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Ernest Smet(CD&V/N-VA) volgt Heidi Beck(OpenVLD) 

op als nieuwe schepen van cultuur, emancipatiebeleid, 

bibliotheken en informatiseringbeleid. Ernest Smet woont 

in de Koolputstraat 17, Melsele. Emailadres:ernest.

smet@beveren.be  Je kan het lezen in de bijdrage over de 

gemeenteraad op blz.5 (foto Gerry Smet)

Nummer 150 !
Bombardon is aan zijn 150ste nummer toe. Van 1983 al 

brengt de dorpsgazet het wel en wee van ons dorp bij de 

lezer. We willen een krant blijven die betrokken is bij het 

leven in Melsele en bovendien waarde hecht aan diepgang. 

Een dorpskrant van deze tijd en bovendien met een visie. 

Bombardon leest als een trein(als die rijdt) en je krijgt er 

vast niet genoeg van. Je wordt ontroerd door de verhalen. 

De mensen die je erin ontmoet durven hun ziel en hun 

gevoelens open stellen voor de lezer. Je krijgt zo om de 

twee maanden een schat in handen. We zijn echt blij dat je 

met een abonnement in onze lezersgroep wil komen. 

De Dijkstraat en de Schoolstraat blijven in Melsele de 

gevaarlijkste plaatsen voor fi etsers en voetgangers. Omdat 

zoveel kinderen en jongeren er de baan oversteken of er 

langs moeten, omdat zovele arbeiders die  naar het werk 

fi etsen de fi etsstrook nemen, omdat zovele buurtbewoners 

er  dagelijks de gevaren van ondervinden… daarom 

diende gemeenteraadslid Kristien Hulstaert een voorstel 

in om op korte termijn de baan veiliger te maken voor de 

gebruikers. Lees het voorstel op blz. 4

Zo leeft de Half Maan
Een nieuwe jaargang, een 

nieuwe rubriek. We richten ons 

op wijken en buurten waarbij de 

gehechtheid aan de buurt en aan 

de mensen hoog in het vaandel 

staat, waar het buurtleven 

kansen krijgt en in ere wordt 

gehouden. Soms vanuit een lange 

traditie, soms vanuit toevallige 

ontmoetingen waaruit dan vaste 

banden gesmeed worden. 

Voor een eerste afl evering 

belandden we op de Half Maan. 

Dat gehuchtje in de polder staat 

op Zwijndrechtse bodem maar 

is kerkelijk Melsele. De Halve 

Maan ligt er idyllisch bij; vijf 

huizen, geschurkt tussen de 

historische verbindingsdijk en 

een grote visput. ‘Het leven was 

er hard’ getuigt een bewoonster. 

Maar iedereen houdt er het meest 

van de stilte en de natuur. Over 

een brug en langs een paadje 

over de dijk daal je de Smoutpot 

binnen. Dat zijn  buren en om in 

Melsele te komen gaat het langs 

de Trepelandstraat over de Kloet 

en Kalishoek. We moeten bij 

Camiel De Roeck zijn; hij is de 

burgemeester van de buurt. ‘Dat 

mag je gerust schrijven,’ zeggen 

de bewoners. En dat is zo. Camiel 

brengt ons bij de buren binnen. 

Hij leidt ons naar de mooiste 

plekjes om te fotograferen, hij 

is onze veilige gids op de Half 

Maan. In zijn houding en zijn 

ogen kan je zien dat Camiel 

geniet van het moment. We 

hebben hem maar te volgen en 

overal ontmoetten we een grote 

gastvrijheid en openheid.

1  We gingen op bezoek ten huize Yvonne 

Van de Perre. Voor die gelegenheid waren 

enkele inwoners bijeen gekomen (zie foto) 

Sommigen woonden er vroeger maar  

hun verbondenheid met de Half Maan is 

nog groot. Vandaar. We hadden het over 

vroeger, over het volkse leven en over de 

eigenheid van de Half Maan.

Vroeger

Camiel: Voor de overstroming van 1953 

lagen hier bergen zand van 7 tot 8 meter 

hoog. De kinderen kwamen hier spelen op de 

bergen en de jongeren zwemmen in de put. 

Ze kwamen van de Smoutpot, Kalishoek, uit 

de polder, van overal. 

Yvonne: Er waren hier veel otters en reigers. 

Camiel: Als je hesp nodig had van de 

beenhouwer kostte die veel geld. Je moest er 

om naar het dorp.

Sonja: Dat was hier een aardeweg. Wij 

hadden altijd slijkschoenen als we in school 

toekwamen. Je hing gewoon vol slijk. Heel de 

winter lag het water hier dicht. We gingen dan 

schuin over het ijs tot bij de Trepelandstraat. 

Het was wel een hard leven.

Pol: Er is hier eens een jongen van 17 

verdronken. Die kwam lis snijden en toen hij 

vol modder hing wou hij zich afspoelen… hij 

is verdronken. Ik probeerde hem nog uit het 

water te halen met de haak maar het lukte niet. 

Toen is dokter Deckers gekomen met zijn boot 

en zijn sleepnetten en zo is hij boven gehaald. 

Marie-Louise: Wij hebben dat als kinderen 

allemaal gezien. Dat vergeet je niet rap.

Pol: Ik ging dikwijls mee met dokter Deckers. 

Hij was de eigenaar van de put. Dokter 

Deckers schoot eens een eend en die viel 

midden het water. Ik er achter en ik hing vol 

kroos…geweldig was dat. Ik ging al eens 

mee in het bootje en hij zag langs de kant  4 

vislijnen in het water liggen.  Dat waren die 

van mij maar dat wist de dokter niet. Hij 

verwijderde ze uit het water. Hij gaf ze aan 

mij. ‘Pol, die zijn voor u,’ zei hij. 

Yvonne: Bakker Albert Van Royen van 

de Grote Baan kwam hier brood brengen. 

Driekeer in de week. Niemand anders wilde 

tot hier komen. Hij reed tot bij De Schepper 

op de Smoutpot en dan kwam hij met een 

tweezak over zijn schouders tot hier te voet 

om ons brood te brengen. Na hem kwam 

Armand Van Hoorick en ook nog Louis Van 

Raemdonck. 

Camiel: Lady Van Dosselaer kwam ook tot 

hier met zijn groenten- en fruitkar en die bleef 

hier zijn boterhammen opeten. Als we de gazet 

aan huis wilden, ze zou al voor 6 uur  gebust 

worden, moesten we 50 frank meer betalen 

omdat de gazettendrager zo ver moest komen. 

En Mandes Van Duysse kwam met zijn korven 

vis. We vroegen dan 1 kg pladijs maar hij had 

soms maar twee stuks bij. Daar stonden we 

dan. Reclame krijgen we niet. Zover komen ze 

niet. Maar als het verkiezingen zijn, dan steek 

de bus wel vol pamfl etten.

Pol: Met oudejaarsavond moesten we 

op familiebezoek naar Kruibeke en wij 

wilden daar muziek draaien. We deden de 

muziekinstallatie mee op de pierewiet tot aan 

den Bettens en vandaar konden we met de taxi 

naar Kruibeke.

Het volkse leven

Sonja Claes: We zijn voor de overlijdens wel 

op de Smoutpot gericht. We gaan dan bidden 

bij het kapelletje. Om melk gingen we naar 

De kern van d’Half  Maan bijeen: Van L. naar R.Zittend:Pol Claes en Yvonne Van de Perre.

Rechtstaand: Marie-Louise Claes, Delis Van de Perre, Sonja Claes en Camiel De Roeck.
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Geschiedenis Half Maan

Eind 19de eeuw, tussen 1870 en 1880 werd 

rond Antwerpen een verdedigingsgordel 

opgetrokken. Naast de talrijke forten is 

ook de Half Maan een restant hiervan. 

Tussen het Fort St. Marie (in Kallo), het 

Fort van Zwijndrecht en het verdwenen Fort 

van Kruibeke werd een verdedigingslinie 

gemaakt. De polders kregen een dijk, nu 

bekend als de ‘Defensieve Dijk’, een van 

de karakteristieken in dit gebied. Vanaf het 

rondpunt N70-N419 (het vroegere Stenen 

Kruis) gaat dit verder over in de nu nog 

steeds bestaande Krijgsbaan. In 1923 werd 

Zwijndrecht Antwerps grondgebied en werd 

dit gebied geannexeerd van Melsele, net 

als de Smoutpot. 

We nemen aan dat de benaming Half Maan 

niet moet verklaard worden. Het is echter 

wel interessant om weten waarom deze plas 

een verdediging bij een dijk kon zijn. Naast 

een dijk had men immers ook een lange 

verdedigingsgracht voor ogen. De Half 

Maan, samen met de Put van Fien (Kallo), 

waren posten van defensie of lunetten.

Bij de grote overstroming in 1953 werden 

er barakken opgericht om tijdelijke 

huisvesting te garanderen voor mensen 

uit Melselepolder. Enkelen zijn hier tot op 

heden blijven wonen.

Het ganse gebied is Beschermd Landschap 

en werd in 2001 aangekocht door de 

gemeente Zwijndrecht. 

Bronnen: Gemeente Zwijndrecht en 

Natuurpunt Wal

De Schepper en den Bettens. Dat waren brave 

mensen. We hebben daar ook veel op de hof en 

in de stallen gespeeld. Camiel is meer op het 

Kalishoek afgestemd omdat hij daar gewoond 

heeft.

Delis: Het is hier levend Zwijndrecht en dood 

Melsele. Voor papieren van het gemeentehuis 

moeten we naar Zwijndrecht maar voor 

begrafenissen is het in Melsele te doen. 

Camiel: We hebben hier ook al een zangwedstrijd 

gehouden. Dat ging uit van onze vriendenkring 

‘De hangbuikzwijnen’ Etienne Ysewijn won die 

wedstrijd.

Delis: Ja, de jury was omgekocht.

