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Zo leeft de Fortstraat
Geschiedenis Fortstraat

Na de Schoolstraat in de vorige editi e van Bombardon hebben we ons opnieuw niet moeten verdiepen in ons etymologisch 
onderzoek. Het Fort in kwesti e is in de volksmond bekend als het Fort van Zwijndrecht. Offi  cieel draagt het echter de 
naam “Fort Kolonel IMF Brosius”. Het Fort dateert van 1875 en is deel van de verdedigingsgordel, die Antwerpen moest 
beschermen. Na de Eerste Wereldoorlog werden er de ‘Werkhuizen voor Muniti e Aanmaak’ in gevesti gd, in 1929 voegde 
de ‘Inspecti edienst voor Oorlogskruit en Springstoff en’ zich er ook bij. In 1933 begon de herbewapening wat het aantal 
werknemers tot 2000 liet sti jgen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liepen de Duitse troepen België snel onder de voet. 
Een deel van de muniti e werd geëvacueerd naar Noord-Frankrijk, een deel werd in de ringgrachten gegooid. De Duitsers 
hielden tot 1944 het Fort onder controle, eveneens als muniti edepot. Ze moesten halsoverkop vertrekken, nu door de 
oprukkende bevrijders. Een deel van de muniti e werd vernieti gd en veroorzaakte grote schade, maar een deel verdween 
opnieuw in de ringgrachten. Een groot deel van die muniti e ligt nog steeds te ‘rusten’ in de grachten. Meteen ook de 
grootste reden waarom er nog steeds bewaking is.
De Fortstraat is een van de meest opvallende straten in Melsele. De straat begint aan de wijk Poenjaard op het kruispunt 
met de Pauwstraat en Parmastraat. In het eerste deel heeft  het enkel bewoning langs de linkse kant en heeft  het over 
een aantal honderden meters links een aft akking, de Ponjaardhoekstraat. Het tweede deel kronkelt zich verder rond 
het Fort van Zwijndrecht om ten slott e op de Nieuwlandstraat uit te komen. Het is vooral het tweede deel dat een 
specifi ek beeld oproept. Links krijgt de natuur vrij spel op het haast verlaten Fort, maar wijzen zwartgele bordjes met 
ontploff ende explosieven de voorbijganger op gevaar. Ook het overklimmen van de omheining wordt afgeraden door 
bordjes die waarschuwen voor bijtgrage honden. Aan de rechtse kant heeft  de landbouwer zijn akkers en weilanden liggen. 
Halverwege wordt dat onderbroken door een stukje bos, al moet gezegd dat daaronder een historisch huisvuilstort van 
Melsele ligt.
Wie in dit deel passeert krijgt een unieke blik op alle binnengebied dat bedreigd zou worden door de 60 hectare grote 
glastuinbouwzone.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Remi Van Broeck, Godelieve Van Broeck, Bert 
Vereecken, Marc Boënne.

De huisjes met nummer 2,4 en 6 horen samen. Die waren, 
met het bijhorende akkerland, eigendom van de gezusters 
Valenti na en Clemence Van Geystelen. Nu woont Remi er 
met zijn familie. Remi zelf bewoont sinds 2004 één van 
de kleine huisjes. “ Als ik er niet meer zal zijn, worden de 
huisjes afgebroken”, zegt hij fi losofi sch. Dat mag gerust 
nog wat jaartjes duren. Zijn zoon is in de Priemstraat op 
de ouderlijke hof gebleven. Daar was vroeger de boerderij 
van Remi . ”Maar boeren zit er niet meer in. De ti jden zijn 
er niet meer voor,” zegt hij, “maar ik ben hier gelukkig 
dicht bij mijn dochter en mijn kleinkinderen. Ik ben nog 
goed en doe nog veel zelf. Ik moet nog wel wennen aan het 
alleen zijn, want mijn vrouw is in het voorjaar overleden.” 
Celine Heirbaut, de echtgenote van Remi, was afk omsti g 
van ’t Schaarbeek. Die boerderij is helemaal weg. De ti jd 
gaat snel. Achter de kleine huisjes  staat de nieuwbouw 
van Godelieve (dochter van Remi). Verder aanpalend op 
het stuk land langsheen de Fortstraat, staan de woningen 
van de kleinkinderen: Bert (Vereecken) en Annemieke 
(Vereecken), die samen is met Marc Boënne. 
Godelieve: “Er komt hier nog wel wat verkeer door dat naar 
het containerpark moet. Maar verderop is het drukker. 
Het sluikverkeer vanuit Haasdonk kan op de Heirbaan niet 
meer verder omdat de gevangenis er staat. Ze komen nu 
via Biestraat, Priemstraat, Poenjaardhoekstraat tot in de 
Fortstraat om zo langs Schaarbeek de E17 te bereiken. Maar 
ja, waar is het niet druk?” 

François en Andrea Rosiers-Verhofstede

François en Andrea hebben 33 jaar een landbouwbedrijf 
geleid in de Priemstraat. Hun twee zonen Kristof en Thomas 
namen het bedrijf over. Van hun vier zonen is enkel de 
jongste zoon nog thuis.
“Als er een jong koppel op de hof komt dan moet je als 
ouders een beslissing nemen en het bedrijf verlaten. Dat 
is zo, je moet daar wijs in zijn. Er is een ti jd van komen en 
gaan. Ofwel ben je een koppigaard en blijf je, maar dan 
komt er ruzie van. Dat is toch zo? Weet je, het is de 7de 

generati e die de sti el verder zet. We wonen hier sinds 21 
november 2013”, vertelt François. Zijn hart klopt nog steeds 
voor de landbouw. Elke dag rijdt hij naar de Priemstraat. 
“Niet om me te moeien, maar om toch nog wat werkjes op 
te knappen. Wat zit ik hier te doen? Ik moet wel voorzichti g 
zijn, want ik sukkel al lange ti jd met mijn rug. Zwaar werk zit 
er niet meer in.” Andrea kan zich in huis goed bezighouden. 
De vader van François, Jerome Rosiers(85 j), komt elke 
dag mee-eten. “Verhuizen is niet simpel, het is wel even 
wennen maar het is hier goed. We wonen slechts 1200 m 
van het ouderlijke erf. Dat heeft  François eens afgemeten 
met de auto. Ons buurvrouw Marie-Louise is een tof mens. 
Daar hebben we veel aan.“ François vertelt verder over het 
succesvol verzet tegen de planning om grootschalig serre 
bouw te realiseren op de Poenjaard. Dan wordt hij boos op 
al wie de landbouw in de steek heeft  gelaten ondanks de 
vele beloft en. Het landbouwleven krijgt rake klappen. “Weet 
je dat we voor een kg varkensvlees 0,90 euro ontvangen? 
Wat koop je daar nog voor  als je naar de supermarkt gaat? 
Er is geen afzet meer sinds het invoerverbod van Rusland. 
De boer wordt in de steek gelaten. Men zet ons het mes op 
de keel.” 

Op de foto: Marc Boenne, Wim Vereecken, Godelieve Van Broeck, 

Remi Van Broeck

Fotoclub Lichtkunst van Melsele mag vanaf nu  

Koninklijk genoemd worden. Je ziet een foto van de 

groep in Bombardon op pag 4 bij foto’s die geschiedenis 

maken.

Deze Bombardon is de laatste van 

2O14. Vanaf nu kan je opnieuw 

abonneren voor de nieuwe jaargang 

van 2O15. De prijs blijft dezelfde. 

We kunnen dit doen door de inzet 

van vele vrijwilligers. Bedankt en 

jij natuurlijk ook , beste lezer,  voor 

je vertrouwen. 
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De kerstmarkt was weer een topper. Massa volk en 

tevreden inrichters. Alles verliep rustig zoals het op een 

kerstmarkt hoort.  En alle drankjes smaakten super. Het 

bezoek aan Briels was ook massaal. In deze Bombardon 

vind je  wel een foto van het gebeuren.
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Sierschouwen Gaston Van Bogaert en zoon Wim.

