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Zo leven de Es en de Moos.
Wie in de Spoorweglaan richting zuid kijkt, ziet in de verte, hoog  boven de huizen uit, de windmolens 

draaien. Daar ligt de Es. Voor de centrumbewoners uit Melsele een wat afgelegen gehucht. ‘De Es? Dat is 

achter Melsele,’ wordt in de volksmond gezegd. De bewoners van die wijk voelen dat ook wel aan. Dat is 

altijd zo geweest. Ze zijn ook voor vele zaken op Kruibeke gericht: onderwijs, inkopen… En toch is de Es 

een echt stukje van Melsele. Een historische plek kan je het noemen door de oude Heirbaan die over het 

gehucht loopt. In het verleden heeft de Es het al erg te verduren gehad. De E17 sneed de bewoners  destijds 

de adem af. Momenteel is de Heirbaan een drukke en gevaarlijke sluikweg. Als klap op de vuurpijl bedreigen 

nu de plannen voor een gevangenis en een reusachtige tuinbouwzone de leefbaarheid van de wijk. Maar 

de mensen verdedigen zich. De kleine  gemeenschap heeft in het verleden en tot nu toe, blijk gegeven van 

een grote dynamiek en creativiteit. Het is er, ondanks de problemen daar, ook goed om wonen. We maakten 

een reportage over het leven op de Es, vroeger en nu. We namen de Moos er ook bij omdat dit plekje sterk 

aanleunt bij de Es (Schaarbeekstraat) en omdat ze nu tweekeer in het jaar samen verbroederen door toedoen 

van De Moossers. We verbleven meerdere uren op de Es. Spijtig konden we niet overal aankloppen of ze 

gaven niet thuis.. Maar de weergave hier in Bombardon van de mensen van ‘achter Melsele’ vertolkt wellicht 

de stem van alle inwoners daar. En als dit niet zo mocht zijn, bel op of stuur ons een bericht. Dan zetten we 

dit recht in een volgend nummer. We starten ons verslag  bij Gust Vermeulen. Hij krijgt die eer als oudste 

inwoner van de Es.

Gust Vermeulen(89 jaar)

Veel nieuwe mensen.

“De Es is erg veranderd tegen vroeger. Ik ben afkomstig 

van Burcht maar ik ben hier in 1933 op de ouderlijke hof 

komen wonen, samen met mijn ouders. Mijn nonkels zijn 

’op hun goed gaan leven’ op de Grote Baan. Mijn zuster 

Maria (gehuwd met Karel Van de Keybus +) woont daar 

nog. Ik heb hier de hof over genomen in 1949, samen met 

mijn echtgenoot Gerarda De Bock. De wegen waren hier 

destijds heel slecht. De paarden hingen van boven tot onder 

vol slijk als ze er door moesten. De Esstraat was vroeger 

de Kruibekestraat. Daar zijn  veel nieuwe en jonge mensen 

komen wonen. Er zijn op de Es zo’n 60 woningen. 

Duivenmelkers en Schutters.

Op de Es waren veel duivenmelkers en schutters.In Café 

Tourmalet,  bij Rikes De Laet, was het dan schieting. De 

lage wip lag toen op onze hof. Mijn vader, 

Ward Vermeulen, was hoge wip schutter. 

Ik leerde de sport van mijn vader. Later 

trok ik veel op met  Petrus Truyman, de 

beste schutter van Melsele. Onze ploeg 

bestond uit Remi Janssens, Dies Cop, 

Paul Vandermeulen. We waren bij de Sint-

Sebastiaansgilde met stamlokaal bij Leonard 

Van de Vijver in de Schoolstraat. Ik trok 

als schutter goed mijn plan. Mijn vrouw is 

dan ook nog mee gegaan om te kaarten. We 

hadden een vaste ploeg met Karel Melis, 

Armand Maes, Charel Cools; mijn vrouw 

Gerarda en ikzelf.

Kermis.

Met wijkkermis waren er veel volksspelen. 

Ik herinner me hanenklipperen waarbij 

je met een stok een steen van een draad 

moest gooien. En er werd ook een bak vol 

water over de straat gehangen en van op 

een rijdende ezelskar moest je dan met een 

stok proberen die waterbak om te keren. 

Op de Es waren er nogal wat kleine boeren. 

Die hadden een ezel. Die trok dan een 

driewielkar waarbij de boer op de ‘braak’ zat. 

Met kermis werd een wedstrijd gereden. Niet 

ongevaarlijk; want Peerke Vercauteren is zo 

verongelukt toen zijn ezel op hol sloeg. De 

kermis op de Es is dan meerdere jaren niet 

meer doorgegaan.

Lopers.

Er was ook een jaarlijkse loopkoers op de Es. 

Frans en Charel De Rijck zijn nog Belgisch 

kampioen geweest. Henri (Rie), hun broer, 

was ook een goede loper. Ze liepen dan 

enkele toeren rond de Es door veldwegels en 

over weiland. Er kwam veel volk naar toe en 

de lopers kwamen van overal. De deelnemers 

moesten aangesloten zijn bij een atletiekclub.

Café’s.

De Es telde veel café’s: Miel Cant, Ward 

Meersman, Café Vlaanderen bij Frans 

Van den Eynde- Pultijn, café Chicago bij 

Vercauteren, bij Vijt(de Wiezeman) en Jef 

Lippeveld, het Moleken, en Café De Es 

bij Martha Schippers.  We kregen 1 frank 

pree en een pint kostte toen 10 cent. Een 

boerenknecht verdiende, naast kost en 

inwoon, 1 frank per dag. Nu spreek ik van de 

jaren 1900-1920.

Kwajongensstreken.

De jongens uit de ‘Moos’ maakten wel eens 

ruzie met de kinderen van de Es. ( De Moos 

is een gehucht dat ook op de Es ligt en 

begint waar nu de splitsing is  van de oude 

Heirbaan en de Schaarbeekstraat)  Ik weet 

nog goed dat Karel Vercauteren , als kind, op 

onze hof kwam gelopen om op die manier 

te ontsnappen aan zijn ‘aanvallers’. Karel is 

op onze hof blijven komen en hij is later nog 

dikwijls komen helpen bij de oogst. Als we 

hem nodig hadden moesten we maar bellen en 

hij stond er.

Verbondenheid en bezorgdheid.

Elk jaar, rond driekoningen en in de zomer, 

komen de inwoners van de Es bijeen voor 

een nieuwjaarsdrink. Daar kan ik spijtig 

genoeg niet meer bij zijn. Op mijn hof staat 

het kapelletje van de Es. Ik stond die plek 

graag af aan de parochie. Dat is meer dan 50 

jaar geleden. Onderpastoor Vanderspeeten is 

dat hier nog komen vragen. Vroeger kwamen 

mensen er bijeen in de meimaand en ook als 

er hier iemand gestorven was. Een schone 

gewoonte was dat. De buren hielpen het mee 

onderhouden. Elke morgen ga ik een kaars 

aan steken. Mariëtte, de buurvrouw, brengt 

me al eens een doos kaarsen. Maar er gebeurt 

niets meer aan het kapelleke. Het staat er 

wat vergeten en verlaten bij. Spijtig is dat 

toch. En de nieuwe tuinbouwzone die hier 

gepland wordt… Nu gaan ze onze grond nog  

afnemen… een echte ramp is dat, voor ons en 

voor de vele boeren.”

Petrus en Lieve De Cock-Heyrman.

Ze kwamen 30 jaar geleden in de Esstraat 

wonen. (Petrus bracht op de Es zijn 

kinderjaren door.) 

Lieve: In de jaren ’80 woonde op de Es, 

Sfara een kunstenares. Zij organiseerde elke 

maand een kunstmarktje, waar nu Café  ‘t 

Trefpunt staat. Er stond ook een geitenboer 

met geitenkaas. Het was eerder een alternatief 

marktje. 

Petrus: We zijn de mensen hier echt als 

gemeenschap gaan voelen door de actie 

tegen de plaatsing van de windmolens in 

2006. Doordat die te dicht bij de wijk werden 

voorzien vreesden we voor de slagschaduw. 

Gelukkig zijn de windmolens verderop 

geplaatst. Ondertussen loopt ook een actie 

tegen de vestiging van de serrezone. Het is 

een actie van het Algemeen Boerensyndicaat. 

De meeste mensen ervaren ook de komst van 

een gevangenis als een bedreiging voor de 

leefbaarheid van de wijk. De Es is over het 

algemeen een rustige wijk. 

Lieve: In onze straat, doodlopend, spelen de 

kinderen gewoon op straat. Ook in onze tuin 

kwamen de buurkinderen spelen en kampen 

bouwen. Is er een verkoop vanuit de school, 

van deur tot deur, dan koopt wel iedereen. 

Voor hun inkopen zijn de mensen wel gericht 

op Kruibeke. We wonen dichter bij Kruibeke 

dan bij Melsele.

Petrus: Ik ging als kind naar Kruibeke naar 

School. We moesten vertrekken toen op de 

radio ‘Ochtendgymnastiek’ begon. We bleven 

in school eten en ons drinkbus werd in de 

winter op de kachel verwarmd. Soms ontplofte 

die wel eens door de hitte. In 1957 zijn we in 

het Parochiehuis van Melsele gaan wonen. 

Tussen 1950 en 1955 reed hier ’s zondags, 

tweekeer een bus naar het dorp om de mensen 

naar de kerk te brengen. Aan ’t kapelleke werd 

bijeen gekomen tijdens de meimaand en ook 

in oktober. Men klopte dan op een soort obus 

die er hing, om de mensen op te roepen. Dat 

klonk over heel de Es.

Lieve: De Heirbaan is niet aangepast 

aan het drukke verkeer. Gelukkig is hier 

50 per uur  ingevoerd en staat er een 

waarschuwingslicht… dat helpt wel.

Petrus: Ze spreken hier van een parallelweg 

langs de E17. Hoe ze dat hier gaan doen, blijft 

me een raadsel. 

