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Zo leeft Den Dijk.
Den Dijk is  een zeer oude wijk. De wijk wordt al jaren getormenteerd door een zwaar en druk verkeer dat er dagelijks 

richting industrie neemt of er van weer keert. De snelheid is er onlangs wel terug gebracht tot 50/h na lang aandringen op de 

gemeenteraad (gewestweg). Dat garandeert nog geen veilig verkeer, want fi etsers worden er nog altijd van de baan gedrukt en 
voor voetgangers is geen plaats. Deze wijk moest inzake feestvieren niet onderdoen voor geen enkele wijk van Melsele. Nu is er 

geen enkele café meer en met deze eens zo bloeiende ontmoetingsplaatsen verdween ook het feestgedruis. Vorig jaar werd café ’t 

Smiske afgebroken. Het was de café waar Stafke Pieters, charmezanger, het werelduurrecord zingen op zijn naam schreef. Het was 

ook het lokaal van de liefhebbersvoetbalploeg ’t Smisken en tevens het lokaal van de biljartclub Den Dijk.  Het is niet al kommer 

en kwel want de mensen wonen er graag en de buurt is aan elkaar gehecht. Je leest het in het verslag dat mensen brengen. 

Misschien wordt het ooit nog wel een terug rustig op den Dijk, als de toegangsweg voor het zwaar verkeer naar de industrie een 

andere wending krijgt. Het zou den Dijk en heel Melsele  goed uitkomen. 

Florent Pultijn en Josée Smet.

Florent is op den Dijk geboren in 1923. 

Josée, zijn echtgenoot, woont er sinds 

1952( huwelijk) 

Josée: Hierover was een 

kruidenierswinkel van Martha De 

Keulenaere en die had van die grote 

bollen kaas waarvan zeer fi jne schellen 
kon afsnijden met het mes. Zomaar uit 

de hand. Dat kon niemand.

Florent: ja, maar ik ga het nu hebben 

over de vele cafés hier op den Dijk. 

Dat waren er wel 12à13 meen ik me te 

herinneren. Anna Dorny hield café en 

dat  was een zeer plezierige volksvrouw. 

Ze was “wereldbekend” en ze kon heel 

goed zingen. De fi etsen lagen er tot 
midden op straat gelijk schellen kaas op 

elkaar. Door de bombardementen werd 

haar café vernield en na de oorlog ging 

ze in een kleinere café wonen. Maria 

Heyrman met haar man Piet De Bock 

hadden er ook een staminee. Dan had je 

Anna Waterschoot met Dolf Staut. Anna 

kon van de overschot van een grote pint 

bier er nog een maken. Je had de Samba 

met Josée Janssens. Je had Josée De 

Laet; die  is zeker 100 jaar geworden. 

Café bij Leonard Dansaert-Vercruyssen. 

Die café heette De Oude Bareel. Aan 

de overkant (het latere café ’t Smiske) 

was café Rutgeerts-Lenaerts. Dat was 

ook een smidse. Piet was een ‘kittige’ 

mens, bij hem moest dat vooruit gaan. 

En waar nu bakker Van Steenlandt is, 

was een café bij Petrus Oeillibrandt. Die 

café was wat  hoger gebouwd. ’t Was er 

ook winkel en een boerderij. De mest 

dreef tot op straat. Op de hoek, waar de 

Brielstraat begint, was er café bij Victor 

Cools en Margriet Van Hove. Daar was 

ook een blokmakerij en barbier. Waar 

nu de gazettenwinkel is woonden wij; 

café bij Pultijn-Verhoeven. Bij ons was 

het een duiven- en een schutterslokaal. 

Soms waren er tot 179 schutters en 

we moesten dan noodgedwongen ook 

naar café Dansaert  uitwijken om de 

schuttersbeurten rond te krijgen. Mijn 

peter Victor was de beste duivenmelker 

van den Dijk. Hij won op de grote speling 

van Temse-Velle de eerste en de tweede 

prijs. Hij won 5 regulateurs(hangklokken) 

en een fi ets. Ik kreeg de fi ets. Eigenlijk 
wou ik een koersfi ets. Ik verkocht die 
en met het geld kocht ik een koersfi ets. 
Ik reed slecht 4 koersen als beginneling. 
‘k Heb  nog met Rik Van Steenbergen 

gekoerst. Ik ben gevallen en mijn heup 
was er uit. ’t Was gedaan.  9 maanden 

hospitaal in Gent maar ’t is nooit meer 

goed gekomen.  Café ’t Spieken , 

naast de Gaverlandweg, was eerst bij 

Van Hoeyweghen en later van Gerard 

Moortgat en Lieke Hofkens. Gerard 

maakte wagens en wielen. Die man was 

graag gezien. Ik leerde voor meubelmaker 
en hij leerde me een zaag slijpen. Niet 

simpel. Dat kunnen er niet veel. Een 

eindje verder woonde Rikes Pap en die 

is in 1946 burgemeester van den Dijk 

geweest. 

Josée: In 1952 is deze buurt onder water 
gekomen. ’t Water stond hier een meter 

hoog, daarom hebben we nadien ons 

nieuw huis hoger gebouwd. Ze roeiden 

hier met bootjes door de straat. Vroeger 

was het op den Dijk zo rustig. Onze 

kinderen rolschaatsten op straat. Nu 

scheuren onze ruiten van ’t gedaver van 

het zware vrachtverkeer.

Florent: Dat stuk gebroken ruit in de 

slaapkamer gaat er nog eens uitvallen. 

Maar dan hang ik er mijn onderbroek 

over.(lacht) 

Hilda Cleys.
Hilda is 82 jaar en één van de oudste bewoners van de 

wijk. Haar vader was Florent Cleys, gemeentearbeider; 

kasseilegger en grafmaker, muzikant ( bombardonspeler) 

en man van de vakbond . Haar moeder was Marie Van 

Broeck , die op vele feesten een veel gevraagde kokkin 

was. Later is Hilda nog mee gaan helpen. 

Hilda:Elke 2de zondag van oktober was het kermis op 

den Dijk. In 1953 ging er zelfs een stoet uit. Dat was de 
waterstoet met deelname van de pompiers, de fanfare, 

mensen op de vlucht voor het water… Dijkkermis telde 

wel mee in het rijtje van de Melseelse wijkkermissen en 

er was telkens een massa volk. Florent Pultijn trok hem 

dat aan. Na de bevrijding hadden ze hier een Hitlerpop 

gemaakt en opgehangen. Iedereen die een juiste worp 
deed, kreeg een prijs. En in het weekeind was er vooral 

Lees verder op pag.2

De Boerenpoort scoort weer in ‘Van Meilsen en Dingen’ 

als het over positieve dingen uit ons dorp gaat.  Er zijn 

nog tal van positieve zaken te bespeuren. Het zou maar 

erg zijn als dat niet het geval was.Je leest nog meer 

positiefs op pag. 4.

Wielerliefhebbers van 5 clubs deden mee aan het 

kampioenschap van Melsele tijdens het kermisweekeind:

Zondagsrijders, Wtc Blijf Jong, Wtc De Kadans, Cycling 

team gebr. Maes en Anco Team. De Kadans mocht juichen 

en vieren bij de -50jarigen. Jorn Engels werd kampioen. 

Je ziet hem links op de foto, naast Filip Van Moer. Je 

leest over de koers op pag. 5 en over de wielerploeg de 

Zondagsrijders op pag. 3.
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schieting en wielerkoers. En ’t was hier nog rustig. De 

enige auto die voorbij kwam was dokter De Paep en in het 

plukseizoen kwamen ze hier voorbij met appelen en peren 

van uit de polder. “Baaske, krijgen we een peer?” riepen we 

dan. Soms kon er wel eens een af. ’t Was wel een leutige 

kindertijd. 

Als we naar school gingen of naar huis kwamen speelden 

we op straat: kaatsen, knikkeren … De mensen zaten hier 

’s avonds soms met meer dan tien man bijeen op straat. Dat 

was hier een smal kasseistraatje. Na een weekeind of met de 

kermis konden we zien of Ciske Van Moer hier geweest was. 

