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Zo leeft de Leeuwerikenlaan

Markant, het vroegere CMBV, was present op de kerstmarkt.
Hier de bestuursleden in hun kraampje: Anne-Marie Beirnaert,
Maria Meyntjens, Linda Verstappen,Hilde Van de Perre, Ann
Van Raemdonck en Linda Van Bogaert. Over de beweging
Markant lees je van alles op pag 7.

De buurt is een woonerf…. of zou het kunnen zijn. Woonerven worden aangeduid met een speciaal verkeersbord waarop
spelende kinderen de toon aangeven. De Leeuwerikenlaan leent er zich toe; keurig afgesloten voor het doorgaand verkeer.
Alleen zij die er moeten zijn of wonen rijden de straat in. Daarom dat weinig mensen van Melsele deze buurt kennen. De
woningen zijn van hetzelfde type, eerder bungalow stijl, die keurig een centraal binnenplein omsluiten. Het was 1978 toen
de wijk gerealiseerd werd. Er kwamen jonge mensen wonen en hun kinderen speelden op het pleintje terwijl ze vanuit de
huizen in het oog werden gehouden. Een zaligheid van rust en stilte. De wijkbewoners zijn nu 35 jaar ouder. Hun kinderen
zijn meestal de deur uit en ’t zijn nu de kleinkinderen die er bij momenten komen spelen. Als je de Leeuwerikenlaan
bezoekt valt de rust en de kalmte je op. Dit in tegenstelling tot andere straten in Melsele waar drukte troef is. Hier zie je
geen wandelaars, geen fietsers, geen verkeer…Op het pleintje geen spelende kinderen meer anno 2012. Vele rolluiken zijn
omlaag gebleven. “Dat is niet voor de zon maar omdat langs de straatkant de slaapkamers zijn.”” vertelt een gepensioneerde
politieagent . Af en toe vertrekt iemand met de auto voor boodschappen of naar het werk…Er komt wel stilaan verandering
wat bewoners aangaat en dat is ook te zien aan de nieuwe daken, ramen en deuren. Een jonge generatie maakt haar
opwachting al zijn de meeste oorspronkelijke bewoners nog jonge en fitte gepensioneerden en nog lang niet zinnens om er
weg te gaan. Gelijk hebben ze, want iedereen woont er graag.

Edward en Vivienne
Staut-Wauters
We wonen hier sinds oktober 1978. Het
waren allemaal jonge mensen toen, met
kinderen van dezelfde leeftijd. Heel in ’t
begin was er wel een buurtcomité maar dat
is na enkele jaren een stille dood gestorven.
Onze kinderen speelden veel op het pleintje.
Dat was leutig en we konden de kinderen in
het oog houden vanuit onze living. Spijtig
dat er geen speeltuigjes voorzien waren.
We hebben twee kinderen. Ons kleinkind
Nienke fietst al tot bij ons. Af en toe zit er
nog wel eens iemand op de bank. Stilaan
vernieuwt de wijk zich. Dat is een normale
evolutie. We worden als wijk omringd door
Fazantenlaan, Hertenlaan, Waterhoenlaan
en Vlaamse Gaailaan. Vroeger konden we
vanuit onze living kijken tot in de polder.
Maar de tijden veranderen.

Haken, breien en werken met kleurrijke lapjes stof is weer in.
Heel wat jonge mensen gaan aan de slag met wol en restjes stof.
Lotte Quintelier weet er veel van. Je leest haar verhaal op pag.4

Geschiedenis Leeuwerikenlaan

De aller-- allermooiste kerststal van Melsele staat in de kerk.
Tijdens de kerstmarkt konden de bezoekers hem bewonderen.
’t Is een kunstwerk dat onze ouders en onze voorouders
zorgvuldig bewaard hebben, generaties lang…En dank zij Jan
Holvoet is er weer een mooie kerststallenroute beschikbaar voor
wie zijn wandelschoenen de komende dagen wil aantrekken. Jan
zijn papieren kerststallen zijn ook te bezichtigen in de kerk op
26 december van 14u tot 18u.
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De Leeuwerikenlaan is een zijstraat van
de Brielstraat. De straat behoort tot een
heel assortiment van aanpalende straten
die naar dieren zijn genoemd. Ook herten,
waterhoenen, Vlaamse-gaaien, fazanten,
patrijzen (iets verder op) en binnenkort zelfs
kieviten hebben hier een straatnaam gekregen.
Typisch aan de Leeuwerikenlaan is dat een
deel van de straat in een volledige U-vorm
is gemaakt. Dat zorgt voor een gezamenlijk
binnenplein voor alle bewoners.
Een lange zoektocht naar de afkomst van
deze straatnaam hebben we niet moeten
organiseren. De leeuwerik behoort tot de
familie van de zangvogels. De vogel zingt
tijdens een opwaartse spiraalvlucht zijn lied,
een aanhoudende stroom van ‘trillers’. De
leeuwerik leeft vooral van zaden en insecten,
die te vinden zijn op akkers en in weilanden.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Daniel Van Oevelen
De meeste mensen hier zijn gepensioneerd. Een echt
sociaal leven is er niet al komen we allemaal goed
overeen. In ’t begin, 30 jaar geleden, was hier wel eens
een bijeenkomst van de wijk. Dat gebeurde toen nog in de
Hertenlaan waar nog niet gebouwd was. Vroeger speelden
hier heel wat kinderen op het pleintje. Nu komen die nog
op bezoek met de kleinkinderen. Zo gaat dat. Dit zijn
huizen van de Wase Bouwcentrale maar hun kwaliteit laat
te wensen over. Vooral die met platte daken hebben wel
last gehad. Ik woon hier 30 jaar en ‘t is hier heel rustig.
Lees verder op pag 2



Emiel en Jacqueline Beyltjens-Lancu.

Laurens Ferket met zijn zus Fleur.

We wonen hier al ruim dertig jaar. We trekken ons niet zoveel aan. Wat wil je ? Wie hier iets
kocht moest wel met twee gaan werken en dan blijft er niet veel tijd over om nog andere
dingen te doen buiten het huishoudelijk werk. En nu zijn we met pensioen… We komen
hier wel overeen. Ik heb me alleen druk gemaakt toen er klachten kwamen over spelende
kinderen. Dat ging voor mij te ver. Kinderen moeten toch kunnen spelen?

Ik woon hier heel graag omdat het hier rustig en stil is. Dat is plezant. ’t Zijn hier allemaal
vriendelijke mensen. ‘Een goeie dag’ kan er altijd af. Het pleintje was het ideaal speelplein
als we kind waren met veel bossen en struiken. Ik heb er, samen met mijn broer, in bomen
leren klimmen. Nu komen er nog kinderen spelen van de kindercrèche Minpunten aan de
buurt ? Ik zou het niet weten, ik wil vooral positief denken.

Paul Verelst en Veerle Lippeveld met zoon Wout.
De wijk geeft ons een vakantiegevoel. De huisjes lijken op bungalows zoals in een pretpark.
Vooral in de zomer is dit aangenaam. Ik zou hier niet weg willen. Vele Melselenaren
kennen de Leeuwerikenlaan niet. Wie hier niet moet zijn, kent dat hier niet. Onze zoon kan
ongestoord en veilig fietsen op straat. Wie weet komt er ooit nog wel een wijkcomité als
nieuwe jonge bewoners het initiatief gaan nemen.

Een kijk op het binnengebied van de Leeuwerikenlaan.

