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Erik en Lutgard Cools-Meul, 

Waterhoenlaan 35.

Lutgard wijst me de weg naar het atelier van Erik, 

achteraan in de prachtige tuin. “Ik noem dat soms 

nr.35 kleine 2,” lacht Lutgard. “Hij zit daar vele uren. 

Ja, ga maar binnen.“ Het atelier van Erik biedt een 

verzameling van heel  wat kunstwerken: schilderijen 

en beeldhouwwerken in steen. Een gezellige 

drukte. Hier trekt Erik zich terug om in alle rust te 

schilderen of muziek te oefenen. Op de tafel liggen 

partituren van bekende oude liedjes, sommigen 

door Erik zelf geschreven. “Ik ga regelmatig naar 

het bejaardentehuis in Kallo. Mijn moeder was daar 

als bewoonster, en ik speel dan op mijn accordeon. 

In een rusthuis wordt je wereld klein. Zingen doet 

mensen goed. Hun geheugen komt dan plots terug. 

Ze zingen al die oude liedjes mee. Zo was er een 

dementerende vrouw die ‘Diep in mijn hart’ van a tot 

z uitzong. Ze stond recht terwijl ze meezong zo fier 

als een gieter. Dat is toch fantastisch! We zijn gestart 

met zo’n 10 deelnemers en dat zijn er nu al meer 

dan 50. Debbie is er animator en die doet dat enorm 

goed. Ik amuseer mij ermee en ‘t geeft een 

grote voldoening.”

Erik en Lutgard zijn eind 1979 in de 

Waterhoenlaan komen wonen. Ze wonen in 

het ‘oudste’ stuk van de straat. Met de jaren 

kreeg die er een verlengstuk bij. Langzaam is 

de straat aan een verjonging begonnen. Het is 

overal het weerkerend verhaal. 

Erik: “Vroeger is men wel eens begonnen met 

een buurtfeest. Maar dat is niet doorgegaan. 

We helpen mekaar als dat nodig is en we 

komen goed overeen. Zo moet dat zijn. Onze 

buren zijn meestal ook met pensioen. De buurt 

is rustig omdat de straat hier doodloopt.”

Lutgard: ”We hebben hier nog wel ruimte. We 

voelen ons niet ingesloten. Ja, toen we hier 

kwamen wonen en een wandeling maakten, 

zaten we nog volop in het groen.“

Erik speelde vroeger in het orkestje “De 

Playboys” samen met Roger Van de Merlen en 

Herman Meul (broer van Lutgard).

Lutgard: “Ze waren toen vele weekends weg 

om te spelen op trouwfeesten of dansfeesten 

van verenigingen. In de week werken, ’s avonds 

repeteren en in het weekend spelen. Hij was 

toen niet veel thuis. We leerden mekaar kennen 

in JH Djem. Erik was kameraad met mijn broer 

Luc.”

Erik: ”Na de muziek is de kunst gekomen. Ik 

was steenkapper bij Gaston Van Bogaert en ik 

leerde de steen bewerken. Dat was zwaar werk. 

Ik werd beeldhouwer. De schilderkunst leerde 

ik bij Roland Adriaenssens. Ik volgde ook 6 jaar 

kunstacademie in Sint-Niklaas en nog 2 jaar 

tekenacademie in Beveren. Ik heb dat beetje 

talent in mij. Weet je, iedereen heeft talent maar 

je moet kansen krijgen om dat te ontwikkelen.“

Zo leeft de Waterhoenlaan
Geschiedenis Waterhoenlaan
De Waterhoenlaan maakt deel uit van straten met andere dierennamen, gelegen in het binnengebied tussen Dijkstraat, 

Brielstraat en Van Puymbroecklaan. In die wijk vind je ook herten, fazanten, leeuweriken, Vlaamse gaaien en sinds 

een aantal jaren ook kievieten terug. Of alleszins toch op de straatnaambordjes.

De waterhoen is een slanke en kleine watervogel. Het dier kwam in parken en plantsoenen aanvankelijk veel meer 

voor dan de meerkoet. Waterhoentjes zijn donker van kleur en onmiddellijk herkenbaar aan hun rode snavel, rode 

bles en rode poten. Ze zwemmen ook opvallend door hun schokbewegingen van de kop. Ze zijn te vergelijken met 

de meerkoet. In tegenstelling met de meerkoeten hebben ze geen zwemvliespoten. Ze moeten echter beiden eerst 

een stukje hard over de waterspiegel lopen voordat ze kunnen opstijgen. Ze hebben een uitgebreid ‘baltsritueel’, 

zoals pronken met staartveren, buigen en pikken. De waterhoen komt voor in het grootste deel van Europa het 

hele jaar door. Het beestje leeft in rietmoerassen en op oevers. In Beveren komen we de vogel vooral tegen in de 

poldergemeenten.

Bron: Buizelendam, (Gerda Drieghe, 2004), Natuurbescherming, (website) en De dieren van ons land, (diversen, 

1984).

Charlotte Bolsens, Waterhoenlaan 36.

Charlotte  woont sinds 2001 met haar ouders 

in de Waterhoenlaan.  Charlotte  volgt hogere 

studies voor handelsingenieur. Haar passie is 

muziek.  Dat beheerst heel haar jong leven. 

“ Juf Katrien Deckers, in het derde leerjaar 

van De Toren, heeft dat talent ontdekt en me 

aangespoord om naar de muziekacademie te 

gaan.  Alles wat muziek aangaat, spreekt me aan; 

het zelf spelen  op de vleugelpiano of dwarsfluit, 

het zingen, meedoen in musicals, opera en 

concerten. Zelfs mijn uitgaan is muziek!  Onder 

Vervolg pag.2

De sportmarathon kende weer een grote toeloop 

van jongeren. Naast de sport was er evenwel nog 

veel tijd om te verbroederen. Een verslag kan je 

lezen  van het boeiendste weekeind voor jongeren.   

Kijk op pag.6

Turnkring Gym Waasland bestaat al veel 

jaren.  Bombardon had een gesprek met de 

verantwoordelijken en brengt hiervan verslag op 

pag.4

Herman Janssens is met pensioen. Hij zal niet meer 

te zien zijn op de speelplaats van De Toren. In dit 

nummer  is hij aan het woord op pag. 4 en 7
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leiding van Ann Engels doe ik mee in Vocaal 

Ensemble ‘Fabuleus’. Er zijn de vele optredens 

bij trouwfeesten, wijndegustaties, kasteelbeurzen, 

openingen van tentoonstellingen  of opluisteren 

van feestzittingen.  De directeur van de academie 

in Beveren vroeg  me eens of ik mijn bed soms in 

de academie had staan.  Zo veel uren per week 

ben ik er  mee bezig. Als ik slecht gezind ben 

ga ik achter de vleugelpiano zitten. Dat helpt. 

Het is een uitlaatklep voor mij. Ik doe mee met 

MuzArt  om jongeren uit Beveren en Melsele  

podiumervaring bij te brengen. We maken 

zelf een jaarlijkse musical die rond kerstmis 

opgevoerd wordt in Ter Vesten. Daardoor ken ik 

heel veel mensen. En ja, dit is een toffe straat, 

ik woon hier graag, echt waar. Ik ging regelmatig 

babysitten bij de buren met jonge kinderen. 

Daardoor ken ik heel wat mensen hier. “

Willy en Lydia Janssens-Duerlinck, 

Waterhoenlaan 46

In de zomer van ’79 zijn Willy en Lydia in de 

Waterhoenlaan komen wonen. Willy was altijd 

zeer actief in de turnkring en het muziek. 