Dan stonden alle ‘blaffeturen’ afgehaakt tegen de gevels. Er 

was hier veel plezier. 

Lea De Meulenaere

Lea woont al sinds 1947 in de Dijkstraat. Haar ouders 

handelden er in groenten en fruit. Ze kochten die van de 

boeren en gingen er mee naar de vroegmarkt. Dat was nog 

met paard en kar,  de oversteek van  de Schelde was met 

de veerpont. ‘Wij waren de eerste in de buurt die telefoon 

hadden. Gedurig moesten we de ene of de andere gaan 

roepen om aan de telefoon te komen. Mensen kwamen hier 

ook aan huis voor kolen (die verkochten we ook), soms zelfs 

zondags. Dat hadden mijn zus en ik niet graag, want meestal 

was alles proper geschuurd ’s zaterdags en dan hing alles 

weer onder ’t zwart stof.’ 

Toen Lea trouwde met Staf Van Moer, bleven ze ook op Den 

Dijk wonen en begonnen te hovenieren. Ze kweekten vooral 

aardbeien en tomaten  en ook (witte en rode) kolen. Ze 

hadden zowel serres als volle grond.  Nu staan er paarden op 

de vroegere groentenakkers. 

‘Tijdens de overstroming kwam het water tot aan ’t Spieke, 

dat was een café op de hoek van de Dijkstraat en de 

Gaverlandwegel. De mensen waren langs die kant van het 

straat verplicht om zandzakjes voor hun huizen te leggen, 

zodat het water niet op de Dijkstraat kon stromen. Maar hun 

huizen stonden  wel onder water…’ 

‘Het was hier vroeger wel  plezant. Heel veel mensen zaten 

’s avonds met een stoel voor hun deur. Er waren er zelfs die 

een tafel buiten zetten om met de buren te kaarten.  Nu is er 

op heel den dijk geen café meer, vroeger waren er wel meer: 

het Smiske, den Dansaert, Anna Staut, Josée Janssens, Anna 

Dorny, Filemon Oellibrandt... In dat laatste café zat vaak een 
jazzke. Met Dijkkermis was het daar natuurlijk ambiance. ‘

Urbain , Betsy en Koen Van Remoortere

Urbain en Betsy wonen in een rijhuis. Enkele jaren geleden 
kwamen we hier ook al op bezoek want Urbain is voorzitter 
van kaartclub Troef moeten we zien. 
‘Het is hier een iets oudere bevolking, al begint dat stilaan 
ook wel te veranderen, en komen er ook meer jonge 
gezinnen wonen. Het is hier wel een heel drukke straat, dat 
maakt het sociaal contact ook niet zo gemakkelijk. Ze rijden 
hier vaak veel te snel, alhoewel de maximum snelheid 50 
km/u is. 
Wij wonen hier 32 jaar. Vroeger was het ook al een drukke 
straat maar is er nog veel meer verkeer bijgekomen. Er 
zijn hier al heel veel ongelukken gebeurd. Zo was er eens 
een auto die van heel deze huizenrij alle auto’s die ervoor 
stonden meepakte; een echt domino-effect... ‘
Urbain en Betsy zijn ook een tijd mee drijvende krachten 
geweest achter de Dijkfeesten (van 1998 tot 2008). ‘Dat 
was heel plezant. Er was een verkiezing van Miss Dijkstraat 
waaraan alle vrouwen jong en oud mochten meedoen. Het 
feest ging door in een tent in de hof van Hendrik en Christel  
Relaes-Blommaert. Op een gegeven moment zijn een aantal 
bestuursleden gestopt wegens ouderdom. Urbain is ziek 
geworden, en toen was het gedaan met de feesten, omdat 
er geen opvolgers waren om het verder te zetten. Maar we 
hebben wel wat spijt hoor. Vooral het rondgaan was plezant. 
Veel vroeger, in de tijd van ’t Smiske van Stafke Pieters, dan 
bruiste het hier. Toen was er ook al een Dijkkermis, met een 
kaarting en een koers.’ 

Hun zoon Koen heeft het syndroom van Down, en woont 
nog bij zijn ouders. Koen is een heel vrolijke jongen, die 
altijd met van alles bezig is. ‘Koen wordt hier burgemeester 
van Melsele genoemd, dat was eigenlijk zijn eigen idee, 
geïnspireerd op de burgemeester uit Samson. Hij heeft een 
sjerp, en verzamelt alles wat er in de krant over Melsele 
verschijnt in plakboeken.  Vele mensen spreken hem 
ook zo aan, of schrijven ‘Aan de burgemeester’  op zijn 
verjaardagskaarten. Koen is ook ‘ambassadeur’ bij heel 
wat gastronomische confrèrieën, werkt als vrijwilliger bij 
de drukkerij van Kerk en Leven, en in een brasserie op 
Linkeroever, en ontmoette al talloze BV’s; ‘ Een bijzondere 
Melselenaar! ‘
‘Toen we stopten met de Dijkfeesten hebben we ons kas 
verdeeld over het dagcentrum in Katerinahof waar Koen 
overdag verblijft,  BOKS, en De Klaproos.’  

Geschiedenis den Dijk

De benaming Dijkstraat hoeft natuurlijk geen vertaling. Tot midden vorige eeuw vertrouwde men ook op de 

binnenlandse dijken om het Scheldewater weg te houden. Toch spoelde in 1952 tijdens de grote overstroming 

het water zelfs ver over deze dijk en stond het water bij vloed in deze wijk een meter hoog. 

De Dijkstraat is echter vrij recent als benaming: tot in 1949 werd de straat in de Atlas van de Buurtwegen 

vermeld als Vestenstraat. 

Het gebied tussen de Brielstraat, Dijkstraat en Berghoekwegel was vroeger braakliggend. Er liepen dan ook 

heel wat wegels door, zoals de Boterwegel, die de Dijkstraat overstak en in de Kapelweg overging. Deze 

Boterwegel liep tussen twee weien die in het seizoen vol stonden met boterbloemen, vandaar de benaming.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Dirk Vercauteren-Gisela Van Esbroeck.

We wonen hier al 26 jaar op den Dijk en we kochten het 

huis van Leon De Roeck, de ziekenkas- en vakbondsman. 

We zijn afkomstig van Beveren. Onze kinderen gingen in 

Beveren naar school omdat  Guido Vercauteren (de broer 

van Dirk) er onderwijzer was. De afstand naar de school in 

Melsele of naar de school in Beveren(Sint-Martinus) was 

ongeveer gelijk. Achteraf bekeken heb ik er wel min of meer 

spijt van omdat we daardoor ook minder mensen in Melsele 

kennen. Onze kinderen Bart en Mieke gingen naar de scouts 

van Beveren. Als we hier toekwamen, woonden we tussen 

oude mensen. Maar het is een aangename buurt. De oudere 

mensen doen graag een babbeltje. Ze hebben er tijd voor. 

Als ik in de tuin naar de compostbak ging met schillen dan 

was ik minstens een half uur  weg.  Naast ons woonde Remy 

Vijt, met zijn boot. Die was kapitein geweest en voorzitter 

van de Scheldewijding in Doel.  We hebben ook nog vele 

jaren meegedaan aan de barbecue van den Dijk. Dat was in 

de tuin van Robert Blommaert. Daar stond dan een grote tent 

Een kleine groep mensen trok zich dat aan. Daar waren ook 

Urbain Van Remoortel en schilder Van Steenlandt bij. Dat 

was plezant. Met de bouw van enkele nieuwe huizen komen 

er ook jonge mensen op den Dijk wonen. Het was vroeger al 

druk, maar nu is het nog drukker geworden. Er stoppen hier 

heel veel auto’s voor de gazettenwinkel. Als er zo’n grote 

vrachtwagen voor ons raam stil houdt,wordt het hier donker 

in huis. Onze zoon is eens aangereden geweest,  toen hij de 

straat overstak met zijn fiets. Gelukkig zonder veel erg. Een 
meisje is met haar fiets van de baan gereden in de gracht. 
Het is hier wel heel gevaarlijk. De straat is ontzettend druk 

en met de snelheid die ze aanhouden nemen ze de bocht mee 

tot op het fietspad. Echt jammer dat Geert Buytaert zo plots 
gestorven is, want die ging zich met de veiligheid van onze 

straat bezig houden…Sinds er verkeerslichten staan en de 

snelheid beperkt wordt tot 50km/h is het iets beter. Zo druk 

het in onze straat is, zo rustig is het in onze tuin. We wonen 

hier graag. “Ik zal me een oog uitschreeuwen, als ik hier ooit 
weg zou moet.” Lacht Gisela. 

