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Zo leeft de Kloet

Lees verder op pag 2

Zo leeft de Kloet

Den Boekuil sloot zijn deuren. Jarenlang kon je daar Bombardon  

kopen. We zochten een nieuw verkoopspunt en VIDEOPRESS, 

Dijkstraat 197 biedt nu het nummer te koop aan. Een los nummer 

kost  0,80 euro. Is ook verkrijgbaar bij de medewerkers die je 

terug vindt in de colofon, hier onderaan de bladzijde.

 

1 februari 1953;de Scheldedijk in Kallo breekt door en het 

water slaat ongenadig toe in Melselepolder en verderop in een 

groot deel van Melsele. Fons Hennissen en zijn familie werden 

zwaar getroffen. Hij vertelde hierover in de Boerenpoort. De 

belangstelling is groot. We noteerden zijn aangrijpend verhaal. 

Je kan het lezen op pag.4

De Kloet, die naam klinkt als een klok. ’t Is één van de oudste gehuchten van Melsele, leunend tegen de Melseelse polder of wat daarvan 

overblijft. Sommige bewoners betalen nog polderbelasting. De Kloetstraat wordt halfweg gekruist door de Trepelandstraat. Vandaar kan 

je richting Half Maan en Smoutpot of naar den Briel. Vroeger kende men er de ‘Brijzenstraat’ en de ‘Vercruyssenstraat’. Maar met de 

verlichting in de straat kwam daar verandering in. De Pieman was de “garde” .Hij was boswachter en stroper tegelijk. De bakker legde het 

brood af bij Charel Hens omdat de weg verder onberijdbaar was, de mensen moesten hun brood daar maar komen halen. En René Fyen 

liep met zijn schapen de bermen af en ging ermee tot in het dorp waar hij het plein van de Svelta liet afgrazen. Hij overwinterde met zijn 

kudde bij Piet Van Moer in de Appelstraat. Als kind gingen we met ’t VP de Melseelse polder in langs de Kloetstraat over de zandbaan 

wat nu de expresweg is. Van fabrieken was totaal geen sprake en op het boerenerf van Juul Joos dronken we van de pomp of we vulden 

er onze drinkbussen. Boterhammen met gebakken ei hadden we van ons moeder mee in de rugzak. Dat waren nog eens tijden! Maar zoals 

Berke Hens zegt: ”Alles verandert. Daar is geen tegenhouden aan”. Je kan zeggen of denken wat je wil; omwille van die rijke en bewogen 

geschiedenis en omwille van het stukje ruwe natuur met zijn tientallen vogelsoorten drukken we de Kloet dicht tegen ons hart. Voor 

eeuwig en altijd.

Het fort van Zwijndrecht geeft een stukje van zijn geheimen 

prijs. Bram mocht mee met Natuurpunt om vleermuizen te 

tellen. Je kan zijn verhaal lezen op pag.6

Adrienne Brijs. (gehuwd met Omer Van Moer)

Als we aanbellen komt Adrienne opendoen. “Oei mijn 

‘kot’ staat helemaal overhoop want mijn kleinkinderen 

zijn er”, verontschuldigt ze zich. “Ik woon al heel mijn 

leven op de Kloet. De overstroming heb ik niet echt aan 

de lijve ondervonden of meegemaakt. We mochten voor 

drie maanden naar Zwitserland vanuit Caritas. Celine Van 

Geertsom en Dr. Delacave regelden dat. Ik was 10 jaar 

en samen met mijn jongere broer van 8 was ik daar heel 

graag. Toen we weerkeerden was de grootste ellende al 

wat voorbij. Ik maakte een schone kindertijd mee maar ik 

ging niet graag naar school. Bieten  kuisen op de akker, 

samen met mijn vader, deed ik veel liever. Mijn moeder 

is altijd een heel opgewekt iemand gebleven ondanks de 

tegenslagen in het gezin. Als kind heb ik daar nooit lang 

bij stil gestaan. Nu ik ouder word ga ik daar dieper over 

nadenken.”   

De kinderen D’Hollander, Brijs en Hennissen, samen op 

het erf van landbouwer Brijs, in de jaren ’50 van vorige 

eeuw.(foto A.Brijs)

Jef Brijs en Maria De Maesschalck 
(uit de Trepelandstraat)

“Deze hof is al vele generaties van de familie Brijs. Wij 

hebben hier altijd geboerd, sinds 1972,  maar we gaan dit 

jaar met pensioen. Ik word 65 jaar. Vroeger hadden we 

melkkoeien, een vijftal jaar geleden zijn we overgegaan op 

vleesvee. Eigenlijk is landbouw niet meer leefbaar hier. Er 

is te weinig land. Een aantal mensen hebben nog lange tijd 

gedeeltelijk geboerd. Dan ging één van de twee werken. 

Hoveniers kweekten bijvoorbeeld in de zomer aardbeien, 

en gingen in de winter in de suikerfabriek werken. Maar die 

kleine gemengde bedrijfjes liggen er allemaal uit nu. Een 

aantal mensen doen het meer nog als hobby. Het boeren is 

hier gedaan. Maar het is nog wel een rustige buurt en we 

wonen hier graag.”

Marie De Schepper

“Ge moet geen foto trekken: ik pak niet op papier. Of ik 

de oudste ben? Ik ben 87 jaar maar ik woon hier niet het 

langste. Mijn thuis was op de Smoutpot, ik ben hier maar in 

’52 komen wonen. 

Samen met mijn man had ik een melktoer op Sint-Anneke. 

We hadden melkkoeien en brachten de melk rond bij de 

burgers. Later zijn we overgegaan op fl essenmelk. Zo’n 25 
jaar geleden zijn we met die toer gestopt. In den Aldi kon 

je de melk goedkoper krijgen dan wij ze inkochten… We 

hebben ook altijd wat geboerd, zoals andere mensen van de 

Kloet. Van het boeren alleen leven ging moeilijk, nu zeker 

niet meer. In ’53, we woonden hier amper een jaar, is alles 

hier overstroomd. Het water stond hier bijna 2 m hoog. We 

hebben dan 3 maanden in Zwijndrecht gewoond. En dan 
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Een kijk in de Kloetstraat nabij het kruispunt met de Trepelandstraat. 



Geschiedenis wijk de Kloet

De Kloetstraat ligt tussen het kruispunt van de 

Bergmolenstraat en de Kalishoekstraat en de E34 

of Expressweg. Ze begint aan het kapelletje in de 

Kalishoekwijk om dan de polders in te slingeren. In de 

Atlas van de Buurtwegen staat de straat zelfs vermeld als 

“Uitgang van de polder”. De Kloetstraat verder ingaan, 

betekent uitkomen op de wijk ‘Kloet’, die te situeren valt 

rond het kruispunt met de Trepelandstraat.

Een kloet is een vaarboom of polsstok om een vaartuig 

verder te voeren. Niet onlogisch, het water kwam vroeger 

tot dit gebied. Laatst nog in 1953 toen Melsele en Kallo 

te kampen hadden met watersnood. Op de tentoonstelling 

die onlangs liep in OC Boerenpoort, zijn daarvan genoeg 

foto’s als getuigen opgevoerd.

Anderen beweren dat de Kloet een samentrekking is van 

Kallose Hoek. Een oud gezegde zegt “er is klei aan de 

kloet”, met de betekenis dat er veel geld zit.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Erik en Cecile Onghena-D’Hollander

Cecile is op de Kloet opgegroeid in het ouderlijk huis en Erik heeft er zijn intrek genomen toen hij trouwde. Dat was in 

1984. In een nis in de muur van de stallingen staat het beeld van Sint-Elisabeth, patrones van de polder. Daarboven hangt in 

ijzeren smeedwerk de naam van de hoeve: “De kloetstee.“ 

Erik: Ik maakte de oversteek van helemaal uit het zuiden naar het noorden van Melsele, het was hier ook rustig en de buiten 

spreekt me wel aan.”

Cecile: ”We woonden in bij mijn ouders en dat gaf ook zijn voordelen. We hadden altijd een oppas voor de kinderen en die 

ervaarden dat ook als heel positief om zo op te groeien tussen twee generaties. Mijn ouders zijn hier komen wonen enkele 

jaren na de overstroming van ’53. Mijn vader had als eerste een pikdorser en ging daarmee bij de andere boeren helpen. Hij 

plantte hier heel wat notelaars langs de akkerlanden. Wie noten wou, kon er krijgen. Toen mijn broer Eugène priester gewijd 

werd in 1979, was de Kloet te klein. Heel de buurt vlagde en feestte mee. Wat heel aantrekkelijk is aan de Kloet is haar 

rust en natuur. De drukte van de expresweg en de goederentrein word je wel gewoon. De ganzen maken ook lawaai en die 

kunnen je ook wakker maken.” 

Patrick Cocquyt.

“Ik woon nog maar een goed jaar op de Kloet. Eigenlijk is 

het hier volgens google al Halve Maan maar dat komt van 

Amerikanen; die weten niet alles. Ik kom van Merksem en ik 

ben nu sneller in de stad dan toen ik daar woonde. Iedereen 

die uit de rand van de stad komt vindt het hier rustig. Er is 

minder stres. De nabijheid van de fabrieken en het spoor 

storen ons echt niet. De nieuwjaarsdrink bij Cecile en Erik 

is een schoon initiatief. Mijn partner komt uit Thailand en 

misschien gaan we er ooit wel wonen, want op natuurgebied 

is dat een prachtig land. Bombardon ken ik niet maar ik ga 

het zeker lezen om Melsele te leren kennen.”

