
Wat moet je doen in een land als Congo waar alle sociale 

voorzieningen gewoonweg ontbreken ? Er is  geen oplossing. 

Maar zuster Agnes De Cock uit Melsele doet er precies hetzelfde 

als mother Teresa in Calcutta deed. Ze is een grote dame, dochter 

van Maria en Theofi el uit de Snoekstraat. Ze is het  type niet dat 
in de kijker wil lopen.  Bombardon plaatst haar in de kijker. Lees 

over haar werk op pag.7
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Zo leeft de Appelstraat
Geschiedenis Appelstraat

Het hoeft  geen moeilijke en historische uitleg te worden om de herkomst van deze straatnaam te achterhalen. De Appelstraat werd 
genoemd naar de ‘Appelwegel’. De Appelwegel was de voorloper van de Spoorweglaan en begon aan de Hazaarddam aan de kerk en 
kwam uit rechtover het café ‘In den Appel’. In 1655 bestond al een herberg met die naam.
Oorspronkelijk maakte de Appelstraat echter deel uit van de Pauwstraat. Die rekte zich uit tot de Breestraat en was dus een zeer lange 
straat. De huidige Appelstraat start aan de rotonde van de Spoorweglaan aan het café ‘de Groene’ om ver over het spoor over te 
gaan in de Breestraat. Pas na de tweede bocht voorbij het Schaliënhuis begint de Breestraat. Naast het Schaliënhuis vinden we in de 
Appelstraat ook nog één van de 15 stati ën van de Oude Beeweg (glorievolle mysteriën – de hemelvaart van Maria) aan nummer 34.
De straat heeft  nog een heel landelijk karakter, zeker over het spoor naar het zuiden van Melsele. De Appelstraat heeft  2 grote 
binnengebieden met weilanden tussen het spoor en de Spoorweglaan en de Genstraat aan de andere zijde. Beiden staan ingetekend 
als woonuitbreidingsgebieden. In de woonbehoeft estudie staan ze als “bij voorkeur niet te ontwikkelen en dus te selecteren voor 
onderzoek voor de lange termijn”.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Amber De Maere, Inge Laureys, 
Joeri De Maere, Maria Schippers, 
Paul Haentjens, Els Haentjens, 
Rachel Govaert en Maria 
Covents.

Als ik zoals afgesproken bij de familie Haentjens aan kom, 
zitten hun buren ook al rond de tafel. Het is hier duidelijk de 
zoete inval. Ze beginnen allemaal met te benadrukken dat dit 

echt een goede buurt is om te wonen. 

Maria S.: “Iedereen kent elkaar, ze komen allemaal langs de 

achterdeur binnen. Als de kleinkinderen hier zijn kunnen ze van 

de ene hof in de andere lopen.”

Maria C., Maria S. en Paul: “Vroeger, toen wij jong waren, 

woonden er nog niet zoveel mensen in de Appelstraat. Van voor 

woonde Cato Janssens, en dan waren er nog enkele boerderijen, 

waaronder het Schaliënhuis. De kasseiweg liep maar tot aan 
de spoorweg, daarna was er een onverharde landweg tot in 

de Breestraat. Het Schaliënhuis was toen ook een boerenhof. 
De ouders van Frans Van Oirschot hebben er nog gewoond, 

Frans is er ‘gewonnen en geboren. Later is het gekocht door 

dokter Adolf Deckers, en sinds enkele jaren wonen er mensen 

uit Antwerpen, die er een bed-and-breakfast uitbaten. Maar de 

oorspronkelijke eigenaar dat was de familie Snoeck.”‘
Rachel gaat eventjes naar huis en komt terug met een oud boek 

uitgegeven in 1955, ‘De oude hoeven in het land van Waas’. 

Daarin staat de Appelstraat nog vermeld als Pauwstraat, en een 

hele uitleg over het Schaliënhuis.
Maria C.: “In het huis waar ik nu woon, woonden vroeger 2

’ jongmans’ en 2 ‘jongedochters’ van hetzelfde gezin, en een 

knecht. Ze waren op den Es gestopt met boeren, maar eigenlijk 

wat te vroeg, zodat ze het niet breed hadden. Ze kweekten zelf 

een varken voor het vlees, en gaven voor de rest bijna geen 

geld uit. Ze gingen elke dag te voet naar de kerk. Omdat ze niet 

gewend waren aan het verkeer, en ze krom gebogen liepen, zijn 

twee van hen verongelukt bij het oversteken van de Grote Baan. 
Triestig!”

Paul en Maria hebben in ’69 gebouwd op een vroeger weiland. 

“We hebben hier een schoon uitzicht: we kijken uit op de 

mesthoop van Jef Van Moer”, zegt Paul lachend. Stilaan 
kwamen er huizen bij, maar volgebouwd is het hier zeker nog 

niet. Momenteel zijn er 22 huizen in de Appelstraat, maar er 

zijn al nieuwe verkavelingen in zicht. 

De meeste Appelstraatbewoners zijn gepensioneerden, waarvan 

er enkele nog een beetje in het klein aan landbouw doen. Maar 

er zijn ook een aantal jonge gezinnen bij komen wonen, o.a. 

Joeri en Inge en hun kinderen. Inge is van Vrasene, Joeri van 

Kieldrecht. Ze kozen voor Melsele omdat Inge hier een job 

vond als onderwijzeres in De Toren. “Ik heb me nog nooit zo 

welkom gevoeld’, zegt Joeri overtuigd. We woonden eerst in 

een nieuwbouwwijk. De sfeer was daar helemaal anders. Hier 
zijn de mensen gewend elkaar te helpen.”

Maria Covents: “Joeri komt mij soms gezelschap houden, 

Rachel is mijn chauffeur, en Maria (Schippers) doet mijn 
boodschappen.”

Paul: “We hebben vele jaren een kerststal gezet in onze hof. 

Drie jaar geleden wou ik daarmee stoppen, omdat het mij te 

zwaar werd. Toen reclameerden de buren: ze zeiden dat het de 

kerststal van de wijk was, en met drie (François Janssens, Jef 

Van Moer en Jos Smet) zetten ze nu elk jaar die kerststal.”
Een memorabel moment voor de straat was toen koningin 

Fabiola op bezoek kwam in de tomatenserre van André De 

Ryck. 
Els: “Ze heeft toen wel moeten wachten aan de bareel, recht 

voor de varkensstallen van René Maes.”

Lees verder op pag.2

De Raad van State schorst het uitvoeringsplan glastuinbouwzone 
Melsele. Het actiecomité, Bombardon en tegenstanders halen 
opgelucht adem. Lees op pag.5

Het Melseels dorpsfeest verliep in een allerbeste stemming. 
Het hoogtepunt blijft nog steeds de verkiezing van 
dorpsburgemeester. Nelis Hiel haalde de sjerp binnen; Zijn 
medestanders namen het sportief op. Sfeerbeelden vind je op 
pag.6



Zo leeft de Appelstraat

Christiane De Coninck 

“Onze straat is een heel mooie straat, maar ontzettend druk door 

het sluipverkeer. Vroeger konden onze kinderen nog op straat 

spelen. De voorbije winter zaten er enkele auto’s in de gracht. 

Er zijn uitwijkstroken maar als je die negeert dan kan je bij een 

kruising in de gracht belanden. We wonen hier van 1970. Er 

passeren hier veel lopers, joggers en fietsers. Die moeten toch 
wel uitkijken.”

Het Schaliënhuis
Het Schaliënhuis is heel bekend in Melsele. Het was destijds 
een pachthoeve en bewoond door de familie Van Oirschot.

Later behoorde deze oude hoeve toe aan Dr. Deckers en werd 

nadien verkocht aan twee lieftallige dames uit het Antwerpse. 

Hilde en Nelly begonnen er, midden een groene oase van rust, 
een bed- en breakfast .

’s Morgens verwennen ze hun gasten met pannenkoeken, 

eieren, rabarbercompote, zelfgemaakte jam, vers brood, en zelf 

geperst fruitsap. Heel lekker.

Jef Van Moer

Jef is geboren en getogen in de Appelstraat (°56) In 1971 is hij 

gaan werken bij Lambers Veevoeders en is nu met pensioen. 

