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Dirk en Tine Trogh-

Van Loo
 

In de zomer van 1989 kwamen Tine 

en Dirk in de A.Farnèselaan wonen, 

niet ver van de ouderlijke woonst van 

Tine. Tine speelde als kind met ‘de 

Bogaertjes, de Helinckxkens 

en de Heirbautekes’… Dirk 

is afk omsti g van Zwijndrecht 
en woonde als kind even op 

Kalishoek, op het erf van de 
familie Trogh. Dirk: ”Als we 
verkering hadden, kwamen 
we hier dikwijls wandelen 
en toen zegden we wel eens 

tegen mekaar dat het toch 
schoon zou zijn om hier 
te wonen. Toen het hier 
verkaveld werd, hebben we 
niet geaarzeld. De Familie 

Lefebure en Heyrman, onze 
buren, begonnen net op hetzelfde 
moment te bouwen. De buurtmensen 

die hier al langer woonden ontvingen ons 
met open armen; Cyriel, Pierre, Yvonne… 
Dat was super plezant.” Tine: “Door die 
jonge gezinnen, waren onze kinderen ook 

van dezelfde leeft ijd. We organiseerden 

een fi etspool naar de lagere school De 
Toren.“  Dirk: “De kinderen speelden 
samen in de tuin. Iedere buur had 
een opening in de haag gelaten zodat 
de kinderen bij elkaar konden. In elke 

tuin was wel een andere att racti e. Dat 
was voor de kinderen geweldig. Als ik 

op die ti jd terug kijk, krijg ik nog een 
super gevoel.”  Tine: ”Ze gaan wel een 
doorsteek voor fi etsers realiseren naar 
de Gaverlandstraat. We wonen in de 
slechtste straat van Melsele.”  Dirk: “ ‘Ze 
gaan eraan beginnen’, dat is een heel 
oud verhaal. Als er nieuwe woningen 
bijkomen deert ons dat niet. Toen wij 

hier bouwden hoorden we ook geen 
geklaag van de overburen. Dat moet 

kunnen.” Tine: ”We geven jaarlijks een 
barbecue voor de naaste buren. Dat is al 

lang een gewoonte en we doen dat om 

beurten. We wonen hier heel graag.”

De sportmarathon heeft plaats op 8, 9 en 10 mei. Dit 

sportgebeuren is al aan zijn  35ste  jaar toe. Kom een 

kijkje nemen in en rond de sporthal ’t Wit Zand. 

(Op de archieffoto: maandagmorgen)

Zo leeft de Alexander Farnèselaan (deel  aan N70)

Een foto van André Van Hoey, genomen in de 

sacristie van de kerk in Melsele met een fles 

miswijn. André was vroeger misdienaar en 

daarover vertelde hij boeiend in ’t parochieblad. 

Nu vertelt André op  pag.5 over zijn werkkamp in 

Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog 1940-

45. Wat een verhaal en wat een tijd ! Beslist eens 

lezen, beste lezer. (foto Piet Bloemen)

Geschiedenis Alexander Farnèselaan

Deze laan is een zijstraat van de Grote Baan en maakt de verbinding met de wijk Vesten. Er wordt volop werk gemaakt van een 

nieuwe verkaveling aan de zijde van het Pareinpark. Op het einde van de straat zullen we binnenkort via een fi etspad door de 
velden naar de Gaverlandstraat kunnen gaan.

Alexander Farnèse werd geboren in 1545. Hij werd op 33-jarige leeft ijd aangesteld tot landvoogd van de  Nederlanden door Filips 
II van Spanje. Nadat in 1583 het Land van Waas en het Land van Beveren zich hadden overgegeven, vesti gde hij een jaar later zijn 
hoofdkwarti er in Singelberg.
Farnèse nam nadien het Fort Liefk enshoek in en wou de Antwerpenaren tot overgave dwingen door hen uit te hongeren. 
Dat snode plan kon hij pas verwezenlijken als alle bevoorradingswegen werden afgesloten. Daarom werd zelfs de Schelde 
geblokkeerd. Dat verwezenlijkte hij door tussen Fort Sint-Marie, op de grens van Kallo en Zwijndrecht, en het bijna verdwenen 
Fort Sint-Filips op rechteroever een brug te bouwen van schepen die aan elkaar met dwarsbalken waren vastgemaakt.
Het hout voor deze brug kwam vanuit het hele Waasland via verschillende vaarten aangeleverd. De kerk van Kallo diende zelfs als 
opslagruimte. Na zes maanden gaf de burgemeester van Antwerpen, Filips van Marnix van Sint-Alegonde, zich over.
Alexander Farnèse wordt door de geschiedschrijving omschreven als een devoot man: hij was vaak terug te vinden in de kerk. 
Vooral de kapel van Gaverland kon op zijn bezoek rekenen. Op het reliëf boven de ingangsdeur is dit tafereel zelfs vereeuwigd.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004) en Wikipedia (2015).

Cyriel Vijt.
Cyriel is met zijn 88 jaar de ‘patron’ 
van de Farnèselaan.  Hij heeft  
de groei van de ‘Putt endam’ tot 
A.Farnèselaan van bij het begin mee 
gemaakt. De Meersendam, zo was de 
offi  ciële benaming, was een aarden 
weg die leidde naar weilanden en 

akkers. Cyriel heeft  het allemaal 
zien veranderen. De A Farnèselaan 

is de levensader van een hele wijk 
geworden en dat bracht zijn drukte 

mee. De periode 1960-
1980 bleef nog relati ef 
rusti g. Kinderen uit de 
buurt kwamen veel op 

de hof spelen en naar 
TV kijken. Maria De 
Schepper, echtgenote 
van Cyriel, was een 
heel sociaal iemand. 
Ze bakte wafels of 
pannenkoeken voor 

de kinderen. “Marcel 
Heirbaut was de eerste 

bewoner. Dan kwam 

Robert Paternoster. In 
1956 ben ik hier komen 
wonen. Mijn vader 

bouwde een woning naast de mijne. Dit 

was hier vroeger landbouwzone. Nu is 
het woonzone geworden. Er staan hier 
27 huizen en de straat telt 41 inwoners. 
De A.Farnèselaan is nog alti jd een private 
weg. Bij de fusie wisten ze dat in Beveren 
niet. Brouwer Louis Smet verloor dikwijls 

een lading bakken door al die putt en in 
de weg. Dan brachten ze uit Beveren 
wat assen om de ergste putt en te vullen. 
Van de oorspronkelijke bewoners zijn 

er nog drie: Edmond Heirbaut en zijn 

echtgenote Jenny De Cauwer en ikzelf. 
Onze straat wordt het ‘hart’ van het 
Meersengebied. Momenteel bouwt 
men 36 nieuwe woningen en in een 

tweede fase komen er nog eens 138 
huizen bij. Het was hier vroeger een 
rusti ge straat maar dat is erg veranderd. 
Door de weilanden van de Meersen 
liepen drie wegeltjes: één naar de 
Schoolstraat, een tweede naar de 
kapel van Gaverland en een derde liep 

naar de molens Impens in de Lt. Van 

Eepoelstraat. Daar heb je ook een bos 
dat spontaan gegroeid is. Dat moeten 

ze zeker bewaren. Tijdens de oorlog 

vielen hier meerdere V1’s. Zo was er 
lang een ‘bomput‘ in de Meersen. Nabij 
het Pareinpark heb je ook nog een 
heel mooie vijver. Het water dient als 
bluswater als er brand zou uitbreken. 

Ik woon hier graag maar ik mis mijn 
echtgenote Maria wel heel erg. Sinds 
ze gestorven is ga ik op bezoek bij vele 

oudere mensen. Pastoor De Kesel had 
me die raad gegeven en ik ben dat 

beginnen doen. Ik heb 22 mensen die 
ik regelmati g bezoek. Ook dat aantal 
neemt geleidelijk af… Maar ik zeg het: 
alleen is maar alleen…“

Gelukkig bestaat er een Fietsersbond die de 

belangen van de fietsers ter harte neemt. Geef toe, de 

fietsvoorzieningen en de fietsveiligheid laten veel te 

wensen over.  De Fietsersbond doet er iets aan. Lees 

alles over deze levensreddende organisatie op pag.7
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Pierre Coppens.
Pierre was in Melsele een bekend volleyballiefhebber; tot 
zijn 56 jaar. Nu fietst hij bij WTC Blijf Fit uit Sint-Pauwels. 
Elke zondag, in het fietsseizoen, zit hij op de fiets. Dat gaat 
nog heel gemakkelijk. Volleyballen ging niet meer wegens 
knie- en schouderletsel. ”Ik doe mee aan fietsvakanties en 
ik beklom al eens de Mont Ventoux. Fietsen is momenteel 
mijn sportieve bezigheid. Toen we in 1967 hier bouwden, 
moesten we van onze voortuin 2 meter afstaan. ‘We gaan 
een straat aanleggen en dat gaat je niets kosten’, was de 

uitleg van de gemeente Melsele. In onze act staat dat de 
A.Farnèselaan een private weg is met openbaar karakter. 

Voor onze deur lag toen een gracht met hoge bomen 
waarvan al de koppen uit waren. Ik moest nog betalen voor 

de bomen uit te doen. Ik heb later nog een brief gestuurd 
aan het gemeentebestuur van Beveren met de opmerking 
dat ik nog altijd wacht op een straat terwijl de Vossenstraat 
al voor de tweede keer een nieuwe wegbedekking kreeg. 

Ik woon hier toch al 47 jaar. Begrijpe wie kan. Op die brief 
heb ik nooit antwoord gekregen. Als ik richting Antwerpen 
wil moet ik door de wijk De Vesten. Anders moet ik langs 

de Grote Baan(N70) en dan omrijden langs het rond punt 
aan Cortewalle. Zie je mij dat al doen? Moeten we een 
petitie opstarten? De uitkom op de N70 is een complete 
chaos. Hoe gaat dat verlopen met de nieuwe  wijken 
die hier aangelegd worden? Komt dat verkeer allemaal 
via de Farnèselaan? De winkelketen Aldi kocht hier ook 
gronden om een ontsluiting langs achter te hebben. Komt 
het verkeer van Aldi er hier ook nog bij? Dan moeten ze 
dringend deze weg aanleggen. We weten van niets?“

Francis en Kelly Relaes-Van 
Damme.