Norbert Hens.

Ik heb nog kassei geweten hier in de straat en in 1946 is 

hier pas elektriciteit gekomen. Dat weet ik van mijn vader. 

Ik was 3 jaar toen de dijk doorbrak. Veel weet ik hierover 

dus niet.  Op dit gehucht waren een vijftal boerderijen: twee 

‘Brijzen’, Gillis, Vercruysen, D’Hollander, wij en Jules en 

Edward Joos. Die hadden een dorsvlegel en boteren werd 

ook veel gedaan bij de boeren. Om aan de kost te komen. 

Werken met paard en kar en toch nog veel tijd hebben 

om te praten. Zo was het leven van de dag. Meer was dat 

niet. Als we op ’t veld werkten zagen we de leeuweriken 

hoog in de lucht. Dat was ons genot. En kievieten zagen 

we broeden op de akkers. Patrijzen en fazanten broedden 

tussen de netels. Dat hielden we allemaal in het oog. Er is nu 

nog veel gevogelte. Laatst zat hier een uil op de hof.  Zo’n 

groot beest had ik nog nooit gezien. Dit is dankzij het nabij 

gelegen natuurgebied. Verder is het hier een ‘begankenis’ 

van fietsers, lopers en wandelaars. Vorige zomer zijn hier op 
het kruispunt twee fietsers gebotst! Erg toeristisch noem ik 
dit hier. Dat zal hier altijd open gebied blijven anders hebben 

ze in Melsele niets meer. Kijk maar in ’t dorp; dat zijn daar 

allemaal stenen. Om 7 uur ’s avonds zei mijn vader altijd: 

“’t Werk zit erop voor vandaag, morgen komt nog een dag.” 

Zo moet dat toch zijn ? 

konden we opnieuw beginnen. Alles onder het slijk!

De laatste jaren is er veel veranderd. Vroeger konden we 

de boten zien varen op de Schelde, de Zandbaan (voor de 

Expresweg) lag veel lager. Ook de dijk van d’ Half Maan 

zagen we liggen. Daar ligt nu die spoorwegdijk voor. Ik 

zie heel de dag niets anders dan auto’s en treinen. Maar 

het lawaai valt wel mee. Ik woon hier nog altijd graag, de 

meeste buren kennen elkaar goed. Er komt hier veel volk 

over de vloer.

Kurt De Graef.
Kurt maakte in zijn jonge jaren de polder onveilig. 

Hij woonde in de Trepelandstraat en de polder met het 

natuurgebied was zeer nabij. Het werd voor hem en andere 

jongeren uit de buurt een avontuurlijk speelterrein. “We 

zaten veel in de polder. Erg rustig wonen was het daar. We 

leerden veel over de natuur en kregen er respect voor.”  Nu 

woont Kurt in de Meersenweg met vrouw en kind.

Zo’n knappe knotwilgen als op de Kloet;  zo’n  stoere knapen vind je nergens meer. Gewoon adembenemend prachtig !



Glastuinbouwzone Melsele: 

actiecomité trekt naar Raad van 

State

Midden januari werd door de advocaat van het actiecomité 

tegen de glastuinbouwzone in Melsele bij de Raad van 

State een verzoekschrift ingediend met “beroep tot 

nietigverklaring met vordering tot schorsing” van het 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). 

Door de grote morele en financiële bereidheid in Melsele-
Zuid om de procedure voor de Raad van State aan te vatten, 

heeft het actiecomité haar ultieme strohalm gegrepen. Ze 

zijn ervan overtuigd dat hun doorslaggevende argumenten 

voldoende zijn om de plannen terug te roepen.

Het grootste argument in het verzoekschrift, ingediend bij de 

Raad van State, handelt over het Fort van Zwijndrecht.

In de grachten rond het Fort van Zwijndrecht (Fort Brosius) 

liggen tonnen fosforgranaten. Zolang deze onder water 

liggen is dit een situatie die onder controle kan worden 

gehouden. 

In het milieueffectenrapport (MER) rond de 

glastuinbouwzone staat duidelijk beschreven dat de 

grondwaterspiegel een effect van “enkele tientallen 

centimeters” zal hebben op de naaste omgeving. (lees: het 

water zal dalen) De glastuinbouwzone zal pal naast het Fort 

van Zwijndrecht in zuidelijke richting worden ontwikkeld.

De glastuinbouw is een waterintensieve sector. Men 

zal ontegensprekelijk een aanspraak moeten maken op 

grondwater. Zo worden er ook boringen naar het grondwater 

aangekondigd. Het effect op de grondwaterspiegel in de 

omgeving staat onvoldoende beschreven in de begeleidende 

documentatie rond het plan, beweert het actiecomité.

Daarenboven heeft het comité informatie ontvangen waaruit 

blijkt dat deze granaten nu reeds in droge zomerperiodes 

boven water komen. Het Ministerie van Defensie is 

verontrust over de plannen rond de glastuinbouwzone. 

Ze werden van alle plannen nog niet eerder op de hoogte 

gebracht. Het is het actiecomité, dat de kat de bel aanbond. 

Defensie stelt onomwonden dat er problemen met munitie en 

fosforgranaten zullen rijzen, indien het waterpeil zou dalen. 

Het comité eist daarom een veiligheidsrapport en meer 

essentieel een volledige sanering van het Fort van 

Zwijndrecht vooraleer zelfs maar kan gedacht worden aan 

het ontwikkelen van een glastuinbouwzone.

Uiteraard is het de bedoeling van het actiecomité dat er geen 

glastuinbouwzone komt. Er zouden ook inbreuken op de 

habitatrichtlijn voor vleermuizen zijn. 

Poort van Beveren

Dit is een foto van november 2012: niet meteen goed te onderscheiden wat er precies 

getoond wordt. Het zou een plek in de zich uitbreidende haven kunnen zijn, een nieuwe 

aanbouw op een industriële concessie met het elegante lijnenspel van die machtige 
bouwkranen op de achtergrond. 

Maar het gaat om de nieuwe gevangenis “Poort van Beveren” zoals ze blijkens een bericht 

in het gemeenteblad zal worden benoemd.  

Veel kans dat deze mededeling je reactie op de foto verandert. Als je niet weet waar het om 

gaat, kijk je anders naar zo’n beeld, vlakker, misschien esthetischer: je ziet het vormenspel, 

de sfeer , de tinten. Je voelt je aangesproken door het plaatje of net niet. 

Maar als je weet dat het een gevangenis betreft, daar in die uithoek van de gemeente, 

duiken er heel andere gevoelens in je op. Onbehagen bijvoorbeeld: er gaat dreiging uit van 

het idee “gevangenis”.  We hebben zo’n gebouw doorgaans liever niet in onze achtertuin.

Ze moet er echter wel zijn, denken we, voor onze veiligheid, om criminele individuen uit 

de maatschappij te houden, tot inkeer te brengen, boete te laten doen, wat dan ook, maar 

als het even kan, liever weg uit ons blikveld. Ze roept de zere plekken van de maatschappij 

voor ons op en herinnert ons eraan dat de donkere kant der dingen minder ver van ons af 

ligt dan we graag zouden geloven. 

Tegelijk gaat er een zekere fascinatie van uit. We lezen over gevangenissen in thrillers of 

detectives, zien spannende misdaadreeksen of reportages op tv, maar niettemin blijft de 

blote werkelijkheid ervan meestal een onbekende planeet die op zichzelf schijnt te draaien, 

een rauwe wereld, met eigen regels en wetten. Denken we. Een enkele keer zien we op tv 

de kletterende binnenkant ervan en huiveren. Misdaad en straf.

Een straf is een antwoord op een probleem: wat vangt een gemeenschap aan met de 

individuen die zich niet aan haar moeizaam verworven regels houden? En op die manier het 

functioneren van de groep verstoren of onmogelijk maken. 

Het antwoord is minder eenvoudig dan het lijkt. Vanuit de groep bekeken is een eerste 

reactie mogelijk: ”zet ze eruit”. Dat kon op verschillende manieren, met als meest 

drastische voor zware vergrijpen de doodstraf. 

Die is lang toegepast, in sommige landen bestaat ze nog. In België dateert de laatste 
executie in vredestijd van 1863 in Ieper  waar een boer terechtgesteld werd voor moord.

In het leger dateert ze van maart 1918 toen het krijgsgerecht de doodstraf uitsprak voor een 

soldaat die zijn vriendin had omgebracht. Hij werd terechtgesteld met een guillotine die 

men uit Frankrijk had laten overkomen.

Er waren wel nog executies in oorlogstijd en repressie.

De wet die de doodstraf mogelijk maakte werd hier pas volledig afgeschaft in 1996. Erg 

laat vergeleken bij de rest van Europa, al werd het vonnis dus sinds het begin van de eeuw 

automatisch omgezet in levenslang. 

Vrijheidsberoving als straf is een late ontwikkeling, een idee van de Verlichting die vrijheid 

als het hoogste goed beschouwde. Voordien werden mensen wel opgepakt en opgesloten 

maar vaak was dat hechtenis tot hun veroordeling en tot het voltrekken van hun straf. Dat 

was geen lange periode. De straffen spiegelden toen dikwijls het misdrijf: “oog om oog, 

tand om tand”. 

Sociale straffen als de schandpaal, er staat er in Beveren nog één op de markt, werden 

nogal eens gevolgd door verbanning, of door het verplicht ondernemen van een bedevaart 

naar Jeruzalem, Rome of Compostella, wat men als een tijdelijke verbanning kan zien. 