Hij bracht toen ook heel wat tijd door in het 

Schuttershof waar het clublokaal gevestigd 

was. Nu gaat de tijd van Willy en Lydia naar de 

kleinkinderen. Hun tuin is klein maar schoon 

onderhouden met heel wat bloemen. Er is 

ook een kleine volière met kanaries. “Vroeger 

kweekte ik heel veel kanaries. Ik was bij de 

vogelclub in Zwijndrecht. Ik ben ook heel wat 

jaren duivenmelker geweest,” vertelt Willy. Hij 

stichtte de kaartclub ‘De Meester’ samen met 

Marcel Buys. Lydia is er ook lid van. “Ik hou er 

niet van om in de krant te komen,” zegt ze. Daar 

hebben we alle begrip voor. Willy poseert aan het 

voortuintje waar de buxusstruikjes keurig geknipt 

zijn; het werk van Lydia. Er prijkt ook een zitbank 

langs de kant. “Dat is nu mijn fitnesstoestel,” grapt 

Willy.

Walter en Annie Janssens-Vaerewijck, 

Waterhoenlaan 50.

“We wisten zelf niet dat onze Willy hier ook een 

woning gekocht had. Dat was in 1979 bij de Wase 

Bouwmaatschappij,“ vertelt Walter. Samen met 

Annie heeft hij twee kinderen: een jongen en een 

meisje. “Alles was hier zo stil en rustig,” vertelt 

Annie. “De straat liep hier een eindje verder dood. 

Achter en voor ons lagen akkers met aardbeien of 

mais. Het is hier wel hard veranderd, al blijft het 

hier nog altijd rustig wonen.“

Annie is afkomstig van Haasdonk en Walter uit de 

IJzerstraat. 

Walter: “Als kind speelden wij op straat. We 

speelden verstoppertje op de boerderij van boer 

Vijt, lieten vliegers op in de wei bij boer De Paep 

of we voetbalden op straat.“ 

Annie: “Onze kinderen konden hier ook op straat 

spelen. Walter had een skateramp gemaakt en 

daar kwamen heel wat vriendjes skaten. Hij is 

zelfs eens naar het ziekenhuis moeten rijden met 

één van die gasten die zich gekwetst had bij het 

skaten.” 

Er worden nog herinneringen van vroeger boven 

gehaald. Walter neemt er zijn IPod bij en laat me 

een mailtje zien over ‘Mijn dorp, herinneringen.’ 

Je ziet er oude foto’s van Melsele. Walter: 

“Deze korte reportage, met het lied van Wim 

Sonneveld, is gemaakt door Willy. Waar is de tijd 

toch naartoe?” Annie: ”Maar dat gaat niet over 

Eric en Sandra De Vos-Heyrman.

In de zomer van 1995 kwamen zij in de 

Waterhoenlaan wonen. In één van de eerste 

huizen in het laatste deel van de straat. Dat 

deel dat Briel 3 genoemd werd. Het huis leunt 

aan bij de nog groene weide waar de paarden 

van Maarten Van de Vijver lopen. Niet zo lang 

meer want de plannen van de Maatschappij voor 

Huisvesting voorzien er woningbouw. Eric en 

Sandra vinden het plezant wonen. “Een rustige 

omgeving,“ vinden beiden terecht.

Sandra: “Wij genieten in onze tuin mee van de 

hoge bomen van de achterbuur. Onze kinderen, 

Dries en Thijs, konden als kind op straat spelen. 

Nu zie je dat niet meer omdat er minder jonge 

kinderen zijn. We hebben een goed contact met 

onze buren. Een goeie babbel kan er altijd wel af 

of als het nodig is mekaar wat helpen.“

Eric: “Dat moet toch kunnen. Vroeger waren 

er wijkfeesten. De wijk kocht zelfs een tent 

aan die nog altijd haar eigendom is. Onze 

vriendenkring leunt evenwel nog sterk aan bij 

onze uniefperiode.“

Sandra: “We gaan samen op vakantie en we 

feesten samen. Onze jongens waren in de chiro 

maar momenteel gaat hun interesse uit naar 

toneel, via het Sint-Annacollege waar ze school 

lopen.”

Eric: “We hebben tien jaar geleden een zeilboot 

gekocht De eigenaar leerde me gedurende 10 

lessen hoe het in zijn werk gaat om te zeilen. 

Omdat de kiel van de boot intrekbaar is, kan 

hij in de winter hier staan. ’t Moeilijkste blijft het 

aanmeren in de haven en hem optuigen voor de 

vaart.“

Bombardon-voorlees-vrijwilligers 

gezocht.

Deze oproep werd beantwoord door Ludwina Van 

Havere die met enkele vriendinnen in rustoord 

Briels Bombardon gaat voorlezen. Toch fantastisch!

Spijtig vinden wij het, dat jarenlange abonnees moeten 

afhaken omdat de lettertjes voor hen te klein worden. Onze 

dorpsgazet in grote letters drukken is geen optie, maar ze 

iemand laten voorlezen, lijkt dat wat? Ik zet mijn timer: een 

goed gevulde bladzijde duurt 6 minuten. Dat is in het totaal 

minder dan een uur om alles voor te lezen. En dit om de 

laatste nieuwtjes, verenigingen, gebeurtenissen, evenementen 

en alle verhalen van kleine en grote mensen te kunnen 

blijven volgen. En met nog een aanvullende babbel, als het 

kan, dat maakt iemand zijn dag toch goed, niet? Ik neem me 

alvast voor om deze uitgave bij minstens twee mensen te 

gaan voorlezen (en ik neem ineens een potje koffi e mee). Bij 
iemand thuis of in Briels, daar is echt nood aan. 

Ben je geïnteresseerd in deze goede daad of weet je iemand 

die steeds meer moeite heeft met lezen, stuur dan een mail 

naar bombardonmelsele@yahoo.com.

de Waterhoenlaan, hé Walter. Weet je, vroeger 

waren hier ook wel wijkfeesten maar die zijn niet 

blijven duren. Jerome Pauwels was daarmee 

begonnen geloof ik. Hier achter onze hof gaat ook 

nog gebouwd worden. Maar we zitten toch nog 

wat midden het groen.”

Leona Schelfaut. Waterhoenlaan 42.

Sinds 1990 woont Leona in de Waterhoenlaan. 

25 jaar geleden stopte ze met café Schuttershof 

in de Schoolstraat. (nu café De Meester) Leona 

en haar echtgenoot Leonard (Naar) Van de Vijver 

hielden Schuttershof gedurende meer dan 24 jaar 

open. “Ik weet het nog goed,” zegt Leona, “want 

in 1966 is Willy Cools overleden en toen waren 

we met het café pas een half jaar bezig.“ Leonard 

bleef al wat jaren thuis van het werk wegens 

ziekte. Hij mocht binnen strikte regels meewerken 

in het café. Schuttershof bood onderdak aan 

turnkring Jong Waasland met voorzitter Jos 

Beutels, schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan, 

een vogelpikclub en kaartersclub ‘De Lustige 

kaarters’. Leona kent heel veel mensen. “We 

hadden vijf kinderen en met het café verdiende ik 

de kost om ze mee groot te brengen. Gemakkelijk 

was het allemaal niet. Als ik later naar het dorp 

wandelde met mijn kleindochter Sofie en veel 

mensen me aanspraken, dan zei ze wel eens: 

“Pit, gij kent iedereen zeker?” Het waren allemaal 

leutige mensen. De ‘toogschoppers’ waren het 

leutigste clubje: Gerard Cleys, Jozef Meul en 

Marcel Vermeulen. Mijn zoon Jan kreeg altijd 5Fr. 

om hun vlag in ’t café te plaatsen als zij binnen 

kwamen. Heel het café kon mee genieten. Toen 

we tien jaar het café hadden, reden ze mij in een 

koets door Melsele. Danny Rooms had voor een 

koets gezorgd. In de beginperiode kwam mijn 

moeder nog helpen en die maakte dan ‘kneutelen’ 

voor het hele café. Toch heb ik nooit heimwee 

gehad naar vroeger. Onze tijd was gekomen. 