De woning, aangekocht in 2000, was oorspronkelijk van Jan 
Vijt en Yvonne De Backer. Kelly is afkomstig van Beveren 
maar voelt zich al helemaal thuis in Melsele. Francis komt 
uit de Kloetstraat. Er zijn twee kinderen: Matteo (6j) en 
Lucie (3j) Die lopen school in De Toren en worden gebracht, 
want de Schoolstraat is levensgevaarlijk. ”We zijn de 
enigen hier met zo’n kleine kinderen. Dat zal veranderen 
als Geert Kersschot en Griet Vandermeulen hier komen 
wonen. Die hebben ook nog jonge kinderen. Een fietspad 
en een voetpad zijn toch wel noodzakelijk. Nu moeten de 
fietsers veel putten ontwijken. In de bocht naar de wijk De 
Vesten durven autobestuurders snel racen. Vroeg of laat 
gebeuren er ongelukken. We weten eigenlijk niet hoe ver 
het dossier staat . Zijn er concrete plannen om de straat 
aan te leggen? Communicatie naar de bewoners is toch wel 
belangrijk. We wonen hier erg graag en samen met oud en 

jong vormen we een toffe kliek mensen. Misschien moeten 
we wel eens aan een comité denken… Hier heb je ook alles 
op fietsafstand: de school, de winkels, de jeugdbeweging, 
sportvoorzieningen, de tram… We fietsen jaarlijks mee voor 
de actie Kom Op Tegen Kanker. Die loopt van 14 tot 17 mei. 
Onze actie was ten voordele van Anke Anthonissen uit onze 
straat. Zij overleed in maart aan kanker. Ze was amper 26 
jaar. We hebben vier ploegen die mee doen. Met Dirk Trogh, 
Pierre Coppens, Kris Praet halen we zo 5000 euro op. Het is 
hier een leuke straat.“
Francis, Kelly, Matteo en Lucie  hebben een grote tuin met 
veel bomen en struiken. Francis: “Die open ruimte, zoals ik 
die kende in de Kloetstraat, mis ik wel een beetje. De dichte 
bebouwing in Melsele is een feit. Gelukkig hebben we nog 
een grote tuin.”

Achiel en Angèle Van Bogaert -  

Smet.

Achiel en Angèle wonen hier al 21 jaar en voorheen op de 
Grote Baan. Achiel is geboren in Bazel op de Boterpot maar 
was in zijn kindertijd en jeugdjaren gericht op Haasdonk. 
Angèle is afkomstig van Nieuwkerken. Ze hebben 3 kinderen 
en 5 kleinkinderen. Angèle: ”Het wonen op de Grote 
Baan en het wonen hier verschilt dag en nacht. Het is hier 
zalig. We kijken meer uit op onze tuin dan op straat. Met 
de buren schieten we heel goed op.” Achiel: ”Als ik in de 
voortuin werk dan stoppen er velen om een babbeltje te 

doen. Dat is het plezierige aan een voortuin.” Angèle: ”Vier 
jaar geleden waren we 50 jaar getrouwd en dat vierden we 
met heel de familie en de buren waren ook uitgenodigd. De 
burgemeester kwam langs en vertelde dat we in 2015 een 
nieuwe straat zouden krijgen.“ Nabij de woning van Achiel 
en Angèle kocht Aldi een stuk grond om er een parking 
aan te leggen zodat de toegang tot de supermarkt langs 

de Farnèselaan kan gebeuren, weg van de N70. “We doen 
veel vrijwilligerswerk. We helpen mee in de parochiekerk 
en in de kapel van Gaverland. Dat is plezierig. En de grote 

tuin vraagt ook zijn onderhoud”, vertelt Angèle. De foto 
werd dan ook genomen in hun prachtig onderhouden tuin. 
Schoner kon niet met de lentezon erbij.

Ivan en Els De Wreede-Bultheel.
Ivan en Els hebben 2 dochters en 1 zoon. Ze hebben al 7 
kleinkinderen. Voor ze naar Melsele kwamen, woonden 
ze in de Kloosterstraat. Ivan had, als rasechte Beverenaar 
, gezworen nooit naar Melsele te komen. Maar wat wil je? 
De kinderen gingen hier naar school, ze hadden er de chiro 
en jeugdhuis Djem en ze konden altijd terecht bij oma Lucie 
in de Sint-Elisabethstraat. Dat is daar een zoete inval want 
kinderen en kleinkinderen zijn er steeds welkom en ook na 

schooltijd was dat voor hen een toevluchtsoord. Er zat voor 
Ivan niets anders op dan naar Melsele te komen. Nu wil hij 
hier niet meer weg. Hij kent hier meer volk dan in Beveren. 
Ze kochten, 22 jaar geleden, een perceel grond van Gust 
Van de Merlen en Maria Deckers. ”Gust was een heel toffe 
buurman. Hij leerde me tuinieren. Hij kwam langs achter 
in de tuin en ik ging hem ook soms helpen. Het was bij 
ons open deur of open tuin,” vertelt Ivan. “Onze kinderen 
brachten hun vrienden mee naar huis. Soms sliepen ze in 
’t weekeind met z’n tienen hier in de woonkamer. Als ze 
samen uitgingen naar Djem of naar een fuif in Beveren 
moest niemand alleen naar huis. Ze waren altijd met een 
grote kliek die wel ergens kon blijven slapen,” vertelt Els. 
“Bij 50 jaar huwelijk van Achiel en Angèle, waarop we 
uitgenodigd waren, hadden we het idee opgevat om met 
heel de straat eens bijeen te komen. We kennen onze straat 
niet volledig. Je hebt een deel vooraan en een ander deel 
achteraan de Farnèselaan. Het is er nog niet van gekomen.” 
Ivan en Els zijn beiden met pensioen. “Je vindt altijd wel 
werk om te doen. Op mijn werk deed ik ook alles, veel is 
er niet veranderd,” lacht Ivan. “In de winter telt onze straat 
3 lampjes. De helft is stuk of staat te pinken. Er komt hier 
veel schooljeugd voorbij. Er is onvoldoende verlichting. De 
putten in het wegdek vormen het grootste probleem. We 
wonen hier graag. Vanuit onze tuin zien we de toren van de 
kerk. En het gebouw van de Aldi… het stoort ons niet. Onze 
buren, Achiel en Angèle, zijn toffe mensen. Achiel doet bij 
het haagscheren zelfs de top van onze haag mee af. Of hij 
dat nu nog gaat doen, nu ik met pensioen ben? Dat blijft 
natuurlijk afwachten,” grapt Ivan.

Herman en Martine Antonissen-

Meyvis.

Herman en Martine zijn afkomstig van Sint-Anneke. 

Vooreerst woonden ze  7 jaar in Deurne om in de zomer van 

1990  definitief hier te belanden.  “ Een perfecte ligging. We 

werden direct welkom geheten. Toffe buren!  Cyriel is zowat 

de sociale controleur. Dat stelt ons gerust. In de winter zien 

we mekaar minder. Als we iets nodig hebben staan de buren 

klaar. Bij ons stond een touter en bij de buren een zandbak; 

ideaal voor de kinderen.  In de pruimentijd  kwamen ze  

thuis met hun T-shirt  vol geladen met pruimen  van bij 

Cyriel.  Ze gingen op de akker de overschot van patatten 

rapen met een zak die ze niet meer konden dragen, zo vol 

was die.  Melsele is een toffe gemeenschap. Onze kinderen 

waren bij een volleybalclub aangesloten. Door te gaan 

kijken naar wedstrijden leerden we mensen kennen. Sinds 

we hier wonen is er wel al veel veranderd. Melsele is vol 

gebouwd. We missen ‘het dorp van toen’ al een beetje..”  

Herman en Martine hebben 3 dochters. In maart van dit jaar 

verloren ze hun dochter Anke  aan kanker.  De 1000km voor 

Kom Op Tegen Kanker is een jaarlijkse  activiteit tijdens 

het weekeind van Hemelvaart. Vanuit Mechelen vertrekken 

ze  gedurende vier dagen naar gaststeden in Vlaanderen, 

telkens voor 250 km heen en terug. Dit jaar doet de buurt  

mee met 4 ploegen. Zo’n ploeg betaat uit max.8 personen.  

Elke ploeg zamelt  5 000 euro  in voor de actie. “ Hier 

worden dan zakjes snoep samen gesteld voor verkoop, er is 

een eetfestijn en  verder is er sponsoring. Dit jaar hebben we 

zelfs een ploeg uit het Brabantse. ‘Kom op Tegen Kanker’ is 

een actie met een ‘hart’. Dat voel je.  Je rijdt voor een goed 

doel en de sportieve prestatie  is bijzaak.  De organisatie is 

degelijk uitgebouwd en  de fietsers krijgen een professionele 

begeleiding. Wie de ziekte  van dichtbij meemaakt voelt 

de noodzaak van dergelijke actie. Anke nam het initiatief 

hiervoor. Zij bleef het bindmiddel en was heel sociaal.  Ze 

kende enorm veel volk. Uit de wijk fietsen Dirk, Francis, 

Kris en Pierre  de hele actie mee. Pierre is de ‘nestor’ van 

de ploeg. De ploegen worden aangevuld met vrienden 

en familieleden. Bij het overlijden van Anke hebben we 

de steun van de buren echt gevoeld. Hun medeleven was 

ontroerend en er was gemeend verdriet van iedereen.