Gevleugeld

er viel een stilte waarin je alleen de geluiden
hoorde van messen en vorken, van drinken en slikken
en van het getik van de klok

Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar. Dit worden dezer dagen weerom
de hipste woorden uit de hitlijst van onze woordenschat. Soms hol
uitgesproken, soms diep gemeend.
De tijd ook waar rondom de vele feesttafels, met op de achtergrond de
zoeterige ‘djinglebells’, weerom een duchtig potje zal gediscussieerd
worden over de grote nieuwsfeiten van het afgelopen jaar. De
wereldproblemen uitgespreid op een bedje van scherpe dorpspolitiek. De
dorpspolitiek van ‘we dronken samen een glas, piesten samen ne plas en
alles bleef zoals ’t was’.
Anderzijds is het goed dat eenieder zijn goede voornemens opnieuw
te berde mag brengen. Hopelijk kan deze kersttijd ons doen inzien dat
onze samenleving kil en oppervlakkig is geworden en dat we op zoek
moeten naar elkaar, om de warmte en het licht in elkaar opnieuw te leren
ontdekken. Met Bombardon willen we hiertoe alvast een aanzet geven.

maar ik vervolgde: men heeft ontdekt dat er gedichten
bestaan die zo goed zijn gemaakt dat de woorden
veranderen in wat ze beschrijven

Maaltijd (RutgeR Kopland)
Het was Kerstmis, we zaten aan tafel en we wilden
een aangename, liefst literaire conversatie
daarom zei ik: vrienden, we weten dat de materie
op ons bord en in ons glas kan vervluchtigen
in ons lichaam tot pure poëzie

men begon mij te begrijpen en het werd zodoende
een vrolijke literaire maaltijd

maar wisten jullie dat onlangs ook is gebleken
dat op poëtische wijze heerlijke gerechten
kunnen worden gemaakt

zodat het woord vlees vlees wordt, het woord brood
brood, het woord wijn wijn, ik noem maar
een paar voorbeelden
als poëzie de ruimte van het volledige leven
tot uitdrukking moet brengen, de echte werkelijkheid
dan kun je je voorstellen dat een gedicht
een heldere soep kan opleveren
een doorleefde wildschotel
een luchtig nagerecht
een mooie bordeaux

we vroegen ons af welke poëzie we zaten te eten
en te drinken en we zochten naar gedichten
in ons hoofd die we een volgende keer
op tafel zouden willen zien
ik zeg niet welke dat waren
iedereen kan ze bedenken


Ons dialect; grappig en sappig.
Tsjuir
Giesteren sprak mij in Beveren en net meinsken
aun. Ze woaden zwoare kabas bij, want ze gieng
om kommissies. Ze begost nen uitleg over tweer,
gelek as de miëste gesprekken beginnen. Derachter
vertelde ze dasse va krubbeek kwam en veruist was
nar een appartemeint in een nieve wijk in Beveren,
noar daddeure man gestorve was, mar dattereur
noeët niemandnie ausprak en datta moeilek is om het
den gewoën te woaren. En kweet nie hoedatta kwam,
mar gelijk uit eur agen, kwoan da echt nie uitgelokt,
zaasse: ‘Nar tschijnt is da i Meilsen gemakkelekker.’
A kverschoot effenaf want miëstal zeigen de meinsen
diennier komme woënen dawij nogal afstandelek zijn
en datnie gemakkelek is om bij oons opgenomen
te woaren. Wij weten da zelf nie goed, mar da
kan. Das vanagen e gevoel en da edde of da edde
nie. Meschien moetewe derwa miër aarg in ein,
atter iemand in de geburen komt woënen. Alleman
wiëirdem neig om het wa gezelleg te mauken mar
dermee voelen die nieve meinsen ulder nog nie op
ulder gemak. Ieveranst i Frankrijk is nen burgemiëster
die aun al de meinsen van zijn gemiënte vraugt om
wa vriendelekker te zijn en op tstraut goeiendag
te zeigen tegemakoar. Indeplek va makoar
striëmgemoed verbij te liëpen kunde i Meilsen gerust
‘tsjuir’ zeigen en wa beginne kauten. Of iënderwa:
‘dagmadam’ of ‘dagmeniër’, of zelfs ‘hallo’ addau da
beter past, mag oëk. Best is vanagen, de meinsen
aun te spreken mee ulderen naum, mar aggewa aur
woart kundeder nie altid sebiet opkommen.
Nau woakal ies gepaasd van nar de gemiënte te
gaun en te vraugen om de adressen deur te geven
van de meinsen dien ier nief komme woënen.
Die meugen dat toch nie geevezeker! De privacy!
(Hoe moeteweda in tmeilses zeigen? Volges de
woordenboek is ‘privecy’: ‘geheimhouding’, den
wittetwel!). ’t is dus de wet dietoons moeilek mokt

om de meinsen aun te spreken. Vriendelekke wet!
We zullen tself in oons geburen moeten duun. En de
generoassie die saumen aun de schoolpoërt staut om
de kinderen af taulen, die ken makoar oekwel, mar al
die andere meinsen… en tzinder toch zoeveel.
Mar vanaf nau zeiggewe tegen alleman ‘tsjuir’ of iet
datter optrekt en den weetewe tegelijk: die eet den
Bombardon gelezen! En veur mij poart: iemand diedin
Meilsen woënt, oëk al is da nog nie lank, al wast swinst
passédejoar, mugde gerust ne Meilseniër noemen,
teminsten attie da zelf wilt en attie meeduut om nen
anderemeins nie striëmsgemoed verbij te liëpen.
Aja… en vanaf nievejoarsauvet mugde derbij zeigen:
e gelukkeg joar! Da weinsewen ulder vanagest oëk
allemaul!
Woordenlijst:
Tsjuir: goeiedag
Een zwoare kabas: een zware boodschappentas
Om kommissies gaun: boodschappen doen. (ik moet
nog om kommissies)
Derachter: daarna
Krubbeek: Kruibeke
Noeët niemandnie: nooit iemand,
Niemandnie: niemand
Kwoan: ik had
Aarg in ein: aandacht geven aan
Gelijk uit eur agen: helemaal uit zichzelf
Kverschoot: ik was verrast
Effenaf: werkelijk
Alleman wiëirdem: iedereen doet zijn best
Vanagen, vanagest: natuurlijk
Ieveranst: ergens
In de plek van: in plaats van…
Striëmsgemoed: voor zich uitkijkend, blik op oneindig
Kauten: praten
Aggewa: als je wat
Sebiet: direct, onmiddellijk
Swinst: sinds
Passédejoar: vorig jaar
Nievejoarsauvet: oudejaarsavond