“Het boeren is gedaan. Dat was hier een boerderij van m’n 
ouders; Piet Van Moer en Paula Fyen. In de straat stonden in 
mijn jeugd zo’n 8tal woningen. Vroeger overwinterde mijn 

nonkel René met z’n schapen hier op de hof. In de zomer was 

hij in de polder en kregen zijn schapen onderdak bij Jef Brijs 

in de Kloetstraat. In mijn lege schuur overwintert nu elk jaar 

een grote uil. Ik zie dat aan de braakballen die er liggen. Er 

schuilt ook een kleinere uilensoort. Heel wat mussen vinden er 
ook nestgelegenheid. Ze zitten er heel rustig. Niemand stoort 

hen nog.  Ik ben duivenmelker sinds 1969 en heb momenteel 

zo’n 120 duiven. De Appelstraat was een doodlopende straat 

en aan ’ t Schalienhuis begon een aardeweg die in de winter 
onberijdbaar was. Langs mijn erf  en weiland staan knotwilgen 

die ik om de vier jaar knot. We hebben hier uitstekende buren 

en komen goed overeen. Wat de toekomst voor dit gebied  

gaat brengen weten we niet. Het erf van René  Maes wordt 
afgebroken en ik heb vernomen dat ze de gronden gaan 

verkavelen.” 

Jef bij zijn oude schuur.

Niet bijster ver van de Fortstraat vindt Bombardon een andere, 

zeer interessante sluipweg. De Breestraat – Appelstraat wordt door 

vele dorpsbewoners omschreven als een van de mooiere straten 

van Melsele. Na het lezen van dit artikel kan het wel eens veel 

van zijn charme verliezen. 50 jaar geleden was deze straat niet 

meer dan een modderige weg waar sporadisch een landbouwer 

passeerde. Heden is het een prachtige, alternatieve weg voor 
de verbeten sluipwegenrijder. Vooral tijdens de avondspits kan 

het behoorlijk druk worden in de Appelstraat. Hoofdzakelijk 
de aanhoudende verkeersstroom uit Haasdonk springt in het 
oog. Hoe komt al dat volk via Haasdonk in Melsele terecht? 
Na het bekijken van de landkaart en menig info van verwoede 

sluipweggebruikers wordt duidelijk dat de meeste wegen naar 

de afrit van de E17 in Haasdonk leiden. Omdat de avondfile 
richting Antwerpen op de E17 regelmatig begint vanaf de afrit 

in Haasdonk nemen Melselenaars het hazenpad en gaan eruit 
op afrit 15. Na een omweg langs de Bergstraat, dorpskern van 

Haasdonk, het bochtig parcours van de Melselestraat, Puiput 
en Breestraat doorkruist de vermoeide, werkende medemens de 

Appelstraat. Uiteraard bestaan er ook varianten van dit traject. 

Verder wordt deze weg ook genomen door forenzen die de N70 

vanaf Sint-Niklaas willen vermijden en de wijk nemen naar den 
buiten. We hebben medelijden met de moedige automobilist die 

in tegengestelde richting, probeert tegen de stroom in te rijden. 

Menig uitwijkstrook zal bereden worden en binnensmonds 

vloeken zal plaatsmaken voor luide vloeken. Dan nog maar te 

zwijgen over de autobestuurders die geen kaas gegeten hebben 

van de taal der uitwijkstroken. Beter geformuleerd, diegene 

die niet kunnen inschatten wanneer er een uitwijkstrook komt 

en ostentatief doorrijden tot ze neus aan neus staan met een 

tegenligger. Weer een reden om een potje te vloeken. Wie gaat 

er achteruit moeten rijden? Dilemma’s waar menig automobilist 

mee wordt geconfronteerd als men de “boerenbaantjes” neemt. 

De ervaren gebruiker weet voorts als geen ander de bochten aan 

te snijden en vanaf de spoorwegoverweg in de Appelstraat staat er 

niks in de weg om nog eens het gaspedaal in te drukken alvorens 

alles dicht te slaan aan de rotonde van “de Groene”. Of men zou 
het rempedaal onaangeroerd moeten laten en via de rotonde los 

de Groene binnen rijden. Een optie die tot op heden gelukkig nog 
niet genomen is. Kortom, weer een baantje dat te mijden is tijdens 

de spits! 

Sluipenwegen.

Een vogelparadijs 

De Appelstraat, zowat de grens tussen de bebouwde 
kom en het zuidelijke agrarisch gebied van Melsele, 
heeft aan het begin een uitgestrekte weide, mooi 
ingesloten tussen achtertuintjes van de Spoorweglaan 
en de sierlijke rij knotwilgen rond de hoeve van Jef Van 
Moer.
Tijdens de afgelopen warme julimaand, na het maaien 
van het gras, werd deze weide druk bezocht door een 
massa vogels. ‘t Moet zijn dat er daar wat te pikken viel. 
Merkwaardig en ook aangenaam om te aanschouwen 
was de grote diversiteit aan vogels: zilvermeeuwen, 
kokmeeuwen, kauwen, eksters, merels, mussen, 
houtduiven en spreeuwen (vogels die ik reeds eerder 
had gespot), maar ook kieviten en uit de familie van 
de steltlopers: wulpen en scholeksters. Deze troep 
opvallende wit-zwarte vogels met hun lange rood-oranje 
bek, brachten de weide tot een wemelende drukte en 
overheersten alle geluiden met hun nerveuze tepiet-
tepiet… Jammer dat de zwaluwen ontbraken in dit 
vogeltafereel, want dit was ooit ook hun biotoop.
Hopelijk kunnen we nog lang genieten van dit prachtig 
stukje Melseels landschap en blijft dit uit de greep 
van de verkavelaars. (Patrick Maes, bewoner hoek 
Appelstraat en Spoorweglaan.)

Het begin van de Appelstraat

Ook Jef Van Moer heeft het over de vele vogels op zijn erf.

Dit is een beeld van de leegstaande boerderij van fam.Maes. De 

laatste bewoner was René Maes. ‘Hij had  veel kunnen vertellen 
over de straat en haar geschiedenis.’ zegt Jef. Met heel veel zorg 

onderhield René zijn hofstede en het bijhorende kapelletje aan de 

straatkant.

Dat kapelletje, toebehorend aan de groep van beelden van de ouden 

beeweg van Gaverland, zoekt een nieuw onderkomen. De inwoners 
hebben het er met mekaar al over gehad maar tot nu toe werd geen 

geschikte plaats gevonden.

Met dit beeld van een stoere wilg op het erf van Jef Van Moer 

nemen we afscheid van deze unieke straat in Melsele. Het verhaal 
kon nog langer zijn, maar een fietstocht of wandeling door de straat 
vertelt heel veel en is een aanrader. Nog te doen in de nazomer !

vervolg



Van de kraan af gezien... (2)

Ook in het vorige nummer van Bombardon stond er een foto 

genomen van op de bouwkraan op de werf Briels. Toen ging het 

over de nabijheid van de stad. Deze keer toont de foto, vanuit dat 

(verheven!) standpunt, de dorpskern. Het is een bijzonder helder 
beeld geworden. Iets dat doet denken aan Google Earth. Wedden 
dat wij gedreven op zoek gaan naar ons eigen honk daar in die 

blokkendoos die wij dorp noemen?

Blokkendoos, inderdaad. Het lijkt hanteerbaar. Dat gaat zo met 
dingen die een overzicht bieden. Je bent dan niet betrokken in de 

actie maar kijkt toe en neemt waar .

Aanvankelijk is er het verrassingselement. Misschien roept 

iemand wel: “Daar staat mijn auto!” en hij of zij zou willen 

inzoomen om zeker te zijn. Gevleid, of met een zekere gêne, 
betrapt in zijn privacy. Er zijn allerlei reacties denkbaar. Al goed 
dat je geen mensen kan onderscheiden. Er lijken er op dit uur niet 

veel in de straten te zijn. Een zo stil dorp? Misschien staan in de 

huizen de televisies aan. 

We zien voorgevels en hier en daar iets dat zou kunnen wijzen 

op een achtertuin. Niet veel. Dorpskernen plegen zo gezien nogal 

uit stenen te bestaan. Propere stenen weliswaar, het geheel ziet 

er best verzorgd uit. Maar toch stenen. Van hieruit gezien geen 

“village fleuri”. Een koel dorp?

Wat opvalt: kerk en kerkplein. Hoezeer ze de kern uitmaken. Hun 
centrale positie toont de rol die zij eeuwenlang hebben gespeeld: 

een soort spelverdeler van het leven ter plaatse. Bepalend zowel 

voor de indeling van het dagelijks doen en laten als voor regeling 

en bijstand bij de minder gewone dingen des levens.

Het volk dat hier eertijds op straat liep, was vaak op weg naar de 
kerk. Voor dag en dauw vanuit de gehuchten, zeker op zondag, 

te voet of per fiets, soms een paar keer per dag, naar de mis, naar 
de vespers, of zelfs in de week als er enigszins tijd was. Men 

hield processies en ommegangen, advent en vasten structureerden 

het jaar. Men leefde in een totaal ander ritme dan wij nu. En de 

verbeelding schoot te kort om zich de toekomst voor te stellen 

zoals ze geworden is, die wij “onze tijd” noemen en beleven. Men 

dacht dat het in alle eeuwen zo zou zijn.