Zo gaat dat. We zijn hier echt ‘op rust’ gegaan. 

In 2010 is Leonard gestorven. Hij hield zich tot 

dan met de tuin bezig. Ik woon hier graag. In 

de winter staan de buren klaar om de sneeuw 

te ruimen. Mijn naaste buurvrouw is een goede 

hulp. Ze heeft de sleutel van mijn huis en toen ik 

wat sukkelde kwam zij de rolluiken ’s morgens 

optrekken. Zit ik in een dipje dan ga ik bij haar 

buurten. En schrijf maar gerust dat ik langs deze 

weg de groeten doe aan al mijn bekenden uit 

Melsele.”
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In druk gesprek...
Herken je de locati e? 
Een man in gesprek met een vrouw. Je ziet hun gezichten niet goed maar 

zij draagt wit. En iets op haar hoofd, een hoedje, een mooie sierkam? 
Het moet zomer zijn. Staan ze daar te kletsen in dat prieeltje? Misschien 
maar het lijkt niet zo. Zij neigt wat naar hem toe. Heeft  hij haar handen 
vast in de zijne? Wat heeft  hij haar zo dringend te vragen dat het wel 
een smeekbede lijkt? Of is het een blijk van tederheid dat we zien, 
zorgt hij voor haar met liefdevolle aandacht. Wordt zij vertroeteld of 

bezworen om een of ander wel of niet te doen? Of is het gewoon een 
liefdesverklaring? Wat hebben zij meegebracht en aan hun voeten gezet, 
een kratje, een plasti ek mand? Zit er misschien eten in en zullen zij zo 
meteen een boterham delen en een neutje wijn? Wel...
Met getuigenverslagen, dat is bekend, moet je voorzichti g zijn: zet zeven 
mensen op een rijtje en laat ze kijken naar hetzelfde voorval, veel kans 

dat je zeven, soms zeer uiteenlopende, versies krijgt.

Bij oude kastelen heb je in het park soms van die gebouwtjes. Zij staan er 

charmant te wezen in de sti jl van hun ti jd. Als je er langs komt, wil je er 
binnengaan maar meestal zijn ze bedroevend leeg en zeer onder het stof. 

Ze zett en je verbeelding makkelijk aan het werk: je kunt er afspraakjes in 
verzinnen of zedig koffi  edrinken op een zomerdag “in het prieel”.
Wellicht heb je allang gezien wat deze foto echt voorstelt : een open 
toren van de kapel van Gaverland in restaurati e, het beeld van Maria 
erin dat zorgvuldig wordt gepoetst. De man aan het werk daar geeft  een 
goed idee van de verhoudingen: het Mariabeeld is nog iets groter dan hij. 
Wat er gebeurt, is eigenlijk prozaïsch maar het blijft , hoog en droog, een 
grappige, inti eme foto.
Veel Melselenaren hebben iets met Gaverland. Om meer dan één reden 
waarschijnlijk maar allicht ook omdat de kapel al van in het begin zo 

verweven is met het dorp. De mensen die haar hebben gebouwd waren 

van hier, we kennen hun namen nog, ze gaven geld of ze gaven hun werk 

om haar mogelijk te maken.

De kapel gaf hen ook veel terug: geruststelling en troost, het gevoel 
ergens terecht te kunnen en met de sti jgende aantallen bedevaarders 
een zakcent extra in de mooie mei. Ze profi leerde ook het dorp en de 
wijk. Mensen houden van het gebouw op zich dat charme en eleganti e 
heeft . 
Dus zou het pijn doen, moest dit ooit verdwijnen of worden omgeturnd 

tot iets anders zoals tegenwoordig soms met kerken gebeurt. Voorlopig 

komen er nog best wel bezoekers. Er is nog alti jd een diepe behoeft e aan 

Werelwinkelnieuws

In de maanden juli en augustus zijn de openingsuren van 

de wereldwinkel aangepast: de vrijwilligers nemen ook 
vakanti e. Gedurende die maanden is de winkel enkel open op 
woensdagnamiddag van 13:30u tot 16:30u en op zaterdagvoormiddag 
van 9:30u tot 12:30u. Vanaf september zijn er terug de gewone 
openingsuren.

Mocht je interesse hebben om deel uit te maken van de ploeg 
vrijwilligers, dan mag je dit alti jd laten weten aan de vrijwilliger in de 
winkel of een mail sturen naar veerle.allaert@gmail.com. Iemand van 

Wereldwinkel Melsele zal dan zo snel mogelijk contact opnemen.
Meewerken aan eerlijke handel of eerlijke producten kopen, is 
meehelpen aan een betere wereld voor iedereen. Want handel is een 

krachti ge hefb oom voor ontwikkeling als Zuiderse producenten een 
eerlijke kans krijgen op de internati onale markt. Oxfam-Wereldwinkels 
toont aan dat het anders kan, door rechtstreeks producten aan te 

kopen bij een veerti gtal producentengroepen in het Zuiden en extra 
ontwikkelingssteun te geven aan een kleine groep partners. De 

producentengroepen krijgen alti jd de fairtrademinimumprijs voor hun 
producten. Daar bovenop krijgen de coöperati es een fairtadepremie. 
De leden hiervan beslissen democrati sch over de besteding van deze 
premie, die dient voor de sociale en economische ontwikkeling van de 

hele gemeenschap.

Op 20 juni nam Ziekenzorg afscheid van de lokalen van Het Centrum 
(CM). Dat deden ze met een etentje in de Boerenpoort want het 
Centrum zelf was te klein voor de groep ingeschrevenen. 
In 1986 werd het Centrum geopend als nieuw CM-lokaal, waar mensen 
terecht konden met alle vragen ivm hun mutualiteit. Er was ook een 

sociale dienst aanwezig. Maar het meest vernieuwende was dat men 
er een ‘Open Huis’ wou organiseren. Melsele werd, samen met Temse 
een pilootproject waar wekelijks op donderdagnamiddag mensen 

elkaar konden ontmoeten bij een drankje en er was de maandelijkse 

bezigheidsclub. De grote bezieler van dit nieuwe initi ati ef was Sylvain 
Ivens die zich wist te omringen met een groep vrijwilligers. Het 

was de grote droom van CM dat dit initi ati ef navolging zou krijgen, 
overal in Vlaanderen… Het is bij een droom gebleven. Enkele jaren 

geleden verkocht CM Waas en Dender het Centrum. Omdat de lift  
onherstelbaar stuk is, de verwarming aan vernieuwing toe is, en 

het Centrum opnieuw te koop staat, stoppen de acti viteiten van 
Ziekenzorg daar. Het jaarlijkse weekend en feestelijke samenkomsten 

van Ziekenzorg blijven doorgaan op een andere plaats. De donderdagse 

open huisnamiddagen, die vallen weg.