Het waren  gevaarlijke tochten, men was niet zeker van zijn terugkeer. Maar wie het er 

levend vanaf bracht, werd weer opgenomen in de gemeenschap. Hij moest wel het bewijs 

leveren dat hij de tocht gemaakt had. Wie geld had, kon de straf afkopen en iemand anders 

in zijn plaats laten gaan.

Men kon ook gebrandmerkt worden. Ook een praktijk die tot in de 19de eeuw voorkwam. 

Of nog andere straffen ondergaan, de één al wreder dan de ander. Ze lieten hun sporen na 

in de taal: radbraken, kielhalen, ophangen en andere huiveringwekkende  uitdrukkingen 

die terechtstelling en foltering betreffen. Je kunt wel zeggen dat het accent op vergelding 

lag, op wraak, genoegdoening, boete. Er was ook willekeur en onderscheid tussen de 

rechtsgebieden. Pas geleidelijk aan is er een uniforme rechtspraak gegroeid.

De Verlichting en in haar spoor de Franse Revolutie bracht hier dus verandering in. 

Gevangenissen bleven dienen voor hechtenis maar werden ook strafinstellingen. 
Aangename ruimten waren het nooit geweest. 

In de Middeleeuwen lagen ze ondergronds. Het waren kerkers. De gevangenen zaten er 

met meerderen samen, allemaal geketend en ze kregen alleen water en brood. Familieleden 

konden eventueel eten brengen of kopen bij de cipier.

In de Renaissance ontstonden de spinhuizen  en rasphuizen (waar hout geraspt werd voor 

gebruik in de textielindustrie). Het waren werkgevangenissen.

 In de loop van de negentiende eeuw voerde men eenzame opsluiting in, vanuit de gedachte 

dat de gevangene op die manier over zijn daden zou nadenken en tot inkeer komen. Dat gaf 

aanleiding tot de bouw van cellulaire gevangenissen. Er was een kwalijke nasleep: 25% 

van de gevangenen kreeg celneurose, wat tot het inzicht leidde dat er ook sociaal contact 

moest kunnen zijn.  

Het idee ontstond ook dat men voor de gevangenen activiteiten moest voorzien zodat ze 

iets konden leren om zich beter in de maatschappij te kunnen handhaven na hun straf. 

Er ontstond een humanistische benadering, men ging op zoek naar de oorzaken van 

criminaliteit en begon na te denken over preventie. Daaruit is in de twintigste eeuw het idee 

van de reclassering ontstaan.

 

Als je deze lange evolutie zo een beetje overziet, word je eigenlijk overvallen door 

respect. Want het gissen en missen van de geschiedenis in deze is groot en noodzakelijk 

beschavingswerk. Alles raakt eraan. Onze noden: het dak boven ons hoofd en het 

verkrijgen van voedsel. Onze problemen van samenleven: hoe we onszelf bepalen en hoe 

wij bepaald worden, hoe we onze medemens zien. Wat de wetenschap aanbrengt en wat wij 

geloven. Wat we aanvangen met mijn en dijn.

En in die algemene wirwar van gegevens is er dat mensje in de focus dat ontspoort. Je kunt 

verontrustende vragen stellen. Alle misdadigers zijn ooit geboren, waren ooit kind met alles 

wat dat inhoudt. Waarom zijn zij ontspoord? Hebben ze slechte genen geërfd? Liep hun 
opvoeding fout? Werden zij harteloos behandeld? Leefden zij in een land zonder kansen? 

Kunnen zij los uit wat er gebeurde? Kunnen zij hun lot overstijgen? En als zij dat kunnen, 

wat moeten wij doen om dat mirakel te laten gebeuren?

Laten wij maar hopen dat die gevangenis, als zij er dan toch moet staan en Poort van 

Beveren moet heten, een poort kan zijn naar een zinvoller leven voor wie er ooit moet 

binnengaan. 



De grote overstroming van 1953

Fons Hennissen vertelt zijn verhaal in de Boerenpoort over 

de grote overstroming van 1953. Hij wordt ingeleid door 

Karel De Meulenaere, neef van Fons. ( kleine foto) Karel 

woonde op den Briel en ook daar kregen ze klappen en de 

beelden van het wassende en het alles vernietigende water 

blijven onuitwisbaar in het geheugen opgeslagen. De familie 

Hennissen woonde in Melsele polder, zo’n 100 meter 

voorbij de expresweg dicht bij de Smoutpot.  Daar was de 

toestand rampzalig.

Fons: “’t Was nog vroeg in de morgen en donker. We zaten 

boterhammen te eten en we hoorden gerommel dat van de 

zolder kwam. ’t Dak valt in ! riep vader. We gingen boven 

kijken met een lantaarn want elektriciteit was er nog niet. 

In de polder kon het zo donker zijn als in de hel. Beneden 

kwam het water al onder de deur naar binnen gelopen. Mijn 

vader vermoedde dat de dijk in Kallo was doorgebroken.  

Iedereen naar boven! riep hij. In de stal werden de koeien 

losgemaakt en we hoorden ze door ’t water lopen tot in de 

boomgaard. Alles wat we tegenkwamen droegen we naar 

boven. Daar zaten we  vast. Het was bang wachten op de 

eerste hulp. Om 1 uur ’s middags kwamen de soldaten van 

de Genie uit Burcht ons halen. Dode varkens dreven toen 

al op ons erf. Een varken kan goed zwemmen maar de 

dieren vonden nergens een houvast onder hun poten. Ons 

paard zwom naar de dijk en kon zich uiteindelijk redden. 

Eén koe leefde nog maar door onderkoeling is het dier ook 

gestorven. Bij het eerste getijde kwam het water 1 meter 

hoog. Later wel tot 4 meter. Ons gezin werd ondergebracht 

bij verschillende familieleden in het dorp. Eén huis in de 

polder is blijven staan; dat van de ‘Krommen Twee’. Alle 

andere boerderijen stortten in door de geweldige kracht van 

het water. Ook van ons huis is niets overgebleven.”

De keuze van een straatnaam vindt zijn oorsprong in de 

keuze uit een waaier aan lokale, nationale of zelfs mondiale 

onderwerpen, zoals de topografie of plaatsbeschrijving, een 
cultuurhistorische persoon of gegeven, of gewoon fauna 

en flora.  Melsele is hierop geen uitzondering en door de 
vele verkavelingen van de afgelopen jaren, kregen we in 

Melsele een ‘schrijverswijk.’ Deze wijk wordt omsloten 

door de Alfons Van Puymbroecklaan, de Bergmolenstraat 

en de Kalishoekstraat. Nochtans horen we de benaming 

‘schrijverswijk’ weinig  gebruiken en wordt er in de 

volksmond nog steeds gesproken over de wijk ‘t Wit Zand. 

Bombardon vond het wel een goed idee om eens te 

grasduinen in het verleden van deze schrijvers, en hen 

postuum aandacht te geven in Bombardon in de poëtische 
rubriek ‘gevleugeld’. In de volgende nummers mag je 

dus een korte levensloop verwachten van deze schrijvers. 

Gentlemen als we zijn beginnen we met de enige vrouw in 

dit bonte gezelschap, namelijk Alice Nahon.

Alice Nahon werd geboren in Antwerpen op 16 augustus 

1896 en stierf er op 21 mei 1933, nauwelijks 37 jaar. 

Allicht kennen velen onder ons Alice Nahon als het brave 

weemoedige en gelovige meisje, geprezen voor haar 

gedicht Avondliedeke, en dan vooral de eerste strofe ervan: 

‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken 

Nog even vóór het slapen gaan 

Of ik van dageraad tot avond 

Geen enkel hert heb zeer gedaan;

Het leven van Alice Nahon werd vooral getekend door haar 

zwakke gezondheid. Die gezondheidsproblemen uitten 

zich al in 1917 toen men (verkeerdelijk) TBC vaststelde 

met een opname in een sanatorium tot gevolg. Die zes 

jaren sanatorium eisten een zware tol van haar mentale 

weerbaarheid. Toch werd haar verblijf in het sanatorium 

de voedingsbodem voor het verder ontluiken van haar 

dichterschap. Haar gemoedstoestand bracht eenvoudige, 

tedere liederen voort, die gepubliceerd werden in 

‘Vondelingskens’ (1920) en ‘Op zachte vooizekens’ (1921). 

Door hun eenvoud, klaarheid en zangerigheid sloegen ze 

meteen aan bij duizenden lezers. 

Vanaf 1923 ondergaat haar leven een grote omwenteling. 

De deprimerende diagnose van TBC wordt in Zwitserland 

ontkracht tot chronische bronchitis. Zij herstelt volledig 

in Italië en Frankrijk. Alice genoot van haar herwonnen 
vrijheid, reisde als gevierde dichteres heel Vlaanderen en 

Nederland door en maakte vrienden in de artistieke milieus. 

In 1927 werd ze bibliothecaris in de stadsbibliotheek te 

Mechelen. Vanaf dan volgt een periode met een turbulent 

liefdesleven en ontpopt ze zich als een onconventionele 

vrouw. Alice komt in contact met kunstenaars en 

traditionele letterkundigen. Zij poogde in haar nieuwe 

bundel ‘Schaduw’ (1928) los te komen van haar vroegere 

“brave” poëzie, maar slaagde daar niet meer in. In 1932 
werd zij opnieuw ziek en moest haar betrekking van 

bibliothecaris opgeven.

