
De jaarmarkt was een succes dankzij het initiatief van 

‘Wijzijnereensmeebuiten’ en ‘Kunstlabaarg’ dat allemaal 

‘opgetalloorde’ mensen naar het dorp kon  lokken. Samen met 

de kermis, het breughelfeest van de turnkring, de jaarmarkt en 

Meilsen koers was dit een gebeurtenis die voor Melsele echt kon 

tellen. Allemaal contente mensen in het dorp en je kan het zien 

op pag.4  Hier op de foto mensen van ‘Wezijnereensmeebuiten’ 

en ‘Kunstlabaarg’.

‘Ten Oorlog’ gaat dit keer over de eerste wereldoorlog, zo’n 

100 jaar geleden. Aanleiding hiervoor was de fi etsroute die 
drie jonge Melselenaren afl egden in de vakantiemaanden. 
Hun verslag brengt ons langs de vele oorlogskerkhoven die in 

Noord Frankrijk getuigen van de wreedheid van een oorlog. Eli 

Janssens was erbij en maakte een verslag. Lees het op pag.7
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Zo leeft het Schaarbeek
Geschiedenis Schaarbeek
De wijk Schaarbeek wordt nu overheerst door bedrijventerreinen. Samen met enkele bedrijfsleiders zijn er ook nog een paar inwoners 

die een wijkgevoel willen in stand houden. Daarover leest u meer in onze reportage.

De etymologische herkomst van Schaarbeek krijgt in de literatuur twee mogelijke oorsprongen. Uiteraard zijn beide versies het er 

over eens dat de wijk zijn naam dankt aan een waterloop. Zo zijn er geschriften die, op het einde van de negentiende eeuw, het hebben 

over de “Schaarbeeksche beek, haren naam ontlenende aan de plaatst waar zij haar begin vindt, zij werpt zich in de Zwanenbeek”. Die 

Zwanenbeek, ook nog “Cruybeekschen beek”, heet tegenwoordig Zwaluwbeek. Deze straat ligt ten zuiden van de E17 en is het begin 

van het bedrijventerrein in Kruibeke. Toch is het eerste deel grondgebied Melsele, een vergeten stukje Melsele.

Het verschil in verklaring van herkomst zit echter in het eerste deel “schaar”. In 1460 was er al sprake van “scaverbeke” en “scaver”. 

De ene verklaring houdt het op een verbastering van “des gavers” of “’s gaver”. Dit wordt versterkt door het feit dat oudere kaarten ook 

‘Gaver’ aangaven naast de Krijgsbaan tegen het Fort van Zwijndrecht. Gavers is ook de benaming van de huidige toegangswegen naar 

het Fort. De andere verklaring zegt dat “schaar” ook een stuk grond is, net voldoende voor de voeding van 1 dier.

De wijk Schaarbeek omvat naast de Schaarbeekstraat, ook nog de Nieuwlandstraat en de Slekkenstraat. De Nieuwlandstraat behoorde 

tot 1923 bij Zwijndrecht, maar werd dan overgeheveld naar Melsele. Op oude kaarten was reeds een ‘Nieuwlandwijk’ terug te vinden, 

maar ook een Grote Nieuwlandbeek.

De Slekkenstraat is een doodlopende straat en zijstraat van de Schaarbeekstraat. Ze is vooral gekend als toegangsweg naar het 

containerpark en de kringloopwinkel. Ze wordt al in de negentiende eeuw vernoemd. Een “slek” is het Beverse dialect van slak. De 

straat kan dus bij de talrijke – vooral in Melsele gelegen – dierenstraatnamen gevoegd worden.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004)

Sylveer Heyrman

“’t Schaarbeek is bijna uitgespannen,” lacht Sylveer terwijl hij 

aan de keukentafel plaats neemt en klaar zit voor zijn verhaal. 

“Ik ben geboren op het Schaarbeek in 1939. We waren met 5 

jongens en 3 meisjes en het was hard werken op de hof. Ik was 

de paardenknecht. Onderweg naar het veld plukten we appels, 

pruimen en peren. Op de akker aten we die op. In de oorlog zaten 

we in de kelder verscholen als de Duitsers voorbij trokken. Later 

waren het de Engelse soldaten. Toen de oorlog gedaan was, zijn 

de boeren hun graan op ’t fort terug gaan halen. Ons moeder, 

Magdalena De Kerf, was afkomstig van de Smoutpot. Ze had haar 

werk meer dan genoeg met haar kinderen. Onze oudste broer was 

hoofdleider van de chiro in Zwijndrecht. Met de aardbeistoeten in 

de jaren ’60 reden we mee met een trimkar. Mijn moeder zat erop 

met het Lieve Vrouwbeeldje op haar schoot. Dat was de uitbeelding 

van het gezin, afkomstig van het Schaarbeek, dat destijds het 

beeldje vond op Gaverland. Mijn vader is ons moeder gaan zoeken 

op de Smoutpot bij de familie De Kerf. Hijzelf kon niet melken 

(of wilde dat niet leren) en hij zocht een meisje dat kon melken. 