Meewerken in de wereldwinkel
Op 8 en 9 december kon je een kijkje komen nemen
in de kapel van OC Boerenpoort en dit voor de
derde keer op rij. Vooraleer de kapel omgetoverd is
tot een mooie geschenkenbeurs, gaat er heel wat
voorbereidend werk aan vooraf. Een hele ploeg
vrijwilligers werkt hieraan. Dit jaar werd deze ploeg
versterkt door een jonge, enthousiaste vrijwilligster,
Lisa Verstrepen. De Plantin Hogeschool waar zij
een opleiding orthopedagogie volgt, verplicht haar
leerlingen, in het kader van het vak ‘leerproces’ tot
het deelnemen aan 20 uur vrijwilligerswerk bij een
organisatie naar keuze. Lisa koos ervoor om een
handje toe te steken in de wereldwinkel. Zij hielp op
vrijdag mee de beurs opbouwen en stond op zaterdag
aan de stand van de juwelen om mensen te helpen bij
het maken van hun keuze. Zij kende de wereldwinkel
van vroeger, toen zij nog op de lagere school zat en
er dagelijks voorbij liep. Haar lievelingsproduct was
toen de bananenchips, die nu spijtig genoeg niet
meer in het aanbod zitten. Ook de dromenvangers
vond zij heel mooi. Nu zij de winkel terug zag, vond
zij wel dat het aanbod veel groter was dan toen.
Zij heeft twee dagen hard gewerkt en wil volgend
jaar, voor het tweede luik van het vrijwilligerswerk,
opnieuw meewerken in de winkel. Zij kan het iedereen
aanraden om vrijwilliger te worden in de wereldwinkel.
Zij vond de inzet en vriendelijkheid van iedereen
bewonderenswaardig. Er was een gezellige sfeer
tijdens de opbouw van de beurs. Ook de bezoekers
waren tevreden: mooie juwelen en andere producten,
nagenieten bij een drankje in de cafetaria.
Je kon er kennismaken met het aanbod aan wijnen
dat blijft groeien en waarbij er bij verschillende wijnen
promotieacties zijn.
Op de geschenkenbeurs werd de klantenkaart
geïntroduceerd: per aankoop van 10 euro aan eerlijke
producten krijg je een stempel en kan je sparen
voor een reep chocolade of een fles fruitsap. De
kaart is enkel geldig in de wereldwinkel van Melsele,
gedurende één jaar.
Kom gerust een kijkje nemen in de wereldwinkel in de
Hazaarddam.

Bejaardenflats in Hazaarddam.
In de ‘Brielse Bode’, uitgegeven ter gelegenheid
van het afscheid aan Briels stond een fout bij het
historisch overzicht. De bouw van bejaardenflats in
de Hazaarddam was een initiatief dat genomen werd
in 1956 onder voorzitterschap van Jos Aps en de
toenmalige burgemeester jef Van Puymbroeck en niet
burgemeester Eduard Vercauteren zoals verkeerdelijk
vermeld.

Herabonnering kan nu!

De winter stak zijn neus al aan het venster. Deze sneeuwfoto van sportzone ‘t Wit Zand en de Molenbeek werd genomen door Mattias De
Wit

Voor 4 euro krijg je Bombardon 6 keer in je bus. Met de
post is het 6 euro. Je kan het overschrijvingsformulier
in bijlage gebuiken of gewoon doorstorten op rekening
001-2271891-33 met vermelding van je naam en adres !
Of bezorg het geld gewoon bij één van de medewerkers.
Dank u wel.

Aan al onze lezers een zalig en vredevol
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar !
Alle goeds voor 2013!


In Tanzania met Artsen
zonder vakantie;
een life-verslag van
Nancy De Belie.

Lotte Quintelier en het haakwerk.
Je kan er niet meer naast kijken:
haken, breien en naaien is weer
hip! Wat in de jaren 60-70 van
vorige eeuw een hobby was, is
nu uitgegroeid tot een zinvolle
bezigheid. Er bestaan zelfs clubs
waar je dit allemaal kan uitproberen
met vrienden en vriendinnen. En
wie heeft er nog niet gehoord van
wildhaken? Je komt in Melsele
de eerste sporen tegen op de hoek
van de Kalishoekstraat met de
Dambrugstraat bij het vroegere
postgebouw. Ook een zitbank op het
kerkplein onderging eenzelfde lot.
Dit gebeurde tijdens het afscheid
van Briels waar ook de omheining
van het rustoord met vele kleine
haakwerkjes getooid werd. Dit was
het werk van Lien Cools (zie foto
bank) Vele bezoekers kregen het
warm van al die vrolijke kleuren en
in een van de kamertjes van Briels
stelde Lotte Quintelier haar creaties
tentoon. ‘Nieuwbollig’ was het
thema. Met haar hadden we een korte
babbel.
Lotte is 22 jaar, woont in de
IJzerstraat en samen met Lien Cools
deelt ze dezelfde passie: een liefde
voor al wat met wol en textiel te
maken heeft.
“Ik leerde haken in de lagere school.

Ik vond dat superplezant en ik ben
het blijven doen. Mijn mama leerde
me ook veel en ons oma maakte zelfs
poppen voor ons en dat wou ik ook
kunnen.”
Haken en breien, experimenteren met
kleurtjes en knutselen met vilt, dat is
wat Lotte bezig houdt.
Met restjes wol tovert Lotte allerlei
leuke dingen: kindermutsen,
dekentjes, kadertjes voor een foto,
knuffeltjes in alle vormen en maten
en vele sierstukjes.
“Ik volgde bij de VDAB via
webbeheer een cursus textiel van
vezel tot afgewerkt textiel. Ik
leerde er veel over grondstoffen
en de geschiedenis ervan. We
bezochten ook enkele museums. Het
Miatmuseum in Gent gaat over de
industriële revolutie, met daarin de
verwerking van katoenplant tot een
afgewerkt katoenproduct. Manifacture
Des Flandres in Roubaix is ook de
moeite waard met vele werkende
weefgetouwen voor tapijten. Vele van
de oude machines komen van bij ons.
Mijn creaties zijn allemaal handwerk.
Dat vind ik erg belangrijk. Het is voor
mij een noodzaak dat alles op eigen
tempo kan. Misschien doe ik er later
wel iets mee via een webwinkeltje.
Wie weet?”

Wildhaken, je ziet het hier en daar opduiken

In februari vroeg Dr. Lauwers me of ik
geen zin had om mee op missie te gaan
naar Tanzania en dit via artsen zonder
vakantie. Dit had ik altijd al willen
doen dus waarom niet? De bedoeling
van onze missie: gynaecologische
ingrepen uitvoeren, ondersteuning aan
de lokale artsen en verpleegkundigen,
consultaties,… in het Mafinga District
Hospital.
Op 3 november is het zover, klaar voor
vertrek! We zijn met drie: Dr Lauwers
(gynaecoloog) Dr. Haems (anesthesist)
en ikzelf als verpleegkundige. Onze
valiezen zitten vol materiaal: medicatie,
urinezakken, handschoenen, maskers,
instrumenten, boeken, bloeddrukmeter, …
Te zwaar geladen! Wat ons al een boete
van 150 euro opleverde in Zaventem.
Dan via Zurich naar Nairobi naar Dar
Es Salaam. Een nacht slapen in Dar Es
Salaam na ongeveer 12u vliegtuig en dan
nog een lange autorit (11u) naar Mafinga.
De autorit op zich was al de moeite! Op
zondagavond kwamen we aan in ons hotel
(lees logeermogelijkheid) om een nachtje
te bekomen van de lange reis en ons voor
te bereiden op de eerste werkdag in het
ziekenhuis.
Maandagochtend worden we zeer hartelijk
ontvangen en zijn we meer dan welkom in
het hospitaal. Via de lokale radio worden
de mensen verwittigd dat de “flying
doctors” er zijn. Dit levert een mooi aantal
patiënten uit een ruime omgeving. We
weten wat doen!
dagverslag van 13 november:
Na het ontbijt van deze morgen
kwamen we in het operatiekwartier
rond 8.30u. Dr. Martin(gynaecoloog)
en Dr. Pieter (anesthesist) deden eerst
de zaalronde samen met de lokale
artsen. In het operatiekwartier was
nog niemand te bespeuren. Ik kon dus
rustig alles beginnen voorbereiden voor
de hysterectomie (wegnemen van de
baarmoeder). Eerst het materiaal voor
de verdoving via ruggenprik. Geen
‘lokaal anestheticum’ te vinden. Dan
het infuus, ook geen infuus gevonden.
Dus vlug naar de apotheek gelopen om
het nodige materiaal te halen. Infusen
(baxters) zijn niet te vinden. Deze nacht
is alles opgebruikt bij een vrouw van
38 die een operatie aan de darmen had
ondergaan. Ze had een zwaar vochttekort
maar wegens gebrek aan voldoende
infusen heeft deze patiënte het jammer
genoeg niet gehaald! We hebben dan het
nodige geld aan de ziekenhuis apotheek
bezorgd zodat ze infusen en nog wat
ander noodzakelijk materiaal konden
gaan kopen in Iringa, 70 km verderop.
Ondertussen is het 9.30u en zijn de
collega’s één voor één binnengewaaid.
Maar onze ingreep kan niet gestart worden
omdat er vandaag geen elektriciteit
is. Dan maar de noodgenerator… Die
doet het ook niet want er is
geen brandstof beschikbaar! De
budgetten die voorzien zijn voor de
ziekenhuiswerking worden als sinds
juni niet meer toegekend, met alle
gevolgen van dien. Het is roeien
met de riemen die ze hebben.
Gisteren kwam er wel plots een
nieuwe operatietafel boven water,
later bleek dat deze al 3 jaar ergens
onder het stof stond. Een mooie
tafel maar jammer genoeg zonder
armsteunen. Een houten plank is
nu de oplossing! Een nog grotere
vangst waren vier complete sets

