kregen het vorstenpaar niet te zien. Op het moment van aankomst brak een hevig
onweer uit boven Melsele en een wolkbreuk dreef de kinderen terug naar school. Sommigen
huilden van schrik voor donder en bliksem. De grote tent bleef gesloten. De Belgische vlaggetjes
lagen te drijven in de watervloed. De oudjes van Briels bleven de vlaag trotseren en kregen een
handdruk. Met ’t water in de schoenen haastten ze zich naar binnen. ‘Als dat maar geen problemen
oplevert,’ zuchtte Maria Baukeland, directrice van het home. In De Kadans speelde de tapster met
de Belgische vlaggetjes en stak ze tussen haar blonde haren. Af en toe opende ze de cafédeur en
zwaaide daarbij met de driekleur. ’Leve de koning!’ riep ze naar buiten. De cafégasten moesten er
om lachen. Raymond kwam drijfnat binnen en schudde zich af bij de toog lijk een natte hond. Zo
kreeg het koningsbezoek toch nog een plezante noot.

Zaalvoetbalclub Sabot speelde kampioen in de eerste reeks zaalvoetbal van het liefhebbersverbond
‘Het Land van Beveren’. De ploeg ontstond meer dan 10 jaar geleden uit jongeren van jeugdhuis
Djem. Toon Van den Eynden werd daarnaast nog gelauwerd als beste doelman. Op de foto van L.
nr. R. Boven: Frederic Volders, Jan Verbist, Lesley Claessens, Kim Van Mieghem. Onderaan: Toon
Van den Eynden, Mario Meire, Davy Claessens, Mario Van Daele en Chris Van Bogaert.

Sportmarathon 2012: eindelijk winst voor Flanelle Benen !

Jozef Van Hulstraat, slimste straat van Melsele !

Foto: Gerry Smet

De Jozef Van Hulstraat kroonde zich tijdens de aardbeienquiz tot slimste straat van Melsele. Jozef
Van Hulstraat is een zijstraat van de Kalishoekstraat. Jozef Van Hul was een begaafd Melseelse
kunstschilder die op zeer jonge leeftijd tijdens de oorlog van 1914-18 in de Westhoek als vermist
werd opgegeven en daar zijn laatste rustplaats vond. Zijn naam werd gegeven aan deze heel jonge
buurt. Die blijkt dan ook nog de slimste te zijn voor 2012-2013. Proficiat !
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De ‘Flanelle Benen’ hebben dit jaar de editie van de 32ste sportmarathon gewonnen. Dit is een
organisatie, gesteund door jeugdhuis Djem. Ze brengt ieder jaar honderden jongeren te samen
om verschillende bekende en minder bekende sporten te beoefenen. Dat alles vindt plaats rond
de Melseelse sporthal tijdens het eerste weekeind van mei. Fairplay staat centraal maar uiteraard
wordt er ook een klassement opgemaakt. De winnende ploeg deed voor het vijfde jaar mee en
eindigde de voorbije vier jaar telkens tweede. Dat leverde hun de weinig benijdenswaardige titel
van ‘Poulidor’ op. Dit jaar waren ze echter met voorsprong de beste ploeg, zodat ze die vloek van
zich hebben afgesmeten.
Op de foto; boven: Kim Maes,Filip Rooms,Stefaan Leten, Pieter Vergauwen, Pieter Peirsman,
Dieter Schouppe, Jeroen Van Esbroeck, Dieter Vermeulen.
Onder: Melissa Cornelis, Katrien Maes, Yezera De Wreede, Leen Heyrman, Tine Maes, Eveline
Van Belle, Eline De Schepper.
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Samen sterk: 100 jaar ACV-Melsele