Camiel: We gingen ook driekoningen zingen met 

Lucky De Roeck met zijn accordeon.

Yvonne: De brug was hier kapot en toen moesten 

we helemaal omrijden om in Zwijndrecht te 

geraken. Het heeft jaren geduurd eer die hersteld 

werd. In Zwijndrecht weten ze ons precies niet 

wonen.

 

Zo eigen aan de Half Maan

Yvonne: De rust en de natuur zijn hier heel 

bijzonder. Ik ga soms op de bank zitten op de 

verdedigingsdijk en zo kom ik in contact met 

voorbijgangers of iemand uit de buurt. Sociaal 

contact mis ik soms wel maar ’t is hier goed.  Ik 

voeder heel veel de vogels. ’t Zit hier vol wilde 

eenden. 

Camiel: We zien hier veel wandelaars in de 

zomer. Met onze kerststal op het water hadden 

we veel succes. En de vissersclub brengt ook veel 

volk mee. In de club zitten zo’n  100 leden. Maar 

van de drukte en de muziek uit de kantien hebben 

we geen last.

Yvonne: Als het op de Smoutpot feest is dan kan 

ik meeluisteren tot hier. Maar daar spreek ik niet 

op. Je moet dat kunnen verdragen.

Visserclub 

de Half Maan.

Dirk Marin (voorzitter): Onze 

vissersclub De Half Maan telt 98 leden 

waarvan er toch een 50tal elke keer 

meedoen aan de wedstrijden. De club 

werd opgericht in 1978. Ook andere 

clubs komen hier wel eens vissen. De 

sportraad van Beveren organiseert 

hier jaarlijks een tweedaagse voor 

beginnende vissers. Kinderen tussen 

6 en 12 jaar leren er dan vissen. 

Sommigen sluiten aan bij onze club. 

Volhouden is wat anders. Op latere 

leeftijd beginnen ze er soms toch 

weer aan. Het is hier rustig en plezant 

vissen omdat het natuurlijk water is.

Camiel De Roeck: De put is hier 

aangelegd bij het aanleggen van 

de dijk in 1876. De Half Maan loopt 

verder tot bij de expresweg en zo in 

het Lang Eind. De put is nu eigendom 

van Raf Hiel uit Zwijndrecht. Hij is ook 

visser en bestuurslid. Vroeger was de 

put van Dr. Deckers.

Benny: Ja, Camiel weet er alles over. 

We houden met de club ook een 

jaarlijkse quiz en in september een 

mosselfeest, een bingowedstrijd en dan 

onze kerststal niet vergeten hé. Dat 

was een groot succes.

Dirk: Jaarlijks wordt hier drie ton vis uit 

gezet. Dat is schoon om zien.

Benny: Ik heb hier 32 aalscholvers 

geteld en reigers zie ik ook veel. Je 

ziet hier hazen in de wei spelen met 

mekaar. Alle beesten krijgen hier eten 

van ons. Reisduiven zitten er ook bij. 

We komen goed overeen.

Camiel: Benny kan hier zijn bed 

opzetten. Er is hier elke dag wel werk 

te doen.

2  Jacqueline Van Houwermeiren:

‘Ik woon hier van 17 augustus 1969. Mijn 

man, Roger De Roeck, is onlangs gestorven.

Ik mis het dorp niet. We zijn dat gewoon 

om ‘achteraf’ te wonen. Voor boodschappen 

rijd ik mee met mijn schoonzus (Maria Van 

Zeebroeck) naar Zwijndrecht. Toen de brug 

hier lange tijd slecht lag, reden we rond 

langs Kalishoek en de Hennenneststraat. 

Ik werkte ook op Parein samen met Maria. 

Samen op en samen thuis. In de winter is het 

wel een hard leven hier.  Maar ’t is hier wel 

schoon. De huisjes kregen een opknapbeurt 

maar verder is hier niets veranderd.’

3 Prakash De Roeck

Prakash, zoon van Camiel, is een van de jonge 

mensen op de Half Maan. 

Prakash:’Ik woon hier graag. Ik leef hier ook al 

32 jaar. Er is de visput en de natuur. Voor een 

stapje buiten te zetten is hier café De Smoutpot, 

een druk bezochte plaats en ook nog de kantine 

van de vissersclub. Als ik een verjaardagsfeestje 

geef in De Smoutpot dan zeggen mijn kennissen: 

‘De Smoutpot?  Is dat die wijk dicht bij de Half 

Maan? Dan vinden we het wel.’ In de zomer ga 

ik al eens te voet naar de tramhalte, dat is over de 

Dijk niet zo heel ver. De Half Maan is afgelegen, 

maar je bent toch rap in de ‘bewoonde wereld’. 

’t Enige nadeel is de nabijheid van de fabrieken 

hier. Die houden de omgeving wel niet zo gezond. 

Er is hier veel natuur maar er kan nog wel meer 

groen bij vind ik.’

4 Dago Caals en Ariane Ghislain zijn 

nieuwe bewoners sinds een 5tal jaar.

Ariane: “Wat dit gehuchtje zo typisch maakt 

is wel de stilte en de natuur. Ik geniet van 

de vogels hier. In de winter zien we veel 

reigers bij de visput. De bewoners van de 

Half Maan zijn vriendelijke mensen. Camiel 

De Roeck is direct goedendag komen zeggen 

als we hier toekwamen zo’n 5 tal jaren 

geleden. Misschien komen ze wat ruw over 

maar ze hebben een hart van goud. Het café 

is de contactplaats bij uitstek. Dago gaat er 

ook wel eens een pintje drinken. Ik heb hier 

mijn praktijk en de mensen die hier komen 

genieten van de stilte, echt waar. Dat is iets 

wat iedereen echt opvalt’

  Op de Half Maan helpen ze mensen.

Ariane Ghislain helpt mensen met spierspanningen.

Mensen kunnen lijden aan spierspanningen door o.m. overbelasting, verkeerde 

werkhouding, stress, een emotionele fase… Dit kan zich uiten in een pijnlijke rug, heupen, 

knieën en enkels, een hernia, slaapstoornis, gevoelloosheid in de armen, heuppijn, 

groeipijnen…

Body Stress Release probeert die spierspanningen los te werken. Het is een zachte 

en vriendelijke techniek, niet-therapeutisch maar wel  complementair aan de gewone 

geneeskunde. Met duimimpulsen op de juiste plaats probeert men de spierklachten en 

-pijnen terug te dringen. Ariane geeft ook advies over hoe de persoon z’n houding kan 

corrigeren. Zij kreeg zelf met spierspanningen te maken. Via opzoekingwerk kwam ze in 

contact met Body Stress Release en na een succesvolle behandeling trok ze vorig jaar 

naar Zuid-Afrika om er in een privé academie zelf die opleiding te volgen. Zes maanden 

volgde ze een intensieve leerschool en sinds oktober 2009 heeft ze een zelfstandige 

praktijk op de Half Maan. Reclame wordt gemaakt via folders, artikels, de mondelinge 

reclame en via een eigen website: www.bodystressrelease.be

Het bestuur van vissersclub De Half Maan:Albert Van Roosbroeck, Camiel De Roeck, 

Dirk Marijn(voorzitter), Benny Van Raemdonck, Guido Bosman (penningmeester)
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De sneeuw dwarrelt vredig over de Melseelse 

velden neer wanneer we ons begeven naar een 

uithoek van ons dorp. Daar waar de Heirbaan en 

de Kruibekesteenweg elkaar kruisen staat een tot 

café omgebouwde hoeve. De historie van brasserie 

“De Hen” gaat terug tot einde 19de eeuw toen 

dokwerkers en veeboeren de plak zwaaiden in de 

afspanning. Sinds 1998 is de uitbating in handen 

van Yves en Marleen de Maeyer. Het interieur 

van de “De Hen” voelt erg gezellig aan. Interieur 

op grootmoeders wijze, heet dat dan. Binnen 

verspreidt de haardcassette een gezellige warmte. 

De statige houten toog met groot marmeren blad 

doet ons terugdenken aan vervlogen televisie series. 

Verder wordt het interieur uiteraard opgevrolijkt 

met kippensnuisterijen in alle kleuren en formaten. 

Langs een glazen schuifdeur komen we in de 

eetruimte. De uitbaters hebben de scheiding tussen 

de rookvrije eetruimte en het rokerige café mooi 

geïntegreerd. Vooral steaks met verschillende 

sausen vullen de kaart op aangevuld met 

visgerechten. Op de kaart kunnen we buiten de 

gebruikelijke zaken zoals drank en spijzen ook 

nog een stukje historie van de afspanning en 

kippenrijmpjes terug vinden. Onze persoonlijke 

voorkeur gaat toch naar het volgende versje: 

“t’Is een hen met sporen: een bazig wijf”. De 

goedlachse chef steekt geregeld zijn hoofd 

binnen in het restaurant en polst naar de klanten 

hun mening. De bediening is overigens no-

nonsens. Geen toeters en bellen maar vriendelijk 

en erg attent. Alles gaat er gemoedelijk aan toe. 

De gerechten die wij namen waren erg lekker. 

Geen wonder dat de zaak zo goed als vol zit. In 

het café zelf treffen we ook heel wat bezoekers 

aan. De KLJ-dames van Beveren hebben “De 

Hen” uitgekozen als eindbestemming voor hun 

azalea verkoop en we kunnen hen geen ongelijk 

geven. Niets is aangenamer dan een natje te 

nuttigen in een gezellig en warm café. Jammer 

dat de winterse temperaturen ons beletten het 

terras uit te proberen. Hoogstwaarschijnlijk ook 

een grote troef voor “De Hen”. De fi etsende 

medemens zoekt bij zomerse temperaturen 

immers de landelijke velden van Haasdonk en 

Kruibeke op en de afspanning leent zich perfect 

tot een dorstlessende tussenstop. De slotsom voor 

“ De Hen” kan er alleen een zijn met lovende 

woorden. 