Dat is hem gelukt. In 1958 is hij uit een boom gevallen en dat is 

nooit meer goed gekomen. De meesten van de jongens hier hadden 

een bijnaam. Ik werd ‘Witte’ genoemd. Anderen waren de Piro, de 

Vines, de Gust, de Seppe… De jonge mannen van hier zijn gaan 

werken op de Ytong in Burcht of als dokwerker. Op ’t Fort van 

Zwijndrecht werd oefenmunitie afgeschoten met parachutes uit 

zijdestof. Dat gaf veel licht en wij gingen die parachutekes zoeken 

in het veld. We zijn heel lang naar de mis geweest in de kazerne 

van Burcht. Sommigen van de Smoutpot deden dat ook. En in 

de meimaand werd hier op de hof een mis gedaan. Onderpastoor 

Vanderspeeten kwam wel eens zijn beklag doen over ons 

gedrag.(lacht) We reden met de fi ets naar alle kermissen en naar 
de jaarlijkse bloemenstoet in Sint-Niklaas. We reden dan met ons 

klieksken een denkbeeldige koers en toen ik het bevel tot stoppen 

van de champetter negeerde en mijn handen in de lucht gooide, 

kostte me dat een boete, die ikzelf van mijn spaarcenten moest 

betalen.

Het serrecomplex is afgeblazen. Toen Van Moer afbrandde 

trokken ze het water uit de fortgracht. De munitie kwam bloot. 

Een visser vond een obus. Toen was ’t gedaan met vissen. Enkel 

kleiduifschieten gebeurt nog door rijke Brusselaars.

In februari verhuizen we naar Zwijndrecht, in de buurt van het 

nieuwe gemeentehuis. We zijn daar dicht bij alles en schoner 

kunnen we niet wonen. Ik loop elke dag naar de schuur bij mijn 

zaagmachine om wat te klussen en dan doe ik mijn toer over het 

erf en als ik iemand zie, dan roepen we dzjuir tegen mekaar. Zo is 

’t leven.”

Roger Maes en Martina Vercauteren.

Roger is geboren op de hof van Tuur Ryckaert die schaapherder 

was op ’t Schaarbeek. Hij is gehuwd met Martina Vercauteren uit 

Nieuwkerken. 

Roger: “We zijn hier op ’t Schaarbeek nog met 5 oorspronkelijke 

bewoners: Silveer Heyrman, Arthur Maes, Adhemar Maes, 

Honorine Heyrman en ikzelf. Er was hier geen elektriciteit. Die 

is er maar gekomen in 1953. Mijn moeder putte het water uit een 

waterput voor de kook en de was. We wasten ons eens per week in 

een zinken kuip en we sliepen met drieën op één kamer. Dat is nu 

niet meer denkbaar. In de winter zaten we totaal afgesneden van de 

wereld. De bakker kwam te voet van de Krijgsbaan om het brood 

te brengen. ’t Was hier een aardeweg en richting Es of Poenjaard 

was het één en al slijk en water. Schaarbeek was een boerengehucht 

met 6 boerderijen en een schaapherder. We hebben het hier grondig 

zien verbeteren en veranderen. In 1960 werd de straat aangelegd 

en die werd doorgetrokken rondom het fort van Zwijndrecht. 

Mijn vader (Jozef Maes) is hier begonnen met een fruit- en 

groentebedrijf. Ik en twee van mijn broers hebben dit verder gezet 

en uitgebouwd tot een groothandel in fruit en groenten. Eind van de 

jaren ’80 is de KMO-zone hier gekomen. Ibogem bouwde hier een 

verbrandingsoven en Garage André Cap was het eerste bedrijf in de 

nieuwe KMO-zone. Later kwamen de andere bedrijven. Schaarbeek 

was van de ‘Heyrmannen’ en de ‘Maesen’  Nu is het van de 

familie Van Moer.(lacht) Die wonen hier ook al zo’n 25 jaar. De 

gevangenis is bijna klaar. Er was weinig protest omdat hier enorm 

veel geld is gegeven om gronden aan te kopen. Wij hebben er geen 

schrik van. Trouwens er wordt hier al regelmatig ingebroken. Uit 
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ons magazijn werden alle sleutels van de vrachtwagens gestolen. 

Wat moet je dan denken ? Dieven waren ook eens weg met onze 

autobatterijen. Eer die opnieuw vervangen zijn ben je al enkele 

dagen verder en het werk moet voort gaan. Het mega serregebied 

komt er niet. Ik ben voor zo’n clustering maar niet in dit gebied. 

Dat moet gebeuren nabij de industrie die warmte kan leveren aan 

de glastuinbouw.

Martina: “Een buurtgevoel? Neen dat is grotendeels weg. Vroeger 

wel. Iedereen leende wel eens een paard of een ploeg van een 

ander. Je mocht je portefeuille op straat verliezen, niemand zou die 

voor zich houden. We zien onze buren wel eens toevallig in functie 

van het bedrijf of op een etentje. We zijn meer op Zwijndrecht 

gericht. Je kent dat: levend Zwijndrecht en dood Melsele. Onze 

drie meisjes liepen school in Zwijndrecht en gingen er in de 

jeugdbeweging. Ik zat vele jaren in het oudercomité van de school. 

Met de chiro van Zwijndrecht ben ik 20 jaar als kookmoeder mee 

geweest op bivak. Roger kwam dan de laatste dagen mee helpen. 

Daar hebben we heel goeie herinneringen aan. Melsele ken ik zo 

niet. Winkelen doe ik er wel als ik van mijn werk kom.

André en Bert Cap.

Garage Carrosserie Cap is  al van 1987 op ‘t Schaarbeek gevestigd.  

De zaak staat al op naam van de zoon.

“Ik loop hier maar wat rond.” lacht André. “Er zijn al eens mensen 

die hier de weg kwijt zijn en ik kan die dan wel helpen.”  