ACV-Melsele, de plaatselijke afdeling van het Algemeen Christelijk Vakverbond bestaat in Melsele
dit jaar 100 jaar. Dit mooie jubileum is intussen al uitgebreid gevierd.
In het speciaal uitgegeven jubileumboekje steken we op dat ACV in Vlaanderen de grootste vakbond
is en 1,7 miljoen leden telt. En dat ACV plaatselijke inter-professionele vakbondsafdelingen heeft
over heel Vlaanderen. Dat is blijkbaar uniek in België en in het grootste deel van de wereld. Het
voordeel hiervan is dat ook mensen uit kleine bedrijven, waar geen vakbondsafgevaardigden werken,
toch via de plaatselijke ACV-afdelingen kunnen deelnemen aan het vakbondswerk en gebruik kunnen
maken van informatie en vorming.
100 jaar ACV-geschiedenis in een notendop:
Op 23 januari 1912 ontstond in Melsele de”Vakvereniging der Stadswerklieden’. Het aantal leden in
dat jaar was 18. Het prille begin. In 1913 veranderde de naam in ‘Vakvereniging voor Dokwerkers
en Stadswerklieden’ en kort daarna mochten ook de blokmakers aansluiten. Door de oorlog viel
de werking stil. Pas in 1921 kwam het syndicaat weer tot leven. Toen werd onder leiding van de
pioniers August Van Moere, Florent Cleys, Jules Van Vossel en Alfons Stoop het syndicaat weer
leven ingeblazen en ditmaal onder de naam Algemeen Christelijk Vakverbond. Ondanks een korte
pauze tijdens de Tweede Wereldoorlog (toen enkele moedige vakbondsmensen ondergronds bleven
samenkomen), ging het ledenaantal in een steile lijn naar omhoog. In 1962 werd het 50-jarig bestaan
gevierd. ACV-Melsele telde toen al 980 leden, of 14 % van de bevolking. De 75ste verjaardag, in 1987
viel samen met het nationaal jubileum 100 jaar ACV, en nationaal voorzitter Jef Houthuys komt
Melsele bezoeken (En dit op de dag de dat Herald of Free Enterprise zonk. Gastspreekster Miet Smet
is in allerijl vertrokken naar Zeebrugge!).
Tijdens het laatste kwartaal van vorige eeuw, heeft de werking van ACV een grondige metamorfose
ondergaan. In 2004 fusioneert de afdeling ACV-Kallo met ACV-Melsele. Iwan Waeyaert is sinds 2004
voorzitter. Momenteel telt de afdeling ACW-Melsele 2381 leden.

Hoe ben je zelf bij de vakbond gekomen?
Via mijn schoonbroer, wijlen Willy Braem. Die was destijds secretaris van ACV-Kieldrecht. Hij heeft
mij overhaald om mij te engageren. Willy is zelf voorzitter van ACV-Melsele geweest van 1975 tot
1979. Ik ben dan eerst 25 jaar feestvoorzitter geweest (feesten organiseren doe ik graag).
Kunnen jullie je stem doordrukken?
Via onze ACW mandatarissen kunnen we politiek gevoelig punten op de agenda krijgen. We hebben
bv. actie gevoerd voor meer kinderopvang in Beveren, een nijpend probleem. Met positieve gevolgen.
We hebben geprotesteerd tegen de sluiting van de plaatselijke postkantoren, maar daar hebben we
spijtig genoeg geen resultaat gehaald.
De vakbonden komen meer en meer onder druk te staan, ..
Ja, aan de verworven rechten wordt meer en meer geknabbeld: het brugpensioen, de pensioenleeftijd.
Tegelijkertijd krijg ik ook vragen van jonge mensen, die zich afvragen of zij nog wel een pensioen
zullen hebben. Een moeilijk probleem. Wij voelen ons wel bedrogen door iemand als Jean-Luc
Dehaene. Ik hoor hem nog roepen: ‘Neen aan de cumul!’ …
Hoe staat het anno 2012 met ACV-Melsele?
Wat ons bestuur betreft: we constateren dat er te weinig vrouwen (3 op 20 mannen) en te weinig
jongeren zijn, dus een warme oproep aan de dames.
Als vakbond wordt het steeds moeilijker om dingen te realiseren zeker in deze tijden van crisis. Toen
wij in de jaren ’70 van vorige eeuw loonsverhogingen vroegen, kregen we dit meestal wel gedaan.
Zeker in de petrochemie. Dat was de goede tijd. Nu zetten ze je voor de keuze. Ja, je kunt opslag
krijgen, maar dan zijn er ook zoveel afvloeiingen. Dan sta je met de rug tegen de muur. Dat is de
economische realiteit nu.
Ons ledenaantal is nog wel vrij hoog. Dat komt natuurlijk ook een stuk omdat het inwonersaantal van
Melsele altijd maar stijgt. Maar ook procentueel stijgt ons ledenaantal.
Hoe hebben jullie 100 jaar ACV-Melsele gevierd?
Op 23 maart was er een academische zitting in OC Boerenpoort. Dan op 12 mei een groot
muziekfeest in de aardbeientent met De Romeo’s, Mike Dreamer en Blue Label. Er waren meer dan
700 mensen. Het was een schitterend feest. Om ons feestjaar af te sluiten is er op zaterdag 13 oktober
het leden- en decoratiefeest. Dan worden onze trouwe leden in de bloemekes gezet, gevolgd door een
feestmaaltijd en een dansavond.
Korte reactie van Luc Van Havere, regiopropagandist van Groot-Beveren ACV-Melsele-Kallo
op 100 jaar ACV-Melsele-Kallo.
De groep van Melsele-Kallo heeft zich grondig voorbereid en de viering was een groot succes. Er zijn
in Groot-Beveren een aantal kernen met mensen die het vakbondswerk met hart en ziel doen, en de
kern Melsele-Kallo is daar één van. Natuurlijk zouden er wat meer vrouwen en jongeren bij mogen
komen, maar dat groeit stilaan wel. Zeker doordat we ook thema’s als buitenschoolse kinderopvang
en mobiliteit op onze agenda zetten, trekken we ook hen aan.
We hopen dat ACV-Melsele-Kallo in de toekomst genoeg opvolging krijgt, zodat de
vakbondswerking in Melsele en het Waasland op dit elan kan verder werken.
Meer informatie over ACV-Melsele-Kallo Iwan Waeyaert, Waterhoenlaan 13, Melsele,
tel. 03 775 32 45 of iwan.waeyaert@gmail.com
(AR)