Niet dus, de tijden zijn zeer veranderd, de voor ons eerder trage 

en wat saaie eenheid verdween in snelheid en diversiteit.

Het is niet onbelangrijk, de mogelijkheid om het leven te 
structureren, een ritueel voorhanden te hebben om de overgangen 

in het leven vorm en uitdrukking te geven. Geboren worden, 
sterven, een gezin stichten, opgroeien van kind tot volwassen 

mens: het zijn scharniermomenten die in ons leven om een zekere 

omlijsting vragen, een moment van vaststelling en integratie.

Maar het wordt zoveel losser ingevuld, individueler, met meer 

aandacht voor de eigen krabbel als handtekening in de marge. En 

met alle accenten van een grote, soms moeilijke veelgelaagdheid.

Want wij zijn niet meer die homogene maatschappij van toen. Wij 

behoren tot veel verschillende groepen, van de kleine kring van 

intimi tot het losse verband van internetconnecties. Het betekent 
ook dat wij ons in veel groepen moeten zien te handhaven en van 

veel groepen de invloed ondergaan.

De dagelijkse drukte in de dorpskern komt nu dus vooral van 

mensen die naar hun werk gaan. Van ouders die hun kinderen 

afleveren aan crèche of school. Van grootouders die kleinkinderen 
daar ophalen of brengen. Voor hen is dat niet alleen een noodzaak 

of een bezigheid, veelal is het ook een gemeenschappelijkheid, een 

contact. Het is: “de groep die de kinderen daar op school heeft”, 
één van de werelden waarvan zij deel uitmaken.

Zo zijn er veel, van de werkkring tot de fitnessclub vormen mensen 
groepen en een beetje alles daar tussenin. In dat opzicht is een 

dorp als een Russisch poppetje in een ander poppetje in een ander 

poppetje in... werelden en wereldjes in werelden...

Tegelijk is het telkens een draadje in wat iemand ooit “het kostbare 

weefsel” noemde: de wereld van de sociale verbondenheid waarin 

de ene mens het aanvoelen en de overtuiging heeft dat het hem iets 

kan schelen wat het lot en de wederwaardigheden van de ander 

zijn, iets wat wij beschaving plegen te noemen.

Zou een waarnemer vanuit de ruimte die dit dorp, het onze, in 

zijn lens heeft genomen, dit zien? Wat zou hij registreren als hij 

een mensenkolonie zou bestuderen (ons dus) die huist in deze 

ordening van mensennesten op de foto?

En stel dat hij de geschiedenis van dit dorp zou kunnen natrekken 

door opeenvolgende tranches in de tijd naast elkaar te leggen, wat 

zou hij dan ontdekken? Hoeveel eenheid?
Zou hij de wortels kunnen blootleggen die ons verbinden? Zou hij 

de mensen kunnen vinden die hier begonnen zijn met het zoeken 

van beschutting en aas? De families traceren die hier altijd weer 

hebben gewoond? Zij zijn verdwenen in de mist der tijden maar 

stel dat hun spoor nog te volgen zou zijn, diep in de eeuwen, waar 

zou het ons voeren, wat was hun verhaal en hoe doorkruiste het 

de hele wereld? Want ze zijn altijd ergens vertrokken van een plek 

waar het leven moeilijker was.

Mogelijk waren ze in de aanvang niet eens blank maar 

bijvoorbeeld Aziatisch, donker gebronsd of zelfs regelrecht zwart. 

Een waarnemer zou de betrekkelijkheid zien. En hoe er veel 

dorpen zitten in dat ene.

En als hij de hartstochten zou willen ontdekken? De verbroken 

draden, de spinnewebwevende gedachten, de dromen, de muziek 

van het hart. Zou hij er nog doorheen kunnen zien?

Hij zou er al die persoonlijke verhalen vinden en wellicht 
conclusies trekken over wat ons net zo goed schijnt te bewegen 

als ademen, eten en slaap: geloof, hoop, liefde en berouw... 

allemaal even zoet als gevaarlijk... eigenlijk staat er geen dorp 

van steen.

Melseels talent: 
Maxim Helincks

Maxim Helincks is geen onbekende bij de Melseelse jeugd: hij 
is actief in het Jeugdhuis Djem als kernlid en hij heeft een hele 
Chirocarrière achter de rug. De laatste jaren speelt deze 22-
jarige Melselenaar zich in de kijker als gitarist. Een doorgedreven 
opleiding aan de Hasseltse PHL Music, beter bekend als de 
‘rockschool’ op de Provinciale Hogeschool Limburg, laat hem ver 
boven de middelmaat uitgroeien. Huidige bands waarin Maxim 
speelt zijn DVKES, Statue en Stavroz. Met dank aan Mattias De 
Wit die bij hem op interview ging, komen we meer te weten over 
Maxim en zijn muzikaal talent.
Maxim: “Mijn eerste noten gitaar heb ik geleerd van een 
Chiroleider, Pieter Van Leugenhaeghe. Op kamp leerde hij me 
een paar akkoorden en ik was volledig verkocht. Sinds het eerste 
middelbaar speel ik dus al gitaar. Mijn achtergrond ligt bij de 
punkrock/hardcore wereld. Vroeger repeteerden we elk weekend 
met enkele maten. Dit was soms ook wel een excuus om op café 
te gaan wanneer we nog maar 14 waren. Tijdens mijn opleiding 
aan de Pop- en Rock Academie in Hasselt heb ik veel geleerd op 
vlak van techniek, klank, en het ontwikkelen van mijn eigen stijl, 
dank zij Patrick Steenaerts, leraar in mijn laatste jaar en muzikant 
bij Yevgueni. Ik speel zoveel mogelijk.”
Zijn eerste stappen zette Maxim op het podium van de Sint-
Maartenschool, tijdens een ‘sokkenfuif’. Na hard werken 
en repeteren, volgden andere podia, maar de eerste echte 
erkenning kwam er toen hij met de band Stavroz mocht spelen in 
een uitverkochte AB-Club, in Brussel, in het voorprogramma van 
Bastille (nu wereldbekend van de hit ‘Pompeii’, red.). Resultaat 
krijg je niet vanzelf. Het vraagt doorgedreven oefening en jezelf 
niet ontzien. “Als je vingers niet bloeden heb je nog niet genoeg 

geoefend”, beweerde zijn leraar Gert Stinkens, tijdens zijn 
opleiding.
En Maxim blijft gedreven spelen. “Elk optreden waarbij we 
de mensen aan het dansen krijgen, vind ik bangelijk, al is het 
voor 3 man of voor 300 man. Ik wil constant experimenteren. 
Er is niet altijd de tijd voor, maar ik hou het graag interessant 
en probeer graag nieuwe dingen uit. Ik denk dat we een 
bepaalde maatschappelijke rol spelen. Zeker als je ziet hoe de 
jongeren zich gedragen naar hypes, die meestal bij een bepaald 
muziekgenre horen. Kijk maar naar punkers, de hippies en 
Woodstock. Met muziek kan je standpunten kenbaar maken, 
zoals bijvoorbeeld Bob Dylan deed met zijn protestsongs.”
Drie groepen, drie verschillende muzikale belevingen. “DVKES is 

een rock/pop/indie band waarmee we songs willen brengen die 
leuk zijn voor het grotere publiek. Statue is een instrumentale 
groep en iets moeilijker om een doorsnee publiek te plezieren. 
We spelen met 5 gitaren, een bas en een drum. Ons eerste 
full album kwam in maart uit. Stavroz is elektronische muziek. 
Dit is voor mij nog redelijk nieuw. Het is afwisselend en zeer 
interessant. De derde EP is net uitgekomen op een Frans label.”
Op 11 oktober staat Maxim met de groep Statue, in een project 
met 15 extra gitaristen, opnieuw op het podium van de Brusselse 
AB. De groep wordt dan uitgebreid met enkele grote namen, 
waaronder Patrick Riguelle. 
Maar muziek maken is niet altijd een feest. Soms brengt het 
veel stress mee, zo moet Maxim toegeven: “Ik heb een tijdje het 
geruis van de zee in mijn oren gehad, na een te luid optreden. 
Toen had ik echt schrik! Na een week kwam alles gelukkig terug 
goed maar dat was wel even ‘stressen’. Of het moment wanneer 
mijn gitaar in twee was gebroken en ik dacht dat ze nooit meer 
hetzelfde zou klinken. Gelukkig bracht Toon Somers met  zijn 
vakmanschap ook dat weer in orde.”
Het is zijn droom ooit te kunnen optreden in het Atomium, en 
vooral met zijn muziekkunst zijn toekomst uit te bouwen en zijn 
boterham te verdienen. Een boeiend leven vol muziek.
Dit succes wenst Bombardon van harte aan Maxim.