In de Fortstraat heb je het familiebedrijf van Gaston Van 
Bogaert. Het is Wim, de zoon, die komt poseren voor de 
foto. “Zie dat de vlammen er bijstaan.” lacht hij. Na de 
foto is hij alweer verdwenen om een vertegenwoordiger te 
woord te staan. Het bedrijf sluit ti jdens de kerstvakanti e en 
de laatste namiddag wordt vrij gehouden voor een drankje 
en een hapje. Dat is een traditi e van het bedrijf dat al meer 
dan 50 jaar bekendheid heeft . Dit is grotendeels te danken 
aan haar oprichter Gaston. In de mooie toonzaal krijg je een 
zicht op het aanbod sierschouwen en haarden die werken 
op elektriciteit, gas, hout en bio. De gashaarden maken 
momenteel 75% uit van de verkoop. Er is ook een ruim 
aanbod aan vloeren in natuursteen en keukengraniet. Door 
op beurzen te staan o.a. bati  bouw, wordt het thuisadres 
bekend gemaakt. Gaston en Wim hebben ook een mooie 
website. Je leest er de aantrekkelijke slogan: “Een haard 
naar je aard. De woonkamer is de plek om te onthaasten en 
mooie familiemomenten te vieren.“ Toch erg verleidelijk om 
langs te gaan in de Fortstraat 10? 

Zwijndrecht Fort.

Als kind wist je niet echt wat  “ ‘t fort” eigenlijk was. Er lag water, je kon 
het geen vijver noemen maar wat je ervan gezien had, leek erop. Pas later, 
als je van verre, het weze gezegd, de “echte” ingang had gezien, een plek 
waar je niet geacht werd te komen, ontdekte je dat het eigenlijk om een 
“eiland” ging of hoe moest je dat anders benoemen... waar je verbeelding 
geheimzinnige, licht beangsti gende dingen vermoedde. ‘t Fort had dus een 
binnenin...
Heel mysterieus wat er daar gebeurde. Gedurende de oorlog zag je 
wel eens mensen in de straat die piekerig, geel-rossig verkleurd haar 
hadden. Als je dan vroeg hoe dat zat, kreeg je als antwoord: “die werkt 
op ‘t fort”. Vreemd, wat deed die daar dan? “Muniti e maken”. Nog zoiets 
onheilspellends.
Reden ook voor de mensen uit de omgeving om bang te zijn als de V1 en V2 
bommen op Antwerpen werden afgestuurd aan het eind van wereldoorlog 
2. Er moest er maar eens één op dat muniti edepot vallen!
Maar er ging ook aantrekking van uit. De oevers van de ringgracht waren 
zo’n mooie wildernis. Je kon er probleemloos indianenverhalen beleven. 
Of je voorstellen dat het de brousse was die je in andere avonturen 
tegenkwam. Gedurende de oorlog was het trouwens stropersgebied. 
Het wemelde er van de wilde konijnen. En hoeveel opgroeiende jongens 
hebben er wel niet geprobeerd een vis aan de haak te slaan. Het mocht 
niet, er was regelmati g controle, het vistuig werd kapot geslagen, maar de 
verleiding was wel erg groot.
Toen de Duitsers terugtrokken werd het fort geplunderd. Onwezenlijk. 
Met hier en daar brandend afval, met over en weer lopende mensen die 
de vreemdste dingen meesleurden. Kolen voor de kachel, schrijfmachines, 
parachutezijde... wat dan ook. Het leek een fi lmscène.
Magda Suy

Allemaal blije gezichten op de kerstmarkt  

Dirk en Linda Van Bogaert, 
Ruben en Inez.

Dirk is geboren in de Parmastraat. “Dat is achter  ’t hoekske hier”, zegt hij. In 1996 zijn ze met de familie en de kinderen 
in de Fortstraat komen wonen.  “Het is hier een heel goede straat. Het was wel heel druk toen het rond punt aan de 
tramterminus werd aangelegd.  Nu passeert hier wel wat sluikverkeer als er iets gebeurd is op de E17. Als kind gingen we 
spelen op het stort dat hier wat verder gelegen is. De vuilnisman bracht het vuil met paard en kar. Dat was in de beginjaren 
‘7O .Er was alti jd wel iets aan ’t branden of iets dat smeulde en vuur trekt kinderen aan. We werden toen  regelmati g 
weggejaagd door een man op de fi ets. Hij had een houten been en als kind blijft  dat beeld je bij.  Het fort liet zich horen. 
Het geluid van de sirenes was er bij het begin van ’t werk en bij etensti jd en ook ’s avonds. Daar kon je je klok op gelijk 
stellen. Nu is er enkel nog bewaking. We zijn als kind wel een enkele keer gaan schaatsen op de gracht. Maar dat werd 
streng verboden. “  Ruben, de zoon, is groepsleider bij chiro Sint-Gerolf. “Het is hier een schone buurt, heel rusti g en je kent 
hier iedereen in de straat. Ik zou hier later wel willen blijven wonen.” 

Jos Deckers.

Jos is gehuwd met Godelieve Butsraen. Ze wonen samen 
in een landhuisje dat ‘De Schalmei’ gedoopt werd. Voor de 
inkopen zijn ze op het centrum van Melsele gericht. “We 
zochten iets landelijks. Hier is alles gelijkvloers en ’t is een 
beetje afgelegen van de drukke weg.’t Ja het is hier ook al 
druk geworden. Vroeger ging ik met buurman Michel af 
en toe een pintje drinken in café De Poenjaard. Ik  heb nog 
gevaren als kadet van de koopvaardij op de Mercator. Die 
maakte in 1959 zijn laatste reis. Als het water wat te woelig 
is wordt iedereen zeeziek, zelfs de stoerste zeebonk.  Ik 
woon hier graag. Jaarlijks komen we met de buren samen 
voor een etentje. Daar zijn we in 2008 mee begonnen bij 
ons thuis. Iedereen betaalt zijn deel. Dat houdt de buurt 
bijeen.” Marie-Louise Hiel

Marie-Louise Hiel is 83 jaar. Haar man, Michel Cools, 
overleed enkele jaren geleden. Zij is van Zwijndrecht 
afk omsti g. Ze heeft  vier kinderen. “We wonen al 34 jaar in 
de Fortstraat. Vroeger woonden we langsheen de Krijgsbaan 
in dat groot huis dat je beneden bij de spoorwegbrug ziet 
staan. We moesten daar weg. Voor de trein. We waren 
dat daar wel gewoon. Later bleek dat de verhuis niet eens 
nodig was geweest. Maar ik woon hier graag. Mijn kinderen 
komen me helpen. Zolang ik mijn plan kan trekken moet ik 
hier niet weg. Ik ben onlangs geopereerd aan mijn knie. Die 
is goed genezen. Ik doe mijn boodschappen in het dorp.  Ik 
ben wel lid van Femma Zwijndrecht. Ik kom vandaar, wat 
zou ik op nu  nog overstappen naar de afdeling in Melsele? 
Mijn leeft ijd is er. Ik woon hier graag en ik heb goeie buren. 
Het is hier druk op de uren van ’t werkvolk. Soms rijden ze 
hier als gekken. Mijn buurman heeft  dit al gemeld aan de 
politi e. De ti jden zijn te snel veranderd. Ik heb een oorlog 
meegemaakt. Maar ja, we moeten mee met onze ti jd. ’t Is 
wel een beetje te vlug gegaan.”  In de straat balken de ezels 
als ik voorbij fi ets. Vriendelijk is hier iedereen. Echt waar.
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‘t Dorp is van iedereen - een 
verhaal dat nooit stopt.
Het is een donderdagnacht in november en ik fi ets van het jeugdhuis Djem terug 
naar huis. Alles is er veranderd denk ik, na 15 jaar afwezigheid. De rollen zijn net 
omgekeerd. De jeugd zit nog steeds op dezelfde (schijnbaar onverwoestbare) 
krukken als ik toen, maar nu ben ik ‘de oud-Djemmer’. Het interieur is veranderd, 
uiteraard, je mag niet meer roken en de toepen-biljart is weg. Maar op het tweede 
zicht is alles hetzelfde. Er hangt een taplijst met vrijwilligers, iedereen babbelt 
gezellig rond de tafeltjes terwijl iemand plaatjes draait. Correcti e: muziek afspeelt 
(of is vinyl terug in?). Met weinig moeite zie ik mezelf terug dansend op een fuif, 
soms vrijdag én zaterdag, op de smerige vloer, glad van het gemorste bier, zoals ook 
velen voor mij deden en ongetwijfeld na mij nog zullen doen. Ik fi ets naar huis met 
een glimlach op mijn gezicht, genietend van de nostalgie die me overspoelt. Ja, ik 
geniet van onder vrienden zijn,en ja, ik prijs me gelukkig dat alles zo dichtbij is. Ik 
voel me terug jong. 
Wat deed ik daar toch vier avonden in de week, soms direct na het avondeten tot 
in de late uurtjes? Ik kon de wereld aan, dat was een feit. In de veilige omgeving 
van ons jeugdhuis maakte ik vrienden. Uren werd er verteld, geluisterd, gelachen, 
gefeest.
Ik studeerde en werkte deels in Antwerpen. Toch was Melsele steeds het 
middelpunt van mijn acti viteiten. Amateurtoneel in ‘t Kot, de fanfare in 
‘t Parochiehuis, de turnkring in de kleuterschool, het jeugdhuis Djem, de 
aardbeifeesten, vissen op d’ Half Maan, snoep uit de Melba. Allemaal beelden die 
ik heb opgeslagen en die een verhaal vertellen. Als mijn papa vertelt zijn er nog 
meer verhalen, plekken die er wel of niet meer zijn, mensen die ik niet meer ken. 
Ik wil niet dat ze verloren gaan. Ben ik té nostalgisch? Ik ontken het niet. Hoe dat 
komt, vraag ik me soms wel af. Ik ben schrijfster. Verhalen voeden mij en ik verslind 
ze. Mijn grootouders vertelden me over de oorlog, over hun leven in ons dorp 
onder dezelfde kerk en over mijn ouders, hoe alles was en hoe ze opgroeiden. Ze 
brachten hun herinneringen voor mij opnieuw tot leven en ik sloeg ze op in mijn 
hoofd. 
Ook mensen die me voor de Bombardon vertellen over hun straat, de buren, 
familie, hun herinneringen blijven in mijn hoofd. Mensen die niét willen praten over 
hun verleden omdat het te veel pijn doet: ‘Nu nog niet, misschien later’. 
Ieder heeft  zijn eigen verhaal, ook de verhalen van u, nu, zijn onschatbaar. Schrijf ze 
op, of laat ze opschrijven. Kinderen zullen ze lezen als ze er ti jd voor hebben, ooit. 
Vertel je verhaal, stuur het me. Misschien maakt het mijn verhaal compleet. 
Sinds ik schrijf voel ik me gelukkiger. Het was een té belangrijk punt op mijn lijstje, 
(je weet wel, wat ik nog wilde doen voor mijn tachti g en simpelweg ontdekte na 
het eten van torti llas uit de Aldi). Ik nam de stap en heb die verlammende ‘ja-maar’ 
opzij gezet. 
Kijk, het is eenvoudig: je maakt een lijstje van je wensen en dromen en vult dat 
steeds aan. Gedurende een maand, of langer. Leg het op een zichtbare plaats met 
een pen erbij. Stop het in je handtas, leg het op je nachtkastje of in de auto. En 
permitt eer je om iets ervan te plannen, en te doen. Zonder te twijfelen. Komt in 
orde, toch?