André en Mariëtte De Zitter-Van 

de Vijver (gepensioneerde landbouwers)

André is geboren op de Es en Mariëtte is 

afkomstig van de Veldstraat. Ze wonen graag 

op de Es. ‘Iedereen komt hier goed overeen 

al lopen we elkaars deur niet plat. Het is hier 

goed wonen op de buiten. Op de Heirbaan 

is wel veel sluikverkeer. En vooral voor de 

fi etsers is het erg gevaarlijk. In 1960 werd 

hier macadam gelegd. Er lag op de Es wel 

wat kassei met soms diepe putten, maar de 

rest was aardeweg. Wij liepen lagere school 

in Melsele. Dat was een uur stappen, te 

voet en op klompen. We deden dat met een 

De Moos

De Es

De Winning

E17
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hele kliek. In de oorlog is in de ‘Winning’ hier 

vlakbij een vliegtuig neergestort. Er is nog de 

Winningenstraat. De naam ‘winning’ is wellicht 

afkomstig van een landeigenaar die destijds, 

bij het kaart- of gokspel, land won van zijn 

tegenspeler. Op de Es zijn de laatste tijd  al 

veel nieuwe huizen gebouwd. Ja, de zone voor 

serrebouw… Niemand staat er voor te springen. 

Ze pakken het land van de boeren af. Dat is echt 

spijtig.    

Ronny De Jonghe.

Ronny woont al ruim 20 jaar in de oudste woning 

van de Es. Het is best mogelijk dat het gehucht 

de Es, eeuwen geleden,  ontstond rond deze 

boerderij, vertelt hij. Boven de voordeur prijkt, 

sinds de gevel vernieuwd werd in 1812, een 

afbeelding van een Es. In de haardplaten stond 

ook de afbeelding van een es. Op een oude balk 

in het huis staat in Romeinse cijfers het jaartal 

1757 gebeiteld. ‘Ik zit waar ik moest zitten.’ zegt 

Ronny trots. ‘ Mijn voorouders zijn afkomstig 

van de Es. Uit de overlevering weet ik dat hier 

op de Es een fi etsenmaker, een schoenmaker, een 

kruidenier en een haarkapper woonden. En er 

waren 8 cafés.  Dat is deels te verklaren door het 

feit dat vele arbeiders met de fi ets op weg naar 

hun werk, hier een rustpunt vonden. De waterput 

op het erf diende in de 17de en 18de eeuw wellicht 

als drinkplaats voor de paarden. Zij konden hier 

in de stallen uitrusten en in de herberg konden 

de voerders hun ‘lafenis’ vinden. Ik begon hier 

op de Es met rommelmarkten, elke 2de weekeind 

van september. Daar komen bij goed weer zo’n 

drie- à vierduizend man op af. Heel de Es doet 

mee en de mensen stellen hun garage en oprit 

open voor de rommelmarkt. De laatste jaren is er 

ook nog een tractorenwedstrijd van de Landelijke 

Gilde bij gekomen. Toen moesten we paal en 

perk stellen aan de uitbreiding van de markt 

wegens de drukte. Nu is de hele organisatie en de 

opbrengst in handen van de vzw Vrienden voor 

Papoea. We hebben ook nog toneel gespeeld in 

deze oude hoeve. Zo’n 60 toeschouwers konden 

er dan telkens mee van genieten. Er waren 

poëzieavonden en jazzuitvoeringen… Ook de 

buren kwamen mee zien. Ik kreeg sommigen zelfs 

mee naar Antwerpen om daar naar het theater te 

gaan zien. Mijn droom is om op de Es met een 

eigen theater te beginnen… In deze verbouwde 

hoeve gingen al heel wat tentoonstellingen 

door rond Chinese, Japanse en Pakistaanse 

cultuur. Het is mijn bedoeling om een ‘Stichting 

Verzamelingen’ te starten. Ik zou dan alle 

verzamelaars van kunst in kaart willen brengen, 

tentoonstellingen organiseren en de kunstwerken 

veilig stellen voor de toekomst…’

Gabrielle Buys. 

Gabrielle woont al 47 jaar op de Es. Ze is 

afkomstig van Vrasene en is gehuwd met Kamiel 

Verheggen. “Toen ze de E17 aanlegden zijn we 

onze landbouwgronden kwijt geraakt. Kamiel is 

dan gaan werken bij de Gebroeders Lambers in 

Beveren en reed rond bij de boeren. We hadden 

het toen niet gemakkelijk. Voor de moment is 

Kamiel in het ziekenhuis. De hond en het paard  

missen hun baas. Die dieren voelen dat. Louis 

Van de Vijver heeft bij ons ooit nog een veulen 

gekocht. Ik woon graag op de Es en ik ken hier 

heel veel volk.” ( Een dag na ons bezoek kwam 

het droeve bericht dat Kamiel  overleden was 

in het ziekenhuis. .De redactie van Bombardon 

biedt aan Gabrielle en de kinderen haar oprecht 

medeleven aan bij dit pijnlijk verlies.). 

Dirk Verheyen. (havenarbeider, 34 jaar)

“Ik wil hier nooit weg. Als er iets scheelt, 

springen alle mensen voor elkaar in het vuur. 

Mijn moeder is Julia Verhulst en steekt dagelijks 

een handje toe bij de oudere buurvrouw. Waar 

vind je dat nog ? Maar wat we nu meemaken ? Ze 

willen de mensen gewoon weg zoals dat met Doel 

gebeurd is. De gevangenis en die tuinbouwserres 

komen er gewoon zonder inspraak. De mensen 

worden pas ingelicht als de beslissingen genomen 

zijn. Zo reuneren ze de mensen hier. Ik hoop echt 

dat het niet door gaat. Ik wil hier echt niet weg; 

ik ga me niet verslechteren  en ik ken hier bijna 

iedereen. Schrijf maar op dat ik tegen de zone met 

serres ben en tegen de komst van de gevangenis.

Joni Huybrechts.

Hij is eerste en tevens ook jongste stuurman op 

de lange omvaart bij CMB (Compagnie Maritime 

Belge red.). Hij kocht onlangs een huis in de 

Esstraat 26. 

“Het is hier rustig om wonen ondanks de 

nabijheid van de E17. Binnen horen we geen 

lawaai. En waar is het nog goed wonen? Ik 

ben veel weg omwille van mijn beroep. Ik 

tekende mee de petitie tegen de komst van 

het serrecomplex. Zal het protest resultaat 

hebben? We zullen zien. “(Joni poseert rechts 

op de foto met Jos Huybrechts en Marleen Van 

Craenenbroeck.)

Jan De Munck, tuinbouwer.

Jan De Munck woont in de Moos. Hij vertelt 

ons over de actie tegen de tuinbouwcluster, 

die ingeplant wordt van op Schaarbeek tot 

bij de Veldstraat (de Es) en mogelijks in een 

latere fase tot bij de Kruibeekse Steenweg 

en er over naar Haasdonk toe. “Ik steun de 

boeren die hier tegen inkomen. De Boerenbond 

heeft laten weten dat ze niet mee doen. Die 

verdedigen ook nog andere belangen blijkbaar. 

Het Algemeen Boerensyndicaat verzamelde al 

600 handtekeningen en ik trek mee de kar. Eerst 

spraken ze over 3,5 ha maar nu zijn het er al 117 

ha tot bij de Veldstraat. Momenteel is de VLM 

op zoek naar tuinders hier die de overstap willen 

maken naar de nieuwe zone. Dat gaat hier dan 

één grote industriële bedoening worden met 

als gevolg nog meer transport, lichtpollutie en 

risico van verhoogde plantziektes. En dan moet 

je weten dat ze voor dergelijke tuinbouw geen 

grond meer nodig hebben. Ze kunnen evengoed 

op beton werken of op opgespoten gronden. Hier 

nemen ze de goede landbouwgronden af. En met 

de tuinbouw gaat het momenteel heel slecht.”   

De Moossers.(wijkcomité)

De Moos leunt aan tegen de wijk De Es. 

‘Moos komt van slijk. Dat waren hier vroeger 

aardewegen vol slijk en modder. Dit gehucht werd 

gemeden door de mensen. De bewoners werden 

ook wat schuin bekeken. Maar we komen hier 

echt goed overeen. “vertelt Mark Smet, voorzitter 

van het comité. “Als er moet geholpen worden 

staan we klaar. Op mijn 40ste verjaardag nodigden 

we de buren uit en daaruit is het wijkcomité 

gekomen want de mensen vonden het toch wel 

plezant om eens bijeen te zijn. We houden elk 

jaar twee bijeenkomsten: een keer in de zomer en 

een keer in de winter. Een vaste datum is er niet. 

Het is nu al het zesde jaar dat dit gebeurt. We zijn 

klein begonnen en we krijgen telkens een goeie 

respons. Nu vragen we de inwoners van de Es er 

Het bestuur van De Moossers met van L.naar R.:David 

Montauban, Mark Smet, Mireille Rosseneu,Michel 

Molle.

Kapel van de Es op het erf van Gust Vermeulen.

Armand Noens, tuinder.

“De Es was vroeger veel rustiger. Ik moet soms 

20 tot 30 auto’s laten voorbij rijden eer ik de 

Heirbaan kan oversteken. Eskermis is altijd de 

2de zondag van september. Nu is er rommelmarkt. 

Met wijkkermis waren er destijds 2 liggende 

wipschietingen met meer dan honderd schutters. 

En de ‘Witte Maes’ kwam met zijn ‘anker en 

zon kansspel’. ‘s Maandags was er pierbolling  

voor vrouwen.  Als kind speelden we veel in het 

veld. De Moos is hier maar 100 meter  verder. 