Brasserie De Hen

(H)Eerlijk wereldwinkelnieuws

Het is al lang geleden dat we in deze rubriek onze kookschort 

hebben voorgebonden en onze lezers een recept hebben 

voorgeschoteld.  En met al die kookprogramma’s op TV kunnen wij 

ook niet achterblijven! Het eerste recept is er een speciaal voor deze 

koude winterdagen: lekkere Boliviaanse Quinuawafels.

Ga naar de wereldwinkel en haal daar rietsuiker en Quinua en neem 

ook al de benodigdheden mee voor het tweede recept, currysaus en 

kokosmelk. 

Vooraleer we aan de slag gaan, toch nog een woordje uitleg over 

Quinua. Het is het graan van de Andes, het komt uit Bolivië en 

wordt verpakt in pakjes van 500g, de prijs hiervoor is 3,19euro. 

Quinua heeft een uitzonderlijke voedingswaarde en is heel 

smaakvol, de bereiding is snel en eenvoudig. De productie ligt 

in handen van Anapqui, een koepel van 7 coöperaties met zo’n 

1200 leden, die zich meestal rond het uitgedroogde zoutmeer Salar 

de Uyuni bevinden. Het productie- en handelsproces (en dus de 

inkomsten) liggen zoveel mogelijk in eigen handen, ze bezitten 

onder meer een eigen fabriek voor de verwerking van de Quinua.

Nu gaan we Quinuawafels bakken:

Weeg 250g rietsuiker af

Kook 200g Quinua

2 eieren

300g zelfrijzende bloem

En tenslotte 250g boter

De bereiding: 

Maak de boter zacht en meng met suiker en eieren, vervolgens 

de bloem eronder mengen en tenslotte de gekookte en afgekoelde 

Quinua. Het deeg laten opstijven en bakken in een wafelijzer 

voor dunne wafeltjes.

Vervolgens een Oosters soepje om te dromen van zomerse 

temperaturen:

Wat hebben we nodig (dit is een recept voor 4 personen):

1l groentebouillon

600g verse groenten naar keuze

6 eetlepels currysaus

2dl kokosmelk

Bereiding:

Los de currysaus op in de kokosmelk en giet de bouillon erbij. 

Breng op een zacht vuur aan de kook en voeg dan de in stukken 

gesneden groeten toe (eerst de groenten die een lange gaartijd 

nodig hebben!). Laat alles samen goed warmen en dien dan op.

Suggestie: je kan ook champignons toevoegen, stoof deze dan 

eerst eventjes apart met een nootje boter en een beetje lookpasta 

(dit kan je ook vinden in de wereldwinkel).

Smakelijk! 

Ingrid Van Hove 
verzamelt plastic dopjes 
voor het goede doel.
Ingrid Van Hove (Schoen- en Gareelmakerij Frans Van 

der Meiren)  verzamelt met succes al een viertal jaren 

plastic dopjes in haar winkel. 

Ingrid: “Ik heb vorige week nog vijf volle zakken 

meegegeven. Die dopjes worden dan verkocht aan 

een recyclagebedrijf dat er paletten van maakt. De 

opbrengst van de dopjesverkoop (0,22 euro/kg) gaat 

naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. 

Daar kweken en leiden ze honden op. Vroeger gaf 

ik mijn zakken mee met mijn schoonzoon die ze op 

z’n werk verzamelde. Nu worden ze opgehaald door 

een vrijwilliger van het centrum zelf. Dirk Martens 

doet dat nu. Veel kinderen komen hier de winkel 

binnen met hun dopjes en deponeren ze in de zak. Ze 

vinden dat leuk om met hun handen door de dopjes te 

graaien. Ze mogen dan een snoepje kiezen uit de pot 

op de toonbank. Juf Rita Holvoet, nu met pensioen, 

is zelfs begonnen met een inzamelactie in de school. 

Zo krijgen we op korte tijd heel wat dopjes bij elkaar. 

Natuurlijk zijn niet alle dopjes goed. Als je je beperkt 

tot schroefdopjes van drankfl essen is het goed. Kijk, 

hier zijn deksels van chocopotten. Die moet ik eruit 

halen. De vorige lading van vijf zakken werd op een 

tweetal maanden bijeen gesprokkeld. Het is toch ook 

goed voor de natuur: er worden minder bomen gekapt 

en van de dopjes worden nieuwe paletten gemaakt. 

Toen er in de Boerenpoort laatst een tentoonstelling 

liep waarbij een infostand van het Centrum voor 

Geleidehonden aanwezig was, is er zelfs iemand  met 

een blindengeleide hond hier binnen geweest. Die 

mensen waren heel blij met ons inzamelpunt. De 

inzamelactie loopt vlot en de ongemakken neem ik erbij 

want het is voor een goed doel. Hoe meer ruchtbaarheid 

hier aan gegeven wordt, hoe liever ik het heb.“

Op de folder van het Centrum voor Geleidehonden 

lezen we dat de opleiding van een hond zo’n 10 

maanden kan duren. Het centrum gebruikt Labradors, 

Golden Retrievers of kruisingen van beide rassen. 

Tot op heden zijn er een 30-tal honden aan het werk 

over heel België. De vraag naar zo’n hond is groot. 

De visueel gehandicapte kan in veel gevallen beroep 

doen op overheidstoelage om zijn hond te betalen. 

Deze toelage is echter verre van toereikend. Vandaar 

die actie.  Meer informatie over het Centrum voor 

Geleidehonden : Maastrichtersteenweg 64, 3700 

Tongeren. E-mail: bcg@geleidehond.be en informatie 

op hun website: www.geleidehond.be.

En vergeet het niet: je dopjes kan je kwijt bij Ingrid, 

Sint-Elisabethstraat 11. 

In de kijker.

Tussen pint en palm.
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Het zal nog heel wat jaren duren 

vooraleer de heraanleg van de N450 een 

feit is. Het blijft er levensgevaarlijk fi etsen.

De Fietsersbond Beveren heeft al een 

alternatief tracée uitgewerkt om toch op 

een veilige manier van Melsele/Beveren 

naar Kallo te kunnen fi etsen. Dit voorstel, 

dat op hun website te lezen staat, 

voorziet een aantal missing links tussen 

de bestaande fi etspaden in het gebied 

Beveren/Melsele en benedendijkse 

fi etspaden in het laatste stuk van de 

Dijkstraat. Het zou goed zijn als de 

gemeente met de Fietsersbond aan tafel 

gaat zitten en hun voorstellen integreert in 

de defi nitieve plannen voor de heraanleg 

van de N450.Ondertussen heeft Kristien 

Hulstaert in de gemeenteraad van januari 

een aantal eenvoudige maatregelen 

voorgesteld om de situatie op de N450 

voor de fi etsers op korte termijn veiliger te 

maken. 

1. Een snelheidsverlaging van 70 km/u 

naar 50 km/u. Op een rijweg waar men 

tot 70 km/u mag rijden, is een aanliggend 

gelijkgronds fi etspad niet verantwoord. 

Bij een snelheidsverlaging naar 50 km/u 

verhoogt de fi etsveiligheid aanzienlijk, 

terwijl het tijdsverschil om de afstand tot 

de dorpskern af te leggen nog geen 50 

seconden bedraagt! 

2. Een verbreding van het fi etspad 

tussen de Vlierstraat en de 

Fazantenlaan, zodat fi etsers veilig 

kunnen wachten om over te steken. 

Nogal wat fi etsers die vanuit de 

Gaverlandwijk naar Melsele centrum 

willen, zoeken een veilige route via de 

Vlierstraat en nemen noodgedwongen 

zo’n 80m de Dijkstraat, om dan via de 

Fazantenlaan opnieuw een veiliger 

route richting Melsele-dorp te kiezen. 

De beperkte breedte van het fi etspad 

ter hoogte van de oversteek, maakt het 

wachten daar echter zeer gevaarlijk.  

3. Aanbrengen van een kleur op het 

fi etspad; hermarkeren van de witte 

onderbroken lijn die het fi etspad 

moet aangeven. Het fi etspad is, vooral 

voorbij de lichten van de Koolputstraat, 

bijna niet meer te onderscheiden van de 

rijweg. Door het vele verkeer dat over het 

fi etspad rijdt, is de witte wegmarkering 

die het fi etspad moet afscheiden van 

de rijweg nauwelijks nog te zien. 

Het aanbrengen van een kleur op 

het fi etspad en het hermarkeren 

van de witte onderbroken lijn, kan 

automobilisten ertoe aanzetten niet 

op het fi etspad te rijden.

4. Plaatsen van katogen om de 

zichtbaarheid van het fi etspad ook 

in het donker te verhogen.

5. Een fi etsverbinding tussen de 

Vlierstraat en de N450 ter hoogte 

van de Fazantenlaan (achter 

het domein van Koeltechniek 

De Ryck).Het gemeentebestuur 

reageerde positief op de voorstellen. 

Het voorstel voor de invoering 

van een snelheidsbeperking werd 

overgenomen. Men wil  de bebouwde 

kom, en dus de zone 50, laten 

beginnen vanaf  het kruispunt met 

de Koolputstraat. Gemeenteraadslid 

Hulstaert heeft wel nog aangedrongen 

om de verlaging naar 50 km/u al te 

laten ingaan vanaf het viaduct over 

de E34, want net daar in die bochten 

is het gevaarlijk. Ook het voorstel 

ter verbreding van het fi etspad 

tussen Vlierstraat en Fazantenlaan 

werd goed onthaald en wordt 

verder bestudeerd. Het aanbrengen 

van kleur op een fi etspad wordt 

tegenwoordig weer minder toegepast. 

Toch wilde de bevoegde schepen 

het bij een volgend overleg met het 

Vlaamse Gewest bespreken. Hij zou 

ook aandringen op het hermarkeren 

van het fi etspad.De fi etsverbinding 

achter het domein van De Ryck zou 

in de werkgroep trage wegen verder 

onderzocht worden. Hopelijk laat 

men er niet te veel gras over groeien!