Bert:” Ik heb een takelwagen en zo haal ik geregeld ook auto’s op 

die met pech af te rekenen hebben. ’t Is eender van waar. Ik werk 

van 8 uur ’s morgens tot  19 uur ’s avonds, al wordt het soms ook 

wel eens later.”

Gabrielle Van Hove 

“Mijn man, Fons, is geboren op ’t Schaarbeek. Ik kom van Zwijndrecht. 

Toen we huwden in 1950 namen we de boerderij over van Fons zijn 

ouders.(Petrus en Blondine Maes-Meersman) Die zijn naar Kruibeke 

gaan wonen. Het was een gemengd bedrijf. We hadden veel beesten. 

Alles was nog handenarbeid. Zo reden we het aardappelveld zelf uit en 

raapten met onze handen elke aardappel op. Het was hard werken. De 

boeren uit de buurt kwamen wel regelmatig bijeen om te babbelen over 

de stiel. Iedereen wist ook alles van iedereen. Zo kwam iemand een 

wagen stro brengen en die ging met ons rond het huis kijken. We hadden 

ons woonhuis daar zelf gebouwd. Op slag werd er rond verteld dat we 

onze boerderij gingen verkopen.(lacht) We hebben een dochter, Maria. 

We verlieten het Schaarbeek in 1998 en kwamen in de Eikenlaan wonen. 

Ik kon het hier bijna niet gewoon worden. Fons wel. Ik was die vlakte en 

de openheid gewoon. Hier vielen de huizen precies op mij. Ik heb altijd 

heel graag op Schaarbeek gewoond en heb er hard gewerkt.”

Arthur Maes en Carolien Truyens

Arthur verblijft al ruim 63 jaar op ’t Schaarbeek tussen al dat groen  

de open ruimte en het vergezicht richting Poenjaard…Dat moeten 

achterlaten en die onzekerheid over wat de toekomst gaat brengen, 

knaagt aan een mens.

“Ik heb hier alles zien veranderen. ’t Was hier een boerengehucht 

met een aarden weg. In 1952 is er elektriciteit gelegd. Er kwam 

een KMO zone. Die zone was voordien helemaal groen. Nu is al 

het landelijke weg aan ’t gaan. Dat doet zeer en maakt een mens 

kwaad.”

We zitten voor dit interview in de keuken met uitzicht op het mooie 

landschap richting Poenjaard.

“Onze kinderen zijn kwaad en zeggen dat dit niet weg mag. We 

hebben er geen goed oog in. Alles is onzeker. De boerderij van de 

familie Heirbaut en de verdere landerijen zijn aangekocht door de 

gemeente op vraag van de provincie. We krijgen geen inspraak. 

Het minste dat je mag verwachten is toch een beetje respect? De 

ontwikkeling en de plannen vernemen we via de krant of zijn te 

vinden op internet. De tuinbouwzone ligt voorlopig stil. De plannen 

zijn opgeschort. Maar wat er gaat gebeuren blijft onduidelijk. 

Wees maar zeker, de plannenmakers in de provincie zitten niet stil. 

Weet je dat het hier dan ’s nachts voortdurend licht zal blijven? De 

mensen uit de Parmastraat zijn zich daar ook van bewust.“

We zien door het grote keukenraam allerlei soorten vogels: mezen, 

roodborstjes, reigers, Vlaamse gaaien, fazanten…Ook een ‘wilde’ 

kat heeft hier haar thuis gevonden en ligt in de herfstzon op het 

koertje.

“Het is hier een paradijs. Maar ik zou ons huis willen schilderen, 

onderhoudswerken uitvoeren… waarvoor ? En als ik niets doe 

komt er verval. Dan daalt de waarde van onze eigendom. Het zal 

ook niet simpel zijn om ergens anders te beginnen. Je moet je op 

iets kunnen richten en uitzicht hebben op de toekomst. Dat kan 

momenteel niet, dat is het ergste. Dat knaagt aan een mens.“

Robert De Beule en Honorine Heyrman.

Robert is afkomstig van Tielrode.  Honorine is van het 

Schaarbeek. Ze hebben  9 jaar in Tielrode gewoond maar nu 

woont Honorine hier terug.

“Enkel voor de apotheek en de voedingswinkel komen we in 

Melsele. Vroeger konden we gewoon niet door langs het fort 

en langs de Krijgsbaan was het naar Melsele heel wat omweg. 

Vandaar ook dat we meer op Zwijndrecht gericht zijn. Vroeger 

moest je goed zat zijn om door deze straat te geraken zonder natte 

voeten. (Lacht) Overal lagen plassen en was het slijk. “

De foto van Robert en Honorine nemen we in de tuin. Het is daar 

stil en van de KMO-bedrijvigheid hoor je niets.

“We hebben geen lawaaihinder en het sluikverkeer is gestopt met 

de komst van de gevangenis. Particulieren die afval brengen bij  

Ibogem verliezen hier soms wel iets van hun lading.”

Armoede buiten 
op den buiten!
Ieder jaar, in december, voert Welzijnszorg campagne om 

armoede bij ons, in de kijker te zetten. Daarvoor wordt er telkens 

de klemtoon op één armoedethema gelegd. Dit jaar gaat het over 

armoede op den buiten. Voor deze campagne slaan Welzijnszorg, 

KVLV, Landelijke Gilde, Mobiel21, Welzijnsschakels de handen 

in elkaar.

Voor de meeste mensen roept ‘den buiten’ mooie natuurtaferelen 

op. Genieten van rust midden in het groen, tussen de bloemen en 

de vogels, ver weg van alle drukte. Knus en gezellig. Den buiten, 

waar iedereen iedereen kent, moet wel de ideale plek zijn om te 

leven. 

