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Zo leeft Vossenstraat, Kattenstraat,
Beverstraat, Snoeckstraat en
Hermelijnstraat.
Gilbert en Gerda Deckers-Van Goey

Nu mensen afscheid genomen hebben van een dorpsmonument
staan de hekkens klaar om de voorbijganger af te schermen voor
vallende stenen. Op 3 december slaan bulldozers en kranen toe
om Briels met de grond gelijk te maken. Uit zijn as herrijst een
nieuwe Briels. De ouden Briels was uitgeleefd. Maar hadden ze
de voorgevel en omheining niet kunnen behoeden voor afbraak?
Beleidsmakers en architecten hebben hierover niet nagedacht.
Ze ontnemen hiermee Melsele een beetje van haar ziel. In
Bombardon nemen we het op voor al wie met hart en ziel erbij
was op de afscheidsfeesten. Lees op pag.3 en kijk op de laatste
bladzijde.

Fabienne Van Remoortere

Wezijnereensmeebuiten is een Melseelse vereniging en eigenlijk
ook een buitenbeentje. Lees maar op pag. 6

Beste lezer,,
Dit is het voorlaatste nummer van Bombardon 2012. In
december verschijnt het laatste nummer. Dan pas hoef je
opnieuw te abonneren voor de nieuwe jaargang 2013. We
steken er een overschrijvingsformulier bij om je hieraan te
herinneren. Je kan het bedrag ook doorgeven met je naam
en adres aan een van de medewerkers die je onderaan deze
bladzijde vindt in de colofon. Je ziet maar. We beloven alvast
ook voor 2013 veel nieuws over Melsele te brengen en dat altijd
met een warm hart. Omdat we Melsele graag zien, daarvoor
doen we het !
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Ik was een van de oprichters van het wijkcomité. Dat
bestaat dit jaar 35 jaar! Na die eerste wijkvergadering,
bleven we met het wijkcomité bijeenkomen. We
organiseren veel activiteiten: Paaseieren rapen voor
de kinderen, een drink in de winter, een barbecue, een
fietstocht, een nieuwjaarsreceptie. We gaan sinds enkele
jaren ook op weekend: naar Amsterdam, Parijs, Londen,
Reims, de Moezelstreek.
Toen de gemeente enkele jaren geleden een heraanleg
plande van de Vossenstraat en Beverstraat, hebben
wij als wijkcomité inspraak gevraagd, én gekregen.
De voetpaden werden heel wat breder dan gepland,
de beplanting werd aangepast en het speelplein werd
helemaal vernieuwd. En er werd een petanquebaan
aangelegd. Er is ook een prieeltje gebouwd door de
buurtbewoners, als schuilplaats bij regenweer.

Gilbert: Wij zijn hier in ’75 komen wonen. Ik ben zelf
van de Vendoorn, Gerda is van Kruibeke. Ik kende deze
omgeving, ik kwam er als kind in de putten (rootputten?)
visjes vangen. Op de plaats waar wij gebouwd hebben,
moet vroeger een boerderij hebben gestaan. De
Snoeckstraat was een slechte kasseiweg die weinig werd
gebruikt, alleen door de boeren. Als we van de Vendoorn
naar het dorp gingen, liepen we langs de wegels. De
Kattestraat was een aardeweg met slechts één huis. Bij
de tweede verkavelingfase konden we dit stuk grond
kopen. We waren allemaal jonge gezinnen, er waren veel
inwijkelingen die werk vonden door de ontwikkeling van
de Linker-Scheldeoever.
Door de oprichting van het wijkcomité, één van de eerste
in Melsele, leerden de bewoners elkaar beter kennen.
Ook door de kinderen natuurlijk.
Er heerst een goede sfeer in de wijk maar we worden
allemaal wel ouder. Het is hier wat stiller dan vroeger.
Maar stilaan komen er toch meer jongere bewoners.

Een wijk met dierennamen …
Vossenstraat-Kattestraat-Beverstraat-Snoeckstraat-Hermelijnstraat
De op één na grootste wijk met dierennamen bevindt zich ten zuiden van de Grote Baan richting Poenjaard. In de volksmond wordt ze
al eens “de wijk achter de Pultina” genoemd, naar de meubelzaak die alle moderne meubeltrends nog steeds kan trotseren.
Melsele wemelt van de dierennaamstraten. De grootste wijk vinden we terug tussen de Dijkstraat en Brielstraat. Daar vinden we
waterhoenen, herten, Vlaamse gaaien, leeuweriken, fazanten en binnenkort ook kievieten.
De wijk die we nu belichten ontstond midden jaren’70. Voor de verkaveling bestond er enkel de Kattestraat als verbinding tussen de
Vendoorn en de ‘Rijksweg’ of Grote Baan. Nu snijdt de goederenspoorweg de straat in twee. Het tweede deel, op de Vendoorn, werd
omgedoopt tot Vuurdoornstraat. De Kattestraat heette vroeger Kallestraat. ‘Kalle’ wordt gebruikt voor een praatzuchtige vrouw, maar
verwijst ook naar de ekster en bij het wipschieten is een ‘kalle’ een zijvogel.
De Beverstraat is een zijstraat van de Vossenstraat. Het is normaal dat in onze streek met zijn kreken en moerassen ook heel wat bevers
actief waren. Vossen zijn dan weer stilaan aan het terugkeren in onze streek.
De Hermelijnstraat is in 2003 ontwikkeld als doodlopende straat en zijarm van de Snoeckstraat. De naam werd gekozen naar analogie
met de buurtstraten die de naam van klein wild (vos en bever) dragen. De hermelijn is een grote wezel van maximum 30 centimeter en
heeft een witte (winter)vacht met een staart die eindigt in een zwart puntje.
De Snoeckstraat is – om in het thema te blijven – de vreemde eend in de bijt. De afkomst komt niet van een dier, de snoek. Het zou ook
fout geschreven zijn. Over fout geschreven gesproken: de Kattestraat wordt nog steeds volgens de oude spelling geschreven, zonder
tussen ‘n’.
De Snoeckstraat dankt haar naam aan de familie Snoeck, die het ‘Schaliënhuis’ in Melsele bewoonde. Adriaan Snoeck (1618-1679) was
heer van een heerlijkheid nabij de Wilde Haan in Melsele. Hij ligt begraven in de kerk van Melsele. De familie was immers ‘van hoog
aanzien’ en had de kerk zilverwerk, koorgestoelte en biechtstoelen geschonken.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).
Lees verder op pag 2


en de straat zelf organiseert een straatbarbecue.
Carl: We hopen nog lang op de weilanden te kunnen
kijken. Koeien zijn voor de kinderen echt een levende
attractie.
Elke: Wij hebben een bedrijf dat zich toelegt op
thuisverpleging. Voor ons werk moeten we vaak in
Antwerpen zijn.
Carl: We wonen hier rustig en toch vlakbij alles. Het enige
minpuntje is de aansluiting van de Hermelijnstraat met
de Snoeckstraat. Er wordt soms veel te hard gereden. Je
voorrang van rechts nemen is op eigen risico

Anny en Hubert Van der LindenMoorthamer
Anny: Wij hadden vroeger een frituur in het centrum van
Zwijndrecht. Toen we bouwgrond kochten, wilden we
een huis met twee garages, zodat we in de ene ons gerief
voor de frituur konden voorbereiden. Ondertussen zijn we
al wat jaren met pensioen. Het is een goeie buurt om in
te wonen, we doen geregeld mee aan activiteiten van het
wijkcomité. In het begin van de jaren ’90, toen iedereen
nog wat jonger was, zijn we met een tiental koppels uit
de buurt naar de dansschool beginnen gaan. We zijn met
twee koppels overgebleven die nog altijd dansles volgen.
Ik heb ook eens op één van de wijkfeesten opgetreden met
enkele andere vrouwen. We waren de ‘Championettes’,
en ik speelde Carmen (De Kampioenen). Voor het
verenigingsleven gaan we nog wel naar Zwijndrecht.