Ik las deze spreuk:

Bijna nooit zie je een vogel in de lucht
zich bedenken, zwenken, terug.

Mooi hé.
Katelijn Van Hove

Wielerploeg De Kadans heeft  
nieuwe uitrusti ng. 
De wielerploeg De Kadans kreeg van haar sponsors een nieuwe uitrusti ng. Die 
werd aan de ploeg voorgesteld ti jdens een heuse show. Voorzitt er Jorn Engels met 
bestuursleden Filip Van Moere (secretaris), Chris Van Bogaert, Jurgen Van Broeck, 
Francis De Baere en Bart Heyndrickx waren fi er om die uitrusti ng te tonen aan 
hun ploeg. WTC De Kadans bestaat al sinds 2006. Toen begonnen ze met 10 leden. 
Momenteel zijn ze met 76 leden. Dit jaar is er ook een damesploeg bij gekomen 
met 15 leden. De leden zijn in hoofdzaak van Melsele. Om lid te worden moet je 
wel een verwantschap met één van de leden kunnen bewijzen. Zo wordt de ploeg 
niet te talrijk, want dat zorgt voor prakti sche problemen. De kalender voor 2015: 
de Muur van Geraardsbergen, een weekeindje samen, een barbecue of teerfeest, 
de kortste ti jdrit van het Waasland en Meilsenkoers. Mathias Maes won dit jaar 
Meilsenkoers bij de -50-jarigen, Heidi Janssens werd winnaar bij de vrouwen, 
Eric Verley is groene truidrager en Francis De Baere is Belgisch kampioen van 
de club. Van een succesvolle wielerploeg gesproken! Trouwe begeleider met de 
bezemwagen is Ward Kennis. Dat mag ook wel eens vermeld worden. 

Zichtbare huisnummers - uw veiligheid?
Binnen het algemeen politi ereglement van de gemeente Beveren worden 
afzonderlijke arti kelen voorzien inzake de verplichti ng voor het aanbrengen van 
straatnaamborden en huisnummers op de huisgevels. Elke woning krijgt door 
het gemeentebestuur van Beveren een huisnummer toegewezen en een model 
hiervan toegezonden. Het gemeentebestuur wenst op deze wijze te bekomen 
dat elke woning wordt voorzien van een duidelijk aangebracht huisnummer. 
Al te vaak merken wij dat het huisnummer aan de woning niet is aangebracht 
of zeer moeilijk zichtbaar is van op de openbare weg. Dit maakt het voor ons als 
wijkdienst moeilijk om de woning te vinden waar we ons moeten aanbieden. 
Dit geldt zowel voor woningen als appartementsgebouwen waar het minstens 
even belangrijk is om ook de juiste naam en het juiste busnummer aan te geven. 
Maar niet alleen als wijkdienst ondervinden wij de nodige hinder door het niet 
of slecht aanbrengen van een huisnummer. Ook andere veiligheidsdiensten 
kampen met hetzelfde probleem.
Deze regelgeving werd niet zomaar opgesteld. In deze korte, donkere dagen 
gebeuren een groot deel van de politi onele tussenkomsten, en dan spreken 
we voornamelijk van zowel de interventi ediensten als huisbezoeken van 
uw wijkinspecteurs, of tussenkomsten van andere veiligheidsdiensten zoals 
brandweer, ziekenwagen en MUG-diensten. Het kan van levensbelang zijn dat 
al deze diensten zo snel mogelijk de woning vinden waar hun tussenkomst 
gevraagd wordt. Indien er te lang moet gezocht worden naar de juiste woning 
kan er kostbare ti jd, die zelfs het verschil kan uitmaken tussen leven en dood,  
verloren gaan. 
Daarom willen wij graag elke Melselenaar oproepen even aan de eigen woning 
nazicht te doen of het huisnummer duidelijk zichtbaar is aangebracht. Is dit 
niet het geval willen wij u verzoeken om hier alsnog werk van te maken. U dient 
zich hierbij te houden aan enkele eenvoudige regels. Het huisnummer dient 
steeds aangebracht te worden op de naar de openbare weg gerichte gevel op 
een minimumhoogte van twee meter boven de rijweg. Indien u beschikt over 
een brievenbus die dichter bij de openbare weg staat is het ook toegelaten, en 
misschien zelfs raadzaam, om het huisnummer hierop aan te brengen. In geval 
van beschadiging, slijtage of verlies dient u zo snel mogelijk het huisnummer 
opnieuw aan te brengen.
Indien u opteert om het klassieke blauwe plaatje met witt e cijfers niet aan 
te brengen omdat u vindt dat het uw huisgevel ontsiert, vragen wij u hierin 
creati ef te zijn maar toch een duidelijk zichtbaar huisnummer te kiezen. Want 
een zichtbaar huisnummer kan uw leven redden!

Uw wijkinspecteurs 
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Foto’s met een verhaal

Honderden mensen brachten stapvoets een bezoek aan het nieuwe Woonzorgcentrum Briels. 

Alom uitgelaten en goedkeurende gezichten over deze prachtige realisatie. In één van de 

gangen ontmoette ik wijlen Frans Briels, statig afgebeeld. Ik merkte ook op zijn gezicht dat 

hij de modernisering van ‘zijn’ rusthuis goed vond.

Solidariteitskoor Resolut zong er alvast, in afwachting van de bewoners, nieuw leven in het 

woonzorgcentrum.  

Maandag 1 december kreeg de weerhaan opnieuw zijn plaats op de zijtoren van de kapel 

van Gaverland. Het hele dak met zijn vele torentjes krijgt momenteel een opknapbeurt. Voor 

het haantje op zijn plaats werd gezet, had een korte ontmoeting plaats met de kleuters van 

Gaverland. Zij mochten met het goud blinkend haantje op de foto. Een historisch moment!