De nieuwe Briels komt er aan.

Foto Jan Verstraeten



               TEN

OORLOG

Oorlog 40-45

In Melsele

Domien Segers vertelt

“Op 10 mei 1945, bij het uitbreken van de oorlog, vielen in 

de Dorpsstraat, nu Sint-Elisabethstraat, 10 doden en heel wat 
gewonden. Het was prachtig weer en de mensen stonden op 

Domien Segers vertelt over de oorlog van ’40-’45 terwijl zijn echtgenote Elza Van de Merlen meeluistert. Ze zijn 65 jaar getrouwd en al 
een hele tijd geleden vierden zij hun briljanten bruiloft. Domien is geboren in Melsele op 28 december 1921 en Elza op 9 september 1925 in 
Zwijndrecht. Ze wonen in de Kapelstraat. Domien was blokmaker van vader op zoon en na de oorlog is hij bij Ebes (1946) gaan werken. Alle 
elektriciteitbekabeling en -aansluitingen  in zijn woning heeft hij trouwens zelf gelegd.

straat naar de Duitse vliegtuigen te kijken. Een van de vijandelijke vliegtuigen dropte enkele 

dodelijke splinterbommen, die bestemd waren voor Antwerpen. Dat was voor Melsele een 

verschrikkelijk dramatisch begin van de oorlog.” Zo begint Domien zijn verhaal.

“Ik was toen 19 jaar en woonde in de Koolputstraat. Mijn vader was blokmaker. Hij had me de 
stiel geleerd en ik hielp mee. 

Ik werd echter opgeëist en met zo’n 20 jonge mannen uit Melsele, tussen 18 en 25 jaar, 
vertrokken we met de fiets naar Frankrijk. Ik herinner me nog Piet en Jef Muysers, Dolf en 
René Van Overtveld, Albert De Bodt, Frans Segers… Het was wellicht de bedoeling om ons 
via Frankrijk naar Engeland over te brengen. De eerste dag reden we tot in West-Vlaanderen 

en sliepen er bij een boer. De tweede dag ging het tot in Frankrijk. Telkens sliepen we in een 

schuur. We geraakten tot in Abbeville. Daar werden we beschoten door de Duitsers. We doken 

in de gracht. Piet Muysers, Frans Segers, Albert De Bodt en René Van Overtveld zijn we in die 
chaos kwijt gespeeld. Die hebben we pas veel later terug gezien, in Montpellier. We fietsten 
verder tot in Rouen. Daar werden de fietsen op een hoop gegooid en met de trein bereikten we 
het Zuiden van Frankrijk: Autignac. We verbleven 3 maanden in de wijnstreek. We aten er elke 

dag zuur brood en bonen. Bonen en nog eens bonen. ’t Was er heel warm, tot 40 graden in de 

schaduw. Het water was ondrinkbaar maar we mochten er ons wel mee wassen. Ik had wat geld 
en kocht elke dag wijn bij een wijnboer. Naar toilet gaan gebeurde tussen de wijnranken. Die 

moeten het jaar nadien een uitstekende wijnoogst gegeven hebben!(lacht) Van ’t slapen in stro 

hadden velen van ons vlooien. Ikzelf bleef er gelukkig van gespaard. We zaten daar hele dagen 

te zitten en niets te doen.

Na drie maanden - de oversteek naar Engeland ging niet door - zijn we met de trein terug 

gekeerd naar België. Mijn vader maakte klompen voor de Duitsers. Daar werd hij toe verplicht. 
We kregen maar juist hout genoeg. Maar vader kon bomen krijgen in ’t zwart.(lacht) We trokken 

ons plan. Zo kocht hij elk jaar ook een grote houtmijt. Het brandhout ruilde hij voor suiker en 
graan. Onze tuin stond vol met aardappelen. We hadden niets tekort. Heel wat stadsmensen 
kwamen hier bedelen of voedsel kopen. We gaven onderdak aan vluchtelingen uit Schoten. Die 
mensen zijn vrienden gebleven.

In 1943 werd ik een tweede keer opgeëist, nu om in Duitsland te gaan werken. Door mijn jonge 
leeftijd werd die datum van vertrek uitgesteld tot ’44. Dat was mijn geluk, want tegen die tijd 

was het niet meer nodig.

Ik moest wel bij de dienst ‘luchtbescherming’ hier in ons dorp. Die hulpdienst was opgericht om  

mensen te helpen die schade hadden bij bombardementen. Jonge mannen, die thuis werkten, 

maakten er deel van uit. Om de veertien dagen waren we van wacht op het gemeentehuis met 

een ploeg van 2 man. Mijn vaste compagnon was René De Coninck. We kaartten de hele nacht 

door. Buiten hoorden we regelmatig een colonne van Duitsers voorbij marcheren over de 

straatstenen. We zijn nooit gaan kijken.

In 1944 viel een Engels vliegtuig, geladen met bommen, neer in de Gaverlandwijk. De inslag 
was enorm, zeker een bomput van 20m op 20 m. In heel de omtrek vlogen de pannen van het 

dak en alle ramen en deuren begaven het. Elke avonds zagen we zo’n 60 tot 70 vliegtuigen 

richting Duitsland vliegen, begeleid door extra jagers. Na drie uren kwamen die leeg terug. Ze 

hadden hun bommen gelost boven Duitsland. De oorlog is toch iets vreselijks.

Kort na de oorlog moest ik mijn legerdienst nog doen. Eerst drie maanden in Engeland! Ik kreeg 

er een opleiding als chauffeur en leerde rijden met een ‘Bedfort’ van 6 ton met aanhangwagen! 

Probeer dat maar eens, niet simpel. Ik kan uitstekend met een auto rijden. Nog altijd parkeer 

ik mijn auto in onze smalle garage zonder ooit een schrammetje op het koetswerk. De mensen 

begrijpen nog altijd niet hoe ik langs die smalle garagepoort binnen geraak.“

In de Vitrien
                            Kapelstraat 3

In de jaren ’50 van vorige eeuw was er het café Brouwershuis(Suy) en later is dat bakkerij Suy 
geworden. Zij verhuisden naar de Gaverlandstraat en lieten de vitrine over aan garagist Romain 
Heyndrickx. .Die verkocht auto’s van het merk Lada.  Romain Van Laere heeft daarna vanaf 
1983 er nog negen jaar auto’s verkocht en hersteld. Toen het pand leeg kwam heeft de familie 

De Maere het gekocht en verschenen er heerlijke Belgische wijnen achter het raam. Theo is 

gestart met ‘de Wijnkar’ maar vanaf  2007 koos hij resoluut  voor  wijnen van eigen bodem. Hij 
maakte een prinselijke handelsmissie mee naar China omdat daar de afzetmarkt toch gigantisch 

moest zijn. Zo dacht hij. Hij promootte er de Belgische wijnen en maakte kennis met  andere 
Belgische ondernemers die ook mee waren met prins Filip. “Het was een heel vermoeiende en 
drukke missie. Ik was steendood. De taal was een grote hinderpaal. Contacten ter plaatse heb ik 

er niet aan overgehouden maar wel contacten met de Belgische ondernemerswereld. Je mag nu 

wel aannemen dat alle sterrenrestaurants minstens een Belgische wijn op hun kaart hebben. Onze 

Belgische schuimwijnen kloppen zelfs de dure champagnemerken. Dat is toch niet te geloven.“ 

vertelt Theo met  een grote gedrevenheid. Zaakvoerder van Belgian wines is momenteel Jens De 

Maere, zoon van Theo. Hij is eigenaar van de winkel www.belgiumwines.com. Jonas, de jongere 

broer, ondersteunt hem in de zaak. Die zit momenteel in China om er topwijnen te proeven. 