Luc en Jacqueline Decraene-Coppieters
Luc: ik ben echt een jongen van ‘t stad, Jacqueline is van
Lokeren. Daardoor wist zij wel wat een ‘weir scheiren’ is
en hoorde ik het in Keulen donderen toen een buurman
mij daar naar vroeg. Wij zijn die generatie die wegtrok
uit de stad, op zoek naar een boerderijtje in het groen.
Dat boerderijtje bleek niet zo gemakkelijk te vinden en
we kochten dan een bouwgrond, waar we na enkele jaren
sparen konden bouwen. De eerste jaren waren zalig.
We keken uit op een weide met een paard, ik begon een
moestuintje, onze kinderen konden veel buiten spelen.
Ondertussen is er heel veel bijgebouwd en zitten we nu
omringd door andere huizen.
Omdat wij beiden in Antwerpen werkten, namen we de
kinderen mee naar een school daar. Daardoor zijn zij hier
niet echt ingeburgerd. Wij wonen hier nu 30 jaar. Echte
Melselenaars zijn we misschien nog niet maar sinds we op
pensioen zijn, hebben we hier wel al meer mensen leren
kennen.

Geschiedenis van de wijk en het
wijkcomité
Om een landbouwgrond, bestaande uit verschillende
akkers en weiden te verkavelen en bouwrijp te maken,
werden er eind jaren ’60 begin jaren ‘70 van vorige
eeuw enkele nieuwe straten (Vossen- en Beverstraat)
aangelegd tussen de al bestaande Snoeck- en Kattestraat.
De percelen bouwgrond werden in een snel tempo
verkocht en de meeste woningen werden in de tweede
helft van de zeventiger jaren gebouwd en bewoond.
De eerste bewoners van de wijk, merkten al snel dat
het oversteken van de Grote Baan aan Pultina niet zo
eenvoudig en beslist gevaarlijk was voor schoolgaande
kinderen. Een dodelijk ongeluk maakte dat op een
schrijnende wijze duidelijk. Enkele buurtbewoonsters
startten een petitie met de vraag het kruispunt
verkeersveiliger in te richten. Na een brief van het
gemeentebestuur konden de wijkbewoners suggesties
doen voor verbeteringen in de wijk. Daarop werd er een
wijkvergadering gehouden, op 23 september 1977, en
werden zeven wijkbewoners lid van het wijkcomité.
(gebaseerd op tekst van Jan De Meulenaere)
Eén van de jongere bestuursleden, Kristof maakte een
website: www.vossenstraat.org. Leuk voor de bewoners
om de laatste nieuwtjes te vernemen of foto’s te bekijken.
De Hermelijnstraat geeft een totaal ander beeld dan
de oudere wijk Vossenstraat-Beverstraat-KattestraatSnoeckstraat. Deze verkaveling is nog vrij recent. Terwijl
in het ‘oudere’ gedeelte de meeste kinderen reeds het
huis uit zijn, wonen in de Hermelijnstraat enkel maar
jonge gezinnen. De geschiedenis herhaalt zich.

André en Chantal Weekers-Possemiers
André: Ik ben van Melsele, Chantal van Deurne. Wij
wonen hier sinds 1985, we waren ongeveer de laatste
die hier gebouwd hebben. Wij waren toen bij de jongste
bewoners. Er was hier al een wijkcomité voor we hier
kwamen wonen. Onze kinderen speelden veel op straat
met de andere kinderen van de buurt.
Het is hier aangenaam en rustig wonen, maar af en toe
zijn er wel inbraken, zoals overal in de streek. Fabienne
ijvert samen met enkele buurtbewoners voor meer
inbraakpreventie. De mensen zijn nu wel meer alert en de
politie patrouilleert hier regelmatig. In de Hermelijnstraat
wonen nu ook terug jonge gezinnen. Zij organiseren een
halloweentocht voor de kinderen. Die komen dan langs en
bellen aan als er een kaarsje voor het raam staat.

Proeven van Eerlijke Handel
Naar jaarlijkse gewoonte houdt Oxfam Wereldwinkels
Melsele haar geschenkenbeurs, voor de derde keer op rij in
de kapel van OC Boerenpoort.
Een heel jaar door wordt naar deze beurs toegewerkt, en
deze kan enkel slagen met de inzet van vele vrijwilligers,
die voor, tijdens en na de beurs een handje toesteken. Bij
hen kan men op de beurs steeds terecht met alle vragen, zij
helpen je graag.
Naast het gewone aanbod aan producten, hebben is er een
extra aanbod voor het eindejaar: leuke cadeautjes, juwelen,
boeken, kalenders, kaartjes, een ruim gamma wijnen,
geschenkpakketten, pralines, maar ook de dagelijkse
producten zoals koffie, honing,…
De wijnen kunnen gratis geproefd worden en er wordt met
plezier deskundig advies gegeven.
Alle aankopen krijgen gratis een feestelijk kleedje.
Verder bieden ook Bond Zonder Naam en Amnesty
International hun producten aan.
Men kan er verder nog genieten van een kopje koffie, een
glas wijn, en proeven van talrijke lekkernijen in de cafetaria.
Steeds welkom: De geschenkenbeurs van Wereldwinkel
Melsele, zaterdag 8 en zondag 9 december van 10.00 u tot
17.30 u, kapel OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat 31A.
De toegang is vrij.

Carl en Elke Polet-Vijt
Elke: Wij waren de eerste bewoners van de Hermelijnstraat,
sinds 2003. Deze buurt heeft echt een meerwaarde voor de
kinderen. Senne, Loranne en Lenn spelen heel vaak buiten,
tezamen met de andere kinderen. In een doodlopende straat
wonen is ideaal. De wijk leeft: ouders kunnen op elkaar
rekenen, we werken samen met het wijkcomité Vossenstraat

Na de geschenkenbeurs kan men steeds een kijkje komen
nemen in de winkel, Hazaarddam 10 te Melsele,
Woensdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.30u,
vrijdag van 14.30u tot 17.30u, zaterdag van 9.30u tot 12.30u

Als buurtbewoners, samen een schuilhuisje bouwen op het
speelpleintje; het bevordert de samenhorigheid..

waarvan de smaak krachtig en intens is met mooie zuren en
tannines; lange afdronk en met een rooktoets. De prijs is
6.10 euro. Deze wijnen moet je beslist komen proeven op de
beurs. Met de feestdagen zullen ze je tafel alle eer aan doen.