Nochtans is er op ‘den buiten’ veel verdoken armoede en dan 

klopt het plaatje van het goede, gezellige leven niet. Juist omdat 

de mensen elkaar kennen, stappen mensen met problemen niet 

gemakkelijk naar de hulpverlening. Daardoor is armoede minder 

zichtbaar en dus vaak vergeten. En dat terwijl leven op den buiten 

zeker niet minder duur is dan in een centrumgemeente of de stad.

In de kleinere deelgemeenten zijn er dikwijls meer betaalbare 

huizen. Dit trekt mensen in armoede aan. Maar de kwaliteit 

van de woningen is meestal in verhouding. Slechte isolatie, 

geeft meer stookkosten. Daarnaast is het aanbod op de sociale 

huisvestingsmarkt beperkt en vallen veel kwetsbare mensen uit de 

boot. Werk maken van sociale woningbouw moet wel hand in hand 

gaan met goede en vlot bereikbare dienstverlening.

We zien het in onze eigen gemeente: in de kleinere deelgemeenten 

verdwijnt de buurtwinkel, de bakker, de slager, het dorpscafé. 

Postkantoor, ocmw, scholen, mutualiteiten, Kind en gezin… voor 

die diensten en voorzieningen moet je naar de centrumgemeente 

of naar een grotere deelgemeente. Voor oudere mensen of voor 

alleenstaanden met kinderen is de verplaatsing soms een probleem. 

Voldoende mogelijkheden hebben om je te kunnen verplaatsen, is 

belangrijk voor de leefbaarheid van kleinere dorpen en gemeenten. 

Niet iedereen beschikt over een wagen. De bus brengt mensen wel 

van en naar grotere steden, maar de verbindingen zijn vaak beperkt. 

Een belbus blijkt jammer genoeg niet altijd soelaas te bieden. 

Diensten en voorzieningen zijn net die plaatsen waar mensen over 

koetjes en kalfjes kunnen praten, waar ze een sociaal netwerk 

kunnen uitbouwen. Een zwakker sociaal netwerk verhoogt de 

kansen op vereenzaming en sociaal isolement.

Vanuit deze campagne zal Welzijnszorg met 4 vragen naar minister 

Lieten stappen:

1.Toegankelijke diensten in elke gemeente. Mensen in armoede 

hebben nood aan toegankelijke dienstverlening. In landelijke 

gemeenten komen de moeilijkheden door de afstand tot diensten 

extra naar voren. Dit is voor mensen in armoede en mensen met 

een beperkte mobiliteit een grote drempel.

2.Basismobiliteit voor mensen in armoede. Veel mensen in 

armoede op het platteland zijn vervoersarm. Door beperkte 

mobiliteit blijven heel wat openbare diensten en maatschappelijke 

rechten buiten hun bereik. Het openbaar vervoer speelt daarbij een 

belangrijke rol. Een zorg voor vele mensen.

3.Middelen in het plattelandsfonds specifiek voor kwetsbare 
groepen. Plattelandsgemeenten hebben nood aan extra 

ondersteuning en financiering. Zij kampen met lage inkomsten 
en grote noden. De Vlaamse Regering wil deze gemeenten via 

het plattelandsfonds steunen. Ook de aandacht voor kwetsbare 

groepen moet met steun van dit fonds groter worden.

4.Uitbreiding van het betaalbaar, kwalitatief woningaanbod. 

Het recht op wonen blijft voor veel mensen in armoede dode 

letter. Onbetaalbare huizen, woningen van slechte kwaliteit, 

discriminatie op de huizenmarkt. Daarom vraagt Welzijnszorg een 

uitbreiding van de sociale huurwoningen, een echte huursubsidie 

voor mensen die de wachtperiode moeten overbruggen. Sociale 

verhuurkantoren moeten door de overheid gestimuleerd worden.

Iedereen kan meedoen en de petitie tekenen, eventueel via de 

website van Welzijnszorg.

In Melsele is er terug een “Soep op de Stoep” tvv Welzijnszorg. 

Op zondag 8 december kun je verse soep komen proeven, tegen 

een vrije bijdrage. Of je kunt een potje soep kopen… een zondag 

waarop je zelf eens niet moet koken. KWB en -vrienden zetten 

hun beste beentje voor in de poort bij bakker Van Hoorick en 

bakker Verstraeten. Zo steun je Welzijnszorg.

Reinhilde Ryckaert

“Ik lees in Bombardon over het leven van 

alle mogelijke wijken in Melsele en ik dacht: 

Schaarbeek zijn ze toch niet vergeten zeker? 

Goed dat het er toch van gekomen is want 

Schaarbeek bestaat nog wel echt!

Ik ben van de ene uithoek van Melsele (Smoutpot) naar de andere uithoek verhuisd 

toen ik trouwde. Bedoeling was toen om rustig te gaan wonen. Het was hier een 

kleine straat, veel groen, een zandweg nog…in 1987. Maar daar kwam later 

verandering in. Het zwaar verkeer kwam voorbij ons deur en we verloren zelfs een 

stuk van onze voortuin. Het werd hier ook een sluikweg voor het verkeer dat van 

Haasdonk kwam en hier de oprit nam van de E17. Ik kon bij momenten niet van 

de hof. Die drukte was wel even wennen. Gelukkig zijn hier wel dezelfde mensen 

gebleven met de families Heyrman en Maes.