instrumenten om een keizersnede uit te
voeren en twee sets instrumenten om
een grote buikingreep te doen. Prachtig
materiaal geleverd in 2009 maar zuinigheid
heeft er voor gezorgd dat deze sets goed
verstopt zaten in het “kantoor” (lees hok)
van de hoofdverpleger. Deze avond
hebben we het ja-woord gekregen om de
instrumenten te gebruiken.
Ondertussen heb ik me bekommerd om een
16 jarig meisje: Anna. Zij is HIV + en heeft
diepe wonden op haar onderbeen, borst
en stuit. Ze komt om de twee dagen naar
het ziekenhuis voor wondzorg. Elke keer
opnieuw kleeft het verband in de wonden
met veel pijn en een huilende Anna als
gevolg. Iso-betadine zalf is hier niet te
vinden. We hebben nu wel een vaseline
vetverband dat we dan doordrenken
met iodine (een ontsmettingsstof).
De wondzorg is daardoor toch iets
minder pijnlijk voor Anna. Het is mijn
zorgenkindje. Het verband wordt nu door
iemand van de collega’s gelegd. Dit op
aanraden van Dr. Pieter. Volgende week
zijn wij er niet meer en moet de zorg ook
doorgaan. Bedankt voor de tip Pieter.
Na een week hebben we hier zoveel gezien
dat het teveel is om neer te schrijven.
Onvoorstelbaar! Je moet het gezien hebben
om het te begrijpen. Hier is werk voor
maanden zelfs jaren.
De collega’s zijn enorm bereid om nieuwe
dingen aan te leren en gekende zaken bij te
sturen.
Het is nu 11.30u en we hebben tijdelijk
elektriciteit, dus de ingreep kan gestart
worden. Deze dame is ooit behandeld
door een traditionele geneesheer! Ze kon
geen tweede kind krijgen. De methode om
dit te behandelen bestaat er blijkbaar in
krasjes aan te brengen over de ganse buik
wat lelijke littekens achterlaat. Maar het
tweede kind is er natuurlijk nooit gekomen.
Na de ingreep hebben we de instrumenten
gewassen en nagekeken voor de volgende
dag. Vlug iets gegeten en daarna naar
Mafinga Town om wat boodschappen
te doen voor het ziekenhuis. We hebben
groene operatiedoeken laten maken, een
kussen voor op de operatietafel, …
Davidica heeft me vandaag op de markt
een Africa outfit aangemeten en die kon
rekenen op zeer positieve reacties van de
locals.
Na de markt nog een beetje verder gewerkt
maar vooral zonder de collega’s, na de
middag zijn ze soms moeilijk te motiveren
(zo moe….) Maar het zijn zo een schatjes.
Rond 18.40u zijn we richting hotel gegaan
om een douche te nemen en om daarna
te eten bij Dr. Kibassa. We krijgen veel
uitnodigingen. Ook in het hotel is er geen
elektriciteit maar werkt de generator wel.
Maar hier hebben we dan weer geen warm
water vandaag. Een koude douche hoeft
niet altijd negatief te zijn!
Ondertussen is het 7 december en ben ik
bijna drie weken terug thuis. Maar Afrika,
mijn Afrikaanse collega’s, de patiënten, ons
team, de lokale artsen… hebben een diepe
indruk achter gelaten. Het was de moeite
en zeker voor herhaling vatbaar.

Nancy De Belie


In de lens
Mogen we een foto nemen voor Bombardon ?
Even kijken in de lens van de camera en daarna weer
gewoon de draad opnemen waarmee men bezig is,
wetend dat men vereeuwigd wordt in de dorpsgazet van
Melsele. Kijken dit keer mee:

1-Roger De Caluwé, Rita De Meulenaere,
Martine Van Bogaert, Cecile De Maeyer, Jan De
Meulenaere en Magda De Meulenaere.

2- Tessa Hoskens, Marlies Maes, Anke Van
Puymbroeck, Jolien Van Mullem, Pieter Martens,
Jasper Hiel, Salvator De Blanger, Willem Buytaert
en Maarten Kersschot

Kerstmarkt 2012: record
aantal volk en goeie sfeer.
We hoorden het vertellen of we waren zelf
getuigen: de kerstmarkt dit jaar baadde in een
sfeer van gezelligheid, volkse ontmoetingen
en Oostenrijkse klanken en beelden. Vele
mensen waren naar het kerkplein afgezakt
om bekenden te ontmoeten en te genieten van
de vele drankjes en spijzen tot alles op was.
De teller in de kerk telde 1 800 bezoekers.
Een record. Iedereen was tevreden; inrichters,
deelnemende organisaties en bezoekers !

Uit het schepencollege
15 oktober
- Er komt een nieuwe uitbater in PC Sabot in Melsele
vooraleer de afbraak dreigt. Vanaf 1 november neemt
Nadine Vanderlooven het over van Elenka BVBA, die
Plato in Beveren onder hun vleugels hebben.
- De fietsenberging aan het Melseelse station wordt
vervangen. De lastvoorwaarden werden goedgekeurd voor
een bedrag van 28.038,12 euro.
29 oktober
- De fietsbeugels in de tunnel onder het spoor in Beveren
worden verder uit elkaar gezet. Broodnodig, want een fiets
kon er amper tussen.
5 november
- Er komt een zebrapad in de Van Puymbroecklaan
ter hoogte van de wegel naar de jongenschirolokalen

St.Gerolf en het voormalige eerste terrein van Svelta
Melsele.
19 november
- De geplande parking aan Svelta Melsele en het aanpalende
sportcentrum zal plaats bieden voor 105 wagens.
26 november
- De sporthal in Melsele zal nog iets langer moeten wachten
op een nieuwe sportvloer. Er zal een nieuwe openbare
aanbesteding plaatsvinden. De offertes waren immers
dermate hoog, dat het budget werd overschreden.