Luc Van de Perre overleden.
Op zaterdag 3 november werd Luc Van de Perre
begraven. Hij was een graag geziene wijkagent en kende
hier heel veel vrienden. Het afscheid vond plaats in de
parochiekerk van Melsele en werd massaal bijgewoond.
Luc was 57 jaar.

Om zeker eens te proeven !
Vinedos de la Posada Torrontés. Sauvignon blanc 2011.
Deze Chileense witte wijn uit de wereldwinkel werd door
vele bezoekers aan Briels geprezen om haar sappige, frisse
en fruitige smaak met fijne zuren en zeer lange afdronk .
Prijs 6.10 euro.
De Vinedos de la Posada Malbec 2011 is een rode wijn



Van ’49 tot ’81… in 2012.
Ze kwamen op eigen houtje, deze zusters, naar Briels, waar Melsele
afscheid nam van de oude gebouwen net voor ze onder de sloophamer
zouden gaan. Gelukkig was er een fotograaf om hun aanwezigheid te
noteren en even met hen te praten. Dat zij er waren, was geen toeval:
deze plek was in het verleden op een bijzondere manier toch “van hen”.
Misschien herkent iemand hun gezichten:
Van links naar rechts zie je:
Zuster Gerardine die hier één jaar overste was; zuster Margaretha (Emma
van Osselaer) die in Melsele geboren werd maar in Kruibeke in het klooster
verbleef; zuster Lieve Tindemans, eveneens van Melsele afkomstig,
eveneens non in Kruibeke; zuster Astrid Olieux die hier 9 jaar in de keuken
stond en zuster Ria van Bergen, algemene overste van de zusters van
Wachtebeke waar deze mensen nu verblijven.
Net als bij de afbraak van de oude schoolgebouwen aan de Grote Baan
hebben ook nu veel Melselenaren de behoefte gevoeld om afscheid te
nemen van Briels. Nu de bewoners hun kamertjes hebben ontruimd, hadden
kunstenaars en creatievelingen deze ingepalmd om er hun “laatste groet” in
te deponeren. Waarna heel Melsele mocht komen kijken. En kwam.
Muren van herinnering troffen ze er aan: bekende figuren, familieleden,
vrienden en buren die er hun laatste jaren hebben doorgebracht. Leven,
vastgelegd in foto’s en schilderijen, in brieven soms, in kindertekeningen:
het “nu” dat met vrolijke eigengereidheid het oude “vroeger” ontmoet. De
gangen en kamertjes zijn gretig bekeken. Een vergeeld berichtje in een oude
krant reconstrueerde soms het leven van het dorp: folklore en ontroering
tegelijk.
Sommigen lieten heel persoonlijke sporen achter: getuigenissen van
genegenheid, een aangrijpend portret, een poging om “oud worden” te
vatten. Anderen temden wellicht hun angst. Want van dergelijke verouderde
gebouwen kan ook beklemming uitgaan.
Aanvankelijk was het logies dat dit “godshuis” bood wellicht soms beter
dan sommige mensen thuis gewoon waren geweest, hoe sobertjes en weinig
aangepast het ons nu ook voorkomt. Het werd slechts enkele jaren na de
tweede wereldoorlog in gebruik genomen. De mensen waren toen nog geen
weelde gewend. Nu zien wij de donkere kamertjes met hun kleine ramen en
vinden dat vernieuwing wenselijk is.
Alles is echter betrekkelijk. Ook in prachtig ontworpen gebouwen kunnen
mensen doodongelukkig zijn. Maar het helpt toch als het gebouw op zich
enigszins tegemoet komt aan de behoeften van wie er moet verblijven en
toelaat er zoiets te hebben als een “eigen stek”.

Maar uiteraard is dat nog meer een kwestie van menselijke omgeving:
of er hart zit in de mensen die voor je verzorging instaan. Of ze je zien
als “werk” of als persoon in je eigen recht. Theoretisch zal iedereen dat
beamen. Maar het is in de dagdagelijkse praktijk minder vanzelfsprekend
dan het lijkt.
In de weerloosheid die oud worden ook meebrengt, in de vele vormen van
eenzaamheid die mensen treft, maken respect en inlevingsvermogen het
verschil. Dat wat men vroeger mededogen noemde, die verzachting van
het vaak wrede dagelijkse leven. Vriendelijke aandacht is in deze een groot
goed.
Dergelijke betrokkenheid moet Frans Briels bewogen hebben toen hij bij
testament zijn goederen “…aan de armen en noodlijdenden van Melsele…
” schonk. Het zegt wel iets over hem dat hij zijn beschikking “…onder
de bescherming van Franciscus van Assisi…” plaatste. Zag hij het
“Zonnelied” van deze mysticus, dat de verbondenheid van al het bestaande
bezingt, als een inspiratiebron voor wie zich om zijn begunstigden zou
bekommeren? Franciscus is bij uitstek een gevend mens, bij wie het geven
veel verder reikt dan de gave op zich, hij wist het onderscheid uit tussen
“jij” en “ik” in een elan dat men moeilijk anders kan noemen dan liefde.
Als inspiratiebron voor een leven kan dat tellen. Mogelijk was hij lid van
de Franciscaanse lekenorde. Hij lijkt ze in elk geval zeer genegen te zijn
geweest.
Frans Briels bepaalde verder in zijn testament dat er een beroep moest
worden gedaan op “…kloosterzusters van de orde van de H. Franciscus van
Assisi…” om zijn stichting te bedienen.
De tijd heeft het anders beschikt. Het zijn de zusters van O.L.Vrouw
Visitatie van Kruibeke geworden die in 1949 hun werk in het rusthuis
hebben opgenomen. Naderhand fuseerden zij met de zusters van de H.
Vincentius a Paolo in Wachtebeke. Tot in 1981 zijn zij voor de aan hen
toevertrouwde mensen steun en toeverlaat geweest.
Dat besef heeft in Melsele geleefd: als mensen die het konden weten het
over “Briels” hadden, klonk er vaak waardering door in hun stem. Je kwam
er een bekommernis, een zorg, kortom een hart tegen, er was ontmoeting en
begrip. Het is heel mooi als je dat oprecht over iemand kunt zeggen.
Daarom ontroert deze foto: je ziet blije, heldere gezichten. Van mensen die
nu min of meer even oud zijn als sommigen van hun kostgangers toen. Ze
stralen, voelen zich duidelijk “op vertrouwd terrein”, op een plek waar zij
zich naar best vermogen hebben gegeven aan hun ideaal.
Voor wie dit beseft, is het ook een foto die dankbaarheid wekt. Voor het
harde werk, de vriendelijkheid en de troost.



Nieuws uit de gemeentelijke
cultuurraad Beveren.