Sylveer en Roger staan soms uren te babbelen op straat. Ze maken altijd tijd. Bij 

Sylveer Heyrman kan ik altijd terecht als er wat scheelt. Ik ga mijn naaste buren 

echt missen als ze verhuizen. Als je zo goed overeen komt is dat een geruststelling. 

Ben je weg, dan houden de buren een oogje in ’t zeil. In onze straat strandden 

wel eens vakantiegangers met panne die dan van de E17 komen. We verwijzen 

die door naar garage Cap. Een Spaanse vrachtrijder reed zich vast in het zand bij 

de heraanleg van het kruispunt met de Krijgsbaan. Iedereen kwam helpen met de 

schop. Het buurtgevoel is misschien niet meer zo intens als vroeger, maar het is 

er nog. Ik kwam van Melsele en ben, in tegenstelling tot de andere buren, heel de 

tijd op Melsele gericht gebleven: het uitgaan, de verenigingen, het schoolgaan, 

winkelen…Ik woon hier heel graag. 



Collegezittingen 

gemeente Beveren
3 september

- Sasha Weemaes, Belgisch wielerkampioen op de weg bij de 

nieuwelingen en Belgisch kampioen tijdrijden, zal worden 

gehuldigd door de gemeente. Hij kreeg al een artikel in onze editie 

van september.

9 september

- Naar aanleiding van de organisatie van een strapdag wordt 

de Sint-Elisabethstraat ter hoogte van de O.-L.-V. van 

Gaverlandschool verkeersvrij gemaakt op 20 september. Op een 

strapdag gaan kinderen al stappend of trappend naar school. De 

auto blijft dus aan de kant met als gevolg meer veiligheid op de 

schoolroute en aan de schoolpoort.

23 september

- Besparingen alom, ook in Beveren. Het college besliste dat er in 

2014 geen aankomstrit in lijn van de Baloise Belgium Tour wordt 

georganiseerd in Beveren. Voor 2015 en de volgende jaren moeten 

eerst de budgetbesprekingen wordt afgewacht.

- In 2014 worden wel de European Summer Games van de Special 

Olympics in Beveren georganiseerd. Een werkgroep krijgt meteen 

de taak om dit project uit te werken en de kosten binnen het budget 

van 8.000 euro te houden.

Vos gezien in de aardbeienlaan

Op 22 oktober om 6.30 uur in de vroege ochtend 

werd een vos opgemerkt in de Aardbeienlaan. Reintje 

kwam van een oprit gelopen en spoedde zich richting 

Cortewalle. Volgens getuige was het een prachtdier. 

Melseels talent: 
Karen Dierickx

Een mailtje met de vraag  of we aandacht konden schenken aan haar nieuwe boek 

‘De Grote Verliezer’ in Bombardon, en dat ze een geboren en getogen Melselenaar 

is, dat was genoeg om ons verwonderd te doen opkijken. Een schrijfster van 

Melsele die al enkele boeken heeft geschreven? Zo dik zijn die niet gezaaid. Dus: 

op interview!

In het begin van ons gesprek steek ik van wal in ‘mooi’ Nederlands, dat lijkt me 

aangewezen om met een schrijfster te converseren. Karen antwoordt eveneens in 

Standaard Nederlands. Tot ik vraag waar ze juist vandaan komt.  ‘Van de Laun’, 

komt er in plat Melseels uit. Dat gaat er toch zo rap nog niet uit.

Ik ben van de Van Puymbroecklaan, de ‘Laun’. Mijn ouders Herman Dierickx 

en Jeanine De Nocker zijn ook van Melsele. Ik ben hier naar de lagere school 

geweest, en volgde middelbaar onderwijs in Sint-Niklaas.

Las je veel als kind?

Van jongs af was ik een veellezer. Ik  was als kind lid van de Lemniscaat-club 

(Lemniscaat is de uitgeverij van o.a. Thea Beckman, schrijfster van ‘Kruistocht in 

spijkerbroek’).  Die gaven ook een krantje uit, je kon je favoriete auteurs een brief 

schrijven, en dat heb ik ook een keer gedaan. Ik wist al heel jong dat ik schrijfster 

wilde worden. 

Zit schrijven bij jullie in de familie?

Niet echt. Ik heb wel een nonkel, Guy De Nocker, die maar elf jaar ouder was dan 

ik. Hij heeft als kind ook verhalen geschreven, en ik als enige van de neefjes en 

nichtjes mocht die lezen.  Misschien heeft dat een rol gespeeld? Ik begon zelf met 

korte verhaaltjes waarin  de personages van mijn eerste leesboekjes meespeelden. 

Ik heb die allemaal bewaard.

Hoe ben je dan echt als beroep schrijfster geworden?
Ik heb voor vertaler-tolk gestudeerd, en ook enige tijd les gegeven. Maar toen kreeg ik rugklachten. 

Een ‘gewone’ job ging niet meer. Schrijven kan je op je eigen tempo, zittend of desnoods liggend.

Waarom schrijf je juist jeugdboeken ?  

Dat is eigenlijk gekomen door de Vlaamse Filmpjes.  Ik las in de krant dat er een wedstrijd was, de 

John Flandersprijs voor het beste Vlaamse Filmpje. Ik won de hoofdprijs, en zo was ik vertrokken 

voor en reeks van negen Vlaamse Filmpjes.   Ik ben daar dan in voortgegaan.