Bekende families uit de Moos waren De Clerck 

en  De Rijck. Armand De Rijck is nog wielrenner 

geweest. Bij hem thuis hingen palmen tegen de 

muur. Hij was ook de rattenvanger. Er passeerden 

hier toen heel veel fi etsers op weg naar hun werk: 

naar de haven in Antwerpen, het cementfabriek 

in Burcht of naar ’t Fort van Zwijndrecht. Het is 

jammer dat de boeren hier moeten wijken voor de 

tuinbouwindustrie. Ikzelf ga daar zeker niet meer 

beginnen. Ik doe gewoon verder tot aan mijn 

pensioen.”

ook bij. Als buurtcomité steunen we uiteraard ook 

de acties rond de tuinbouwcluster, de gevangenis 

en het ondoordacht inplanten van windmolens,’ 

Over het comité en de activiteiten kan je alles 

vinden op website www.Demoossers.be 

Geschiedenis Den Es

Den Es is een van de oudste gehuchten van Melsele. Dat heeft alles te maken 
met de Heirbaan. Deze weg snijdt Den Es in twee en stamt uit de Romeinse 
tijd. In 1862 ontdekte men askruiken, lijkbussen en munten. Voor de 
onderzoekers voldoende bewijs om te beweren dat er in de Romeinse tijd al 
een nederzetting ontstond. De heerlijkheid ‘De Esch’ bestond al in de vijftiende 
eeuw. In 1631 was er een herberg ‘Den ouden Esch’.
Over de benaming werd al eerder onderzoek gedaan door Bombardon. 
De evidente conclusie dat deze woonkern zijn naam heeft geleend van de 
bekende boomsoort leek niet zo voor de hand liggend. Een betere verklaring 
ligt in het woord ‘enk’, waarvan ‘es’ een synoniem is. Een ‘enk’ of ‘es’ is het 
geheel van bouwland rond het dorp, ook soms gebruikt als weiland. Het 
woord ‘es’ heeft een vergelijkbare herkomst als het Gotische woord ‘atisk’, dat 
‘zaailand’ betekende. Den Es verwijst dus niet naar het dorp zelf, maar naar de 
gemeenschappelijke akker, die vaak wat hoger lag dan het dorp. Deze laatste 
werd dan het esdorp genoemd. 
In 1958 werd het traject van de toenmalige E3 (nu E17) autosnelweg 
vastgelegd, wat akelig dicht tegen de dorpskern van Den Es kwam. De werken 
werden in de jaren ’60 uitgevoerd en er kwam een brug over deze nieuwe 
weg om de verbinding met Kruibeke te blijven garanderen. Sinds enkele 
jaren staan er geluidsschermen, wat een wezenlijke verbetering van de 
geluidsoverlast met zich mee bracht.

Bronnen: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004) en Annalen van de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waes (H. Verbraecken, 1891) en 
Wikipedia.
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    Kindslavernij in jouw chocolade?

Nu onze kinderen verwend werden door de 

paasklokken of de paashaas met chocolade eieren en 

dito fi guurtjes, lanceert Oxfam-Wereldwinkels haar 

actie tegen kindslavernij in de cacaoteelt.  Het geeft 

een wrang gevoel om te weten dat de chocolade waar 

onze kinderen van smullen niet kindvriendelijk is. 

In West-Afrika werken meer dan 100.000 kinderen 

onder wat men “de ergste vormen van kinderarbeid” 

noemt. Naar schatting 10.000 kinderen zijn het 

slachtoffer van kinderhandel. Oxfam-Wereldwinkels 

wil de chocoladebedrijven in België er toe aanzetten 

om alleen nog fairtrade chocolade te maken. En 

hoopt dat tot dit gebeurt, de Belgische consument de 

keuze maakt voor chocolade die echt kindvriendelijk 

is. België is het chocoladeland bij uitstek en kan 

zo een voorbeeldfunctie vormen voor een meer 

kindvriendelijke chocolade. Na 10 jaar van beloftes 

is het tijd voor echte beterschap! Wat kan je als 

consument doen om dit proces te versnellen? Breng 

een bezoek aan de wereldwinkel en onderteken 

de petitie, waarin je akkoord gaat met de eisen 

van Oxfam-Wereldwinkels. Wij hebben 15.000 

handtekeningen nodig om gehoord te worden in het 

Vlaams Parlement en de problematiek op de agenda 

te brengen. Dat zou in het najaar (september) moeten 

gebeuren. Daar alleen handtekeningen op papier 

rechtsgeldig zijn, kan ondertekenen niet online. Bij 

het bezoek aan de wereldwinkel kan je tevens ons 

aanbod aan Eerlijke chocolade bewonderen. De 

winkelier/vrijwilliger van dienst laat je er graag mee 

kennismaken.  Smakelijk!

Het Melseelse dialect.

Elke Bombardon doen we het weer; een stukje in het echt 

Melseelse dialect. Omdat we van Melsele houden en omdat we 

het streektaal willen bijhouden en koesteren. Niet te veel, maar 

juist genoeg om het leutig te houden en het niet te vergeten.

Ik ging ne keer deur Meilsen…

Amai, da was zwieëten, den ieste kieër dannek probeerde 

int meilses te schrijven, klappen gaut toch gemakkelekker. 

Ik paas dagget oek moeilek om lezen is en kweet van 

mein agen dannek oek nie ondert procent meilses klap, der 

zit oek wa kalloese klank in en da zit er ingebakken, da 

krijgek der nie uit.

Mar genoeg van da nou, ik gau voeërs me wa dak agelek 

wilde zeigen. Ik was vazin van ulder wa te vertellen van 

de wareken die dannek zien asek deur Meilsen rijn me 

mijne velo. Da begindal in ons straut, der maukeze nogal 

wa kleir ! A wij nou in den doonkeren nar huis rijn, den 

moete we goe oppassen en we meugen zeker geen stik in 

oonze frak ein, want aun den dollander doar ein ze een 

diepe sloeët gegrauven, langs wirs kanten van de baun 

en agge doar insukkelt, den versmoeërde sebiet. Iërlek 

gezeet, tsal wel schoeën zijn as taf is, en de koeien doar, 

die gon e schoeë minnegat krijgen, in den beton. 

Allè, we rein voers nar turp, edde al in tnuf park gewist? 

Tee nog gië weer gewist awa, anders zunnek mij al ies op 

een banksken geplasseert ein daor. Nou nog wa weenkels 

bij in turp, den kommen we wa meer volk tegen om ies 

een klapke te duun. Ja sirreworrig gon der meer winkels 

weg dan datter bij kommen. Den Nestor stopt der nou oëk 

al mee!

Minnegat: om van de baan den akker op te rijn over een 

sloeët

Versmoeëren: verdrinken

Plasseren: zitten

Sirreworrig: tegenwoordig

De Rode Poort

Een vreemde foto, zoveel is zeker, hij lijkt 

wel zoiets als een collage van enkele nijpende  

problemen van onze tijd, in onze streek en een 

beetje daarbuiten, want niets staat geïsoleerd. 

Het eerste springt zo in het oog: de windmolens 

die dit landschap sieren. Windmolens zijn  oude 

bekenden. Eeuwenlang al leveranciers van energie.

De oudste op aarde zou in de zevende 

eeuw in Perzië hebben gestaan. Maar 

erg effi ciënt moet hij nog niet zijn 

geweest. 

In Europa vond men ze in de twaalfde 

eeuw vooral langs de Noordzeekust 

in Vlaanderen en Normandië en 

verder ook in Engeland. Er begon 

daar een gestadige ontwikkeling van 

technische verbeteringen. Zo tussen 

de 15e en 19e eeuw werden ze almaar 

grootschaliger.

Wie er in de middeleeuwen één bezat, 

was meer dan welstellend, verzekerd 

ook van de klandizie van de hele 

streek. Want niet iedereen mocht er 

één bezitten. Zij waren voorbehouden 

aan de leenheer of aan de abdij. Die 

hadden overigens de middelen om 

ze te laten bouwen. De onderhorigen 

moesten hun graan daar verplicht 

laten malen. Men sprak dan ook van 

de banmolen of dwangmolen. De bedoeling was 

dat er zonder al te veel poeha belastingen konden 

worden geïnd, in natura: de tienden. 

Pas eind 18e eeuw met de Brabantse Omwenteling 

kwamen er ook vrije molens die de banmolens 

konden beconcurreren omdat de boeren ook daar 

dan hun graan konden laten malen.

De molens op de foto die met hun hoge silhouetten 

de aandacht trekken, zijn dus de moderne versie 

van de zeer oude kunst om de energie van de wind 

te benutten. Onze hoop in bange dagen van dure 

energie. De eerste molen die werd gebruikt om 

elektriciteit op te wekken stond in Denemarken in 

1890. Pas veel later zijn er andere gekomen. Nog niet 

zó effi ciënt maar gestadig beter presterend. Tegen 

het midden van de 21e eeuw wordt verwacht dat 

windenergie voor 10% van de wereldbehoefte kan 

instaan.

Maar op onze foto staan nog andere dingen: de serres 

namelijk aan de voet van die grote palen: hagen van 

glas naast hagen van groen. Een ander probleem in de 

actualiteit. Ook serres kennen we allang. We hebben 

ze als een zegen begroet omdat ze een inkomen 

genereerden dat welstand bracht voor de mensen van 

deze streek. Indertijd. 

Nu zijn ze teken van kommer en zorg. De mensen 

die hier wonen weten hoe moeilijk de glastuinbouw 

zich tegenwoordig staande kan houden. Het “glazen 

dorp” dat in onze streek gepland wordt, zal zeker 

heel modern opgevat zijn, zal mogelijk de sector 

stuwen en vernieuwen. Men zal het voorzien van 

goedkopere alternatieve energie, geproduceerd 

in de haven. Maar wie zal het ten goede komen? 

Sinds zijn ontstaan hier heeft de glastuinbouw 

zich telkens weer aangepast en vernieuwd. En 

nu? 

De weide op de foto is nog winters en ook de 

knotwilgen in de verte lopen niet uit. Stel je voor 

dat heel de wei overdekt is. Een landschap wordt 

van fl ikkerend glas en zwaaiende hoge molens. 

Alleen de wolken bloeien. 