Lees verder op pag 3

Anke Antonissen

°13.06.1988  -  + 04.03.2015

Life isn’t  about waiting for the 

storm to pass… It’s about learning 

to dance in the rain!
                                            Vivian Greene
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Gezondheid! Of hoe 
Melsele leeft voor en 
achter de schermen.
‘Onze gezondheid boert achteruit,’ kopt een krant op een 

maandag. ‘Ondanks de inspanningen van de overheid 

bewegen we minder en eten we ongezonder dan zeven 

jaar geleden.’ 

Toch wel raar vind ik, gezien de vele levensstijl-, sport-, 
bewegings- en kooktips die we per overdaad dagelijks 
op TV en uit krant en tijdschrift moeten slikken. Na een 
korte optelsom kom ik tot de conclusie dat ik zelf slechts 
vier uur sport per week, dat ik ‘probeer’ op mijn eten te 

letten en twee dagen per week geen vet of suiker aanraak. 
(waarna ik ’s avonds steevast hoofdpijn heb, vast door 
suiker-ontwennings-verschijnselen en me afvraag of dat 
wel gezond is). Ook neem ik eerder de trap en de fiets 
en heb ik mijn printer buiten handbereik gezet zodat ik 
telkens moet rechtstaan. Het is beter dan niet bewegen 
overtuig ik mezelf, en kom, af en toe mijn buik intrekken 
werkt ook. Ik besef dat ik eigenlijk meer tijd steek in mijn 
mentale gezondheid. Het ‘goed-in-mijn-vel’-gevoel. En 
daar moet ik niet ver naar zoeken, want na een avondje 

met familie of met vriendinnen stappen, sporten of een 
etentje zijn mijn batterijen weer volledig opgeladen en 
heb ik minder zorgen en meer energie. Hoe lang het 
geleden is dat ik nog eens voluit heb gelachen? Laatst 
nog zaten we met diezelfde tien vriendinnen aan tafel 
om onszelf te lachen, zo diep, dat er bij niemand van 
ons geluid uit kwam. Stel je dat eens voor! Neem het 
van mij aan: plezier maken werkt. En eraan terugdenken 
ook. De ernstige onderwerpen komen bij ons ook steeds 
aan bod, maar een portie relativeren nadat je je hart 
hebt gelucht (en een lekkere maaltijd) doen het altijd. 
En wat je geeft, krijg je dubbel terug. Dat heb ik toch al 
meermaals ondervonden. Het is daarom belangrijk vind 

ik om in familie en vrienden tijd te investeren. Mensen 
waar je je goed bij voelt, geven je een gevoel van comfort, 
waardering, eigenwaarde.

Iets organiseren voor (of met) anderen; daarvoor krijg 
je me altijd warm. Misschien omdat ik zelfstandige ben 
en altijd alleen werk, of enig kind ben: soms moet ik 
mensen om me heen hebben, ze kunnen aansteken 
met een idee of  een project. Neem nu onze nieuwe 

Melseelse toneelgroep Melba. Zoiets moet je me geen 
twee keer vragen. Toen we ons op de kerstmarkt bekend 

maakten, waren veel oudere mensen heel enthousiast. 
‘Toneel in Melsele? Wij komen zeker kijken!’ ‘Dat deden 
we vroeger ook dikwijls, naar toneel gaan.’ Toch zijn er 
ook jongere mensen die me vertellen dat het voor hen 
altijd al een droom is geweest om eens op de planken 
te staan. En waar kan je beter terecht dan in je eigen 
dorp? En bij een amateurtoneelgroep krijg je hiervoor 
de kans. Als logopediste begeleid ik ook beroepssprekers 

en –schrijvers, dit naast de meer gekende domeinen  
zoals articulatie, spelling, lezen en rekenen. Maar ook 
buiten mijn uren coach ik mensen die goed willen 
kunnen voorlezen voor hun eerste kleinkind, een tekst 
willen schrijven voor de communie van hun dochter of 
zoon, of een mooie toespraak op hun werk of op een 
trouwfeest willen houden. Of echt willen leren acteren, 
als hobby, omdat het hen gelukkig maakt. Zoiets leeft 
blijkbaar bij veel mensen. In Melsele (en ook in Beveren) 
kan je het allemaal vinden: verschillende sportclubs 
(heeft iemand ooit al eens geteld hoeveel verschillende 
sporttakken je kan beoefenen?), gezellige cafeetjes, 
avondschool-activiteiten, verenigingen, losse initiatieven, 
tentoonstellingen en talrijke voorstellingen. Er worden ook 

regelmatig evenementen georganiseerd. En hier heb je je 
lichamelijke en geestelijke ontspanning! 
‘Je moet niet in ‘dat Melsele’ blijven,’ zei een 

loopbaancoach tegen mij. Waarna ik natuurlijk steigerde 
en ‘dat Melsele’ verdedigde. Zonder veel indruk te maken, 
moet ik er bij zeggen. Wat voor mij werkt, in mijn dorp, 
werkt niet altijd voor een ander besef ik.
Maar zoals gezegd: voor mij leeft Melsele, voor mij voor 
en achter de schermen, en er is genoeg afleiding om mijn 
zinnen eens te verzetten en door mijn hoofd eens een 
frisse wind te laten waaien.
À propos: ik ben volop aan mijn eerste roman aan het 
schrijven. Je ziet; het blijft niet alleen bij woorden. Of 
juist wel, het is te zien hoe je het bekijkt, die woorden. 
Allemaal zijn het samenraapsels uit mijn hoofd, waar jij 
misschien al eens in gefigureerd hebt, als Melselenaar. 
Het is ook een feit dat het volleybalseizoen in onze reeks 
reeds afgelopen is (en ik dus niet meer sport) maar dat ik 
vanavond (ja, een maandagavond!) met de vriendinnen 
heb afgesproken in één van de gezellige cafeetjes in ons 
dorp in plaats van voor de TV te zitten. Met het excuus 
dat het alweer lang geleden is en dat we de zelfstandigen 
in Melsele toch ook moeten steunen. Op mijn en uw 
gezondheid!

Katelijn Van Hove
Verhalentocht
Vrijdag 1 mei organiseert Wezijnereensmeebuiten ‘Verhalen 
op ’t straat’.  

Om 10u wordt er verzameld aan de boekenkast op de 
hoek van de Pauwstraat en de Bosbessenlaan. Daar word 
je door een van de lokale verhalenlezers meegenomen op 
avontuur! Apart programma voor kinderen en volwassenen! 
Na de verhalen krijg je een  hapje en een drankje.
Je kan inschrijven (liefst tegen 24 april) bij Wilfried De 
Schepper, Pauwstraat 21 of met e-mail naar  
info@wezijnereensmeebuiten.org. Deelname is gratis.

Wereldwinkelnieuws 
Deze keer is in onze wereldwinkelrubriek Josepha Fissers 
aan het woord. Waarom koos zij ervoor om vrijwillig de 
handen uit de mouwen te steken en zich in te zetten 
voor een eerlijke handel met het Zuiden? Wat doet zij 
allemaal? Welke producten koopt zij? 

Als studente in de normaalschool, en eigenlijk ook al 
daarvoor, wou ik naar hele verre landen gaan. Helpen 
in ontwikkelingslanden leek mij wel wat. Ik las geen 

stationsromannetjes maar kocht boeken over Paraguay, 
Nepal, Tibet. Later, toen ik de mogelijkheden had, ben 
ik door een paar van die landen met de rugzak gaan 

trekken. Zo begrijp ik nu de betekenis van het concept 
wereldwinkel beter. Ik ‘zie’ soms toestanden waarover 

we nu lezen in de folder van Oxfam. Ik ben er letterlijk 
doorgestapt. Het gaat er bij de verkoop van de producten 

niet alleen om veel te verkopen. Het gaat er vooral 

om dat we ook weten waarom we het verkopen. Of in 
het geval van de klant, waarom hij/zij iets koopt in de 
wereldwinkel. Ik sta nu vijf jaar in de winkel en ik vind 
dat het contact met de klanten evenveel voldoening 
geeft als het verkopen zelf. Wij maken met plezier tijd 
voor een babbeltje. Voor welke producten je zeker eens 

moet langskomen? De naam van onze koffie, chocolade 
en choco, wijn werd reeds in vorige nummers gemaakt, 
maar wat ik altijd in huis heb zijn de crackers uit 
Nicaragua. Pittig van smaak en krokant! Hopelijk zien we 
mekaar eens in onze wereldwinkel. 

Tot dan, Josepha

Tekening: Jean Humblet

Jan en Lut Helincks - Staes 

Jan en Lut wonen sinds november 2014 in een nieuwbouw, 
waar vroeger het huis stond van zijn ouders. Zij woonden 
voordien in Beveren, waar Jan huisarts is. Ooit was de 
Farnèselaan grondgebied Beveren en was het geen laan 
maar een dam met Canadabomen, om de pachtgronden 
te kunnen bereiken. Jan woonde hier als kind en speelde 
er met zijn zeven broers en zussen. Ze waren met 
tweeëntwintig nichten en neven die naast elkaar woonden. 
Ze vingen ‘oekedoelekes’, mochten ‘vuurke stook’ doen en 
speelden achter de Parein. Het huis van zijn ouders dat er 
sinds 1961 stond, hebben ze afgebroken na het overlijden 
van zijn moeder. Het was één van de vier percelen die 
grootmoeder Alice Hulstaert, ooit aan haar vier kinderen 
schonk. De tuin en de grond rond het huis moeten nog 
aangelegd worden. Het is hier mooi wonen, dat staat vast.

Gevleugeld
We hebben de donkere en grillige dagen nu wel volledig 

achter ons gelaten. Het nieuwe leven herneemt zich in de 

cirkel van het leven. Prachtig toch, hoe de natuur rondom 

ons jaarlijks een teken geeft voor nieuwe kansen.  