Leon en Annie Van der Linden-Pultijn met 

Joris.

Leon, Annie en Joris wonen voorbij het kruispunt richting 

Kallo. Naast hun woning loopt een wegel tot in de 

Patrijzenstraat. Het was een kerkwegel die nu niet meer 

kan gebruikt worden.  Leon en Annie wonen 41 jaar op den 

Dijk. Ze leerden mekaar kennen met Dijkkermis. “Dat was 

hier vroeger een leutige wijk. De mensen kenden mekaar 

heel goed. Nu, met de nieuwe mensen, wordt er minder 

met elkaar gesproken. Er waren hier heel wat figuren op 
de wijk: Stefanie Pijl, Petrus Heyrman, André Covents, 

Florent Cleys, Régine Van Hove,Dolf Staut, Piet De Bock, 

Ward Gazet, Stef Joos, Anna Dorny,… Nu begint hier het 

verkeer om 3 uur in de nacht al op gang te komen. Toch 

wonen we hier graag.  Achter ons huis  strekt zich een groen 

gebied uit. We zien vanuit ons keukenraam vele soorten 

dieren: konijnen en hazen,fazanten, veel mussen, vinken en 

roofvogels. Van boer Van de Vijver zien we de koeien in de 

wei. Met kerstmis zagen we eens de geboorte van een kalf. 

Louis en Jaklien van de boerderij Euverbraeke hadden wel 

wat tijd om eens een babbel te slaan.”

Het kruispunt op den Dijk. Je hebt er een bakker en een 

krantenwinkel. Vooraan in de Brielstraat heb je ook nog de 

boerderij Euverbraeke waar je onderdak en eten kan krijgen.

’t Smisken was de laatste café op den Dijk. De gemeente kocht 

het pand om het af te breken. Zo kan de verkeerssituatie op 

termijn hopelijk aangepast worden.
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september...

Hartveroverend, deze frisse kindergezichtjes op de foto, 

gretig om “bij de les” te zijn, maar tegelijk  zie je ze ook in 

hun eigen wereldje wonen. 

Niet iedereen heeft oog voor de fotograaf, hier en daar 

zit er eentje tussen dat boeiende dingen doet vermoeden 

aan de zijlijn buiten het beeld. De blik gaat in elk geval 

die richting uit. De grote kooi op de voorgrond intrigeert. 

Kennelijk iets waar je mee op de foto moet voor het 

thuisfront. Zitten er kippen in of ander gedierte? Ze staat 

daar goed en wel op het voorplan als een trofee. 

Ongetwijfeld is wat daarin zit tevoren langs alle kanten 

bekeken, besproken en becommentarieerd.  Met een beetje 

verbeelding kun je de gesprekken horen die daarover 

werden gevoerd, de vragen en de meningen, de deskundige 

ervaring van wie thuis ook zoiets heeft, of iets analoogs, 

een poes of een konijn… 

Veel geleerd. Dat je dat ding op pootjes dat je met zo’n 

klein, kwaad, rond oog aankijkt “kip” noemt bijvoorbeeld. 

Of dat kippen pluims hebben. Oei nee, “pluimen”, “plui-

men!”. Kippen kun je tekenen, met pluims en al. Kiekens 

hebben ook pluims. Ze leggen eieren. Pluims zijn zacht. En 

kietelig.

Wat eten kippen? Zeker geen boterhammen met choco. Of 

toch? Kruimels? En graan? En nog vanalles. En pieren? 

Kindjes eten geen pieren. Pieren zijn kronkelig . Kippen 

ook, je kunt ze niet goed vastgrabbelen. Soms wel.

Kindjes eten boterhammen met choco! 

Het is een gestage stroom van wetenswaardigheden die op 

hen afkomt. Begerig verkennen zij hun wijder wordende 

wereld. Met een frisse blik op wat voor het eerst wordt 

gezien of gerealiseerd. En telkens moet het nieuw geleerde 

ingepast worden in het reeds gekende. Zo wordt de zo 

noodzakelijke kijk op realiteit en omgeving bijgesteld en 

geupdated, eigen gemaakt en getemd zodat men ermee kan 

omgaan. Het duurt een leven lang. Maar als je zo jong bent 

als deze kinderen heeft de ontdekking van de wereld een 

aparte gloed.

De uiterlijke wereld verkennen is één. Er is altijd een 

dubbel van innerlijkheid. Het is niet zonder meer op zo’n 

foto te speuren maar elk van deze kinderen ziet de wereld 

in een bepaalde tonaliteit. Veel kans dat die later zijn 

gestemdheid als volwassene zal kleuren. Ook een kind 

heeft immers een “levensbeschouwing” die het onbeseft 

uit zijn ervaring opbouwt en die veel, zoniet alles te maken 

heeft met of het zich geliefd voelt of niet. 

Niet louter , het is natuurlijk op zichzelf al een wereld als 

het geboren wordt. Al de mogelijkheden van zijn genen 

zitten erin, maar wat en hoe het tot expressie komt , daarin 

zal deze ervaring meespreken: geaccepteerd of verworpen 

zijn, ernstig genomen of aan zijn lot overgelaten, bemind of 

onbemind, opgeroepen of gedoofd. Zijn uiterst gevoelige 

computertje is daar nu eenmaal op ingesteld. Het kind is 

werkelijk “de vader van de man” en ipso facto ook “de 

moeder van de vrouw”)

Het is een treffende en naar mijn aanvoelen zeker juiste 

gedachte. Er volgt uit hoe wenselijk het is om zorgzaam 

met ze om te gaan. Want een kind is voortdurend bezig met 

leren, op een overdadige, onstuitbare manier. Kunnen leren 

is bij uitstek een uiting van vitaliteit en jeugd, dingen die 

op toekomst gericht zijn. Moeilijk en veeleisend maar ook 

uitdagend aantrekkelijk. En broodnodig om zich te kunnen 

handhaven en door te leven. Het leven is op doorleven 

gericht.

Mensen die al wat ouder zijn hebben de wereld in snel 

tempo zien veranderen. Hoe de wereld van deze kinderen zal 

zijn bij hun volwassenheid, kunnen we nauwelijks voorzien. 

Toen wij hun leeftijd hadden, konden onze ouders dat 

evenmin. Toen wij ouder waren, hadden wij het gevoel dat 

de realiteit totaal anders was dan ons was voorgehouden dat 

zij zou zijn. Dat was ook zo. Wij zagen werelden instorten 

en werelden verrijzen. Het zal voor deze kinderen niet 

anders zijn.

Hoe ze op al dat kolken reageren, dat kun je soms ook 

naspeuren op zo’n foto. Je ziet actievelingen,  onvervaard 

realistische doenertjes, stevig in de lens kijkende 

aanvoerders,  verdroomden  van een andere planeet. 

Evenals zij waren wij op hun leeftijd een gistend vat van 

mogelijkheden en dromen. 

Maar de context was anders, de mogelijkheden beperkt.  

Vroeger als teener  “mocht” je studeren. De hindernissen die 

je weerhielden kwamen doorgaans van buiten, geldgebrek 

of zo. Nu komen ze vaak van binnen: studeren “moet”. De 

mogelijkheden zijn legio. Zoveel dat het de keuze soms 

verlamd. Maar misschien is dat alweer bezig te keren.