Hij behaalde het WSET-diploma (grootste verstrekker van wijnopleidingen ter wereld) Theo: 
“De Belgische wijnen zijn in felle opmars. Genoels-Elderen, Schorpioen Hoenshof, Aldeneyck 
en Pietershof… zijn enkele ronkende namen. Er zijn in België zo’n 90 wijnbouwers actief. De 
beste wijnen van eigen bodem situeren zich in Limburg. De kwaliteit verbaast meer en meer. Wij 

kiezen in ons familiebedrijf enkel voor die kwaliteitswijnen. We krijgen in België een uitstekend 
microklimaat. De opwarming van de aarde zit er voor iets tussen. In de gemeente Riemst 

(Limburg) ligt het wijnkasteel Genoels-Elderen. In ’t najaar zendt VTM de serie ‘Zuidflank’ uit 
over concurrerende wijnbouwers in België. De serie werd er grotendeels opgenomen en het loont 
de moeite om er naar te kijken. Eigenlijk passen onze wijnen ook in het label van Fairtrade. We 

bieden een uitgesproken streekproduct aan en de ecologische voetafdruk is daardoor heel klein. 

De wetgeving omtrent bestrijdingsmiddelen is daarbij uiterst streng. Wie in België een wijnboer 
wil zijn, moet een beetje bezeten zijn. Ik raad iedere lezer aan onze Belgische wijnen eens te 

proeven. En zo’n wijntje schenken als cadeau? Succes verzekerd!” voegt Theo er fijntjes aan toe.

Vorming Plus: Cursussen september-
december in Melsele en Groot-Beveren

Vegetarisch koken voor niet-vegetariërs

We eten met z’n allen veel, zelfs té veel vlees. In deze kookreeks 
maak je evenwichtige vegetarische maaltijden om van te smullen. 
begeleiding Ka Van Looken, hobbykok

3 dinsdagen van 1/10 tot 15/10 van 19u15 tot 22u15

3 donderdagen van 7/11 tot 28/11 (niet op 21/11) van 10u00 tot 

13u00

OC Boerenpoort Sint-Elisabethstraat 31 A Melsele

Mutsen met haken: workshop
Herontdek het plezier en de vele mogelijkheden van het haken. Je 

kiest uit verschillende patronen, je werkt op je eigen tempo aan 
minstens 1 afgewerkte muts. 
3 zaterdagen van 5/10 tot 19/10 van 9u45 tot 12u15

Bib Beveren Gravenplein 3 Beveren

i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender, Bib Beveren, Cultuurbeleid 

Beveren.

Begeleiding: Goedele Nobels, modeontwerpster, master in de 

beeldende kunsten 

Repair Café
Een Repair Café is een tweemaandelijks atelier waar bezoekers hun 
fiets, elektrisch apparaat of andere defecte spullen komen (laten) 
repareren met hulp van deskundige vrijwilligers. Herstelmateriaal 
is aanwezig. Graag een seintje vooraf als je wenst te helpen als 
vrijwilliger.
zaterdag 16/11 van 13u00 tot 17u00

Ibogem, Schaarbeekstraat 27 Beveren

i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender, Netwerk Bewust Verbruiken, 

LETS Beveren, Milieudienst Beveren, Ibogem, Provincie Oost-

Vlaanderen

begeleiding Carine Van Remoortere, educatief medewerkster 
Vormingplus

Oproep vrijwillige herstellers voor het Repair Café in Beveren
Je bent handig in het herstellen van technische defectjes, 
bekwaam met naald en draad of je puzzelt graag aan een kapot 
houten voorwerp? Bovendien help je graag anderen? Wij zoeken 
herstellers voor het Repair Café Beveren. Geïnteresseerd? Bel 03 
775 44 84 of mail naar cvremoortere@vormingplus.be.
Vind je jezelf niet onmiddellijk een handige Harry maar wil je 
gewoon graag helpen: we zoeken ook nog enthousiaste onthaal- 
en barmedewerkers.  

Inlichtingen tel:03 775 44 84



In de lens

Mogen we een foto nemen 

voor Bombardon ? Het is even 
stilstaan en in de lens kijken 

en daarna weer gewoon verder 

doen met hetgeen men bezig is, 

wel wetend dat men vereeuwigd 

wordt in de dorpsgazet van 

Melsele. Kijken deze keer mee:

1. Herman Dierickx, Marc 
Janssens, Walter Janssens, 

Roger Van Roeyen, Eddy Anné.
2. Herman Cools en Ingrid Van 
Nespen.

3. De Sloebers van chiro Sint-
Gerolf,voor hun vertrek op 
kamp.

4. Hendrik Van Steenkiste en
Noella Van Gestel 

Raad van State schorst 
glastuinbouwzone
Bij het begin van de zomervakantie liep het bericht binnen dat de Raad van State 
(RvS) de schorsing van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (kortweg PRUP) 
Glastuinbouwzone Melsele beval. De RvS volgde twee belangrijke argumenten van het 
actiecomité.
Zo stelt de RvS vast dat het ontbreken van een watertoets een ernstige tekortkoming 
is. Het arrest leest als volgt: “Het plan-MER (Milieueffectrapport) heeft er juist zelf 
uitdrukkelijk de aandacht op gevestigd dat de inschatting van de effecten van de 
realisatie van het plangebied op de grondwaterkwaliteit onzeker is”. Deze “leemte in 

kennis” is voor de RvS een bezwarend argument.
Daarnaast stelt de RvS dat het “zorgvuldigheidsprincipe” met de voeten werd getreden. 
Opnieuw citeren we uit het arrest: “Zo wordt in het plan-MER zelfs expliciet bevestigd 
dat de relatie tussen grondwater in het plangebied en de ringgracht van het Fort van 
Zwijndrecht ‘niet gekend’ is”. De RvS is dan ook bijzonder streng in haar arrest. “De 

plannende overheid is niet omgegaan met de te verwachten weerslag van de realisatie 
van het PRUP op het munitiestort in de ringgracht van het Fort”.
Ten slotte vindt de RvS dat de verzoekers en dus omwonenden “een duidelijk 

aantoonbaar en moeilijk te herstellen ernstig nadeel zullen ondervinden”.
De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen zet de strijd echter verder. Op 18 
juli liet ze weten verder te gaan met dit project. Een vraag van Groen-sp.a op de 
gemeenteraad van 6 augustus tot intrekking van de gemeentelijke steun, werd 
verworpen door de meerderheid van CD&V en N-VA. Lees daarover meer in de rubriek 
‘Gemeenteraad’.
Het actiecomité is tevreden met de schorsing van de plannen. Belangrijk voor hen 
is dat ze in hun bezorgdheden ernstig genomen worden en dat de RvS hen daarin 
volgt. Daarenboven kan de provincie niet overgaan tot onteigeningen. De procedure 
‘ten gronde’ wordt een van de komende weken ingeleid. Daarop zal het actiecomité 
opnieuw haar advocaat in stelling moeten zetten. Ze riepen inmiddels alle betrokken 
bewoners bij elkaar op maandag 26 augustus voor een informatievergadering.

Foto:Maarten De Cock

Belgisch kampioen nieuwelingen eerstejaars.

Sasha Weemaes.
Melsele heeft een Belgisch kampioen. Sasha Weemaes (°02.02.1998) 
kroonde zich de voorbije zomer tot Belgisch kampioen bij de nieuwelingen 

wielrenners en ook in het kampioenschap tijdrijden was hij de beste. De 

titel op de weg behaalde hij in Poelare bij Ninove. In de spurt liet hij het 

hele peloton achter zich.”Ik bleef heel de tijd rustig in het peloton ook al 

was er een ontsnapping waarin heel wat goede renners zaten. Door het 

ploegspel werden die koplopers bij gebeend en op de laatste helling zat ik 

mee vooraan. Bij het naderen van de eindmeet kregen we nog een stuk vals 

plat. Ik ging er voluit en ik was kampioen. We moesten nadien met drieën 
naar de dopingcontrole,” vertelt Sasha. In de zaak van zijn ouders(foto) staan 
heel wat zware motoren. “Motocross, dat is ook mijn ding, ik reed gisteren 

nog op de moto, maar toch kies ik voor de wielersport. Ik kan in meerdere 

disciplines mijn mannetje staan: ik ben goed op de piste, het klimwerk gaat 

prima -al doe ik dat niet zo graag-, ik kan goed spurten en tijdrijden lukt 

me ook. In Maldegem werd ik kampioen tijdrijden over een afstand van 13 

kilometer. Ik reed een gemiddelde van 46km/uur. Er waren 70 deelnemers. Ik 

was één van de eersten die vertrok. Ik behaalde de beste tijd ook al haperde 

mijn ketting op een bepaald moment. Mijn tijd (17’) werd niet verbeterd 

ook al kwamen de betere renners achter mij aan de start. Het was aftellen 
tot iedereen binnen was. Spannend. Niemand deed beter! Dat was wel een 
ontlading! Vanaf september ga ik naar de Topsportschool in Gent. Daar 
worden we begeleid door een sportarts en dieetspecialisten. Ik zie wel waar 

ik uitkom, de weg is nog lang.“

Bombardon ziet waar anderen aan voorbij gaan met telkens nieuwe vondsten en nieuwe verhalen. 