Ziekenzorg neemt afscheid van het  

Centrum (CM)

04 juli: Chill-out
24 juli: Beach Party
15 augustus: Fifa-tornooi
29 augustus: Fuif ‘Pump Up den Djem’
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Ooit was ik zelf lid van de turnkring, toen nog Jong 

Waasland, ergens in de jaren zeventig van vorige eeuw. Als 
ik er aan denk, ruik ik weer de geur van zweet en rubberen 

turnpantoffelzooltjes en het leer van de turntoestellen. In 
onze blauwe maillootjes sprongen we over de bok en het 
paard, bekwaamden ons in koprollen, handstanden en 
radslagen, evenwichtsoefeningen op de balk en slingerden 
we tussen de barren. Als we de kans kregen gingen we 
kijken naar de jonge mannen die menselijke piramides 

maakten, trainden aan de ringen of rondtolden in het rad. 
Wat een spektakel was dat. Maar dit artikel wordt geen 
nostalgische terugblik. Turnkring Gym Waasland in 2015 is 
springlevend, al zijn er heel wat dingen veranderd.
Ooit begonnen vanuit een wijkvereniging ‘om de kinderen 

van straat te houden’, is de turnkring  door de jaren heen 
geëvolueerd naar een sterke moderne sportvereniging 

met heel wat mooie prestaties, zowel nationaal als 
internationaal, op haar palmares, met trainingen op 
twee locaties: de turnzaal van De Toren en een prachtige 
topturnhal in sportcentrum ’t Wit Zand. Het opvallendste 
verschil met vroeger is de vervrouwelijking van de turnkring. 
Dit jaar is er voor pas de derde keer in de lange geschiedenis 
van Gym Waasland een voorzitterswissel. Herman Janssens 

geeft de fakkel door aan Luk Van Haelst. Beide heren staan 
ons te woord in dit interview.

Hoe lang bestaan jullie al? 

Sinds 1956. In de Van Puymbroecklaan was een 
wijkvereniging Landelijke Sociale Actie (ging uit van 
de gezinnen die gebouwd hadden met de Kleine 

Landeigendom). Zij startten met de turnkring, met als 
bedoeling de kinderen van ‘de straat te houden’. De 
turnkring kreeg de naam Jong Waasland.

Wie is er mee begonnen? 

Herman: Een aantal mensen waaronder Georges Beutels, 

toenmalige apotheker, die ook de voorzitter werd. 
Medestichters waren o.a. Louis Van Havere en Jos Van 
Haarlem. Mijnheer Beutels  bleef voorzitter gedurende 35 
jaar. In 1991 ben ik dan voorzitter geworden. Dit jaar volgt 
Luk Van Haelst mij op. 

Hoeveel leden hebben jullie? 

Momenteel zijn het er 373, het merendeel meisjes en 
vrouwen. 

Hoe komt dat? 

oor jongens zijn er veel concurrerende sporten, vooral 

voetbal en basket. Voetbal krijgt veel meer aandacht in de 

pers, bijna wekelijks zijn er wedstrijden, en in het beste 

geval kan je er, als je club goed is, nog iets mee verdienen. 

Dat is bij turnen anders. Zelfs voor de topsporters is er 

weinig geld te rapen. Maar het is wel keihard trainen. Onze 
keurturnsters trainen soms 20 uren in de week. Dat is een 

                  Samen sterk: Gym Waasland.

grote tijdsinvestering, ook van de ouders. En dan heb je nog 
geen garantie op resultaten. Op een kampioenschap kan 
een klein foutje, een verkeerde beweging, een moment van 

wat minder concentratie, alles bederven.
(Maar meisjes kunnen dit blijkbaar allemaal wel opbrengen, 
bedenk ik dan achteraf?)

Maar de meeste kinderen trainen toch niet zo veel? 

Nee, maar we hebben toch graag dat ze twee keer in de 

week komen trainen, zowel grondturnen (=basisgymnastiek, 
grond en sprong), als turnen op toestellen als balk, brug, 

ringen en paard.

Waar trainen jullie? 

Op twee locaties: het recreatief turnen is in de turnzaal van 
De Toren, de keurturnsters trainen in de topturnhal van het 
sportcomplex ‘t Wit Zand.

Hoe is de verhouding jongeren-volwassenen? 

Er zijn een 40 à 50 volwassenen recreatieve turners, 
allemaal vrouwen. Hun leeftijd varieert tussen achttien en 
zeventig jaar.

Hebben jullie zelf vroeger geturnd? 

Herman: Ik als recreatieve turner
Luk: Ik heb ook competitie gedaan, meegedaan aan 
Belgische Kampioenschappen. Ik ben van Sint-Niklaas. Onze 
lesgevers zijn meestal voormalige leden, zij volgen wel een 

opleiding.

Een leuk weetje: een van onze vroegere turnsters, Ann De 
Win werkt nu in het Cirque du Soleil, in Quebec.

Welke disciplines zijn er momenteel? 

Recreatief (toestel)turnen, conditietraining, jazz, air-track en 
trampoline, kleutergym, bewegen op muziek.

Jullie hebben nogal wat materiaal nodig. Hoe komen jullie 

aan voldoende financiële middelen hiervoor? 
De lidgelden, dan krijgen we nog subsidies van de 

gemeente. En jaarlijks doen we ook een Breugelfeest. Als 
we hier in Melsele wedstrijden organiseren voor recreatief 
turnen, verdienen we aan de drankverkoop in de cafetaria.

Hoe zit het met het niveau van de turners van Gym 

Waasland? 

Dat verschilt van jaar tot jaar. Het is een cyclische beweging. 
Er zijn tegenwoordig ook meer mogelijkheden om turnen 

en schoolgaan te combineren. Momenteel hebben we 
weer twee toppertjes, Irini Faes en Kobie Van Haelst 
(dochter van Luk). Op dit moment kreeg Kobie van de 
Gymnastiekfederatie al groen licht om in te stappen als 
topsporter in Gent. Een definitief besluit werd nog niet 
genomen, de stap naar het internaat en Gent is dan ook 

groot. Voor Irini is het zelfs nog even wachten op de laatste 

uitslagen van de medische screening. 

De Toren heeft ook speciale faciliteiten voor lagere 
schoolkinderen die talent hebben voor turnen. Er is dan 

een turnleerkracht die met hen traint. Hier in Melsele is dat 
voor jongens, in Sint-Gillis-Waas voor meisjes.

Vroeger hadden jullie een drumband, bestaat die nog? 

(Ogen dicht en ik marcheer weer door de straten van 
Melsele, fier als een gieter in wit tenue, plooirokje, truitje 
met schildje ‘JW’ , en hoor de trommels en carillons, met 
vooraan de wapperende vlaggen) Neen, de functie van zo’n 
drumband vroeger was het begeleiden van optochten. Maar 
nu gebeurt dat al lang niet meer. 

En bonte avonden? Nu noemen we dat de turnshow. Daar 

eindigen we elk turnseizoen mee, in de grote sporthal. Het 

is een demonstratie van alles wat de kinderen in het jaar 
doen. Wegens de grote belangstelling organiseren we op 

voorhand een kaartenverkoop.

Er zijn lange tijd twee turnkringen in Melsele geweest, 
nadat Jeugdig Waasland zich afscheurde van Jong 

Waasland. 

Herman: Dat was in 1974, een spijtige gebeurtenis. In 2000 
zijn beide clubs, na lang onderhandelen weer terug samen 

gegaan onder de nieuwe naam van Gym Waasland. Een 
van de redenen om terug samen te gaan was dat we zo  

gezamenlijk druk konden zetten om de nieuwe topturnhal 
te bouwen. Dat was een goede zaak.