Rond de figuur van Alice Nahon blijft nog steeds een 
waas hangen van een geromantiseerde mythe, maar ze 

blijft bovenal een literair fenomeen zoals ook blijkt uit dit 

prachtig gedicht:

Ik houd van de zon op m’n wegen...  

De zon, die m’n haren verguldt. 

‘k Geloof in ‘t geluk van het leven:

Ik droom van een mond, die me kust;  

Ik hoop op een wenk van den hemel,  

Zoo ‘k ooit in m’n armoe berust.

En staan, in de Maart van m’n leven, 

De botten reeds barstend van smart;  

Daar bloeit nog een blos op m’n wangen!  

Daar laait nog een liefde in m’n hart!

Uit het schepencollege

3 december

- De fietsenberging aan het Stationsplein in Melsele wordt 
vervangen. Dat zal 19.186,01 euro kosten.

7 januari

- Er wordt een parkeerverbod ingesteld in de Kerkenhoek 

voor het kruispunt met de Spoorweglaan.

- Er wordt akkoord gegaan met de bekendmaking van de 

verkavelingsaanvraag “Meersen-Zuid”. Dat plangebied ligt 

tussen de Grote Baan, de Farneselaan en de Meersen.

14 januari

- De organisatoren van de vernieuwde Beverse Feesten 

van 2012 mogen het dit jaar opnieuw proberen. Op het 

Gravenplein zal SingelB opnieuw jonge feestvierders 

trachten te verwennen, terwijl de Beverse Maten op de Grote 

Markt voor het nodige feestgedruis zullen zorgen.

21 januari

- Het college gaat akkoord om het binnengebied van het 

Gravenplein gelijk te maken. Zelfs een 4x4 heeft moeite om 

zich door alle talrijke putten een weg te banen.

4 februari

- Het college gaat niet in op de vraag van de vzw 

Kunstlabaarg uit Melsele tot het verlenen van een toelage 

om hun lokaal te verbouwen. Deze culturele vereniging 

hoopte daarmee hun locatie brandveilig te maken. Het 

college wil de vergelijking met een jeugdbeweging niet 

maken, aangezien deze laatste intensiever activiteiten 

organiseren.

- Het college keurt de verkaveling goed tussen Snoeckstraat, 

Pauwstraat en Perzikenlaan.

De gemeenteraad besliste

gevleugeld

28 december
Dit was de laatste gemeenteraad van vorige legislatuur. 

Kitty Schelfout, uittredend gemeenteraadslid voor Open 

VLD vroeg aandacht voor de  zelfstandigen en ondernemers 

uit de poldergemeenten. Zij vroeg om de kernen uit de 

deelgemeenten meer te steunen en te versterken. “Door 

hen te steunen kan men vermijden dat onze randgemeenten 

‘slaapdorpen’ worden.” stelde Kitty. 

Bram Massar,  uittredend gemeenteraadslid voor Groen, 

betreurde het dat een zomereik gekapt werd langsheen de 

Grote Baan. (verantwoordelijkheid van het gewest.) Hij 

benadrukte de historische waarde van de zes resterende 

zomereiken die 182 jaar oud zijn. “De conditie van de eiken 

laat te wensen over doordat deze eiken geprangd zitten 

tussen beton en asfalt.” De burgemeester garandeerde dat 

deze bomen kunnen blijven bij de heraanleg van de N70 als 

ze geen gevaar vormen.  

Bram Massar vroeg ook om voor de gekapte bomen 

langsheen weilanden nieuwe aanplantingen te voorzien om 

verschraling van het agrarisch landschap tegen te gaan. De 

burgemeester wees erop dat het veldwetboek bepaalt dat er 

3 meter van de gracht moet worden aangeplant en dat hij 

daarom geen voorstander is van heraanplanten.  

De Moos, vergeten wijk? Bij de plannen voor de wegen-  en 

rioleringswerken op de Es werd de wijk De Moos (zijarm 

van de Heirbaan/Schaarbeekstraat) blijkbaar vergeten, 

ontdekte Bram Massar. Burgemeester Van De Vijver ging 

dit zeker nakijken.   

2 januari
- De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad 

brengt heel wat nieuwe gezichten in de raad. In deze 

Bombardon vindt u een overzicht van alle Melseelse 

raadsleden. 

29 januari

- De gemeenteraad nam unaniem het voorstel van OpenVLD 

aan om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken gedurende 

een proefperiode. Een eerdere studie van het Vlaams 

Verkeerscentrum zou aantonen dat er bij deze maatregel 

30% minder verkeer door de Kennedytunnel gaat.

- Daarnaast nam de gemeenteraad opnieuw unaniem het 

agendapunt van Groen-sp.a aan om het fietsvademecum als 
leidraad te gebruiken voor heraanleg en ontwerp van nieuwe 

fietspaden.
- De meerderheid weigerde echter een ander agendapunt 

van Groen-sp.a goed te keuren om niet over te gaan 

tot het verkopen van gemeentelijke gronden in de 

glastuinbouwzone. Groen-sp.a verwees naar de procedure 

voor de Raad van State van het actiecomité. Hun hoofdreden 

was dat de veiligheid rond de opslag van munitie in de 

grachten rond het Fort van Zwijndrecht niet kon worden 

gegarandeerd. Burgemeester Van De Vijver verwijst naar 

een grondwaterstudie welke de ongerustheid zou moeten 

wegnemen.



De Melseelse vertegenwoordigers in de nieuwe gemeenteraad.

We zetten hier alle Melseelse gemeenteraadsleden,verkoz

en in de nieuwe gemeenteraad, eens op een rijtje.

De politieke vertegenwoordiging van Melsele in het 

Beverse schepencollege is echter afgenomen. 

In de vorige legislatuur had Melsele nog 3 schepenen, 

nu blijft enkel Dirk Van Esbroeck (CD&V) als OCMW-

voorzitter actief in het gemeentebestuur.

CD&V levert 3 gemeenteraadsleden en 1 OCMW-

voorzitter uit Melsele: (foto’s in volgorde)

- Dirk Van Esbroeck: OCMW-voorzitter en schepen.

- Ann Cools: gemeenteraadslid en voorzitter van de     

  GMHV (Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting).

- Ernest Smet: gemeenteraadslid en fractieleider CD&V

- Hilde Maes: gemeenteraadslid.

N-VA laat 2 Melselenaren in de raad komen:

- Charlotte Van Strydonck: gemeenteraadslid

- Jens De Wael: voorzitter gemeenteraad

Groen-sp.a vaardigt eveneens 3 Melseelse raadsleden af:

- Kristien Hulstaert: gemeenteraadslid en fractieleider 

  Groen-sp.a

- Geert Noppe: gemeenteraadslid

- Issam Benali: gemeenteraadslid

Bombardon is er voor iedereen ! 

De dorpskrant is er voor de gepensioneerde mens, de 

zoekende mens, de wakkere mens, de tevreden mens, de 

spelende mens, de reizende mens, de geestige mens,de 

kunstzinnige mens, de gehandicapte mens, de hard 

werkende mens, de slordige mens, de goeie mens, de 

bescheiden mens, de ruimdenkende mens, de prettig 

gestoorde mens, de enthousiaste mens, de jonge mens, de 

dorpsmens, de  belangeloze mens, de hoopvolle mens, de 

ongelovige mens, de kleine mens, de sportieve mens… 

Kortom: Bombardon is er voor iedereen!

Voor CD&V.

Voor Groen-Sp.a

Voor N-VA

RECHTZETTING.  Geachte redactie,

Onder de hoofding “Toelagen aan Melseelse verenigingen 

voor 2013” lees ik tot mijn grote verbazing dat de 

“Kerkfabriek O.L.-Vrouw” een toelage van 22.950 euro zou 

ontvangen van de gemeente Beveren. Uw verslaggever maakt 

hier een (begrijpelijke) vergissing: het is de kerkfabriek van 

O.L. Vrouw van Bijstand (de zgn. “nieuwe parochie” van 

Beveren) die deze toelage ontvangt. De kerkfabriek O.L. 

Vrouw Hemelvaart van Melsele is een zelf bedruipende 

kerkfabriek en hoort dus niet thuis in de lijst met 

verenigingen die toelagen ontvangen. Kunt U deze vergissing 

rechtzetten in de volgende editie van Bombardon?

Met vriendelijke groet, Petrus De Cock, penningmeester 

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 Lisa Verstrepen 

In de lens

2 Robert Onghena en Juliette Ryckaert

3 Hermine Ryckaert, Reinhilde Ryckaert, 

Marc Ryckaert, Patrick(kijkt weg) en Rita 

Onghena

Gaverlandparkje krijgt nieuwe bomen.

De bewoners van de Gaverlandstraat, Meersenweg, Oude 

Beewegstraat en Kapelstraat kregen een brief in de bus 

waarin meegedeeld werd dat de kerselaars in de oude 

beeweg, het gemeentelijk parkje, aan vervanging toe 

zijn.  64 kerselaars zijn in slechte toestand en worden 

vervangen door 50 zomereiken. Waar vroeger tussen 

de twee goals, die er geplaatst werden, enkele bomen 

de vrije loop verhinderden, gaat nu een vrije loopzone 

komen. Zodoende kunnen de jongeren met gemak en 

ongehinderd een balletje trappen. 



Hoe komt het toch dat boeren 

het zo moeilijk hebben, 

wereldwijd?