En het gaat over ons! Dat is de enorme sterkte van onze dorpskrant. Eigenlijk laat Bombardon 

u telkens met liefde naar Melsele kijken. Je kan het ‘Bombardonnen’ noemen.  Het klinkt zo: ik 

bombardon, jij bombardont, hij bombardont, wij bombardonnen. En let op: dit  werkt  aanstekelijk.’

‘t Is een beetje als dzjuir zeggen.



De tuin van Hendrik
In de bloementuin van Hendrik De Graef in de Alice Nahonlaan, spatten de kleuren je tegemoet: feloranje en geel van de afrikaantjes 
(stinkertjes), dieprood van geraniums en verbena’s, paars van de petunia’s, witgeurige alyssums, en dahlia’s in vele verschillende tinten. 
In de borders is geen enkel plekje grond onbenut. De rest staat in potten, kannen en andere attributen verspreid langs de oprit. Een oude 

tractor, en wat alaam van Hendriks vader, die tuinbouwer was, vervolledigen het plaatje. Tuinkitsch? Misschien, maar qua charme en 
authenticiteit scoort dit fleurige geheel beter dan de moderne strakke tuintjes, waar steeds dezelfde saaie buxushaagjes, onderhoudsarme 
bodembedekkers en siergrassen domineren.

Waarom zoveel bloemen? “Omdat het schoon is! Mijn moeder zette vroeger ook altijd alles vol bloemen, en ik doe het verder. Ik kan 

daar echt van genieten, van ’s avonds rond te gaan om alles water te geven, de uitgebloeide knoppen uit te nijpen. Mijn vader zat 

natuurlijk in de stiel, maar hij hield ook van ‘fotteren’, oud alaam opknappen om in de hof te zetten, dat heb ik dus van hem. Dikwijls 

blijven wandelaars of fietsers hier staan om te kijken of een foto te nemen. Dan moet het toch zijn dat ze het schoon vinden, hee.”
Spijtig dat Bombardon niet in kleur verschijnt.

Een woord van de nieuw-verkozen Melseelse burgemeester

Tjuir Meilsen,

’t Is t’ open dad iedereen swinst al iet gat eet aan die uitspraak, dat de meinsen effenaf miër 

Tjuiren. Sins dak doar in’turp vanveur op da podium stoan verkoondigen ein dat er miér 

moet getjuird woaren, eik mijne rezaarf tjuirvinger al moeten beezen, mijnen agen vinger is 

al vaar versleeten. 

Ofdagget nau ‘tsjeur’, ‘tjuir’ of ‘djeur’ is, der zoekek agelek ni op deur te goan. Iedereen eed 

doar zoe wa zijn agen gedacht over. Te zien van wer dadde komt en in wa geburen dadde 

veel zijt. Dien Tjuir is den oek ni tvernomsten, ge kunt evegoe ‘goeiendag’ zeigen, of zoewa 

ne platten ‘heeey’ is oek allies op zijn plots.

Mar in ieder geval oons durp leeft. 

In de weken die kommen is vannalles te dûn. Rommelmart op den Es van de Vrienden voor 

Papoea en Dag van de Landbouw, Karmis op de Poenjaard, Stoassiekarmis… 

Allemaul schoëne gelegenheden om te Tjuiren, ’t zô zoonde zijn van die te laten schieten…

Den Burgemeester.

Nelis Hiel.

Jeugdhuis Djem organiseert op 

vrijdag 13 september een comedy-
avond met als hoofdgast 

Steven Mahieu.

Leden: 3 euro.

Niet-Leden:5 euro.

Ontdek Steven via www.stevenmahieu.be 

We kregen een foto binnen van een jonge lezer, op reis in Spanje. 
De ouders hadden Bombardon op hun reis mee genomen. Onze 

jonge lezer Sebbe geniet ervan na een partijtje zwemmen.



De gemeenteraad besliste

1 juli

- In het begin van de zomervakantie legde de meerderheid de 
budgetrekening van 2012 ter inzage voor en voerde ze een eerste 
begrotingswijziging door. De discussie werd even al voortijdig 
in de media gekleurd door een verschil in interpretatie van de 
cijfers tussen de 2 coalitiepartners, CD&V en N-VA. Dat leek op de 
raad uitgeklaard: de burgemeester voerde het woord; de N-VA-
raadsleden zwegen. De oppositie probeerde evenwel nog stokken 
in de wielen te steken. Zowel Groen-sp.a als OpenVLD zagen een 
verschil in visie in de coalitie. Daaruit viel voornamelijk op dat de 
4% gemeentebelasting geen taboe meer blijkt te zijn. Burgemeester 
Van De Vijver liet echter niet in zijn kaarten kijken en zei dat hier 
geen beslissing rond genomen is.
- De raad keurde een investeringstoelage goed aan de vzw 
Lokaalbeheer Chiro Ieweko voor de buitenaanleg van het 
meisjeslokaal. Er wordt een bedrag voorzien van 30.000 euro.
- Net zoals de voorbije jaren kan (damesvolleybalclub) AVO Melsele 
rekenen op 20.000 euro uit het Topsportfonds van de gemeente 
Beveren. Daarmee wil de meerderheid clubs belonen, die in de 
hoogste reeksen van hun sporttak spelen.

6 augustus

- De raad keurde de fietsverbinding goed tussen de nieuwe 
verkaveling Viergemeet en de A. Farnèselaan.
- Het college stelde voor om grond aan te kopen van de 
verkavelaar Matexi in de verkaveling in het binnengebied 
tussen de Snoeckstraat, Perzikenlaan en de Pauwstraat. Deze 
verkoopsovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende 
voorwaarde dat er een definitieve verkavelingsvergunning wordt 
verkregen door de verkavelaar. Eerder dit jaar had Matexi zijn 
aanvraag ingetrokken nadat het college een aantal voorwaarden 
had opgelegd en heel wat buurtbewoners bezwaar hadden 
aangetekend. Groen-sp.a bevroeg daarop de meerderheid naar 
dit manoeuvre. Dit bleek echter een juridisch gevolg te zijn om de 
sociale last, bepaald in het Grond– en Pandendecreet, te volgen. 
Ondanks de geldige uitleg blijft het toch een wrang gevoel hebben: 
de gemeente koopt grond van een verkavelaar, die nog geen 
vergunning heeft gekregen.
- Groen-sp.a legde een motie neer om de meerderheid een 
standpunt te laten innemen rond het geschorste plan van 
de glastuinbouwzone. De partij vroeg de opheffing van de 
gemeentelijke steun in dit dossier en verwees ook naar eerder 
verzet van N-VA. De meerderheid ging hier echter niet op in en 
kwam met een eigen motie. Daarin wil ze pas een nieuw standpunt 
innemen nadat de ganse juridische procedure is afgerond, wat nog 
op minstens 1 jaar geschat wordt.

Uit het schepencollege

1 juli

- Het college gaat niet in op de vraag om de ‘rijbaankussens’ in de 
Rudolf Esserstraat te verwijderen of te verplaatsen. Deze kussens 
dienen om het verkeer te vertragen.
- Er worden 2 extra parkeerplaatsen gerealiseerd in de 
Gaverlandstraat naast de kapel.
- Het geboortebos in Melsele heeft zijn definitieve startdatums 
gekregen. Op 24 november zal er een aperitiefplanting in 
samenwerking met de Gezinsbond plaatsvinden. Op 26, 28 en 29 
november zullen de 2 basisscholen in Melsele meewerken. Het 
bos komt er op de groenvlakte rond de Molenbeek, ten zuiden 
van de Grote Baan en ten noorden van de Pauwstraat en rond de 
Poenjaardwegel.

29 juli

- Er wordt een verkeersspiegel geplaatst aan de Kerkenhoek.
- Vertegenwoordigers van Unizo Beveren, Unizo Melsele, 
Pareinpark, Doornpark, Aangenaam Winkelen, Handelaars Grote 
Baan en Markt Beveren hebben een stuurgroep ‘Heraanleg N70’ 
opgericht. Het college staat hier positief tegenover en belooft om 
met dit gezamenlijk aanspreekpunt van handelaars regelmatig in 
overleg te treden.

5 augustus

- De Melseelse vzw Kunstlabaarg krijgt een toelage van 2.479 euro. 
Eerder was een subsidieaanvraag niet goedgekeurd.