Andere belangrijke momenten? 

in 2006 hebben we ons 50-jarig bestaan gevierd. Toen 
hebben we ook de titel ‘Koninklijke turnkring’ gekregen. 
Dat werd gevierd in 2007 met een fantastische show, heel 
spectaculair. Het was dat jaar een heel sterke lichting. 

En nu geeft Herman de fakkel door aan Luk? 
Luk: Herman is 24 jaar voorzitter geweest. Ik ga voor een 
mandaat van 5 jaar, dat eventueel kan verlengd worden. 

Zo kan ik projectmatig naar iets toe werken, volgens een 
bepaalde timing. Herman blijft gelukkig ook in het bestuur, 
samen met een 12-tal bestuursleden. 

Waarom zou je gaan turnen? 

Het is een sport waarvoor  je je echt moet engageren, met 

weinig ‘return’. Het vraagt een intensieve training als je 
iets wil bereiken. Maar het is ook heel veelzijdig: je traint 
zowel je lenigheid, kracht, uithouding, snelheid, coördinatie 
en concentratie. Als kinderen hiermee beginnen, en ze 
kiezen later voor een andere sport (wat veel gebeurt) 

dan blinken ze daar meestal ook uit. Turnen is ook een 
vertrouwenssport, de leden moeten op de begeleiders 

kunnen rekenen bij het trainen van risicovolle oefeningen. 

Daarom is een goed onthaal belangrijk.

En iedereen is welkom bij ons. Ook mensen met een 
beperking of kinderen ‘met een labeltje’ zijn bij ons 
welkom. 

Wil je meer weten over Gym Waasland, neem een kijkje 

op hun website, www.gymwaasland.be of  mail naar luk.

vanhaelst@gymwaasland.be . (AR)Herman Janssens stopt , na 24 jaar, als voorzitter van Gym 

Waasland.
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11-groepen Beveren en 
Kieldrecht winnen de 

gouden 11
De Gouden 11, is de wisselbeker die jaarlijks wordt 
uitgereikt door 11.11.11, de koepel van de Vlaamse 
Noord- Zuidbeweging, aan een lokale werkgroep voor 
een bijzondere prestatie in het afgelopen werkjaar. 
Beveren en Kieldrecht winnen dit jaar de Gouden 11.
Elk jaar in november brengt de 11.11.11-campagne 
een groot aantal vrijwilligers samen die willen werken 

aan een betere wereld. Ook in de gemeente Beveren 
worden elk jaar tal van activiteiten georganiseerd 
om mensen te sensibiliseren en fondsen te werven 

voor 11.11.11, de koepel van organisaties die rond 
ontwikkelingssamenwerking werken. 

De 11-groepen Beveren en Kieldrecht krijgen de 
trofee omwille van hun succesvolle en originele 

lokale acties. In 2014 organiseerden ze een hele 
reeks activiteiten. Een kunsttentoonstelling waar 
kunstenaars van hier en elders in de wereld in dialoog 

gaan, een 11-quiz met 11 ronden van 11 vragen, 
een zuiderse maaltijd vol fairtrade ingrediënten, een 
uitverkocht optreden van solidariteitskoor Resolut 

en een geslaagde omhaling van deur-tot-deur waren 
enkele van de opvallendste activiteiten. Omwille 
van het groot aantal georganiseerde activiteiten en 
het brede doelpubliek dat aangesproken werd door 

de acties hebben Beveren en Kieldrecht samen de 
gouden 11 gewonnen. De trotse voorzitters van de 
11-groep van Beveren en Kieldrecht mochten de 
wisselbeker op 28 mei in ontvangst nemen van 11-
groep Merelbeke in het Vredeshuis in Gent op de 
voorstelling van de nieuwe 11.11.11-campagne. 

Dick Den Blauwen neemt 

afscheid als pastoor van 

onze parochie O.-L.-Vrouw 
Hemelvaart Melsele.
Dick Den Blauwen,pastoor in Melsele, is benoemd 
tot pastoor in Hamme. Zijn aanstelling in Hamme 

is gepland op zaterdag 29 augustus in de kerk van 

Sint-Pietersbanden. Gelovig Melsele verliest in Dick 
een integer en geloofwaardige priester die vooral 

om zijn eenvoud, zijn goed-gezind-zijn, zijn trouw 
aan het evangelie, zijn verering tot O.-L.-Vrouw 
en zijn ingetogen vieringen blijvend zal herinnerd 

worden. Gelovig Melsele kan hem daar alleen 
maar dankbaar om zijn. Hij was tevens pastoor van 

O.-L.-V. van Bijstand Beveren en Sint Jacobus de 
Meerdere Haasdonk. Vanuit de dekenij Beveren 
werd gekozen om bij het afscheid één gezamenlijke 
viering voor de drie parochies te organiseren. 

De afscheidsviering heeft plaats in Haasdonk op 
zondag 23 augustus om 9 uur in de kerk van Sint-
Jacobus de Meerdere. Daarna is er een receptie 
voorzien in het parochiehuis van Haasdonk. Op 
zondag 16 augustus zal Dick voor het laatst in 
Melsele voorgaan in de zondagdienst. 

’t VP  is er weer.

De vakantie is begonnen! Joepie! Het VP (het 
Vakantie Patronaat) ook. Inschrijvingen kunnen 
gebeuren op donderdag 2 juli op het VP-
domein, A.V.Puymbroecklaan in de lokalen van 
de Chirojongens, naast het sportterrein van ’t 
Wit Zand. Beginleeftijd is voor kinderen die de 
overgang naar het eerste leerjaar maken. Er is 

een info-avond voorzien op dinsdag 7 juli en een 
vriendjesdag op donderdag 9 juli. Elke dinsdag- 
en donderdagnamiddag is er speelpleinwerking 

vanaf 14u. Voor kinderen vanaf 5 jaar tot 15 jaar. 

Inlichtingen op tel 0477/646 292. Je kan het VP 
volgen op www.vpmelsele.be en op facebook. 

Laat de vakantie maar beginnen!

Programma Dorpsfeesten Melsele

Zaterdag 25 juli

- 16.00u: Kubbtornooi
Leuke opener van het Dorpsfeest. Voor wie het spel 

niet kent: stokken naar blokken smijten voor grote 
kinderen. Het aantal ploegen is beperkt, schrijf je 

dus snel in bij dorpsfeest@melsele.be

- 20.00u: Dodgie And The Milkyboys
Vier jonge Melseelse knuiters. Een bluescoverband 
met een dikke knipoog naar ondermeer Muddy 
Waters, Little Walter en Sonny Boy Williamson.
- 21.30u: Royal Funk Force
Een ensemble dat moeiteloos van Stromae over 

Michael Jackson naar 50Cent gaat en terug. 
Dansbenen invijzen is de boodschap.

- 23.00u: DJ Geert
Intussen een traditie. Hopelijk heb je nog wat 
overschot en dans je vlotjes de nacht in op de 

platen van DJ Geert.

Zondag 26 juli
- 08.00u - 11.00u: Memorial Gerry Van der Aa.
Voor de vierde keer organsieert WTC De Kadans 
deze memorial, een afgepijlde fietstocht voor 
wielertoeristen met bevoorrading. 60 of 120km. 
Inschrijven en vertrekken vanaf 8uur in de tent van 

de Dorpsfeesten.