Een ont-eigen-de streek. Wat 

het Waasland was op zijn 

mooist met bolle akkers, 

knotwilgen en populieren, 

met die poëtische twinkeling 

van licht in gebladerte, 

schitterend licht, tere luchten, 

talloze grijsnuances, wat het 

Waasland was, is hier, in dit 

armzalige zootje landschap, 

onherroepelijk weg.  

En dan is er dat vreemde bord 

op de voorgrond met zijn (als 

je het in kleur zou zien) rode 

blikvangers, dat reclame maakt 

voor een paardenpension. 

Wat de eigenaars bezield 

heeft in hun naamkeuze 

mag Joost weten. Hebben ze 

eens een mooie en geschikte 

Nederlandse plaatsaanduiding: 

“De Rode Poort”, maken ze daar The Red Port 

van. Het is misschien mode , ze hebben er allicht 

nooit bij stilgestaan, maar het is ook onteigening. 

Dit keer van de taal. Waarom eigenlijk? Is er 

een goede reden voor? Zouden ze veel Engelse 

klanten hebben die hun paarden hier komen 

stallen? En die dus in de Melseelse velden het 

spoor niet bijster mogen worden?

Collegezittingen gemeente 
Beveren

1 februari

- Het bestuur vraagt aan Kruibeke om in de 
industriezone Schaarbeek een zone 50 in te 
stellen. Er zijn daar problemen met de snelheid van 
sommige wagens.
- De Melseelse markt mag normaal gezien een 
extra marktkramer begroeten. Nu zou men kip 
en ribbetjes kunnen kopen. De vorige verwachte 
kramer met snijbloemen is nooit in Melsele komen 
staan.
- Het college beslist (opnieuw) garant te staan voor 
een lening van KSK Beveren, nu voor 2 miljoen 
euro.
1 maart

- Het college beslist om de gemeenteschool in 
Melsele uit te breiden.
- In de verkaveling tussen de Molenbeekweg, 
Pauwstraat en Mispellaan worden voorwaarden 
gekoppeld door het college. Er mag enkel aan vaste 
prijs worden verkocht om opbod te vermijden. 
Daarnaast eist het gemeentebestuur dat kandidaat-
kopers in Beveren woonachtig moeten zijn. Ten 
slotte moet de verkavelaar aan de hand van een 
puntensysteem de gronden toewijzen. Inkomen en 
kinderen zijn daarbij essentiële onderdelen. Het 
beperkt aandeel sociale kavels worden door de 
Huisvestingsmaatschappij verder beheerd.
8 maart

- Het college besliste het voorontwerp om de 
Gaverlandwegel goed te keuren. Er wordt ook 
verlichting voorzien in de aanpalende voetweg.
- Aan het ontmoetingscentrum Boerenpoort komt er 
een extra parking en fi etsenberging.

Een spreuk van Bombardon voor verliefden.

Afwezigheid in de liefde is als het spel van wind 

met vuur; het dooft het kleine maar wakkert het 

grote aan !
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Boliv’arte, werk van 59 kunstenaars 

van bij ons, geveild voor water in 

Bolivia

De werkgroep Broederlijk Delen sprak in het 

voorjaar 2009 de leden van 

kunstkring de Meiboom, Piet Stautkring en 

Alfred Ostkring aan om deel te nemen aan 

Boliv’arte: een kunstproject waarbij noord 

en zuid elkaar zouden ontmoeten, vanuit een 

gemeenschappelijke bekommernis om de 

opwarming van de aarde.  Er werd gevraagd 

een werk te maken met als thema ‘water’, 

verwijzend naar het waterprobleem dat de 

boeren in de hoge Andes van Bolivia vandaag 

reeds ervaren als gevolg van de ‘klimaatchaos’. 

Zo werden 81 kunstwerken gratis geschonken 

door 59 kunstenaars en tentoongesteld in 

de Boerenpoort tussen 11 en 21 maart 2010. 

Gedurende 10 dagen waren deze kunstwerken te bekijken en 705 mensen kwamen in die 

dagen langs. Op zondag 21 maart werden al deze kunstwerken geveild. 

Nog voor half 3 zat de kapel van de Boerenpoort bomvol. De werken werden één na één 

aangedragen en ingeleid. De veilingmeester van dienst, vroeg een bod. Het liep meteen 

gesmeerd, want iedereen leek goedgezind en de werken echt te waarderen. Van de 81 

bleven er op het einde van de namiddag slechts een vijftal over. Grote uitschieter was 

‘Water in de bijbel’ van Louis Van Overloop. Een kleurrijk en oplichtend werk dat vier 

taferelen uit de bijbel voorstelt. Het haalde 2060 euro.

Naast de beeldende kunstwerken, was er de dichtbundel Aqua Mundi, van Anne Dellart. 40 

bladzijden poëzie over water. Deze dichtbundel werd niet geveild, wel verkocht en is nog 

altijd verkrijgbaar aan 17 euro. (Zie elders in dit nummer) Dit project loopt verder zolang 

er voorraad is.

Het hele kunstproject Boliv’arte heeft tot nu toe meer dan 16.500 euro opgebracht, som 

die integraal werd overgemaakt aan Broederlijk Delen. De partners in Bolivia die proberen 

oplossingen te vinden om alsnog op hun gronden aan landbouw te blijven doen en het 

waterprobleem als gevolg van de opwarming van de aarde op te vangen krijgen een fl inke 

duw in de rug.

Dank aan alle kunstenaars die dit mogelijk maakten, aan de kunstkringen die het 

project ondersteunden, aan notaris Verstraeten die alle juridische stappen zette om de 

veiling correct te laten verlopen en laatst maar niet het minst aan alle bezoekers van de 

tentoonstelling en de kopers van zoveel mooie dingen. 

Echt een evenement in Melsele!

Foto boven:Alexandra Flores, de stem uit Bolivia, vertelde hoe de boeren in de Andes vandaag nog 

nauwelijks kunnen leven van hun landbouw door het grote watertekort als gevolg van het wegsmelten 

van de gletsjers en hoe ze zoeken naar nieuwe bevloeiingstechnieken. Foto onder: een zicht op de 

veiling.

Putten in het wegdek: 
daag de burgemeester uit!
Onnodig te vertellen dat de toestand van ons wegennet zich niet in bijster goede 
staat bevindt. Verschillende straten werden door de aanhoudende vrieskou 
herleid in een wirwar van putten. Het ‘kroonjuweel’ in Melsele is met voorsprong 
de Spoorweglaan, die dan ook al gepast tot Puttenlaan werd omgedoopt. Na 
de recentste herstellingswerken merken we eerder bulten dan putten op, door 
teveel gebruikt asfaltvulsel.
Op de laatste gemeenteraad werd door de oppositie gevraagd om een 
prioriteitenlijst op te stellen voor alle Beverse gemeentewegen. De 
burgemeester verraste echter door te melden dat er geen enkele (!) straat 
nog wacht op herstelling van putten. “En als dat niet zo is, wat ik ten sterkste 
betwijfel, dan mag dat gemeld worden”. Wel, Bombardon is graag kritisch 
genoeg en neemt dus met veel plezier in een competitieve geest deel aan de 
uitdaging van de burgemeester.
Begin april waren dit al vier Melseelse straten, in gemeentelijk beheer, die 
nog putten hadden: de Boomgaardstraat, Parmastraat, Burggravenstraat en 
Snoeckstraat. We doen graag ook een beroep op jullie om andere straten te 
melden. Let wel: ze moeten in Groot-Beveren liggen en in gemeentelijk beheer 
zijn. Dat betekent dat de meeste N-wegen (bv. N70, Grote Baan) of E-wegen 
(E17) afvallen. Mail uw straat met put naar meldpunt@beveren.be of via 
telefoon op het nummer: 03 750 15 80.

Bij de foto’s. Foto 1: Halverwege de Boomgaardstraat met zicht op de Ijzerstraat. Foto 2:Begin van de 

Burggravenstraat met zicht op de Grote Baan. Foto 3: In de Parmastraat op het kruispunt met de Pauwstraat en de 

Fortstraat. Foto 4: Begin van de Snoeckstraat met zicht op de Grote Baan.

Mei:
1 mei: fuif van de meisjeschiro

7-8-9 mei: Sportmarathon; 30ste uitgave, plaats ‘t 

Wit Zand Melsele

13 mei: paintball

14 mei: maffi a-avond 

22 mei: fi nale Champions League op groot scherm.

28 mei: Bingo-avond.

Juni:
11 juni: WK-voetbal 2010; openingswedstrijd. 

Verder zal elke interessante wedstrijd van het 

WK-voetbal gevolgd kunnen worden tijdens de 

openingsuren.

26 juni: Chill-out.

Agenda activiteiten

Statistiek van bevolking en burgerlijke stand over het jaar 2009 in 

Beveren.

De gemeente Beveren telde op 31.12.2009 een bevolkingscijfer van 46 297 inwoners. 

Hiervan zijn er 22 923 mannen en 23 374 vrouwen. Er werden 181 huwelijken voltrokken. 

Er waren 100 echtscheidingen. (In 2008 waren er 136)

Overzicht aantal inwoners per deelgemeente: Beveren: 20 019; Melsele: 10 237; Haasdonk: 

4 155; Vrasene: 3 929; Kieldrecht: 3 793; Verrebroek:1 911; Kallo: 2 041; Doel: 212.

Voor Melsele werden in 2009, 97 kinderen geboren (43 jongens en 54 meisjes). Bij de 

overlijdens in Melsele tellen we 41 mannen en 37 vrouwen. In Beveren zijn er een pak 

inwoners met een vreemde nationaliteit (1 099). De meest opvallende? Duitsland: 43, 

Frankrijk 42, Engeland: 31, Polen: 91, Portugal: 25, Roemenie: 23, Nederland: 332, Servië 

en Montenegro: 50, Russische Federatie: 21, Macedonië: 53, Servië: 27, Joegoslavië: 16, 

Thailand: 27, Afghanistan: 15, Armenië: 10, Marokko: 24, Canada: 6, USA:9, Brazilië:15 

De brochure over de bevolking geeft ook alle straatnamen weer met hun aantal inwoners. 