Nieuws van Janna en Hanne.
In het vorige nummer berichtten we dat Janna Verstraeten
en Hanne Van Den Keybus naar Ghana vertrokken. Ze
volgen een opleiding pedagogie in Gent en in dat kader
trokken ze op buitenlandse stage naar een Ghanees
dorpsschooltje. Hun ervaringen lees je hieronder.
Lieve dorpelingen,
Zoals mooi aangekondigd in de vorige editie van
Bombardon, zijn we effectief naar Ghana vertrokken op
stage. Nu we hier twee maanden zijn, is het leuk voor ons
om kort onze ervaringen met jullie te delen. Zoals we het
in België gewoon zijn om in het kleine gezellige dorpje
‘Melsele’ te wonen, doen we dat hier samen met de lokale
bevolking van Esaase. Het dorpsgevoel dat in Melsele
nog aanwezig is, beleven we hier nog meer. Alhoewel we
hier constant op onze blanke huid worden aangesproken
(lees:bewonderd) , voelen we ons hier toch heel welkom.
Mensen hier leven bijna continu op straat, iedereen groet
en zwanst met elkaar, en een glimlach wordt hier getoond
zoals bij ons de handen worden geschud. Het is heel
opmerkelijk hoe men hier klaar staat om elkaar te helpen,
iedereen is als een broer of zus voor elkaar, biologisch of
niet. Dit merkten we weer eens toen de schoolbus platte
band had. Nog geen tien Afrikaanse minuten later, stonden
enkele buren met band, sleutel en werkkracht om de bus
te herstellen. De schoolbussen vormen hier trouwens een
dagelijkse kopzorg, aangezien ze heel oud zijn (35 en 42
jaar) en voortdurend beschadigd worden door de slechte
staat van de zandwegen.
Het cultuurverschil is ook sterk te voelen in het
schoolsysteem. Voor ons is het vreemd om te zien hoe sterk
de discipline hier nog leeft, zoals bij het ochtendritueel.

Het bijeenkrijgen van de kinderen in de rijen met de
stok in de hand doet ons soms wel wat denken aan een
boer die zijn koeien bijeendrijft. Toch worden we iedere
morgen opnieuw goed gezind en wakker geschud door
het getrommel en het gezang van de mars. Ondanks de
discipline zorgt het wel voor een samenhorigheidsgevoel.
De discipline zorgt ervoor dat “Yes Madame” een
doorsnee antwoord is, ook al is het niet van toepassing of
verstaan ze u niet.
Leerkracht is hier duidelijk een minder gewaardeerd
beroep en dit is ook te merken aan de motivatie van velen.
De meesten geven hier les om geld te verdienen, opdat
ze verder zouden kunnen studeren. Een leerkracht die
buiten de klas zit, tijdens de les een ijsje gaat eten of met
zijn gsm bezig is, wordt hier niet vreemd bevonden. Toch
proberen we te beseffen dat we dit allemaal vanuit een
‘Westers brilletje’ beoordelen en het misschien allemaal
niet hoeft te verlopen naar onze waarden. Deze Afrikaanse
stijl heeft zeker zijn charmes; kinderen zijn leergierig,
enthousiast en heel dankbaar dat ze naar school kunnen
gaan. Je ziet hen dan ook genieten van het samenzijn, de
kleine dingen des levens en de aandacht die je hen geeft.
Tenslotte geeft het hen structuur, kans om kind te zijn, een
toekomst op te bouwen en van elkaar te leren.
Voor onszelf is het een rijke ervaring waar we veel uit
leren, ook hopen we de kinderen die we individueel
begeleiden positieve gevoelens te geven. Bij elk kind
is het weer een zoektocht om hen terug op klasniveau
te krijgen en in te spelen op hun sterktes. We hopen dat
we de kinderen in deze drie maanden toch iets kunnen
bijbrengen, zodat ze weer in zichzelf gaan geloven.
Zoals ze hier zouden zeggen: God bless you all !
Hanne, Maxime, Charlotte en Janna.

Uit het jaarverslag 2011-2012 nemen we enkele interessante
gegevens die slaan op de Melseelse vertegenwoordiging in
die raad.
NSB Melsele werd wegens stopzetting van de werking
geschrapt uit de lijst van aangeslotenen. Nieuwkomer is
NEOS Melsele, welke erkend werd op 30 januari 2012.
Totaal aantal verenigingen die aangesloten zijn bij de
cultuurraad: 209 waarvan er 39 van Melsele zijn. (Beveren
77, Doel 4, Haasdonk 19, Kallo 14, Kieldrecht 26,
Verrebroek 14 en Vrasene 16.)
Elke vereniging ontvangt als basistoelage 62 euro. Per
behaald werkingspunt wordt 0,20 euro uitbetaald. Een extra
toelage werd gegeven aan KVGMelsele/Kallo voor haar
50-jarig bestaan en aan Solidariteitskoor Resolut voor het 25
jarig bestaan. Melsele behaalde met haar verenigingen een
totaal van 41.835 punten.
Amedee Verbruggenkring:930, Dansclub Step by
Step:1000, Fotoclub Lichtkunst:1500, ’t Gaeverland
vzw:1200, Gezinsbond:1825, Femma:4845, Kunstkring
De Meiboom:720, KVLV:3425, KWB:2870, Landelijke
Gilde:1275, Markant:2230, Melos:2290, Natuurpunt
WAL:2780, NEOS:1795, Orgelcomité:2500,
Oudercomite De Schakelaar:950, Oudercomité De
Wingerd:600, Ouders voor Kleuters:910, Pasar:1630,
Resolut:1820, Schaakclub:1340, Sigarengenootschap
Opus X: 720, Toneelkring Reynaert:40, Troef moeten
we zien:480, Vlaamse Canadese Vriendenkring:770,
Wezijnereensmeebuiten:1390.
Geen verslag afgegeven: Kunstlabaarg en Yevgueni.

De gemeenteraad besliste
10 september
- Tijdens de laatste gemeenteraad voor de verkiezingen
werd het Melseels raadslid Robert Blommaert vervangen
door Maarten Heyrman uit Kallo. Blommaert werd schepen
van Melsele in 1971 nog voor de fusie met Beveren in
1977. Nadien oefende hij nog 27 jaar lang zijn mandaat
als Beverse schepen uit. Hij miste op een haar na de
benoeming tot burgemeester toen hij de populairdere Marc
Van de Vijver moest laten voorgaan, iets wat hem ook al
met François Smet overkwam. Robert Blommaert wordt
voorgedragen om de titel van ereschepen te krijgen.

Collegezittingen gemeente
Beveren
27 augustus
- De vloer in het oudste deel van de Melseelse sporthal
wordt vernieuwd. De kostprijs wordt geraamd op 110.000
euro.
- Er worden geen voetpaden aangelegd in het Pareinpark.
Het college oordeelde dat men destijds voor een puur
wegdek heeft gekozen. Nochtans zijn een aantal bedrijven
vragende partij. Ook fietspaden zijn niet voorzien in deze
zone waar, naast bedrijven zich ook supermarkten bevinden.
17 september
- Een deel van de fietsenberging op de gemeentelijke school
‘De Toren’ in Melsele wordt vervangen. De uitgave wordt
geraamd op 24.805 euro.

Bombardon is als een bloeiende
tuin voor Melsele.
Een oase van rust, kleur en
geur in de dagelijkse drukte
en tevens een beschutting
tegen een al te bruisend
Beveren.


In de lens.
Mogen we een foto nemen voor in Bombardon ?
Mensen kijken in de lens van de camera, om
daarna gewoon door te gaan met datgene
waarmee ze bezig zijn.
Ze worden hierdoor vereeuwigd in Bombardon,
de dorpskrant van Melsele.
Kijken dit keer mee:

1- chiromeisjes:Liesje De Maeyer, Nienke
Vennens, Lotte De Prekel en Lore Van
Nederkassel.

