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met Davy De Kerf

INTERVIEW
“Als je op tocht gaat, laad
dan je rugzak niet te vol
zodat er nog plaats is voor
ervaringen.”

Vrienden bijeen in het vakantiepatronaat van Melsele.
Deze rakkers genieten van de zon, de spelletjes en de
vriendschap…Het meisje trekt er zich niets van aan. Het
VP doet het goed ! Lees en kijk verder mee naar deze
vrolijke groep op pag.3

De zeepkistenrace op zondagnamiddag blijft voor de
dorpsfeesten het uithangbord. Hier de ‘Rocket Bream’
met Emiel Hernalsteen,Michel Suy, Jef Smet en Julius De
Blanger. Zij wonnen bij de +16 jarigen. Een verslag over dit
dorpsgebeuren krijg je uiteraard in dit nummer op pag.6

Café ‘De Halve Maandag’ klonkt wel mooi maar de slimme
lezer wist wel beter. ‘t Is café ‘De Halve Maan’. Dit is
dan meteen rechtgezet, want de storm van protest bij
vorig nummer was er teveel aan voor onze dementerende
letterzetter. ‘De Halve Maan’ en niets anders !
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Davy De Kerf wordt dit jaar 29. Hij
is afkomstig van Gaverland. In zijn
jeugdjaren zat hij veel in de bergen,
als monitor bij de CM. De bergen en
het jeugdwerk… dat was wat hem
fascineerde. Vandaar is de stap naar
werk in de sociale sector niet groot!
Zijn studies in de bijzondere jeugd- en
gehandicaptenzorg werden onderbroken
door een jaartje werken.
Na zijn studie ging hij aan de
slag als begeleider van 12 exgedetineerden. Op zich al een opdracht
en verantwoordelijkheid. Dit werk
combineerde hij gedurende twee jaar
met een specifieke lerarenopleiding
in avondleergangen. Het was zwaar:
voltijds werken en studeren.
Als motivatie om de studie vol te
houden, beloofde hij zichzelf een tocht
naar Compostela, de plaats waar zich,
volgens de traditie, het graf van Sint
Jacob bevindt. Compostela ligt in het
noord-westen van Spanje. Jaarlijks
trekken duizenden mensen er te voet
naartoe, vanuit alle windstreken. De
moeilijke, uitputtende tocht wordt
‘camino’ genoemd, het Spaanse woord
voor ‘weg’. Wie erin gelukt is onder
de niets-ontziende Spaanse zon het
einddoel te bereiken is er helemaal van
onder de indruk. Het is een mijlpaal in
hun leven: er is een tijd voor de tocht, er
is de tocht, er is het leven na de camino.
Vele jong-gepensioneerden leggen in
stukken de pelgrimstocht af. Ze doen
er soms enkele jaren over, telkens een
paar honderd kilometer.
Zo dachten wij. Maar Davy is nog lang
niet met pensioen… We wilden er het
fijne van weten. We vroegen Davy
waarom?
Een pelgrimstocht naar Compostela,
een moeilijke en lange weg, blijkt heel
populair te zijn. Waarom beginnen
mensen aan zo’n eindeloze tocht naar
Compostela? Waarom ging Davy De
Kerf op weg?
Davy: Tien jaar geleden hoorde ik een
meisje vertellen over de lange tocht
die ze helemaal vanuit Vlaanderen
had ondernomen. Nadien ontmoette
ik nog verschillende vrienden die er zo
spiritueel over spraken. Ik werd steeds
maar enthousiaster wanneer ik er over
begon te lezen en er informatie over
opzocht. Ik had gehoord dat de tocht je
confronteert met jezelf en dat vond ik
wel een uitdaging.

overhoop kan halen, maar ik had er
geen schrik van. En toch, de eerste dag
al dacht ik bij mezelf: waar ben ik aan
begonnen. Maar het was vooral toen ik
terug thuiskwam dat ik voelde hoe de
tocht naar Compostela me veranderd
heeft. Het gaat vooral over de visie op
het leven. Het kleine leventje waar je
dagelijks mee bezig bent, maar ook het
grote leven, het diepere, het bewustzijn
dat er méér is. Vroeger had ik ook wel
die gevoeligheid voor wat ik ‘wegwijzers’
in het leven noem, maar ik was dat de
laatste jaren wat kwijt. Nu onderweg,
heb ik terug ervaren dat er dingen zijn
die je niet onder woorden kunt brengen.
Je bent niet als individu op stap, maar
je voelt je erg verbonden met de andere
mensen onderweg en met het grotere
geheel van al wat is. Soms heb ik dingen
ervaren waarvan ik overtuigd ben dat ze
geen toeval zijn. Er was muziek die me
zoveel vreugde gaf: een deuntje op de
trompet in een dorpje, het vioolspel van
een dakloze man in de stad León, een
melodie die me in de geest vergezelde.
Of de albergue waar ik absoluut naartoe
wou omdat ik erover had gelezen en

En is dat zo? Heeft de tocht je
veranderd?
Men had me ervoor gewaarschuwd
dat de lange uitputtende tocht je
Een reusachtig populierenveld op de achtergrond. Onzichtbaar, een
lange en eenzame, maar deugddoende omgeving achter de rug. Tijd
om op adem te komen en te verademen. Tijd om te luisteren naar de
zoveelste muzikale traktatie van moeder (of vader) natuur… Tijd
voor meditatie. Al-tijd; alle tijd!

die volzet was waardoor ik in een kleine
gezellige pelgrimsherberg kwam, waar ik
precies die mensen ontmoette die ik op
dat moment nodig had.
Is het een eenzame tocht?
Dat is iets waarvoor je zelf kunt kiezen. Ik
koos ervoor overdag alleen te wandelen.
Je stopt dan wanneer je het nodig vindt.
’s Avonds wou ik met medepelgrims
samenzijn. In die herbergen kunnen 8 tot
140 mensen onderdak vinden.
Waarover gaan de gesprekken met
medepelgrims dan zoal?
Er wordt niet over het weer gepraat! Het
gaat direct in de diepte: vooral over de zin
van de tocht. Waarom mensen die tocht
maken. In het begin vond ik dat nogal
moeilijk en wat aanvallend. Je praat over
je verleden, het heden, de toekomst. Over
wat je bezighoudt. Sommige mensen
vertelden over de zware ziekte waar ze
mee te maken kregen. Op mijn weg kwam
ik regelmatig een man met Parkinson
tegen. Hij nam tussendoor een eindje
de bus, maar nadien zagen we elkaar
dan weer terug. Je ziet dikwijls dezelfde



mensen terug en toch is het pas na enkele
ontmoetingen dat je ook je namen uitwisselt.
Op de camino zijn alle pelgrims een
grote familie, die soms van samenstelling
verandert. Sommigen gaan sneller of trager,
slapen elders... Je leert op deze manier
mensen ontmoeten en loslaten, dag in, dag
uit.

zodat hij niet los hangt maar steunt op de
plaats waar hij moét steunen en dat je hem
op de goede manier draagt. Die rugzak
gebruik ik al zeer lang en die is al wat naar
mijn rug gevormd. Ik heb verschillende
mensen geholpen bij het afstellen van hun
rugzak zodat ze het minder lastig hadden.
Blaren heb ik gelukkig niet gehad.

Welke mensen beginnen aan die tochten?
Zijn dat vooral diep spirituele mensen of
zinzoekers?
Iedereen die ik ontmoette had een eigen
reden en iedereen deed het op zijn eigen
manier. Het hangt dikwijls samen met
verschillende fasen in het leven. Sommigen
doen het voor de sport, om hun uithouding
te testen. Anderen zien het als een echte
bedevaart: uit dankbaarheid voor hun
gezondheid of om genezing. Of bij de start
van een gezin of wanneer de kinderen het
huis uit zijn, wanneer iemand met pensioen
gaat of net afgestudeerd is en nog niet aan
een job gebonden is. Bij sommigen heeft
het met hun relatie te maken: om iemand te
vergeten of te vergeven of om zich klaar te
maken om iemand nieuw toe te laten.
En iedereen doet het op zijn manier. Ik zag
een koppel dat met gids en fotograaf op
stap was maar ook een vader en zoon uit
Litouwen die met de ellendigste fietsen en
fietstenue aan de camino begonnen waren.
De jongste mens die ik ontmoette was 1jaar,
de oudste 82!
Ik heb wel moeten leren te aanvaarden dat
iedereen het mag doen zoals hij wenst en
me niet te ergeren want dat kost veel te veel
negatieve energie!
De diepere redenen kan je toch niet
benoemen. Dat voel je gewoon!

Heb je dingen van hieruit meegenomen
om onderweg achter te laten, of één of
ander ‘knuffeltje’?
Geen geluksbrengertje, geen knuffeltje, ik
heb alles thuisgelaten en ben volledig leeg
vertrokken. Wel een notaboek waarin ik alle
etappes noteerde, het beginuur, het einduur,
de afgelegde weg, wat impressies, wat ik zag
onderweg… Door het op te schrijven moest
ik niet bang zijn het te vergeten en kreeg ik
ruimte voor nieuwe ervaringen. Je mag je
rugzak niet te vol laden, zodat er plaats is
voor ervaring!
Er zijn wel pelgrims die een steen
meenemen en die onderweg achterlaten,
als symbool van één of andere last van het
leven die ze meesleuren, van hun rug tillen
en neerleggen bij een wegwijzer langs de
camino.