Albert en Mariette Janssens-Heirman vierden op  
3 augustus hun platina jubilee van 70 jaar getrouwd. Ze 

werden op Cortewalle ontvangen door de burgemeester en 

ze straalden hun geluk uit. Iedereen kon het zien.

Platina huwelijk

Drie maanden geleden was Bert De Wolf op dienstbezoek in 

Congo. Hij ontmoette Agnes De Cock, afkomstig van Melsele 

die al haar hele actieve leven als verpleegster-vroedvrouw 

werkt, in dienst van mensen in de Congolese hoofdstad 

Kinshasa. Bert was zo onder de indruk van de inzet van Agnes, 

dat hij vroeg of hij er in Bombardon iets over mocht schrijven, 

omdat haar werk meer aandacht verdient. 

We hebben afgesproken in haar klooster rechtover het Centraal 

Hospitaal van Kinshasa. Als we samen met Agnes de straat 
met haar chaotisch verkeer oversteken en binnenstappen in 

het gewoel van de overbevolkte kliniek, wordt onze aandacht 

getrokken door een stervende man. Hij ligt zomaar op de grond 
in zijn eigen vuil. Het is vlak bij de tafel waar zieken zich laten 
inschrijven. Mensen stappen over de man heen. Agnes gaat er 

direct bij en spreekt met hem in het Lingala. Het blijkt iemand 
te zijn van haar ziekenzaal waar ze zieken opvangt die door 

iedereen verlaten zijn. “Vorige week is hij uit de kliniek gaan 

lopen. Nu is hij blijkbaar teruggekomen omdat hij zijn einde 

voelt naderen. Ik ga hem wassen, hem iets anders aantrekken, 

hem vragen of hij nog graag iets zou willen drinken. Dan zal 

hij waardig naar Onze Lieve Heer kunnen gaan. Vannacht zijn 
er in onze ziekenzaal ook al twee mensen gestorven.”

Eerlijk gezegd: we zijn onze kluts kwijt. Voor drie onder ons is 

dit de eerste voormiddag op Congolese bodem en we worden 

al brutaal geconfronteerd met de verschoppelingen van deze 

miljoenenstad en tegelijk met iemand van bij ons, die zich al 

heel haar leven met hart en ziel geeft aan deze mensen.

“Hoe kan je hier dag in dag uit leven, Agnes? Heb jij geen nood 
om hier eens uit te zijn? Om eens een dag niet geconfronteerd 

te worden met ziekte en dood, met pijn en verlatenheid.” “Ach, 

als ik probeer om de drukte wat te ontvluchten,” lacht Agnes, 

“dan weten ze me toch altijd te vinden. Waarom zou ik dan niet 

gewoon bij de zieken blijven? En een vijftal dagen per jaar neem 

ik echt wel vakantie, wees gerust.”

In de ziekenzaal van de “Sociale Dienst” die gerund wordt door 
de zusters van de Jacht, zien we ook de kleine Carlos. Hij is hier 
doodziek binnengebracht. Toen was zijn familie plots verdwenen. 

Een gevolg van hun extreme armoede. Hij is hier nu al meer dan 
een jaar. Niemand, maar dan ook niemand anders bekommert 

zich nog om deze kleine. Als Agnes zijn hand vasthoudt terwijl 

een verpleger hem een prik geeft, zie je de angst in zijn ogen 

en tegelijk voel je hoe Agnes zijn engelbewaarder is. Zij is de 

enige die hem toch een beetje weet op te beuren in zijn totaal 

uitzichtloze toestand. Deze jongen heeft deze nacht dus ook die 

twee mensen zien sterven in deze ziekenzaal…, realiseer ik me. 
Zal hij hier moeten opgroeien? Hard.  Maar wat moet je doen in 
een land als Congo waar alle sociale voorzieningen gewoonweg 

ontbreken? Er is geen oplossing.  

“Er zijn” voor deze mensen maakt al een levensbelangrijk 

verschil. Daar gaat het Agnes om.  In Gods naam. Met de 
handen van Agnes bijvoorbeeld. Centraal in deze kliniek is er 

ook een kleine kapel die deze aanwezigheid zichtbaar maakt en 

die mensen oproept om voor elkaar zorg te dragen. Je voelt hoe 

belangrijk deze stille plek voor Agnes is.

Zuster Agnes is niet het type om in de kijker te lopen. Toch doet 
ze eigenlijk precies hetzelfde als wat Mother Teresa deed in 

Calcutta, en die  vinden wij allemaal een heilige. Agnes zit geen 

nieuwsbrieven te schrijven of heeft gewoon geen tijd om geld 

in te zamelen. Ze zou het nochtans goed kunnen gebruiken.  Al 

was het maar om voor deze achtergelaten zieken eten te kunnen 

maken, om levensnoodzakelijke medicamenten of prothesen te 

kunnen kopen of de was te laten doen.

“Ik geef nooit zomaar geld aan deze mensen. Het zou onbegonnen 
werk zijn en het moet duidelijk zijn dat we dit voor niemand 

doen. Anders zouden families hun zieken hier wel allemaal 

dumpen. Maar als zieken werkjes opknappen die ze nog 

aankunnen, als ze hulp bieden aan andere zieken, en als ik wat 

geld gekregen heb van hier of daar, dan geef ik ze wel eens iets. 

Ondertussen klaag ik wantoestanden aan. Ik houd mijn mond 

niet. Ik wijs families op hun verantwoordelijkheid, maar ook 

de dokters en het verplegend personeel, wanneer die zich soms 

willen verrijken op de kap van sukkelaars of als ze mensen die 

niets kunnen betalen koudweg aan hun lot overlaten.”

Ik neem mij voor om over Agnes te schrijven als ik terug In 

Vlaanderen ben. Is deze grote dame uit Melsele immers niet 

onvoldoende bekend? Zelfs in haar geboortedorp? Waarom vind 

je zelden of nooit iets in een krant over zo’n positief iemand? 

Bescheidenheid siert. Maar is deze dochter van Maria en Theofiel 
uit de Snoekstraat niet wat té bescheiden? Moeten wij niet doen 
waar zij geen tijd voor heeft en in haar plaats mensen uitnodigen 

om haar toch wat financiële steun te geven?

Bert De Wolf    30 juni 2013

Melseelse zuster Agnes De Cock loopt 

nooit in de kijker.

Ons Meilses dialect: grappig en 

sappig.

Noteliëirs

De noteliëirs, ik heb het nie over de rusthuizen in Beveren, 
mar de noteliëirs aun den of van de Zjeraar. Die staun der weer 
volgeloan bij. Een kruin zo gruun as nen notenboëm kazijn en 
tussen de bloaren schoëne noten. We woan pertang gepaasd 
dat ze kapot zougegaun ein. Zes jaar leen is de kollessoekstraut 
volledig verniefd. Omdan de takken van die schoëne, ou, 
reuzachtige boëmen wa schaduw gaven over de straut, ein 
die mannen van de strautauleig, zoonder boe of ba, delft 
van die dikke takken afgezaugd. Da was e zicht. Die boëmen 
woaren gelijk gerinneweerd: aun de strautkant staken wa dikke 
stoepen uit en naste kant vandenof hieng der een volle kruin. 
Iederiën zaa: die zijkapot, volledig nar de knoppen!. Die zulleze 
moetevellen e van da out, d’r keuneze alliën nog wa sjambrangs 
va mauken, of atmeevalt een beis of e klimrek veur de kinderen 
op de gazon.
Nau, zes joar lauter eettenatuur alles trug wa ersteld. Nie 
dattie dikke takken terug augegruujd zijn, mar op die takken 
zijn zoeveel jonge takskes uitgeschoten dattie boeëmen, agge 
nie nau kikt, presies noeët iet gemankeerd ein. Straf hoe datte 
natuur altid op overleven gericht is, mieër zelfs: op erstellen. 
Staark is da! En de meinsen zijn da oëk wel wa. Alles eed 
‘nkracht die nie te schatten is. Amets lukket, amets lukket nie. 
Genezen en erstellen… Alliën: eddau al ies veurgesteld watsau 
zijn, moest ne meins attij iet kwetst, gelek die takskes van die 
noteliëirs, oek opparnief beginnen uitschieten? Mee au vinger 
tussen de deur, vingerkootje af… achter drei moonden…  
vier klane vingerkes op e knotsken… En die handschoenen… We 
zullent mar aun gelek attis.

Den of: het erf
Volgeloan: afgeladen vol
Bloaren: bladeren
Pertang: nochtans
Woan Gepaasd: hadden gedacht
Leen: geleden
Kollessoekstraut: Kalishoekstraat
Delft: de helft
Gerinneweerd: geruïneerd
Stoepen, ne stoep: stompen, een stomp
Nastekant vandennof: aan de kant van het erf
Moetevellen: moeten omhakken
Sjambrang: deurlijst
Beis: schommel
Agge nie nau kikt: als je niet te nauw toeziet
Amets: soms
Opparnief: opnieuw
Aun gelek attis: houden zoals het is.