Ruim 850 miljoen mensen lijden honger, 70% daarvan 

zijn boeren. Terwijl boeren net voedsel produceren, 

zitten ze eigenaardig genoeg vaak in een situatie van 
ondervoeding omdat ze, vooral in het zuiden, moeilijk 
toegang krijgen tot vruchtbare gronden, water, krediet 
en zaden. 

Ook bij ons hebben boeren het moeilijk. Prijzen van 
landbouwproducten staan niet in verhouding tot de 

werkelijke productiekosten. 
Het streven naar een wereldwijde vrije markt in 
landbouwproducten brengt concurrentie teweeg 
tussen boeren die leven en werken in zeer verschillende 
omstandigheden, aan sterk schommelende en 
structureel lage prijzen. Dat gaat ten koste van 
voedselzekerheid, economische en sociale leefbaarheid 
van boerengezinnen en het ecologische draagvlak van 
onze planeet.

Hoe komt het toch dat de mensen die voor voedsel 

zorgen zelf van honger omkomen? Waarom zitten we 
met een agro-industriële productie terwijl  er veel betere 
alternatieven zijn? Er moeten toch andere mogelijkheden 
zijn voor de landbouw en de voedselvoorziening in onze 

globaliserende wereld. Misschien kunnen alternatieven 

van korte keten, seizoensproducten en gewassen van eigen 
bodem, samen met eerlijke handel een haalbare richting 
aangeven.

Broederlijk Delen focust in zijn campagne op de honger in 
Oeganda. Boerenfamilies slagen er moeilijk in het jaar rond 
te maken met de producten van hun velden en kampen 
tegen chronische honger in hun gemeenschappen. Hun 

probleem staat niet in concurrentie met de problemen van 
boerenfamilies bij ons. Eigenlijk zijn ze bondgenoten want 
er is een gemeenschappelijkheid in het probleem en het 
zoeken naar oplossingen. 
Over dit thema spreekt Dirk Barrez op donderdag 7 maart 

om 20u in Ter Vesten.

De organisatie van de avond is een initiatief van Broederlijk 
delen en Vormingplus.

Dirk Barrez (1956) is journalist en werkte jarenlang mee 
in Terzake en Panorama. Hij is hoofdredacteur van De 
Wereld Morgen en publiceerde verschillende boeken die 
dit thema behandelen. Hij is een boeiend spreker die het 
verhaal brengt van mensen die wereldwijd zorgen voor ons 

eten... en van de zoektocht naar een duurzame landbouw 
die boeren laat leven en alle mensen te eten geeft.
Wie iets wil doen voor de boeren in Oeganda, kan deel 
nemen aan een solidaire maaltijd, met groenten van 
dit seizoen en van eigen bodem, en uit eerlijke handel, 
met een Afrikaans tintje op zaterdag 23 maart in Sint-
Maartenbovenschool. Meer inlichtingen hierover: 
solidairemaaltijd@yahoo.com.

Broederlijk Delen steunt de boeren.

Wij zijn betoverd door dezelfde microbe.

’t Is niet toevallig dat je in Bombardon zoveel 
nieuws vindt over uw straat, buurt, een 

organisatie of gekende personen…Bombardon is 
van Melsele. We willen, net als jij, niets missen 

van wat er rondom ons gebeurt met allemaal goed 
nieuws uit onze gemeente. Je mag ons  gerust 

mailen via bombardonmelsele@yahoo.com  of je 
vertelt het ons als we je tegenkomen. Zo houden 

we mekaar op de hoogte.

Melsele heeft  honderdjarige !    Elza Verlaet viert 100 jaar.
Elza Verlaet  verblijft in Woonzorgcentrum Briels (oude Notelaar). 
Enkele weken geleden werd ze 100 jaar. Ze is nog fit en  haar 
geheugen laat haar niet in de steek. Ze is afkomstig van Melsele 
en geboren in de Koolputstraat. “Thuis waren we boeren en het 
was hard werken. We waren met 5 meisjes. In de oogsttijd moesten 
we mee helpen op de akker om de schoven binnen te halen. Dat 
is zwaar werk. Elke morgens moest ieder van ons twee koeien 
melken en dan eten, ons  vlug wassen, andere kleren aandoen en 
lopen naar school. Ik leerde niet gemakkelijk en ging daarom niet 
zo graag. Ik trouwde met Gaston Smet, een beenhouwer. Toen we 
pas gebouwd hadden op de Grote Baan, brak de oorlog uit. Mijn 
man werd opgeroepen als beenhouwer. Ik had al één kind en was 
in verwachting. Dat was zwaar. Ik kende van de beenhouwerstiel 

niets en moest alles leren. Gelukkig kreeg ik hulp van de vader van 
Gaston en diens broer. Ook van thuis uit kreeg ik hulp met o.m. 
melk om mijn kind eten te kunnen geven. Soms verkocht ik de 
melk om zeep te kunnen kopen. Ik moest mijn kind toch kunnen 
wassen. De oorlogstijd was een zeer zware periode.  We kregen 4 
kinderen, drie meisjes en een jongen. Mijn kinderen komen me nu 
geregeld halen. Zo ben ik nog eens in de wijde wereld. Het is hier 
niet slecht, ik mag niet klagen. Ik ben nog goed, alleen mijn gehoor 
en zicht gaan achteruit. Of ik nog terug naar Briels zal komen ? Ik 
ben honderd jaar, wat kun je daar dan nog gaan doen ? .”
Bombardon wenst  Elza nog een goede gezondheid en  een weerkeren 

naar Melsele in de nieuwe Briels. Het is haar van harte gegund!

Evelien Van den Camp
“Werken met kleuren is plezant.”

In de Brielse Bode, een krantje gemaakt bij het afscheid 

van Briels, schreef Evelien: “Tijdens een recente droom 

ontdekte ik de vreugde van het in beeld brengen van 

kleuren en vormen. Zonder voorkennis ging ik daags 

nadien om verf en penselen en ging ermee aan de slag.”

Van dit jong talent zagen we in één van de kleine 

kamertjes van Briels het resultaat. Evelien schildert 

‘schoonheid’ en dat betekent heel wat in deze tijd 

van geweld en afbraak. Zij vertelt ons met een bijna 

kinderlijke frisheid wat haar in de schilderkunst zo boeit: 

“Ik ben een selfmade schilder en nog maar een goed 

jaar bezig. Mijn werken moeten niet noodzakelijk aan 

een publiek getoond worden. Ik doe het voor mezelf 

en met veel plezier. Ik kan het iedereen aanraden. Als 

kind was ik ook al creatief in de lagere school en later 

in het middelbaar. Ik maakte juwelen en kledingstukken 

en ons ma stimuleerde ons om tentoonstellingen te 

bezoeken. Toen ik begon probeerde ik van alles met 

acryl- en olieverf. Laatst zag ik wasco’s  liggen en ik 

heb ze gekocht. Dat lijkt me toch ook een leuke techniek 

met al die mooie pastelkleuren? Onlangs droomde ik dat 

mijn werken niet zo strikt ‘fijn’ moesten zijn. Het mocht 
was ‘losser’ om er echt plezier aan te beleven. Mijn 

voorkeur gaat momenteel uit naar popart geïnspireerd 

op de werken van popartkunstenaar Andy Warhol. Die 

richting wil ik momenteel uitgaan. Werken met veel 

kleuren is heel plezant. Mijn inspiratie vind ik bij mooie 

prenten of foto’s op internet of in tijdschriften en boeken. 

Ik noteer die ideeën en bewaar ze in een mapje. Ik krijg 
ook wel tips van collega’s en sommige technieken haal 

ik uit boeken. Het kijken naar andere werken inspireert 

me ook. Raf, mijn vriend, geeft zijn commentaar en zegt 

wat hij goed of minder goed vindt. Soms luister ik wel. 

Als hij naar de koers kijkt op zondagnamiddag neem 

ik mijn schildersgerief en begin te schilderen. Laat die 

voorjaarsklassiekers maar komen! Mijn gerief staat klaar. 

Momenteel bezit ik al een twintigtal werkjes. Eén enkele 

keer gaat zo’n werkje wel eens weg als cadeautje naar 

familie. Maar ik doe het in hoofdzaak voor mezelf.”

Het Fort van Zwijndrecht heeft iets. Desnoods iets mystieks 

in de meest romantische gedachte, iets oorlogszuchtigs in 

de andere. Uw reporter sloeg dan ook het aanbod van de 

vzw Natuurpunt en haar werkgroep vleermuizen niet af, 

toen ze het Fort gingen inspecteren.

Midden januari, zaterdagmorgen, net onder het vriespunt, 

sneeuw overal. Gewapend met een toelatingsbrief van 

Defensie: dat was alles om de slagboom van het Fort 

“Kol IMF Brosius” omhoog te laten gaan. Het Fort wordt 

bewaakt door het 11de Bataljon van de Genietroepen, die op 

de Kruibeeksesteenweg in Burcht gelegerd zijn.

Na een korte wandeling komen we aan de ingang van het 

eigenlijke fort. Een bordje ‘explosieve stoffen’ begroet ons. 

Donkere gangen leiden naar de verschillende barakken, 

magazijnen en loodsen. De vleermuizenspotters doen hun 

werk. Het is geen grote populatie vleermuizen: er werden 

3 baardvleermuizen en 2 watervleermuizen geteld. Toch 

lokte iedere ontdekking tevredenheid uit. Het grootste deel 

van het Fort werd onderzocht, maar uiteraard kregen we 

geen toegang tot de magazijnen waar nog munitie wordt 

bewaard. Laat dat nu net de interessantste locaties zijn voor 

onze vleermuizenspotters. Die plaatsen zijn vochtig en het 

meest geschikt voor de overwinterende diertjes. Het aantal 

zal dus nog hoger liggen en uiteraard gaat men er ook van 

uit dat we ze niet allemaal kunnen gezien hebben in de 

delen waartoe we wel toegang kregen.