2- Het comité van het dorpsfeest:
van links naar rechts: Kurt Engels, Brenda
Van Wallendael, Jan Blommaert, Katja Van
Broeck, Isabelle Maes, Ivo Blommaert,
Lieve Schoenaerts, Kristof Schoenaerts,
Mark Neirinckx, Carolien Hens, Philippe
Jespers, David Dresselaers en Gert Floin.

Soep op de stoep voor
Welzijnszorg
Binnenkort voert Welzijnszorg haar jaarlijkse campagne,
om aandacht te vragen voor mensen in armoede hier bij ons.
Met de slogan: ‘Armoede verjaart niet’ richt Welzijnszorg
de focus op de vele bejaarden die zorgen hebben om hun
oude dag menswaardig door te krijgen. Welzijnszorg steunt
hiervoor projecten die mensen uit hun isolement halen.
Daarnaast trekt Welzijnszorg, in de strijd tegen armoede bij
bejaarden, naar de beleidsverantwoordelijken met 4 vragen:
1. Een leefbaar inkomen voor ouderen.
2. Geen zorgen om extra zorg.
3. Een betaalbare woning door waar het nodig is een
huurpremie te voorzien.
4. Middelen voor lokale projecten die het sociaal isolement
van ouderen in armoede doorbreken.
Partners voor deze campagne zijn: Welzijnszorg,
Welzijnsschakels, OKRA, Zorgnet, Neos, Vlaamse
Ouderenraad, Familiehulp.
Vrijwilligers allerhande die solidair willen zijn met mensen
in armoede, zullen in de komende periode activiteiten
organiseren om de actie te steunen. Eén ervan is Soep op
de Stoep. In Melsele trekt vooral KWB de kar en houdt
een Soep op de Stoep-actie op zondag 2 december, aan
bakker Van Hoorick en bakker Verstraeten. Vrijwilligers
van KWB, Femma en anderen, zorgen gratis voor een pot
pompoensoep. Gedurende de voormiddag kan men, terwijl
men toch moet wachten bij de bakker, de voeten warm
houden met een kommetje verse soep. Wie die dag eens
zelf geen soep wil koken, kan soep afhalen. (liefst potje
meebrengen). De prijs voor dat potje gezondheid mag u zelf
bepalen door een vrije bijdrage te schenken in het spaarpotje
dat er zal staan.
Vorige jaren werd bij deze activiteit, telkens meer dan 500
euro overgeschreven naar Welzijnszorg.
Zondag 2 december, aan bakkerij Van Hoorick en
Verstraeten: Soep op de stoep.

De nieuwe chirolokalen in een groene ruimte langsheen het Duivelsdammeke.

Chiro Ieweko Melsele verhuist.
Achter het jeugdhuis, dicht bij de kerktoren.
Al generaties lang hebben honderden meisjes daar hun chirohartje verloren. Echter in het begin van
’t jaar, iets verder op een plein, werden de bouwstenen gelegd voor een nieuwe ontmoetingsplaats,
een nieuw samenzijn.
Met man en macht werd gebouwd aan deze grote werkzaamheden, zodat Chiro Ieweko eind
november haar nieuw lokaal kan betreden. Het is een feit, de nieuwe lokalen zijn instap klaar.
Chiro Ieweko verhuist op 24 november! Zie dat je erbij bent.
Van harte.


Samen sterk: wezijnereensmeebuiten

Ons dialect; grappig en sappig.
Soep
Wasda tirreworrig, overal ziede kookboeke liggen
en op den tellevies ist oek alledaugen van da:
kookprogramma’s. Veur mij nie gelauten, mar wanniër
moet ne meins da allemaul kliërmauken? En opeten?
En… wasse der ammel induun, wie eetta nau in uis?
Mar tis de moeite nie om oons doaraun taargeren. Aun
de kookpot duumme toch wadamme willen.
De seempelste dingen, gemakkelek te mauken, mee
vas grief, recht uittennof of gekocht bij Lieve of Magda,
bij den Dirk, Marie Roos, den Tonny of den bakker, zijn
dikkels nog de smaukelekste.
En is er nau iet beter in de wieireld as e goe kommeken
vasse soep? Da kander altid bij. En krijgde nen
onverwachten bezoeker: soep edde altid genoeg. Ge
kunter vaar mee diëlen. Wa minder in elk kommeken
of rap e schutsjen wauter bij en iederiën kan meeeten. Gelek noten eten, is soep eten een echt sosjaul
gebeuren. Asse tiët is moete roeren en blauzen en een
bitsje wachten. Swinst kundewa kauten.

Als een vereniging een mooi excuus is om je buitenshuis te
begeven, dan is de naam van deze vereniging goed gekozen.
Ontstaan uit een groepje bevriende buren uit de Pauwstraat,
wist Wezijnereensmeebuiten zich de laatste jaren meermaals
in de kijker te werken. Een groep mannen met plateaus vol
glazen en hapjes in de weer, op Meilsen koers in pitteleer
en bolhoed rondlopend, samen in zwarte schorten met logo,
rond het fornuis. Wat voor vereniging is dit nu eigenlijk?
Voorzitter Wilfried De Schepper, penningmeester Günther
Hiel en secretaris François Daens en leden Stijn Caremans
en Erik Desair kunnen mij even kort ontvangen voor ze hun
schorten aantrekken om de receptie voor te bereiden van de
tentoonstelling ‘100 jaar Titanic’ in de Boerenpoort.
W.: We hebben dit al meermaals gedaan, bij verschillende
gelegenheden. We kunnen ons nu eenmaal goed amuseren
met koken. Maar we kunnen niet op alle vragen ingaan.
Dan zijn we iedere week bezig. En we mogen natuurlijk de
horeca en traiteurs niet beconcurreren.
Wat is Wezijnereensmeebuiten? En hoe is het ontstaan?
W.: Het is gegroeid uit een wijkcomité dat het jaarlijkse
wijkfeest van de Pauwstraat organiseerde. We hebben dit
een tiental jaren gedaan. Toen vonden we dat het aan de
jongere buren was om het over te nemen. Maar dat gebeurde
niet. Dus zijn we daar mee gestopt. Maar een klein groepje
bevriende buren wilde toch graag nog dingen samen doen,
maar dan op bescheidener schaal. Weekendje weg, fietsen
enz. We gingen samen iets drinken en dachten: “Als we
dan toch op café zitten, laat ons dan ook iets doen.” We zijn
begonnen met kaarten. Het gewonnen geld hielden we in
een pot en daar gingen we dan eens mee eten. Maar toen
we in dat restaurant zaten, dachten we “Dat kunnen wij zelf
beter!” We huurden dan de leskeuken van de Boerenpoort,
en gaven elkaar kooklessen. Zo kwamen we op het idee
een vereniging op te richten. Dan konden we de leskeuken
voordeliger huren.
G.: Er was nog een extra motivatie. Een van onze buren en
vrienden, Erik Van Impe kon door omstandigheden niet meer
werken. Maar hij kookte wel heel graag. Dat heeft ons mee
gestimuleerd om hiermee te beginnen en Erik heeft ons toen
kookles gegeven.
W.: We willen vooral dingen doen die we graag doen.
Maar het is wel (sommige mensen horen dit niet graag)
een mannenclub. Daar hebben we voor gekozen. De
achtergronden van al die mannen zijn heel verschillend
en toch komen we goed overeen en maken we steeds veel
plezier.
G.: We vergaderen meestal op café. Het grote probleem is
echter een rustig café te vinden. In de meeste cafés staat
de muziek veel te hard, zodat we elkaar niet verstaan. We
wisselen al eens af en gaan naar alle cafés in Melsele.
Voordeel is dat we zo ook regelmatig andere mensen
ontmoeten.
Wat doen jullie nog van activiteiten?
F.: Uitstappen en fietsweekends, ook met de familie,
vissen op zee, petanquetornooien in de oude Beeweg van
Gaverland, padden overzetten in Kallo, kooklessen, een
orgeltocht, samen voetbal kijken in iemand zijn tuin, een
volksdansavond… Een activiteit kan ook zijn samen gaan
supporteren als één van de leden meedoet aan Meilsen koers.
Toen één van de buren zijn garage verbouwde zijn we met
een hele ploeg mee gaan helpen onder het motto ‘afbreken