Toneel Aladin en de wonderlamp.

De lagere school  O.L. Vrouw van Gaverland bracht het sprookje van  Aladin en de 

wonderlamp voor het voetlicht. Het optreden ging door in de eigen turnzaal waar een 

prachtig decor was opgesteld. Het was een totaal spektakel van acteren, dans, zang, 

belichting  en muziek. Ruim 100 leerlingen en heel wat  leerkrachten waren sinds september 

aan de slag. En trots dat de kinderen waren, de leerkrachten ook ! 

Onderstroom

Met deze titel rond het thema water, bracht het solidariteitskoor Resolut eind november 

een spetterend concert in het cultuurcentrum Ter Vesten te Beveren. En spetterend mocht je 

hierbij letterlijk nemen, want het koor stond werkelijk in het water. 

Het thema roept op tot respect voor onze planeet. De opbrengst werd geschonken aan 

11.11.11

Geert De Kockere schreef exclusief een gedicht bij dit concert van Resolut:

Elk water moet een onderstroom.

Tegen stilstand. (Die tot berusting leidt.)

Elke onderstroom is beroering, 

geeft beweging.

(Die tot verandering leidt).

Soms moet je stevig staan.

Fotoclub Lichtkunst werd door het gemeentebestuur gehuldigd omdat ze van het Paleis 

de titel ‘Koninklijk’ ontvingen. Zij mogen zich voortaan Koninklijke Fotoclub Lichtkunst 

noemen.  Proficiat De stichter, Antoon Sabot, zou terecht fier zijn.

Jeugdhuis Djem vierde met succes haar 45ste verjaardag. Op de foto zie je de kernleden die 

momenteel verantwoordelijk zijn voor de jeugdwerking. 
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Fijn stof is een probleem, dat heel omvatt end en complex is, met heel wat gevaren voor de 
gezondheid. Dat schetsten we al in de twee vorige delen van deze arti kelenreeks. In België 
alleen zijn er 6 zones met een heel slechte luchtkwaliteit, waaronder heel het gebied rond 
Antwerpen, waar wij een deel van uitmaken. Geen echt lokaal probleem dus. Of toch? 
Kunnen er op gemeentelijk vlak maatregelen worden genomen? Dr. Guido Verbeke van de 
acti egroep Ademloos vindt alvast van wel. “Alhoewel de globale luchtkwaliteit in Europa nu 

beter is dan enkele jaren geleden, lijden steeds meer mensen aan ziekten 

van de luchtwegen en andere ziekten veroorzaakt door de slechte lucht. 

Hoe dat komt: de luchtvervuiling, vooral wat fi jn stof betreft  is een 
lokaal probleem geworden. Het nog steeds toenemende verkeer zorgt 

ook voor de gevaarlijkste vorm van fi jnstof (de allerkleinste parti kels). 
Daarom zou het doorgaande verkeer, vooral diesel- en vrachtverkeer 

uit de woonkernen moeten worden gehouden. Alle bewoning zou zo ver mogelijk van 

gewestwegen moeten liggen, zeker voor gezinnen met kinderen (zie rapport van Child Proof 
op de website van de Gezinsbond) Ik heb vijfentwinti g jaar bevallingen gedaan in de Sint-
Annakliniek in Beveren, ook vlak naast een gewestweg, de N70. Men  had daar vroeger 

dus geen oog voor.Maar de situati e is nauwelijks verbeterd: nog steeds liggen scholen, 
ziekenhuizen, en woongebieden vlak naast drukbereden gewestwegen.“

We gingen op interview bij schepen van milieubeleid Filip Kegels (NVA) en hoofd van 
de milieudienst Eddie Joosen, en bij oppositi elid Geert Noppe (kartel Groen!/sp.a). 
Onze hoofdvraag: ‘Kan een plaatselijk bestuur maatregelen treff en om het fi jn stof te 
verminderen?’

Geen vuiltje aan de lucht ? En nu ? Fijn stof deel 3
Geert  Noppe, gemeenteraadslid van het kartel Groen/sp.a

In februari van dit jaar hebben we het op de agenda 
van de gemeenteraad laten zett en: onze vraag naar 
een acti eplan tegen fi jn stof. We baseerden ons op 
het Atmosysproject, een grootschalig onderzoek van 
alle Vlaamse gemeenten naar de verspreiding van fi jn 
stof, waaruit bleek dat het met de luchtkwaliteit in de 
gemeente slecht gesteld is. Wij vroegen dus een acti eplan 
met maatregelen om het fi jn stof te reduceren, voor 
zover mogelijk, op gemeentelijk niveau. We hadden 

daarbij een aantal heel concrete maatregelen op het oog:
- Buff erbossen langs E17 en E34. Daarbij zou natuurlijk een klein gedeelte landbouwgrond 
verloren gaan. Onze burgemeester is daar geen voorstander van. We pleiten ook voor 
buff ergebieden rond de industrie en rond landbouwbedrijven. Voor deze laatste is een 
buff er verplicht, maar dit wordt vaak genegeerd door de landbouwers. Beveren is een van 
de minst beboste gebieden in Vlaanderen. Dat zou beter kunnen.
- Wat het vervoer betreft  zou het fi etsverkeer nog meer gesti muleerd kunnen worden, en 
het autoverkeer in een aantal gevallen ontraden. Bij het mobiliteitsplan waarvoor nu een 
openbaar onderzoek loopt (nog tot 16 januari nvdr), zijn hiervoor al een aantal maatregelen 
die in de goede richti ng gaan, maar het mag voor ons nog verder gaan. Er wordt nog 
teveel van uitgegaan dat iedereen zich met de auto verplaatst, dat alle vervoersmiddelen 
evenwaardig zijn, en dat er voor allemaal plaats moet gecreëerd worden. Wij zijn er 
eerder voorstander van, in bepaalde situati es, zoals het lokale verkeer, nog meer op 
fi etsen in te zett en. Zo is er bijvoorbeeld geen fi etspad voorzien in de Spoorweglaan, een 
verbindingsweg waar heel veel kinderen naar school fi etsen.
Het is ook een spijti ge zaak dat er geen gedeeltelijke terugbetaling van een Lijnabonnement 
komt. Dat is in Zwijndrecht wel zo, en de tram heeft  daar veel succes. Het doortrekken van 
tram 3 zou natuurlijk ook een goede zaak zijn, maar daar beslist de gemeente niet over. 
- Dan is er nog de kwesti e van het doorgaand vrachtverkeer. Bij het minste incident op de 
E17 of de E34, staan in Melsele de gewestwegen vol vrachtwagens. Wij pleiten voor een 
verbod op doorgaand vrachtverkeer op de N70 en de N450. Er zijn technische middelen om 
dit te realiseren, men moet het alleen willen. 
- Bewustmaking van de mensen is ook een maatregel. Er is echt wel een probleem: i k 
praatt e met heel wat mensen,ook wetenschappers, en ze bevesti gen me dat het probleem 
van fi jn stof hier echt wel heel ernsti g is.

Filip Kegels (N-VA), schepen van Leefmilieu

Schepen Kegels begint het gesprek met te wijzen op de verantwoordelijkheid van de 
burgers. Vaak wordt voor zeer korte verplaatsingen de auto gebruikt: kinderen naar school 
brengen, naar het werk rijden vlakbij en inkopen doen in de eigen gemeente. Hij vindt dat 
de gemeente weinig mogelijkheden heeft  om het fi jn stof terug te dringen. “Het grote deel 
van het fi jn stof is niet afk omsti g uit de gemeente. Mochten we al iets willen ondernemen, 
dan nog liggen de meeste bevoegdheden op federaal, Europees of wereldniveau. “We zijn 
een zakdoek groot, maar tegelijkerti jd in Vlaanderen steeds voorloper geweest”. Kegels 
is geen voorstander om doorgaand vrachtverkeer te verbieden. Vaak is dat het probleem 
verschuiven. Hij mikt eerder op de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur en verwijst 
naar de parallelwegen van de E17, de geplande verbinding tussen de Grote Baan en de 
Expresweg en de Oosterweelverbinding.
In de verstedelijkte gebieden Melsele en Beveren pleit de schepen ook voor meer zone 30 
en straten met enkele richti ng om de doorstroom te verbeteren en de verkeersveiligheid te 
verhogen. Ook de heraanleg van de Grote Baan in Melsele en de Schoolstraat en Dijkstraat 
past in die visie. Hij hoopt dat deze plannen voor 2018 waarheid worden. 
Over ruimtelijke ordening zegt Kegels dat de verstedelijking van Beveren een feit is, dat 
woonbehoeft estudies aantonen dat heel veel mensen hier willen komen wonen, vanwege 
de werkgelegenheid. Op onze vraag of er niet beter meer in de steden wordt geïnvesteerd 
om daar extra woongelegenheid te creëren, zegt de schepen dat er in Beveren ook ruim 
werkgelegenheid is, en dat het verdere volbouwen van Beveren niet echt een groot 
probleem hoeft  te zijn, mits de nodige begeleidende maatregelen. Voor de middenstand is 
zo’n verstedelijkt gebied zeker een groot voordeel.