Hoe en waar begon voor jou de camino?
Hoelang heb je gestapt?
Zaterdag 2 mei ben ik in Melsele vertrokken
naar Saint-Jean-Pied-de-Port, in Frans
Baskenland aan de voet van de Pyreneeën.
Ik begaf me daar naar het onthaal, ‘Accueil
Saint-Jacques’ om een credential te vragen.
Een credential is een soort paspoort voor
pelgrims. Het geeft toegang tot albergues,
pelgrimsmenu’s en korting in musea,
kathedralen en tentoonstellingen. Aan de
hand van de stempels onderweg toon je
hiermee aan dat je de gehele pelgrimstocht
hebt afgelegd.
Vanuit dat stadje heb ik gedurende 27 dagen
gestapt tot in Compostela, een tocht van
764km doorheen heel Noord-Spanje. Met
daaraan gekoppeld een verlenging van
100km tot Cabo Finisterra.
Het moeilijkste was in het begin mijn eigen
fysiek wat te begrenzen want ik wist dat
het een lange tocht zou worden en dat er
elke dag moest gestapt worden. Ik stond op
wanneer ik wakker werd, zonder uurwerk.
Toch was ik elke dag tegen half acht op weg.
Hoe zwaar weegt de bagage die je
meesleurt?
Men zegt dat je rugzak niet zwaarder mag
wegen dan een tiende van je eigen gewicht.
Dat is heel weinig! Het is bijna niet mogelijk
want je moet veel water meenemen voor
onderweg, omdat je overdag dikwijls niets
kunt kopen. Ik zat rond de elf, twaalf kilo. Het
is belangrijker je rugzak goed af te stellen

Als je door kleine dorpjes stapte, was
men daar de pelgrims genegen of
vond men hen eerder een last? Heb je
onderweg gastvrijheid ervaren?
Ja, echt wel! Ik had een gids voor de tocht
aangeschaft. In het begin heb ik alles
gevolgd zoals daarin werd aangegeven.
Nadien las ik tussendoor enkel nog de
historische informatie. Zo kwam ik meer
in leuke albergues terecht die niet in de
gids stonden beschreven. Vroeger mocht
je zelf bepalen wat je wou betalen voor
de overnachting en de maaltijd. Nu ligt de
prijs vast. Blijkbaar werd daar soms van
geprofiteerd. In de dorpjes langs de weg
zitten de mensen dikwijls buiten en beginnen
ze met je te praten. Op de plaatselijke
marktjes kun je eten en drinken kopen.
Pelgrims worden positief en vriendelijk
aangesproken. In de zomer is er een hele
stroom. Dan worden tentenkampen opgezet
en stelt men soms kerken open. Kom je
toevallig met een hele groep tegelijk aan in
een dorp dan zitten de terrasjes direct vol.
Wat was voor jou het moeilijkste
moment?
Voor mij kwam het moeilijkste pas na de
tocht, wanneer ik terug in het gewone leven
zat. De camino staat maar als je hem hebt
beëindigd en al je ervaringen wil integreren
in je leven. Je grijpt zo gemakkelijk terug
naar gewoonten of naar het veilige. Concreet
betekende het voor mij leren relativeren.
Het zijn grote woorden maar ik heb het wel
geleerd.
Ik wil ook contact blijven houden met het
grotere geheel. En gitaar spelen en schrijven.
De lange weg, de landschappen, de
steden… Is de camino een imponerende
weg?
Ja, de camino imponeert! Je stapt uren door
een open vlakte, een enorme uitgestrektheid,
of langs heuvels, door bossen en grillige
gebergten in volkomen rust. Dan kom je door
grootsteden met hun drukte, commerce,

VP-Melsele in goeie doen tijdens de vakantie !

Een vroege ochtend, ongeveer 7 uur. In het donker vertrokken, alle medepelgrims sliepen nog. Het doel: de natuur zien ontwaken in
al haar schoonheid, harmonie en muzikale pracht. Hier heb ik 7 dagen achter de rug en voel de hunkering om ‘close to nature’ te zijn
steeds groter worden.

vervuiling. Je kan dagen door een hemelse
schoonheid stappen en tegen het einde zie
je dan een stortplaats. Maar dat maakt deel
uit van het leven. Ik had geluk: het was lente
en begin van de zomer. Alles begon tot bloei
te komen. Ik mocht het ook voor mezelf als
een tocht van groei naar bloei ervaren. De
camino is zoals het leven maar dan door een
vergrootglas bekeken.
En dan het moment van toekomen in
Santiago… Was het overweldigend, de
kroon op het werk?
Het was wat ontgoochelend. De avond
ervoor hadden we erover gesproken met
andere tochtgenoten. We vroegen ons af
hoe het zou zijn: de tocht was mooi en nu is
dat voorbij. Ik had ook veel foto’s gezien en
ik wist dat er veel volk toekomt. We besloten
’s nachts de laatste etappe af te leggen
om er ’s morgens vroeg aan te komen.
Maar het deed me niet zoveel. De weg was
belangrijker. Het was Pinksteren en er was
een massa toeristen. Net op de plaats waar
we alles zouden laten bezinken, was er niet
de ruimte toe. Ik heb me neergezet, mijn
ogen gesloten en alleen de geluiden en
gezangen laten doordringen.
In Santiago was ik van plan om de volgende
dag naar Finistere te vertrekken. Er kwam
een groep alternatieve jongeren toe en ik
ben bij hen blijven hangen. We hebben
de nacht doorgebracht in een bos en
hebben samen gemusiceerd. Het was een
interessant gezelschap. Iemand van hen had
een jaar in de woestijn gewoond.
Heeft de tocht voor jou iets met geloven
te maken?
Iedereen draagt op de camino een stukje
van God in en met zich mee. God betekent
voor mij Good-ness, al het goede en mooie.
Velen zijn vooraf gezegend om hun weg
goed en behouden af te leggen. Het houdt
een engagement in. We vechten niet om
een bed, zoals in vele gidsen beschreven
werd, maar houden het vrij voor elkaar,

Alle zomers, sinds mijn geheugen
het toestaat, zorgt speelpleinwerking
Melsele, het VP in de volksmond
genoemd, voor heel wat kinderplezier.
‘Soms zijn we met meer dan 80
kinderen,” zegt verantwoordelijke
Sophie De Pauw, “Maar als de chiro
op kamp is, zijn dat er natuurlijk
minder. Wij trekken zelf ook op kamp
van 22 tot 28 augustus. We houden
daarover nog een ouderbijeenkomst
om het kampgebeuren toe te lichten.”
De groepsfoto werd genomen op
de grasheuvel bij hun lokaal en
elke spelnamiddag start met een
openingsspel. Die dag was het
‘uitbrekertje’,kwestie van actueel te
blijven. (De foto werd genomen door
Maxim Helinckx en daardoor niet op de
foto natuurijk)

zonder enige eerdere afspraken. Indien
de albergue volzet is, worden badkamers,
eetruimten, terrassen, en zelfs huizen
van dorpsbewoners omgetoverd tot
pelgrimsoord. Er zijn mensen die met een
plastic zak delen van de camino opruimen.
Alle materiële en niet-materiële dingen
worden gedeeld, tot ons laatste stukje droog
brood of de laatste druppel water. Uit het
niks komt iemand een koekje geven.
In Tongerlo bevindt zich het Vlaams
Compostelagenootschap. Ik ben daar
naartoe getrokken en ik heb er ook de
pelgrimszegen ontvangen. Dat was
voor mij de start van die tocht. Er is een
handoplegging en er worden wensen
voor een behouden tocht uitgesproken.
Je ontvangt er de Sint-Jacobsschelp, hét
symbool voor de camino, die je meeneemt
op tocht en die je overal als wegwijzer
aantreft. Ik kreeg er een busseltje twijgjes
met een tekst om aan de mensen die
achterblijven te geven en het boekje ‘Op
weg’, met teksten om over na te denken.
Zou je nog een vergelijkbare tocht
ondernemen? Of is het iets om te doen
met de gasten die je begeleidt?
Ik heb er op het werk al over gesproken.
Er zijn wel experimenten geweest met
vergelijkbare groepen en mijn baas is
geïnteresseerd en wil er over nadenken.
Misschien is er een mogelijkheid om door
de bergen te gaan trekken, al weet je nooit
hoe het uitkomt. We zullen wel zien. Ikzelf
zou graag de camino opnieuw doen, maar
vanuit een andere kant.
Hoe waren de reacties van je vrienden?
Ik voel niet echt heel veel interesse en dan
heb ik niet de behoefte om er veel over te
vertellen. Soms wordt er al eens lachend
gesproken over ‘de bedevaart van den
Davy’ en dan wil ik hen daar niet lastig mee
vallen. Er zijn er wel die er alles over willen
weten, die zeer geïnteresseerd zijn. Er is
altijd wel wat groepsdruk zeker?

Een mogelijk voorbeeld van een wegwijzer
op de ‘Camino Santiago.’ Dit exemplaar
symboliseert de Sint-jakobsschelp en is
gemaakt in metaal. Bovenaan bevindt
zich in het midden een kei, waar je in de
hele omgeving door omgeven wordt. Dit
is bevestigd op een grote, rechtopstaande
steen. In dit geval symboliseert de soort van
wegwijzer ook de rijkdom van de streek,
namelijk La Rioja,een steeds bekender
wordende en succesvolle wijnstreek.



Rozen
Wat is dat toch met rozen? Zo bekeken is het een banaal onderwerp. Ze staan in alle tuinen, er zijn veel soorten van, vrijwel
iedereen vindt ze mooi, ze zijn al lang op de wereld… maar eigenlijk kun je dat van veel planten zeggen. Over rozen echter is
meer geschreven. Veel meer. In alle mogelijke tonen en talen. Ze
spreken en spraken kennelijk zo tot de verbeelding dat mensen er
zich meester van gemaakt hebben om hun emoties vorm te geven.
In stromen liederen, gedichten en teksten. In ruikers, guirlandes en
offeranden. Ze werden tot taal in het onderlinge verkeer, tot teken
dat dromen droeg of genegenheid tot uiting bracht.
Enerzijds hebben zij een soort status van “ huisdier” (huisplant
dan, al is dat een term die je makkelijker op kruiden zou toepassen dan op rozen), in de zin van vertrouwd en alomtegenwoordig
“tuingezelschap”. Anderzijds doen zij in de rijke florale menigte,
bevoorrecht aan, aristocratisch, racé zelfs, ze bezitten in ons
gevoel een aura en een adel die misschien alleen te vergelijken is
met hoe wij, in de huisdierensector, tegenover paarden staan: er
hangt een mystiek rond waar nauwelijks aan te ontkomen is. Die
heeft dan ook eeuwen de tijd gekregen om zich in ons collectief
geheugen in te slijpen en “vanzelfsprekendheid” te worden.
Rozen zijn een bij uitstek “luxueus” product, sprekend tot onze
zintuigen: tot onze huid met hun fluwelen of zijdeachtige textuur, tot onze ogen met de schoonheid van hun vormen en kleuren, tot onze neus met hun verfijnde, indringende parfums.
Dat is eigenlijk al eeuwen zo. In China net zo goed als in Egypte,
in Griekenland, in Rome… werden rozen aangewend voor het
opluisteren van feesten, als welkom voor de gasten, als eerbetoon
in de vorm van kransen, om moed, liefde, levenskracht te symboliseren, maar ook in de geneeskunde en de keuken. Men heeft ze
op graven geplant, in juwelen gevat, tot embleem genomen, aan
goden toegekend…
Rozen bestaan al eindeloos lang. De verste sporen van hun aanwezigheid dateren uit het tertiair. Dat wil zeggen dat er 25 à 50
miljoen jaar geleden op aarde rozen groeiden die niet al te veel
verschilden van de rozen die wij nu kennen. Er bestaan fossielen
van rozen uit het plioceen: de voorouders van Rosa canina, Rosa
pimpinellifolia en Rosa multiflora (of in het Nederlands: hondsroos, duinroos, veelbloemige roos).
Een oude legende vertelt dat kort na de schepping, toen de mensen de planeet begonnen te veroveren en vanuit West-Azië waar
hun wieg gesitueerd werd, uitzwermden naar de rest van de wereld, elk mensenras een roos meenam: de Aziaten de gele (kleur