- 12.00u - 14.00u:Familiefietstocht
Zalig zomerse familiefietstocht van 25km. Inschrijven 
vanaf 12.00u in de tent.
- 10.00u - 13.00u: Rommelmarkt
Wil je zeker zijn van een plaatsje, schrijf dan in voor 

21 juli bij dorpsfeest@melsele.be

- 10.00u - 18.00u: Kinderanimatie
Springkastelen, schminken, draaimolen. Om 14.30u 
en 16.30u: kindertheatervoorstelling voor de 
kleinsten.

- 16.00u: Burgemeesterverkiezingen
Wie neemt het lint over van Maarten Van de Vijver?
- 18.00u: BBQ
Inschrijven voor 21 juli via dorpsfeest@melsele.be

- 20.30u: Dynamo Zjosss
Enthousiast zestal in zomers dorpsfeestdecor. 

Zuiderse mix van gitaar, drum, contrabas; viool.

- 22.30u: Rocket 88
Vintage Rockabilly met covers van Elvis, waarbij u 
onmogelijk stil blijft zitten.

Doorlopend drank verkrijgbaar aan de Gezelligste 

Toog van Melsele.

MEER INFO
www.melsele.be

dorpsfeest@melsele.be

Facebook - Dorpsfeesten Melsele

25 en 26 juli: 39ste 

dorpsfeesten in Melsele
Het weekeind van 25 en 26 juli zijn er weer 
dorpsfeesten. Dit jaar trekt een nieuwe ploeg 

verantwoordelijken de kar; jonge mensen die het 

dorp vol leven brengen. Het kan in Melsele. Houd 
die datum  maar vrij. Er is voor klein en groot een 

plaats voorzien op de affiche. Op zondagnamiddag is 
er de verkiezing van de Melseelse burgemeester in 
opvolging van Maarten Van de Vijver. Alle inkom is 
gratis. 
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Sportmarathon 2015

Wat doet een mens als hij 35 jaar wordt? Dan geeft 
hij een feest natuurlijk! Zo ook de sportmarathon die 
ondertussen 35 kaarsjes mag uitblazen. Vrijdag 1 mei 

2015 zat het plaatselijk jeugdhuis aangenaam vol voor 
een feestelijke receptie. Alle deelnemende ploegen 
waren goed vertegenwoordigd alsook oud medewerkers 

en ex deelnemers. Na een klein intermezzo door 

oprichter en bezieler Herman Van Puymbroeck werd 
het tijd om het programma te onthullen.  De ploegen 
hadden de vorige editie hun favoriete sportmarathon 
sporten mogen opsommen. Uiteraard kozen zij vooral 
de sporten met een stevig prijskaartje. Eerst zag het 

er erg somber uit door een krap budget maar na een 

stevig rondje onderhandelen met de verdelers van 

sportattracties kon er veel worden verwezenlijkt. JH Djem 
deed een budgetverhoging en ook het gemeentebestuur 

van Beveren kwam over de brug met een eenmalige 

vrijstelling van de huurbedrag van de sporthal van 

Melsele. De deelnemende ploegen vertrokken huiswaarts 
met een aantrekkelijke affiche. 
Vrijdag 8 mei 2015 startte de sportmarathon officieel. 
De nieuwe sport “You Fo”, ontwikkeld door de 
universiteit van Nijmegen, werd de eerste maal op dit 

sportgebeuren geprogrammeerd. Een medewerker 

van Vlabus (Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding) 

begeleide You Fo. Een succes werd het echter niet door 
de moeilijke handelingen en de gebrekkige begeleiding. 

Dan maar richting sporthal waar ook voor de eerste maal, 
matcurling op het programma stond. Een aangename 

verrassing tussen de hevige sporten zoals basketbal en 

poull-ball. 
Zaterdag 9 mei 2015 Mocht de werkgroep vroeg 
aantreden voor het Bossabal gebeuren. Een sport dat 

en kruising houdt tussen voetbal, volleybal en samba en 
dat allemaal op een grote opblaasbare structuur. Deze 

structuur transporteerde men speciaal vanuit Utrecht 
naar Melsele. Uiteraard kon de werkgroep ook diep in de 
buidel tasten voor deze acrobatische sport. Iets minder 
samba maar heden erg populair was de hockey. Een sport 
met veel holle en bolle kanten. Vooral een energievreter. 

Buiten bewonderde iedereen de nieuwe aanwinst 

“zwerkbal”. Voor de Harry Potterlezers geen onbekende 
naam. Deze sport wordt normaal door tovenaars beoefend 

met een vliegende bezem. De sportmarathon hield uit 

veiligheidsoverwegingen alles op de begane grond. België 
kent enkele zwerkbalclubs waaronder eentje in Deurne. 

De heren uit Deurne zakten naar de sporthal af om alles 

in goede banen te leiden. Dat was nodig want zwerkbal 

leek verdacht goed op rugby. Dat was te merken aan een 
paar potige partijtjes. De dag werd afgesloten met het 
bacheglijden vanaf de heuvel aan het Chiro lokaal van de 
heren. 

Zondag 10 mei 2015 startte met prachtig weer. Ideaal voor 
een partijtje Bubble football. Omhuld in een opblaasbare 
plastic bal is het de bedoeling voetbal te spelen. In de 
praktijk blijkt dit niet eenvoudig en zeker niet als de 
tegenstander je omver mag duwen met zijn plastic 
omhulsel. Bovendien druipt het zweet van je lijf met het 

zonnetje dat de plastic bal lekker opwarmt. In de sporthal 
is het ondertussen Kin-Ball tijd. Een sport die enkele edities 
geleden reeds op de affiche prijkte. Drie ploegen strijden 
tegelijkertijd tegen elkaar met een mega bal. Hier is best 
wat concentratie en samenwerking voor nodig. Als rode 
draad werd er dit jaar gekozen voor Highland games. De 

spierballen konden rollen door 2 zware bidons met water 

te dragen over een parcours. Als toemaatje mocht 
er gegooid worden met sjorbalken van de scouts 

van Beveren. Chiro Melsele had een Jerommeke 
in zijn rangen waar de sjorbalken wel lucifers bij 

leken. Als spectaculair extraatje opteerde men voor 
“sweaper”. Sweaper is best te vergelijken met een grote 
opblaasbare taart die in 8 is verdeeld met in het midden 

een grote stang. Die stang wordt aangedreven door 

een fiets en de fietser bepaalt de snelheid waarmee 
de fiets rond zijn as draait. 8 deelnemers staan elk op 
een spie van de taart en springen omhoog wanneer de 

stang passeert. Wie geraakt wordt, valt uit het spel. Je 

kan begrijpen dat het lekker voelde aan de kuiten. Na 

het dagje sporten werd de sportmarathon uiteraard 

afgesloten door de massacross. De feesttent voor de 
aardbeienfeesten stond reeds op het kerkplein en de 

organisatoren waren zo vrij om lopers door de tent te 

laten passeren. ’s Avond tijdens de prijsuitreiking werd 
er duchtig verder gepraat over het toffe weekend en 
een frisse pint gedronken op de overwinning van Scouts 

Beveren. Zij werden de eerste maal kampioen van de 

sportmarathon, na enkele jaren overheersing door erg 

faire sporters van de Flanelle benen. Tot slot werd ’t 
Karuur nog genomineerd voor de fair-play prijs.  