Dijk- en Schoolstraat kunnen veiliger.

Boliv’arte, 50 kunstwerken voor water in Bolivia.

We weten al enige tijd dat de aarde 

de laatste decennia opwarmt. Tot 

nu toe zijn de gevolgen ervan voor 

ons nog niet te voelen. In de hoge 

Andes van Bolivia weten de boeren 

de laatste jaren heel duidelijk wat 

de klimaatwijziging teweeg brengt. 

Zij noemen het ‘klimaatchaos’, een 

onzekerheid over de seizoenen 

die nu reeds zware sporen nalaat. 

De regen blijft uit of komt op 

abnormale en dus onverwachte 

tijdstippen, de gletsjers smelten 

waardoor de watertafel daalt, hagel 

vernielt de prille gewassen, de 

grond wordt kwetsbaar voor erosie, 

woestijnvorming op grote hoogte…  

Dit alles brengt een vermindering 

van de oogst mee, voor sommige 

gewassen betekent het zelfs een 

verlies van 100%. Voor de boeren, 

Aymara-indianen, die al niet veel 

landbouwoverschotten hadden, 

betekent dit dat ze terugvallen op 

een schrale overlevingslandbouw. 

Voor die mensen willen meer dan 

50 kunstenaars uit onze streek hun 

steentje bijdragen in een project dat 

de naam Boliv’arte kreeg. 

Maar eerst dit:

De Nobelprijs voor Samuel

Op de affi che van Broederlijk 

Delen dit jaar, staat een kleurrijke 

foto van Samuel, een Aymara uit 

het noorden van de Boliviaanse 

provincie Potosí. Een gewone boer, 

die samenwerkt met Equipo Kallpa. 

De slogan vraagt hem te nomineren 

voor de Nobelprijs voor duurzame 

ontwikkeling. Het is een symbolische 

vraag. Samuel is specialist in zijn 

vakgebied: bevloeiingssystemen, 

erosiebestrijding, herbebossing en 

samen met de gemeenschap actief 

werken aan de bestrijding van de 

woestijnvorming. In gemeenschap 

proberen ze het woongebied groener 

te maken en meer voedsel te 

produceren. Het inspireert anderen. 

Het is een treffend voorbeeld van 

duurzame ontwikkeling.

Equipo Kallpa, is een 

vormingsorganisatie, partner 

van Broederlijk delen, die 

boerengemeenschappen 

samenbrengt om te zoeken 

naar oplossingen voor het 

landbouwprobleem. Ze werken 

o.a. in de streek van Samuel. Ze 

kiezen voor organische landbouw, 

aanplanten van inheemse struiken 

om erosie tegen te gaan, nieuwe 

bevloeiingssystemen. Ze richten 

zich op het samenwerken in 

gemeenschappen, een traditie 

en voorwaarde om te overleven 

op extreme hoogte. En dan is er 

nog Fundación Solón, een tweede 

partner van Broederlijk Delen in 

Bolivia, die het lobbywerk doet. 

De leden van deze organisatie 

zijn actief om de klimaatwijziging 

en de gevolgen daarvan, op de 

politieke agenda te krijgen, dikwijls 

via artistieke weg. Zij organiseren 

o.a. jaarlijks de ‘Blauwe Oktober’, een 

campagne voor de erkenning van de 

toegankelijkheid tot water als universeel 

mensenrecht.

Wat wil Boliv’arte met 50 kunstwerken 

voor water in Bolivia

Vertrekkend van het verhaal van Samuel 

werd aan leden van verschillende 

kunstkringen en individuele kunstenaars 

gevraagd een kunstwerk te maken met 

als thema ‘water’. Ieder volgens eigen 

aanvoelen gaven kunstenaars vorm 

aan dit thema en kozen ze hun sterkste 

discipline: schilderen, beeldhouwen, 

kalligraferen, dichten, cartoontekenen, 

fotograferen, keramiek. Ook leerlingen 

van Sint-Maarten Middenschool waren 

bereid hun medewerking te verlenen 

en de leden van kalligrafi evereniging 

De Rietpen haalden hun beste pennen 

boven. 

Het resultaat is enig. Meer dan 

vijftig werken worden nu 

samengebracht in een 

groepstentoonstelling 

in Ontmoetingscentrum 

Boerenpoort van 12 tot 21 

maart 2010. Alle kunstwerken 

worden door de kunstenaars 

geschonken en op 21 maart 

geveild. De opbrengst gaat 

via Broederlijk Delen integraal 

naar bovengenoemde 

boerenverenigingen in Bolivia 

die samen zoeken naar 

overlevingsstrategieën. 

Iedereen is uitgenodigd om deze 

tentoonstelling gratis te bezoeken 

en deel te nemen aan de veiling. 

Droomde u al lang van een mooi 

en betaalbaar kunstwerk van 

kunstenaars van bij ons? Dit 

is het moment. Schoonheid en 

solidariteit samen gerealiseerd. 

Kan het mooier?

Deelnemers aan de 

kunstwerkenveiling met 

hun kunstwerken.

Louisa Bal, Luc Cappaert , Walter De Bock, Romain 

De Coninck, Sidon De Coninck, René De Decker, Paul 

Degelin, Anne Dellart, Marc De Vos, Ingrid Dierickx, 

Rudy Fauvarque, André Forsthoff, Kristin Fremout, 

Juana Irena Gonzales, Kalligrafi evereniging De 

Rietpen, Paul Kiel, Hilde Lambrecht, Roger Lauwers, 

Alida Lyssens, Stefan Martens, François Parijs, Agnes 

Pas,  Mimi Pattyn, Monique Reyniers, André Schippers, 

Liliane Schoonvliet, Tanja Schoonvliet, Walter 

Seghers, Kristina Smidts, Georges Staes, Lieve Staut, 

Frieda Stevens, Eric Stuer, Chris Tackaert, Stefaan 

Van Biesen, Miek Van de Perre, Leo Van der Heyden, 

Paula Van der Meylen, Lisette Van de Velde, Martine 

Van de Velde, Mieke Van Hove, Alfons Van Meirvenne, 

Bert Van Mieghem, Louis Van Overloop, Tor Van 

Peteghem, Wim Van Remortel, Marc Van Wabeke, 

Leona Van Wauwe, Paul Van Wouwe, Marc Verbeeck, 

Paula Vermant, Alfredo Vitulo, Walter Waem, Frans 

Wuytack 
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In de lens.

Mogen we een foto nemen 

voor Bombardon ?

Mensen kijken in de lens van 

de camera.

Het is even stilstaan en 

daarna weer verder gaan, 

toch weten dat we

bijeen gehouden worden in 

de dorpsgazet van Melsele.

Kijken dit keer mee:

1 ‘Maddogs of Glory’ met 

Jan Suy,Tim Smet, Maxim 

Helinckx, Pieter Martens, 

Bart Smet, Jasper Hiel, 

Brecht Cools, Anouck Suy.

2 Roger Stuer

3 Raf Van De Vijver

4 Het kleuterklasje van juf 

Ria na bezoek aan de bib.

Collegezittingen 
gemeente Beveren
7 december

- Er komt extra verlichting rond de sportzone van Melsele. De 

fi ets– en voetgangerspaden tussen de Van Puymbroecklaan 

en de Rodenbachlaan worden zo beter verlicht.

- Er worden 2 extra parkeerverboden ingevoerd in Melsele. 

Als eerste in de Kalishoekstraat tussen huisnummer 107 en 

113 aan beide kanten van de straat. Dat is ter hoogte van de 

bocht aan de Burggravenstraat. Het tweede verbod wordt 

ingesteld in de IJzerstraat ter hoogte van de Aardbeienlaan 

eveneens aan beide zijden van de straat. 

14 december

- Het college heeft beslist om zelf een deel van de 

verkaveling in het binnengebied van de Pauwstraat, 

Mispellaan en Molenbeekweg te verkopen. In dergelijke 

verkavelingen door ontwikkelaars is er steeds een 

verplicht “publiek aandeel” van 20%. In deze nieuwe 

wijk is de Waasse Bouwcentrale ontwikkelaar. Het 

publiek aandeel wordt regelmatig overgelaten aan de 

huisvestingsmaatschappij. Maar hier dus niet. Daardoor 

kennen we nu ook al de prijs: 216 euro per vierkante 

meter. Niet goedkoop, maar een pak goedkoper dan een 

bouwgrond op de privé markt. Het college heeft echter – nog 

- geen voorwaarden gesteld, zoals een voorrangsregel op 

inwoners van Beveren. 

- De roep om meer groen in het nieuwe winkelcentrum ‘De 

Warande’ in Beveren Centrum wordt aanhoord. Binnenkort 

verfraait en bebloemt men de kale straten.

28 december

- Het college eist van de Vlaamse overheid dat ze sneller 

strooit op de fi etspaden in Melsele langs de Grote Baan. 

Drie dagen bleef de sneeuw liggen, terwijl in Beveren alles 

gestrooid was. 

11 januari

- In het begin van de Vlierstraat in Melsele worden 

wegversmallingen aangebracht. Dit moet de 

verkeersveiligheid verhogen in deze wijk.

18 januari

- Het college heeft het niet aangedurfd om de organisatie van 

de Beverse Feesten te veranderen. Patrick Van Duyse krijgt 

opnieuw de toelating om 10 dagen te feesten. In de lokale 

pers schopte Van Duyse meteen na de bekendmaking fel om 

zich heen. Hij beschuldigde de groep rond Jacques Bosman, 

de andere kandidaat, van rancune. Vast staat dat er niet veel 

zal worden veranderd aan het concept van de afgelopen 

jaren.