van gevestigde structuren’. We zijn ook al eens met enkele
leden in chic kostuum en hoed naar de jaarmarkt geweest, zo
deden de boeren dat vroeger ook!
Als culturele vereniging moeten we een aantal activiteiten
per jaar hebben. En we komen toch aan een 35-tal.
F.: We zijn met een 20-tal leden, waarvan er meestal toch
een 13 à 14 aanwezig zijn bij de activiteiten.
Wie organiseert, wie neemt het initiatief?
G.: Dat kan in principe elk van onze leden. Alles kan en
niets moet! Maar wie iets voorstelt moet ook de kar trekken
en initiatief nemen om het voorstel te realiseren. Terwijl
de anderen natuurlijk ook meewerken. We doen ook een
Burendag (De Antwerpse burendag op de laatste dinsdag
van mei) voor de hele buurt en een aantal activiteiten voor
iedereen, zoals die volksdansinitiatie.
F.: We gaan graag in discussie met elkaar over allerlei
onderwerpen. De laatste weken ging dit natuurlijk over de
voorbije verkiezingen.
En jullie vrouwen?
F.: Een keer per jaar koken we voor onze vrouwen. We
koppelen dat altijd aan een bepaald thema. Zo was er
een reis rond de wereld, waarbij ze gerechten uit alle
windstreken konden proeven.
W.: Hierbij lieten we in een vliegtuigsimulatie onze vrouwen
kennis maken met het landschap en de cultuur van die
landen. Ook organiseren we jaarlijks een familiedag.
G: ... en natuurlijk mogen ze er bij zijn als we hulp nodig
hebben op de recepties. Als tegenprestatie verzorgen onze
vrouwen een uitgebreid Nieuwjaarsontbijt.
Wat is de betekenis van Wezijnereensmeebuiten voor
Melsele?
S.: We zijn dus geen wijkcomité, maar wel een erkende
culturele vereniging en zetelen in de plaatselijke cultuurraad.
G.: De recepties geven Wezijnereensmeebuiten wat
bekendheid, we doen dit aan kostprijs en het plezier dat we
maken en mogen meemaken is ons loon.
Als ledenwerving doen we een keer per jaar een
Vriendjesdag. Dan mag elk lid vrienden of buren
meebrengen die dan mee koken. Kunnen discussiëren is een
van de selectievoorwaarden.
F. : Wij zijn misschien wel de lijm tussen een aantal
verenigingen, doordat we vaak op verschillende activiteiten
terecht komen. We hebben nu eenmaal een brede
belangstelling.
W.: Misschien kunnen andere buurten ons voorbeeld volgen.
Ons motto is: De kennis van ieder individu delen met alle
andere leden en zelfs daarbuiten.
F.: Ondanks het feit dat we graag plezier maken willen we
ook graag iets leren, iets wijzer worden.
W.: Er even van profiteren om een beetje reclame te maken
voor onze tweede volksdansavond op vrijdag 1 maart 2013
in de Boerenpoort.
G.F.W.: Graag willen we toch even de cultuurraad bedanken
voor de samenwerking en het gebruik voor de Boerenpoort.
Vooral ook een dankwoordje voor Yvette.
We wensen de mannen van Wezijnereensmeebuiten nog veel
gedeelde kennis en plezante activiteiten, waarbij af en toe de
andere Melselenaars ook kunnen meegenieten.
Meer info? De website www.wezijnereensmeebuiten.org is
niet helemaal up-to-date, maar je vindt er wel een aantal
lekkere recepten. (AR)

Hoelank zon de meinsen al soep ete paasde? Ik zeig:
ik zal ies goegelen, want op tinternet vindalles. Awel
in den tijd dasse nog in grotten woënden, moktezal
soep en dat duun ze nau nog over guul de wiëireld.
Da kunde vawaneg dinge zeigen! Tegen de kou, tegen
de warmte, tegen dennonger, tegen den duist, veur
aarme meinsen, veur rijke meinsen. Soep smokt bij
alleman. En ge kunter vanalles induun. Vandaug is
pompoensoep trug in de mode. Een ajunsje snipperen,
wa stoven, liefst in echte boter, da gift den beste
smauk, mar das slecht veur de kollesterol. Stikskes
pompoen toevoegen, e peken en een appelken mag
oëk. Alles goe laute koken, boeljonneken bijduun, wa
kurrie om wa pit te geven, en lot nau de boeren mar
dussen!
Zijmij al dikkels lauteweten datta een bitsjen ouwets
is, alledauge soep eten. Mar niets genodderd: awij
giën soep gattijn, denijwij pessies nie geten. Ne goeie
maultijd begin mee soep.
En van da plezier willewij i Meilsen alle meinsen lauten
meegenieten. Schrijfta ies opsi:
Zondag 2 december, aun bakker Van Hoorick (ja,
naumen durvewe nie in ’t Meilses schrijven) en
aun bakker Verstraeten op de Baun, kunde guul de
veurmiddag soep kommen dreenken. ’t Is doar Soep op
de Stoep. Das een traditie gewoaren. Veur e kommeke
soep mugde geven wagge wilt. ’t Is veur de goeie
zauk: veur Welzijnszorg. Die steunen der projecten in
Vlaanderen mee, om meinsen hier, dien ’t moeilijk ein,
wa miër kansen te geven.
At veur au nog te vroeg is om soep te kommen eten,
kunde mee e kastrolleke kommen. Da scheppewe den
wel vol. Zoë moette die zondag zelf gien soep koken.
Zeker duun! Ge zulter gië spijt van ijn.
Tirreworrig (ook sirreworrig): tegenwoordig
Ammel: allemaal
Wadamme: wat we
Vas grief, vasse soep: verse dingen, verse soep
Dikkels: dikwijls
Swinst: ondertussen
Kauten: praten
Paasde: denk je
Peken: worteltje
Lot de boeren mar dussen: laat de wereld maar draaien
(letterlijk: laat de boeren maar dorsen)
Niets genodderd: niets gekort
Kastrolleken: potje