Dat het probleem van fijn stof niet in 1,2,3 is op te lossen mag hierna wel 

duidelijk zijn. Ondertussen vernemen we juist dat Belgische steden en gemeenten 

de toelating krijgen om lage emissiezones (LEZ) af te bakenen, dus zones waar 

bepaalde types dieselwagens niet meer mogen rijden. En dat het Oosterweeldossier 

weer even in de koelkast zit. Er is nog werk aan de winkel en er moeten keuzes 

gemaakt worden. Of de gemeente hierin ook stappen kan zetten, daar mag je zelf 

over oordelen. 

Hiermee sluiten we normaal deze artikelenreeks af. Maar heb jij nog vragen of 

bedenkingen in verband met het probleem van fijn stof en hoe we daar zelf iets 

aan zouden kunnen doen? Of wil je zelf één of andere actie ondernemen? Je kunt 

reageren op ons mailadres bombardonmelsele@yahoo.com. tel. 03/2524213 (Anne) 

of 0472/860056 (Bram) of schriftelijk op ons redactieadres Kalishoekstraat 177. 

A.R. en B.M.

Eddie Joosen, hoofd milieudienst Beveren:

De Beverse milieudienst heeft  5 meetpunten staan om de fi jnstofwaarden in het oog 
te houden. “Vier vaste posten omsluiten de haven en één post is mobiel, die we elders 
kunnen inzett en”, zegt Joosen. De vier vaste havenposten meten op de lange termijn geen 
overschrijdingen, al meet de post aan de Kallosluis de hoogste waarden, net onder het 
toelaatbare Europese niveau. De mobiele meetpost werd al eens ingezet in Melsele, ter 
hoogte van ‘de Boerenpoort’ op de Grote Baan, maar daar konden geen conclusies uit 
getrokken worden. Joosen is bereid de mobiele post nogmaals in Melsele te plaatsen.
Hij wijst er ook op dat de roetparti kels van dieselmotoren niet de enige boosdoener 
zijn. Ook de verbranding van de huishoudens, de veeteelt, landbouw en industrie zijn 
onderdelen van het ganse fi jnstofprobleem. De milieudienst benadrukt dat sinds een 
aantal maanden ook het verbranden in open lucht volledig verboden is. Geen enkele 
verbranding van groenafval of ander afval is nog toegelaten. Joosen erkent dat de meeste 
gezondheidsproblemen zich echter focussen op de roetparti kels omdat deze drager zijn 
van andere schadelijke stoff en en zo ons lichaam gemakkelijk kunnen binnendringen. Toch 
klinkt hij niet opti misti sch van op het lokale niveau: “Onze initi ati even zijn echter een 
druppel op een hete plaat.” Maar hij gaat er ook van uit dat de maatregelen die de CO2 
uitstoot moeten reduceren ook gunsti ge eff ecten zullen hebben op de uitstoot van fi jn stof.

Eddie Joosen en Filip Kegels
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Estafettediner 
“9120”
Soms kan een fris idee uitmonden in 

een klein initiatief. Dat op zijn beurt 

meer aanhang krijgt en uitmondt in een 

geweldig project. Zo overkwam het ook 

Katrijn Claus. Zij stampte jaren geleden in 

Rupelmonde het concept “estafettediner” 

(dat zijn oorsprong had in Antwerpen) uit 

de grond. De start was bescheiden, met 16 

koppels, en heden telt het initiatief meer 

dan 100 koppels. Eva De Coninck uit 

Melsele kwam met het idee in aanraking 

via haar schoonfamilie. Het idee kon haar 

wel bekoren en in 2013 bracht Eva het 

concept mee naar Melsele. Wat Eva vooral 

aantrok in de formule waren de vele nieuwe 

contacten die men kon leggen tussen de 

deelnemers. Dit op een heel intieme manier 

want je nodigt immers de mensen uit in je 

eigen huis. Het verrijkt ook je sociaal leven. 

Zo sta je plots oog in oog met mensen die 

je van ziens wel kent maar waarmee je nog 

nooit een conversatie hebt gevoerd.

Wat is dat nu eigenlijk dat estafettediner? 

Uw reporter schreef zich een poos geleden 

in met zijn partner. Er konden enkel 

koppels deelnemen die in de gemeenten 

met postcode “9120” wonen. Enkele weken 

voor het gebeuren ontvingen we een mail 

met de mededeling dat we de eer hadden 

het voorgerecht te preparen. Op die manier 

konden we al iets voorbereiden voor de 

bewuste avond.

Toen ik een paar dagen vóór het gebeuren 

de brievenbus ging ledigen vond ik een 

brief van het estafette dinerteam in de bus. 

Die brief mocht onder geen enkel beding 

opengemaakt worden. We kregen het 

bevel de enveloppe enkel open te maken 

op het einde van het voorgerecht. Op de 

bewuste zaterdag kwam de verlossende 

sms binnen dat we ons ten laatste om 18 

uur moesten aanmelden op een adres in de 

Kalishoekstraat te Melsele. Om het allemaal 

wat veilig te houden qua drankverbruik werd 

er aangeraden de fiets te nemen. 

Na een snel kattenwasje komen we toch nog 

net op tijd aan bij het koppel dat het aperitief 

verzorgde. Voor alle duidelijkheid, een 

koppel kan ook bestaan uit 2 goede vrienden 

of vriendinnen. De 2 gastdames van dienst, 

Thalia Braem en Anneleen De Kaey, 

begroeten ons hartelijk. Het is een gezellige 

bedoening en wanneer het laatste koppel 

arriveert, tellen we 4 koppels. We mogen 

proeven van een heerlijk glaasje prosecco 

aangevuld met aardbeiensiroop en uiteraard 

versierd met een lekkere Melseelse aardbei. 

Heerlijke aperitiefhapjes passeren de revue 

en na een uur moeten we al plaatsmaken 

voor het volgende gerecht. Ook Thalia en 

Anneleen hebben een enveloppe gekregen 

en die wordt geopend in het bijzijn van alle 

gasten. In de enveloppe bevindt zich voor 

elk koppel een klein briefje met het adres 

waar ze heen moeten voor het voorgerecht. 

Ieder koppel krijgt een ander adres en de 

koppels van het aperitief zien we niet meer 

terug tijdens de andere gangen. We nemen 

afscheid van iedereen en verplaatsen ons 

huiswaarts want wij presenteren immers het 

voorgerecht.

Om het ons enigszins makkelijk te maken 

hebben wij gekozen voor een eenvoudig, 

koud maar lekker voorgerecht: “Gerookte 

zalm met avocado op een bedje van sla 

geflankeerd met een overheerlijk Spaans 

wit wijntje”. Alles snel klaarzetten is de 

boodschap want 10 minuten later staan de 

eerste gasten al voor de deur. Drie nieuwe 

koppels schuiven aan tafel aan. Weer 6 

nieuwe gezichten en op voorhand hadden we 

een beetje schrik dat er misschien niet veel 

gekletst ging worden omdat er geen band 

zou zijn met de onbekenden. Dat viel reuze 

mee want de meesten aan de tafel ken je wel 

van ziens uit Melsele en onderwerpen zijn 

er genoeg om over te kletsen. Al snel is het 

uurtje tijd dat we krijgen voorbij en worden 

opnieuw de enveloppen opengemaakt. 