Maar daarvan hebben deze kinderen op de foto nog geen 

last. Zij zijn nog hartveroverend vrij om brandweerman te 

worden, politieagent, boer of wat dan ook. En ze mogen 

wisselen van idee en uitproberen. Vast wonen er veel 

prinsessen in het dorp en hier en daar een koning zal 

ook wel. Bestaan die nog in deze tijd van microsoft en 

windows? 

 Kijk er maar een beetje mee uit, buitenstaander, je weet 

nooit of je in het voorbijgaan het protocol misschien 

overtreedt en een vloek oploopt van de hoftovenaar in 

functie.

Lastig hoor.

Wielerclub De Zondagsrijders.
Ja, we hebben intussen al het een en het ander 
geschreven over Melseelse wielertoeristenclubs. Het 
zijn er nogal wat, maar De Zondagsrijders kondigden 
ons bij monde van hun voorzitter Marc Engels aan dat 
zij ook al twintig jaar bestaan. Daarvoor reserveerden 
we nog een extra plaatsje in deze Bombardon.

Ontstaan van de club: 
Hoe gaat dat: het voetbalseizoen is voorbij, de spelers van 
VK Frema willen toch wat beweging hebben en gaan dan 
maar met een groepje fietsen op zondagmorgen. Raymond 
Neels, Armand Toté en een hele groep andere mannen 
doen op 6 juli 1991 mee aan de openingsfietstocht van de 
Liefkenskenshoek tunnel (80km). Na afloop wordt er tussen 
pot en pint door enkele jongens afgesproken om elke 
zondag een ritje te maken. Een nieuwe wielertoeristenclub 
is geboren. De naam Zondagsrijders krijgen ze van 
cafébazin Linda van de Svelta. De club wordt versterkt met 
een andere groep die onder leiding van Frans Baert en 
Louis Reyns reed. Zo stijgt het ledenaantal snel.

Heden en verleden
Jaarlijks worden er tijdritten gereden, kermisritten, 
trainingsritten. Sponsors schenken uitrustingen, er wordt 
verwisseld van clublokaal van Svelta naar Welkom en weer 
terug. Elk jaar is er uiteraard ook een teerfeest.
In 2003 zijn er al zoveel leden dat er met 2 ploegen wordt 
gefietst.  In 2007 telt de club al 60 leden.  Dat jaar kent 
echter een zwarte bladzijde. Tijdens een trainingsrit rijdt 
ter hoogte van Sint-Gillis een dronken bestuurder in op 
de groep. Balans: 8 gekwetsten, waarvan Freddy Van 
Osselaer (geen clublid meer) en Dirk en Geert Maes er het 
ergste aan toe zijn. 
Het ledenaantal is momenteel gestegen tot  83. Sinds 
2009 organiseert de club mee de eerste prijs van Melsele, 
tijdens Melselekermis. Het initiatief kent een groot succes, 
de wielerploegen maken er samen met vele toeschouwers 
een groot feest van. Wil je graag meer informatie over deze 
club: www.bloggen.be/dezondagrijders  of bij Marc Engels 
0496/05.59.24. 

Vooraan, zonder helm, zie je Marc Engels, voorzitter en pr-man van de Zondagsrijders.
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   Over Meilsen en dingen.
Positieve dingen

TRIPLE CONCERT MELOS 

16 oktober om 15u in de kerk.
Samen met Cantagilli uit St-Gillis-Waas en De 
BeKooring uit Antwerpen brengt het Melseelse koor 
Melos een gevarieerd programma, van Renaissance tot 
hedendaags, van religieuze muziek van Orlandus Lassus 
tot poëzie van Paul van Ostaijen op muziek gezet door Kurt 
Bikkembergs. De apotheose brengt de 3 koren samen 
met muziek van Mendelssohn, Schumann en Rossini. 
Dank zij de sponsor, de brouwerij van Westmalle, 
kunnen alle aanwezigen in ruil voor de toegangskaart 
genieten van een drankje achteraf. 
Toegangskaarten: 10 euro vvk/-25/+65, 12 euro aan de 
kassa
vvk via martensluc@skynet.be, tel. 03 777 79 49 of bij 
de koorleden

Solidariteitskoor Resolut brengt  
‘ONDER VUUR’

Resolut gelooft in de kracht van het lied om onrecht 
aan te klagen en te bouwen aan een wereld van 
respect en verdraagzaamheid.  Een boodschap die 
Resolut reeds 25 jaar uitzingt.  Doorheen de jaren 
veranderde de stijl van de liederen; strijdliederen 
werden wereldmuziek, marsen werden tango’s,… 
maar de liederen brengen nog steeds een boodschap 
van hoop en verzet, tegen onderdrukking en 
armoede.

Op 21, 22 en 23 oktober verwachten we jullie graag in 
het Cultuurcentrum Ter Vesten om ons concert ‘onder 
vuur’ bij te wonen.  Met dit programma steunt Resolut 
11.11.11 in samenwerking met  GROS Beveren.

Tickets: CC Ter Vesten tel. 03 750 10 00 

Even de nostalgie vergeten. We kijken recht 

vooruit naar de toekomst. Wat heeft Melsele de 

laatste tien jaar aan mooie,  nuttige, hoopgevende, 

lovenswaardige.. kortom positieve dingen bij 

gekregen?

Natuurlijk is OC Boerenpoort het positieve wat 

overbleef na het verdwijnen van het schoolgebouw. 

Zo worden herinneringen bewaard en doorgegeven 

aan de volgende generaties.

En de Melseelse verenigingen maken er gretig gebruik 

van. 

We zijn nog altijd op zoek naar een foto van de 

ingang langs St. Elisabethstraat in de volksmond ‘de 

Boerenpoort’ ?( Mieke Van Hove, secretaris van de PCR)

Ik vind het hoopgevend dat mensen in verzet komen 

als de leefbaarheid van ons dorp in gevaar is. Dit is 

nu het geval met het hele zuiden van Melsele(Es, 

Vendoorn, Zakdam,  Schaarbeek) Als er dan mensen 

zijn die hun nek uitsteken tegen de waanzin dan vind ik 

dat hoopgevend. (Sidon)

Ontmoetingscentrum Boerenpoort. Het 

Kloostergebouw van de Zusters van Liefde is van de 

sloophamer gered door de aankoop door de gemeente 

en de nieuwe culturele bestemming van het gebouw 

dat een stimulans betekent voor het verenigingsleven 

van Melsele. 

Het parkje aan de Spar, voorheen in privébezit, geeft 

de dorpskern meer ademruimte; een klein geslaagd 

projectje van ruimtelijke ordening in ons dorp.
(Cecile D’Hollander)

De nieuwe bypass van de Molenbeek. Het lijkt wel op 
een open kanaal, maar het moet vooral de Kalishoek 

eindelijk verlossen van wateroverlast. Al denk ik dat, 

met het toekomstige Chirolokaal  dat daar gepland 

is, die Chiromeisjes er heel wat plezier aan zullen 

beleven. (Bram Massar)

Misschien weet jij zelf nog meer positieve dingen? 

Je mag ze ons nog steeds laten weten. Maar 

voor het volgende nummer gaan we even beven, 

op zoek naar … angstaanjagende dingen in 

Melsele. Het mag een beetje ludiek zijn: donkere 

hoekjes, rare dieren, kinderen die afschuwelijke 

grimassen kunnen trekken, toestanden waar je koude 

rillingen van krijgt... laat je fantasie eens werken, 

en stuur je bevindingen (liefst met foto erbij) naar 

bombardonmelsele@yahoo.com of op 

tel. 03 252 42 13

De bypass van de Molenbeek in Burggravenhoek 

(Duivelsdammeke)

En voor de liefhebbers van een 

tentoonstelling hebben we dit: 

in de maand november stellen 

Roland Adriaens en Maya Van Hove 

hun kunstwerken tentoon in de 

Boerenpoort. 

Het is nu reeds 2 jaar geleden dat kunstschilder Roland 
Adriaens een succesvolle tentoonstelling had in de 

Boerenpoort.