De omgeving ademt een koude oorlogssfeer uit. Krakende 

sneeuw onder de voeten, wandelend van bunker tot loods, 

de ene al wat meer vervallen dan de andere. Buiten onze 

groep is er geen bedrijvigheid op dit fort. De dienstplicht 

is al sinds 1995 afgeschaft, ook dat deed geen goed aan het 

animo op deze site. Voeg daar dan nog een verhuis naar de 

kazerne in Burcht aan toe van alle andere militairen. De tijd 

dat op de spoorweglijn Antwerpen-Gent het stationnetje 

van Zwijndrecht-Fort in gebruik was en er een trein aftakte 

van dit spoor om het fort te bevoorraden is minstens 15 jaar 

Bombardon op bezoek in het fort van Zwijndrecht

geleden. Dieren storen zich niet aan deze vrijgekomen rust. 

Op onze ronde kwamen we tot drie keer 2 vossen tegen, die 

zich hoegenaamd niet aan onze aanwezigheid stoorden.

Het Fort dateert van 1870 en werd in 1912 gemoderniseerd. 

Dat laatste moeten we historisch gezien met een korrel 

zout nemen. De Belgen dachten hun Fort gemoderniseerd 

te hebben, maar de Duitse troepen hadden twee jaar later 

niet veel moeite om fort na fort in te nemen. Het Fort 

van Zwijndrecht maakt deel uit van de fortengordel rond 

Antwerpen. Het Fort heeft een stervormig forteiland met 

daarrond een fortgracht. In deze fortgracht liggen nog 

tonnen munitie te wachten op sanering. Toen de Duitse 

troepen voor de deur stonden in 1914, gooiden de Belgen 

al hun munitie in de gracht om ze onbruikbaar te maken. 

Vier jaar later tijdens de bevrijding deden de Duitsers dat 

nog eens over. Een van de grootste redenen waarom er 

vooral fosforgranaten zijn terug te vinden. Voeg daar dan 

nog een Tweede Wereldoorlog aan toe en de stapel munitie 

is niet meer te omvatten. Een eerdere saneringspoging in 

2001 werd snel afgeblazen. Er liggen plannen klaar om 

misschien in 2014 te starten. Men schat dat dit meer dan 2 

jaar werk zal vragen.



In deze rubriek kwamen al enkele verenigingen van de 

ACW-koepel aan bod: Pasar, KWB, Femma (vroegere 

KAV), Ziekenzorg (CM). Ook OKRA valt onder deze koepel. 

Toen in de jaren vijftig de noodzaak werd gevoeld ook voor 

gepensioneerde werknemers een extra inspanning te doen, 

ontstond de Katholieke Beweging voor Gepensioneerden, 

de KBG. Er waren twee belangrijke doelstellingen: de 

belangenbehartiging van gepensioneerde werknemers en het 

creëren van aangepaste ontspanningsmogelijkheden op maat 

van deze doelgroep. In 2006 veranderde de naam in het 

meer hedendaags klinkend OKRA.

Een gesprek met voorzitter Louis D’Olislager, 

medevoorzitter Luk Van Moere en penningmeester Louis 

Truyman. Ondertussen brengt Anita Steenssens, echtgenote 

van de voorzitter koffie en toont ze ook fotoalbums en 
allerlei documentatie van tijdens het voorzitterschap van 

haar man. 

Hoe lang bestaat de vereniging al in Melsele?

In Melsele is OKRA (voormalig KBG) al sinds 1955 

actief. Dus nog één jaar vóór het stichtingsjaar van de 

KBG nationaal in 1956. Hoe dat juist zit, is moeilijk te 

achterhalen. Er is niet echt een archief van de vereniging 

bewaard gebleven. Wat we nog wel weten is dat er een 

drietal mensen uit KWB samen de KBG hebben opgericht, 

en dat de eerste voorzitter Basile Hamers was en de eerste 

proost E.H. Vanderspeeten.

Vanwaar de naam OKRA ? 

OKRA staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. 

In het jaar van de naamsverandering, 2006, zijn de regio’s 

Waas en Dender ook samengegaan.

Is er veel veranderd sinds het begin?

Vroeger kon je lid worden vanaf 65 jaar, nu is dat vervroegd 

naar 55 jaar. Doordat er ook vele mensen ouder worden, is 

de verscheidenheid in leeftijden toegenomen. Er waren al 

vanaf het begin heel wat leden. (Navraag bij Martine De 

Beule, regiosecretaris Waasland, leert dat er in 1956 al 143 

leden waren, en twee jaar nadien 250: een vliegende start!)

Wat is de bedoeling van de vereniging?

In de jaren ’50 waren de sociale voorzieningen vaak nog op 

vele punten ontoereikend. De toenmalige KBG ijverde voor 

de belangen van gepensioneerde werknemers. Maar er was 

ook nood aan een aangepaste ontspanningsmogelijkheden 

voor ouderen. Zeker in die tijd was reizen uitzonderlijk en 

oudere mensen hadden niet zoveel kansen om op reis of op 

uitstap te gaan. 

Hoeveel leden hebben jullie nu?

We hebben 365 leden. We zijn dus een van de grootste 

verenigingen in Melsele.

Hoe is het bestuur georganiseerd?

Een dertigtal kernleden komen maandelijks samen in een 

vergadering. Daar worden de activiteiten van voorbije 

maanden geëvalueerd en toekomstige activiteiten gepland.  
Er worden ook altijd een aantal actuele knelpunten op 

het programma gezet. Dat gaat in vele gevallen over 

problemen met pensioen, maar het kunnen ook algemene 

maatschappelijke problemen zijn waar senioren mee te 

maken hebben.

Dan is er het dagelijks bestuur dat uit ons drie bestaat en 

verder Lea Van Esbroeck,ook medevoorzitter en Gilbert 

Deckers, secretaris. Wij komen telkens een uur vòòr de 

maandelijkse vergadering bijeen.

De kernleden brengen elke maand het OKRA-Magazine plus 

een activiteitenblaadje van de plaatselijke afdeling rond bij 

alle leden. Dat menselijk contact is heel belangrijk. Vooral 

alleenstaande leden houden van een babbeltje. 

We zijn vertegenwoordigd in de Seniorenraad van Groot-

Beveren. Daar kunnen we samen met een aantal andere 

seniorenverenigingen knelpunten inzake huisvesting, 

veiligheid, mobiliteit, voet- en fietspaden enz.  naar voren 
brengen. Doordat we met velen zijn, kunnen we druk 

uitoefenen op het bestuur.

Ook in de cultuurraad en de sportraad zijn wij 

vertegenwoordigd.

Hoe is de verhouding mannen-vrouwen in de vereniging 

en in het bestuur?

In het dagelijks bestuur zit maar één vrouw, maar bij de 

kernleden zijn toch bijna de helft vrouwen. En bij de leden 

zijn de vrouwen in de meerderheid. 

Wat soort activiteiten brengen jullie?

Dat is heel verscheiden. Er is een toeristisch luik: dagtrips, 

maar ook langere reizen naar binnen- of buitenland. Om 

de drie jaar wordt nog steeds de traditionele Lourdesreis 

georganiseerd.

Ook het sportieve is belangrijk. Om de veertien dagen is er 

een wandeltocht, 13 à 14 keer per seizoen een fietstocht, en 
jaarlijks een driedaags fietsweekend. 
Er wordt ook aan petanque gedaan, in een petanquehal bij 

de sporthal in Beveren. Binnenkort zullen er in Melsele ook 

enkele overdekte petanquebanen komen.

Wat nu erg in de lift zit is lijndansen of line dance. Vroeger 

hadden we een gewone danscursus met salondansen, maar 

doordat de lesgever wegviel zijn we met die nieuwe dans 

begonnen.  Twee groepen oefenen wekelijks in jeugdhuis 

Djem. Maandagavond de gevorderden en vrijdag namiddag 

de beginners. Deze dansgroep is net als een aantal andere 

deelwerkingen geen onderdeel van OKRA Melsele, maar je 

moet wel algemeen OKRA-lid zijn om mee te kunnen doen. 

.

We hebben dan een maandelijks krea-bijeenkomst. Daar 

komen vooral vrouwen naartoe.

We doen ook heel wat culturele activiteiten. Vooral vanuit 

de OKRA-academie, op niveau van groot-Beveren, zijn 

er lezingen, filmvoorstellingen, vormingscursussen, een 
nieuwjaarsconcert enz. De eerstvolgende activiteit is een 

concert ‘De laatste wals van de Titanic’, ter gelegenheid van 

20 jaar OKRA-academie Beveren. 

En feesten hé. Elk jaar vieren we een Kerst- en een 

Paasfeest. Op het eerste krijgen alle 80-,85-,90-enz.jarigen 

een kerstcadeautje, evenals de mensen van Briels die naar 

het feest komen. 

Tijdens de Seniorenweek is er een jaarvergadering met 

voorafgaand een gebedsviering, waarop de overleden leden 

van het voorbije jaar worden herdacht.

Hoe maken jullie promotie voor de vereniging?