De gemeenteraad besliste
6 november
- De raad na de verkiezingen keurden slechts 14 van de 35
raadsleden de begrotingswijziging goed. Zelfs de vroegere
coalitiepartner OpenVLD onthield zich. Oppositiepartij

Groen-sp.a maakte problemen rond een renteloze lening
van 500.000 euro aan de Golfclub in Kallo. “We hebben
ethische problemen met deze lening. Van ons verdienen het
onderwijs, jeugdverenigingen en de sociale sector alle steun.
Private sportclubs met een lidgeld van meer dan 600 euro
per jaar vinden we een brug te ver”, vond raadslid Bram
Massar. OpenVLD volgde hem en onthield zich eveneens
mee omwille van deze reden.
- De kerk van Melsele wordt opnieuw beveiligd tegen
blikseminslag. De kerk werd immers eerder al getroffen door
de bliksem, die toen de nodige schade aanrichtte, vooral aan
de electronica.
27 november
- De voltallige gemeenteraad keurde de aanstelling van een
ontwerper goed voor het zorgproject in de Kalishoekstraat in
Melsele. In deze gebouwen zal plaats worden voorzien voor
buitenschoolse kinderopvang en een aantal appartementen
worden opgetrokken.
- Melsele krijgt er 2 nieuwe speeltuigen bij. In “Den Ouden
Vervolg bladzijde 6



Vervolg van blz 5; De gemeenteraad besliste.
Beeweg” op Gaverland komt er een combinatietoestel. Aan
het speelplein in de Molenbeekweg zal een boomhut worden
opgetrokken.
- Parochiecentrum Sabot zat al een tijdje zonder uitbater.
Door een overeenkomst tussen de uitbaatster van het
fitnesscentrum Dynamics, die de bovenzaal in Sabot afhuren,
en de gemeente kan dit weer een tijdje open. Bedoeling is
PC Sabot open te houden voor alle verenigingen tot de sloop
van het gebouw. Dat staat ten vroegste tegen eind 2015
gepland, waarschijnlijk pas zelfs 2016.

Investeringen van de gemeente
Beveren voor 2013.
We geven een overzicht van de belangrijkste en
grootste investeringen in Melsele en in de andere
deelgemeenten. De bedragen zijn uiteraard allemaal te
lezen in euro.
Het overzicht is mager te noemen, maar logisch
aangezien dit nog werd opgemaakt door het huidige
gemeentebestuur. Het zal vooral het nieuwe bestuur
zijn dat nieuwe initiatieven zal moeten nemen.
Melsele:
Ereloon ontwerper A. Farnèselaan (heraanleg straat):
45.000
Omgevingswerken Chirolokaal: 30.000
Kapitaalinjectie tot stand brengen van nieuwbouw
Briels: 1.700.000
Renteloze lening ’t Balonneke – De Poenjaard: 153.483
Andere deelgemeenten:
Saldo renteloze leningen basisonderwijs: 865.000
Digitale bouwaanvraag internetloket: 20.000
Aankoop gronden Kleine Bosweg 26-28 (voormalige
rijkswachtershuizen): 600.000
Aankoop gebouwen Kleine Bosweg 26-28: 100.000

Brandweerkazerne in Kallo – werf/technieken:
4.000.000
Vervanging ziekenwagen brandweer: 150.000
Afwerken gevel huis Lombaerts – Kloosterstraat 37:
100.000
Aanleg voetbalveld in natuurgras – sportzone Beveren:
200.000
Kapitaalinjectie tot stand brengen van nieuwbouw de
Bron: 600.000

Toelagen aan Melseelse
verenigingen voor 2013
Alfabetisch overzicht van alle toelagen die door de gemeente
Beveren voorzien worden in 2013 voor de verenigingen actief
in Melsele. Uiteraard zijn alle vermelde bedragen in euro.
Aardbeifeesten: 5.000
A.Verbruggenkring: 248
B.O.K.S.: 620
Chiro Ieweko Melsele – 50-jarig bestaan: 250
Chiro St.-Gerolf Melsele – 50-jarig bestaan: 250
Civiele Bescherming: 360
Dansclub Step by step: 262
Fanfare De Kunstliefde: 5.040
Feestcomité Melsele: 34.200
Femma: 1.031
Fotoclub Lichtkunst: 362
Gezinsbond: 427
Jeugdhuis Djem: 7.500
K.V.L.V: 747
K.W.B.: 636
K.V.G. (+ Kallo): 388
K.V.G. Melsele-Kallo – 50-jarig bestaan: 250
Kerkfabriek O.L.-Vrouw: 22.950
Klaproos: 620
Kunstkring De Meiboom: 206
Landbouwvereniging onderlinge bedrijfshulp vzw: 125
Landelijke Gilde: 317

Markant: 508
Middenstandsvereniging:10.100
Middenstandsvereniging (feestverlichting): 7.500
Natuurpunt WAL: 618
Neos: 421
Okra: 2.335
Orgelcomité: 562
Orgelcomité Melsele: 446
Oudercomité De Schakelaar: 252
Oudercomité De Wingerd: 182
Oudercomité Ouders voor kleuters: 244
Oxfam Wereldwinkel: 2.421
Pasar Vakantiegenoegens: 388
Plaatselijke Cultuurraad: 800
Schaakclub: 330
Sigarengenootschap Opus X: 206
Similes vzw: 620
Straatfeestcomité Vendoornstraat: 300
’t Ballonneke (kinderdagverblijf en dienst opvanggezinnen):
30.000
’t Ballonneke (extra toelage + zomer): 50.000
’t Gaeverland: 302
’t Vlot vzw: 3.262
Toneelkring Reynaert: 70
Troef moeten we zien: 158
Vlaamse Canadese vriendenkring: 216
Voetbalclub Poldervrienden – eenmalige toelage: 2.500
Volkshogeschool Waas & Dender: 1.900
VP Melsele: 4.000
Vriendenkring De Toren Melsele: 1.450
Wezijnereensmeebuiten: 340
Wijkcomité De Bees: 300
Wijkcomité Den Ouden Beeweg: 300
Wijkcomité Gaverlandwegel: 300
Wijkcomité J. Balstraat: 300
Wijkcomité J. Van Hulstraat: 600
Wijkcomité Snoeck- en Vossenstraat: 400
Zangkoor Melos: 520
Zangkoor Resolut: 426
Zangkoor Resolut – 25-jarig bestaan: 125
Ziekenzorgkern: 400

Gratis brochures
Mysteriewandeling
Pasar Melsele organiseerde ter gelegenheid van
haar 25-jarig bestaan een ‘mysteriewandeling’, een
wandeling (of fietstocht) langs de 15 kapelletjes met de
Mariamysteries in Melsele. Daarvoor maakten Roland
Van Kemseke en Jappie Six een mooie brochure, met
foto’s van Leen Schaerlaekens.
Pasar heeft nog een stapeltje van deze brochures liggen.
Wie geïnteresseerd is kan er eentje krijgen bij Jappie,
tel. 03 775 79 96 of jappie.six@telenet.be .