Het zou een teken kunnen -en eigenlijk móéten - zijn 

voor de mens, in het bijzonder de beleidmakers, om dit 

signaal naar waarde te schatten. Waarom niet wat meer 

kleur in onze tuintjes? Of misschien een nieuwe lente in 

de ruimtelijke ordening van onze gemeente:  behoud van 

de open ruimte die ons nog rest, uitbreiden van parken als 

oases van rust, heraanplanten van bomen in ons kale en 

verschraalde landschap, … . Groen als een hernieuwde 

passie, net zoals in volgend gedicht van Lut De Block.

MEI 

Hou van mei 

de mateloze. 

Hoe de clematis 

reikhalst 

tot de bloei er op volgt 

de volmaking. 

Zie de klokjes en kevers 

doorn 

zoentjes en wijn 

Wat een maand.

Je zou van ontgroening 

moeten spreken 

maar alles groent dicht 

groeit zienderogen 

in het holst van de lente. 

 

  

Vervolg van ‘Zo leeft de Farnèselaan

Bombardon 144.indd   3 22/04/2015   21:33:41



Curitas kledingcontainers verschenen in het 

straatbeeld. Deze staan gelukkig  wel goed ingepland.

Eindelijk; er komt een fietsverbinding tussen de 

Gaverlandstraat en de A.Farnèselaan.

Hoe komt een Engelse granaat 

in een Melseelse tuin terecht ?

De kunstliefhebbers onder u weten misschien dat ik een 
leerlinge ben van de Beverse kunstenaar Ludo Giels. Van 

hem vernam ik dat er in 1953 een motorspits, geladen 
met cement, tot ontploffing is gebracht, ergens in de 
buurt van Antwerpen. Bij laag tij kunnen nog onderdelen 
van het wrak in het slijk tevoorschijn komen. 
In het spoor van Ludo, ging ik op zondag 22 maart naar 
die plaats van de Scheldeboord om scherven van het schip 
te halen. Ik had nog een paar uurtjes tijd: laag tij en het 
was mooi weer. Er was echter niet zo veel te vinden en 
dan begon ik maar stenen te verleggen, want daaronder 

kunnen zich natuurlijk kleine stukjes schuil houden. Eén 
van die stenen woog heel zwaar voor zijn afmeting, dus 
dacht ik, daar zit ijzer in. Voor mij had het een mooie 
vorm en in gedachten zag ik de mogelijkheden van dit 
stuk om te verwerken in een volgend kunstwerk. Thuis 
ga ik dit afbikken, dacht ik. Ik zocht ijverig verder en 
verzamelde nog andere ijzeren stukken in mijn emmer. 

Moe, maar voldaan keerde ik huiswaarts en deponeerde 
alles eventjes buiten.

Maandagavond sorteerde ik de stukjes. Bij dit sorteren 
brokkelde er een stuk van mijn vreemde ‘steen’ af. Groot 
was mijn verbazing toen ik daaronder groeven ontdekte. 

Dit leek wel op een granaat!
Tja, wat kan je dan doen? De politie bellen, het was al 
18.15u. Ik vertelde de agente/telefoniste aan de andere 
kant, dat ik vermoedde een springtuig gevonden te 

hebben. “Breng maar naar hier”, zei ze. Wat een vreemde 
reactie, toch? “Nee, toch niet, dat is te gevaarlijk”, 
bedankte ik haar. “Dit tuig kan mogelijk ontploffen bij 
transport.” Er werd dan besloten dat, indien er een 
ploeg in de buurt kwam, ze zouden komen kijken. Dit 

gebeurde eigenlijk wel vrij vlug. Deze 2 agenten konden 
niet anders dan vaststellen dat het inderdaad een granaat 
betrof. Zij gingen in de combi even overleggen en lichtten 
DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van 
Ontploffingstuigen) in. Zij gingen mijn vondst komen halen. 
Ondertussen mocht het stuk blijven staan waar het stond. 
Die nacht is zeer onrustig verlopen. 
De volgende morgen, rond 10u, is DOVO de granaat 
komen halen. Het bleek een Engelse Mills nr.5 granaat 
te zijn. Dat is een granaat die veel gebruikt is geweest 

in de twee oorlogen. De granaat, die wie weet hoe lang 
reeds in het zand lag, werd door DOVO, met de nodige 
omzichtigheid meegenomen.
Tot zover het verhaal van de steen, die veranderde in een 
granaat.

Goede raad, te vinden op de DOVO website!
Ik heb munitie gevonden, Wat moet ik doen?
1. Blijft rustig.
2. Raak de munitie niet aan.
3. Verplaats de munitie niet.
4. Contacteer de lokale politie
De wapenspreuk van DOVO is:’Pericula non timeo’ (Wij 
vrezen het gevaar niet).
Lut De Baere

www.lutdebaere.exto.nl en www.lutdebaere.com 

Het schepencollege besliste

2 februari
- Er wordt niet ingegaan op de vraag om de 

wegmarkeringen op de uitwijkstroken in de 

Burggravenstraat te herschilderen. Er staat een 
heraanleg van de ganse straat gepland.

16 februari
- De Aardbeienfeesten krijgen de medewerking van 
de gemeentediensten. Ze krijgen ondersteuning 
in het plaatsen van de feesttent, het gebruik van 
de elektriciteitskasten, het afleveren van het 
brandweerverslag, de aanvraag aan het Koninklijk 
Paleis voor de aardbeien af te geven en het plaatsen 
van aankondigingsborden.

- Er werd bij het college een melding ontvangen 
over een onduidelijke situatie op het kruispunt 
van de Mispellaan en Molenbeekweg. Ook was er 
bezorgdheid rond de snelheid. Het gemeentebestuur 
gaat op aanraden van haar verkeerscel geen ingrepen 
uitvoeren.

- Voor bijna 80.000 euro worden er wandelpaden, 
bruggen en poel met stapstenen voorzien in het 
Molenbeekpark. De firma Heyrman-De Roeck uit 
Beveren mag de werken uitvoeren.

2 maart
- De huur van een prefab klaslokaal voor de 
gemeentelijke basisschool ‘De Toren’ voor een kleine 
77.000 euro wordt aan de gemeenteraad voorgelegd 
en werd daar eind maart goedgekeurd.

- Het gemeentebestuur gaat akkoord om Waasland-
Beveren een borgstelling van 800.000 euro te geven. 
De beslissing wordt aan de gemeenteraad van eind 

maart voorgelegd.

9 maart

- Er wordt een parkeerverbod ingesteld in het deel 
Hazaarddam, komende van de Schoolstraat tot aan 
de schoolingang. Er wordt ook een parkeerplaats op 
het kerkplein opgeofferd om een brandweg toe te 
laten.

- Het college gaat akkoord met de lijst van locaties 

voorgesteld door Curitas, de eigenaar van de nieuwe 

kledingcontainers. Sindsdien verschenen er diverse 
containers in het straatbeeld. Sommige plaatsen 
werden door buurtbewoners aangeklaagd en deze 

containers kregen intussen al een andere plaats.

De gemeenteraad

24 februari
- Melsele is een nieuw raadslid rijker: Ine Lemmens 
vervangt tijdelijk Elise Balliauw die voor haar studies in 
het buitenland vertoeft. Sowieso komt Lemmens begin 
2016 definitief in de raad ter vervanging van schepen 
Peter Deckers (CD&V), die op pensioen vertrekt.
- De gemeente koopt haar elektriciteit vanaf nu aan bij 
Wase Wind. Deze leverancier van groene stroom zal 
alle gebouwen in gemeentelijk eigendom voorzien van 

energie.

- Unaniem werd een fietsverbinding goedgekeurd 
tussen de Alexander Farnèselaan en de 

Gaverlandstraat.

- Er zullen 34 woningen gebouwd kunnen worden 

tussen de Pauwstraat en Perzikenlaan langs de 
Molenbeekvallei. 
- De raad stemde in met het aanleggen van een 
trage weg tussen de Pauwstraat ter hoogte van de 
Molenbeekweg en de fietsverbinding langs het spoor.
31 maart

- De meerderheidspartijen CD&V en N-VA samen 
met het VB keurden een borgstelling van 800.000 
euro voor Waasland-Beveren goed. Groen-sp.a en 
OpenVLD stemden tegen.
- De gemeenteraad keurde een fietsverbinding langs 
het spoor goed van de Gasdam in Beveren tot de 
grens met Zwijndrecht.
- Het parochiehuis Sabot wordt door de gemeente 
verkocht aan de maatschappij voor huisvesting, die 
er samen met het OCMW een sociaal project zal 
ontwikkelen. Groen-sp.a verkreeg een belofte dat de 
grootkeuken voor plaatselijke verenigingen opnieuw 

zou worden geïntegreerd in het nieuwe project.
- De oppositie stelde zich vragen bij de groeiende 
overlast in het polderdorp Doel. Groen-sp.a 
vroeg om extra maatregelen. Deze werden 

door de meerderheid weggestemd, de andere 
oppositiepartijen ondersteunden ze wel. 
Burgemeester Van de Vijver stelde dat de politie 
reeds meer dan het gebruikelijke werk verricht in het 
dorp.

- Raadslid Issam Benali vroeg en verkreeg dat het 
college een brief zou schrijven naar minister van 
mobiliteit Galant (MR) om de sluiting van het station 
van Melsele af te wijzen. Dit nadat de Beverse 
meerderheidspartijen de mogelijke sluiting van 
het station schrapten uit hun ontwerpplan voor 
mobiliteit.

Fondsen werven en sponsors 

zoeken, hoe doe je dat?
Verenigingen, vzw’s en bewonersgroepen hebben vaak 
extra centen nodig om hun activiteiten of projecten te 
financieren. Je kan dan een sponsoractie opzetten of op 
zoek gaan naar fondsen of subsidies. 
Vormingplus organiseert een avond waar je kunt leren 

hoe fondsenwerving werkt en hoe je snel aan de slag 
kunt gaan. Met vuistregels en veel zinvolle tips.
Deze avond gaat door in de lokalen van Vormingplus, OC 
Boerenpoort, Grote Baan 183, op maandag 15 juni van 

19.30u tot 22.00u. Begeleiding: Ilja De Coster - financieel 
expert

Inschrijven is nodig en kan tot 5 juni. Alle inlichtingen 
vind je op www.vormingplus.be/waas-en-dender, of  
tel. 03.775.44.84

Kunstkring De Meiboom stelt 
voor de 48ste keer tentoon

In de kapel van OC Boerenpoort tonen Melseelse 
kunstenaars hun werk aan het grote publiek. 
Vernissage op 13 mei, verder te bezoeken op 14, 

16 en 17 mei, telkens van 13.30u tot 17.30u.