Heeft jouw vereniging iets te vieren? Of mag die volgens jou ook eens aan bod komen in
deze rubriek? Contacteer Bombardon op tel. 03 252 42 13 (A.Van Mieghem-Ryckaert) of
bombardonmelsele@yahoo.com.

Interview met voorzitter Iwan Waeyaert.
Hoe is jullie werking georganiseerd?
We vergaderen één keer per maand met het bestuur, in het zaaltje van de CM. Daar gaat het over de
sociale actualiteit maar soms ook over specifieke problemen van leden. Ik leid de vergadering en
Luc Van Havere, regiopropagandist van ACV-Beveren begeleidt. Onderwerpen? Onlangs waren het
de regeringsmaatregelen met een hele rits bezuinigingen en natuurlijk de sociale verkiezingen. Het
kan ook gaan over brede maatschappelijke onderwerpen, bv. tijdkrediet, mobiliteit, kinderopvang, de
tramlijn, brugpensioen, belastingen enz…
Jaarlijks hebben we ook een algemene ledenvergadering in maart of april. Daar kiezen we dan een
aantal onderwerpen die de mensen echt interesseren.
Er is ook een 50-plus-werking, gesticht door Willy Van Daele, de vorige voorzitter van ACV-Melsele
en Guido Caluwaert. Dat was direct een groot succes en werd uitgebreid naar Groot-Beveren.
Vooral mensen op brugpensioen, of oudere werkzoekenden krijgen hier een specifiek aanbod van
activiteiten.
Daarnaast komen er ook vertegenwoordigers van alle plaatselijke besturen (kernen) samen voor het
regiobestuur in Beveren.
We hebben ook elk jaar een ledenfeest, met een eetmaal en dansen achteraf. Er zijn nog weinig
afdelingen die dit doen. Dit jaar zal het nog plaatsvinden in PC Sabot op 13 oktober.

Protestactie tegen sluiten van de post .

Kapellekensbaan (W)Onderweg.
Voor de derde keer heeft CC Ter Vesten een
kunstproject uitgewerkt. Dat vindt plaats op
3 locaties en op de 5 zondagen 17 & 24 juni
en 1,8 & 15 junli, telkens van 10 tot 17u.
Er zijn ook telkens enkele randactiviteiten
voorzien.
Kapel OC Boerenpoort(Melsele)-Lies Van
Gasse.(foto)
Kapel OC ’t Klooster(Vrasene)- Jet Vael.
Huiskapel van Cortewalle-Silke De Bolle.
Dit project is aanbevolen voor fietsers en
wordt gesteund door o.a. Fietsersbond
Beveren. Er is bovendien een muzikale
fietspicknick op 4 juli in Hof Ter Welle om
12 uur.
Meer info: www.tervesten.beveren.be of
tel:03 750 10 00
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Ludwina Van Havere in glansrol !

Onze Melseelse dorpsburgemeester viel grote eer
te beurt bij het bezoek van het vorstenpaar.
Vorstin: “Zo mevrouw, en hoe bent u burgemeester
geworden ?”

19/06/2012 21:18:52


Rozengeur en maneschijn

Nieuwe voorzitter

Brecht Cools is sedert februari van dit jaar
nieuwe voorzitter van jeugdhuis Djem.
Hij volgt Daan De Coninck op. Brecht
zal in de toekomst het jeugdhuis
verder mee sturen naar een plaats
waar jongeren omgaan met heel wat
opvattingen en vernieuwende trends,
eigen aan het jeugdhuiswerk.Veel succes
toegewenst!