25 januari

- Het gemeentebestuur ziet, na een studie, af van het oprichten 

van een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Zo’n AGB 

functioneert als een vennootschap en kan eigen budgetten 

beheren. Voornamelijk steden, zoals Gent, hebben dit 

opgericht om grote stadsontwikkelingsprojecten vlotter te laten 

verlopen. De resultaten van deze studie werden (nog) niet 

publiek gemaakt. Al willen we er wel op gokken dat ‘een iets 

bescheidenere opstelling’ tussen de regels te lezen was.

- Het college onderhandelt met grootprojectontwikkelaar Matexi 

over het woonuitbreidingsgebied in de Duivendam in Beveren. 

Er worden voorwaarden aan verbonden. 25% wil de gemeente 

kopen tegen een ‘aanvaardbare marktprijs’, 75% wordt privé 

verkaveld. Van dat laatste deel moet een klein deel (15%) als 

bescheiden woning worden gebouwd. Het bestuur wil ook een 

prijsbeheersing toepassen.

De gemeenteraad 
besliste
15 december

- Aangezien de Beverse fi nanciën nog steeds rooskleurig zijn, 

blijven de gemeentebelasting (4%) en opcentiemen (voor 

eigenaars) hetzelfde.

- Zoals we al eerder meldden: tussen de Molenbeekweg, 

Pauwstraat en Mispellaan komt een nieuwe verkaveling. Een 

deel zal door de gemeente zelf worden verkocht (zie ‘het 

schepencollege besliste’).

29 december

- De atletiekpiste in Beveren zal worden heraangelegd. 

Minimale kostprijs van de werken bedraagt 262.000 euro.

- Twee straten krijgen achterontsluiting: de Klapperstraat in 

Beveren en de Merodestraat in Kieldrecht. De door de vorige 

coalitiepartner, Kartelpro, opgestarte dossiers van onder 

andere Spoorweglaan in Melsele liggen nog steeds in de 

koelkast.

- Op deze raad werd ook het nieuws rond de mogelijke fusie 

tussen Beveren en Kruibeke besproken. Zoals bekend staat 

burgemeester Van de Vijver hier niet afkerig tegenover. Terwijl 

het Vlaams Belang vooral kwaad was dat de burgemeester 

de vorige gemeenteraadszitting niet in detail ging, benadrukte 

Kartelpro dat Beveren de melkkoe zal worden voor het “arme” 

Kruibeke. “Met een begrotingstekort van 4 miljoen euro en 

talrijke achterstanden in onder andere infrastructuur zal de 

spaarpot van 25 miljoen euro er op 3 jaar doorgedraaid zijn”, 

waarschuwde fractieleider Boudewijn Vlegels. Ondertussen had 

de Kruibeekse burgemeester Denert laten weten “een fusie als 

het laatste alternatief te zien”. Wellicht een handig manoeuvre 

om wat meer centjes bij de Vlaamse overheid los te weken.

5 januari

- Een schepenwissel: Heidi Beck (OpenVLD) wordt 

vervangen door Ernest Smet (CD&V). Dit was deel van 

het bestuursakkoord tussen beide partijen in 2006. Het 

ambt blijft in Melseelse handen. De bevoegdheden 

van de nieuwe schepen zijn cultuur, bibliotheken, 

emancipatiebeleid en informatiseringsbeleid. Alleen ‘Lokale 

ondernemingen’ wordt niet overgedragen en gaat naar de 

enige OpenVLD-schepen Luc Maes.

- Uit de raad verdwijnt Erna Van Wauwe (OpenVLD). Zij 

wordt vervangen door partijgenote Katty Schelfout uit 

Verrebroek.

- Deze gemeenteraad werd een overdreven eerbetoon. 

Burgemeester Van de Vijver greep de schepenwissel 

aan om de loftrompet over zijn eigen coalitie af te 

steken. In een lange speech kon hij geen enkel negatief 

punt opsommen. Ongewoon en ongepast op een 

gemeenteraad. Nadien volgde een receptie alsof het een 

familiefeest van de meerderheid was.

26 januari

- De gemeente Beveren doneert voor Haïti. Het land werd 

zwaar getroffen door een aardbeving met een dodenteller 

die al meer dan 200.000 aantoont. Vanuit de gemeentelijke 

ontwikkelingssamenwerking (GROS) gaat er 2.500 euro 

richting hulpverlening. Ook Jeugdhuis Togenblik doneert 

meer dan 3.000 euro, de opbrengst van een fuif. Inmiddels 

worden elders in de gemeente nog vele initiatieven 

genomen. Maar de oppositie had opmerkingen over een 

donatie uit een speciaal fonds. Dat fonds wordt gespijsd 

door het loon van de burgemeester, die al aan zijn plafond 

zit door zijn wedde als Vlaams Parlementslid. De oppositie 

vond het misplaatst dat de burgemeester met de eer ging 

lopen en benoemde het fonds als “Marc Van de Vijver 

fonds” en beschuldigde hem een mecenas te willen zijn 

met het geld van de gemeente.

- Katrien Hulstaert (Kartelpro) bracht de 

verkeersonveiligheid van de Dijkstraat op de agenda. (zie 

elders)

Ernest Smet legt de eed af als nieuwe schepen. 
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BOERENPOORT 

BOERT GOED

27 januari was weer een belangrijk moment voor het 

Melseelse cultuur- en verenigingsleven. De Algemene 

Vergadering van de Plaatselijke Cultuurraad nodigde 

afgevaardigden van alle Melseelse verenigingen naar OC 

Boerenpoort.

PCR-voorzitter Roland Van Kemseke en secretaris Mieke 

Van Hove overliepen het voorbije werkjaar, en zagen 

dat het goed was geweest. Meer dan 60 verenigingen 

hadden in het voorbije jaar activiteiten in het OC. Ook de 

cultuurmarkt kreeg nogal wat belangstelling. Er werden 

20 tentoonstellingspanelen aangekocht, en aanvullend 

kookmateriaal voor de leskeuken.

Roland en Mieke wisten verder te vertellen dat er 39 

verenigingen lid zijn van de PCR, waarvan er twee dit jaar 

zijn toegetreden: een vrij jonge (Kunstlabaarg) en een 

redelijk oude (kaartclub Troef moeten we zien)

Voor 2010 staat er in de Boerenpoort weer heel wat op 

stapel. Dit zijn de eerstvolgende:

6 t.e.m. 28 februari: 

‘Open’, tentoonstelling van de Melseelse 

kunstenaar Stefan Martens.  

Meer info: www.beveren.be/tervesten en 

www.stefanmartens.be. 

11 maart om 20u: 

lezing over literatuur en boeken door 

thrillerauteur Hubert Van Lier, organisatie van 

WeZijnDerEensMeeBuiten

12 t.e.m. 21 maart: 

‘Boliv’arte’, groepstentoonstelling van 50 

kunstwerken voor water in Bolivia (zie artikel)

10-25 april: 

‘Vlaamse studenten plukten tabak bij Vlaams-

Canadese boeren’, tentoonstelling door Vlaams-

Canadese Vriendenkring. 

Meer info over deze vereniging: 

zie elders in dit nummer.

Gevleugeld
Hallo vrienden van de poëzie.  

Heb je ook iets meegepikt van de voorbije 

gedichtendag?  Wij waren wel opgetogen met het 

gedicht “Mats” van Roel Richelieu Van Londersele 

dat de publieksprijs won.  Dit gedicht komt uit 

zijn nieuwe bundel ‘Tot zij de wijn is’. Misschien 

vind je in dit gedicht ook wel de toepasselijke 

gedachte voor de Valentijnsperiode. Veel liefde 

ermee…

patriet

MATS

je zadelt mijn rug en sterk 

rijden we een nieuwe ochtend in

meesterlijk, vanuit de hoogte, kies je

het golvend landschap voor je dag

jij, de uitvinder van de kleine glimlach

en van de ernst, als je waakt over onze vissen

in bad warmen we samen het water

en geven het aan kapiteins en matrozen

een lied en het schoonschrift word je,

ik de plek om stem en papieren te bewaren

je bent de tekening en het krijt

meer dan ik uit mij verwachtte

mijn voorraad ben je elke dag

je houdt mij op de wereld

 

Raymond Cools, bombardonspeler, 

overleden.

Raymond Cools (31.10.’27) bespeelde vele jaren de 

bombardon in de fanfare van Melsele. Raymond, lid 

van de bekende familie Cools uit het dorp,  kwam uit 

een muzikaal nest. Zijn vader speelde ook al op de 

bombardon en Raymond is dat tientallen jaren verder 

blijven doen. Van vader op zoon ging dat. Muziek was 

alles voor hem. Op de frontpagina van de dorpsgazet 

pronkt de oude bombardon van de familie Cools, 

vandaar dat we hulde brengen aan Raymond, een man 

met een grenzeloze liefde voor Melsele en de fanfare. 

Foto Sztuka Fabryka

Melsele kent straffe lopers. Op 9 januari hielden ze een 

Nieuwjaarsloop door de Melseelse straten. Op de foto; 

boven:Sonja Melis, Nancy De Witte, Sven Zwinnen, Marc 

De Blanger, Sandra Vranken, Jan Vogels, Hilde Thuy. 

Onder: Geert Buytaert, Kurt Helinckx, Paul Smet en Dirk 

Verelst.

Nieuwjaarsloop in Melsele.

Chiro Ieweko en chiro    

St.-Gerolf 
geven een eetfestijn:

‘Steak je vol’ in PC.Sabot, 

Grote Baan, op 27 en 28 

februari.

Menu: biefstukfriet met 

groenten en een tomatensoep.

Er is ook een vegi-menu. 

In de bodega is iedereen 

welkom voor of na het 

diner. Inschrijven dient rap 

te gebeuren bij Jonas De 

Schepper,Pauwstraat 21, 

tel: 0494/94 71 78 of bij 

Dorien Hernalsteen 

tel: 0495/74 89 83

We zullen het eens zeggen...