Op 30 mei werkte KVLV zich in de kijker met een tweede sharefair. ShareFairs zijn gezellige 
evenementen waarop mensen geven of delen, zowel materiële als niet-materiële dingen. 
De letterlijke vertaling van een sharefair is ‘deelmarkt’. Maar evengoed betekenen de 
woorden Fair en Share ‘eerlijk deel’. Geefmarkten, kledingruil, weggeefkasten, … het 
is een nieuwe vorm van zoeken naar duurzaamheid, een tweede leven geven aan de 

dingen. Vooral bij jonge mensen valt het erg in de smaak. Maar niet alleen bij hen! KVLV 
organiseerde vorig jaar al een eerste keer een sharefair, met klerenruil. Op 30 mei zette 
KVLV-Melsele opnieuw haar schouders onder dit originele geef- en deelevenement. 
Op Hoeve Korenheie, in de Hennenneststraat, kon iedereen gratis komen proeven van 
een zelfgemaakt buffet van hartige en zoete hapjes. Recepten en culinaire tips werden 
uitgewisseld. Biowinkel PuurNatuur bood soep en quiche aan. Het was gezelligheid troef 
met spelende kinderen, die genoten van het springkasteel, de volksspelen, kindergrime... 

Zeker voor herhaling vatbaar.

De gemeenteraad 

28 april

- De fietsverbinding tussen beide stukken Alexander Farnèselaan blijken iets 
duurder dan gedacht. De raming wordt opgetrokken met 10.000 euro naar 
bijna 51.500 euro exclusief BTW. De raadsleden keurden dit unaniem goed.
- In het vragenkwartier uitte Groen-sp.a haar bezorgdheid over de verhuis 
van containerafhandelaar MSC naar linkeroever. 3.500 vrachtwagens extra 
per dag erbij: het gevolg van de verhuis van MSC. MSC schrijft dit zelf 
in haar bouwaanvraag om zich in een sneltempo aan het Deurganckdok 

te vestigen. “Die kunnen er nu echt niet meer bij”, zegt Kristien 
Hulstaert, fractieleider van Groen-sp.a Beveren. “Om een verkeersinfarct 
te vermijden dient er op de pauzeknop te worden geduwd”. Het 
gemeentebestuur beloofde dat het zou blijven aandringen op een 

aanpassing van de wegenomsluiting in de haven, vooraleer de verhuis 
volledig af te werken.

26 mei
- Schepen Bruno Stevenheydens (N-VA) neemt ontslag als schepen. Hij was 
al bijna anderhalf jaar op ziekteverlof en in zijn functie vervangen door 
Johan Smet. Smet neemt nu definitief zijn taken over. Stevenheydens schrijft 
zijn ontslag toe aan hoofdzakelijk politieke redenen. “In eerste instantie 
omdat voor mij belangrijke lokale aandachtspunten door de partij op 
nationaal niveau niet (meer) werden gewaardeerd. Alsook omdat er vanuit 
de partijleiding geen reactie kwam op aangekaarte pijnpunten”. De goede 
verstaander weet dat Stevenheydens het dan ook ongelooflijk moeilijk heeft 
bij het gebrek aan steun in verband met de havenuitbreiding op linkeroever 

waar het polderdorp Doel en enkele poldergehuchten voor moeten wijken.

Collegezittingen gemeente Beveren
23 maart

- Het college geeft voetbalclub Svelta Melsele een financiële tussenkomst in de onkosten 
van haar receptie om het 75-jarige bestaan van de club te vieren.
- De kleedkamers in de sporthal ’t Wit Zand worden vernieuwd voor een bedrag van 
bijna 7.350 euro.
- Projectontwikkelaar Matexi krijgt een goedkeuring om langs de nieuwe insteekweg van 
de Snoeckstraat, Haagmolenstraat, 17 woningen op te richten en te verkopen.
20 april
- Er komen 4 schuilhuisjes aan de park & ride zone in Melsele.
27 april
- In de straten rond de wijk Mispellaan, Molenbeekweg en Moerbeienlaan wordt een 
zone 30 ingevoerd.
5 mei

- De gemeente koopt 4 bouwgronden aan in een nieuwe verkaveling aan de 
Gaverlandstraat aan 70% van de schattingsprijs van een uitgeruste bouwgrond.
- De gemeentelijke basisschool De Toren zal een prefab klaslokaal huren voor 53.037,16 
euro.

- Het aanleggen van een trage weg tussen de Pauwstraat en Gentboog, het fietspad 
naast het treinspoor, wordt aanbesteed. De werken zullen bijna 60.000 euro kosten.
11 mei

- De gemeente start met de aanleg van een fietspad tussen de twee niet-verbonden 
delen in de Alexander Farnèselaan. De kostprijs bedraagt 62.286,93 euro.
- Er wordt een urnenveld aangelegd op de Melseelse begraafplaats.

KVLV en  sharefair
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Herman Janssens gaat, na 39 jaar onderwijzer 

zijn, met pensioen. Hij is in de gemeentelijke 

basisschool uitvoerig gevierd om zovele jaren zorg 

en opvoeding van kinderen. Hij verdient dit, want 

zijn kijk op kinderen en zijn omgang met leerlingen 

is van goudwaarde geweest voor zovelen. Gelukkige 

leerlingen die hem als meester en als mens hebben 

mee gemaakt. Ook zijn collega’s zullen hem missen.

Hoe kijk je terug op 39 jaar onderwijzer-zijn in 
Melsele?
”Ik doorliep, als onderwijzer, alle leerjaren, behalve 
het derde studiejaar. De laatste jaren stond ik in 

het zesde leerjaar. Eigenlijk ben ik 45 jaar lang in 

de Toren geweest. Als leerling doorliep ik de zes 
leerjaren in de toenmalige jongensschool. Ik deed 

mijn stage in de klas van meester Paul Rosiers. 
Mijn droom om in Melsele les te geven kwam uit. 
Ik begon als jonge leerkracht in het eerste leerjaar. 

Jozef Van Raemdonck was toen directeur. Ik heb 

met de jaren mijn hart verloren aan deze school, dat 

is zeker. Ik deed mijn job altijd heel graag. Ik geef 
ontzettend graag les. ’t Was mooi. Ik ga het nu wat 
kalmer aan doen.“ 

Je hebt heel wat zien veranderen? 
“Tja, dat zal wel. Het gemengd onderwijs was een 
grote aanpassing. Wat eens ‘de meesters school 

of jongensschool’ heette, werd in de loop van de 
jaren een gemengde school. Nu zijn er nog slechts 

5 mannelijke leerkrachten op een groep van 35 

personeelsleden. Er kwam een kleuterschool. Het 

didactisch materiaal is totaal anders geworden. Kijk, 
ik heb nu een smartbord. Vroeger verzamelden we 

prenten, nu heb je maar op een knop te duwen en 

de beelden verschijnen levensgroot op het bord. Ik 

had als eerste een smartbord. Ik ben nog begonnen 

met pen en inkt, later kwam de balpen. Mijn 
bordschrift mag toch gezien worden? Daar werd 
destijds op gedrild in de oefenschool. De huidige 
stagiairs kennen dat niet meer. En natuurlijk, de 

opdracht van een leerkracht is nu veel complexer 

geworden dan vroeger, maar het blijft ontzettend 
boeiend.”