Het Melseels dialect.
Elk nummer van Bombardon gaan we een kort stukje over
Melsele schrijven in het dialect. Vele jaren was het dialect taboe
maar momenteel zit het terug in de lift. Vandaar.
Veel leesplezier !

Een ditsjen en een datsjen.
t Is ne schoëne zomer vandejoar. We meugen nie
klaugen. Mar van de maret, ak opstieng was mij da
toch ont kattespaugen! Het dee wel goe veur den of
want alles stau zoe rap droeëg. Mar kwoi kompassie
mee de klj, die ein vandaug sportfiëst en die moeten
veindelen mee ulder vlaggen. Atta zoë regert woiren die
nat, die beginnen te wegen gelek loëd en der kundegij
giëne weg niemer mee! Om den nog nie te klappen
van die andere sporten. Zoë sportfiëst is altijd op een
waa, mar mee da weer woirtie zoe drassig dagge den
iëne voet veur den anderen niemer kunt zetten, lotstaun
dagge den zou liëpen of vaarspringen!
Sjans at passedeweek de zondag beter was! Anders
woi ta een roump gewist veur de durpsfiësten. Die
woint beter getroffen. Da bringt toch altijd nog veel
volk op de liëp. Mar tis neig waarken veur die ant
organizeren. Ze meugent ein va mij. Nou pazek da zoë
ne zondagachternuun wel leutug is veur de meinsen
van briels. Die zien den teminsten oek ies wa passoizie:
veel joonk volk, schoëne geschilderde karkes, oirige
vielokes mee nog veel oiregere mannekes op. Da bringt
echt wel wa leven in de brourij en da gif wa warmte
aun tgemoed. Want zeg nau zelf: at er niets te duun
is, keunen die meinsen tsondags op tkarkplaan alliën
mar striëmsgemoed vurren ulder zitte kijken op een
banksken bij de groëte grijze iëirebezen. In de week is
er in briels zelf pertang altid wel wa bezichaat vurzien

Boksen voor Boks.
Op 26 september is er een BOKS-Gala in het Tolhuis
te Gent ten voordele van BOKS vzw. (Belgische
Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een
Stofwisselingsziekte).
Het wordt een echte professionele BOKS-match
in aanwezigheid van vele bekende personen. Er is
bovendien een boksmatch gepland tussen de bekende

die alleen in de Oriënt spontaan voorkwam), de Indo-europeanen de
gallica (helderrood) en de Arabieren de damascusroos (rose en wit).
In elk geval kun je uit zo’n verhaal afleiden dat rozen en mensen een
oude liefde zijn.
Er bestaan wel meer verhalen over de kleur: bij de Grieken was het
de bloem van Aphrodite, net zoals de godin geboren uit het schuim
van de zee en dus maagdelijk blank. Bij de dood van haar minnaar
Adonis verwondde de godin zich aan een witte rozenstruik die meteen rood kleurde van haar bloed.
Andere verhalen laten de rode roos ontstaan uit het bloed van Eros,
of in christelijke tijden, uit het bloed van Jezus of in de Islamcultuur,
uit het zweet (of bloed) van Mohammed. Soms wordt de bloem uit
de Avondster geboren.
Bij de Grieken was de bloem ook aan Eros gewijd, aan de drie Gratiën, aan Eos, de godin van de dageraad, aan Athene, de godin van de
oorlog, aan Hebe, de godin van de eeuwige jeugd en aan de lentegodin Chloris. Ook Dionysos, de wijngod, de god van de vervoering,
werd met rozen omkranst.
Als je het zo op een rijtje zet, zie je hoe er een veelzijdige symboliek
ontstond, die gaat van liefdesteken tot verrijzenissymbool. Zij begeleidde van oudsher feesten en rituelen, luisterde het dagelijkse leven
op, droeg een sacrale aura met zich mee, opende op haar eentje een
wereld van betekenissen en zit als dusdanig nog altijd in onze culturele erfenis.
In onze eerder nuchtere tijd, zijn rode rozen immers nog altijd een liefdessymbool, leggen wij vaak witte rozen neer bij een begrafenis, niet

veur de bewoëners. Ze wiêiren ulder neig.
Op den oek van de Poustraut, de Snoekstraut en
de Vendoëren stieng vroeger een boëmken mee e
kapelleken, te midden op de straut. Da kost toen nog
omdat er wanig of giën verkiër was. Derbij, roond da
boëmken –twas agelek ne struik: ne maadoërel- was
e guul klaa parksken en der schoot genoeg plek over
om der mee een kaar of nen otto nevest te rijn. Die plek
kenden iederiën: toëreliërenboemken. Op een ander blad
van den bombardon lezek nau dasse da stiksken van
de vendoëren terug Doëreliëirenboëm gon noemen. Da
vinnek nau echt e goe gedacht! At goedis zeigewe’t oëk.
Misschien keuneze in tmidden van da roond punt dat er
nau ligt terug een boemke zetten?
De vakansie is al over delft. Ik sin ies kurjeus oe datte
kampen verliëpen zin. Das toch altid ne schoënen tijd veur
de kinderen en oëk veur de kookours. Die oërekik altid
giëiren vertellen. Veural nadien schieten alliën de leutige
dingen over. Moir, das miëstal azoë. Gelukkig omtoume
gemakkelekst de goei dingen. Zoe blift ’t leven drauglek.
Dastoch woir awa!

Verklarend woordenboek
- vandemaret: deze morgen
- ont kattespaugen: erg aan het regenen
- passoizie: passage
- striëmsgemoed zitte kijken: voor zich uit zitten staren
-zondagachternuun: zondagnamiddag
-pertang: nochtans
-waa: weide
-maadoërel: meidoorn
-ulder neig wiëiren: erg hun best doen

-stieng: stond, verleden tijd van staan.
-omtoume: onthouden we
-dastoch woir awa: dat is toch zo, niet?

Vlamingen Herr Seele, Patrick De Witte, Lieven
Scheire, Jan Schepens, Saartje Vandendriessche…
Commentaar wordt gegeven door Daniel Termont,
burgemeester van Gent en Bart De Wever. Als afsluiter
is er een after-party met DJ Axel Daeseleire en zanger
Roel Vanderstukken.Kaarten (vanaf 25 euro tot VIPkaarten (met maaltijd) van 150 euro.
Te bestellen bij: lut@boks.be

beseffend dat wij daarbij een rite volgen die in de Griekse en Latijnse Oudheid op veel grotere schaal gebruikelijk was.
In de periode van het keizerrijk gebruikten de Romeinen massa’s
rozenblaadjes. Zij bedekten er de straten mee waar de zegevierende optocht van hun leger zou passeren, zij strooiden ze als
tapijten op de vloer om hun feesten op te luisteren, omkransten er
zich mee, gebruikten ze overvloedig in hun tempels, strooiden ze
in hun Falernische wijn.
De rozenolie die ze in hun badhuizen gebruikten was niet de gedistilleerde vorm maar een olie met rozenblaadjes geparfumeerd
of een dito pommade. De bereiding van het eerste rozenwater
wordt toegeschreven aan Avicenna in de tiende eeuw. Pas tussen
1582 en 1612 werd in de Perzische wereld, de bereiding van otto
van rozen ontdekt en zo kreeg Chiraz lang voor het einde van de
17e eeuw zijn vermaarde distilleerderijen.
(otto=etherische olie verkregen door water- of stoomdistillatie uit
verse bloemblaadjes)
Langs Turkije en Klein-Azië werd de kunst in Europa geïntroduceerd, waarschijnlijk het eerst in Bulgarije waar je nu in de rozenvallei bij Kazanlak nog altijd een productie hebt. De daarbij
gebruikte roos is een geurige damascena die waarschijnlijk uit
Turkije rond 1600 in Bulgarije is geïntroduceerd. - Rhodologie is
een goed gedocumenteerde wetenschap die voor aan aantal rozen
haarfijn de stamboom uit de doeken kan doen.
Maar kan men dat redelijk overzichtelijk houden met botanische
en met oude gecultiveerde rozen, de vloed van moderne soorten
en varianten is nauwelijks te overzien en per definitie hun klassering. De hedendaagse plantkundigen hebben het moeilijk om al
wat er in de laatste halve eeuw gecreëerd is te classificeren. Sommigen houden het op 250 soorten. Anderen onderscheiden er veel
meer. Het aantal variëteiten? Om en bij de 25.000.
Het is leuk om te weten, maar al deze kennis valt weg als men de
tuin ingaat en naar de rozen kijkt. Hoe mooi ze zijn, hoe als alle
bloemen onbeschroomd zichzelf, ontroerend en overstelpend van
tinten en nuances, hoe totaal ze “verschijnen” , je uitnodigend om
“sub rosa” met hen in dialoog te treden, vreugde in je ogen en in
je ziel.
Sub rosa, dat betekent intiem, onder de sluier van het geheim. De
Romeinen hingen rozen aan het plafond als de conversatie besloten moest zijn. Dat ging terug op een verhaal over Harpocrates
die van Eros de eerste roos kreeg opdat hij de geheime liefdesrelaties van Aphrodite niet zou verklappen.
In de christelijke wereld vindt men de roos nog al eens op biechtstoelen terug… Wat men er ging vertellen was “onder de roos …”