Hij schildert landschappen, stillevens, stadsgezichten, 

portretten, steegjes… Bovendien geeft Roland in al 
deze technieken ook les in eigen atelier. Maya Van Hove 
was één van zijn leerlingen. Samen maken zij deze 

tentoonstelling. Een bezoek waard ! Data:5,6 en 11,12,13 

november van 14u tot 20 u in de Boerenpoort,Sint- 

Elisabethstraat.

Roland Adriaens,Dijkstraat, 64 Melsele. Maya Van 
Hove, Speelhof, 401 Stekene. 

Koorleden van Melos op koorweekeind in Deinze in 2009

Muziekliefhebbers worden verwend dit najaar. Vooral in 

oktober weten zij waar naartoe. Maak je keuze.

ORGELCONCERTEN

In september en oktober vindt de 43ste orgelcyclus plaats, 
georganiseerd  door het Melseelse Orgelcomité. Als deze 
Bombardon verschijnt kan je nog naar 2 orgelconcerten.
Vrijdag 7 oktober: Jan Lehtola (Finland) speelt op het 
De la Haye-orgel in  de kerk van Melsele
Vrijdag 21 oktober: concert met  Peter Van de Velde op 
het Flentrop-kistorgel,  Anne Cambier, sopraan en Inez 
Carsauw, mezzo en een strijkkwintet. 
Dit concert, eveneens in de kerk van Melsele is in het kader 
van 500 jaar Gaverland/100 jaar kroningsfeesten.
Toegangskaarten: 7,5 euro voor los concert, 12,5 
euro voor individuele abonnement, en 25 euro voor 
gezinsabonnement. Meer info: tel. 03 253 04 35
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Kermiskoers in Melsele: Jorn Engels kroont zich tot kampioen.

Er werd weer hard gekoerst in Melsele ter 

gelegenheid van de kermis. Alle Melseelse 

wielerclubs stonden aan de startlijn. Terwijl over het 

dorpsplein de deuntjes van de kermismolen klonken, 

maalden de wielrenners hun toertjes in Melsele 

met grote snelheid af. Het ging via AVP-Laan(start), 

Kalishoekstraat, Kloetstraat, Trepelandstraat, 

Patrijzenstraat, Brielstraat en AVP-Laan.(aankomst) 

De snelheid lag hoog en ’t was moeilijk om weg 

te geraken. Toch kon de winnaar bij de -50 jarigen 

het spurtende peloton nipt voor blijven tot op de 

eindmeet. De speaker van dienst, Karel Engels, 

kon zijn euforie niet op. “De winnaar moet nonkel 

tegen me zeggen !” schreeuwde hij door de micro. 

Bij de familie Engels zit de sportiviteit blijkbaar in de 

genen. De dorpsburgemeester, Ludwina Van Havere, 

overhandigde de bloementuil aan de glunderende 

winnaar. Er stond weer heel wat volk langsheen het 

parcours en aan de aankomst zag het zwart van het 

volk. Op de hoek  aan dr. Delacave  werd van bij 

de Djemtent hard geroepen op Koen in het peloton 

waardoor veel toeschouwers zich afvroegen wie die 

Koen wel was. Die eindigde echter losjes in de buik 

van het peloton. De kraampjes, bij die gelegenheid 

in het dorp opgesteld, hadden veel te doen. Het 

bracht wat geld op voor de verenigingen die er hun 

werk en tijd in gestoken hadden. Maar het loonde. 

En laat ons wel wezen; de weergoden waren de 

inrichters goedgezind want pas na middernacht 

gingen de hemelsluizen open  In de Kadans, waar 

de wielerploeg van Jorn Engels haar thuisbasis 

heeft, werd ondertussen feestelijk gedronken op de 

overwinning. Kroegbaas Hans Cools liet de tapkranen 

hun volle gang gaan.  Drie vaten werden ter ere van 

de kampioen en van de hele thuisploeg leeg getapt. 

Alle aanwezigen deden goed hun best om deze 

klus tot een goed einde te brengen.  Wat kan een 

overwinning zoet smaken! ’t Was Melsele op zijn 

best.

Jorn trekt met deze demarrage het hele peloton aan flarden. Hij zal als enige deze vlucht overleven en Melseels kampioen worden.

De dorpsburgemeester van Melsele 2011, Ludwina 

Van Havere,  was op de wielerwedstrijd ook 

aanwezig om de bloemen af te geven. Hier zie 

je haar nog op het podium van de dorpsfeesten 

tijdens een toespraak na haar installatie.

Je zou kunnen zeggen dat het einde van de zomer 

nadert, maar  was er wel een zomer? Of was de zomer 

in het voorjaar? Hoe dan ook er zijn nog zekerheden, 

zoals 1 september, voor velen de start van het nieuwe 

schooljaar. 

Terug naar School.

ten strijde zal ik gaan 
letteren en schriften  
zullen mij niet ontberen 
eerste dagen van wederom keihard leren 
 
over werelden en talen onbekend 
van vierkanten en kwadraten 
techneuten, vakkinderen  
met alles onder de riem 
 
eerste tranen of afscheidsjaren 
aangevangen waar eens werd halt gehouden  
wit op zwart en blauw op papier 
rug gekromd van stapels wijsheid 
 
fietsend mijn leven wagen 
slalommen van huis naar school 
halt gehouden bij het eerste lief 
hoe anders mijn schat 
schreef ik jou mij eerste liefdesbrief 
 
 

 

 

gevleugeld

Rechtzetting.

In ons artikel rond de sportmarathon in vorig nummer, werd 
verkeerdelijk vermeld dat KLJ-Melsele de fairplay trofee won. 

Dit was echter de ploeg van chiro-Melsele, die deze eer te beurt 

viel.. Onze excuses.

1 oktober: 24 uur van Djem.

7 oktober: België - Kazakstan op groot scherm.

8 oktober: Beursavond.

11 oktober: Duitsland – België op groot scherm.

14-15-16 oktober: Djemweekeind in de Carrousel. 

Programma

Actievoerders voor behoud van groene open ruimte in 

Melsele verzamelen nog altijd handtekeningen. Daarbij 

informeren ze de bevolking omtrent de plannen die er 

gemaakt worden.

De stralende winnaar: Jorn Engels Karel Vandermeulen was een opgemerkte 

deelnemer in zijn Belgische driekleur.

Nog goed om weten…

°De NSB Melsele stopt met haar werking.

°Alle trage wegen in de gemeente die nog geen naam 

hebben gaan er één krijgen. Aan de  plaatselijke 

cultuurraden wordt advies gevraagd.

°Basistoelagen verenigingen(begroting voor 2012): alle 

plaatselijke verenigingen krijgen een basistoelage van 

de gemeente van 62 euro. Daarbij krijgen ze volgens 

behaalde punten een bedrag van 0,20 euro per punt.  

De Melseelse verenigingen behaalden samen 43.310 

punten. Melsele telt 27 verenigingen die erkend zijn 
door de Gemeentelijke Cultuurraad.

Bombardon nr 152.indd   5 21/09/2011   16:13:12



Samen Sterk:
Verenigingen in Melsele:

KVLV

In de vorige Bombardon stelden we twee andere 

verenigingen met een K voor: KAV en KWB. Een 

derde grote K-vereniging die ook dit jaar een 

jubileum viert, is KVLV, in de volksmond soms 

nog de Boerinnenbond genoemd. KVLV nationaal 

bestaat dit jaar 100 jaar. Dat is 

met heel wat feestelijkheden 

gevierd. Met haar 301 leden 

is KVLV een van de grootste 

verenigingen van Melsele, 

met een heel bataljon 

actieve bestuursleden. We 

spraken met Ceciel Burm, 

secretaris van KVLV, onder 

de waakzame blik van 

voorzitster Madeleine Hens. 

ONTSTAAN 

KVLV  is in Melsele gesticht op 

16 september 1921, en bestaat 

hier dus al 90 jaar.  

De stichtsters waren Marie 

Lambers, Elodie Geltmeyer, 
Maria Cant en Marie Maes. 