Je ziet of hoort het niet dikwijls meer…

Een akker vol koren, 

Een 33-toerenplaat op een pick-up,

Een inwoner ‘s avonds op ’t Kerkplein,

Een zingende schoolmeester achter zijn piano,

Een hete Leuvense stoof ,

Een rij zwaluwen op een draad,

Een donker wegeltje in ’t veld,

Een beek vol stekelbaarsjes,

Een hoogstamboom vol kersen,

Moeders die hun kinderen ’s avonds  

naar binnen roepen om te gaan slapen….

Gelukkig is en blijft er de dorpsgazet van Melsele;

Bombardon.

En dit nu al voor de 150ste keer !

Je kan zelf Bombardon nog beter maken.

Wil je een mooie foto kwijt,

Of heb je een tip over wat we niet

mogen missen, want we weten niet alles 

en we kunnen niet overal zijn;…

Je kan gerust terecht bij de medewerkers of via 

email bij:

Anne Ryckaert, anneryckaert@yahoo.com

Bram Massar, brammassar@hotmail.com

Cecile Hennissen, cecile.hennissen@skynet.be

Sidon De Coninck, deconinck@skynet.be 

Op 29, 30 en 31 januari zijn we met de kern van JH Djem op 

weekend geweest in het West-Vlaamse Koekelare. Geen stad 

in de nabije omtrek te vinden en fuiven worden er gegeven in 

een plaatselijke sporthal, maar net zoals in Melsele waren er 

genoeg frituren in het dorp terug te vinden.

Met een mix van jongeren tussen de 16 en 24 jaar wordt 

er op kernweekend helaas niet genoten van de plaatselijke 

fauna en fl ora. We organiseren kernweekend namelijk om 

ernstige zaken te bespreken, onder andere de jaarplanning 

van ons jeugdhuis en het maken van praktische afspraken 

voor het komende werkjaar.

Voordat we zaterdag rond de middag begonnen met onze 

vergadering, konden we vrijdagavond nog genieten van 

een Melseels getint spel dat onze vrouwelijke kernleden in 

elkaar gestoken hadden. Op zaterdagavond konden we het 

toch niet laten om te gaan kijken in buurgemeente Ichtegem 

hoe een fuif in een sporthal er uitziet. Zondagnoon redde 

Nicolas nog even de dag, zodat we zondagmiddag ons 

geslaagd weekend konden afsluiten met een pannenkoek 

op de zeedijk.

Planning tot en met maart alvast.

Februari

17e: 19u. Tapcursus 

17e: 21u. Film American Pie 7

27e: Aspiration (Fuif van de Aspiranten van de jongens 

chiro)

Maart

 20e: Djemquiz

 

Djemweekeind en de 

planning.
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Ieders leven is te vertellen als 

een roman. De verteller is de 

hoofdrolspeler in het eigen verhaal. 

Elke stukje dat naar voor komt is 

een stukje weg die hij/zij is gegaan, 

soms vele jaren terug. Wellicht hier 

en daar een beetje subjectief;  de 

feiten een beetje vervaagd met de 

jaren; niet meer zo vlijmscherp 

als op het moment zelf om vele 

mooie momenten over te houden 

en als de pijn te diep zit,  kan dat 

ook zijn plaats hebben, want het 

leven loopt niet altijd over rozen. 

Met dank overigens aan Leonora 

die ons toelaat een stukje van haar 

levensverhaal op te schrijven. 

Een heel 

mensenleven op 

een half blad.

 Leonora Schippers

Leonora Schippers woont op de Heirbaan op de wijk Es. Ze woont 

al 84 jaar op hetzelfde adres. Dat is al zolang als ze leeft. Dat 

kan tellen. In de ruime achterkeuken met uitkijk op de stallen, die 

vroeger deel uitmaakten van een kleine boerderij, hebben we een 

babbel over vroeger en nu. Leonora is heel gastvrij, klein van 

gestalte, nog goed van geest en voor haar leeftijd erg mee met de 

tijd. 

Jeugd.

Ik kom uit een gezin van 8 kinderen. 3 jongens: Frans, Leopold 

en Miel en 5 meisjes: Martha, Josée, Filemijn, Leonora en Alida. 

We waren kleine boeren. We hadden 4 tot 5 koeien, enkele zeugen, 

een handvol kippen en een paard. We hadden een goeie kindertijd. 

We gingen naar Kruibeke naar school, te voet. Dat was dichter 

dan naar Melsele. In de winter stak vader duimspijkers in onze 

klompen om te zien of we ermee op het ijs gleden. Dat mocht 

niet want dat was te sletig voor de klompen. Ik ging niet graag 

naar school. Rekenen deed ik wel graag en breien ook. Toch 

zat ik liever op de akker. Toen ik veertien werd, bleef ik uit de 

school en werd ik thuis paardenknecht. Ploegen en eggen kon 

ik heel goed. Ik heb hard gewerkt ook al was ik maar een klein 

‘marmotje’. Mijn zoon noemt me soms al lachend ‘een smurfje’. 

We hebben altijd goed eten gehad. We aten veel panharing in ’t 

zuur of gebakken. Dat was vroeger arme menseneten en nu betaal 

je er veel geld voor. In de oorlog is er een brandend vliegtuig over 

ons huis gevlogen en dat stortte neer in de winning, hier een beetje 

verder. Dat is  wreed als je dat ziet. Het was een bange tijd. Den 

Duits rukte op en hier zaten ook Belgische soldaten. Die jongens 

waren bang.

Huwelijk.

In 1952 trouwde ik met Jozef Noens. Mijn man was een slachter. 

Op 24 juli van vorig jaar is hij gestorven. Hij werkte in de slachterij 

in Antwerpen en ook bij Van Halewijck in Beveren. En bij de 

boeren ging hij varkens slachten. Voor hij stierf heeft hij drie weken 

in zijn bed gelegen. Hij is thuis kunnen sterven. Dag en nacht 

hielden we hem in het oog. Mijn zoon Armand en zijn vrouw, mijn 

kleinkinderen en mijn buurvrouw Julia Verhulst  hielpen veel. Julia 

heeft mijn man goed opgepast, alles deed ze. Ze was er elke dag. 

Zo’n engel bestaat er niet meer. Nu nog komt ze elke avond slaapwel 

zeggen. Ze ziet alles en als ik ‘s morgens wat lang blijf liggen komt 

ze op de rolluik tikken. Ook mijn zoon komt elke avond nog eens 

langs. Mijn man en ik kwamen goed overeen. 57 jaar waren we 

samen. Jef was een brave vent. We kregen één zoon: Armand. 

Het leven op de Es.

Mijn zuster Martha hield café De Es open. Die stond op de plek 

waar nu het viaduct begint over de E17. Als we jong waren gingen 

we daar veel naar toe. We speelden met de pierbol. Dat is meer 

dan 40 jaar geleden. Ik dronk graag een pintje. Ik ben er eens goed 

ziek van geweest en sindsdien raak ik geen alcohol meer aan. Op 

de Es waren vroeger wel 7 cafés. De mannen deden niets anders 

dan drinken zeker? (lachend) Er stonden maar een paar huizen. 

De wijkkermis was de 2de zondag van september. Er was een 

kruiwagenkoers en dan moest je tijdens de loop bij elke café een 

pint drinken en je had bijna geen adem meer van het lopen.  Niet 

gemakkelijk. Er was ook zakkenloop. Er is veel plezier gemaakt.

Een krakende wagen.

Ik sukkel al veel jaren. Mijn gewrichten willen niet meer mee. 

Dat geeft soms erg veel pijn. Momenteel is het wat beter. Mijn 

dokter, Jan Cole (Kruibeke) komt tweemaal per week. Dat is van 

vader op zoon en dat al meer dan 50 jaar. Hij houdt me in leven. 

Gelukkig heb ik ook veel hulp. Mijn zoon Armand komt elke dag 

en zijn vrouw doet de was en de boodschappen voor mij. Voor het 

moment zit ik wel diep in de put. Mijn achterkleinkind ligt met 

een hersenvliesontsteking in het ziekenhuis. Jelle is 16 maanden. 

Daar denk ik altijd aan. (Hij is,als dit nummer verschijnt, al erg 

aan de beterhand). Ik eet al een hele tijd geen gekookt eten meer. 

Mijn maag is er één van zeven ellen voor één frank. Dat zegden 

ze over goedkope brol. Mijn maag zal ook zo zijn. Vorige week 

heb ik nog wel eens voorpootjes van een wild konijn gegeten. Dat 

was vroeger mijn lievelingsgerecht. Nu zijn er zeker geen wilde 

konijnen meer in het veld?

Het overlijden van mijn man verwerken is heel erg. Op zo’n 

leeftijd mekaar verliezen is heel moeilijk. Ik zit er veel aan te 

denken. Ik kan zelf niet uit de voeten maar ik krijg veel bezoek. 

Het is hier de ‘oude hof’ en dat trekt nog altijd aan. Er zijn er zelfs 

van de familie die zeggen dat ik hun tweede moeder ben. 

Geloven.

We gingen naar de kerk in Kruibeke. En dan kwam Saboke 

(pastoor Sabot) met zijn kerk hier op de Es. Eerst was dat 

nog in het huis van Jef De Cock en in de stal van Edward Van 

Esbroeck. Daar zijn we dan naartoe gegaan. Ik bid elke morgen 

de rozenkrans. Dat is mijn geloof. Als de pastoor (Dick Den 

Blauwen) hier kwam met de communie dan vroeg ik hem of 

we mekaar hier boven nog zouden terug zien? Dat moeten we 

afwachten, zei hij diplomatisch. Ik twijfel ook. Ik ben heel gelovig 

ook al durf ik wel eens vloeken maar dat wordt vergeven door ons 

Heer. Ik zeg altijd rechtuit mijn gedacht. Bij de benoeming van 

de nieuwe aartsbisschop Léonard zei ik tegen ons pastoorke dat 

dit toch geen goede keuze was. De nieuwe aartsbisschop is tegen 

homo’s en hij vergelijkt dat met het hebben van een ziekte zoals 

magerzucht. Dat is toch niet juist. En als dat volgens hem zo is, 

dan moet hij ze in zijn armen sluiten en er goed voor zijn. Homo’s 

zijn door de band toch aangename jongens? 