Gevleugeld.
Hallo vrienden van de poëzie.
Met dit zeer klein fragment uit de het grandioos
gedicht ‘Ode Maritima’ of ‘Ode van de zee’ van
de Portugese dichter Fernando Pessoa(1888
– 1935) beleven we de sfeer van de zee, reizen,
ontmoeten, bestemming ... een fascinerende
tocht naar de waarheid over de zee. De zee als
een reservoir van symbolen. Fascineert zij niet de
wandelaars, zeilers, badgasten, dichters omdat zij
er zich zelf, hun lief, hun moeder, hun angst, hun
droom in weerspiegeld zien?
patriet

Alleen, op de verlaten kade, op deze
zomermorgen,
kijk ik in de richting van de zee, kijk ik naar het
Onbegrensde.
Reizen, reizigers – in zo veel soorten!
Zo veel nationaliteiten op de wereld! zo veel
beroepen! zo veel mensen!
Zo veel verschillende bestemmingen die men
het leven geven kan.
Het leven dat, uiteindelijk, in wezen, altijd en
altijd hetzelfde is!
Zo veel merkwaardige gezichten! Alle
gezichten zijn merkwaardig,
en niets schenkt zo veel religiositeit als heel
scherp naar de mensen kijken.
Broederschap is, per slot, geen revolutionair
idee.
Het is iets dat men in het leven leert, waar
men van alles moet verdragen,
En vervolgens prettig vindt wat men
verdragen moet,
En tenslotte bijna huilen moet van tederheid
om dat wat men verdragen moest!



Bomen in Melsele:
Geboortebomen
Een oeroude traditie…
Het is een oud gebruik dat terug gaat tot in
de tijd van de Germanen om bij de geboorte
van een kind een boom te planten. Onze
voorouders geloofden dat de levensloop van
de geboorteboom een afspiegeling van het
leven van de persoon in kwestie was. Zo
zijn er vele oude sagen waarin op het ogenblik dat de held sterft, ook de boom die met
hem verbonden was, het loodje legt. Met de
keuze van de boom drukten de ouders uit
wat ze voor hun kind verwachtten: een eik
voor kracht en onverzettelijkheid, een linde
voor lieflijkheid, een hazelaar voor wijsheid.
In onze streken waren naast eiken en lindes
vooral fruitbomen geliefd. Appelaars vooral
voor jongens, perelaars voor meisjes. Ook
notelaars werden vaak als geboorteboom
geplant.
…herontdekt
De laatste jaren kent het gebruik een heropleving. Veel mensen zijn op zoek naar
nieuwe rituelen bij grote gebeurtenissen
als geboorte, huwelijk en dood. Het is zelfs
blijkbaar een trend om de placenta te begraven onder de wortels van die boom.
Een boom is natuurlijk ook bij uitstek het
symbool voor een lang (en gelukkig) leven..
Geboortebossen
Een aantal gemeenten in Vlaanderen nemen
initiatieven voor het aanplanten van heuse
geboortebossen, al dan niet met behulp van
jonge gezinnen, scholen of verenigingen. Of
ze schenken de jonge ouders een jong boompje om zelf te planten als geboorteboom.
Hoe zit het in onze gemeente? Toen Frieda
Goethem(Agalev), toenmalig gemeenteraadslid, in de jaren tachtig het idee van een
geboortebos lanceerde werd het voorstel
weggelachen. Blijkbaar is de mentaliteit
sindsdien toch wel veranderd. Het gemeentebestuur liet eind 2008 bij Hof ter Saksen

De gemeenteraad
besliste
2 juni
- Gemeenteraadslid Sidon De Coninck
vierde zijn wederoptreden in de raad. Hij
werd om medische redenen tijdelijk vervangen door Kristien Hulstaert.
30 juni
- Melsele krijgt twee nieuwe verkavelingen. De eerste (en grootste) is gelegen
tussen Spoorweglaan en Grote Baan. De
oppervlakte tussen het hoekgebouw op dit
kruispunt tot het appartement in aanbouw
tegenover CC De Boerenpoort en de voetwegel naar de Molenbeekweg wordt volledig volgebouwd. In totaal komen er 33
bouwkavels voor eengezinswoningen en 5
appartementsgebouwen.
De tweede verkaveling wordt ontwikkeld
in het binnengebied tussen de IJzerstraat
en Kerkenhoek. Daar is plaats voor 12
kavels. 2 loten worden verplicht overgedragen aan sociale huisvesting.
- Door het aanleggen van de ‘Gentbocht’,
de aftakking van het goederenspoor
richting Gent, is de Vendoornstraat doormidden gesneden. Het laatste deel wordt
daarom omgedoopt tot Doornlarenboom.
De straatnaam verwijst naar het vroegere
gehucht, waar een meidoornboom stond
met kapelletje.
- De meerderheid van CD&V en OpenVLD heeft tegen de aankoop van auto-

drie hectare eikenbos aanplanten. Eigenlijk
was dit een wettelijke compensatie voor
het kappen van evenveel hectare bos voor
de komst van een bedrijventerrein in Verrebroek. Daarom financierde de Maatschappij Linkerscheldeoever het ruilbos. Van de
7500 aangeplante eiken werd een aantal
grote exemplaren speciaal geplant voor de
kinderen die in 2008 in Beveren werden geboren. Er hangt een naamkaartje aan ‘hun’
boom en je kunt hun namen lezen op de
speciale gedenkplaat bij de ingang van het
bos-in-groei. Hopelijk komen er nog meer
dergelijke initiatieven voor de toekomstige
kinderen van Beveren.
Zelf planten
Als je een tuin hebt, kan je daar natuurlijk
ook zelf een geboorteboom planten.
Tuinliefhebbers Maria Van Raemdonck
en Gilbert Ryckaert plantten een boom bij
de geboorte van elk van hun zeven kleinkinderen. Een plataan, een magnolia, een
esdoorn, een gele lijsterbes, een prunus, een
eik en een kweepeer: ieder kind heeft een
andere soort boom. De jongste kleindochter, Anna heeft zelfs twee geboortebomen.
Ook haar ouders, Gert en Nancy plantten
een boom, een notelaar, bij haar geboorte.
Wil je ook graag een geboorteboom planten
voor je kind of kleinkind? Ook al is je tuin
niet zo groot? Heel veel nuttige informatie
vind je in een brochure over geboortebomen van de provincie Vlaams-Brabant.
(www.mediatheek.vlaamsbrabant.be, zoek
bij Milieu en Natuur).
(AR)
Tip: In het najaar organiseren de Wase
Natuurpuntverenigingen hun jaarlijkse
Boomplantactie. Ze hebben een groot
gamma aan allerlei soorten inlandse
bomen, fruitbomen, haagplanten enz. Hun
prijzen zijn billijk, hun kwaliteit goed
én ze leveren aan huis. Een deel van de
opbrengst gaat naar de aankoop of beheer
van natuurreservaten in onze regio. Meer
info: www.natuurpuntwal.be

matische externe defibrillators (AED)*
gestemd. “Deze AED’s zijn gebruiksvriendelijk en kunnen een mensenleven
redden”, zegt initiatiefnemer Johan
Smet (Kartelpro). Smet wil deze laten installeren op plaatsen waar veel
volk samen komt en denkt daarbij aan
sportzones en gemeentehuizen. De bestuursmeerderheid wil eerst de aankoop
onderzoeken en kon zich niet principieel verbinden dit aan te kopen.
28 juli
- In de marge van een aankoop met
wederzijdse toestemming rond het BPA
Burggravenhoek werd vernomen dat de
minister het volledige plan heeft ingetrokken. Op basis van een klacht rond
belangenvermenging heeft de afscheidnemende minister Van Mechelen zijn
beslissing beargumenteerd. Het plan in
het binnengebied tussen de Dambrugstraat, Kalishoekstraat, Burggravenstraat
en Sint-Elisabethstraat voorziet in een
nieuwe aftakking voor de Molenbeek,
een uitbreiding van het kerkhof en een
groot parkgebied met speelgelegenheid
voor de talrijke jeugdbewegingen. Het
gemeentebestuur zal zich, in de loop van
augustus, bezinnen over de volgende
stappen in dit dossier.
*Een defibrillator (Automatic External
Defibrillator) is een apparaat waarmee
men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze
patiënt soms weer op gang kan helpen

Wat kun je doen in 30 minuten ?
Afwassen. Brood halen. Een fietsband plakken. Een klein handwasje
doen. De kinderen een verhaal voorlezen. De stoep vegen. ’t Stof
afdoen in de slaapkamer. Allemaal nuttig. Allemaal belangrijk. Maar
misschien wil je ook wel eens 30 minuten van je tijd besteden aan dit
uiterst interessant krantje. Bombardon is er voor u. En Bombardon
geef je door. Zo zorgt Bombardon voor uren leesplezier !