We snellen ons naar de Gaverlandstraat 

waar we te gast zijn bij Bert Andries en 

vriendin Liesbet. Ook hier weer een paar 

bekende gezichten en al snel wordt een 

heerlijke ovenschotel geserveerd. Een 

van de gespreksonderwerpen gaat over 

allergieën. Ook hier wordt rekening mee 

gehouden tijdens het estafette diner. In 

tegenstelling tot het concept in Rupelmonde, 

waar men eet wat de pot schaft, heeft Eva 

toch rekening willen houden met allergieën 

en eetgewoonten. Op voorhand kan je 

doormailen waaraan je allergisch bent 

en of je al dan niet vegetariër bent. Het 

einde nadert en alweer worden enveloppen 

geopend. 

Snel de fiets op en op een gezapig 

tempo fietsen we naar de Spoorweglaan 

waar Joris De Lamper en vriendin Elke 

als gastkoppel fungeren. Joris en Elke 

zijn niet van Melsele afkomstig maar 

gebruiken de woning van een goede 

vriend om mee te doen met het concept. 

Opnieuw wordt onze Melseelse trots 

“eirebezen” bovengehaald en geflankeerd 

met een bolletje ijs van de befaamde 

Cremerie Chantal uit Rupelmonde. 

Gastheer Joris mismeestert de Senseo 

zodat we ons bakje troost op onze 

buik kunnen schrijven. Gelukkig doet 

een pittige whisky het voorval al snel 

vergeten. Na een leuk gesprek met een 

bouwlustig koppel komen we aan het 

einde van de avond.

We krijgen een anagram voorgeschoteld 

en een slimmerik meent het woord 

‘Smoutpot’ in het anagram te vinden. 

Dat lijkt erg aannemelijk en met de 

andere 3 koppels rijden we richting 

“Café de Smoutpot”. De oplossing bleek 

correct want ook andere koppels van het 

estafettediner komen aangesneld. Dit is 

de estafettediner ontmoetingsplaats voor 

de avond. Het café zit al snel vol met alle 

koppels van het estafettediner en er wordt 

rustig voort gekeuveld zoals het al gans 

de avond was. Moe maar voldaan trekken 

we huiswaarts en kijken we terug op 

een geslaagde avond. Enkele dagen later 

ontvangen we een nieuwe mail van het 

estafettediner team. We worden allemaal 

bedankt en vriendelijk uitgenodigd voor 

een volgende editie op zaterdag 16 mei 

2015. 

Geïnteresseerden die ook wel eens een 

keertje willen meedoen, kunnen steeds 

terecht op het volgende mailadres: 

estafette9120@hotmail.com 

Collegezitti  ngen 
gemeente Beveren
20 oktober
- Het college gaat in beroep tegen 
de beslissing van de provincie om 
projectontwikkelaar Matexi toe te laten de 
bomen en struiken te rooien in de Meersen.

3 november
- Het college gaat akkoord om een 
verzustering aan te gaan met een andere 
stad of gemeente. In de eerste plaats wordt 
richti ng Polen gekeken.

12 november
- Melsele is een vereniging rijker: het 
amateurtoneelgezelschap Melba treedt 
offi  cieel toe tot de gemeentelijke 
cultuurraad. Melba is een leuke verwijzing 
naar een voormalige kruidenierswinkel in 
de Sint-Elisabethstraat, maar staat nu voor 
Melseels Bijzonder Amateurtoneel. 

17 november
- De onveilige situati e op het kruispunt van 
de Kalishoekstraat en Dambrugstraat aan 
het voormalige postkantoor dwingt het 
bestuur om een verkeersstudie te laten 
maken voor Melsele.

24 november
- In het centrum van Beveren verdwijnen 
de stenen piramides uit het straatbeeld. 
Na de uitspraak van de rechter in een 
geval van burgerlijke aansprakelijkheid na 
een ongeval doet het gemeentebestuur 
dit om nieuwe klachten te vermijden. 
Concreet zullen de 30 piramides in de Oude 
Zandstraat verdwijnen. Ook de 18 piramides 
die het fi etspad van de baan afschermen 
op de Grote Markt verdwijnen en worden 
vervangen door stalen sierpaaltjes.
- De geplande voetweg tussen de 
Pauwstraat en het fi etspad ‘de Gentboog’, 

naast de spoorweg, heeft  alle juridische 
bezwaren overwonnen. Er was commentaar 
op gekomen omdat dit de historische 
Smiskenswegel negeert en niet geschikt 
maakt voor fi etsers. De ontwikkeling zal nu 
kunnen gebeuren.

De gemeenteraad
25 november
- De gemeenteraad heeft  6 bouwgronden 
toegewezen in de verkaveling Haegemolen 
tussen de Perzikenlaan en de Pauwstraat. 
Later zullen ook de andere kavels te koop 
worden gesteld aan de bevolking, volgens 
het gemeentelijk reglement.
- De raad discussieerde over het ontwerp 
van mobiliteitsplan van de meerderheid. 
Het openbaar onderzoek is gestart op 
15 december en inwoners kunnen hun 
bezwaren indienen tot 16 december ’s 
middags. Het plan is terug te vinden op 
de gemeentelijke website. Groen-sp.a gaf 
het ontwerp alvast een onvoldoende. De 
oppositi eparti j mistt e onder andere een 
verbod op doorgaand vrachtverkeer in de 
woonkernen en te weinig zone 30.

16 december
- Klassiek beeld op deze raad: meerderheid 
tegen oppositi e werd de begroti ng 
goedgekeurd. OpenVLD en Groen-sp.a 
legden uitvoerig uit waarom ze tegen 
stemden en hadden vooral kriti ek op het 
geplande nieuwe administrati ef centrum. 
Het Vlaams Belang maakte er zich heel 
gemakkelijk van af: een zinnetje en dan 
tegenstemmen. De fut is er bij die parti j wel 
echt helemaal uit.
- Vier nieuwe straatnamen voor onze 
gemeente: Geuzenlaan en Willem Van 
Oranjelaan in de verkaveling in de 
Farnèselaan, Haagmolenstraat aan de 
insteekweg in de Snoeckstraat en de 
Vogelkerslaan tussen de Pauwstraat en de 
Perzikenlaan.

Het hoekhuis op de Grote Baan aan de verkeerslichten wordt afgebroken. De gemeente 

deelde mee dat dit mogelijks in 2015 zal gebeuren. De achterbouw blijft behouden.

Dikste boom van Beveren, dikste boom van Melsele

In mei deed de milieuraad van Beveren een oproep om 
samen op zoek te gaan naar de dikste boom van Beveren. 
Deze acti e wou de aandacht vesti gen op oude bomen, levend 
erfgoed in onze gemeente. Half december is dan eindelijk 
bekend gemaakt wat de dikste boom is van Beveren, en van 
de 7 deelgemeenten afzonderlijk. 
De dikste boom (buiten de parken Cortewalle en Hof ter 
Saksen) is een gewone plataan in de Lijsterbessenlaan in 
Beveren, met een dikte van 5m40, gemeten op een hoogte 
van 1m.  Ga maar eens kijken. 
De dikste boom van Melsele is de oude knotwilg in de Kleine 
Beekmolenstraat. (Zie foto) We plaatsten er al eerder een 
foto van in onze reeks ‘Bomen in Melsele’, (Bombardon 
januari 2008, nr. 138). Hopelijk gaat deze taaie rakker nog vele 
jaren mee…Wil je meer weten over de acti e ‘Op zoek naar de 

dikste boom’? htt p://www.milieuraad.be/uploads/7575MR BomenBeveren 2014.pdf . 
En bedenk: de dikke bomen van de toekomst moeten nu geplant worden. Idee voor een 
origineel nieuwjaarsgeschenk? 
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      1914-18 TEN

      OORLOG

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat 

‘De Grote Oorlog’ begon. Ook uit Melsele 
werden jonge mannen gerekruteerd om 

naar het front te gaan. Robert Janssens 
zocht uit wie ze waren en waar ze 

terecht kwamen. Hij schreef een relaas 
van die vier jaar bijeen, dat we hier in 

verschillende afl everingen opnemen. Een 
stukje lokale geschiedenis in een ruimer 

kader.

In vorige afl everingen werd de situati e van 
de legers in de loopgraven en aan de IJzer 
beschreven. In dit nummer gaat het over 
de bevoorrading. In een oorlog zijn alleen 
maar verliezers.