Bombardon is er voor de chagrijnige mens, de schuchtere mens, 

de sjofele mens, de geconstipeerde mens, de voldane mens, de 

onzekere mens, de naakte mens, de dzjuir zeggende  mens, de 

belazerde mens, de licht erotische mens, de zelfvoldane mens, de 

ontwapenende mens, de geletterde mens, de zwartgallige mens, 

de starende mens, de uitgeputte mens, de oververhitte mens, 

de druk bezette mens, de smakelijke mens, de simpele mens, de 

liefdevolle mens, de welgestelde mens, de luidruchtige mens, de 

energieke mens,  de bruin gebrande mens, de ongeletterde mens, 

de zwevende mens; kortom Bombardon is er voor elke mens.  



12 oktober: Klantendag in de 

wereldwinkel

Vorig jaar hadden we een zeer succesvolle Wereldwinkeldag met 

de actie ‘Ruil je lege chocopot in voor een volle’. Deze actie 

was zo succesvol, dat we ze dit jaar herhalen. Dus kom maar af 

op zaterdag 12 oktober tussen 9:30 en 12:30 uur en ruil je lege 

chocopot (van om het even welk merk of smaak of grootte) voor 

een (h)Eerlijk exemplaar. Een volle pot choco, gratis voor niets. 

Tevens kan je proeven van enkele producten en info vragen.  

Welkom!

Veerle

Ontdek de Rietvelden van Kallo

Het Groot Rietveld werd in 2001, na jaren actievoeren 
door Natuurpunt WAL, eindelijk veiliggesteld dankzij het 

compensatieplan voor het verloren gaan van belangrijke 

beschermde natuurwaarden bij de aanleg van het Deurganckdok. 

Het gebied staat ondertussen bekend als het grootste 
aaneengesloten rietveld van Vlaanderen. Zeldzame vogelsoorten 

voelen er zich meer en meer thuis: roerdomp, woudaapje, 

baardmannetje, grote karekiet, snor, purperreiger.

Naast het Groot Rietveld ligt het Rietveld Kallo dat recent werd 
aangelegd door Infrabel ter compensatie van het verloren gaan van 

‘Riet en Water’ in Haasop en Steenlandpolder bij de realisatie van 
de Liefkenshoekspoortunnel. 

Op 22 september kan iedereen kennis maken met 

beide natuurgebieden. Op het programma staan geleide 

(natuurhistorische) wandelingen in beide gebieden, het aanbrengen 

van visfuiken om de vispopulatie van het Rietveld Kallo te 

bemonsteren en de vrijlating van een gekwetste vogel uit het 

opvangcentrum van Kieldrecht. Er zijn telescopen waarmee men, 

van aan de kijkwand op de bufferdijk ten zuiden van het Rietveld 

Kallo, gans het gebied kan overzien, en er is een infostand over 

kleine waterdiertjes.

Het is nodig schoeisel aan te passen aan de weersomstandigheden. 
Bij nat weer zijn laarzen een aanrader. De wandeling is helaas niet 

geschikt voor rolstoelen. Honden (zelfs aan de leiband) kunnen niet 
mee. Inschrijven hoeft niet. De wandeling is gratis.

Zondag 22 september

Start om 13.30u aan het infopunt dat zal worden opgesteld aan de 
kruising van de Kwarikweg met de Gasthuisstraat. 
Info: Johan.baetens@natuurpunt.be of tel. 0484 23 75 59

’t Kaaswinkeltje op het Kerkplein is verkocht aan de uitbaters 

van de Plato (Geert Kersschot en Mario Leysen). Zij hebben 
plannen om er een café te beginnen.

Gevleugeld

Cyriel Buysselaan 
Kuierend van de Willem Elsschotlaan naar de Cyriel Buysselaan, 
’t is maar het hoekje om, droom ik weg naar de prachtige 

Leiestreek en haar gelijknamige meanderende rivier. Het is hier 
in Nevele dat Cyriel Buysse geboren werd op 20 september 1859, 
als zoon van een cichoreifabrikant. Alhoewel hij voorbestemd was 

om de fabriek van vader voort te zetten, zou Cyriel zich meer en 
meer ontwikkelen in de literatuur. De invloed van moeder, Maria 

Paulina Loveling, zus van de schrijfsters Rosalie en Virginie 

Loveling, was hieraan niet vreemd.

Cyriel Buysse was een man van uitersten: artiest in een gezin 
van een fabrikant, bourgeois tussen de boeren, thuis en niet 

thuis in twee taalgemeenschappen, vrijdenker in katholiek 

Vlaanderen, pendelaar tussen Nevele en New York, Vlaming in 

Holland, liberaal met socialistische sympathieën, apolitiek in een 
partijpolitiek verkaveld België. Hij liet zich ooit op anti-Vlaamse 
uitspraken betrappen maar er is geen enkele andere Vlaamse 

auteur die zijn personages zo levensecht hun taal liet spreken. Hij 
praatte graag het Nevelse dialect met het boerenvolk maar zijn 

beste literaire vrienden, zoals Maurice Maeterlinck, schreven in 

het Frans.

Cyriel Buysse heeft geen poëzie geschreven, maar wel verhalen 
en romans, waaronder zijn bekendste roman ‘Het recht van 
sterkste’. Hij schreef tevens heel wat toneel, waaronder het meest 
bekende en tevens verfilmde ‘Het gezin Van Paemel’. Heel wat 
van zijn werk is nog goed leesbaar, zoals de sterke novellen 

‘Tantes’ en ‘Het bolleken’ en het verslag dat hij van zijn reis door 

Frankrijk maakte: ‘De grote tocht’ (enkele jaren geleden door 

Michiel Hendryckx overgedaan).
Drie dagen voor zijn overlijden op 25 juli 1932, werd Cyriel 
Buysse door koning Albert I in de adelstand verheven tot baron. 
De wapenspreuk van de baron luidde: “In de hoop van de Vrede”.

Op zijn grafzerk staat een citaat uit zijn dagboek Zomerleven 

(1915):

‘25  juli –

Heden is de graanoogst begonnen.

Dit is een dag waarnaar de boeren

hunkerend verlangen maar die

mij met stille weemoed vervult. 

Heleen Van Mieghem, spoedarts/huisarts en haar man Maarten Hofland, gynaecoloog,  vertrokken op 25 juli, samen met hun 3 kinderen 
naar Zambia. Ze gaan voor drie jaar een ziekenhuis in de brousse ondersteunen.

In hun opleiding volgden ze een specialisatie tropenarts. Al eerder waren ze werkzaam in een ziekenhuis in Benin. De Afrika-microbe 

lokt hen terug naar dit grootse continent. De opdracht in Zambia kwam er op initiatief van de humanitaire organisatie Bethlehem. 

Heleen en Maarten gaan er, naast het klinisch werk, ook het personeel opleiden. Hun drie kinderen: Kasper(7), Hannah(5) en 
Thomas(3), lopen er wellicht onderwijs in het Engels en dit in een internationale school op zo’n 60km van hun woning. ”De kinderen 

zien de afreis naar Zambia als een ‘vakantie’ en een avontuur. We hopen dat de gewenning met de tijd voor hen geen al te groot 

probleem zal worden,” zegt Maarten.

Nog juist voor hun vertrek konden we een foto maken van het gezin. Via e-mail blijven we verder in contact om hun bevindingen in 

Bombardon mee te kunnen delen.  Wie over het project meer wil lezen en mooie foto’s wil bekijken kan dit doen via de website www.

afrikabisa.com. Via deze weg wensen we de hele familie alle goeds.

Melos zingt Requiem van Fauré
Op 19 en 20 oktober brengen de koren Melos en Cantagilli, samen met sopraan Hilde Venken, bariton Arnout Malfliet 
en orkest, een concert met muziek rond Allerzielen. Het hoogtepunt van het concert is het Requiem van Fauré. In dit 
wondermooie koorwerk klinkt geen wanhoop of vertwijfeling, maar zachte berusting en hoop op een leven na de dood. Een 

echte aanrader.

19 oktober 20 u St-Egidius-kerk, St-Gillis-Waas
20 oktober 15 u OLVr Hemelvaart-kerk, Melsele
Kaarten € 12 (vvk), € 13 (kassa) 0497 13 95 33 / 03 777 79 48 en bij de koorleden. Meer info: www.melos.be .