Schilderijen, pastels, assemblages, keramische 
beelden, juwelen, houtsnijwerk van  Erik Cools, 
Lut De Baere, Romain De Coninck, Frieda 

Stevens, Chris Tackaert, Paula Van der Meylen, 
Herwig Van Mieghem, Freddy Slock, Ingrid 
Dierickx, Dirk Callens, Marcel Van Puymbrouck.
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André Van Hoey is 92 jaar(°26.10.1922) en woont in de 

AVP-Laan. Hij doet nog zijn eigen ding, al heeft hij  hulp 

van zijn dochter die dagelijks op bezoek komt. André kan 

vertellen. Zijn verhaal is als een schilderij. Hij kan vertellen 

en blijven vertellen tot in de kleine details toe alsof het 

gisteren gebeurd is.  André verliest er zijn glimlach niet bij. 

Maar achter de glimlach  schuilt ook een enorme tragedie 

van het lot van zoveel jonge mannen. Zij waren nog nooit 

van huis weg geweest maar werden in de oorlog opgeëist. 

De werkomstandigheden waren hard en zwaar. De winters 

waren nabij de Poolse grens zeer koud en de zomers 

snikheet.  Dit hoofdstuk uit zijn leven gaat over de periode 

van 1940-45. De Duitsers bezetten ons land en de jonge 

mannen worden weggevoerd naar Duitse werkkampen. Ook 

André is één van hen.  Tijdens zijn verhaal pronkt  een zware 

kalksteen op tafel, als een soort trofee, meegebracht vanuit  

de steengroeve van Elbingerode in Duitsland. Daar heeft 

André twee jaar verplicht gewerkt.

“In de mobilisatie voor WOII werkte ik bij meubelfabriek 

Van Pelt. Door de oorlog viel dat bedrijf  stil. Dan ben ik 

bij boer Frans De Kerf gaan werken. Wie thuis werkte, 

werd gevraagd  dienst te nemen bij de boerenwacht of de 

burgerwacht. De burgerwacht was op ’t gemeentehuis. De 

boerenwacht trok het veld in en  kwam ’s avonds knuppels 

en zaklampen halen bij de burgerwacht.  Samen met Amedé 

Bal was ik bij de burgerwacht.  We zaten ’s nachts in het 

gemeentehuis bij de telefoon te wachten tot  er telefonisch 

alarm kwam. Als er een aanval van uit de lucht kwam, 

moesten we  de plaatselijke autoriteiten verwittigen. Op 

een avond kregen we bezoek van een controleur in dienst 

van de bezetter. Op zijn vraag wat we daar zaten te doen, 

antwoordde Amedé:” We zitten hier op dat stom ding te 

kijken tot er alarm komt.  We zouden beter ’s avonds in 

ons bed liggen. “ Ik heb toen niets gezegd. Die manier 

van antwoorden viel blijkbaar niet in goeie aarde bij de 

controleur. “Daar zal je nog van horen.” zei hij. 

’s Anderdaags kreeg ik een brief in de bus met de melding 

dat we uitgenodigd waren op rustoord Briels. Op de 

gemeente was  het nieuws  binnen gelopen dat we twee 

‘onbeschofteriken’ waren die de wacht deden op het 

gemeentehuis. Het bleef  bij een waarschuwing. Even 

later kreeg ik echter een brief  thuis, we woonden in de 

Brielwegels (AVP-Laan), dat ik me moest aanmelden voor 

medische keuring in Sint-Niklaas. Ik werkte ondertussen 

bij de “ijzeren weg”. Ik had papieren van de spoorweg om 

vrijstelling te krijgen. De bediende scheurde die brief stuk. 

De dokter die ons keurde, zei dat ik opnieuw een brief 

moest vragen bij mijn werkgever. Toen ik me de  dag nadien 

weer  aanbood, scheurde de bediende die brief weer stuk. 

Ik moest weg, dat was duidelijk. Naar Magdeburg, in het 

vroegere Oost-Duitsland. Ons moeder weende, dat weet ik 

nog goed. Het vertrek was gepland op paaszaterdag. De dag 

ervoor kwam de pastoor en de onderpastoor van het dorp 

afscheid nemen van de opgeëiste Melselenaars: o.a. Jos 

Maes, Charel Cools, Jules De Baere, Jerome D’Olislagers, 

Gislain Claessens, Cis Van Raemdonck  en  ikzelf. Het 

afscheid vond plaats bij Nula Fassaert, die café hield op de 

Grote Baan. De trein richting Duitsland stopte regelmatig 

om nog meer jongens mee te nemen.  ’s Avonds kwamen we 

aan in Magdeburg. We moesten met z’n allen overnachten 

in een soort theaterzaaltje. Ons moeder was vergeten een 

deken mee te geven.  “‘t Is niets, zeiden mijn kameraden, 

“we schuiven dicht bijeen zodat iedereen mee  onder de 

dekens kan.”   Jos Maes vond daar werk bij een bakker, 

Stafke Van Daele op een boerderij en Jules De Baere kon 

bij een beenhouwer beginnen. Voor de anderen van Melsele 

werd een kleur getrokken om de bestemming te bepalen. 

Gelukkig konden we met een groepje bijeen blijven: Jerome 

D’Olislagers, Gislain Claessens, Cis Van Raemdonck en 

ikzelf. We gingen richting Harzgebergte, naar Halberstadt. 

De trein hield halt in In Elbingerode, een klein stationnetje. 

Daar  kwam een Duitse kampoverste ons afhalen. ”Das sind 

die Flamen.” hoorden we hem zeggen. In het kamp kregen 

we samen 1 grote  kamer en in de keuken was een heel 

goeie kok. Ons eten was prima met dikke soep waarin de 

lepel bleef recht staan en heel wat vlees. Die goeie kost zou 

ons van pas komen voor de zware arbeid die ons wachtte. 

De eerste dag kregen we vrijaf om de stad te verkennen. In  

een cafeetje ‘Zu Blauen Engel’ dronken we een glas bier. 

We zouden in de steengroeve werken. De baas ervan, een 

zekere Knotz, was opgepakt en zat in de gevangenis. Hij had 

durven zeggen dat de “Krieg” voor Duitsland  verloren was. 

Zijn zoon was nu de grote baas. We moesten er shiften doen 

van 9 uur. Het werk bestond erin om wagonnetjes te vullen 

met stenen. Cis Van Raemdonck was er zo bedreven in dat 

de oude Duitse werknemers boos op ons werden. “Straks 

moeten we eenzelfde hoeveelheid per dag doen.” was hun 

vrees. Uit de rotswanden werden met munitie grote rotsen 

los geschoten. De jongste van ons moest dan op de rijweg 

gaan staan met een vlaggetje om het gevaar aan te kondigen. 

Zo’n steen kon immers heel ver weg schieten. Sommigen 

ervan kliefden we daarna nog kleiner vooraleer ze op het 

wagonnetje te gooien. Die stenen gingen vervolgens in een 

oven. Door verbranding op hoge temperatuur,  werd zo’n 

steen verbrijzeld tot kalk. Uit die enorme silo’s en bij die 

verbranding met steenkool kwamen dampen vrij. Wie er 

werkte kreeg zware hoofdpijn. Ik heb er erg van afgezien. 

Tijdens ons verblijf leerden we ook een Duitser kennen die 

ons uitnodigde om een bezoek te brengen aan de grotten 

van Rubeland. Dat was onvergetelijk. De Hermannshöle 

en de Baumanshöle zijn de moeite waard. Aan het werk in 

de steengroeve heb ik nog een kwetsuur over gehouden. 

Een zware steen viel op mijn been. De wond is nooit echt 

genezen en nog moet ik voorzichtig zijn. Een tijd geleden  

is de dokter nog geweest omdat ik dreigde dood te bloeden 

omdat de  wond terug open was gegaan. Als we een 

brief naar huis schreven mochten we niets over ons werk 

schrijven. Thuis wisten ze de ware toedracht niet. Op zeker 

moment wilde een boerenzoon uit Oost-Vlaanderen met 

verlof naar huis. Zij hadden veel tabak bij en met ‘smoorsel’ 

kon je de Duitsers wel omkopen. Maar twee kampmakkers 

moesten de aanvraag mee ondertekenen. We wisten vooraf 

dat hij nooit meer zou terug komen en thuis zou blijven. In 

ruil voor onze bereidwilligheid smokkelde hij een brief van 

ons mee naar huis. Daarin stond ons echt verhaal van de 

situatie. Hij verborg  de brief, fijn opgerold als een sigaartje,  

in een groot brood dat hij meenam voor onderweg.  Op de 

trein controleerden ze een brood niet maar wel de valiezen.  

Zo wist mijn moeder wat er werkelijk echt gebeurde in 

Duitsland.  We moesten na verloop van tijd veranderen 

van kamp. Dat was bij Italianen. Het eten was er slecht. 