Voor welke leeftijd schrijf je?
Dat weet ik niet op voorhand. Er komt een verhaal in je op, je schrijft het, en dan vraagt de uitgeverij 

voor welke leeftijd het is. Meestal komt de leeftijd van het hoofdpersonage ongeveer overeen met de 

leeftijd van de potentiële lezers.  Toen ik het boek ‘De grote verliezer’ schreef, was ik zelf Margrietje, 

het hoofdpersonage. Het was of het verhaal zichzelf vertelde. Ik zie de dingen dan voor mij gebeuren. 

Hoeveel tijd besteed je aan schrijven?

Als ik echt aan een boek aan het schrijven ben, zie ik het als een dagtaak. Nadat de kinderen naar 

school zijn en alles is opgeruimd, rond 9 uur, begin ik te schrijven. En dan schrijf ik door tot 15u, dan 

haal ik de kinderen van school. Als ik ’s avonds niet te moe ben, schrijf ik verder. 

Je boek ‘De grote verliezer’ speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog. Waarom  die periode? 

Dat is zeker niet omdat het volgend jaar 100 jaar geleden is dat die oorlog begon. Ik was daar al veel 

eerder mee bezig.  Een van de Vlaamse Filmpjes, ‘Wardje en Singh’ gaat over een gasaanval in de 

Eerste Wereldoorlog en mijn vorige boek, ‘Mijn mooiste zomer’ speelt zich af in de periode juist voor 

die oorlog.  Binnenkort, in november verschijnt hiervan het tweede deel.  

Bij de Eerste Wereldoorlog denken de meeste mensen vooral aan de loopgraven, de slagvelden van 

de Westhoek, de IJzer. Maar buiten het front ging het gewone leven verder, met de nodige problemen.  

En daarover vertel ik.

Een groot deel van het boek is gesitueerd in Melsele. In hoeverre klopt hetgeen je schrijft?

Er zijn verwijzingen naar gekende plaatsen, zoals Gaverland, maar de gebeurtenissen en de 

personages zijn fictief. Al heb ik sommige personages de namen gegeven van gekende Melseelse 
mensen van nu: meester Sidon, juffrouw Cecile, zuster Christiane..  

Er zit blijkbaar ook een stukje familiegeschiedenis in het verhaal?

Ik had in een oude doos foto’s gevonden van mijn overgrootvader, Alphonse Dierickx, die soldaat 

was in die oorlog. Hij werd naar de fortengordel gestuurd. Toen die forten werden gebombardeerd, is 

hij naar Nederland gevlucht, waar hij door de Nederlanders krijgsgevangen werd gemaakt. Nederland 

was immers neutraal. Daarom werden Belgische soldaten ontwapend en opgesloten in kampen, zodat 

ze niet terug naar het front konden, en Nederland betrokken zou raken.  Hij heeft zo’n vier jaar in 

zo’n krijgsgevangenkamp gezeten, dat waren houten barakken, met amper verwarming, niet direct 

een plezierverblijf. Maar ze werden wel goed behandeld. Ondertussen zat mijn overgrootmoeder, 

Emérance Stoop, wel alleen thuis, zwanger van hun eerste kind.  In november beviel ze van Achiel, 

mijn grootvader. Brieven schrijven was moeilijk want er was een strenge censuur. Toch  stuurde 

Emérance geregeld foto’s van haar en haar zoontje, om te tonen hoe hij groeide.  Ik heb het verhaal 

van mijn grootouders in het boek verwerkt, maar het is niet het hoofdverhaal. 

Heb je verder veel onderzoek moeten doen?

 Voor de  algemene historische feiten ben ik naar het archief van Beveren geweest, maar ze zijn nog 

maar juist begonnen om deze periode te ontsluiten. Dus er is waarschijnlijk nog veel meer bruikbaar 

materiaal, maar dat is dan misschien voor een volgend boek. Er is natuurlijk heel veel geschreven 

over de Eerste Wereldoorlog.  Ik heb veel boeken gelezen en thesissen. Wat heel interessant is, zijn 

de oorlogsdagboeken. Bv. die van Viriginie Loveling zijn heel erg de moeite, en ook die van Karel 

Van de Woestijne.  Hopelijk  komt er nu met die herdenking nog  veel informatie naar boven : 

brieven, foto’s en oude documenten. 

Hoe gaat het verhaal? En is het niet te zwaar voor kinderen?
Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van een meisje van elf, Margriet. Op een dag in 

augustus beginnen de klokken plots te luiden: het is oorlog. De dag erop vertrekt haar vader. Dan 

horen ze kanonnengebulder in Antwerpen. Er gebeurden hier niet echt vreselijke dingen. Het was 

vooral onzekerheid, wachten op nieuws. Toen dan Antwerpen onder vuur kwam te liggen en op  10 

oktober in handen van de Duitsers viel, vlucht het gezin naar Hulst. Daar worden ze samen met vele 

andere vluchtelingen in scholen en kerken opgevangen. Er zit ook humor in het boek. Margrietje 

heeft tweelingbroers en die twee kibbelen vaak. Kinderen kijken ook onbevangen naar absurde 

regels en maatregelen.  Zo moesten bijvoorbeeld alle bomen  omgehakt worden  Of je mocht geen 

rood, geel en zwart tegelijk dragen. Of je mocht geen Engelse of Franse liedjes zingen. 

Het boek speelt zich af in de jaren 1914 en  1915. Toen moest het zwaarste nog komen. Dat is 

misschien voor een volgend boek, als dit een succes blijkt te zijn. 