Het heette toen nog 

Boerinnenbond en was 

bedoeld voor ongehuwde 

boerendochters, met 

de bedoeling van hen 

technische vaardigheden bij 

te brengen, inzake keuken, kinderen verzorgen en 

opvoeding.  Vanaf 1937 splitste de beweging in een 
afdeling voor gehuwde vrouwen, en een voor de 

jeugd. Boerinnenbond legde meer de nadruk op het 

gezinsleven, met zijn mogelijkheden en problemen. 

LEDEN 

Alhoewel vroeger vooral landbouwersvrouwen lid 

werden van KVLV (toen Boerinnenbond) is dat nu wel 

anders. Nog maar 10 procent van onze leden is nog 

werkzaam in land- of tuinbouw. De gemiddelde leeftijd 

is, zoals bij vele traditionele vereniging wel vrij hoog, 

vooral tijdens de namiddagactiviteiten. 

We doen wel  moeite om ook jongere mensen te 

bereiken, met bv.  een kroegentocht, een bowling, een 

bosspel voor de kinderen. Maar het is niet makkelijk 

om jonge gezinnen te motiveren om te komen: het 

aanbod van activiteiten is ook zo groot. 

BESTUUR EN WERKING

KVLV heeft ook een groot bestuur, met 27 
bestuursleden. Voorzitster is Madeleine Hens, 

medevoorzitster Hilde Kenis,, secretaris en 

medesecretaris zijn Ceciel Burm en Hilde Maes.  

Dit zijn de andere bestuursleden: Leonza 

Adriaenssens, Agnes Beck, Maria Covents, Nicole De 

Clercq, Friede De Paep, Jeannine De Rijck, Cecile 
Hennissen, Georgette Hens, Maria Lardenoit, Anita 

Maes, Lief Maes, Rita Pijl, Jacqueline Rijckaert, Nicole 
Steels, Clara Tindemans, Wies Truyman, Lea Van 
Bellegem, Fanny Van de Vyver, Maria Van de Vijver, 
Andrea Van Leugenhaege, Nicole van Moer, Frieda 

Van Osselaer, Maria Van WIele, Emmy Verbraecken 
en Veerle Vercauteren 

Elk bestuurslid (op  3 na)  heeft een wijk.  Elk nieuw 

werkjaar stellen wij ons jaarprogramma op .Ieder 

brengt zo zijn ideeën mee. We proberen zoveel 

mogelijk voor elke leeftijd iets te plannen. bv. 

Bloemschikken, krea, kooklessen, turnen, line dansen 

zijn onze toppers. Maar ook een uitstapje of een 

fietstocht slaan goed aan..

We organiseren ook lezingen over uiteenlopende 

onderwerpen zoals thuiszorg, tuinieren, besparen, 

gezondheid enz. 

Uitstappen zijn er ook geregeld, met vaak iets 

cultureels aan gekoppeld. bv. bezoek van de 

Marokkaanse wijk, de Marollen, Maastricht,enz..

LOKAAL 

Jammer genoeg zitten we wat in de problemen met 

locatie hier in het dorp zelf. Gelukkig heeft onze 

voorzitster een zaal ter beschikking (De Rode Poort, 
Heirbaan 81), en daar maken we nu gebruik van.

CHRISTELIJK 

De christelijke achtergrond staat minder op 

de voorgrond dan vroeger. Maar bij elke 

bestuursvergadering wordt een moment van bezinning 

gehouden. Ook is er jaarlijks een eucharistieviering voor 

al onze overleden leden. Dat hoort erbij vinden we. 

JUBILEUM

KVLV nationaal bestaat 100 jaar, dat was op 21 mei. 

Wij zijn met 52 vrouwen naar die viering geweest. Wij 

waren de grootste groep van alle afdelingen! Het was 

een zeer geslaagde dag.

ONTHAALLEDEN EN WEBSITE 

Elk jaar kijken we ook uit naar de nieuwe 

onthaalleden. Deze mensen kunnen voor 5 euro 

lidgeld (als ze nog nooit in KVLV geweest zijn) 

deelnemen aan al onze activiteiten voor 1 jaar en ze 

krijgen ook nog elke maand  een tijdschrift ‘Vrouwen 

met vaart’. We hebben ook een hele mooie website: 

www.kvlvmelsele.be , zeker de moeite waard. 

PLEZANT

Binnen onze afdeling hebben wij het geluk een 

animatie-team te hebben. Dit groepje noemt zichzelf 

‘’ De Moviestars ‘’ en bestaat uit een 8-tal leden. Al 

vele jaren zorgen zij tijdens een feestmaaltijd  voor 

ontspanning en plezier. Ook al zijn dit allemaal 

amateurs,  het is telkens weer dolle pret. 

Meer informatie krijg je bij Ceciel Burm, tel. 03 775 

49 27 of Madeleine Hens 03 775 79 95  of mail 

contact@kvlvmelsele.be 

What’s in a name: KVLV stond oorspronkelijk voor 

Katholieke Vormingswerk Landelijke Vrouwen. 

Momenteel wordt die lange naam niet meer gebruikt. 

‘Vrouwen met vaart’ is sinds 2005 de slogan, die de 

organisatie een meer dynamische uitstraling moet 

geven. 

KVLV op reis.

Huidig bestuur KVLV

De gemeenteraad besliste.

26 juli:

- Sidon De Coninck (Kartelpro) wordt in de 

gemeenteraad,wegens ziekte,  tijdelijk vervangen 

door Bram Massar, eveneens uit Melsele. 

- In de Kalishoekstraat worden een aantal 

gronden aangekocht voor de realisatie van 

een buitenschoolse kinderopvang en een 

woonzorgproject.

In de politieke marge
Tijdens de zomermaanden viel er weinig politiek 

nieuws te rapen in Beveren. Zo was er amper iets 

interessants te melden op de gemeenteraad en 

helemaal niets uit de schepencolleges. Maar wij 

zitten niet stil: Bombardon start met een nieuwe 

rubriek. In ‘de gemeenteraad besliste’ krijgt u als 

lezer de harde objectieve feiten, net zoals in ‘uit het 

schepencollege’. ‘In de politieke marge’ durven we 

wat subjectiever te werk gaan. Hier gaan we dan, kort.

N-VA komt apart op.

“Bombardon voorspelt juist” of “Wie Bombardon 

leest weet meer” hadden toepasselijke titels kunnen 

zijn. In onze zomereditie schreven we immers dat 

het kartel CD&V/N-VA op zijn laatste benen liep. We 

voorspelden dat in september de stekker er ging 

uitgetrokken worden en kijk: begin september verbrak 

N-VA het kartel. Het maakt er het politieke landschap 

alleen maar spannender om.
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Rouw en verdriet om 

Willy Vernimmen.
Op 2 juni van dit jaar is Willy Vernimmen, deken van Haaltert en 

gewezen onderpastoor van Melsele gestorven. Hij was afkomstig 

van Waasmunster en werd er geboren op 27 augustus 1944. 

Hij studeerde af aan het seminarie van Gent in 1968. Datzelfde 

jaar nog werd hij als onderpastoor naar Melsele gestuurd. 

Vele organisaties in Melsele bloeiden en groeiden toen.  De 

jeugd van toen zag in de jonge onderpastoor een medestander. 

De jeugdbeweging Chiro, zowel jongens als meisjes, kenden 

hun hoogtepunt en de toenmalige pastoor Sabot zorgde, als 

kers op de taart voor wat het jeugdwerk betrof, voor een nooit 

geziene stunt. Hij bouwde een jeugdhuis midden in het dorp 

en Willy Vernimmen, pas in Melsele toegekomen, werd er de 

mede-oprichter van. De naam DJEM was een creatie van de 

jonge onderpastoor en de letters stonden voor De Jeugd En 

Melsele. De eerste dorpsfeesten ‘Onder de Toren’ konden op zijn 

medewerking rekenen. Hij werd ook proost van de Chiromeisjes. 