De Visie, het weekblad van ACW. en de CM. Vanuit het 

gewest is er ook regelmatig een marktdag. Dan staan we met 

een kraampje op de markt, om onze werking toe te lichten. 

In het Parochieblad vind je ook elke week onze activiteiten. 

Meer informatie over OKRA-Melsele:

Louis D’Olislager, Dijkstraat 7, Melsele. Tel. 037752082

Het bestuur van OKRA  (foto Johan Van Hove)

Op fietstocht met OKRA (foto Johan Van Hove)

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. Bank in de Trepelandstraat

Samen sterk: OKRA
Prépensjoen en den ?

As dees gazetsjen uitkomt zikkik zjuust 2 moonden 

thuis op prépensioen. Kvin vamijn agen nie dak te 

vroeg gestopt zijn. Ik woar in juni 62, dus den mag 

het al hee. Kein altijd burowaark gedaun. Kweet het, 

das nie waarken, zeigen der veel moar ge mug gerust 

zijn: kein aart moeten waarken. In mijn plots is e joonk 

madammeke gekommen dus das goe! 

Moar den! Thuis achter zoeveel joaren! kdocht altijd dat 

den ‘techte’ leven zou beginnen, dak guul veel tijd EN 

meugelekkeden ging ein… nie dus!

Kzon bij tkoër gau zingen, da eedaltijdal mijnen driëm 
gewist. Vroeger eik da wel al ies geprobeerd, hier in 

Meilsen, toen Christine Noppe nog den baus was. Moar 

gelek at altijd gaut, ze rippeteerden alt sauves. Ik woan 

toen nog 4 kinderen thuis en ne man die in shiften warkte. 

Da rippeteren konnek dus nie blijven duun. 

Nou woënnek sinds juni in Beveren. Ik gieng hier bij 
tkoër ies onderoëren wanniër dassulder rippeteren. 
Tsauves! Giëprobleem paasde kn, tis hier achter 
mijnenoek en mijne veint wark niemiër. Veur mijn 
kinderen moet ik oëk niemer thuis zijn.
Moar, kzin toud!!! Ze pakken mar leden aun tot 46 joar. 

Kzin bekan 16 joar te laut. Een tof vrouke uit Meilsen 

zaa tegemij dak in Meilsen wel mag kommen. Moar, tis 

weer tsauves rippeteren en kein giënen otto. Dus alliën 
in de zomer gauzingen? Mar da zulleze in da koër oeknie 
goefinnen.
Ik docht oek: aha ik gaun terug lijndansen. Kein da in 

Meilsen gedaun bij de KAV, da hiët nau Femma. Woarom 
da weetek nie, der woaren toch altid alliën moar vroun 
bij? Dus, ik op zoek noar de meugelekheden. Kzij mee de 

buus gau zoeken tot in Sinnekloas. Denkte gij nau dak iet 

gevonnen ein? Moar niët. Of tochwel, moar dan zokal zoe 
vaar moetegoan dak er nie aun begin.

Okee dochtek, braan den, da zit toch weer in de lift. 

Overal goan die jonge meinsen saumezitten om te liëren 
braan. Mar wij 60plussers, wij keunen da allemoal al, wij 

moesten da nog liëren in tschool. Ge moet nie panikeren 
dochtek. Dus, kzettemij veur mijne compjoeter en zoeken 

den mar.  Zoiets as ‘braaclub’… niets gevonnen. Kzijn 

den mar ies gau roondneuzen int program van Femma. 

En wa kan ik doar altijd in den achtermiddag gaun duun? 

Blomschikken. Mar das nau zjuust wak echt nie zie zitten. 

Vrijwillegerswaark den, misschien wel in de Notelieir. 

Moar ik voel da mij da nie ligt. Nau toch nog nie. Kwil 

geiren nog efkes ontspannen zoonder miserie. Mij moeder 

is in den Briels gewist, giën klachten, vaarvandoar, moar 
kein doar miserie gezien. Binnen e poar joar misschien, 

mar nau nog nie.   

Wa wil tees zeigen? Da we nog te waneg weten woar 

dasse vrijwilligers noëdig ein en woar datter nog 
meugelekheden veur gepensjoneerden zijn om nieve 

dingen te duun. En daddal wie giënen otto eet, in de 
kou blif staun. Zaun der giën rekening mee da veel 
gepensjoneerden ulderen otto wegduun !

Wij zijn nar Beveren gau woënen omda we dochten da 
we den goe zaten om aun veel te keunne meeduun. Kein 

pas hoëren zeigen da ge nau in Meilsen (in den Djem) 
kunt gaun lijndansen. Moar weer tzelfden: Tis tsauves en 

ikkein giënen otto…

Woordenlijst 

Prépensjoen: brugpensioen

Zikkik : ben ik

Kvin: ik vind

Kein: ik heb

E joonk madammeken: een jonge vrouw

Burowaark: administratief werk

Tkoër: het zangkoor
Driëm: droom
Tsauves: ’s avonds

Veint: man, echtgenoot

Woën: woon
Dasgië: dat is geen
Dochtek: dacht ik

Agelek: eigenlijk

Otto: auto

Sinnekloas: Sint-Niklaas

Zokal: zou ik al

Braan: breien

Wa wil tees zeigen?: wat kun je hieruit afleiden?
Zaun: ze houden

Ulderen: hun

Ons dialect: sappig en grappig.



’t Klasje van 51-Spin-off

Toen we veertig werden, werd door een groepje begeesterde 

Melselenaren het klaske van 51 boven de doopvont gehouden. 

Om kort te gaan: iedereen van Melsele die geboren is in 1951 zit 

daar automatisch in. Er werd toen afgesproken dat we om de 5 

jaar samen zouden komen, met partner. Ondertussen zijn we de 

60 gepasseerd en zijn we dus 4 keer samen geweest. Wat opvalt 

is dat er elke keer minder deelnemers zijn. We hebben nochtans 

genoeg te vertellen, er zijn leeftijdgenoten bij die we in al die 

tussentijd niet zien of niet meer gezien hebben.  Waarschijnlijk 

komt het door de aanwezigheid van de partners dat er niet echt 

‘gemengd’ wordt. En het feit dat we vroeger gescheiden werden 

van in de kleuterklas. Maar geef toe, het was toen echt wel anders 

dan bij onze kinderen, die inmiddels ook al kinderen hebben 

waarbij het nog meer veranderd is. Want in ‘onzen tijd’ (klinkt 

erg vrees ik) toen zaten de jongens nog in de jongensschool en de 

meisjes in de meisjesschool. In de kerk zaten de mannen rechts, 

de vrouwen links. Als we ‘s morgens voor de school catechese 

hadden, werd die apartheid gehandhaafd. Later, in de middelbare 

school, werd een andere ‘apartheid’ gehanteerd. We hadden een 

heel grote speelplaats, maar het Technisch bleef aan de ene kant 

van de bomen (die er nu nog altijd staan) en de Moderne aan de 

andere kant. Alleen de ‘internen’ kwamen aan allebei de kanten. 

In de lagere school konden we op de speelplaats wel nog naar 

hartenlust spelen zonder ons druk hoeven te maken over het feit 

of we wel ‘cool’ genoeg waren.  Allemaal dezelfde schort aan om 

geen onderscheid te maken. We hadden natuurlijk stiekem een 

liefje, maar dat was dan echt stiekem. Onze kinderen hebben dat 

geheimzinnige gedoe niet meer gekend. Als ik vertel over mijn 

jeugd, zeggen mijn kleinkinderen dat mijn jeugd zich afspeelde in 

de Middeleeuwen, tja, dat zal dan wel zeker!

Wel, om terug naar de titel te gaan, we zijn nu met z’n vieren een 

spin-off begonnen. We hebben nog niet echt een naam, maar ik 

vind het woord ‘Kokkels’ wel goed klinken. Olga is immers de 

drijvende kracht achter onze uitstappen. Wordt zeker vervolgd.

We kennen mekaar van op school. Drie zijn er van Melsele: Olga 

Kockelberg, Ria Danssaert en ik zelf. Ons vierde lid, Lutgarde 

Dauwe, is van Antwerpen maar heeft bij ons altijd in de klas 

gezeten in de toenmalige richting Verpleegaspirante. We zijn, net 

zoals iedereen, na school uitgezwermd, zijn beginnen werken, 

zijn getrouwd, hebben kinderen gekregen en af en toe kwamen we 

mekaar zo eens tegen en dan hadden we altijd veel te vertellen.    

Vorig jaar werd Ria weduwe en dat heeft me erg aangegrepen. 

We wisten in grote lijnen wel wat van mekaar, zoals de ziekte 

van haar man, maar we hadden slechts sporadisch contact.  Daar 

ik nog regelmatig naar Lutje ging, wou ik Ria erbij betrekken. 