Lezersbrief
We kregen een reactie binnen i.v.m. het artikel over
“de zusters op bezoek in Briels” in vorig nummer. Die
rechtzetting past als aanvulling of vervolg. Lut De Baere
schrijft terecht dat de zusters die op bezoek kwamen
dit deden op uitnodiging van haar familie. Zij werden
ook door hen ontvangen en in de cafetaria werden heel
wat herinneringen naar boven gehaald. Lut stelde mee
tentoon in Briels en kon via de zusters uit Wachtebeke aan
fotomateriaal geraken van zuster Gabrielle waarvan ze een
schilderij maakte. De vriendschap tussen de familie De
Baere en de zusters dateert van 1961 toen commissaris De
Baere met zijn gezin zich in de Hazaarddam vestigden en
ze door de toenmalige zusters verwelkomd werden. Zuster
Gabrielle onderhield destijds de groentetuin in Briels en
had een passie voor konijnen. Die zuster heeft op Lut een
grote indruk gemaakt. Met hun bezoek aan Briels tijdens
‘Briels B(l)oeit ‘ werden die banden met de zusters opnieuw
aangehaald en verstevigd.

September 2012: protestwandeling doorheen het getroffen gebied tegen de glastuinbouwzone.

Glastuinbouwzone Melsele goedgekeurd.
Op vrijdag 26 oktober keurde N-VA-minister Muyters het
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) over de
glastuinbouwzone in Melsele-Zuid integraal en ongewijzigd
goed. De goedkeuring omvat zowel het ruimtelijk
uitvoeringsplan zelf als het bijhorende onteigeningsplan.
Daarmee staat niets de aanleg van het megaserrecomplex
in Melsele nog in de weg. Jammer en onbegrijpelijk
aangezien N-VA-minister Muyters zo de afspraken die over
de glastuinbouwzone door de nieuwe Beverse coalitie van
CD&V en N-VA werden gemaakt met één pennentrek van
tafel veegt.
In het bestuursakkoord dat CD&V en N-VA exact vier
dagen daarvoor sloten, werd onder impuls van de N-VA
afgesproken om de plannen van de glastuinbouwzone in
Melsele te “herevalueren en opnieuw te bespreken” omdat
“een draagvlak bij de bevolking ontbreekt”. Het is zeer
cynisch dat het nu net N-VA-minister Muyters is, die de
voorliggende plannen ongewijzigd heeft goedgekeurd. NVA verdedigt zich door te melden dat Muyters zich enkel
uit te spreken heeft over het goede administratieve verloop.
De ondertekening zou enkel een formaliteit zijn geweest.
Desalniettemin blijft het pijnlijk voor de lokale afdeling.

Toch is de strijd nog niet helemaal verloren. Niet
iedereen in Melsele, en bij uitbreiding in Beveren,
wil zich hierbij neerleggen. Ook de redactie van
Bombardon, vindt het verdwijnen van de open ruimte
door deze glastuinbouwzone niet te verantwoorden.
Het gebied van Melsele-Zuid wordt momenteel met
vele projecten overspoeld, wat de leefbaarheid sterk
onder druk zet. Een glastuinbouwzone van 60 hectare is
onaanvaardbaar. Het is het project teveel dat het gebied
volledig dreigt te versmachten. De wijk Poenjaard,
maar ook de bewoners van de Parmastraat, Priemstraat,
Biestraat, Poenjaardhoekstraat en Fortstraat krijgen deze
glastuinbouwzone in hun achtertuin. De geplande buffering
is bedroevend. Er is bovendien nergens sprake van een
beperking van andere glastuinbouwbedrijven in de ruime
omgeving van Beveren-Zuid. Dit is dus een en-en-verhaal:
behoud van de bestaande serres, geen rem op uitbreiding
van bestaande serres of op nieuwe serres én een nieuwe
zone van 60 hectare.
Het actiecomité tegen de glastuinbouwzone is op dit
ogenblik aan het onderzoeken of een procedure bij de Raad
van State enige kans van slagen heeft.



Samen sterk: Markant

Markant op uitstap
nadat we de twee andere Melseelse vrouwenverenigingen,
KaV (nu Femma) en KVlV onder de loep hadden
genomen, konden we natuurlijk niet voorbij aan markant,
al hebben die momenteel nog geen jubileum te vieren.
eigenlijk valt de werking van markant Melsele uiteen in
twee delen. en dat hangt samen met het tijdstip waarop
de activiteiten plaats vinden. In de namiddag zijn het
vooral de oudere leden die komen, ’s avonds komen de
jongere leden. dat maakt dat het bestuur uit een ‘oude’ en
een ‘jonge’ garde bestaat, alhoewel de gemiddelde leeftijd
bij deze laatste groep ook naar de vijftig gaat. ook het
interview valt daardoor uiteen in twee delen: ’s avonds
bij ann Van Raemdonck, anne-Marie Beirnaert, linda
Verstappen en Maria Meyntjens van de jongere groep en
’s namiddags bij lisette de Roeck, Magda peersman en
Maria picavet van de oudere groep.
Hoe is markant begonnen in Melsele? Of CMBV, want
zo heette de beweging vroeger.
In die tijd kwam Paula Cromphout, PR-verantwoordelijke
van CMBV-nationaal hier in Melsele langs bij Lisette
De Roeck. Zij was gestuurd door Germaine LambersOnghena, die in Beveren al een CMBV-groep had. Lisette
is dan samen met Leonza Buytaert en Leonza Dujardin
(+) langsgegaan bij vriendinnen, of vrouwen waarvan ze
dachten dat die wel zin zouden hebben om lid te worden.
Enkele maanden later kwam ook Maria Picavet bij het
bestuur. Haar man, Louis Deckers, was toen voorzitter
van het NCMV, de zelfstandigenvereniging voor mannen.
Ze schonken met hun vereniging 30euro per nieuw lid,
zodat we toch iets in onze kas hadden bij de start.
Zo zijn we begonnen, het was in 1966. Al gauw hadden
we een vijftigtal leden. Ook toen al waren er meer
‘burgers’vrouwen dan middenstandsvrouwen. De
generatie die toen begon, was nog heel wat jonger, en ze
draaiden er hun hand niet voor om bv. voor een kerstfeest
voor heel de groep paling-in-‘t-groen te maken.
Voor wie is markant bedoeld?
Vanuit de nationale vereniging wordt de klemtoon gelegd
op ‘ondernemende vrouwen’, maar in de Melseelse
afdeling vormen de vrouwelijke zelfstandigen of
echtgenoten van zelfstandigen toch maar een klein
gedeelte van de groep.
Elke maand is er één namiddag- en één avondactiviteit.
Daarbij kan er ook al eens een uitstap zijn, een feestavond
(kerst), of een jaarlijkse meibedevaart.
Soms worden jullie de ‘madammenbond’ genoemd. is
dat nog steeds zowat jullie imago?
Ja, in de volksmond worden wij zo genoemd, maar wij