Het afzaatgebied.
(Deel 2)

Dank zij de ‘Geschiedenis van Zwijndrecht en
Burcht’, geschreven voor 1795(Dirk Verelst) wordt
ons duidelijk wat het afzaat betekent. Het afzaatgebied is een wijk of gehucht dat gemeentelijk en
kerkelijk verschilt. Zo behoorden de wijken Vendoorn
en Poenjaard bij de gemeente Zwijndrecht wat alle
gemeentelijke verplichtingen betrof, maar kerkelijk(d
oopsels,huwelijken, godsdienstige verplichtingen en
begrafenissen)behoorden ze bij Melsele. Uit een vorige aflevering viel het op dat deze splitsing dikwijls
tot hevige discussies en ruzies leidde. We onthouden
ook dat ‘De Tafel van de Heilige Geest’ niet alleen
het restaurant is op Leurshoek van Peter Heyrman,
maar destijds een dienstbetoon was – een soort voedselbank - vanuit de parochie ter ondersteuning van de
arme mensen, ook van hen die op de afzaat woonden.
Dat Melsele eerst in 1674 en nadien nog eens in 1700
een verzoek indiende bij de koning om te bekomen
dat de mensen van de afzaat in hun eigen gemeente
moesten aankloppen voor hulp, want ze betaalden er
hun belastingen, viel niet in goede aarde bij Beveren
en Zwijndrecht. De dorpsbestuurders, de pastoors
en de armenmeesters protesteerden hevig. Pas in
1704 mochten de betrokken dorpsbestuurders hun
standpunten komen verdedigen bij de Raad van
Vlaanderen. Zwijndrecht en Beveren kregen geen
gelijk maar alles werd wel weer op de lange baan
geschoven. Pas in 1713 verzoenden de drie partijen
zich. Het akkoord bestond uit drie punten. 1- In het
afzaatgebied mochten enkel nieuwe bewoners komen
indien die een borgbrief konden afleveren. 2- Melsele
kreeg toestemming om armenmeesters aan te stellen
in het afzaatgebied die er omhalingen mochten doen.
3-Beveren en Zwijndrecht verbonden er zich toe om
aan Melsele een geldelijke toelage over te maken. Dit
akkoord zorgde voor de nodige rust. Tot 1757…
Toen de weduwe van Jan de Cock en haar 5 kinderen,
wonend op de afzaat, zich tot het hoofdcollege richtte
met de vraag welk dorpsbestuur in hun levensonderhoud moest voorzien, gingen de poppen weer aan het
dansen. Zwijndrecht, gesteund door enkele advocaten, vond dat Melsele de weduwe moest steunen.
Zij werden hierin ook gesteund door alle Wase dorpen
die in een gezamenlijk akkoord bevestigden dat alle
oude gebruiken geldig bleven. Er volgde weer een periode van stilzwijgen en niets doen. Tot in 1761 twee
kinderen werden achtergelaten op de afzaat. Bij dit
pijnlijk gebeuren wees Zwijndrecht wederom Melsele
aan om die kinderen te onderhouden. Melsele bleef
niet bij de pakken zitten en diende een verzoekschrift
in bij de Raad van Vlaanderen waarin ze haar vroeger

standpunt herhaalde: iemand die al jarenlang
belastingen betaalde aan een dorpsbestuur – en
dat deden de inwoners van de afzaat –door
ditzelfde dorpsbestuur moest worden geholpen. Op 19 februari 1763 werd Melsele in het
ongelijk gesteld. Wel mocht Melsele rondgaan
met de collectebus of bijzondere belastingen
heffen op de afzaat. Het dorpsbestuur van
Melsele was het lange juridisch steekspel beu
en liet het aan de pastoor over om al of niet
te reageren. Zij zat trouwens ook nog met een
financiële kater bij het onderhoud van weduwe
de Cock.
Wie er voor het onderhoud van de armen van
het afzaat instond bleef nog vele jaren de
gemoederen beroeren. De Franse revolutie
bracht ook geen oplossing. Vanaf 1803 speelden Zwijndrecht en Melsele de inwoners van
het afzaatgebied uit al naargelang het hen best
uitkwam. Bij de discussie over de kandidaatsoldaten rekende Zwijndrecht hen tot zijn inwoners. Melsele deed hetzelfde. Ook voor het
innen van de belastingen en het bijhouden van
de registers van de burgerlijke stand – vanaf de
Franse revolutie een gemeentelijke opdrachtdeden beide gemeenten hun best om de inwoners van het afzaatgebied bij hun gemeente
te rekenen. De Tafel van de H.Geest of de
armenzorg was sterk kerkelijk gebonden,maar
tijdens de Franse periode werd de armenzorg
een gemeentelijke opdracht: het bureel van de
weldadigheid. Het standpunt van Zwijndrecht
was duidelijk. Door de invoering van de nieuwe wetten inzake armenzorg vielen de wereldlijke en de geestelijke grenzen van Zwijndrecht
samen. Er was geen afzaat meer. De bewoners
van de afzaat waren inwoners van Zwijndrecht. De jonge mannen van de afzaat werden
vanaf nu gerekend tot het Zwijndrechtse contingent van kandidaat-soldaten. Maar de Melseelse burgemeester weigerde de doopnamen
door te geven van de kandidaat-soldaten.Zij
verschenen dan ook niet op de bijeenroeping
om deel te nemen aan de lottrekking voor wie
soldaat moest worden. En ook na de verzoening van Staat en Kerk(het Concordaat) en de
heropening van de kerken werden de zaken
er niet eenvoudiger op. De Melseelse pastoor
beschouwde het afzaatgebied tot zijn parochie.
De pastoor van Zwijndrecht beschouwde die
inwoners niet tot zijn parochianen en verwees
naar zijn bisschop. Zolang deze de parochiale
grenzen niet aanpaste, stond de afzaat onder het
geestelijk gezag van de pastoor van Melsele.
Het probleem was erg complex en zou dat nog
vele, vele jaren blijven.
(volgende keer: het zoeken naar een oplossing
in de 19de eeuw)

Een slak, die langzaam maar zeker, met veel geduld haar doel (keer op keer) bereikt, zich worstelend
doorheen het natuurlijk schoon. Voor mij is de levenswijze van deze slak dezelfde als de ‘Camino
Santiago’ bewandelen. Met geduld en moed, hindernissen overwinnen en langzaam maar zeker de
900 km met en naar je (eigen) doelen wandelen.(Davy De Kerf)


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- Pierre Van den Camp
2 Kamiel Van Haute en François
De Paep
3 Ferre Jespers
4 Elisabeth Truyman
(Rechtzeting: in vorige In de lens zagen we
Carla De Caluwé en niet Pascale.)

BURGEMEESTER NAAR
PARLEMENT
De verkiezingen:
een Beverse analyse.
Burgemeester Marc Van de Vijver heeft het gehaald: de komende vijf jaar heeft hij een zitje beet
in het Vlaams Parlement. De lijstduwerplaats leverde hem in heel Oost-Vlaanderen 12.804 stemmen
op. Het Beverse aandeel kwam uit op een derde:
4.050. Dat is echter minder dan in 2007.

Partijen:

CD&V is de grootste in Beveren met 27%. Bij de
vorige verkiezingen voor het Vlaams Parlement in
2004 moest het die eer aan Vlaams Belang laten.
Het toenmalige Blok was goed voor 32,3%. Nu
tekent men een dramatisch verlies op van 11% en
krimpt tot 21,4%. Toch nog steeds met voorsprong
de tweede partij van Beveren.
Derde partij wordt de NVA. Met 14,2% springt ze uit
het niets op. CD&V zit momenteel op gemeentelijk
niveau nog steeds in kartel met NVA. Beiden halen
ruim 41%. Dat biedt perspectieven voor een absolute meerderheid in de gemeenteraad over 3 jaar.
Sp.a en Open VLD kregen weeral stevige klappen.
Beiden zijn ongeveer 10 à 11% waard in Beveren.
Groen! daalt naar bijna 7%.
Grote ontgoocheling ook bij SLP. De Sociaal-Liberale Partij haalde slechts 0,8%. Het moest net
niet PVDA+ (0,75%) laten voorgaan. SLP levert in
Beveren 2 gemeenteraadsleden. Bij de nationale
partijtop is de bezinningsperiode al begonnen. In
september valt de beslissing over de toekomst van
de partij.
De andere kleinere partijtjes (CAP, LSP, Respect,
…) haalden amper stemmen.

Voorkeurstemmen:

Ondanks de achteruitgang in voorkeurstemmen,
blijft Van de Vijver de onklopbare man. Het burgemeesterseffect werd nog eens over gedaan. Hij
haalde toch nog altijd 4.050 stemmen, tegenover
4.517 in 2007 en 5.757 in 2006.
Luc Maes (Open VLD) met 789 stemmen doet het
goed ondanks het belabberde resultaat van zijn
partij. En dat kan ook gezegd worden van Jo Noppe. De Beverse partijsecretaris van Groen! kwam

voor de eerste keer op en behaalt 621 stemmen.
De andere Beverse kandidaten scoren lager: Issam
Benali (sp.a) 362, Ingeborg Demeulemeester (NVA)
337, Martine Van Gulck (LDD) 59 en Thomas Deckers
(SLP) 38.
Het Vlaams Belang had geen kandidaten. Opvallend,
want de Beverse afdeling is een van de grootste.
Geen kandidaten op de lijst zetten heeft dus niets
met een personeelstekort te maken. De onderhuidse
spanning in de partij wordt in Beveren op scherp gesteld. De spreidstand rond het standpunt over Doel
is dan ook tekenend. Philip Dewinter wil Doel weg,
Bruno Stevenheydens zou persoonlijk alle bulldozers
gaan tegenhouden.

Verkiezingsuitslag 7 juni 2009:

De uitslag werd vergeleken met de verkiezingen van
2004
Kamer
CD&V
Vlaams Belang
Open VLD
sp.a
Groen!
Lijst Dedecker
NVA
SLP

27,0% (-0,1% samen met NVA)
21,4% (-10,8%)
11,0% (-4,1%)
10,5% (-6,0% samen met Spirit)
6,8% (-0,9%)
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Burgemeester Marc Van de Vijver is in Beveren voor de CD&V
een stemmenkanon; hij behaalde dan ook, bij de jongste
verkiezingen, met glans een zitje in het Vlaams Parlement.