We keken even naar Melsele. Enkele straten met het minst aantal inwoners (geen 10): 

Berghoekwegel: 6, Braambessenlaan: 8, Karel L.Ledegancklaan: 4, Melselestraat: 8, 

Ponjaardwegel: 3, Varenstraat: 5, Zwaluwbeek: 8. Enkele straten met veel inwoners (meer 

dan 200): Alfons Van Puymbroecklaan: 310, Dijkstraat: 282, Gaverlandstraat: 298, Grote 

Baan: 602, IJzerstraat: 280, Kalishoekstraat: 333, Keizer Karelstraat: 285, Pauwstraat: 275, 

Sint-Elisabethstraat: 204, Spoorweglaan: 529, Vlierstraat: 243.

Programma Boerenpoort 

Tentoonstellingen: 

10 tem 25 april: Canadese Vriendenkring 

met de Tabakspluk  in Canada

12 tem 16 mei:  Kunstkring ‘De Meiboom’  

en Fotoclub ‘Lichtkunst’

22 tem 30 mei:   Kalligrafi evereniging   

‘Rietpen’

5 en 6 juni:   Beverse fotoclub       

Lezing: 

18 april, 15 u.: Lezing in het kader van 

tentoonstelling over tabakspluk,  door 

Martina De Ridder, auteur van het boek 

‘Goudgele Virginia’. (Organisatie: vzw 

Vlaams-Canadese Vriendenkring & VTB 

Kultuur Beveren)
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Dichtbundel Aqua Mundi

Aqua Mundi

Naar aanleiding van Boliv’arte 2010 schreef dichteres Anne Dellart 

(pseudoniem van Magda Suy) vijfentwintig  gedichten over water.  

Water is zo eigen aan onze aarde, het is de noodzakelijke voorwaarde 

voor het leven. Maar water kan ook vernietigen, bedreigen. Bij 

schaarste moet de mens op zoek naar andere horizonten, of naar 

oplossingen die het zo begeerde water weer laten stromen. Anne Dellart 

schrijft op haar eigen heldere poëtische manier over water in al zijn 

aspecten, soms fi losoferend, soms gewoon observerend, altijd met een 

fi jngevoelig opmerkingsvermogen. Een mooie bundel met verrassende 

gedichten is het resultaat. 

Aqua Mundi

Een waterdruppel, schat de wetenschap, 

blijft zowat zevenendertigduizend jaar in zee

alvorens hij opnieuw verdampt.

Voor stromen en rivieren duurt het

vernieuwen van het water zestien jaar.

De watervoorraad is zoals hij is: 

er gaat niets af, er komt niets bij

maar water reist, per wolk bijvoorbeeld,

gestuwd door zwaartekracht en zon.

Hoe lang zou je wel moeten reizen,

Na het passeren van Lethe en Styx, 

om deze oever weer te bereiken?

Was je er ooit aan die andere oever?

Kwam je terug in druppelvorm?

Het geheugen is uitgewist..

Maar het water weet de weg.

Droom

De golven mateloos maar zacht,

zo droomt de zwemmer zich de zee..

en daarin tuimelend en speels

en moeiteloos en mijlenver en

helemaal zonder moe te zijn te

kunnen zwemmen als een dolfi jn…

Maar als hij te water gaat, zal hij weten:

zwemmers in de zee zijn benauwend klein.

De bundel ‘Aqua Mundi’ is nog altijd verkrijgbaar bij 

Bombardon, p/a Kalishoekstraat 177, aan de prijs van 17 

euro. De opbrengst gaat nog altijd integraal naar Boliv’arte-

Broederlijk Delen.

Een nieuw lokaal voor 
de Melseelse Chiro 
meisjes
De Melseelse Chiro meisjes, Chiro Ieweko, 
zijn koortsachtig op zoek naar genoeg 
gelden om een nieuw lokaal neer te planten. 
Momenteel zit de groep van meer dan 100 
leden in de lokalen achter Jeugdhuis Djem 
in de Dambrugstraat. Deze locatie is echter 
uitgeleefd en te klein voor de groeiende groep.
Vorig jaar werd daarom een vzw over de 
doopvont gehouden, die de toepasselijke naam 
vzw lokaalbeheer Chiro Ieweko meekreeg. Men 
kreeg direct actieve leiding, oud-leiding en vele 
sympathisanten achter dit idee geschaard. Ook 
de hulp van de Melseelse Chiro jongens was en 
is nog steeds welkom. 
De vzw heeft er inmiddels al een paar 
activiteiten opzitten, zoals deelname aan 
de familiedag op het 40-jarig bestaan van 
Jeugdhuis Djem en de Melseelse kerstmarkt. 
Ook een grootse taartenslag zorgde al voor het 
nodige geld. Al is de weg nog lang. Zo staan 
dit jaar een fuif in Djem (1 mei) en een quiz 
(15/10) op het programma.
De raad van bestuur kon al een architect 
onder de arm nemen en van de gemeente is 
er bijna de bevestiging dat men kan bouwen 
op de gemeentelijk verworven gronden in het 
binnengebied tussen de Kalishoekstraat en 
Burggravenstraat. 

Zicht op het binnengebied vanuit het Duivelsdammeke, waar het 

chirolokaal zou komen.

Je wil een abonnement na al dit goede nieuws 

uit Bombardon ? Dat kan. Het is heel simpel. 

Voor 4 euro krijg je alle nummers van 2010. 

Tweemaandelijks verschijnt de Melseelse 

dorpskrant in je bus. Je mag het niet missen. Waar 

en hoe abonneren ? Lees op pagina 1 in de colofon 

en je wordt meteen wegwijs gemaakt.

English room

We komen even op onze stappen terug en begeven ons naar de 

Grote Baan. Daar vinden we restaurant ‘De villa’ terug. “Dat is 

toch een restaurant en geen café”:  horen we u denken. Inderdaad 

maar naast het restaurant is ‘the English room’ gevestigd. Een 

authentieke pub in Engelse stijl. Bij het binnenkomen stoten we 

meteen op de bar. Hoge barkrukken in stijlvol leer omsluiten de 

bar. Een grondige blik in de zaak leert ons dat ‘the English room’ 

omgeven wordt door een waas van Engelse fl air. Een staande 

klok, schilderijen, een voetbalshirt van Liverpool en Engelse 

bierreclame staven onze eerste indrukken. Overal doemen 

gezellige lederen lounge zetels op. Het zou ons niks verbazen 

mocht plots een sigaar rokende Winston Churchill opduiken in 

een van deze comfortabele zetels. The English room is vooral 

bedoeld om de restaurantbezoeker nog een degustiefje te laten 

nuttigen in een exclusieve sfeer en daar zijn ze met deze pub 

bijzonder goed in geslaagd. Menig bezoeker zakt onbezorgd weg 

in de zetels om er met tegenzin terug uit te raken. Uiteraard is 

dit geen ordinair café met pils bier en biffy worsten. Voor het 

exclusieve randje kan me terugvallen op een uitgebreide whisky-

kaart, luxe pils en een maandbier. Bij exclusiviteit hoort ook een 

prijskaartje. Duurdere prijzen maar doorgaans nog aanvaardbaar 

of je moet een uitzonderlijke whisky nemen. De pub bezit ook 2 

terrassen al konden we met de paasgrillen moeilijk spreken van 

terrasjesweer en de proef op de som nemen. The English room is 

een uniek concept in Melsele en hoeft geen concurrentie te vrezen. 

Een interessante optie voor restaurantbezoekers die rustig nog een 

degustiefje willen nuttigen. Ook niet-restaurant bezoekers zijn hier 

welkom wanneer ze eens speciaal uit de hoek willen komen. Voor 

de bezoeker die rustig een portie leesvoer naar binnen wil werken, 

liggen de dagbladen klaar aan de bar. We kwamen overigens binnen 

in doordeweekse kledij en werden zeker niet scheef bekeken. We 

konden kennismaken met een correcte, gedetailleerde bediening. 

Onze Carlsberg werd opgediend met bijhorend bierviltje met het 

logo naar de klant toe. Een concept waar over nagedacht is en een 

plaatsje verdient in deze Bombardonreeks. 

Tussen pot en palm.

In de lens.

Mogen we een foto nemen voor 

Bombardon ?

Mensen kijken in de lens van de camera.

Het is even stilstaan en daarna weer verder 

gaan, toch weten dat we

bijeen gehouden worden in de dorpsgazet 

van Melsele.

Kijken dit keer mee:

1 Bart Vriesacker

2 Melanie Van Clapdorp en Sophie De 

Pauw.