richten ons zeker niet naar één bepaald soort vrouwen.
Iedere vrouw die zich bij ons goed voelt, is welkom.
Maar misschien schrikt ons imago sommige mensen toch
af.
Wat is het verschil met andere vrouwenverenigingen?
Wij hebben niet zo vaak kooklessen, al hebben we dat
vroeger nog wel gedaan. Zuster Huberta van het bekende
kookboek heeft nog les gegeven, toen aan CMBV. Ook
handenarbeid zoals bloemschikken of handwerk komt
niet vaak op het programma voor. Maar voor de rest is er
niet zo veel verschil. Misschien zijn sommige van onze
activiteiten iets duurder.
Hoeveel leden zijn er?
Momenteel 86. We gaan er wat op achteruit. Oudere
leden vallen af, en er komen weinig of geen jonge
vrouwen bij. Maar dat is een fenomeen dat ook andere
verenigingen kennen. Alhoewel, in Beveren hebben ze na
een heel intensieve promotiecampagne heel wat jongere
leden bij gekregen.
Wie zit er in het bestuur?
Momenteel zijn dit Lisette De Roeck, Maria Picavet,
Rita Heyrman, Magda Peersman voor de oudere groep,
en Hilde Van de Perre, Anne-Marie Beirnaert, Ann Van
Raemdonck, Linda Van Bogaert, Maria Meyntjens, Linda
Verstappen voor de jongere groep. We hebben niet echt
een voorzitster, de taken van penningmeester, secretaris
zijn verdeeld, maar we werken eigenlijk als team. We
komen met het volledige team twee keer per jaar samen,
en met onze aparte groepen elke maand.
(De oudere bestuursleden willen ook graag de
verdiensten van hun afwezige collega’s, van vroeger en
nu benadrukken: Leonza Buytaert, Lieve Van Mieghem,
en nog vele anderen.)
Welke soort activiteiten doen jullie?
Iets creatiefs, iets cultureels, iets sportiefs, iets
ontspannend, voor elk wat wils. Vooral de culturele
activiteiten: een uitstap naar een stad, een film- of
theatervoorstelling, een atelierbezoek, werken het best.
Maar er moet ook altijd wel iets te eten of te drinken bij
zijn. En de prijs speelt daarbij geen rol. We vragen ook
geregeld sprekers.
Hoe belangrijk is de christelijke achtergrond?
Eigenlijk is dat alleen nog bij de oudere leden zo. Ieder
jaar is er nog een meibedevaart, maar verder is dat vooral
de traditie waar wij uit komen.
Toen de kerk gerestaureerd was, heeft Leonza Buytaert
een mooie vlag voor de vereniging genaaid.

Hebben jullie een vast lokaal?
Nee, dat is ons groot probleem. Voor vergaderingen
en lezingen gebruiken we de Boerenpoort, dat is wel
ok. Maar voor een grote activiteit hadden we in het
begin het Brouwershuis, daarna PC Sabot, maar dat is
niet meer zo logisch. Onze openingsactiviteit hebben
we dit jaar in De Villa gedaan. Maar we zouden toch
graag een geschiktere locatie hebben voor onze grotere
bijeenkomsten.
Hoe maken jullie promotie?
We hebben ooit eens kaartjes van markant nationaal
gekregen. Daarmee konden vriendinnen en kennissen die
geen lid waren gratis naar 1 activiteit komen. Dat was
geen succes. Het beste is natuurlijk mond-aan-mondreclame. Mensen die geen lid zijn kunnen ook naar onze
activiteiten komen, maar die moeten wel 5 euro extra
betalen. Vroeger was dat niet zo, maar we vonden het
niet fair naar de leden die wel lidgeld betaalden dat die
hetzelfde bedrag moesten betalen.
En we staan dit jaar op de kerstmarkt met appelbeignets.
Je moet zeker eens langskomen!
(AR)
Zeer korte algemene geschiedenis markant:
In 1951 ontstond deze christelijke vrouwenorganisatie,
die toen CMBV werd genoemd: Christelijke
middenstands- en burgersvrouwen. deze beweging
wilde middenstandsvrouwen motiveren om zich
maatschappelijk, politiek en economisch te engageren.
In 2001 veranderde de naam CMBV in markant. de
beweging telt momenteel 28000 leden.
Meer info: www.markantvzw.be
Contactgegevens:a.Van Raemdonck, tel:03755 24 84
of markantmelsele@hotmail.com

krantenknipsel

Het bestuur van het vroegere CMBV-Melsele in 1991


Boerenpoort boert goed en
andere nieuwtjes:

Rozengeur en Maneschijn.

verslag algemene vergadering
plaatselijke cultuurraad

Porto – Portugal
Eind november ben ik er een paar dagen tussenuit
geknepen samen met mijn assistente Sofie. Nog even snel
iets warmere oorden opzoeken en hopen dat de vlucht vlot
verloopt.
Een rolstoel die in Brussel blijft staan of een frame dat
scheef staat na landing zijn mij niet vreemd. Maar dit keer
werd ik hiervan gespaard.
Porto ligt nogal heuvelachtig hmm. Je kunt Porto
het best vergelijken met ettelijke keren de muur van
Geraardsbergen (stijl en kasseien) op en af te gaan.
Claustrofobie en hoogtevrees kende ik niet tot nu dus.
Dit had vooral te maken met het feit dat ik Sofie op geen
enkel moment kon helpen. Sofie heeft het super gedaan en
is op die paar dagen in de vrouwelijke versie van Popeye
veranderd.
Ondanks het trek en duwwerk heb ik alles langs de
buitenkant van de oude stad Porto gezien. Ook zijn we
Sandeman gaan bezoeken. Nu we in Porto waren kon ik
dat niet aan mij voorbij laten gaan. De oudste port die er
ligt te rusten is van 1904 en de duurste fles die Sandeman
verkocht heeft is 3000 euro, als ik het goed heb van het
jaar 1914.
Ons hotelletje lag bijna op het hoogste punt en was
toegankelijk volgens hun normen. Van de kamer zelf heb
ik niet te klagen, ruim genoeg en een heel goed bed. De
badkamer was oké alleen heb het zo niet met hoge wc’s
die dan nog eens vooraan een uitsparing hebben. Ik ben
klein van gestalte en mijn benen zakten telkens tussen de
uitsparing. Oplossing: schuin op de pot gaan zitten.
Ook de lift was mini en met mini bedoel ik ook echt mini.

“Ze gaan er ene geven tsjoelala,
tsjoelala!”

De Chiromeisjes verhuizen
naar hun nieuwe lokaal
‘Duvelsdammeke’
“En als we nu gewoon eens een nieuw lokaal bouwen.”
Met deze legendarische woorden is het allemaal
begonnen. Enkele maanden, nu ja , enkele jaren later
stond er een prachtgebouw naast het Duvelsdammeke
en kwam het verhuisweekend dichterbij.
Iedereen verhuist wel enkele keren in zijn leven: van
het ouderlijk huis naar een kot, van het kot naar het
eerste appartementje en nadien vaak ook nog naar
een eigen huisje. Menig Melselenaar weet dus ook wat
een verhuis allemaal met zich meebrengt. Prangende
vragen als “Houden we die antieke vaas van ons
moemoe bij?” en “We smijten de collectie postzegels
van ons pépé toch nie weg!” moeten worden
beantwoord. De Post, de politie, de bank en die
verre nicht uit Brussel moeten op de hoogte worden
gebracht van de nakende huizenwissel. En vergeet
vooral de housewarming niet. Er moet drank gekocht
worden, hapjes geprepareerd worden en de nieuwe
buren moeten worden ingelicht “da da nie elken avond
zo luid zal zijn”. Bij de verhuis van Chiro Ieweko was
dit niet anders. Onze lokaalwarming vierden we vrijdag
23 november. Dit was voor de huidige chiroleiding dé
gelegenheid om de Raad van bestuur te bedanken
en letterlijk in de bloemetjes te zetten. De Raad
van bestuur bedankte op zijn beurt iedereen die
meegeholpen heeft aan onze bouw, vele sterke papa’s,
moedige vrijwilligers en het gemeentebestuur voor de
financiële steun. (Ondertussen bedankte ik voor die
vijfde cava.)
Bij een lokaalwarming horen cadeautjes en die waren
er in overvloed! We kregen een extra zakcentje van
vzw De Meulenbeek, een fotokader met de foto van
alle leiders en leidsters die genomen werd tijdens
50 jaar Chiro en een superleuke spelkoffer van het
comité van de dorpsfeesten. Daarna stonden Wilfried
en Günther van Wezijnereensmeebuiten klaar met
overheerlijk eten: chocomousse, soep, balletjes in
tomatensaus en frietjes! Was het de euforie van het
moment of gewoon het feit dat iedereen blij was dat
het lokaal op tijd is afgeraakt, ik heb geen idee, maar