Cis Van Raemdonck ging voor hem patatten uittrekken op 

het land van een plaatselijke boer. Cis durfde veel, die was 

van niets bang. In het lokaal winkeltje kwamen we dikwijls 

met onze bonnetjes om voedsel te halen. Daar leerden we 

Annelies kennen en één van ons, André Carpentier uit 

Sinaai, had er mee kunnen trouwen maar zo ver ging hij 

niet want hij had een meisje in Sinaai. Voor een misviering 

op zondag moesten we naar een boerderij. Daar was een 

katholieke priester die de mis deed. Zijn twee misdienaars 

werden ingelijfd bij de Hitlerjugend. Hij vroeg of ik soms 

misdienaar wilde zijn. “Als het in ’t latijn is ,is dat geen 

probleem.” zei ik. Hij was tevreden en hij vroeg of ik elke 

zondag de mis wilde dienen. Hij kon dat wel regelen zodat 

ik vrij zou zijn.Het is bij één keer misdienen gebleven. Eén 

keer gingen Ghislain Claessens en ik  op bezoek  bij Jos 

Maes die in Klietz-über-Schönhausen werkte. Door toedoen 

van een Duitse officier zijn we dan in een trein vol Duitse 

officieren op onze bestemming geraakt.  Jos Maes zat in 

het station op ons te wachten. Gelukkig, want we moesten 

nog ruim een uur stappen voor we ter plekke aankwamen 

en dat door een bosrijk gebied. We hadden het op ons 

eentje nooit gevonden.   Naar het einde van de oorlog ging 

Ghislain Claessens twee paarden en een kar zoeken. Dat 

was gemakkelijk want de Duitsers hadden alles in chaos 

achtergelaten. We zouden met die paarden te voet naar huis 

keren. “’t Is allemaal van ons nu.” zei Ghislain. We vonden 

ook twee fietsen waarmee we een voorwacht organiseerden.  

Toen we in Seesen aankwamen stonden we geblokkeerd 

voor een brug die enkel door de Amerikanen mocht gebruikt 

worden. We logeerden daar in luxe  kampbarakken van 

de Duitsers en ook de paarden kregen een luxe kamer. 

Uiteindelijk namen Amerikanen ons verder mee met de 

trein.  Ik wisselde mijn fiets in voor een paar handschoenen. 

Die bleken dan nog elk van een andere kleur te zijn. Er was 

ook een Hollander die de twee paarden  wou in ruil voor 

een jonge bok. Die hebben we dan opgegeten. De trein 

bracht ons naar Berlijn en zo richting Luik. Die treinreis 

duurde 2 dagen en 2 nachten. Bij een treinstop was Cis Van 

Raemdonck er telkens bij om uit de goederentreinen voor het 

nodige proviand te zorgen. In Luik was er controle. Wie op 

de lijst van de witte papieren stond mocht ongehinderd door. 

Wie op de lijst van de gele papieren stond werd vogelvrij 

verklaard. Dat waren de collaborateurs.  Daar mocht men 

mee doen wat men wilde. Ik heb nooit meegedaan aan die 

afrekening. In Luik zag ik Richard Geleyn, mijn kameraad 

uit de Dambrugstraat. Hij had gewerkt in Solingen in het 

messenfabriek.  We gingen in Brussel nog soep eten maar 

Richard wou direct naar huis. Die was niet te houden. Hij 

was de gazet die het nieuws van onze terugkeer ging rond 

vertellen. Op de trappen van de tunnel in Antwerpen was 

de pijn in mijn hoofd plots helemaal weg. Die is nooit 

meer terug gekomen. Ik heb dat aan de dokter hier verteld. 

In het station van Melsele stonden ze ons op te wachten. 

De vreugde om de terug keer was groot, dat kan je wel 

begrijpen. “

Uit de 2de wereldoorlog 40-45

Het verhaal van André Van Hoey.

Treurwilgen in de lente:

De stammen staan gebeeldhouwd

maar het groen is vlottend...

Er schiet een tortel met gespreide vleugels

snel en ontembaar door de kruin omlaag

tot bij zijn nest...

Doorvoed met schoonheid ga ik de dag in,

een ijle pijn als een vogelklauw in het 

hart.

(AD)
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Afval verbranden. 

Mag het of mag het niet?
Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, 
kortweg VLAREM, heeft ondermeer als hoofddoel het 
voorkomen van hinder en milieuverontreiniging. Deze 
wetgeving bepaalt veel meer in het dagelijkse leven dan u 
zich zou kunnen inbeelden. Een recente wijziging in deze 
wettekst omvat het verbod om afval te verbranden in open 
lucht.
Vroeger gebeurde het vaak dat alle afval op een hoopje 
werd gegooid en ergens in de tuin in brand werd gestoken. 

Vermits hierbij dikwijls schadelijke stoffen vrijkwamen 
werden de regels omtrent vuurstoken gewijzigd en mocht 
enkel nog plantaardig afval verbrand worden. Aan deze 
regel is recent ook een einde gekomen. Niet alleen is het 
verbranden in open lucht van papier, plastic, piepschuim, 
autobanden en andere materies verboden, ook is het 
verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en 
groenresten nu in dit verbod mee opgenomen. Vaste 

planten die langzaam groeien en niet elk jaar snoeisel 

opleveren, composteren of snoeihout hakselen zijn 
mogelijkheden om te voorkomen dat je al te veel tuinafval 
bij elkaar krijgt. Heb je toch een overschot aan biomassa-
afval kun je dit steeds naar het containerpark in Melsele 
brengen.

In deze wetgeving zijn enkele uitzonderingen opgenomen 

waarbij het nog wel toegelaten is om een open vuur te 
maken. Zo bestaat de mogelijkheid om in het kader van 

een wetenschappelijk experiment of bij het beheer van 
bossen en natuurgebieden waarbij afvoer of verwerking 
van biomassa-afval ter plaatse niet mogelijk is, dit alsnog 
in open lucht te verbranden. 
Tevens is verbranden van dierlijk of plantaardig afval dat 
afkomstig is van eigen landbouwkundige werkzaamheden 
mogelijk in zoverre dat de afvoer of verwerking ter plaatse 
onmogelijk is. In al deze gevallen is de leidraad ook dat, 

indien het noodzakelijk is om een open vuur te maken 
om mensen, planten of dieren te beschermen tegen 
schadelijke organismen van buitenaf, dit zondermeer ook 
toegelaten is. (Denk bv. aan de grenscontroles bij een 
mond- en klauwzeerepidemie)

Wellicht wordt u met bovenstaande uitzonderingen 
minder vaak geconfronteerd. Waar u wel mee te maken 
kunt krijgen, is de verbranding van droog onbehandeld 
hout. Dit mag in het kader van een kampvuur of een 
folkloristisch evenement nog steeds in een open vuur 
verbrand worden. Dit geldt trouwens ook voor de 

traditionele kerstboomverbranding in januari. Deze 
evenementen dienen tijdig aangevraagd te worden bij het 
gemeentebestuur. Deze vuurhaarden dienen minstens 
100m van de huizen gehouden te worden.
Ditzelfde droge onbehandelde hout mag nog steeds in de 
sfeerverwarmer of in de barbecue verbrand worden. Met 
het naderen van de komende warme zomer is dit alvast 
toch nog een positieve noot om mee te eindigen. 

uw wijkinspecteurs

Station

Je rijke verleden 
een baken voor de toekomst.

Ooit maakte je plaats 
voor stoet en feest.

Met de grond gelijk gemaakt,
bescheiden herrezen.

Toch bleef je veilige have
voor menig pendelaar

reizend tussen nest en stad

Nee, er is geen reden om weg te gaan
er is genoeg om te blijven.

Patrick

Meldpunt Gemeente Beveren.

Vanuit de Gezinsraad Beveren kwam de vraag om 
het MELDPUNT van de gemeente meer bekend te 
maken bij de inwoners.

Het ‘Meldpunt’ is het algemeen aanspreekpunt 
voor al uw meldingen, klachten of suggesties 
die verband houden met de gemeentelijke 
dienstverlening. Alle klachten, meldingen, 
suggesties en de behandeling ervan worden 
geregistreerd in een centraal databestand. Zo 
kan u op elk moment de stand van zaken rond 

uw klacht, melding of suggestie opvragen. U 
kan bij het Meldpunt terecht: voor problemen 
op de openbare weg of het openbaar domein. 
Voorbeelden: putten in de rijweg, sluikstorten, 
onduidelijke signalisatie, voor problemen met 
gemeentelijke diensten of onze dienstverlening, 
voor suggesties voor uw buurt of de 
gemeentelijke dienstverlening. Het meldpunt 

is makkelijk bereikbaar via www.beveren.

be/meldpunt Het meldpunt is er enkel voor 

meldingen in verband met de gemeentelijke 

dienstverlening. 

In de lens.( Op een zomerse namiddag in de voorbije paasvakantie.)

Mogen we een foto maken ? Voor Bombardon?  Moeders en kinderen kijken even in de lens van 

de camera. Ze worden vereeuwigd in de dorpsgazet van Melsele.  Daarna  wordt de draad van het 

gesprek weer opgenomen. En de kinderen? Die spelen gewoon verder. 

Dit jaar vindt de sportmarathon plaats in het 

weekeind van 8, 9 en 10 mei in en rond de 

sporthal van Melsele. De sportmarathon bestaat 

35 jaar en dat is een reden voor een speciale 

editie. Al de deelnemende ploegen hebben hun 

favoriete sportmarathonsport mogen kiezen. De 

werkgroep heeft getracht rekening te houden 

met deze wensen. Dit jaar mag men dan ook een 

mooi affiche verwachten met toppers uit vorige 

edities, aangevuld met enkele gloednieuwe 

sporten! Een unieke kans om tijdens dit 

weekeind eens een kijkje te nemen in en rond 

de sporthal Het Wit Zand. De werkgroep en 

Jeugdhuis Djem nodigen de deelnemers, de 

ex-deelnemers en supporters uit op de receptie. 

Iedereen is welkom op vrijdag 1 mei vanaf 

20 uur. Geniet mee van een drankje en neem 

de tijd om met de vrienden oude herinneringen 

van vroeger op te halen. Iedereen is welkom. 

We kijken alvast uit naar jullie komst. Met de 

groeten van de sportmarathonwerkgroep. 
(Archieffoto: Zita Zweet.)