Op TV.

Mijn buurvrouw Julia bracht me ’s morgens de krant met het 

nieuws dat er hier een gevangenis komt. ’s Middags tikte er hier 

iemand op de achterruit. “Ik ben van TV-Oost en mag ik je wat 

komen vragen over de gevangenis,”  vroeg de reporter. Ik zei dat 

ze vroeger de Es niet wisten liggen, maar als het erop aan komt 

dan weten ze plots ’t Schaarbeek en de Es wel liggen.

En dan die serres? Onze tuinders stoppen er allemaal mee omdat 

de winsten te klein worden. Waarom dan nog serres zetten en de 

mensen hun land afpakken?

Toekomst.

In ‘den bouw’ (bejaardentehuis) moeten ze me niet stoppen. Dan 

ga ik liever dood. Mijn wens is thuis te sterven. Maar ja, dat heb 

je niet altijd voor het zeggen. Weet je, ik ben vergroeid met dit 

huis. Zo is dat. Ik wil hier niet weg. Als ik op één of ander feestje 

bij mijn zoon ben dan zit ik daar heel de tijd te denken dat dit 

huis hier alleen staat. Vroeger, als we van huis weggingen, kwam 

er iemand op het huis passen. We kregen een thuiswachter. Dat 

ging zo. Weet ja dat ik de zee nog nooit gezien heb? ’t Verste dat 

ik eens mee geweest ben in mijn leven, was naar Holland, bij 

familie. Neenee, ik ben het liefst van al thuis.

  

‘Er is bij ons veel verborgen armoede.’

Manon De Maeyer en Kemi Smith deden 

onderzoek naar armoede.
 
Manon De Maeyer en Kemi Smith, twee studenten laatstejaars in 

de Bovenschool van Sint-Maarten in Beveren, kozen armoede als 

thema voor hun eindwerk. 

Kemi: Vorig jaar gaf ik een spreekbeurt over armoede in Afrika. 

Ik zag dat voor mijn eindwerk ook wel zitten. Dat is natuurlijk 

wat ‘verder van mijn bed’. De leerkracht raadde me aan om dit 

thema te behandelen vanuit de plaatselijke situatie. 

Manon: Ik had de fi lm ‘Slumdog Millionaire’ gezien, een fi lm die 

gaat over de leefsituatie van kinderen in de sloppenwijken van 

Mumbai in India. Het thema armoede in België vond ik dus wel o.k.

Veel opzoekingwerk gedaan ?

Manon: We hebben heel wat artikels en brochures gelezen over 

armoede in Belgie. Dat was algemene informatie. We hebben ons 

dan in een volgende fase specifi ek gericht op wat armoede met 

kinderen doet en op kansarmoede in het onderwijs..

Kemi: We moesten ook een drietal dagen op bezoek bij 

organisaties die rond armoede werken. Tijdens die inleefdagen 

gingen we op bezoek in het Sint-Maria instituut in Borgerhout,  

de Sint-Egidiusgemeenschap en Moeders voor Moeders in het 

Antwerpse. Die confrontatie met het werkveld is ons het meest bij 

gebleven. Dat waren leerrijke en boeiende dagen. In de Sint-Maria 

lagere school in Borgerhout zijn 38 verschillende nationaliteiten! 

In elke groep zijn zorgjuffen aanwezig. De kinderen kunnen 

zich op school wassen als dat nodig is, ze krijgen er eten en bij 

buitenschoolse activiteiten wordt niemand uitgesloten. Er worden 

voor de ouders groentemarkten georganiseerd, er is kledijverkoop 

en elke week is er een praatavond voor de ouders waar tolken 

aanwezig zijn. 

Manon: Dat is een groot verschil met de school uit ons eigen dorp 

waar weinig kinderen zijn van vreemde oorsprong. De school in 

Borgerhout, die we bezochten, werkt met niveaugroepen en er is 

heel veel contractwerk om de zelfstandigheid van de leerlingen 

te vergroten. Het is niet het klassiek leerjarensysteem zoals hier 

bij ons. De computer is er ook erg ingeburgerd. Daar zou ik wel 

willen werken later…

Kemi: De directeur was erg vriendelijk. Het viel ons op dat hij 

sprak over ‘zijn gasten’ als het over de leerlingen ging.

Manon: In de Sint-Egidiusgemeenschap op Linkeroever is er 

veel aandacht voor huiswerkbegeleiding voor kinderen. Dat 

gebeurt elke woensdagnamiddag. Dit  noemen ze Scholen van 

vrede. In totaal zijn er zo 4 Scholen van vrede in Antwerpen. De 

gemeenschap wil nog uitbreiden. Verder worden er ook vanuit de 

gemeenschap bezoekjes gepland aan arme en eenzame bejaarden 

in de stad. De Sint-Egidiusgemeenschap komt op voor daklozen, 

vreemdelingen, zieken en ouderen.

Kemi: Bij ‘Moeders voor Moeders’ in Antwerpen mogen 

enkel vrouwen binnen. Zij helpen gezinnen met kinderen die 

het fi nancieel moeilijk hebben. Ze werken met vrijwilligers 

en verdelen voedsel en materiaal, o.m. babymateriaal, 

verzorgingsmateriaal, spullen voor jonge kinderen, 

voedselpakketten, kinderkleding, speelgoed, doopsuiker… Zij 

staan ook bekend voor de vondelingenschuif. De voorbije 10 jaar 

zijn er 3 baby’s in de schuif gevonden.

Zijn er in Beveren veel armen ?

Kemi: Een cijfer heb ik niet. Hier zijn er minder dan in 

Antwerpen. We zien de armen niet, maar ik denk dat er meer 

zijn dan je denkt. Er is veel verborgen armoede. Door erover na 

te denken ga je ook anders denken over armoede. Er zijn veel 

vooroordelen. En het is goed dat er heel wat organisaties mee 

bezig zijn. Er wordt al veel gedaan bij ons.

Manon: Ik leerde ook dat wie arm is daar zelf geen schuld aan 

heeft. En toch zeker kinderen niet. Je kan door werkloos te 

worden snel in armoede geraken. Zie maar wat er met de arbeiders 

van Opel gebeurt. Als je plots van een werkloosheidsvergoeding 

moet leven en je hebt bv. nog een huis af te betalen… Ja, dan loop 

je snel het risico om arm te worden.

Rozengeur en Maneschijn.
Hallo allemaal,

Het is weer een hele poos geleden en toch lijkt het of het 

gisteren was dat ik nog maar iets heb neergepend.

De sta-rolstoel waarover ik jullie vertelde is echt 

fantastische. Maar de papierwinkel is nog steeds niet 

rond. Meer nog, ik moet helemaal opnieuw beginnen. 

Maar de aanhouder wint zeggen ze.

De afgelopen 4 maand is er veel gebeurd in mijn leventje, 

niet zo’n leuke dingen en mijn geduld werd en wordt 

hier serieus op de proef gesteld. Ik kan er nog niets over 

vertellen maar als alles rond is horen jullie het zeker.

Dit is een heel kort stukje, maar ik hoop dat ik jullie in 

het volgende nummer een extra uitgebreid verslag kan 

geven. Tot dan!!!

Rebelleren moet  je leren.
Spreuk van Bombardon
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SAMEN STERK

Verenigingen in Melsele

Het verenigingsleven bloeit nog steeds in 

Melsele. 39 verenigingen telt ons dorp. De 

een wat groter en actiever dan de ander. 

Allemaal drijven ze op de belangeloze 

inzet van enthousiaste vrijwilligers. 

Mensen die zich engageren. Mensen 

die graag bij andere mensen zijn. Die 

samen willen werken aan het zelfde doel. 

‘Het verenigingsleven is goed tegen de 

verzuring van onze maatschappij’, is een 

veel gehoorde uitspraak.  Wie veel met 

andere mensen omgaat, gewend is te 

overleggen en naar anderen te luisteren, 

zal minder rap geïrriteerd reageren op 

mensen die anders zijn. Bovendien is 

lid zijn van een vereniging ook gewoon 

leuk en ontspannend. Mensen komen 

graag samen om te sporten, iets bij te 

leren, te discussiëren, te feesten.  Vanaf 

dit nummer stelt Bombardon telkens 

een vereniging voor. We zullen daar een 

tijdje mee zoet zijn, want Melsele telt 

momenteel 39 verenigingen.

Vlaams-Canadese  

vriendenkring

Deze internationaal georiënteerde 

vereniging mag de spits afbijten. Misschien 

niet 100 % Melseels, maar hun zetel is 

echter in Melsele,  ze zitten ook in de 

Plaatselijke Cultuurraad  van Melsele 

en hebben een tiental Melseelse leden. 

Ze kiezen graag de Boerenpoort als 

uitvalbasis voor hun activiteiten.  Ik ging 

op bezoek bij voorzitter Frank Polet, in de 

Laurierstraat.

B: Hoe is jullie vereniging tot stand 

gekomen?

F: De vader en nonkels van mijn vrouw, 

Erna zijn in 1926 naar Canada vertrokken. 

Door de crisis in de jaren ’30 zijn ze dan 

teruggekomen. Maar na de oorlog, in ’47 

vertrokken heel wat Vlamingen weer naar 

Canada. Hier was toen weinig werk. Erna’s 

vader is gebleven, maar haar nonkels zijn 

teruggegaan.  We zijn daar eens op bezoek 

gegaan en we vonden het zo’n prachtig land! 

Ondertussen leerde ik nog mensen kennen 

die familie hadden in Canada en die gek 

waren van dat land. Dus zijn Freddy Maes, 

Luc Maes, Rony Van Damme en ik met die 

Vlaams-Canadese vriendenkring begonnen. 