Welk type onderwijzer was je?
“Ik heb veel geduld. Daar sta ik voor bekend. Mijn 
favoriete vak is wiskunde. Je kan daar goed in 

differentiëren en leerlingen uitdagen. Ze houden 
daarvan. Ik hou ook van stilte in mijn klas. Niet dat 
er niet gelachen mag worden, dat wel, maar om je 

goed te kunnen concentreren is stilte nodig. Dan 
kan je aandacht geven. Dan pas kan je leren. De 

kern van mijn opdracht was: kinderen iets aanleren 
en opvoeden, hun talenten ontdekken en laten 

ontwikkelen.“

Wat vind je boeiend aan je taak ?
“Kinderen zijn op zich heel boeiend. Ze komen 
vanuit verschillende milieus en van verschillende 

afkomst en ik probeerde hen een goede opvoeding 
te geven. Dat is belangrijk. De kinderen zijn 

mondiger en heel wat drukker dan vroeger. Maar 
er zijn ook meer problemen. Kinderen vragen meer 

aandacht. Ik zorgde dat er een goeie klassfeer 

was. De eerste weken van een nieuw schooljaar 

zette ik daar volop op in. Ik leerde hen beleefd te 
zijn en sociaal. Mekaar helpen in alle situaties is 
belangrijk. Niet alleen op leergebied maar ook op 

sociaal gebied. Partnerwerk is een goed hulpmiddel. 
Goede leerlingen hielpen diegenen die het wat 

moeilijker hadden. Ze mochten altijd hun verhaal 
kwijt en kinderen konden steeds bij mij terecht als 

er problemen waren. Zo krijg je gelukkige kinderen. 

Dat is altijd mijn betrachting geweest. Echt, ik ga de 
kinderen en de goede klassfeer  missen…”

En nu?
“In januari van dit jaar gaf ik ook mijn ontslag als 
voorzitter van de turnkring. Ik was dat 24 jaar. Ik wil 
plaats maken voor jongeren. Ik ga het wat rustiger 
aandoen. Nu komt er meer ruimte om al eens een 

reisje te maken.“

Een wens naar de school toe?
“Ik hoop dat elk kind in onze school zich goed mag 
voelen. Het welbevinden van de leerlingen is het 

hoogste goed. Ik hoop dat De Toren zich zo verder 
mag ontwikkelen.“ 

Meester Herman Janssens is met pensioen.

De musical ‘Muizenissen’ van 
Gemeentelijke Basisschool De 

Toren (22, 23 en 24 mei 2015). 

Vrijdag 22 mei (en ook tijdens de andere drie 
voorstellingen dat weekend) zat ik op de eerste rij te 

genieten van de premièrevoorstelling ‘Muizenissen’, 
een musical georganiseerd door De Toren in de sporthal 
van Melsele. Je waande je in een echt theater, eerlijk 
waar, de ongemakkelijke stoelen buiten beschouwing 

gelaten.

Als soufleur zat ik naast het zangkoortje op een stoel 
tussen het podium en de fanfare ‘de Kunstliefde’. Ik 
had de beste plaats, daar was geen twijfel over. Als 
soufleur was het mijn taak om de tekst voor te zeggen. 
Lees ‘roepen’, aangezien ik pal naast een trompettist 
zat. Ik dwong mezelf naar mijn boek te kijken. Dat was 

moeilijk. Want voor mijn neus zag ik achtendertig grote 
en kleine acteurmuizen en achttien figurantenmuizen 
samen met een achtentwintigkoppig muizenkoor 
(waarvan sommige muisjes met hun ogen dicht 

zongen, schattig, echt waar) en nog eens zesendertig 
muzikanten van de fanfare voor en op het podium 

een knalprestatie neerzetten. En ik moet zeggen: van 

chaos was geen sprake. Achter de schermen krioelde 
het letterlijk en hoe de honderd andere medewerkers 
ook hun hoofd koel konden houden is me een raadsel. 

Maar ik moet toegeven dat bij het zien van al dat jong 
geweld er steeds een glimlach op mijn lippen lag en ik 

nog weken nagenietend liedjes neuriede. De dagen, 

weken en maanden vooraf werd iedereen die een goed 

stel armen en benen had, ingeschakeld. Om tot dit 
prachtig eindresultaat te komen werd er gerepeteerd, 
in groep en solo gezongen en gedanst, gemusiceerd 

en vooral veel talent ontdekt. Als medewerker kon 
ik proeven van de sfeer. En ook al was mijn bijdrage 

miniem, hiervan deel zijn was een onbeschrijfelijke 

ervaring. Toegegeven, wie meewerkt aan zo een groot 
evenement kan niet altijd objectief oordelen over 
het eindresultaat. Maar feit is dat velen een klein 
schooltoneeltje hadden verwacht, maar verrast werden 

door een heuse voorstelling voor en door kinderen. 

Nadien hoorden we opgelucht de commentaren: ‘Dit 
had ik niet verwacht, echt niet’, ‘Hoe imponerend was 
die fanfare! Geven ze optredens?’, ‘Hoe onze kinderen 
kunnen acteren: ongelofelijk!’ en weer: ‘Melsele hangt 
toch ongelooflijk aan elkaar hé?’. En eerlijk: als mijn 
dochter van zeven (een van de muizenfigurantjes) ’s 
avonds ver na slaaptijd doodmoe in bed haar ogen 
nauwelijks kan openhouden en mij geeuwend vraagt: 
‘Heb ik het goed gedaan, mama?’, dan smelt ik. Wetend 
dat ze als figurant een klein maar dapper radertje in 
het geheel was, en na het einde van de voorstelling 

stralend het applaus in ontvangst nam, als was het 

alleen voor haar. Ik moest terugdenken aan wat ik zelf 

allemaal deed en belangrijk vond in de lagere school, 

en hoe fragiel en afhankelijk geluk op die leeftijd is. Eén 
ding weet ik zeker: dit vergeten ze nooit. En ik, net als 
vele anderen, ook niet. Daar mag je gerust van zijn!

Meer foto’s kan je vinden op de website van www.
gbsdetoren.be

Katelijn Van Hove

Bombardon heeft  een Melseels karakter: mild, toegewijd, gastvrij en 

sociaal. maar soms een beetje eigenzinnig...
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Op 6 juni organiseerde de familie Hennissen van boerderijwinkel Puur 

Natuur weer een biofest ten voordele van’ Kom op tegen kanker’.

ZONNEWENDE

Wanneer deze bombardon in je bus valt is de zomerzonnewende net voorbij, eindelijk 

zomer zullen we maar zeggen. Op 21 juni zorgden de zon en de aarde opnieuw voor 
de langste dag, toch wel een merkwaardige astronomische gebeurtenis. Dat het geen 

nacht wordt, wij kunnen ons dit hier nauwelijks voorstellen. 

Waarom eens niet een originele dichtvorm bij dit speciale zomermoment, de haiku (een 

van oorsprong Japans, meditatief natuurgedicht). Dat hebben we in deze rubriek van 
Bombardon nog niet gehad. Enkele pareltjes van Geert De Kockere…

’t Groen nog teer en wij 

al stoer. Ach, de zomer keert 

de rollen wel om.

Onze nok merelt 

een liedje de avond in. 

Tot ver te horen.

Het regent; mensen 

rijzen weer als paraplu’s 

uit de grond omhoog.

De buurman brulde 

zijn gras af. De andere 

buurman antwoordt nu.

Zomer in de stad. 

De parasollen bloeien. 

En wij daaronder.

Een plas is regen 

die zich heeft neergelegd om 

nog wat te blijven.

Zon komt op en gaat 

alsof het niets is. 

Maar het is alles.

Op weg naar het eerste leerjaar maar eerst….VAKANTIE !

De zomer is  

groter dan we op kunnen. 

Bewaren kan niet.

Een streep zonlicht scant 

traag het schilderij tegen 

onze kamermuur.

Gras dat paardenbloemt 

en jij die daar middenin. 

Zomer in mijn hoofd.

Biofest in de Kalishoekstraat.
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