35ste sportmarathon op 8,9 en 10 mei.
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De Fietsersbondafdeling van Beveren is een nog 

jonge vereniging. Ze werd voor het eerst voorgesteld 

op de Kerstmarkt in Melsele van 2007. (Fietsersbond 

nationaal bestaat sinds 1995) 

Het ploegje mensen dat deze vereniging trekt bestaat 

vooral uit Melselenaars. En ze zijn allemaal heel 

gedreven. Ik ging (per fiets) langs bij voorzitter-

woordvoerder Jan Verhavert. 

Wie heeft deze afdeling opgericht?

Enkele mensen van Melsele: Geert  Verstraeten en Veerle Allaert, 

Wim D’Anvers en Kathleen Devroe. Ook Bart Tindemans en Anjes 

De Coninck waren in het begin lid van de kerngroep. 

Ik was al van tevoren bij de Fietsersbond en ben dan ook 

aangesloten bij de plaatselijke afdeling. Als je lid wordt van de 

Fietsersbond, ben je automatisch ook lid van de lokale afdeling. 

Nadien zijn ook Frans Nonneman en Pierre Bressinck onze 

rangen komen versterken. En Emiel Lambers houdt onze website 

up-to-date.

Wat is het doel van jullie vereniging?

De Fietsersbond wil meer mensen veilig op de fiets krijgen, zowel 
recreatief als functioneel. Dat kan door veilige en comfortabele 

fietspaden. We melden knelpunten aan de betrokken besturen 
en we proberen advies te geven zodat er bij de heraanleg van 

wegen rekening wordt gehouden met de veiligheid voor de 

fietsers. Daarnaast inventariseren we de bestaande fietspaden in 
Beveren. Soms organiseren we ludieke activiteiten om het fietsen 
te promoten.

Met welke activiteit zijn jullie gestart?

Op de kerstmarkt hadden we een wasdraad gespannen. Daar 

konden de mensen dan blaadjes aanhangen met hun ergernissen 

op vlak van fietsinfrastructuur in Beveren. 
Wij zijn zelf peter van de afdeling van Zwijndrecht, die nog maar 

twee jaar geleden is gestart. Zij zijn begonnen met een fietsrally. 
Wat doen jullie nog meer?

De laatste tijd ijveren we voor een fietsbrug over de E34. Daar is 
echt een grote behoefte aan. De mensen van Melsele, Beveren 

enz. die met de fiets naar hun werk in de haven komen, moeten 
via het viaduct aan de Melseledijk: een levensgevaarlijk punt 

voor fietsers. Dat is de reden dat bijna alle schoolkinderen van 
Kallo die naar Beveren moeten, door hun ouders met de auto 

worden gebracht. Heel spijtig is dat. Voor die fietsbrug is al heel 
wat gedaan: er zijn plannen getekend, en bijna alle overheden 

die er mee te maken hebben zijn er positief over: de provincie 

Oost-Vlaanderen, het Agentschap Maritiem Transport (AMT), de 

Intercommunale Maatschappij Linkerscheldeoever (IMALSO), 

de gemeente Beveren, en het Vlaams gewest, dat eigenlijk de 

eindbevoegdheid heeft. Maar niemand wil het dossier trekken. 

Wij zijn tot op het kabinet van minister Crevits geweest. We 

benadrukten daar de fietsbruggen als ‘missing link’ om de 
polderdorpen levend te houden. Vooral Kallo heeft, dankzij de 

verkavelingen van de laatste jaren een groot deel schoolgaande 

jeugd. Er is dus genoeg draagvlak. En toch lukt het (voorlopig) 

niet. Is het de kostprijs (4,8 miljoen euro)? Het ironische is dat 
verder in de haven de fietspaden wel heel goed zijn. Daar is zelf 
een gedeelte van uitgeroepen tot beste fietspad van Vlaanderen. 
Voor je dit bereikt moet je echter over een heel slecht stuk. Men 

gaat nu wel de N450 heraanleggen, van aan het viaduct tot aan de 
Kapelwegel in de Dijkstraat. De fietsersbrug zou moeten komen 
aan het verlengde van de watergang. Daar zou dan een dubbele 

vertakking zijn, een via Singelberg richting Beveren, en de andere 

richting Melsele. Het dossier zit echter vast. 

Hoe is jullie relatie met het gemeentebestuur?

De rol van de gemeente Beveren is niet altijd zo duidelijk: ze 

blazen warm en koud tegelijk. Toen we minister Crevits bezochten, 

was onze burgemeester er ook bij, maar die heeft toen niets 

gezegd. Ze zijn ook voor een fietsbrug maar wij moeten wel de 
kastanjes uit het vuur halen, terwijl zij zich verschuilen achter het 

Vlaams gewest. Daar zitten een aantal hoge ambtenaren voor 

wie dit dossier duidelijk geen prioriteit heeft. De gemeente vindt 

dat zij al veel doet met het N70-dossier, wat natuurlijk ook heel 
belangrijk is. En ik moet zeggen dat in het nieuwe mobiliteitsplan 

heel wat fietsvriendelijke maatregelen staan. Hopelijk worden die 
ook gerealiseerd. 

We hadden lang een haat-liefde-verhouding met het 

gemeentebestuur. Van bij onze oprichting vroegen we om 

betrokken te worden bij wegenis op gemeentelijk niveau. Vier à 

vijf jaar bleef men doof en blind voor onze vraag. We deden toen 

heel wat acties waar we de pers bijhaalden, en dat was natuurlijk 

vaak negatieve reclame voor hen. Nu, na 6 jaar zijn we ook 

vertegenwoordigd in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie 

mobiliteit. We hadden gevraagd om adviserend lid te worden, maar 

onze aanvraag daarvoor was plots ‘verdwenen’. Daarom moeten 
we nu elke keer afwachten of ze ons vragen voor een vergadering. 

Ze willen blijkbaar een stok achter de deur hebben voor als 

we te lastig doen. Maar het betert. De meeste partijen hebben 

fietsveiligheid nu in het programma staan.
Wat hebben jullie nog meer als activiteiten gedaan?

Op de autoloze zondagen waren we uiteraard aanwezig. We 

organiseren samen met de scholen activiteiten voor meer 

fietsveiligheid, vooral rond de gevaarlijke punten. 
Enkele jaren geleden werden tijdens sneeuwperiodes de 

fietspaden van de N70 niet geveegd. De gemeente verwees 
ons naar het gewest, verantwoordelijk voor de N70. De 
verantwoordelijke daar, het hoofd van Wegen en Verkeer, 

ingenieur De Backer, zei dat de paden wél werden geveegd, dat 

stond in het contract met een onderaannemer. Allez, dan moest ik 

bewijzen met foto’s dat er toch sneeuw lag. Ik woon toch langs de 

N70! Uiteindelijk zijn ze vorige winter wel geveegd. Misschien zat 
ons optreden bij TV-Oost daar voor iets tussen?
We hebben ook acties gedaan voor een gratis beschermde 

fietsstalling aan de terminus van De Lijn. Het betalend stallen van 
fietsen kende namelijk geen succes. Waarom zouden fietsers 

moeten betalen om hun fiets te stallen? Automobilisten moeten 
daar toch ook niet betalen om hun auto te parkeren? 
Dan hebben we geijverd voor en nieuwe fietsstalling aan 
het station in Melsele. Na veel moeite zijn er door de NMBS 

uiteindelijk nieuwe dakplaten op de stalling gelegd. Maar nu is 

ook de gemeente Beveren in actie geschoten. Ze hebben twee 

maanden geleden de ganse fietsstalling vervangen.
Een tijd geleden, na een dodelijk ongeval in de haven in de Sint-

Nicolaasstraat hebben we na een week een wake gehouden, 

waar redelijk wat mensen en ook pers is op af gekomen. We 

hebben besloten om dit telkens weer te doen. Jammer genoeg 

moesten we die belofte in september van dat jaar al nakomen, 

toen een vrouw verongelukte langs de Grote Baan.

Doen jullie acties met andere verenigingen?

Een paar jaar geleden hebben we samen met cultuurraad en 

bibliotheek Dimitri Leue geëngageerd, die dan als ‘Don Kyoto’ 
met de fiets van bij hem thuis tot in CC Ter Vesten reed, wij reden 
hem tegemoet!
Ook met de scholen natuurlijk, bijvoorbeeld onze applausactie, 

waarbij we fietsende jongeren vergastten op applaus en 
koffiekoeken. Samen met BOKS organiseren we hun jaarlijkse 
fietstocht. En met Repair Café organiseren we dan natuurlijk 
fietsherstellingen. 
Steek je veel tijd in de Fietsersbond?

Zo’n 10u per week. Je mag niets laten liggen, de dossiers 
opvolgen, mails sturen en beantwoorden. Er komen ook vaak 

klachten van fietsers bij ons terecht, alhoewel ze dat ook 
kunnen melden aan de gemeente. We raden de mensen met 

fietsklachten aan om te mailen naar de gemeente of het AMT, en 
ons dan in cc te zetten, zodat we het ook kunnen opvolgen, en de 

overheid ziet dat wij op de hoogte zijn. We doen uiteraard wat we 

kunnen, maar we draaien op belangeloze inzet van mensen en 

hun vrije tijd. Dat is, zoals in elke vereniging niet gemakkelijk.

Bereiken jullie ook jongeren?

Eigenlijk is dat onze belangrijkste doelgroep. Bij de tieners is het 

percentage dat fietst het grootste. Zij ‘moeten’ nog fietsen. We 
willen hen overtuigen om te blijven fietsen.
Hoe zit het met jullie ledenaantal?

We zijn begonnen met een dertigtal gezinnen (je schrijft in als 

gezin) Momenteel zijn een 80-tal gezinnen lid van onze afdeling. 
Dat komt op 240 à 250 betrokken personen. Ik vind dat eigenlijk 
bedroevend weinig, in een grote gemeente als Beveren. Toch 

zitten we in de top 5 van Vlaanderen qua aantal. Maar we zouden 
heel graag meer leden hebben, om nog meer gewicht in de 

schaal te leggen bij de besturen. Ook een paar actieve kernleden 

zijn meer dan welkom. 