Het waren boeiende jaren. De tijden waren duidelijk aan het 

veranderen.(mei ’68) De studenten aan de universiteit betoogden 

voor de vervlaamsing van Leuven. Burgerlijke en geestelijke 

gezagdragers van toen werden onder vuur genomen, in Parijs 

kwamen studenten en arbeiders op straat. De democratisering 

zette zich door op elk niveau in de samenleving. Het Tweede 

Vaticaans Concilie, in gang gezet door de minzame paus 

Johannes XXIII, zorgde ervoor dat de Kerk op zoek ging naar 
vernieuwing. Het Latijn werd vervangen door de streektaal 

en de leken kregen inspraak in het parochiegebeuren. In die 
veranderende tijd startte Willy Vernimmen zijn opdracht in 

Melsele. Hij genoot heel wat sympathie bij jong en oud. Willy 

was zeer sociaal voelend en kon met iedereen overweg. 

Hij speelde mee in de voetbalploeg van FREMA en 

in de plaatselijke arbeidersorganisaties was hij proost 

van KWB. Hij ijverde voor een eigentijdse kijk op de 

arbeid met de verdere ontvoogding van de arbeiders. 

Discussies werden tot laat in de avond gevoerd. De 

wereld was aan het veranderen: ”De verbeelding aan 

de macht”. Toch bleef Willy een realistische kijk 

op de samenleving hebben. Hij wist dat de meeste 

discussies en de meeste dure eden die gezworen 

werden, eindigden zoals een spreuk het treffend zegt: 

“Ze dronken een glas, ze pisten een plas en alles bleef 

zoals het was…” Hij zei dit als een uitdaging en zo’n 

spreuk maakte ook deel uit van zijn humor en zijn 

volkse aard. In 1975 werd hij benoemd tot onderpastoor 
in Beveren. Ondanks het protest en een petitie van 

honderden inwoners viel er aan het kerkelijk gezag 

niet te tornen. Een chiroleidster van toen herinnert zich 

nog goed dat iedereen huilde toen het nieuws werd 

meegedeeld. Melsele verloor een jonge en sympathieke 

onderpastoor. Toch bleef hij regelmatig terugkomen 

naar Melsele. Bij jubileums van Chiro en Djem was 

hij gastspreker. In al zijn toespraken wees hij op het belang van 
de jeugdbeweging en had hij een warm woord voor allen die 

verantwoordelijkheid namen. Zijn drijfveer was:”Mensen graag 

zien en met hen meeleven.” Op zijn begrafenis in Haaltert, waar hij 

pas sinds 2009 deken was, waren heel wat inwoners van Melsele 

aanwezig. Willy was nog geen 67 jaar en zijn overlijden, niet 

helemaal onverwacht, was een schok voor vele mensen. Willy heeft 

voor Melsele heel wat betekend. Hij stond bekend als een integer, 

sociaal en onvergetelijke mens. Ons dorp lag hem heel nauw aan 

het hart. Veertien dagen voor zijn overlijden bracht hij nog een 

bezoek aan de kapel van Gaverland, de kerk van Melsele en de 

verlaten pastorij. Hij hield van Melsele. Wij zullen hem niet meer 

zien. Het leven gaat voort maar de wereld is door zijn hart en 

handen en door zijn woorden beter geworden dan vroeger. Door 

hem leerden velen van ons de wereld anders zien: goedgezind, 

vredelievender, volkser, mekaar aanmoedigend en vertrouwen 

geven en dit alles met een dosis humor… Zo zullen we hem terug 

vinden in al het goede van Melsele en in de goede samenhang 

van ons dorp. De naam ‘Willy Vernimmen’ zal onvergeten zijn. 

We hopen dat waar hij nu voltooid in vrede is, zal weten dat velen 

zijn weg in die geest verder gaan.

Sidon De Coninck

In de lens.

Mogen we een foto nemen ? ’t Is voor 
Bombardon. Mensen kijken in de lens van de 

camera. Het is even stilstaan en daarna weer de 

draad opnemen waarmee men bezig was,toch 

wetend dat we vereeuwigd en bijeen gehouden 

worden in de dorpsgazet van Melsele. Kijken 

dit keer mee:

1 Charlotte Van Goethem en Joren Robijn.

2 Luc Vande Perre, wijkagent.

3 Daan De Witte, Tom Jacobs,Willem Buytaert  

   en Jan Suy.

4 Martine Smits, Sabine Van Goethem en 

   Veerle Heyndrickx 

Nieker proberen ofdawe oons dialekt nog kennen. 

E klaa kwiesken. Kies bij elk woord het zjuuste. 

De oplossing vinde op de leiste bladzijde. (Nie gau 

kijken hee!) ’t Zijn ammel woorden die nog gebeesd 

woaren. Kendezenemiër? Gië probleem, ge kunse zoë 

vanbuiteliëren.

1. Tronkoarspluimen:

a. Seringen, struik, met witte of paarse bloemen , 

ook zjuzemienen genoemd

b. Zatte praat aan den toog, stoeferij van een 

dronkenlap

c. Feestkledij van een opgetutte madam

2. Kopjauger:

a. Iemand die op konijnenstrooptocht gaat 

(konijnenkoppenjager)

b. Een halve bolvormige borstel met lange steel 

om spinnennetten af te vegen

c. Een zware hamer met aan de ene kant een 

koevoet, om spijkers met dikke koppen uit hout 

te verwijderen

3. Gattekletser: 

a. Een ronde, platte likstok (snoepgoed) 

b. Een schitterende mop waarbij je uitbundig 

moet lachen

c. Een mattenkopper 

4. Een spaar:

a. Spervuur dat bij huwelijken gebruikt werd om 

de nieuwsgierigen uit de naburige wijken op 

afstand te houden

b. Een grote schop, die diep genoeg in de grond 

kan, om kuilen te graven om bomen te planten

c. Afstand tussen de duimtop en de pinktop, bij 

gespreide vingers, om afstanden te meten

5. Gangzommig:

a. iets dat goed in de hand ligt

b. iemand die snel kan stappen

c. een weggetje dat slijkerig is, is een 

gangzommig dammeken

6. Keperen:

a. snel naar binnen gieten

b. vlechten

c. opvangen

7. Krabbekoker:
a. een buisvormige doos om breinaalden in op te 

bergen

b. een grote pot om mosselen in te koken

c. liefkozend scheldwoord voor een prutser 

8. Yëkenissen:

a. een laan met eikebomen

b. de liesstreek in het menselijk lichaam

c. pitten van pruimen die bij het maken van 

confituur in de pot gebleven zijn.

9. Paddegerek:

a. kikkerdril

b. slijk

c. een hoopje dode slakken

10. Pittelap:

a. een luier die (voor dat de pampers bestonden) 

gebruikt werd bij baby’s en die men met de 
hand moest wassen opdat hij zacht zou blijven

b. een vervangmeter die aan een kind werd 

gegeven wanneer de doopmeter stierf, bestaat 

ook in mannelijke vorm: peterelap

c. een lapje waarin kersenpitten werden gestopt, 

die werden opgewarmd en in de winter in het 

bedje van kinderen gelegd.

                                                      

Ons dialect: 
sappig en leutig.
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Antwoorden op de kwisvragen:

Ons dialect; grappig en leutig van 

pag.7 

1: a - Een boekeken 

troonkoarspluimen bring wat kleur 

in huis, mar spijtig dasse zoe rap 

verslaansen.

2: b - (ragebol in AN) We woame ne 

kopjauger mee ne gule lange steel 

noëdig want aun dien hoëgen blaffon 

hieng een spinnekop.

3: a - Bij Marie Trogh koste ne 

gattekletser kiëpen veur ne frang. Der 

koste guul de zondag au lekken tottadau 

tong roëd zag.

4: c - (‘span’ of ‘spanne’ in AN) Bij e 

spelleken knikkeren, moeten op ’t einde 

meten hoevaar datte slekken liggen. Dat 

dude mee au anden. 1 spaar, of 2 of 

een sparenhalf…

5: a - Mee e gangsommig 

bussommeken kunde goed in doeken 

vaugen.

6: b - Agge lank oar et, kunde da 

keperen of nog beter: deur iemand 

anders lauten keperen, daggau 

gemakkelekker.