Collegezittingen van
de gemeente Beveren
18 mei
- Ook in Beveren krijgt de bevolking de kans het
project van de Oosterweelverbinding te bekijken.
Deze moet de ring rond Antwerpen sluiten en is

vooral bekend omwille van de discussie rond de ‘Lange
Wapperbrug’.
- De gemeente knoopt verdere gesprekken aan om tot een
overeenkomst te komen voor een samenwerkingsverband
om een nieuw zwembad te bouwen in Beveren.
25 mei
- De eindfactuur van de collectorwerken in Melsele
bedraagt 6,8 miljoen euro. Dit was nodig om Melsele
van waterellende te besparen. Nu is nog de aftakking
van de Molenbeek in voorbereiding ter hoogte van het
Duvelsdammeke.
2 juni
- Het college rondt de voorbereidingen verder af om een
fietsverbinding te realiseren tussen de tramterminus en
Beveren. Vanaf het eindpunt van de tram kan je dan veilig
via Melsele naar Beveren. Ook daar wordt werk gemaakt
van een verlenging tot Sint-Niklaas.
15 juni
- Op de Grote Baan of N70 ter hoogte van de vrije school
komt er een variabele zone 30. Een tijdelijke maatregel,
want bij het hernieuwen van de N70 zal dit structureel
worden aangepakt.
22 juni
- Er worden fietsbeugels geplaatst in de Spoorweglaan
met de fietsverbinding richting Molenbeekweg. Parkerende
auto’s zorgden ervoor dat fietsers risico’s moesten nemen.
29 juni
- In Vrasene en Verrebroek werd een openbaar onderzoek
ingericht voor de bouw van 7 windturbines.
6 juli
- Eindelijk! Het huis op de hoek van de Spoorweglaan
en de Grote Baan, zal binnenkort van haar voorkant
worden ontdaan. De verkavelingsvergunning voor het
achterliggende project werd afgeleverd door het college.
13 juli
- De Frambozenlaan wordt in augustus speelstraat.
22 juli
- Bij het CC Boerenpoort werd een zitbank gestolen. Deze
zal nu worden vervangen.

Geluk is genieten van de kleine
dingen in het leven. Bombardon is
een van die kleine dingen. Je kunt
genieten van deze nieuwe Bombardon.
Je verdient het.



De medewerkers aan de Dorpsfeesten 2009.Zittend van L. naar R.:Carolien Hens, Mark
Neirinckx,Philippe Jespers, Peter Van Haute, Wim Van Bogaert, Kristof Schoenaerts en Alex Van
Laethem.
Staande van L. naar R.:David Dresselaers, Ivo Blommaert, Ilse Schelfhout, Isabelle Maes, Jan
Blommaert en Joris De Wever.
Medewerkers die niet op de foto staan: Brenda Van Wallendael, Katja Van Broeck, Gert Floin, Lieve
Schoenaerts, Ann Staut, Karolien Weekers en Kurt Engels.

Dorpsfeesten
Vrijdag 24 juli werden we nog getrakteerd op stevige buien en een donderslag maar
zaterdag, tegen de avond, klaarde alles uit en leek een prachtig weekend in de maak.
Misschien dankten we het goede weer wel aan onze pastoor Dick Den Blauwen
die vertoeft in het bedevaartsoord Lourdes. Om 20.30 uur mocht “Arquettes” de
dorpsfeesten openen. Het jonge 4-tal uit het Gentse serveerden pop-rock songs voor
het Melseelse publiek. Jammer van het vroege uur want het dorpsplein zat bijlange
niet vol. Deze groep was wat ons betrof zeker een headliner waard. Een paar hits
klonken bij Studio Brussel luisteraars erg bekend in de oren. Rond 22 uur wandelden
de Melselenaars druppelgewijs het kerkplein op. Klaar voor de 2de act van de avond.
“The Galacticos”, een band uit Limburg werd door de organisatie geselecteerd
om hun ding te komen doen op de dorpsfeesten. Stevige rock bonkte dan ook uit
de luidsprekers. Ook “The Galacticos” zette een goede set neer maar kregen het
gezapige publiek niet mee. Enkele jongeren vatten post voor het podium terwijl
de rest van het volk zat bij te kletsen aan de toog. Het jonge 4-tal droop dan ook
teleurgesteld van het poduim. Het dorpsfeestcomité had deze editie opnieuw gekozen
voor een midzomernachtfuif. Speciaal voor deze gelegenheid werd er een lichttoren
opgetrokken om het volk nog meer uit te bol te laten gaan. “DJ Flip” stond hoog in de
toren plaatjes te draaien en probeerde met een hele reeks muziekgenres de smaak
van het aanwezige publiek af te tasten. Hij kon op heel wat bijval rekenen en er werd
gefeest op het kerkplein. Om 2.30 uur was het gedaan met de pret en werd de muziek
stilgelegd. Verder praten kon gelukkig wel in de dranktent.
De dorpsfeesten hervatten de festiviteiten op zondag met het traditionele
volleybaltornooi. Een acht-tal ploegen startte de dag nog in halve slaapstand maar
wanneer Garry Hagger door de boxen knalde kon het feest beginnen. Rond 14 uur
trokken de dorpsfeesten zich echt op gang met de zeepkistenrace. De min 16 jarigen
reden de openingsrace en daar kroonde de zeepkist “The grafity boys” van Mario
Maes en Wim Van Bogaert zich als de snelste. De meest originele kar ging naar de
“Lekstokskes”, een prachtige kist van Yves Van Bogaert en Tibo Maes. Bij de plus 16
jarigen zagen het talrijk opgekomen publiek Michel Suy, Jef Smet, Julius De Blanger
en Emiel Hernalsteen met hun kist “Rocket Bream” de race winnen. Voor de meest
originele kist zochten Mattias Van Mieghem en Roel D’Hollander hun inspiratie bij
de overleden “king of pop, Michael Jackson”. Hun kist “Radio Neverland” stak er
qua originaliteit uit. Een nieuwigheidje dit jaar was “de grote kleine fietsenrace”. Het
best te omschrijven als koers met kabouter tandems. Grappig zicht, zeker wanneer
volwassenen plaatsnemen achter het stuur. Na verschillende voorrondes werden 2
heren en 1 dames teams naar de finale geloodst. Marleen Ryckaert en Lieve Dignef
hielden de mannen op afstand en wonnen zo de eerste “Grote kleine vellokeskoers”.
Ondertussen entertainde clown Deco de allerkleinsten in een aanpalende tent met zijn
vliegende fiets en grote poppen. De zon brandde ongenadig en dat bracht velen naar
het kerkplein om een fris drankje te nuttigen. Ideaal om de voorstelling van dansgroep
“Dynamics” bij te wonen op het podium. Na de traditionele bbq was het terug tijd
voor een streepje muziek. Om het Melseels toogvolk aan te zetten tot een beetje
actie werden er boekjes met zangteksten rondgedeeld. De coverband “Averechts”
strooide gretig met Nederlandstalige liedjes rond. De zanger kwam regelmatig naar
het massaal opgekomen publiek toe om de aanwezigen zelf eens aan de microfoon te
laten. Melsele begon warm te lopen en wanneer de zanger in een mega mindy pakje
het podium opklom kon de pret niet meer op. Toen Jan Blommaert en Mark Neirinckx
het podium werden opgesleurd en het Melseels volkslied “Meilsen waor komme wij
vandoan” werd ingezet gingen alle kelen luidkeels open. De dorpsfeesten sloten af
met “Blue label”. Deze Melseelse muzikanten brachten blues en rock tesamen. Een
groep die vele aanwezigen wisten te smaken. Uiteraard ging het feestje nog verder
tot een kot in de nacht. Ondertussen waren de organisatoren opnieuw in de weer
om alles netje op te kuisen. We mogen weer spreken van een geslaagde editie met
heel wat volk en een rijk gevuld programma voor de prijs van 0€. Allemaal dankzij de
tomeloze inzet van de organisatoren en de vele groepen die gratis en voor niks gans
het weekend komen tappen. Waar vind je dat nog? Melsele leeft als je het nog niet
mocht weten!


Tussen pint
en palm

Café ’t Trefpunt (den Es)
In dit verslag verhuizen we naar een uithoek van
Melsele. Het gehucht is bij velen gekend als “den
Es”. Café ’t Trefpunt ligt op de hoek van de Veldstraat
en de Heirbaan. Enkel een brug scheidt ons van het
jachtgebied van burgemeester Denert van Kruibeke.
Het staminee bezit een redelijk terras. Ideaal voor
de fietser want hier passeert fietsknooppunt nr° 9.
Wanneer een vermoeide fietser al kruipend de top
van de brug over de E17 bereikt, kan hij/zij zich
probleemloos laten uitbollen en los het café binnen
rijden voor een volle tankbeurt. Als dat geen pluspunt
is. Enkel het terras is een beetje kaal met slechts de
plastieken tafels en stoelen. We stappen binnen op
een zonnige maar frisse avond. Binnen zitten enkele
klanten te discussieren of ze nu teveel aan het zeveren
zijn of niet. Even omdraaien naar de muur en daar
hangt het vol met spreekwoorden en caféleuzen zoals:

Een heel mensenleven op een
half blad.
Maria Verbraeken.
Maria Verbraeken is afkomstig van Kieldrecht uit de OudArenberg.. Ze woont in de Meersenweg. Maria is geboren op
31 juli 1926. Voor haar 83 jaren is ze nog een kranige dame.
“Ik heb wel dikwijls zere benen. Als mijn benen zouden zijn als
mijn hoofd dan was ik tiptop. Je mag gerust zijn; mij verkopen
ze geen appelen voor citroenen.” Maria vertelt ons uit haar
leven, een leven van veelal hard werken maar ook één van grote
voldoening om de schone band met haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Kindertijd
Ik was thuis de oudste van 10 kinderen.(5 jongens en 5 meisjes).
Elk jaar kwam er eentje bij. Ons vader was zeeman.(stoker). We
zijn al heel vroeg met heel het gezin vanuit Kieldrecht op Gaverland komen wonen. Vroeger waren de Meersenweg,Kapelstraat en
Gaverlandstraat allemaal Gaverland-Melsele. De Luitenant van Eepoelstraat was Gaverland-Beveren. Toen onze René zijn plechtige
communie deed, ben ik, als oudste, naar de pastoor geweest om een
kostuum te vragen. Hij zorgde ervoor dat onze René een kostuum,
kousen en schoenen kreeg en zijn communie kon doen. Zo’n kousen met grote ruiten, ik zie ze nog voor me.
We woonden met 8 kinderen in de Meersenweg. Toen de oorlog
uitbrak zijn we in 1942 naar de Kloet verhuisd omdat daar een
huis te huur stond met een grote tuin. Het huishuur bedroeg toen
125 BF in de maand en ons huis in de Meersenweg verhuurden we
voor hetzelfde bedrag. Maar van die huurders hebben we nooit
een cent ontvangen. Op de Kloet kweekten we heel wat groen-