Samen sterk: Fietsersbond

Op de foto van L.nr.R.: Frans Nonneman, Pierre Bressinck en Jan 

Verhavert.

Kjeiskeschiet

Briels is trug! Izijn volle glorie. Tkasteelke ziet er weer 
Frans Briels wieirdig uit. En de meinsen die nen tijd in den 
Oun Noteliëir moeste verblijven, keunen nau oppernuuf 
den dag gerust passeren in ulder agen Meilsen. Briels 
is een uis daddin tart van turp staut. Mee meinsen om 
nie te vergeten. Die ein allemaul ulder spoëren verdiend 
en da moet gewardeerd blijven.  Bewoëners diemen al 
goërd ein, die ziender konteint uit: goei, lichte kaumers 
mee alles derop enderaun, een vriendelekke direktries, 

zurgsaume verzurging, propere poetsploeg, be-ulpzaume 

vrijwilligers, en Ludwina die kom veurlezen. De cafetaria 
staudost talven op tplaan, ruim en licht. Wie binnezit 
kan alles watter buite gebeurt goe zien en meevolgen. 
Wie buitestaut kan nie zoegoed nar binnekijken. En zoë 
moetta. Ja, ge zit bekan talven op tplaan, da vroeger 
Rudolf Esserplein hiëte. Rudolf Esser da was ne jongen die 
gefuzileerd is op teinde van den twieden oorlog. Vanaf 
nau eettaplaan nen anderenaum: Frans Brielsplein. Op 
nen ik en ne gij was dat geregeld. Ja, Briels schitter weer. 
Hij zal minzaum glimlachen i zij graf. En wieda Frans Briels 

was… dawit alleman oondertussewel. Briels woar nie 

vergeten… nau de meinsen diender verblijven nog! Bezoek 
duudaltid plezier en elp meinse langer gezoond blijven.
Aun Briels ist Brielsplaan, aun de karek ist Karkplaan. 

Das nie tselfsten. Da is te erkennen aun di polkes dien 
derroond staun. Zoelank asser nog staun. Ieder overtoer 
vallezom, ammets omdatter nen otto tegentukt, ammets 
omdasse roest zijn aun ulder voeteken, ammets deur 

alletwië. En das al van in tbegin zoë. Da zijn toch gien 
polkes va kjeiskeschiet zeker? Dakannie in een gemeente 
die zoeveel degelijkheid uitstrault.

Oun noteliëir: Oude Notelaar
Oppernuuf: opnieuw
Diemen: die we
Ost talven: bijna temidden
Den twieden oorlog: de tweede wereldoorlog
Plaan: plein
Op nen ik en ne gij: in een handomdraai
Karek: kerk
Tselfsten: hetzelfde 
Polkes: paaltjes
Ieder overtoer: elk om de beurt
Ammets: soms
Va kjeiskeschiet: niet goed gemaakt

Ons dialect; grappig en sappig.
Bombardon-voorlees-vrijwilligers gezocht! 
Deze oproep werd beantwoord door Ludwina Van 

Havere die met enkele vriendinnen in rustoord 

Briels Bombardon voorleest. Toch fantastisch!

Spijtig vinden wij het, dat jarenlange abonnees moeten 

afhaken omdat de lettertjes voor hen te klein worden. 

Onze dorpsgazet in grote letters drukken is geen optie, 

maar ze iemand laten voorlezen, lijkt dat wat? Ik zet 
mijn timer: een goed gevulde bladzijde duurt 6 minuten. 

Dat is in het totaal minder dan een uur om alles voor 

te lezen. En dit om de laatste nieuwtjes, verenigingen, 

gebeurtenissen, evenementen en alle verhalen van kleine 

en grote mensen te kunnen blijven volgen. En met nog 

een aanvullende babbel, als het kan, dat maakt iemand 

zijn dag toch goed, niet? Ik neem me alvast voor om deze 
uitgave bij minstens twee mensen te gaan voorlezen (en 

ik neem ineens een potje koffie mee). Bij iemand thuis of 
in Briels ?
Ben je geïnteresseerd in deze goede daad of weet je 

iemand die steeds meer moeite heeft met lezen, stuur 

dan een mail naar bombardonmelsele@yahoo.com.

Fiets jij graag, en wil je ook de impact van de 

Fietsersbond mee groter maken? Schrijf je dan in. 

Je betaalt 23 euro voor één persoon, en 30 euro 

voor het hele gezin. Daarvoor krijg je een aantal 

ledenvoordelen zoals een verzekering rechtsbijstand, 

en korting bij fietshandelaars.

Info over inschrijven: Pierre Bressinck (secretaris) 

tel. 03 755 01 06 of op de website www.fietsersbond.

be/beveren.
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Petanque, het wordt gespeeld door jong en oud. In het parkje van Gaverland werd 
tijdens de zonnige paasvakantie het spel gespeeld door jonge vaders met hun kinderen. 
Je ziet Stefan Martens en Marc Neirinckx met hun respectievelijke zonen. Deze foto sluit 
de sportpagina keurig af.

Petanque in het parkje van Gaverland

Kaartclub De Meesters

Deze kaartclub ging van start op 17 april 2014 in Café De Meester, Schoolstraat. De 
groep had oorspronkelijk haar locatie in Sabot. Door omstandigheden kon dit niet meer. 
In onderlinge verstandhouding vertrok Roger Kersschot  met een aantal kaartliefhebbers 
naar Zwijndrecht en een ander deel van de groep vond onderdak in café De Meester. 
Momenteel telt de club 30 leden. Verantwoordelijken zijn Marcel Buys, André De 
Jonghe en Willy Janssens. Er wordt gekaart om de veertien dagen. Het kaartspel 
is kingen. Wie graag wil meedoen, zowel mannen als vrouwen, kan zich ter plekke 
aanmelden. Eerstvolgende kaartnamiddag is op donderdag 30 april. Aanvang 13.30uur. 
Willy deelde nog mee dat er momenteel 4 kaartclubs zijn in Melsele: in ‘t Portaal, in 
café Svelta met ‘Troef moeten we zien’, in vroeger CM en uiteraard ‘De Meesters’ in 
café De Meester. Deze kaartclubs zijn onderling geen concurrenten want ze delen vaak 
dezelfde leden. Kaartspel kan immers boeiend zijn voor wie de microbe te pakken heeft. 
Je krijgt er niet genoeg van.

Biljartclub BETOLET

Ben Cloostermans en Bjarne     

Lardon voor de tweede maal 

wereldkampioen ju-jitsu.
Op  het wereldkampioenschap ju-jitsu voor duo mannen onder de 21, in Athene wonnen 
Ben Cloostermans (Melsele) en Bjarne Lardon voor de tweede keer de wereldtitel.  De 
1e maal deden ze dit in 2013, in Boekarest. Ze wonnen ook al eens de Europese titel in 
2014 in Lund. Dit succesduo wordt gecoacht door Melselenaar Leon Verbraeken, van de 
bekende judo- en ju-jitsuclub Ippon in Zwijndrecht. Mooie prestatie! 
(Op de foto: van L.nr.R. Bjarne,coach Leon en Ben.)

Op de foto van L.nr.R. Paul De Ryck, Gunther Truyman, Benjamin Toté, Boudewijn Van Osselaer, 

Jurgen De Ryck,Stefan Truyman, Dirk De Cock en Koen Van Cauter. Ontbreekt op de foto: Alfons 

De Vogel

B.S.V Badminton en T.W.V. Volleybal Melsele vierden in maart hun 35-jarig bestaan.
Joke Van Vlaenderen, die deze beide clubs in 1980 oprichtte, is nog steeds voorzitter en 
actief lid. Met uitzondering van de schoolvakanties, wordt er iedere maandagmiddag van 
11.45u tot 13.15u gebadmintond in Sporthal ‘t Wit Zand in Melsele, volleybal is er iedere 
vrijdagnamiddag van 13.30u tot 15.00u in (tijdelijk) Sporthal Top Hat in Antwerpen L.O. 
De nadruk ligt vooral op recreatie en ontspanning. De leeftijd van deze sportievelingen 
varieert van 25 tot 75 jaar. Heb je ook interesse? Meer informatie via mail:  
bsv.twv@outlook.be.

Badminton- en volleybalclub bestaan 35 jaar.

Biljartclub BETOLET; de naam is een samenvatting van BEnjamin, TOté 
en LETschermen. De sponsor is een bedrijfje uit het Pareinpark. De jonge 
club bestaat één jaar en speelt in 1ste klasse. De club kon onmiddellijk op 
dat niveau beginnen doordat het stamnummer werd overgenomen van 
een ploeg uit Buggenhout. De club draait goed mee in haar reeks. Tegen 
spelers uit de beste reeks (ere-klasse), zijn ze nog iets te licht. Trainers van 
de club zijn Fons De Vogel en Boudewijn Van Osselaer. De ploeg heeft haar 
lokaal in de Nieuwe Zwengelmolen in Beveren. Clubkampioen is Stefan 
Truyman. De meest verdienstelijke clubspeler is Dirk De Cock. Bij de 16 
beste spelers uit eerste klasse kwam Benjamin Toté, na een onderling 
tornooi, als beste naar voor. Koen Van Cauter werd verbondskampioen 

in de C-reeks. Secretaris-voorzitter van de club is Jurgen De Ryck en 
Boudewijn Van Osselaer is schatbewaarder.  Boudewijn: ”Hopelijk komen 
er in deze regio nog wat ploegen bij, want de verplaatsingen zijn niet bij de 

deur. Er zijn in onze ploeg 6 basisspelers en 3 reservespelers. Volgend jaar 

gaan we zeker voor een top 5 in onze reeks. Een dure hobby? Helemaal 
niet, je gebruikt wel liefst een eigen keu, maar daar doe je vele jaren mee. 
Schrijf maar gerust dat ons jong talent de leermeesters al voorbij gestoken 
hebben.”
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