Op zee en de bevoorrading.
België had de oorlogsmarine in 1862 
opgedoekt. Vanaf augustus 1914 werden 
er in allerijl militair ogende marine 
eenheden opgericht, dit met vele interne 

problemen. Voor de bevoorrading moest 
België uitwijken naar Franse havens. 
België wilde de haventrafi ek zelf beheren 
en kreeg hiervoor in Calais de westelijke 
zone van de haven en de omgeving van 
Gravelines in beheer. Militairen die in het 
burgerleven zeelieden waren, hebben in 
korte ti jd de haven aangepast, nieuwe 
kaden aangelegd, pakhuizen gebouwd en 
de havenacti viteit succesvol gecoördineerd. 
In de basissen Calais-Gravelines werkten 17 
000 militairen aan een hels tempo om de 
levensbelangrijke transporten voor het leger 
in goede banen te leiden. De schepen die in 
onze kuststeden in beslag genomen waren 
en onze handelsvloot, behoorlijk verzekerd, 
zorgden voor de verbindingen over zee 
zoals met de kuststeden van Frankrijk, 
Congo, Engeland, Noord- en Zuid-Amerika, 
de haven van Rott erdam, voor de aanvoer 
van grote hoeveelheden goederen zoals 
steenkool, stookolie, granen, paarden en 
haver. In 1917 had het Belgisch leger 42 000 
paarden in dienst! Ook het transport van 
gewonden en manschappen was belangrijk. 
Het vervoer naar het front verliep verder 
via de spoorwegen en de waterwegen. Een 
succesvolle operati e die na de oorlog niet 
naar waarde werd geschat.
Dienstplichti ge brigadier De Strooper 
Frans,35 jaar, Regiment CT 4 DA/ 3de 
Compagnie/Vervoerkorps, +18-03-1917 
dodelijk ongeval in Guines nabij Calais. 
Stedelijke begraafplaats Nord, Belgische 
Militaire begraafplaats, secti e 9, rij 1 d.d. 
16-02-1925.Hij woonde op de wijk Briel te 

Melsele. 

In Noord-Frankrijk waren er ook de 
opleidingskampen voor soldaten en 
offi  cieren, muniti efabrieken, werkplaatsen 
voor het herstellen van legermaterieel en 
voertuigen, bakkerijen enz.
Het Amerikaans steuncomité, Amercan 
Commission for Relief in Belgium 
(CRB), kocht levensmiddelen voor de 
burgerbevolking van België en Noord-
Frankrijk en organiseerde het vervoer 
ervan naar Europa door de nodige schepen 
te bevrachten. Het Nati onaal Comité voor 
Steun en Voedselverdeling was in België 
verantwoordelijk voor de eerlijke verdeling 
van de levensmiddelen zoals: meel, tarwe, 
maïs, rijst, spek, vlees in blik, koffi  e en 
zeep. De bezett er liet deze regeling toe 
als het vervoer via neutrale havens zoals 
Rott erdam ging. Door de verslechterde 
oorlogsomstandigheden wilden de reders 
geen schepen meer inzett en voor het 
steuncomité CRB. Door een wet kreeg de 
Belgische regering het recht om schepen 
van Belgische reders ter beschikking te 
stellen van het steuncomité CRB. De 
Belgische schepen transporteerden in de 
periode 1 februari 1916 tot 31 december 
1918 een volume van 1 213 028 ton 
levensmiddelen van Noord-Amerika naar 
voornamelijk Rott erdam. Van daaruit ging 
het voedsel naar België.
Zodra de oorlog uitbrak had onze 
handelsvloot met personeelsgebrek 
te kampen. Zeelieden die niet waren 
gemobiliseerd namen dienst in 

buitenlandse legers omdat de soldij hoger 
was en anderen kwamen na een reis niet 
meer opdagen omdat de risico’s op zee te 
groot waren. Om het personeelstekort op 
te vangen werden Belgische beroepszeelui 
van het front weggeroepen om te worden 
ingezet op onze handelsvloot.
Soldaat matroos oorlogsvrijwilliger De 
Coen Frans, 21 jaar, + 06-04-1918 op 
de Noordzee, stoker op het vrachtschip 

“Ministre De Smet de Nayer” ex-Luise 
Mensell. Op weg van Rott erdam via 
Engeland naar New York liep het schip 

op een mijn d.d. 06-04-1918 en zonk 
ten noorden van de Doggersbank 

in de Noordzee. Er vielen twaalf 
bemanningsleden. Hij woonde in de  

Dorpsstraat te Melsele. 

Vanaf 1917 ontketende Duitsland een 
grote duikbotenoorlog. De geallieerden 
probeerden de verliezen te beperken 
door in konvooi te varen, dieptebommen 
te gebruiken, de koopvaardijschepen 
te bewapenen en arti lleristen aan de 
bemanning toe te voegen. Toch verloren ze 
in 1918 nog 300.000 ton per maand. Vooral 
het fl otti  elje Flanders van de Duitsers 
sti chtt en veel onheil vanuit Zee-Brugge en 
Oostende. De geallieerden probeerden 
deze havens te blokkeren met schepen, 
vol geladen met stenen, te laten zinken 
in de vaargeul , de zinkschepen. De derde 
poging om Zeebrugge te blokkeren lukte 
op 22 april 1918. Oostende werd op 10 mei 
geblokkeerd met zinkschepen.

Na honderd jaar eindelijk 
nieuws van het front
In Scherpenheuvel werd bij de verbouwing van een huis, enkele maanden geleden, 
onder een plankenvloer, een postzak gevonden met 175 brieven en kaarten. Ze werden 
op 14 en 15 augustus 1914 geschreven, bij het begin van de oorlog. In dat huis woonde 
toen waarschijnlijk een postbode die de zak verborg en op de vlucht sloeg voor het 
oorlogsgeweld want in die dagen werd er in Halen, bij Diest een zware veldslag geleverd. 
70 brieven werden geschreven door soldaten en waren bestemd voor het thuisfront. 
Later bleek dat veel van die soldaten kort nadien zijn gesneuveld. Hun post zou pas 
honderd jaar na datum aankomen. We kennen het verhaal dank zij Arnoud Hauben die in 
Iedereen Beroemd elke week een brief aan de nabestaanden bezorgt.
Eén van de briefschrijvers is een man uit Melsele, Alfons Verheggen. Hij schreef een brief 
aan zijn ouders die op de Es woonden.  
“Het is allemaal een eigenaardig toeval”, vertelt Paul Verheggen(foto), een achterneef die 
op de Puiput woont. Paul wist wel van het bestaan van die grootnonkel, maar zijn vader 
had er weinig over verteld. “Een paar maanden geleden is ons moeder gestorven en bij 
het leegmaken van het huis, kom ik op het doodsprentje van Alfons. En precies in die 
dagen krijgen we bezoek van Freddy Buys, van de Heemkundige kring Beveren, die het 
verhaal en de kopieën brengt van de brief van mijn grootnonkel Alfons Verheggen.” 
Soldaat Verheggen schrijft  dat ze sinds donderdagnacht (13 augustus 1914) aangekomen 
zijn in Diest. Ze moeten de wacht optrekken en het is er erg gevaarlijk, maar met hem 
gaat het goed en hij is niet bang. Hij hoopt dat thuis ook iedereen goed gezond is en 
dat ze de moed erin houden. Van een soldaat uit Gent, hebben ze vernomen hoe wreed 
de oorlog is en dat er in Luik en Namen veel soldaten sneuvelden. En ‘Ik kan wel 5 of 
6 brieven schrijven dat er zoveel verdriet is onder de burgers in de streek.’. De soldaten 
krijgen eten van de Diestenaren, maar hij vraagt zich af hoelang dit nog kan. Zijn brief 
eindigt met de goede raad: geloof niet alles wat ze in de gazet schrijven en hij hoopt 
snel een briefj e van thuis te ontvangen. Dat briefj e komt er nooit want Alfons Verheggen 
sneuvelt, 9 dagen later, op 24 augustus 1914. Hij wordt eerst begraven te Rotselaar. Nu 
rust hij op de militaire begraafplaats van Veltem-Beisem. Hij werd in Bombardon eerder 
vermeld in de reeks van Robert Janssens.
En of Paul Verheggen nu ook op de tv zal komen en voor het oog van de camera de 
brief zal horen voorlezen? “Nee”, zegt Paul, “wij hebben geen echt verhaal over die 
grootnonkel. Ik kreeg wel telefoon van Iedereen Beroemd, maar ze konden er geen 
televisieverhaal van maken. De originele brieven blijven samen in Scherpenheuvel. Dit 
behoort nu tot onze familiegeschiedenis.”