7: c - Alèjong, waffeur ne krabbekoker 
zijdegij! 

8: b - Ik woa mij giesteren wa overzet 

mee de liëpkoers en nou eik wa last in 

mijn yekenissen.

9: a - Die sloët lig vol paddegerek. We 

zullen van de zomer vergeven zitten van 

de puiten.

10: b - Mijn pit is een goei, ik krijg mee 

nievejoar veel pree. En ’t is pertang mar 

een pittelap.

(H)Eerlijke chocolade
In september brengen we maar liefst 
drie nieuwe biochocolades op de 

markt, allemaal in een frisse, stijlvolle 

verpakking: Dark coffee: Biologische 

fondantchocolade met fairtrade cacao 

van de Dominicaanse Republiek, 

rietsuiker van Paraguay en gemalen 

biokoffie (Uganda of Peru). Een smaak 
die fijnproevers en koffiefanaten zeker 
zullen appreciëren. Fairtrade-ingrediënten: 

99,5%. Milk coconut: heerlijke bio 

melkchcolade gevuld met kokos. De 

producten voor deze chocolade komen 

uit: Paraguay (ongeraffineerde rietsuiker) 
- Dominicaanse Republiek ( cacao ) - 

Madagaskar ( Vanille ) + Sri Lanka / India 
( Kokos ). Deze chocolade bevat in het 

totaal 79% aan Fairtrade 

ingrediënten.Tot slot is er de Crispy 

white: een knapperige witte chocolade 

met rietsuiker en stukjes amandelnoot. De 

ingrediënten van eerlijke handel komen 

uit Peru, de Dominicaanse Republiek en 

Paraguay.

Zin om te komen proeven? Dit 

kan vrijblijvend tijdens onze 

openingsuren, die vanaf september 

gewijzigd zijn; woensdag zijn wij 

open van 9.30 tot 12.30 en 

van 13.30 tot 16.30 uur, nieuw 

is ons openingsmoment op 

vrijdag van 14.30 tot 17.30 

uur. Zaterdag zijn wij vanaf 

september enkel open in de 

voormiddag van 9.30 tot 12.30 

uur. Dit op ons adres: Hazaarddam 10.

Rozengeur en 

maneschijn

De zomer ligt al achter ons, echt 

zomer kon je het nu ook weer niet 

noemen. De zomer was veeleer in 

april, mei en juni. 

De afgelopen 4 maanden zijn, laat 

ons zeggen, leerrijk geweest. Ik heb 

weer maar eens een les geleerd dat 

niet iedereen is wat hij of in dit geval 

zij lijkt. Ik ben weer een assistent 

armer, maar in dit geval is het een 

goede zaak. Ze nam haar job totaal 

niet serieus, liet mij zomaar een 

dag stikken, was ziek op dagen dat 

ik haar echt nodig had enzovoort. 

Ziek werd ik ervan. Assistent zijn 

is niet hetzelfde als in een groot 

bedrijf werken waar je gemakkelijk 

te vervangen bent. Nee, hier werk je 

1 op 1 en is vertrouwen de grootste 

schakel, mijn vertrouwen in mensen 

is weer wat minder. Voorlopig geen 

nieuwe assistent in mijn kot. Ik los het 

wel op met Steph en mijn jobstudente 

Sofie en mijn zelfstandig assistenten 
waar ik wel op kan rekenen en natuurlijk 

mijn familie.

Even op rust komen, mijn vertrouwen 

weer wat opkrikken, ik heb er even mijn 

buik van vol.

Begin juli ben ik samen met mijn 

schoonzus naar Ricky Martin geweest in 
Vorst Nationaal. Zijn MAS Musica Alba 

Sexo tour was de max. 

De dag erna ben ik naar een trouw van 

een collega geweest met Sofie. Wat 
ook heel leuk was. Ik zeg collega omdat 

ik Tom als een collega zie. Ik werk niet 

bij Onafhankelijk Leven maar ben er 

vrijwilligster. Toch voel ik maar zelden 

dat ik (maar) een vrijwilligster ben. 

Een paar weken later was het dan mijn 

30ste verjaardagsfeest. Al mijn vrienden, 

assistenten, opvoeder van vroeger en 

familie waren daar. Ik heb er echt van 

genoten. Gelukkig hadden we een tent 

voorzien en heeft mijn moeder een 

paar dagen ervoor nog een gaskachel 

te pakken gekregen. Want echt warm 

was het ook niet die dag. Er stond een 

mobiele frituur in onze tuin, wat iedereen 

een lekker en leuk idee vond.

Augustus was rustig, ik heb mij 

vooral met mijn berencollectie bezig 

gehouden. Ik verzamel al van in mijn 

jeugd Cherished Teddies en probeer 

nu vooral de collectie te vervolledigen, 

wat tot mijn verbazing nog vlot gaat 

tot hiertoe. Begin augustus heb ik een 

koopje gedaan, een hele collectie kon 

ik van iemand kopen. Veel werk want 

ik lijst deze allemaal op; het waren er 

130.

Op 3 september is Daphné Van den 

Brouck plots overleden, ze was amper 

25 en was een mede collega bij 

Onafhankelijk Leven. Dit tekstje het ik 

voor de nabestaande achter gelaten.

Lieve dappere Daphné en familie, 

met veel ongeloof zit ik hier te trillen 

achter mijn pc scherm. Daphné, ik 

zal u altijd herinneren als een meid 

vol levensvreugde, moed en een 

spraakwaterval. De eerste keer, nu 

zo’n 9jaar geleden, dat we samen naar 

Rome zijn geweest met KVG, dat is 

een vakantie die ik nooit zal vergeten. 

Het ga je goed lieve Daphné. 

Veel sterkte aan familie en vrienden.

Lizy 

Vanuit Melsele deden op 12 augustus van 

dit jaar meer dan 30 deelnemers mee aan de 

Dodentocht in Bornem. We hebben er maar 

enkelen gezien op een of andere controlepost 

want in zo’n massa is het moeilijk om 

bekenden er uit te pikken. Zij kwamen op de 

foto. (zie hiernaast) Of iedereen de 100km 

uitstapte laten we in het midden; hun deelname 

is moedig, de pijn is tijdelijk maar de roem is 

eeuwig voor wie hem uitdeed: Stefaan Aben, 

Gerd Buys, Franky Caluwé, Danny Collier, 

Rudy De Bruyne, Mikko De Craeye, Gunther 

De Nijs, Dirk De Witte, Fien Dhooghe, Etienne 

Fleury, Ingrid Geeraers, Chris Heylaers, Marc 
Heyrman, Stijn Janssens, Gert Kluskens, Rita 

Lauwers, Nele Martens, Tom Neel, Benn 

Slaets, Michiel Tilley, Bart Van Broeck, 

Dirk Van Daele, Ken Van Roeyen, Eddy 

Van Roeyen, Yoni Van Ruyssevelt, Steven 

Vermeulen, Raf Verhaert, Wouter Timmerman, 

Ria Waem, Joris Weyn, Yang Zongwei.

Dodentocht Bornem: pijnlijk maar toch eeuwige roem.

Foto’s: Bart D’Hooge (boven), Rita 

Lauwers, Michiel Tilley (onder)

Dinamo Djem begint haar  10de competitiejaar in de 2de zaterdagreeks van het Land Van Beveren. Zij zijn momenteel de enige voetbalploeg van jeugdhuis Djem. Op 

de foto,staande van links beginnend:Francis De Baere,Frederik Volders, Mario Van Daele, Chris Van Bogaert, Wim Meewes, Daan De Coninck,Davy Claessens, Thijs 

Verdickt,Koen Maes, Jan De Coninck.

Zittend: Arno Marchang, Bram Massar, Chris Michelet, Lesley Claessens, Toon Van Den Eynden, Tom Ryckaert,  Jeff Smet, Sam Vander Aa. Ontbreken op de foto: Davy Kusé, 

Bert Andries, Jan Bressinck, Eli Janssens, Maxim Helinckx, Bart Smet, Stefan Adriaenssens, Jochen Van Gasse.
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