MELSELE 1963
Oproep aan alle oude en nieuwe inwoners van
Melsele en alle Melselenaars van het jaar 1963 die
uitgeweken zijn naar ander oorden.
In 2013 vieren we allen onze vijftigste verjaardag
en wij zouden ons graag herenigd zien !
Daarom deze oproep: zin om dit samenzijn
te vieren in de herfst 2013? Graag zo vlug
mogelijk jouw e-mailadres doorgeven zodat het
organiserend team verdere ideeën kan uitwerken.
Wij hopen op veel enthousiaste reacties !!!
Peter, Mireille, Dirk, Marleen , Cecile
bvbageerts@telenet.be
mireille.b@skynet.be
cecile.smet@wgkovl.be
dewitte_dirk@hotmail.com


Vele Melselenaars zijn
‘gedegouteerd’ over het politiek
gebeuren in Beveren.
In onze vorige uitgave schetsten we verschillende
scenario’s die mogelijk konden zijn na de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Eén van die
scenario’s was de mogelijkheid dat CD&V zou samengaan
met NVA. Dit leek ons toen, gezien de vijandschap tussen
Stevenheydens en Van de Vijver, bijna onmogelijk. Maar
in de politiek is alles mogelijk. In de krant verscheen een
foto van lachende en goedgezinde kopstukken van CD&V
en NVA, die een samenwerkingsakkoord ondertekend
hadden voor de komende 6 jaar. Daar was echter een
hectische week aan vooraf gegaan. Groen-SPA lagen goed
in de markt. Ze werden door de grootste partijen op de
hielen gezeten om met hen een akkoord te sluiten. We
schreven het eerder al: indien Groen-SPA met NVA een
overeenkomst maakte, moest dit zonder Stevenheydens
(ex-Vlaams Belanger) gebeuren. Die boodschap werd door
NVA niet begrepen. Langs de kant van CD&V werden de
onderhandelingen met Groen-SPA gevoerd door uittredend
burgemeester Marc Van de Vijver die, gezien zijn groot
aantal voorkeurstemmen, in de hoogste versnelling ging
om tot een akkoord te komen met Groen-SPA zonder
medeweten van, noch overleg met zijn achterban. Hij ging
hiermee uit de bocht. Wouter Beke, nationaal voorzitter
van CD&V zette ‘probleem’ Van de Vijver aan de kant.
De onderhandelingen Groen-SPA-CD&V gingen verder
met kandidaat burgemeester Dirk Van Esbroeck. Deze
onderhandelingen verliepen vlot en constructief. Er zat
een vernieuwd en sterk project in voor de toekomst van
Beveren. Maar Marc Van de Vijver zat ook niet stil.
Hij bewerkte op het hoogste niveau en weer zonder
medeweten van zijn achterban Minister President Kris
Peeters en minister Pieter De Crem. Door hun tussenkomst
keerde het tij. Groen-SPA werd nu opzij gezet. (Zij zouden
een gevaar zijn voor de verdere haven ontwikkeling?)
Stevenheydens en NVA werden binnen gehaald en
Marc Van de Vijver kreeg terug de burgemeestersjerp.
Ondertussen had extreem rechts met een 200 aanhangers

Wake na dodelijk
fietsongeval N70 Melsele
op 26 september 2012
Op 19 september gebeurde er een tragisch ongeval op de N70,
de Grote Baan richting Beveren, ter hoogte van de garage. Een
fietsster die ten val kwam, werd gegrepen door een vrachtwagen.
De toestand werd jarenlang aangeklaagd door de Fietsersbond.
14 dagen na de feiten was er een afspraak met de gemeente,
een vertegenwoordiger van het Kabinet Crevits en kernleden
van de Fietsersbond van Beveren. Enkele kleine aanpassingen
zullen gebeuren, tot de herinrichting van de N70 plaats heeft.
Die is voorzien in 2014. Het betreft echter zeer kleine ingrepen
waardoor de doorgang N70 niet echt veiliger zal worden voor
de dagelijkse fietser. Ook de toestand van de N450 werd daar
nogmaals aangeklaagd.
Hieronder volgt een tekst die op de plaats van het ongeval werd
voorgelezen, precies een week na dit trieste gebeuren.
Met droefheid staan wij hier op deze plek, om een wake te
houden voor Ria Meyvis, die hier exact een week geleden
tragisch verongelukte. Fietsersbond Beveren wil, uit naam van
alle aanwezigen, haar medeleven betuigen aan de familie en
vrienden. Aan haar man, Benny. Aan haar kinderen Sofie en Jan,
Stefanie en Wesley. Aan haar kleinkinderen Ferre, Dora en Jules.
We wisten niet zeker wanneer, maar dát hier vroeg of
laat iets zou gebeuren, was een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid. Deze plaats staat al te lang op onze zwarte
lijst. Dit ongeval, in het hart van onze gemeente, is een slag in
het gezicht, de zoveelste middenvinger van onze overheden naar

Gevleugeld

Foto Anne Ryckaert

de rotonde in Beveren bezet en een protestmars gehouden
naar het gemeentehuis. Dit alles voor meer democratie en
tegen inmenging van de nationale politiek. Hun protest
eindigde enkele dagen later in een triomftocht toen hun
leider Stevenheydens, door deze plotse wending en door
de ingreep van nationale kopstukken, mee in de coalitie
stapte en eerste schepen werd. Bij het aanschouwen van
heel dit politiek gebeuren uitten vele Melselenaren hun
ongenoegen. Zij hebben een wrang gevoel bij het feit dat
in de politiek een gegeven woord niet telt. Is eerlijkheid
en betrouwbaarheid niet een basisvoorwaarde om een
samenleving te leiden en te besturen? Deze basiswaarden
kregen de laatste weken een ferme deuk in Beveren. Zelfs
de plaatselijke pers deed niet veel moeite om de ware
toedracht te achterhalen. Hun taak is toch om de waarheid
aan het licht te brengen? Daarin hebben ze gefaald. We
zullen nu zien hoe er de komende jaren in Beveren bestuurd
zal worden.
Hopelijk kan deze zwarte bladzijde omgedraaid worden
bij het zien van een ‘Goed Bestuur’ vanuit het Beverse
schoon verdiep. Zowel bij CD&V als bij NVA zitten
integere mensen die kunnen waken over een democratisch,
verdraagzaam,sociaal en open beleid. Dit zou op termijn
vele wonden helen. Dan maken we er melding van. Noteer
maar voor 2013!