3 Steve De Smet

4 Mathias Hellemans en Shana De Mulder. 
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Oppositie in Beveren 
terug verdeeld
Begin april maakte het bestuur van sp.a Beveren 
bekend niet langer verder te gaan met Kartelpro. 
Dat betekent de offi ciële doodsteek van de 
verzamelde Beverse oppositie, of wat daar nog 
van restte.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2000 sloten de oppositiepartijen VLD, VU en 
Agalev een verbond (kartel VLDVUA). Door deze 
alliantie wou men de absolute CVP-meerderheid 
breken. SP bleef langs de zijlijn staan en had 
inmiddels een voorakkoord met de CVP gesloten. 
De meerderheid van CVP werd in oktober 2000 
voor het eerst in de Beverse recente politieke 
geschiedenis gebroken. Het was de verdienste 
van het kartel VLDVUA. Het kartel haalde 30%, 
CVP 39%, Vlaams Blok 20% en SP 9,5%. SP 
had gegokt, maar zwaar verloren: men ging van 
4 naar 2 zetels en kon zelfs de CVP niet meer 
depanneren. CVP moest dus met het kartel gaan 
regeren. De zes jaar nadien betekende een 
wijziging in beleid al vlotte de samenwerking 
tussen beiden niet.
Nochtans zette zich dat niet om in meer 
samenhang tussen de verschillende partijen van 
het kartel. In 2001 ontbond Volksunie zich en 
in 2003 stapte VLD uit het kartel. Vlak voor de 
verkiezingen in 2006 sloot sp.a wel nog aan. 
De uitslag was echter ontgoochelend. De naar 
Kartelpro omgedoopte partij tekende een verlies 
op van ruim 11% en kwam op 18,5% uit of 6 
zetels. Een oppositiekuur wenkte, aangezien 
CD&V-NVA trouwde met het kleinere OpenVLD.
Eind 2009 besliste het onafhankelijk raadslid 
Johan Smet over te stappen naar de NVA en 
verkleinde het aantal tot 5. Maar de kelk moet 
blijkbaar tot de bodem worden geledigd. Zo 
ziet sp.a af van een verdere deelname in een 
kartelformule met de enig overgebleven andere 
partij, Groen!. “We hadden na de verkiezingen 
in 2006 geen enkele vertegenwoordiger meer in 
de gemeenteraad. Dit laten we geen tweede keer 
gebeuren”, verantwoordt voorzitter Issam Benali 
deze beslissing. 
Kartelpro bestaat nog uit 3 raadsleden van Groen! 
(Ludo De Block, Sidon De Coninck en Kristien 
Hulstaert) en 2 onafhankelijke raadsleden, tot voor 
kort lid van het ter ziele gegane SLP, Boudewijn 
Vlegels en Christel Van Goethem. Wat zij gaan 
doen is nog niet duidelijk.
Na 10 jaar verzamelde oppositie in alle vormen en 
aantallen, is alles te herdoen. Zoals de kaarten nu 
liggen zullen er terug een veelvoud van partijen 
zich aan de kiezer presenteren in 2012. Het lijkt 
nu al een onmogelijke opdracht om de CD&V en 
het waarschijnlijke kartel met NVA een absolute 
meerderheid te doen mislopen.

Fietsenmaker Guido Neirinckx schenkt een koperen kandelaar 

aan de kerk van Melsele. “Ik heb die kandelaar nog mee helpen 

kloppen met mijn vader. (Leopold) Daar was veel werk aan 

en ik heb die dikwijls moeten vasthouden terwijl mijn vader 

de kandelaar vorm gaf. Zelf heb ik er ook heel wat werk aan 

besteed. Ik heb er al veel geld voor kunnen krijgen, maar hij gaat 

een plek krijgen in de kerk van Melsele. Als ze hem een goede 

poetsbeurt geven blinkt hij als goud.”

Guido Neirickx schenkt koperen 

kandelaar aan de kerk.

Onderwijsbevolking in 

de gemeente.
In de brochure ‘Onderwijs’ van de gemeente Beveren (1 oktober 

2010) kom je te weten hoe het gesteld is met de schoolbevolking 

in de diverse onderwijsinstellingen. Voor de lezer van 

Bombardon zochten we specifi ek naar de situatie in de Melseelse 

scholen, dit wat de kleuter- en lagere school betreft. Voor het 

secundair onderwijs keken we even mee in de cijfers van het 

GTI , Sint Maarten en het KTA.

De gemeentelijk kleuterschool in Melsele telt 150 kleuters. 

Het gemeentelijk lager onderwijs telt 300 leerlingen. Dit 

schooljaar telde men 16 leerlingen meer dan het vorige. 

De vrije kleuterschool Gaverland telt 58 kleuters en de vrije 

kleuterschool in de Sint Elisabethstraat telt er 151. 

De lagere school O.L.Vrouw van Gaverland telt 388 

leerlingen.

Over heel Beveren gezien telt het vrije kleuteronderwijs 808 

kleuters, het gemeentelijk kleuteronderwijs 702 (52 kleuters 

meer dan vorig schooljaar) en het gemeenschapsonderwijs 102 

kleuters.

In het lager onderwijs zijn er in het vrije lager onderwijs over 

heel Beveren 1760 leerlingen (97 kinderen minder dan vorig 

schooljaar), het gemeentelijk lager onderwijs telt 1167 kinderen 

(50 meer dan vorig schooljaar) en het gemeenschapsonderwijs 

telt 197 kinderen.

Een kijkje in de cijfers van het secundair onderwijs leert ons het 

volgende. 

Het Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI) telt in totaal 855 

leerlingen (18 leerlingen minder dan vorig schooljaar). 

Het KTA(Koninklijk Atheneum Beveren-Kruibeke): 585 

leerlingen (12 leerlingen meer dan vorig schooljaar). 

Sint-Maarten Middenschool: 613 (47 leerlingen meer dan vorig 

schooljaar), Sint-Maarten Bovenschool: 993 leerlingen (38 

leerlingen minder dan vorig schooljaar).

Een brevierende pater in Melsele.

Pater Van Landeghem breviert in het dorpspark in 

Melsele. Hij leest de getijden en geniet van de rust en 

de lentezon. Waar zie je dat nog ?  Gestoord in zijn 

gebed, door de fotograaf, wil hij evenwel toch graag  

kwijt dat het  in het dorpspark goed om wandelen is. 

Maar graag had hij er toch wat meer kleur gezien: 

lentebloemen hier en daar tussen het groen en bloemen 

voor de zomer en de herfst. Het moet niet veel zijn 

maar enkele kleine eenvoudige aanplantingen waarin 

je de veranderingen van de seizoenen herkent. We 

beloven zijn wens door te spelen aan schepen Werner 

Maes van de groendienst, die, minzaam  zoals we hem 

kennen, graag hieraan gevolg zal geven..

     Basics Melsele. 
Het seizoen is op zijn einde en we hebben bijna bereikt 

wat onze ambitie was: promotie! Vorig seizoen speelde 

de helft van de spelers nog in 2de provinciale, maar we 

mochten van het bestuur niet hoger op, omdat ze met de 

jeugd verder in deze reeks wilden spelen. Na ruim 20 

jaar trouw aan de club hadden we twee mogelijkheden: 

of stoppen of de 4de provinciale reeks.. We kozen voor 

de laatste optie en als eindresultaat promoveren we naar 

derde provinciale. We hebben een toffe groep en omdat 

we zo goed aaneen hangen boeken we ook resultaat! De 

andere reeks met de jeugd heeft het moeilijker en vreest 

voor degradatie.

Ze halen voor de laatste wedstrijden versterking bij 

de andere ploegen. Onze club telt 4 seniorploegen 

(1ste landelijke, 4de provinciaal, 3de provinciaal en 

2de provinciaal) en hierdoor kan er wat gewisseld 

worden. We hebben ook heel wat jeugdploegen en 

een damesploeg in 1ste provinciaal.( verslag van Jo Van 

Overtveld.)

Voor meer info kan je kijken op de website: www.

basicsmelsele.be 

Basics Melsele ,ploeg 4de provinciaal.Boven van L.naar R.:Thomas 

Raefels, Bjorn Cappaert, Bart Van Daele, Nico Ruthgeerts, Koen Van 

Der Meulen, Jo Van Overtvelt,(speler-coach),Frederik Gielis.

Onder van L.naar R.: Dennis Moens, Jonas De Maere, Didier Bosman, 

Koen Heyrman, Alexander Van Goethem, Jeroen Van Goethem.

Vormingplus over Zuid-Afrika.

In juni wordt in Johannesburg het WK voetbal in gang getrapt.

Tijd om Zuid-Afrika in de kijker te zetten, dachten ze bij 

Vormingplus. 

1-Duurzaam reizen in Zuid-Afrika.

De reisbegeleider gaat in op de mogelijkheden van Zuid-Afrika 

op het vlak van duurzaam toerisme. Welke initiatieven bestaan 

er in dat prachtig land? Waarom zijn ze duurzaam te noemen en 

aan wie of wat komen ze ten goede?

Wanneer ? Woensdag 9 juni van 19u30 tot 22 u. Prijs 5 euro. 

Inschrijven tot 31 mei.

2-De Zuid-Afrikaanse keuken.

Deze avond gaat verder dan een louter culinaire kennismaking. 

We proeven ook van de cultuur en de sfeer. Rie Vermeren, die 

de avond leidt, is antropologe, kokkin en plastisch kunstenaar. 

Meebrengen: snijplank, mesje, schort, handdoek en ev. 

bewaardoosje.

Wanneer? Maandag 17 mei van 19u30 tot 22u30. Prijs: 15euro.

3-Zuid-Afrikaanse wijn.

Via aanbod van Oxfam Wereldwinkel krijgen we wijnen in 

ons glas die geproduceerd zijn met aandacht voor de kwaliteit 

en met aandacht voor de kleine wijnboer, die zo een correcte 

prijs voor zijn product ontvangt. Aan de hand van enkele Zuid-

Afrikaanse wijnen krijgen we een inleiding tot het wijnproeven.

Wanneer? Donderdag 3 juni van 19u30 tot 22u. Prijs 9 euro.

Al deze cursussen gaan door in de Boerenpoort, Grote Baan 

183, Melsele.

Kunsttentoonstelling 

‘Regenwoud’ in Hof ter Saksen

In de ruwbouw van het kasteel van Hof ter Saksen 

exposeren zes afgestudeerden van de Antwerpse 

academie. Zij maakten werken die geïnspireerd zijn 

op het regenwoud en het grote aantal planten- en 

dierensoorten dat daar leeft. Een boeiend onderwerp in het 

Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. 

Wanneer: op 23, 24, 30 mei en 5, 6, 12, 13 juni van 14 tot 

17 uur. 

Organisatie: Koninklijke Piet Stautkring i.s.m. 

groendienst Beveren 

Exposanten: Chris Bonjean, Sjoerdtje De Boer, Yvonne 

Gerarts, Nicole Hermans, Jeannine Schaillée en Leona 

Van Wauwe 

Info: T 03 775 56 10 of 0479 48 45 17
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SAMEN STERK

Verenigingen in Melsele

Kaartclub ‘Troef moeten we zien’

Zoals je in vorig nummer kon lezen kent Melsele nog heel wat 

bloeiende verenigingen, die één voor één in deze rubriek worden 

voorgesteld. 