Leve de vakantie!
De kinderen kunnen genieten van 2
maanden vakantie. We duimen voor
goed weer natuurlijk.
Voor kinderen vanaf 7 jaar is er weer
VP-werking. Zij kunnen elke dinsdag
en donderdag van 14 uur tot 17 uur
terecht op de terreinen van de jongensChiro naast de sporthal ’t Wit Zand
in de AVP-Laan. Op 3 juli is er het
startmoment en kunnen de kinderen
zich laten inschrijven. Dat kan ook
later nog tijdens de spelnamiddagen.
Wie in het VP is kan ook mee op kamp
en dat is traditioneel op het einde van
de vakantie. Maar daar willen we nu
nog niet aan denken. Spelen maar!

Op 13mei ben ik samen met mijn ouders
en broer en schoonzus op city trip
vertrokken naar Sevilla. Ik had assistente
Jessica bij. Zij heeft het voortreffelijk
gedaan. Ikzelf was best wel nerveus,
vooral voor de vlucht, want we moesten
overstappen in Madrid. De laatste keer
dat ik dat gedaan had (zo’n 5jaar terug
ook naar Sevilla) kwam mijn rolstoel er
gehavend uit… Dus de schrik zat er goed
in.
Maar eenmaal daar onder de schitterende
Spaanse zon was van die zenuwen nog
weinig te merken. Vier dagen hebben we
in een ware hittegolf van een gemiddelde
van ongeveer 43graden de stad doorkruist.
Maar mij hoor je niet klagen, ik heb er
met volle teugen van genoten!
3juni hadden we op Gaverland ons
allereerste wijkfeest dat georganiseerd
werd door het wijkcomité Den Oun
Beeweg. Ondanks het sombere, natte,
koude weer was het een succes! We
hadden een grote gezellige opkomst.
Kinderen met of zonder speelkaart
sprongen vrolijk in jutte zakken rond,
lieten zich schminken, gooiden blikken

omver en deden nog tal van andere spelen.
Het oudste (maar jong van geest) getrouwde
koppel van Gaverland, Domien en zijn
madam, werd in de bloemetjes gezet. En
de Kubbezen van Melsele kwamen een
demonstratie geven over het spel.
In de tent konden we pannenkoeken met veel
smaak opeten, ook de drank vloeide vlotjes.
Je hoorde dikwijls ‘tof initiatief, zaten er
al langer op te wachten’. Dus bij deze is de
aanzet gegeven voor de toekomst.
6 en 7 juni colloquium Gent perspectief 2020
Afgelopen woensdag en donderdag was ik
één van de 350 gasten op het toch wel veel
besproken colloquium perspectief 2020. Dit
is de conceptnota waarmee de ambitie wordt
uitgesproken dat mensen met een handicap,
zoals iedere andere burger, zoveel mogelijk
in de samenleving moeten kunnen leven.
Heel mooi verwoord maar moeilijk of bijna
onmogelijk, volgens velen in de zaal, in
praktijk om te zetten. Jean-Pierre Van Baelen
de veranderingsmanager die in opdracht werkt
van Minister Jo Vandeurzen (welzijn) gelooft
er wel in (of doet ons geloven).
Wat ik uit deze 2daagse onthoud is dat (wij)
mensen met een beperking worden vergeleken
met bejaarden! Ja, ja bejaarden! Een bejaarde
kost de staat per jaar 16000 €. Wij de
gelukkige met een Persoonlijk Assistentie
Budget gemiddeld 34000 € per jaar. De
bedragen die een instituut, een voorziening of
een instelling aan de staat kosten worden niet
genoemd en geloof mij, dat is niet weinig.
Laat mij even duidelijk zijn, mensen zoals
ik, met een PAB hebben een vrijere keuze
van leven maar het is zeker niet zo dat we
nu in luxe leven dankzij het PAB. Je kan
of mag ons absoluut niet vergelijken met
bejaarden! Een bejaarde heeft voor hij of zij
in een rusthuis terecht kwam (hopelijk) een
mooi, zelfstandig, eigen leven geleid. Zij
willen en hebben ook het recht om zolang
mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving

Op weekeind met Ziekenzorg

WTC De Kadans
organiseert:
Memorial Gerry Van Der Aa
Zondag 29 juli
Met afstanden van 25km, 60 km en
100km.
Wegrit met bevoorrading.
Familie fietstocht.
Start wegrit tussen 8.30u en 11u.
Start familiefietstocht tussen 8.30u
en 15u.
Meer info: Chris 0475/45 36 28