Vanwaar de titel ‘De grote verliezer’?
De titel ‘De grote...’ verwijst naar ‘De Grote Oorlog’. Margrietje is eigenlijk de grote verliezer. Ze 

verliest haar zusje, haar vrijheid en huis (als ze op de vlucht moeten), en haar zelfbeeld .

Maar ze is ook een levendig personage: mijn oudste dochter is heel geïnteresseerd in het boek. 

Toen ik nog aan het schrijven was, vroeg ze telkens ’s avonds: “Wat gaat er nu met Margrietje 

gebeuren?’ Dan vertelde ik haar telkens een stukje van het verhaal. In haar spelletjes vernoemt ze 

ook voortdurend Margrietje.  Nu is ze zelf ook een boekje aan het maken. Ze maakt tekeningen, en 

laat dan plaats over voor tekst, die ze me dan dicteert, want ze kan nog niet schrijven.  Dat belooft!

De herdenkingsactiviteiten over de eerste wereldoorlog beginnen volop. Ben je er bij 
betrokken?

 Ik krijg veel aanvragen voor lezingen in scholen en bibliotheken.  Het is wel belangrijk voor de 

promotie van je boeken dat je zo’n lezingen geeft.  Gewoon een boek schrijven en denken ‘Dat is 

het nu’, zo werkt dat niet. Op 3 november zit ik op de Boekenbeurs, dan geef ik een lezing over het 

boek. De laatste tijd ben ik vooral met die dingen bezig. Maar eigenlijk wil ik graag weer beginnen 

schrijven…

We wensen Karen nog heel veel succes met haar boek ‘De grote verliezer’, en het  volgende boek dat 

ook op stapel staat, en met haar verdere schrijverscarrière. Meer info over Karen Dierickx en haar 

werk vind je op http://karendierickx.wix.com/karendierickx of op haar Facebookpagina. Karens 

boeken zijn verkrijgbaar in de boekenwinkel (De grote verliezer, Een teken van leven en binnenkort 

Wat niemand weet) of anders in de bibliotheek (De mooiste zomer van mijn leven).

AR

De gemeenteraad besliste
24 september

- Celine Van Geertsom en Pastoor Anton Sabot krijgen elk 

een straat in Melsele. In de toekomstige verkaveling tussen 

de Van Puymbroecklaan en de Dijkstraat ligt momenteel de 

Berghoekwegel. Die wegel zal een volwaardige straat worden 

met een zuidelijke en noordelijke uitbreiding. De zuidelijke 

verkaveling wordt ontwikkeld door de huisvestingsmaatschappij, 

het Waas samenwerkingsverband Interwaas en het OCMW van 

Beveren. Deze zal de naam van Celine Van Geertsom dragen. Het 

noordelijke gedeelte is een private verkaveling, waar de gekende 

pastoor zijn naam aan zal verbinden.

Celine Van Geertsom woonde gans haar leven in Melsele en was 

sterk sociaal geëngageerd. Professioneel was ze vroedvrouw en 

hielp in meer dan 5.800 bevallingen. Daarnaast was ze actief bij 

het KAV (nu Femma) en hielp ze, als lid van het Rode Kruis, bij 

diverse rampen, waaronder de watersnood in 1953.

Pastoor Sabot was 20 jaar pastoor in Melsele tussen 1961 en 1981. 

Hij stichtte verschillende jeugd –en sportverenigingen, zoals de 

fotoclub Lichtkunst, het Melseels Orgelcomité en Jeugdhuis Djem.

- Het voorstel van oppositiepartij Groen-sp.a tot het inrichting 

van fietsstraten in Beveren viel in goede aarde bij schepen van 
mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). Concreet kwam daarbij, als 

eerste project, de Kloosterstraat in beeld tussen de Kasteeldreef en 

de Kallobaan. Het college ging dit verder uitwerken.

Quiz voor 11 11 11
‘Ik kook van woede: er is genoeg voedsel en toch is er honger.’

Met deze slogan in het achterhoofd, gaan op heel wat plaatsen 

in Vlaanderen groepen aan de kook voor 11 11 11, om het grote 

onrecht van de honger in de wereld aan te kaarten.

Ook bij ons zijn er dit jaar weer een hele resem activiteiten 

gepland in het kader van de actie 11 11 11. Sinds vorige week 

vind je die mooi opgelijst op de broodzakken bij de warme 

bakker. 

In Melsele wordt er ten voordele van 11 11 11, terug een quiz 

georganiseerd in de Vrije Basisschool, Sint-Elisabethstraat, op 

zaterdag 16 november te 20u.

Groepjes tellen maximaal 6 personen, minder mag ook.

Deelname: 15euro per groepje.

Iedereen die graag quizt is welkom.



In de lens: allemaal contente mensen.

Het jaarmarktgebeuren 2013 was een topper, dankzij ‘opgetalloord’ en de koers ! 

Het waren allemaal contente mensen en winnaars. Kunnen we stellen dat dit voor 

Melsele het topgebeuren van het jaar was ?  



Dit huis, langsheen de Grote Baan vlak bij de 

verkeerslichten, is piepklein en gebouwd heel ver terug 

in vorige eeuw. De lezer heeft er mogelijks geen weet 

van want je bent er zo voorbij of het zit verstopt achter de 

lange rijd wachtende auto’s. 

Het huisje behoorde toe, samen met het grote hoekhuis 

van “Baby Vanille”, aan de familie Geerts. Deze 

bescheiden woning werd gehuurd door Bertha Maes, 

die een hoge leeftijd bereikte. Nadien is heel de hoek 

met het huisje in één lot verkocht en binnenin grondig 

gerenoveerd. Er kwam een kapsalon. Van buiten lijkt het 

nog een kabouterhuisje maar binnenin is genoeg ruimte. 