Omdat ze dit jaar 50 jaar bestaan, stellen we deze keer kaartclub 

‘Troef moeten we zien’ voor. Kaarters waren vroeger een 

vertrouwd beeld als je een café binnenkwam. Met vier rond een 

tafeltje, een pint erbij, blauwige sigarettenrook rond de hoofden, 

af en toe een vloek of een klop op tafel, en soms verhitte 

discussies naarmate de avond en het drankgebruik vorderen. 

Toch zie je deze taferelen tegenwoordig minder. Jongere mensen 

die op café gaan, gaan meestal om te praten, naar muziek 

te luisteren, te dansen, … Zijn kaarters een uitstervend ras? 

Een van de vragen aan het clubbestuur van de jubilerende 

vereniging.

 

Urbain Van Remoortere, secretaris en schatbewaarder van de 

kaartclub is nog maar net hersteld van een zware ziekte, maar 

vertelt met veel geestdrift over zijn club. Voorzitter Willy Van 

Dorsselaer en bestuurslid Pierre Cleys zijn ook van de partij en 

vallen geregeld hun voorzitter bij. (Achteraf zal ook bestuurslid 

Patrick Vandermeulen mailsgewijs zijn duit in het zakje doen…)

Ik steek van wal met mijn vragen, maar word al dadelijk een A4-

tje in de hand gestopt. Urbain heeft daar de clubgeschiedenis in 

het kort opgeschreven, ten behoeve van enkele krantenjournalisten 

die mij zijn voorgegaan deze avond. Urbain heeft namelijk een 

jubileumboek samengesteld, ter gelegenheid van hun 50-jarig 

bestaan. Daarin staat naast het stukje geschiedenis de volledige 

lijst van alle eindklassementen van de vijftig voorbije jaren, met 

telkens een foto van de kaartkampioen, de ‘koning’.

Ik duik dus even in deze documentatie..

Albert en René Van Mieghem en Ward Truyman stichtten in 1960 

de kaartclub in het parochiehuis. Ze begonnen het eerste jaar 

met 14 leden. In december kroonde René Van Mieghem zich tot 

de eerste ‘koning’. De kaartspelen zijn bieden, dubbel bieden, 

manillen, boomke whist, Lokersen om ter meest en Lokersen om 

ter minst.

Stilaan groeit de club. In 1974 tellen ze 44 leden, hun 

recordaantal.  Eind jaren ’80 zakt het aantal leden. In ’95 telt de 

club nog 22 leden en het bestuur besluit om ook vrouwen toe te 

laten tot de club, die tot dan toe een echt mannenbastion was. In 

‘96 zijn er dan 32 leden, waarvan 10 vrouwen.

Op 31 mei 2000 stoppen Lea Baukeland en Guido Van Leugenhage 

met hun uitbating van het parochiehuis en besluit het bestuur te 

verhuizen naar café Svelta in de Van Puymbroecklaan. Momenteel 

heeft de club 18 leden. Natuurlijk is een club veel meer dan wat 

data en cijfers..

Wat soort mensen komt er kaarten?

Urbain: Vooral ‘gezette’ mensen, mensen van al wat leeftijd. Ik ben 

samen met Rik Van Olmen de enige die nog werkt. De anderen zijn 

met pensioen of niet meer actief.

Pierre: Jonge mensen komen niet meer. Er zijn zoveel andere 

dingen tegenwoordig die ze kunnen doen. De tijdsgeest is nu ook 

helemaal anders, spijtig.

Patrick: Mensen kijken meer naar televisie, daardoor komen 

cafésporten zoals kaart in de verdrukking.

Kost kaarten geld?

Willy: We spelen niet voor geld. Maar ge drinkt toch wel altijd wat 

pintjes en we ‘smeiren’ een keer per jaar. Dat valt dus wel mee.

Wat moet een goede kaartspeler kunnen?

Urbain: Goed kunnen tellen en rekenen. En zich concentreren. 

Maar we spelen toch vooral voor het plezier, voor het gezelschap 

van gelijkgestemden.

Hoe vaak komen jullie samen?

Pierre: Een keer per maand, de derde maandag van de maand. 

We spelen elke keer 4 boomkes voor punten, en dan verder voor 

de leut. Er zijn er die dan naar huis gaan, maar wij blijven graag 

plakken.

Kan iedereen leren kaarten?

Pierre: Ja natuurlijk. Als er een nieuwe komt, dan leren wij hem 

of haar de spelen aan. Ze houden dan vaak in het begin nog een 

briefke bij met cijfers van het bieden, de punten van de ‘toon’…

Maken jullie promotie voor jullie club?

Urbain: We zijn al enkele keren in de gazet gekomen, nu dus ook 

weer. Midden van de jaren negentig zijn André Vleesschouwer en 

Louis De Meulenaere eens op stap geweest. Ze bezochten mensen 

die ook graag kaarten, en zo kregen we wel wat nieuwe leden bij. 

Maar verder reclame maken, niet echt nee.

Zijn er nog andere kaartclubs in Melsele?

Pierre: Er is nog een club geweest, de Plansierkaarters, en een club 

voor vrouwen ‘Zonder lawaai’, maar die zijn alle twee gestopt. 

Patrick: In café Svelta is nog een vrouwenclub. Zij hebben vorig 

seizoen hun deuren opengezet voor mannen, maar dat was niet echt 

een succes. Dan is er nog en kaarclub op dinsdagnamiddag in PC 

Sabot, waar enkel kingen wordt gespeeld.

Vroeger werd er in alle cafés gekaart. In het Parochiehuis zat het ‘s 

zondagsmorgens altijd stampvol.

Hoe wordt ge koning?

We spelen dus elke keer 4 boomkes (ronden) voor in totaal 20 

punten. Wie het meeste punten op een jaar heeft verdiend is 

kampioen. Die wordt gehuldigd met een trofee (of bloemen voor 

de dames). Die huldiging gebeurt op onze jaarlijkse ‘smeir’. 

Vroeger hadden we daar vier goede kokkinnen voor: Regine 

Engels, Irène Verstraeten, Maria Cools en Lucie Vermeulen. Ze 

zijn daarmee gestopt in ’97.  We zijn dan een aantal jaren naar de 

Thermidor gaan ‘smeiren’, maar nu laten we een traiteur komen.

Doen jullie mee aan tornooien met andere clubs?

Patrick: Neen. Maar afzonderlijke leden van onze club doen wel 

mee aan een tornooi bij bv. Statiekermis, Poenjaardkermis of op de 

Halve Maan.

Er zijn ook bridgeclubs. Wat is het verschil met gewone 

kaartclubs?

Patrick: Bridge is ook een veel gespeeld spel. Het heeft volledig 

andere afspraken en heeft niet zo’n volks karakter als kaarten. 

Wie zijn de kaarters die het langste al lid zijn van de club?

Urbain: Armand Van Hoorick (die in januari is overleden) heeft 47 

jaar gekaart, Louis De Meulenaere 42 jaar, Willy Van Dorsselaer 

37, ik 25 en Frans Hennissen 19. Dat is onze top5!

Doen jullie buiten de maandelijkse kaarting en de smeir, nog 

andere activiteiten?

Urbain, Willy en Pierre: We zijn een aantal jaren op uitstap 

geweest, met een bus, de dinsdag van Melsele kermis. Van ’74 

tot de beginjaren van 2000. Dat was met Marcel Van der Aa, en 

later met André Vleeschouwer als reisleider. De bedoeling was 

dat we dan iets gingen bezichtigen en daarna een pintje gingen 

drinken en iets eten. Maar meestal gingen alleen de vrouwen mee 

met de gids. De mannen waren nog niet aangekomen, of die zaten 

al te kaarten. Als de tafels al gedekt waren, schoven we alles 

wat opzij, om plaats te hebben. Daar konden ze niet altijd mee 

lachen... Maar wij konden het niet laten. Dat reizen was eigenlijk 

bijzaak, als we maar konden kaarten. Maar nu is het gedaan met 

die kermisreizen.

Voor dat boek moet ge toch wel wat opzoekwerk gedaan hebben. 

Hebt ge ook een archief?

Urbain: (haalt een klein plastieken zakje boven) Hierin zit heel 

ons archief. Dat zijn de foto’s van onze koningen, die hingen 

vroeger in een houten kader in het Parochiehuis, en een paar 

groepsfoto’s. En hier zijn ook de schriftjes waar de punten van 

al die jaren van alle kaarters genoteerd zijn. Helemaal compleet. 

Meer is het niet.

Zijn er geen anekdotes?

Urbain haalt enkele krantenknipsels boven, de anderen 

beginnen al te grinniken. Ze hebben die verhalen duidelijk 

al heel vaak verteld. Van de bok die trappistenbier dronk in 

een café in Oordegem, hoe ze in Hasselt na een bezoek aan 

een jeneverstokerij compleet hun weg kwijt waren, hoe de 

memorabelste avondlijke tochten die naar de Smoutpot waren, 

waar Ward Truyman woonde. Enz… 

Patrick: Ik weet nog hoe Armand Van Hoorick eens naar de 

Kadans is gaan kaarten, omdat Roger Van der Linden gesloten 

was, en dat hij met een taxi naar huis is gekomen. 

Urbain: Wij hebben ons altijd heel goed geamuseerd, hebben veel 

gelachen en van elkaars gezelschap genoten. Met natuurlijk de 

nodige pintjes erbij. Ik heb die kaartavonden echt gemist toen ik 

ziek was. Nu geniet ik er dubbel van.

Wij wensen de mensen van kaartclub ‘Troef moeten we zien’ 

nog vele jaren kaartplezier.  Wie graag hun rangen wil komen 

versterken is natuurlijk hartelijk welkom, elke derde maandag 

van de maand om 20u in café De Svelta.  Wie graag meer 

inlichtingen heeft kan Urbain Van Remoortere contacteren, tel. 

03 775 20 28, of urbain.vanremoortere@skynet.be 

(AR)

De eerste kaartspellen zijn waarschijnlijk in China 
uitgevonden in de 7de eeuw, enige tijd na het ontwikkelen 
van het papier. In de Lage Landen, de Benelux van vandaag 
werd er volgens de documentatie voor het eerst met kaarten 
gespeeld in de 14de eeuw.