Ik moest telkens mijn voetsteunen afkoppelen en mijn
rugzak afhalen of ik kon er niet in. Met een elektrische
rolstoel kon je er zeker niet terecht. Het ontbijt was in een
zaaltje dat twee treden lager lag dan het gelijkvloers. Alles
ging dus, maar ik had voor alles extra hulp nodig. Iedereen
in Porto is vriendelijk en behulpzaam maar ik trek niet
graag de aandacht, toch niet op deze manier. Ik voelde mij
nog meer afhankelijk dan dat ik al ben.
Ik ben blij dat ik Porto ontdekt heb. En dit samen met
Sofie. Ik had geen beter gezelschap kunnen hebben en dat
heeft veel goedgemaakt. Porto heeft mij gezien en ik Porto;
maar één keer is genoeg.
Groetjes Lizy

er werd gevierd tot diep in de nacht! Zaterdag stond
de effectieve verhuis op het programma. Vele grote,
en ook iets kleinere handen, wilden ons helpen met
het verslepen van zetels, kampmateriaal, kookpotten
enzovoort. In een grote begeleide stoet verhuisden
de leiding, de Raad van bestuur, vele leden en enkele
ouders onze inboedel naar het nieuwe adres. Daags
ervoor hadden we ballonnen in de brievenbus van
onze nieuwe buren gestoken met de vraag om die op
te hangen om zo de tocht kleurrijk te maken, en tot ons
grote plezier hingen er vele ballonnen ons stilzwijgend
aan te moedigen! De nieuwe lokalen werden ingericht
door de leidsters en de kinderen verkenden hun
nieuwe speelterrein tot daar plots een frietwagen
stond! Frietjes, satés en curryworsten à volonté… dat
moet geen twee keer gezegd worden tegen een troep
uitgehongerde meisjes! Tijdens het eten kwam voor de
meeste leiding pas echt het besef dat we niet langer
in onze oude lokalen werking zouden geven maar dat
we vanaf nu onze leden kunnen entertainen in nieuwe,
grote, propere, veilige en mooie lokalen.
En dàt is nu het verschil met een gewone verhuis. Wij
hebben niet gewoon enkele potten verf en een beetje
crêpepapier verhuisd of oude zetels achtergelaten. We
hebben afscheid genomen van een lokaal waar zoveel
meisjes jarenlang een schitterende zondagmiddag
hebben beleefd, waar is gelachen, gehuild, is
gevloekt en getroost. We hebben nu een nieuw lokaal
gebouwd en we hopen dat alle huidige en toekomstige
Chiromeisjes op die plaats de mooiste momenten van
hun jeugd meemaken!

Anouk Suy – fiere chiroleidster bij Chiro Ieweko

Het gloednieuwe chirolokaal van de meisjes langsheen het
‘Duvelsdammeke’.

Op 3 december jl. kwam de algemene vergadering
van de plaatselijke cultuurraad (PCR) weer
samen. Er waren vooral positieve geluiden te
horen. Voorzitter Roland Van Kemseke stak van
wal met zich tevreden te tonen met de opkomst:
23 verenigingen vertegenwoordigd door 33
aanwezigen.
Dit stond er op de agenda:
60 jaar overstroming
Alhoewel er in 2008 al een tentoonstelling over die
overstroming van 1953 was in de Boerenpoort, zal
voor het 60-jarig bestaan nog eens alles uit de kast
worden gehaald. Daarbij wordt gezocht naar nieuw
foto- en ander beeldmateriaal. Noteer alvast de
data: 8,9 en 10 en 16 en 17 februari 2013.
Verenigingen of particulieren die hier aan willen
meewerken kunnen contact opnemen met Roland of
Mieke (zie onderaan).
Financiën
PCR Melsele krijgt voor haar werking een
betoelaging van de gemeente van 800 euro.
Daarmee kunnen bepaalde activiteiten
worden ondersteund die bijdragen aan het
plaatselijke culturele leven, zeker als ze ook
grensoverschrijdend zijn.
Nieuwe straatnamen
Het deel Schaarbeekstraat tussen de Heirbaan
en viaduct wordt ‘Heirbaan’. Het deel Parmastraat
tussen Vendoornstraat en spoorweg wordt
‘Sleedoornstraat’.
De werkgroep straatnaamgeving, adviseert voor
de insteek in de Kalishoekstraat tussen A.
Nahonlaan en Bergmolenstraat de naam ‘Gustaaf
Hulstaertstraat’. Dit sluit aan bij het schrijversthema.
Melselenaar Pater Hulstaert (1900-1990) was
missionaris in Afrika en schrijver van werken over de
plaatselijke talen in Congo. De GCR en de PCR zijn
al akkoord. Nu het gemeentebestuur nog.
OC Boerenpoort / Oud gemeentehuis
Zoals in de titel van dit artikel vermeld: het OC
Boerenpoort boert goed! Sinds de start in 2006
komen de verenigingen van Groot-Beveren,
maar ook van ver buiten de gemeente voor hun
activiteiten graag naar Melsele.
Bestuursverkiezing PCR
Alle uittredende leden van de Raad van Bestuur van
de PCR, stelden zich weer kandidaat, en er kwamen
twee extra mensen bij. Waarover iedereen akkoord
was.
Het aantal leden komt op zo op 11 met 3 externe
deskundigen. Voor meer info: zie onderaan.
Op de volgende Raad van Bestuur wordt er een
voorzitter en secretaris/penningmeester gekozen.
Varia/ rondvraag
Briels:
Op vraag van het OCMW wordt er nog diep
nagedacht over de benaming van drie verschillende
afdelingen van het nog nieuw te bouwen rusthuis
Briels. Vanuit het vast bureau OCMW kwam
volgend voorstel: ‘de polder’, ‘de beek’, ‘de akker’.
Maar de RVB van zowel GCR als PCR vonden
dit nogal eigenaardig overkomen. “Waar zit uw
grootmoeder?”, “In ‘de beek’”… Voorzitter Roland
Van Kemseke roept iedereen op om nieuwe
suggesties te bedenken. Ann Cools liet nu weten
dat ze kiest voor namen van aardbeien: Regina,
Elvira en Elsanta. Dat zijn korte en gemakkelijk te
onthouden namen en dit opent perspectieven voor
een frisse interieurinrichting.
PC Sabot:
Voorlopig zal PC Sabot nog wel enkele jaren in
gebruik zijn. Alle verenigingen krijgen vanuit het
gemeentebestuur de nodige informatie wat betreft
verhuring, vergoedingen, enz. De PCR zal er op
toezien dat deze informatie alle verenigingen zal
bereiken.
Dit is de nieuwe uitbaatster van PC Sabot: Nadine
Vanderlooven, GSM: 0475 599 805, nadine.
vanderlooven@telenet.be
Meer info: Mieke Van Hove - 03/775 26 09 mieke_vanhove@hotmail.com en
Roland Van Kemseke - 03/775 39 13 roland.van.kemseke@telenet.be