Dat was in 1998. We startten met een 

tijdschriftje. Daarin schreven we over naar 

Canada geëmigreerde Belgen, over de natuur 

ginder, Canadese producten, reisverslagen,..  

Zo zijn we begonnen.

Wat is de bedoeling van jullie vereniging?

Wij willen zoveel mogelijk mensen 

verenigen die op één of andere manier iets 

te maken hebben met, of geïnteresseerd 

zijn in Canada. Daarvoor organiseren 

wij allerhande activiteiten. Onze leden 

kunnen bij ons ook terecht met vragen 

naar informatie over emigratie, toerisme, 

economie enz. in Canada. 

Wat zijn jullie activiteiten?

In 1999 hebben we een Canadese kerstmarkt 

georganiseerd in Beveren. Een succes: we 

hebben we heel wat nieuwe leden geworven, 

een veertigtal en zo groeide onze vereniging 

stilaan verder. Nu zijn we met honderd 

leden.  We organiseren ook regelmatig 

tentoonstellingen. Zo was er in 1997 de grote 

tentoonstelling Go West in de Boerenpoort. 

Dat was eigenlijk een organisatie van de 

provincies Oost- en West-Vlaanderen. De 

tentoonstelling was bedoeld voor Brugge 

en Oudenaarde. Daarna zou ze weggegooid 

worden! Ik heb dan veel moeite gedaan om 

die tentoonstelling naar Melsele te krijgen, 

en daarna nog naar Antwerpen in SD Worx. 

Daar is veel volk naar komen kijken.

In  2008 hadden we dan de tentoonstelling 

Golden Days. En nu in april hebben we een 

tentoonstelling over Vlaamse studenten-

tabaksplukkers in Canada, tussen 1965 en 

1999. (Zie artikel over Boerenpoort)

We organiseren ook geregeld 

fi lmvoorstellingen, meestal een documentaire 

of natuurfi lm over Canada, of een verhaal dat 

zich daar afspeelt, zoals “Into the wild”.

Verder hebben we jaarlijks Get Together, een 

etentje met een Canadese menu! Wat nog: 

fi etstochten, een stand bemannen op een 

vakantiebeurs, lezingen.. 

Vanwaar komen jullie leden?

De meeste leden komen uit het Waasland, al 

zijn er ook van elders. Van West-Vlaanderen 

is er ook nogal een groot deel. Blijkbaar 

zijn van beide gebieden het meeste mensen 

naar Canada geëmigreerd, de meesten na 

de oorlog. Er zijn enkele Canadese leden 

(o.a. onze webmaster), maar de meesten zijn 

Belgen.

Wat is de leeftijd van jullie leden?

De meesten zijn wel iets ouder. Jongere 

mensen zijn dikwijls maar tijdelijk lid. Het 

zijn meestal mensen die plannen hebben 

om te emigreren naar Canada. Wij helpen 

hen met raad en ervaring. Maar dan zijn ze 

natuurlijk weg. Soms schrijven ze vanuit 

Canada over hun ervaringen daar. Zo kregen 

we onlangs een mooie brief van Christine 

Van de Perre uit Melsele. Zij is getrouwd 

met een Canadees en woont nu in een 

prachtig gebied in Vancouver.

Waarom willen Belgen naar Canada gaan 

wonen?

Hier is alles zo klein, druk en volgebouwd. 

Mensen hebben ruimte nodig. Dat is 

er ginder natuurlijk genoeg, en een 

prachtige natuur. Er is ook redelijk wat 

werkgelegenheid. Van een koppel dat naar 

ginder trok, vond de vrouw direct werk. 

Zij spreekt vier talen, dat is natuurlijk 

een troef. Sommigen beginnen een zaak. 

In 2004 hebben we eens een infoavond 

georganiseerd voor truckers, omdat die er 

tekort waren in provincie New Brunswick. 

Meer dan 100 truckers kwamen daar op 

af. Er zijn er toch enkele echt vertrokken. 

Natuurlijk lukt het niet voor iedereen. Er 

zijn ook mensen die terugkomen.

En de land- en tuinbouw?

Dat was vroeger meer. Indertijd zijn er veel 

Belgen daar begonnen met tabaksteelt. Maar 

dat is nu helemaal gedaan. De tabaksteelt 

is vervangen door meloenen, kerstbomen, 

varkens, ginsengwortels..

Met de onteigeningen in Doel zijn er een 

aantal boeren van daar ook naar Canada 

vertrokken.

Naar welke delen van Canada emigreren 

de Belgen?

Tussen ’47 en ’60 was dat vooral naar Ontario. 

Tegenwoordig kiezen velen voor Alberta en 

British Columbia, het is daar het mooiste.

Heb je er zelf nooit aan gedacht naar 

Canada te emigreren? 

Ja, ik heb na mijn eerste bezoek aan de 

familie in Canada heel lang met het idee 

rondgelopen om te emigreren. Maar om dit 

avontuur te doen moeten de neuzen in de 

dezelfde richting staan anders loopt zo een 

avontuur faliekant af. 

Nog veel succes met jullie tentoonstelling 

in april in de Boerenpoort!

(AR)

Tentoonstelling Go West in 2007 (foto:Luc Maes)

Rony Van Damme,Freddy Maes, Luc Maes, Frank 

Polet.(foto Luc Maes)

Oons daugeleks broëd

Hoe zegde ‘bakker’ in ’t Meilses? Nie 

gelek adde ‘t schrijft. Die a klinkt dof in 

‘t dialect, tussen ‘de zjuuste a’ die adde 

(of die ache) in ’t school geliërd et en 

een ‘au’, iet doartussenin. Da keume nie 

schrijven en derrom schrijvewe ‘bakker’ 

mee een schiëve a om ‘tverschil te 

loatezien.

’t Gauttus over den bakker. 

I Meilsen zinder vier ak goe tel. Veur 

dik tienduzend inwoëners. Deurmakoar 

gerekend komta op ietvan iënen bakker 

veur twiëduzendvijvoonderd meinsen. 

Die ein allemoal liefst goe vas broëd. 

Alle doagen. Begin mar! Gezofaminder 

overspanne geroaken.

Den Dirk en An dus, die pazen in 

ulderagen: af en toe de vlam in den 

oven uitblauzen en nieker rusten. 

Zeigiën ongelijk, ze moeten op tijd ies 

vakansie pakken want anders oudeda 

nie fol. Tsmares vroeg opstoan, druk in 

de weenkel: dat weegdommenduur. 

Marnausi! 

Tsmoondagsmares om broëd. 

Kseig imijnagen: ik gaun te voet, 

dekommek nog ies in de frisse lucht. 

Nar Gauverland, nar den bakker Suy. 

Ne goeien bakker: goe broëd, goei 

piestalees, klane mar fi jne patekes, doar 

niefan. 

Een schoëne waundeling, da wel, maar 

giën broëd: den bakker was gesloten! 

Da wilt den zeigen dat er nog twië 

bakkers overschieten veur miër as 

tienduzend man en dattie meinsen 

moeten bakken voor vijfduzend 

meinsen!!! Wiekanda?

Terug narturp. Nar de baun: den bakker 

Verstrauten. Oëk ne goeien bakker: goe 

broëd, groëte piestalees en patekes 

die nogzoegroët zijn as op een aunder. 

Spijtig: uitverkocht. Da woakwel keune 

pazen, mar ne meins wil toch ies 

proberen.

Op den dijk, bij de Va Stiëlantsjes kan 

ik oek nogies gau kijken. Oëk ne goeien 

bakker: goe broëd, goei koeken en gule 

schoëne toerten. Mar iksin te voet en ik 

kom al van tSchauvelant en de groëte 

baun en hij zit meschien oek al zoonder 

broëd.

Ik zal toch beter nar de Spar gaun, doar 

vindeda oëk. Alle rekkeleeg!

Kep thuis nog wel een aken, wa melk, 

wa suiker en wa blom. Buiten ist koud. 

En epannekoeksken kanda smauken! 

En die vier bakkers va Meilsen meugeze 

vamij e stanbild geven.

Woordenlijstje

Gelek adde: zoals je…

Deurmakoar gerekend: gemiddeld

Die pazen in ulderagen: die denken bij 

zichzelf

Tsmares: ’s morgens

Marnausi!: maar wat nu!

Kseig imijnagen: ik denk bij mezelf

Tschauveland, of ook al Gauverland: 

Gaverland

Da woakwel: dat had ik wel

Pazen: denken

De Va Stiëlantsjes: bakker Van 

Steenlandt

Gule schoëne: heel mooie

Een aken: een eitje

Stanbild: standbeeld

 Het Meilses dialect.

Elk nummer bieden we een kort stukje in het 

Melseels dialect. Vroeger was dat een vloek,  

want het moest allemaal algemeen Nederlands 

zijn.(AN) Nu zijn de plaatselijke dialecten 

niet langer taboe. We doen het ook  omdat de 

plaatselijke moedertaal wel thuishoort in een 

dorpsgazet. Als we daarin niet overdrijven zal 

niemand het ons kwalijk nemen, integendeel...

Vandaar een kort stukje, elke keer.

Ne contente mens van 

Melsele.

Dat zegt Frans zelf:”Ik ben ne 
contente mens; ik ben gezond, ik 
heb een dak boven mijn hoofd en ik 
heb eten. Wat moet een mens meer 
hebben ?”  

 Dorpsfeesten 2010

We hebben het maar van horen 

zeggen; maar het blijkt waar te 

zijn… bij de komende dorpsfeesten 

wordt weer de burgemeester 

van Melsele gekozen. Na de 

zeepkistenrace is dit een bijkomend 

hoogtepunt op zondagnamiddag 1 

augustus. Iedere inwoner kan zich 

klaar houden om dit zeer begeerde 

lint te omgorden. Het is trouwens 

weer al veel te lang geleden dat een 

inwoner dergelijke eer te beurt is 

gevallen.
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