Herabonnering Bombardon.
Met nieuwjaar zijn we er weer. “Wat? Hoe?  Komen jullie ‘nieuw jaarke zoete’ 
zingen?”  In zekere zin wel. We vragen je een kleine bijdrage te doen voor het 
abonnement op Bombardon van 2015. Een bedrag van 4 (vier) euro. Als je Bombardon 
per post krijgt betaal je 6 euro. Dat is voor onze abonnees die buiten Melsele wonen. 
Voor dit lutt ele bedrag krijg je 6 nummers in de loop van het nieuwe jaar. Waarom 
zou je abonneren? Doodsimpel, omdat Bombardon boordevol nieuws zit van Melsele.   

Bovendien maakt hij je vrolijk en goed gezind. De dorpskrant is kriti sch, daar heb je 
gelijk in, maar met  humor , maar nooit kwetsend. Bombardon is eigenlijk zoals het 
leven: vol emoti e, passie en een beetje chaos. En het voornaamste: in Bombardon 
is iedereen beroemd.  Weet je dat sommigen  hem niet kunnen missen ? Gelijk 
hebben ze, als ze na twee maanden bij de redacti e informeren waar hij blijft . Heel erg 
bedankt voor zoveel  vertrouwen, aandacht en steun. We zien je terug eind februari 
met nr.1 van 2015
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We klinken mee op het nieuwe jaar ! Dat het iedereen goed ga!

Bij de winterwende vouwen we het voorbije jaar in vrede dicht. (Alweer) een levendig bombardonjaar 

met reflecties over onze warme, nabije samenleving in en rond Melsele. Bombardon wil die blijvende 

band verder onderhouden en rijkelijk voeden; verhalend, onthullend, sappig grappig en kritisch. 

Zeg nu zelf, het is toch een heerlijk moment zo om de twee maanden, om rustig achterover te 

leunen met een verse Bombardon en de tijd even ‘zwart-wit’ stil te zetten met de blik op Melsele. 

Zalig! Alhoewel, het digitale tijdperk is ons niet meer vreemd. Sinds enige tijd voegen we kleur bij 

Bombardon via onze facebookpagina: ‘Bombardon’. 

De redactie wenst iedereen een vreugdevol en boeiend 2015, en wie weet verwelkomen we dit jaar wel 

onze duizendste abonnee…  

Een poëtische klank om het allemaal  nog eens samen te vatten:

HIER

Iemand moet het zeggen

dat het gras hier groener

het landschap lieflijker

soms landerig lamlendig is.

Maar altijd het onze.

Uit de buik van de rivier

deinen dagen en nachten

weerkerende zekerheden

een aardappelveld in september

het filigrein van canadablaren

de nauwelijks inkt van bolsters.

Het cyclische geeft houvast

de tijd wordt een hak gezet.

Seizoenen drijven in de lucht

voorbij. Alleen de liefde

water in de poel

staat in het hart

tot op de bodem stil.

We wiegen het gras

wolken ademloos van steen.

Iemand moet het zeggen

dat deze aarde menselijk

dat deze aarde wenselijk is.
Lut De Block

Het ganse team vrijwilligers van Wereldwinkel Melsele 

wenst alle Bombardonlezers een (h)eerlijk nieuw 

jaar. Na onze geslaagde beurs van 6 en 7 december 

in de kapel van OC Boerenpoort ( een uitstekende 

locatie voor onze mooie producten) kan je voor een 

uitgebreid gamma terecht in Wereldwinkel Melsele 

(Dambrugstraat 3). Op zoek naar een eerlijke wijn voor 

een nieuwjaarsreceptie of feestje? Bij ons kan u alles 

in depot bestellen, en gratis wijnglazen gebruiken. 

Tevens hebben wij naast onze wijnen ook een ruim 

assortiment fruitsap, waarvan het guavesap onze laatste 

nieuwe aanwinst is. Het is een exotische mix van 

guave en ananas, zonder toegevoegde smaakstoffen 

en kunstmatige kleurstoffen. Verder heb je de keuze 

uit twee schuimwijnen: De Sensus brut rosé, een 

frisse schuimwijn met een elegante paarsroze kleur 

en de Raza brut torrontés, deze laatste heeft een bleke 

goudkleur. Je vindt bij ons ook de nodige zoutjes of 

zoetjes om het helemaal af te maken. Kortom kom 

zeker eens een kijkje nemen, dat kan op woensdag van 

9:30 tot 12:30u, op vrijdag van 14:30 tot 17:30u en op 

zaterdag van 9:30 tot 12:30u. Welkom! 

Zondag 11 januari van 10u tot 
17u: 5de editi e ‘Ganzondag’
Afspraak op zondag 11 januari 2015, doorlopend van 10u 
tot 17u. Plaats: Infokeet, Zoetenberm 6A, 9130 Doel. De 
infokeet is gelegen op het kruispunt van de Westlangeweg 
en de Zoetenberm. Op het programma staan: 10:15 
vrijlati ng gerevalideerde vogels door VOC Kieldrecht, (kan 
niet doorgaan bij slecht weer), daarna korte en lange 
begeleide wandelingen door de polders, fi lmprojecti es, 
dranken en hapjes.

Dinamo Djem doet het goed in de kompetitie van het Land Van Beveren. Op de foto:;bovenaan van links naar rechts: Luc Andries, 

Koen Maes, Toon Van den Eynden, Daan De Coninck, Koen Vyt, Tim Van Raemdonck, Bert Andries, Chris Van Bogaert, Jan 

Bryssinck, Ruben De Witte, Davy Van den Nieuwenbriel, Jan De Coninck, Mario Van Daele, Pieter Martens en Wim Meeuwes. 

Onderaan van links naar rechts: Stefan Adriaenssens, Arno Braem, Jasper de Beleyr, Frederic Volders, Willem Buytaert, Bram 

Massar, Maxim Helincks en Tom Jacobs.  En wat een lucht ! Formidabel.

Een vreugdevol en boeiend 2015

Foto Maria Van Esbroeck

Lichtsjes

Da oudetoch nie veur meugelek! Tjoar is wirral bekan 
uit en ti s pesies nog mar zjuust begost. De dauge zijn op 
ulder kursten, ze gaumar niemer open en dicht. Dermee 
zitt ewe nau in tputt eke van de winter, mar twil nie koud 
woaren. Doonker wel! De doonkerste wekevan tjoar. 
Zeker at zoewa bewolkt is liktt a ost guuldendag auved. 
Mar tegen den doonkeren wetewel een oplossing. In 
Meilsen woën vriendelek volk datt e meinsen die passeren 
op straut, giëiren wa wil bijlichten. En das amets wel 
noeëdig zeker op plotsen werdatt en trotwoar nie eff eligt. 
En dassijn der veel! Mar goed, de meinsevaMeilsen 
ein egoedart. Bijlichten zeikau! Gev’tem! Lichtsjes aun 
de gevels, langseen de kornis, in de boëmen, aan de 
wieir, in dofk es vaveur en vanachter, op tkarkplaan… 
Amets zijnda slingers of nett en, of sleen of rendieren of 
nen echte kestal. Zoe wetewe dawe sti llekesaun binne 
moetenblijven en twa gezellig moetemauken inuis. Mar 
hoelank gautt a nog duren? Ze zeigen datt en ellentriek uit 
gaut vallen, of toch misschien. Dassau wel neig ongelegen 
kommen! Zeker nau dawwe veel moetekoken en veel bij 
makoar op bezoek gaun om te fi ësten en oons niemer 
waarmen aun de stoof mar aun de verwarmde vloer, 
de waarme lucht of ne radjatuir. We moete minderen, 
de seinzen zijn op en den ellentriek moetewe gau 
kiëpen in tbuiteland. Giën goei zauk hé. Gelukkig trekt 
de wind een bitsjen aun. Die wind die reken nie en tot 
nautoe keunewe der zeker vazijn datti  j nog wa joaren zal 
meegaun. Meules! Wa houdoons tegen? 

Bekan: bijna
Ulder kursten: hun kortste
Trotwoar: stoep
Gev’tem: begin er volop aan
Kornis: dakgoot
Wieir: haag
nuis: binnen in de woonkamer
Ellentriek: elektriciteit
Nau dawwe: nu we
Kiëpen: kopen
Meules: molens

Ons Melseels dialect, sappig en 

grappig.
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