“bierdrinken, een sport
vol spanning”. De muur
is overigens geschilderd
in een zalmkleurtje. De
meubels zijn van licht hout
en dat maakt dat het café
een grotere indruk geeft.
Ik bestel een pintje en kijk
nog even het café rond. Een mooie toepenbiljart siert
de ene kant van het café, terwijl in de hoek een nieuw
bingo staat te flikkeren. Het pintje blijft uit en plots
zie ik aan de muur “wij bedienen enkel aan de toog”.
De vriendelijke cafébazin wuift even en wijst naar
het schuimende stella gerstenat op de toog. Even later
wandelt de vrouw des huizes met een lege fles Elixir
d’Anvers uit het café. Blijkbaar wordt dit straf spul
nog gedronken onder de cafégasten. Een drank uit

ten en hout voor het vuur was er ook wel te vinden. Moeder kon
daar ook gemakkelijker bij de boeren gaan werken en ook mijn
broer René ging er mee werken. Vader werkte dan op het fort van
Zwijndrecht.’s Zondags was het feest. Elk van ons kreeg 25 centiemen ( een kwartje) pree en dan liepen we naar ’t winkeltje van
Lie Wenselaers om 5 lutti-karamellen. De oorlogsjaren (1940-45)
waren niet gemakkelijk. Toen we vernamen dat de Duitsers het
water in de polder gingen steken, zijn we terug gekeerd naar de
Meersenweg.
Schooltijd.
Ik was 3 jaar en ik moest naar de kleuterschool. Ik ging mee met een
groter buurmeisje. Dat heeft maar 1 schooljaar geduurd. Ik trok alleen naar school al had mijn moeder dat niet zo graag maar veel verkeer was er toen nog niet. Later nam ik mijn zusjes en broertjes mee;
de boekentasjes aan de ene hand en aan de andere hand de kleintjes.
Het was wel ver stappen naar de kleuterschool bij het vroegere
patronaat aan het kerkhof. Als ze moe waren dan droeg ik de kleinsten elk om de beurt.
Ik ging naar school met de gedachte,als ik maar kan lezen, rekenen
en schrijven, dan kan ik mijn plan trekken in het leven. In godsdienst was ik ook nogal goed. Geschiedenis en aardrijkskunde
interesseerden me niet zo. Ik herinner me nog goed juf Godelieve,
juf Anna, juf Josefien, juf Martha en Juf Roza. Juf Roza deed het
7de studiejaar en die was zo !(wijst met haar duim omhoog) Ze zag
me graag en ik haar ook. Ik ben later nog eens voor één van mijn
kinderen bij haar geweest; om breuken te leren. Juf Roza heeft
mijn dochter toen goed geholpen. En dan juf Anna…. Ze was van
Zwijndrecht. Ze trok dikwijls één van haar schouders op; dat was
een tik van haar. We moesten er al eens mee lachen. Ze had dat van
mij gezien. “Maria,buiten!” zei ze. Ik weet nog dat ik lang in de
gang bij de klasdeur heb gestaan. Ik begon de stenen op de vloer te
tellen tot achter de trap. Ik dacht, als ik die stenen geteld heb, ga ik
naar huis. Dat deed ik. Ik nam de boekentas van de kapstok maar ik
moest nog voorbij het bureel van zuster Herta, de directrice. ”Maria, wat ga je doen?” klonk het van door de open deur. “Ik ga een
boodschap doen.” antwoordde ik. “Dan is het goed.” zei de zuster.
Toen ik thuis kwam vroeg ons moeder geschrokken:”Vanwaar kom
jij ?” Ik vertelde haar wat er gebeurd was. “Help me dan de was
dan maar opspoelen,”zei ze zonder verder commentaar. Ik bleef
soms 5 halve dagen per maand thuis van school en ik weet nog dat
mijn vader eens 60 BF boete moest betalen aan het tribunaal voor
mijn schoolverzuim. Drie halve dagen thuis blijven in de maand
mocht wel maar geen vijf. Tijdens de speeltijd zaten we dikwijls
op het muurtje te babbelen. Ik weet nog dat er iemand uit mijn klas
op een briefje had geschreven ‘MV vrijdt met MV’. De juf onderschepte dat briefje en MV…ja, dat was ik. De juf ging ermee naar
de jongensschool en daar ontdekten ze al vlug dat MV toebehoorde
aan Maurice Vercruyssen, ook uit het zesde leerjaar. Maurice ging
naast me in de stoet tijdens onze plechtige communie. Ik had niets
met Maurice, maar ja, plagerij hé.
Oorlog
In de oorlog kregen we soep. Ik ging er om langs de Brielwegel,
nu Alfons Van Puymbroecklaan. De soepbedeling was naast het
gemeentehuis. Mon Van Leuvenhage (Mon Soep) deed de soepbedeling. Ik zei altijd tegen hem:”Schep van onder hé Mon, dan is
ze goed dik en doe de kan maar goed vol.” Mon deed dat voor mij.
Op weg naar huis dronk ik al van de kan. De soep was nog warm.
Ik ben Mon altijd dankbaar gebleven en hem altijd een goede dag
blijven zeggen.
Ik deed in de oorlog ook de boodschappen. Ik ging om brood bij
Regine De Block (de moeder van bakker Roger Van Royen) Dat

lang vervlogen tijden alhoewel hij de laatste tijd wel
wordt gecombineerd in cocktails. Al denk ik niet dat
“Trefpunt” elixir mengt in cocktails. Veel actie valt
er in het café overigens niet te beleven. We besluiten
onze pils leeg te drinken en het overigens erg nette
café achter ons te laten. Kortom, een alledaags café
dat de dorstige buurtbewoner of een uitgeputte fietser
dienst kan bewijzen.

was een heel goed mens; ik kreeg gratis een brood. In het winkeltje bij Mance Van der Linden (moeder van de onlangs overleden
Petrus Van Der Looy) kreeg ik de smeer. Zij was het braafste mens
van de wereld.
De tarwe, die moeder kreeg voor haar werk bij Jef Brijs, bracht ik
naar Gaublomme in de Lt. Van Eepoelstraat. Die gaf er ons meel
voor. Dat mocht hij eigenlijk niet doen van de bezetter. Hij heeft er
ook een tijd voor opgesloten gezeten. Ons moeder maakte deeg en
het brood werd gebakken bij Jef Brijs. Ik deed het huishouden. We
hadden een open haard en ik kookte de pap aan de haak boven het
vuur. Na de pap kookte ik de aardappelen. Als er al eens worsten
waren of als er een kip geslacht werd, dan was het feest.
Huwelijk
In 1947 trouwde ik met Achiel Seghers. Ik was 21 en hij was
33. Hij was parketlegger. We zijn in de Meersenweg komen
wonen. Ik deed het huishouden. We kregen 7 kinderen; 4
meisjes(Monique,Rita, Agnes, Marie-Josee) en 3 jongens.(Eddy,
Paul,Geert) Als de kinderen groter werden wou ik wat bijverdienen.
Ik ging ’s avonds helpen in wasserij ‘Gaverland’. Op een bepaald
moment zei ik tegen Frans Paternoster dat ik niet meer kwam
omdat ik in verwachting was van mijn 7de.
Achiel verdiende goed zijn kost en ik spaarde veel. Als we dan wat
gespaard hadden, veranderden we geleidelijk het huis. Van geld
lenen was geen sprake. De kinderen uit de buurt, vrienden van onze
Eddy, kwamen hier na schooltijd hun les leren en ik moest die dan
opvragen. Jan Verhulst was altijd als eerste klaar. Onze Eddy is nog
wielrenner geweest bij de junioren en de liefhebbers. We gingen
altijd mee met de fiets als eerste supporters.
Al mijn kinderen zijn goede werkers. Ik heb 10 kleinkinderen en al
9 achterkleinkinderen. Er zijn twee viergeslachten bij ! We komen
gelukkig heel goed overeen.
Ouder worden en veel feestjes.
Ik ben de laatste jaren wel 10 kg vermagerd. Als je ouder wordt zit
je dikwijls alleen en dan denk je aan alles. Ik ben dan weer bezig
met mijn kleinzoon Michael(18 j), die op reis is naar Kroatië. Ja,ik
trek me alles teveel aan. Mijn schoonzus en mijn broer René zijn
nog niet zo lang overleden…En Achiel, mijn man, mis ik nog elke
dag. (op de schouw staat zijn foto bij een brandend kaarsje) We
kwamen goed overeen. We waren bijna 60 jaar getrouwd. De laatste jaren dementeerde Achiel. Hij ging steeds wandelen en ik moest
dan op zoek naar hem. Het is echt niet gemakkelijk om met zo’n
ziek iemand te leven. Hij was 89 toen hij stierf.
Ik wil niet naar een rusthuis. Nu doe ik wat ik wil. Ik ga slapen om
11 uur en om half negen sta ik op. Ik eet wanneer het mij uitkomt
en ik ben mijn eigen baas. Straks ga ik naar de koers kijken op
TV.(Ronde Van Frankrijk)..
31 juli wordt ik 83 jaar. Mijn achterkleindochter wordt er 2 op
dezelfde datum. Ik ga naar het feestje. Er zijn zoveel familiefeestjes. Ik ben er altijd bij. Dat is wel erg vermoeiend. Ik heb al gezegd
dat de kerst- en nieuwjaarsdagen er teveel aan zijn. Dan voel ik wel
dat ik 83 ben. Zolang ik bij de hoop ben voel ik niets. Maar het is
de dag erna hé. Het bijzonderste is wel dat je overeenkomt. Dan is
alles goed.

Bombardon wil een kwalitatieve dorpskrant zijn, die
betrokken is bij het leven in Melsele en die bovendien waarde
hecht aan diepgang. Een dorpskrant met visie. Een krantje
van deze tijd. We zijn blij dat je met uw abonnement in ons
team zit. En daarbij blijft Bombardon heel goedkoop,.
Ook goed meegenomen in deze tijd.



kan je vergelijken met het werk dat ik beroepshalve
doe, maar dan wel met het verschil dat ik hier echt
contact heb met de klanten en kan werken samen
met een hele ploeg vrijwilligers, wat heel plezant
is!”

Of…
Hieronder laten we enkele getuigen aan het
woord met hun verhaal over het wereldwinkelier
zijn.