Dorpsfeest 2012
Op 28 en 29 juli spoedt menig
Melselenaar zich naar het dorp om het
dorpsfeest bij te wonen.
Zondag wordt het hoogtepunt met een
‘kinderspeeldorp’ op het kerkplein en
leuke kijkactiviteiten voor jong en oud.
Om 15.30u is de verkiezing van de
burgemeester en dat belooft eventjes
spannend te worden in opvolging van
Ludwina Van Havere. Goed weer en
veel volk worden verwacht ! Iedereen
is welkom.
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te wonen. Hierover is geen enkele vorm
van discussie. Maar dat geldt evengoed
voor mensen met een beperking. Wij
worden al van bij de geboorte, jeugd of op
latere leeftijd geconfronteerd met allerlei
hindernissen. Maar om het heel cru te
zeggen zorgt de maatschappij ervoor dat
wij ons gehandicapt voelen! Mij ga je
nooit horen zeggen dat het gemakkelijk
is. Dit is een knop die omgedraaid moet
worden op alle niveaus en niet enkel in
het departement welzijn. Stedenbouw,
onderwijs, arbeid, openbaar vervoer,
wegenwerken enz. hebben hier evenveel
mee te maken.
We mogen ook zeker niet vergeten dat er
op gemeentelijk vlak veel kan gebeuren.
Guy Tegenbos van de Standaard, die op
de laatste namiddag de bevindingen van
de workshops kwam samenvatten, zei op
het laatste dat wij op 14 oktober de aanzet
konden geven naar concrete stappen op
gemeentelijk vlak.
Ikzelf heb mijn stempel even kunnen
drukken op het slot van de eerste dag.
Als allerlaatste heb ik nog even iedereen
wakker geschut. Ik vroeg: ‘Met wat
voor zever zijn we hier bezig!? Is dit een
maatschappelijk debat? Daar zie ik niet
veel van. Diegene die erbij moeten zijn,
zijn er niet. Wie is er hier vandaag met de
trein of taxi gekomen? Ik niet, want wij die
vergeleken worden met bejaarden, moeten
dit dagen op voorhand aanvragen en dan
nog de toestemming krijgen of het wel
kan of mag. Het gaat hier verdomme niet
over cijfers, zorg en uitkeringen maar over
inclusie en daar is helaas weinig van te
merken.’ Ik kreeg een daverend applaus uit
de zaal en had ook direct mijn eerste fan,
hahaha.
Tot de volgende!!!
Lizy

Begin juni trokken 68 mensen van
Ziekenzorg Melsele op lang weekend
naar Duinse Polders in Blankenberge. Er
heerste een hartelijke en gezellige sfeer.
Het weer viel al bij al mee, en ondanks een
stevige zeewind gingen ze uitwaaien op
de dijk. Een bezoek aan de zandsculturen,
volksspelen en een wandeling in de tuin
waren voor deelnemers en medewerkers heel
ontspannend. Elk jaar worden deelnemers
en medewerkers een jaartje ouder en
komen er meer en meer mensen bij die
de wandelingen enkel in een rolwagen
kunnen meemaken. Dat vraagt om meer
medewerkers die een rolstoel kunnen duwen.
En daar wringt wel eens het schoentje.
Ziekenzorg is op zoek naar nieuwe
vrijwilligers die voor zulke activiteiten wat
tijd en aandacht kunnen vrijmaken om een
handje te helpen. Het speciale aan zo een
weekend is dat elke deelnemer er plezier aan
beleeft, of je nu medewerker bent of iemand
met een beperking.

Svelta Melsele B kampioen !
Svelta Melsele B werd in zijn eerste jaar
meteen kampioen in vierde provinciale. In de
allerlaatste wedstrijd van het seizoen werd
met 2-1 gewonnen van YB Beveren. Het
is de eerste B-ploeg, die in onze provincie
meteen de promotie kon afdwingen.
Op de foto staande van links naar rechts:
Pierre Smolders (afgevaardigde), Thomas De
Ceuster, Jonathan Kalonji, Evert D’Hondt,
Joram Malfroy, Arno Braem, Steve De
Schepper, Jasper Van der Meiren, Bart Van
Broeck, Arno Marschang, Lothar Ottevaere,
Tom Billiet, Benny Van Puymbroeck (trainer)
en Nick Van Geneugden. Zittend van links
naar rechts: Jean Yale Lolengola, Kellin
Ndongala Luanda, Wouter De Hert, Michael
Bollaert en Pieter Mussely.
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