Ria moest en kon haar verhaal kwijt en van het een kwam het 

ander. Olga ging mee en de bal ging aan het rollen.  We spraken 

af om dat om de 2 maand te herhalen, telkens bij een van ons 

thuis. Heerlijk bijkletsen bij een kop koffie of al wat sterkers. 
De laatste keer was het dus bij Olga en zij lanceerde het idee om 

dan telkens iets te gaan doen! We zijn dan met ons vieren naar 

de tentoonstelling over de watersnood in 1953 in de Boerenpoort 

gaan kijken. Eerlijk, ik kende daar niemand op die foto’s, maar 

Ria vond haar vader, oom en grootvader daar op terug. Het 

moet vreselijk geweest zijn. Toen bestond er immers nog geen 

rampenplan! We hebben er gesproken met mensen die op de 

foto’s staan als kleine kinderen maar daar toch nog over konden 

vertellen. Lutgarde was ook voor de eerste keer in de kapel 

sedert de afbraak van de school en de enorme veranderingen. We 

vonden het spijtig dat we niet verder konden exploreren naar de 

plaats waar vroeger boven enkele kamers waren. Ik heb in die 

kapel reeds geturnd en moet toegeven dat het de eerste keer heel 

raar was. Ik heb daar nog gezeten toen ik in het internaat was 

en ik herinner me nog de nonnekes languit op de vloer tijdens 

de vastenperiode. Wat ons echter weer opviel was dat we alle 

vier met plezier terugkeken op die tijd en moesten lachen bij de 

anekdotes over voorvallen met leraren en leraressen en natuurlijk 

ook met de zusters. Onze volgende afspraak in mei is bij Ria die 

in Zwijndrecht woont. Wat er dan op het programma staat, weten 

we nog niet maar als het weer het toelaat, kan het wel zijn dat 

we naar Fort Liefkenshoek trekken. Daar schenken ze ook koffie 
en de babbel volgt vanzelf. Het geeft het gevoel dat we weer op 

schoolreis gaan...

We zijn nu met 4, er mogen er nog altijd bijkomen. We hebben 

met zovelen in de schoolbanken gezeten en we moeten nog heel 

veel verhalen horen over hoe het iedereen is vergaan de afgelopen 

jaren. Echt iets om naar uit te kijken. Wie weet wordt de spin-off 

leuker dan het origineel want wij komen samen ZONDER partner, 

dat praat makkelijker hé dames!

Tot de volgende!

Veerle Reynders

In de mailbox

Kaarten

Het kaartseizoen van kaartclub ‘Troef moeten we zien’ begint. 

Hierbij zijn dan ook alle geïnteresseerden uitgenodigd bij de start 

van het nieuwe seizoen. Tot het aanbod behoren naast het meer 

bekende kingen en wiezen ook spelen aanverwant aan bieden of 

manillen.

Onze maandelijkse speeldag is de derde maandag van de 

maand in café Svelta in de A. Van Puymbroeklaan te Melsele. 

Het kampioenschap loopt over een volledig jaar, met een 

kampioensviering in combinatie met eten in januari. Voor 2013 is 

de viering gepland op 21/1 en verwelkomen we de nieuwe leden 

en het nieuwe seizoen op 28/1.’

Urbain Van Remoortere en Patrick Vandermeulen, resp. secretaris 

en voorzitter van kaartclub Troef moeten we zien

NVDR. Ondertussen zijn we al wat verder in het jaar. Voor wie 

toch nog wil aansluiten: meer info: patrick.vandermeulen1@

telenet.be 

Persbericht

‘Aandacht voor zelfstandigen poldergemeenten en marktkramers.   

Kitty Schelfhout (Open Vld) vroeg op de laatste gemeenteraad 

van de vorige legislatuur, het nieuwe bestuur uitdrukkelijk om de 

zelfstandigen en ondernemingen van de rand- en polderdorpen 

niet te vergeten. Ze drukte op het belang om deze kernen blijvend 

te steunen en te versterken. Door deze middenstanders te steunen 

kan men vermijden dat onze randgemeenten “slaapdorpen” 

worden stelt Kitty. Tevens vroeg zij om de extra bijdragen die 

de marktkramers in Beveren betalen, volledig aan te wenden om 

de marktactiviteiten te versterken. Zij merkte op dat de lokale 

zelfstandigen eveneens profijt trekken uit een goede werking van 
het marktgebeuren. Een deel van deze extra bijdragen wordt nu 

niet gebruikt om de promotie van de markt te ondersteunen.’

Stamboom

‘Graag zou ik weten of er nog mensen zijn die informatie, 

bidprentjes, overlijdensberichten

en foto’s bezitten van de familie ‘Hofkens’ in het Waasland. Ik 

ben namelijk bezig met het opstellen van een stamboom.’Myriam 

Hofkens

Winnende foto

‘Vorig jaar organiseerde Ziekenzorg CM een fotowedstrijd onder 

het thema ‘IK BEN ER ALTIJD VOOR MIJN BUURT’. De 

opdracht was om de sticker aan te brengen op een opvallende 

plaats en aan Ziekenzorg de foto 

mét tekst te bezorgen.  

Wij van het Gaverlandwegelcomité 

hebben dit gedaan en ... wij 

wonnen! (50 euro, die we kunnen 

besteden aan onze activiteiten) 

Hierbij de winnende foto.’ 
Mieke Van Hove (in opdracht van 

Gaverlandwegelcomité)

Waardoor het  uitzicht van Melsele 

verandert: de afbraak van. Briels 

van november 2012 tot februari 

2013.(wordt vervolgd)

2+1 actie op zaterdag 9 maart, in 

de week van de vrijwilliger

Op zaterdag 9 maart nodigt Wereldwinkel alle klanten en 

vrijwilligers uit om van 9.30u tot 12.30u te komen proeven van de 

rode of witte wijn en van het sap dat door de vrijwilligers van alle 

Wereldwinkels als favoriet werd uitgekozen. Onder de wijnen ging 

de voorkeur naar  de Gran Descabezado en de Bio Torrontés, het 

sap dat werd uitverkoren was het ‘worldshakesap’. 

Op 9 maart kan iedereen deze producten aankopen in de actie 2 

kopen, de derde fles gratis.
Een beetje meer uitleg over de gekozen wijnen en het sap:

De Gran Descabezado is een donkere, kardinaalrode wijn met een 

frisse neus van violet, wilde kruiden, blauwe bessen en laurier. Het 

geeft een fraaie concentratie in de mond, fruitig en aards tegelijk 

met een fijnkorrelige textuur,  goed gestructureerd met stevige 
tannine, eigen aan de carmenère-druif. Lekker bij een mooi stukje 

rood vlees, mag ook wild zijn, gebraden of gegrild. Deze wijn 

is afkomstig uit Chili, van de coöperatie ‘Consorcio vinicola de 

Chile’. Door samen te werken kunnen deze boeren hun ultieme 

droom waarmaken, hun eigen wijn produceren en exporteren. 

Zij zijn reeds een partner van Oxfam Wereldwinkels sinds 2006. 

De coöperatie bevat een 50-tal leden, allemaal achtergestelde, 

familiale boeren. Deze wijn kreeg in 2010 een zilveren medaille 

op het gerenommeerde ‘Concours Mondial de Bruxelles’. U kan 

deze wijn kopen voor 7,45euro de fles.
De witte wijn die gekozen werd, is de Bio Torrontés, een droge 

witte wijn met een hint van citrus en een bloemrijke, kruidige 

toets. Het resultaat is een verrukkelijke frisse wijn met een aroma 

van tropische vruchten. De wijn is afkomstig uit het noordwesten 

van Argentinië, van de coöperatie ‘La Riojana’, waarmee Oxfam 
Wereldwinkels samenwerkt sinds 2010. De coöperatie telt zo’n 

496 leden en begon reeds in 1996 aan de overschakeling naar 

biologische landbouw. Voor de meeste boeren is de teelt van 

wijndruiven slechts een aanvullend inkomen. Toch is dit inkomen 

voor hen meer dan welkom! Deze wijn kost 6,10euro per fles.
Het favoriete sap van de vrijwilliger werd de ‘Worldshake’, een 

originele, lekkere combinatie van pompelmoezen, sinaasappelen, 

bananen en rode bieten. Aangevuld met vers geperst appelsap van 

hier, krijgen we een puur en ongezoet multi vruchtensap. Dus geen 

toevoeging van suikers, smaakstoffen, kunstmatige kleurstoffen. 

Verkrijgbaar in literfles of klein flesje van 0,2 L. De prijs? 
1,85euro voor een literfles en 0,48euro voor een klein flesje. Het 
sap van de sinaasappelen, pompelmoezen en bananen komt van 

coöperaties uit Cuba, Brazilië en Ecuador.
Zin om te komen? Wereldwinkel vind je voorlopig nog op het 

vertrouwde adres: Hazaarddam 10. 

Koers

Misschien nog wat vroeg , maar 31 augustus is het voor de vijfde 

keer Meilsen koers. Op zondag 28 april geven de WTC De 

Zondagsrijders vzw een kermisrit, afgepijld met bevoorrading 

en boterham bij aankomst. Lengte van de rit: 78 km Iedereen 

welkom, inschrijven tussen 8u en 9u30 in Café Svelta, A. Van 

Puymbroecklaan 11.
Marc Engels

Briels bloeit.

Honderden Melselenaars genieten nog na van de 

afscheidsdagen van rustoord Briels. In de keuken en de 

cafétaria werkten toen tientallen mensen aan de bereiding 

van koffie, soep, pannenkoeken en belegde broodjes. De 
opbrengst van dranken en gerechten bracht 2 000 euro op. 

Dit bedrag werd geschonken aan B-Asiel, een organisatie die 

o.a. voedselpakketten bezorgt aan mensen met een beperkt 

inkomen in Beveren. Met dit bedrag werd hen een feestelijk 

menu bezorgd tijdens de nieuwjaarsdagen. Deze gift lag totaal 

in de lijn van wat Frans Briels, stichter van het rustoord, in zijn 

testament liet opnemen. Met dank vanwege B-Asiel! 

vrijdag 1 maart 2013

OC Boerenpoort

start: 20.30 uur

gratis inkom

organisatie: 

Wezijnereensmeebuiten