Lutgarde Franssens, sinds het voorjaar van 2008
vrijwilliger geworden, staat 3 à 4 keer per maand in
de winkel.
“Wat mij vooral aansprak is dat het niet alleen in
de winkel staan is, maar dat ik tegelijk meehelp
aan de verbetering van het bestaan van mensen
in het Zuiden. ‘Fair Trade’ betekent dat zij een
eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat
zij hierdoor een inkomen krijgen waarvan zij en
hun gezin kunnen leven. Het sterkt hun eergevoel
en maakt dat zij zich volwaardige mensen voelen.
Door in de winkel te staan wou ik meer weten
over de eerlijke handel en meer voeling houden
met alles. Daarom volg ik ook zoveel mogelijk
de maandelijkse vergaderingen. Ik krijg ook veel
voldoening van het meehelpen op de jaarlijkse
geschenkenbeurs.”

Martine van Nieuwenhove, 5 jaar vrijwilliger in
de wereldwinkel.
“Ik sta ongeveer één keer per maand in de
winkel, meestal op woensdagvoormiddag, want
dan werk ik niet. Ik wou graag eens iets anders
doen dan mijn werk en ook met mijn belangeloze
inzet meehelpen aan het lot van mensen uit het
Zuiden. Buiten het in de winkel staan volg ik
ook de maandelijkse vergaderingen mee, verdeel
ik klantenkrantjes en ik help mee de jaarlijkse
geschenkenbeurs te organiseren. Wat ik dan doe,

Birgit Melis, drie jaar geleden vrijwilliger en staat
sindsdien ongeveer 1 keer per maand in de winkel,
gewoonlijk op zaterdagvoormiddag.
“Het kost eigenlijk maar een paar uurtjes per
maand van mijn vrije tijd en het geeft een enorme
voldoening. Je hebt het gevoel echt iets te kunnen
doen voor je medemens. Na een paar keer in de
winkel te hebben gestaan, werd mijn dochtertje
toch wel heel nieuwsgierig en heb ik haar een
keertje meegenomen. Sindsdien sta ik nooit meer
alleen in de winkel, want de ene keer neem ik

Rozengeur en
maneschijn

alleen hun eed moeten komen afleggen als ze
komen zitten maar dat hen ook duidelijk wordt
gezegd waar er een aangepast kieshok is.

Vrijwilliger in de wereldwinkel
van Melsele?
Pas op pensioen en op zoek naar een nieuwe
uitdaging?
Eens een andere sfeer opsnuiven dan de
werksituatie?
Of wil je deel uitmaken van een fijne ploeg
vrijwilligers en tegelijk ook iets betekenen voor
mensen uit verre landen?

Toen ik 7 juni in het kiesbureau aankwam
om mijn bolletjes rood te kleuren had ik
geen hoge verwachtingen.
In de sporthal binnen werd ik naar mijn
bureau gestuurd. Ik zag ook nergens
een kieshok aangegeven voor ons
rolstoelgebruikers. Ik gaf mijn pas en
oproepingsbrief af en kreeg mijn brieven.
Er werden geen aanstalten gemaakt om
mij naar het eventuele aangepaste hok te
brengen of mij te helpen. Ik dacht: ‘Amai
als ik hier had moeten komen zitten!’
Gelukkig had ik Annick bij en zijn we maar
in een gewoon hok binnen gestapt. De tafel
kwam tot aan mijn neus en het potlood ja
dat was al helemaal niet binnen handbereik.
Annick heeft dan maar in mijn plaatst de
bolletjes rood gekleurd. Ze moest daarvoor
helemaal over mij gaan hangen om er aan te
kunnen. Was echt de moeite.
Twee jaar geleden was er echter geen
probleem. Ik werd naar het aangepast hok
geleid. Ook mijn assistente werd onder
de loep genomen en moest haar paspoort
afgeven, wat nu helemaal niet het geval was.
Het wordt dringend tijd dat de mensen niet

Afgelopen 3 maanden ben ik naar 2
concerten gaan kijken, samen met een
vriendin. Het eerste was Anastacia op 13juni
in de Lotto Arena. 9juli zijn we naar Britney
Spears in het sportpaleis geweest. Beide
shows waren af. Alleen, zoals iedereen wel al
weet en ik had verwacht, heeft Britney niet
live gezongen. Zoals gewoonlijk werden we
goed begeleid door de mensen van het Rode
Kruis. Elke keer opnieuw staan ze paraat en
niks is hen teveel.
Ik lijk wel gek te zijn nu eindelijk alles rond
is met mijn rolstoel. Ik heb besloten om er
nog één aan te kopen. Neen, niet zomaar
één, met deze kan ik rechtstaan. Nu zie ik
jullie denken van: hoe dat? Wel deze rolstoel
heeft een ‘sta op’-functie. Door middel
van een batterij kan ik elektrisch van ‘zit’
naar ‘rechtop staan’ gaan. Dit komt bij veel
dingen van pas: de post, de bank en zelfs in
het kieshokje. En op café! Zo kan ik ook eens
aan de toog gaan hangen. Lichamelijk heeft
dit zo zijn voordelen: mijn darmen gaan beter
functioneren, mijn bloeddoorstroming wordt
beter… Zoals je ziet alleen maar voordelen.
Toch zal een tweede stoel niet voor direct
zijn. Begin juni ben ik gestart met heel de
papierwinkel. Motivatie van de huisarts,
ergo, kine en van mij zelf. Deze moesten naar
het RIZIV van de mutualiteit. Zij hebben op
hun beurt mijn stoel afgekeurd. Wat we ook
verwacht hadden.
Nu is alles naar de Bijzondere Bijstand
Commissie van het Vlaams Fonds, nu het
VAPH, en is het weer wachten. Deze nieuwe
stoel kost meer dan 10.000 €. Daarom moet
ik langs het RIZIV en de Bijzondere Bijstand
Commissie om een deel van dat bedrag
terug te kunnen krijgen. Moest deze stoel
niet evenveel als mijn auto kosten zou ik
dit allemaal niet doen want het is echt een
geloop.

mijn dochter mee en de andere keer mijn
zoon. Ze vinden het heerlijk om winkeltje te
spelen! Aanvankelijk kreeg ik heel veel vragen:
“Mama, waarom is dat geld dat we verdiend
hebben nu niet voor ons?...” Op die manier
heb ik hen de waarde kunnen meegeven dat

het niet altijd iets moet opbrengen, dat het
heel mooi kan zijn om ‘zomaar’ eens iets te
doen voor een ander. Zij (en ik) hebben er
alvast veel van bijgeleerd. Inmiddels heb ik
zelf ook heel wat Oxfam producten ontdekt
(honing, olijfolie, chocolade, wijn,..) en vind
ik ook elke keer een leuke cadeau tip voor
familie of vrienden. Tegenwoordig wordt het
moeilijker om nog elke maand te komen helpen
vanwege de vele weekend activiteiten van de
kinderen, maar ik hoop toch nog een hele tijd
te mogen meedraaien. Vooral aan de jaarlijkse
geschenkenbeurs in december werk ik heel
graag mee. Het vele werk van àlle vrijwilligers
resulteert dan in een prààchtige, kleurrijke,
gezellige beurs, met vééél cadeautjes,
(h)eerlijke hapjes en veel bekend volk.”

Christine Janssens:
“Ik heb de oproep om vrijwilliger te worden
gelezen bij een bezoek aan de wereldwinkel
en heb dan contact gezocht met Veerle Allaert
. Mijn korte opleiding werd gegeven door een
jonge medewerkster en ik vond dat heel plezant.
Het is niet moeilijk om in de winkel te staan
en je leert het snel. Mijn motivatie werd vooral
ingegeven door het feit dat je hiermee de mensen
ter plaatse vooruit helpt en hen kansen geeft op
een menswaardig bestaan. Ze moeten dan niet
langer hun geboorteland ontvluchten. Door mee
te helpen in de wereldwinkel draag ik bij tot een
rechtvaardige wereld. Ik leer daarbij veel mensen
kennen en de sfeer is erg aangenaam.”
Heb je na het lezen van deze getuigenissen
ook zin om deel uit te maken van de groep
vrijwilligers van de wereldwinkel in Melsele?
Wij kunnen zeker nog hulp gebruiken. Kom
gerust eens langs in de winkel (Hazaarddam 10,
open op woensdag en zaterdag van 9.30 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 16.30 uur.) en geef je naam
en gegevens door aan de winkelier. Je mag ook
altijd bellen naar 03 775 63 27 of mail veerle.
allaert@gmail.com

Agenda
4 september: Demovoorstelling
18 september: Optredens
24-25-26-27 september: 40 JAAR DJEM
24 september: dankviering en receptie
met akoestisch optreden
25 september: feestavond met cocktailbar
en optreden van El Crème Glace Ques
26 september: fuif ‘Pump Up Den Djem’
27 september: in de namiddag is er
een familiedag met medewerking
van verschillende Melseelse
jeugdverenigingen en sportverenigingen
met een band met Djem. Verschillende
spelen moeten jong en oud plezieren.
Daarnaast is er ook een fietstocht en
koerstocht. Djem zelf tapt trappisten.
’s Avonds is het een comedy night met
onder andere Xander De Rijcke, winnaar
Comedy Cup.

Bij de nieuwe trap in jeugdhuis Djem..Boven:
Bram Massar en Daan De Coninck. Tweede rij:
Rick Smet, Salvator De Blanger en Matty Van
Wauwe. Onder:Thalia Braem,Ann Deckers,
Anouck Suy en Jonas Van Moer.

Juf Rita Van Mieghem, directrice van de
vrije kleuterschool, ging met pensioen.
Einde juni nam juf Rita afscheid van haar kleuters en juffen in het wijkschooltje Gaverland
en in de hoofdschool in de Sint-Elisabethstraat. Op beide locaties was het afscheid
feestelijk en ontroerend. Het feest duurde een hele dag en waar juf Rita langs gereden
werd, waren de straten versierd met ballonnetjes. Bij het afscheid kregen haar oogappels
nog een warme knuffel. In september 1997 begon Rita haar opdracht als directrice in
opvolging van Maria Ryckaert. Twaalf jaar lang deed ze haar taak met veel toewijding en
liefde voor de kleuters.