de dagelijkse fietser. Deze kras op onze ziel blijft onuitwisbaar…
Het overlijden van Ria maakt pijnlijk duidelijk dat wij hier élke
dag, als fietser, ons leven op het spel zetten.
Wij zullen Ria Meyvis niet vergeten… net zoals wij de andere
fietsslachtoffers niet vergeten.
Wij zijn ook het kind nog niet vergeten dat omkwam in Vrasene
bij een dodehoekongeval…
Wij vragen al lang de fietsveilige inrichting van kruispunten.
Wij zijn ook de man nog niet vergeten in de Snoeckstraat in
Melsele, die uitgleed en onder een vrachtwagen terechtkwam…
Wij vragen al lang veilige wegbermen zonder kuilen of
kapotgereden stroken asfalt.
Wij zijn ook het meisje nog niet vergeten op het viaduct van
Kallo, gegrepen door een vrachtwagen… Wij stellen al lang een
veilige fietsbrug voor over de Expressweg, om Kallo uit zijn
fietsisolement te halen.
Wij zijn ook de vrouw nog niet vergeten op het zebrapad in de
Schoolstraat in Melsele… Wij klagen al jaren de gevaarlijke
situatie aan van de Gewestweg N450.
Wij zijn ook Roger Martens nog niet vergeten, die eerder dit jaar
omkwam in de Waaslandhaven.
Als gevolg hiervan is een constructief overleg opgestart tussen de
Fietsersbond en Maritieme Toegang, om de fietsveiligheid in de
Waaslandhaven te verbeteren. Onze audit heeft hier ondertussen
de eerste positieve resultaten opgeleverd.
Wij zullen ook Ria Meyvis niet vergeten, die hier op deze plek
stierf. Wij vragen al jaren dringende noodmaatregelen om de
gevaarlijke situatie van de Gewestweg N70 fietsveiliger te maken.
Telkens zijn de omstandigheden waarin deze ongevallen
gebeuren, beschamend slecht. Telkens klaagt de Fietsersbond
deze structurele problemen aan.
Ria, … Sorry, omdat wij als Fietsersbond, niet met nóg meer
mensen, nóg harder hebben geroepen.
Ria, … Dit had nooit mogen gebeuren… Het spijt ons dat we dit
niet hebben kunnen voorkomen.
Fietsersbond Beveren reikt nog steeds de hand, aan alle partijen,
om in het toekomstig gemeentebestuur samen werk te maken van
een fietsveiliger Beveren. Voor ons. Voor onze kinderen. Voor
onze kleinkinderen. Daarom vragen wij een structureel overleg
tussen de Fietsersbond en de gemeente zodat wij bij elk dossier,
van in het begin, de belangen van de fietser kunnen verdedigen.
Wij eisen ook, dat alle betrokken en bevoegde instanties, iedereen
die verantwoordelijkheid draagt voor de fietsveiligheid, er alles
aan doet om dergelijke tragische ongelukken in de toekomst te
vermijden. Wij eisen dat men nu eindelijk dringend deze ‘zwarte
punten’ aanpakt. Dit niet doen, zou schuldig verzuim zijn. Want
elk verkeersslachtoffer is er één teveel.
Om Ria en alle andere slachtoffers te gedenken, steken wij hier
een kaars aan, als symbool van deze eis.

Letters die woorden worden; woorden, samengebracht
om op een prachtige ingetogen manier uitdrukking te
geven aan gedachten en gevoelens. Misschien wel de
gepaste manier om in deze tijd van het jaar de poëzie
in te duiken. De Chileense dichter Pablo Neruda liet
ons een waardevolle schat aan gedichten na.
Mocht je mij vergeten - Pablo Neruda
Mocht je me vergeten
wil ik dat je één ding weet:
Als ik kijk naar de kristalmaan,
de rode tak van trage herfst bij mijn raam,
als ik, bij het vuur gezeten,
de ongrijpbare as neem of rimpelig lijf van brandhout,
weet je, dat alles mij tot jou voert,
alsof alles wat bestaat,
geuren, licht, metalen,
scheepjes zijn die varen naar jouw eilanden
die me verwachten.
Welnu dan,
als beetje bij beetje jouw liefde voor mij minder wordt,
zal beetje bij beetje mijn liefde voor jou minder worden.
Als je me plotseling vergeet,
zoek me niet,
want ik zal je reeds vergeten zijn.
Als je de wind van vlaggen die door mijn leven waait
waanzinnig en lang vindt,
en je besluit me aan de oever te laten
van het hart waarin ik wortel
bedenk
dat op die dag, op dat uur,
ik mijn armen op zal heffen,
dat mijn wortels naar buiten komen
om andere grond te zoeken.
Maar als je dag na dag,
uur na uur, voelt
- onverzoenlijk lief dat je voor mij bestemd bent,
als, dag na dag, een bloem
aan je lippen ontstijgt om mij te zoeken,
ach dan, allerliefste,
komt dat vuur weer in mij op,
in mij blust niets of wordt vergeten,
mijn liefde voedt zich aan jouw liefde:
zolang je leeft
zal mijn liefde in jouw armen zijn
zonder mijn armen te verlaten.

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.



Afscheid van Briels
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Tijdens de weekeinden van eind oktober en begin november
namen de Melselenaars massaal afscheid van Briels.
Briels B(l)oeit was een waardig en sereen afscheid van een
monument van ons dorp. Aan de inkom lag een gedenkboek
waarin mensen hun reactie kwijt konden. We geven hier
enkele reacties en omdat we het zelf ook beleefd hebben
kunnen we deze opmerkingen enkel bevestigen.
“Een pracht van een initiatief. Melsele leeft en brengt
daarmee door dit gebeuren toch nog veel mensen op de
been.”
“Briels boven! Een proficiat, dat alleen de jeugd van
Melsele kan doen slagen!”
“Amaai, gelukkig krijgen de oudjes nieuwe kamers want we
zijn 2012 en de crisis lonkt… tot 2050? Spijtig bij sloop van
de eeuwige verspilling van materialen=kunst.”
“Dit is niet normaal. Buitengewoon. Aan allen proficiat. “
“Het was heel mooi en van die kindjes ook. En ook dat we
op het raam onze naam mochten schrijven!!”
“Alles vergaat…Talent en creativiteit niet.”
“Ongelofelijk hoeveel creativiteit er aanwezig is in
Melsele.”
“Weer een stukje Melsele weg, spijtig!”
“Door de afbraak werden mensenbanden weer dichter
aangetrokken. Proficiat aan de mensen die hun ziel hier
brachten.”
“Dit was een zeer mooi afscheid van een gebouw met een

grote geschiedenis! Zeer vele mensen hebben hier mooie
herinneringen meegemaakt en beleefd. Tot ziens in de
nieuwe Briels.”
“Ik vind het allemaal mooi, ik bedoel even mooi. Maar het
allermooiste werkje vind ik toch van mijn papa.”
“Een verfrissende en jonge kijk in deze bekende kamers.
Heel mooi en origineel.”
“Hier is met hart(d) en ziel gewerkt.”
“Dit is een waardig en sereen afscheid van Briels. “
Ook waren er heel wat mondelinge reacties waarvan we er
enkelen meegeven.
“De kinderen van De Toren hebben het fantastisch gedaan.
Dat kinderen zo creatief konden zijn wist ik niet. Ik was
aangenaam verrast!”
“Het kloppend hart van Melsele was hier aanwezig. Ik zag
mensen van alle rang en stand: middenstanders, boeren,
tuinders, mensen uit al onze sociale organisaties, jong en
oud, arm en rijk…”
“Ik was hier nog nooit geweest. Ik vind het prachtig.”
“Spijtig dat ze die prachtige gevel langs de Hazaertdam
afbreken. Die was gebouwd in de stijl van het kasteeltje…Ze
zouden die beter bewaard hebben. Natuurlijk vragen
de kamertjes een aanpassing. En die mooie omheining?
Hierdoor vervreemden we weer een beetje van ons eigen
dorp.. Echt spijtig.”
“De prachtige linden in de tuin, verdwijnen die ook?”