Albert Trog, Ward Truyman en Jef Heyndrickx aan de slag in 1969.

Patrick Vandermeulen kroonde zich tot koning voor het kaartseizoen 2009.

De gemeenteraad 
besliste

23 februari

- De raad besliste om KSK Beveren 
een doorgeefl ening van 2.120.000 
euro te geven. Hiermee wil men de 
afbouw en inrichting van de nieuwe 
tribune en historische schulden 
betalen. In de voorbereidende 
teksten en fi nanciële overzichten 
werd duidelijk dat SKB nog steeds 
verlieslatend is. De oppositie had 
dan ook zware bedenkingen bij deze 
lening. De kans dat de gemeente 
wel degelijk dit bedrag zal moeten 
ophoesten is dus reëel volgens hen. 
Toch kwam er heel wat verdeeldheid 
aan de oppervlakte. Het Vlaams 
Belang gaf scherpe kritiek, maar 
stemde toch voor, behalve 1 raadslid 
(Nico Lauwaert). Bij OpenVLD en 
CD&V bleven er een aantal stoeltjes 
‘toevallig’ leeg. Het Kartelpro stemde 
als enige partij tegen.
- De nieuwe verkaveling tussen de 
Brielstraat en Leeuwerikenlaan levert 
Melsele een nieuwe straatnaam op: 
Kievietstraat. Zo breiden de straten 

afgeleid van dieren verder uit. Melsele 
is de gemeente met de meeste van 
dergelijke straatnamen in Beveren.

30 maart

- Het pas goedgekeurde Masterplan 
2020 om het mobiliteitsprobleem in 
Antwerpen op te lossen, zorgde aan 
het begin van de raad voor wat animo. 
De zogenaamde westelijke bretel 
zorgt ervoor dat de N70 tussen Sint-
Niklaas tot aan het Doornpark een 
halve autosnelweg wordt. Tussen het 
Doornpark en de E34 (Expresweg) 
komt een nieuwe verbinding.
- Er worden nieuwe kleedkamers en 
cafetaria gebouwd in de sportzone 
van Melsele. Deze zal ook dienst doen 
als overdekte zittribune voor Svelta 
Melsele. De totale uitgave wordt 
geraamd op 1,9 miljoen euro.
- Er verdwijnt een voetwegel in 
Melsele. Maar wel eentje die niet meer 
‘actief’ was. Het maakte de verbinding 
tussen de Pauwstraat en het station 
van Melsele en gaf aansluiting op de 
Poenjaardwegel. Raadslid Sidon De 
Coninck (Kartelpro) pleitte voor het 
heropenen van deze wegel. Het college 
beloofde een alternatieve weg uit te 
denken.

Hallo allemaal,

Een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) is 

een godsgeschenk. Dankzij dit budget woon 

ik straks al 4 jaar alleen en kan ik mij nuttig 

inzetten in deze maatschappij. Zonder mijn 

assistenten zou dit niet mogelijk zijn.

Toch heb ik een zwaar jaar achter de rug. Op 

1jaar tijd zijn er 4 assistentiewissels geweest. 

Na de zoveelste wist ik echt niet meer waar ik 

moest op letten. De moed zonk mij dus in mijn 

schoenen toen ik eind januari nummer 5 zelf heb 

moeten ontslaan. Ik zag geen andere uitweg. 

Weer op zoek naar een nieuwe assistent, zo 

stilaan begon te denken dat ik nooit meer 

zo’n team als Annick & Steph zou kunnen 

vinden. Maar ondertussen heb ik al een nieuwe 

assistente waar het enorm goed mee klikt. En 

alles loopt (bolt) weer normaal.

Door die laatste persoon te ontslaan heb ik 

kennis gemaakt met de vakbond en RVA. Ik 

ben serieus verschoten. Er werd op een gegeven 

moment zelfs gedreigd met een rechtszaak 

wegens sociale fraude maar alles is gekoeld 

zonder blazen. Ik ben er sterker uitgekomen en 

heb er veel uit geleerd. 

De toegankelijkheid van de horeca en 

handelszaken in Beveren is voor mensen met 

een beperking heel belangrijk. Daarom ben ik 

eind februari na het lezen van ‘Onze gemeente’ 

met schepen Dirk Van Esbroeck gaan praten. 

In ‘Onze gemeente’ stond te lezen dat de 

gezinsraad dit jaar een label gaat uitreiken aan 

de toegankelijkste horeca- of handelszaak in 

groot Beveren. Eerlijk gezegd was ik zelf al 

bezig met een soort gelijklopend initiatief. Maar 

nu de gemeente dit ook van plan was waarom 

dan niet samen werken, dacht ik. 

Het is een heel positief gesprek geweest. 

Als de gezinsraad akkoord gaat, ga ik samen 

met hen het label uitreiken. Welke zaken er 

zullen geselecteerd worden ligt volledig in de 

handen van de burgers van Beveren.  Uit de 

hopelijk vele inzendingen die de gezinsraad 

zal krijgen wordt een selectie gemaakt. Deze 

zaken zullen we persoonlijk gaan testen op hun 

toegankelijkheid. Op zaterdag 6 juni wordt dan 

de winnaar bekend gemaakt. 

Je kan nog steeds jouw keuze maken door een 

mailtje te sturen naar gezinsraad@beveren.be  

en dit nog tot eind april. DOEN!!!

Ook kreeg ik het aanbod om in het najaar mee 

te werken aan het project om de gemeentelijke 

gebouwen te beoordelen op het vlak van 

toegankelijkheid. Uiteraard heb ik deze kans 

met beide handen aangenomen.

Lizy

Rozengeur en Maneschijn.
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Zaterdag 27 maart stapten meer dan 150 mensen, met de fi ets aan de hand, langsheen de Schoolstraat. 

Aanleiding hiervoor was een jammerlijk ongeval, enkele weken voordien, waarbij een Melseelse inwoner 

dodelijk verongelukte. Er werden rozen neergelegd op de plaats van het gebeuren en Geert Buytaert deed 

een oproep naar de overheid om werk te maken van een veilige School- en Dijkstraat: ”Stel ons geduld 

niet op de proef en moedig fi etsgebruik aan met aangename en veilige verbindingen,” klonk zijn oproep. 
(foto Jo Noppe)

Het Kerkplein in 1910. (foto eigendom Hendrik De Graef)

Alles begint met soep.
Maandelijks gaat de werkgroep ‘Alles begint met soep’ van B-Asiel Beveren  

een soepmaaltijd klaar maken voor mensen met een laag inkomen. De eerste 

bijeenkomst had plaats op 2 april. Er werd soep gemaakt voor een twintigtal 

mensen. De volgende ‘Alles begint met soep’ heeft plaats op vrijdag 7 mei. B-

Asiel doet hierbij een oproep naar mensen om soepbenodigdheden te bezorgen. 

Dit kan gaan van groenten tot andere toebehoren. Heb je te veel groenten in de 

tuin of wil je het initiatief steunen?  Neem contact op met Sidon De Coninck, 

Gaverlandstraat 109, Melsele. Tel 03 775 13 69 of  email: deconinck@skynet.be

Wie wordt dorpsburgemeester 2010 van Melsele? Dat weten we tijdens 

de dorpsfeesten op 1 augustus. Na de traditionele zeepkistenrace gaat de 

verkiezing door. Kandidaten moeten meerderjarig zijn, mensenkennis 

hebben, in Melsele wonen of er verbleven hebben of bereid zijn er te 

komen wonen. Dit volstaat om burgemeester te worden. En een beetje 

geluk natuurlijk.

sp rt
marath n

jh djem

48ste aardbeienfeesten van 12 mei tot 17 mei.

Programma:
Woensdag 12 mei:Beesrock met heel wat groepen waaronder Yevgueni.

Donderdag 13 mei:aardbeiententoonstelling en verkiezing prinses.

Vrijdag 14 mei:petanquetornooi en fuif met studio Brussel.

Zaterdag 15 mei:Meilsen zingt met Marijn De Valck.

Zondag 16 mei: fi etszoektocht, aardbeirun, bezenfeest en quiz ‘De 

slimste straat’.

Maandag 17 mei: feest voor senioren met Nicole en Hugo.

De 30ste sportmarathon van Jeugdhuis Djem heeft plaats in het weekeind van 7-8-9 mei. Honderden 

jongeren uit Melsele verzamelen dan in en rond de sporthal van Melsele om er enkele dagen uit de bol 

te gaan; op sportief gebied dit keer. Wie ze aan het werk wil zien in de diverse sportdisciplines moet dat 

weekeind eens afzakken naar de sportterreinen ‘Het Wit Zand’. Herman Van Puymbroeck  en zijn team, 

beloven van deze feesteditie genietbare en sportieve hoogdagen te maken.

Het groene binnengebied tussen Pauwstraat, Kersenlaan, Mispellaan en Molenbeekweg moet plaats 

ruimen voor een nieuwe verkaveling. 40 nieuwe woningen worden er gebouwd. Omwonenden 

zagen met lede ogen toe hoe het populierenbos gekapt werd. Sommigen vroegen zich af of er geen 

natuurcompensatie kan gebeuren voor het ‘bos’ dat daar verdwijnt. De inwoners van de Kersenlaan 

vrezen dan weer voor wateroverlast in hun tuin als straks de gronden worden opgehoogd en een deel 

van de gracht aan de Mispellaan wordt ingebuisd.  

Beste lezers,
Heb je na het lezen van Bombardon bedenkingen of opmerkingen ? Dat kan. Je 
kan zelf de dorpskrant nog beter maken door ons tips te geven, een mooie foto 
of een seintje om iets wat we niet mogen missen, want we weten niet alles en we 
kunnen niet overal zijn. Je kan terecht bij de medewerkers.(zie colofon op pag.1) 
Of je kan mailen naar cecile.hennissen@skynet.be 

Dinamo Djem verbroedert met de Sossissen
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