Gezellig en mooi. ‘Davido’ werd de naam.

“Ik bladerde in de gele gids op zoek naar een mooie naam 

voor mijn zaak want ik wou het niet zomaar kapsalon 

Christel noemen. Dat is te gewoon en te klassiek. 

Ik stootte op kapsalon Davido. Dat is het geworden; 

bescheiden maar schoon. Sommige cliënten vragen me of 

mijn man soms David heet…Niets daarvan.”

Christel Troubleyn, de vriendelijke kapster, woont in de 

Jan Bekenshoek en fietst vandaar elke dag naar haar 
passie. Dat is niet ver. Haar fiets staat aan de gevel.
“Ik huur dit huis al sinds 1987 en ik doe mijn job met 

heel veel inzet en passie. Wat de eerste twintig jaar mijn 

beroep was is nu mijn hobby geworden en ik hoop het op 

die manier nog 20 jaar verder te doen. Ik ben echt heel 

tevreden met al de cliënten die ik heb, zowel vrouwen als 

mannen.. ’t Is echt heel vriendelijk dat je het geveltje komt 

fotograferen voor in de dorpskrant. Moet ik soms mijn fiets 
wegzetten?”

De fiets hoeft niet weg. Hij hoort erbij, ook als teken dat de 
kapster bezig is met haar hobby. Met veel plezier.

Jeugdhuis Djemagenda.

16 november: 

Welcome to Djemrock 4

24 december: Kerstavond.

31 december: Oudejaarsreceptie 

met een gratis vat. Djem is open 

vanaf 00.30uur.

1 januari 2014: Nieuwjaarsfuif.

Leve het VP !
De nachten worden weer wat langer, de warme chocomelk dampt terwijl je voor de kachel -soms vruchteloos- probeert op te warmen en de 

handschoenen en mutsen worden weer bovengehaald. De herfst en winter hebben zo hun charme, maar terwijl mijn handen opwarmen aan mijn tas 

chocomelk denk ik toch graag terug aan de zomer. En bij het bekijken van de foto’s, hou ik even halt bij de groepsfoto van het vp-kamp. Want het mag 

gezegd worden, het was weer een bom van een week in Dilsen-Stokkem! 

Een leuk moment tijdens deze 7daagse is toch steeds de aankomst van de kinderen, en niet alleen zij maar ook hun ouders lopen nieuwsgierig door de 

lokalen, de keuken, de refter en het tentenplein. De kinderen zwaaien hun ouders vaarwel –en die ouders vinden het afscheid vaak moeilijker dan hun 

kroost- en dan kan de pret beginnen. De eerste spelletjes worden gespeeld en daar krijg je natuurlijk enorm veel honger van. De kookies toverden elke 

dag een fantastische maaltijd uit hun koksmuts, heerlijke spaghetti, zelfgesneden frietjes, 30 kilo stoofvlees, 140 broden, plateaus vol toespijs, omelet 

met spek en klassiekers zoals rijst met curry en kippenblokjes en spinaziepuree met fishsticks. 
De leidsters en leiders hadden weer hun best gedaan om originele spelletjes in elkaar te knutselen. Zo hoorden wij kindergelach tot in onze keuken 

wanneer de jongsten speelden op de bash met bruine zeep en zwommen in het zelfgemaakt zwembad. De meisjes en jongens van het 5e en 6e leerjaar 

deden ons enorm lachen met hun ‘Johnny en Marina’-middag. De kleinsten gingen op zoektocht in het grote bos naar de verdwenen beesten in de zoo, 

dit was een spannende tocht die gelukkig afliep met een blij weerzien tussen de circusbaas en zijn dieren! De oudsten trokken zich geregeld terug in hun 
gezellige hoekje met gesjorde banken, naast het ‘bummen’ gingen ze ook kajakken in Durbuy! Het 1e en 2e middelbaar sloten zichzelf 12 uur lang op in 

hun tent voor een 12-urenspel, een klassieker in het speelpleingebeuren. 

Als je naast deze verhalen de foto’s legt merkt iedereen dat de invasie van 57 enthousiaste kinderen, 17 gemotiveerde leiding en 6 kookies in ‘De Kalei 

2’ niet onopgemerkt voorbij is gegaan!  

Via deze sympathieke dorpskrant willen wij ook meedelen dat er volgend jaar weer 7 nieuwe leiders en leidsters de ploeg zullen versterken en wij 

volgende zomer de kleutertjes terug kunnen ontvangen. 

Trotse VB’s van VP Melsele 

Anouk en Maxim 

Nieuws en groeten vanuit Australië. Beste lezers van Bombardon,

Ondertussen wonen we anderhalf jaar in Australië. Dankzij 

de redactie van Bombardon kunnen wij het reilen en zeilen in 

Melsele op de voet blijven volgen, waarvoor dank.

Wij stellen het hier zeer goed. Niettegenstaande er hard gewerkt 

moet worden, genieten we met volle teugen. Australië heeft 

immers vele troeven. Het is een speelparadijs voor Floor en 

Miel, die ondertussen al een aardig mondje Engels spreken. Het 

klimaat is fantastisch en de natuur wonderschoon. Je kan hier 

wandelen in het regenwoud of kuieren aan het strand, puffen in 

de woestijn of verwonderd staren naar de walvissen, de dolfijnen, 
schildpadden, kangoeroe’s, koala’s, dingo’s en zoveel meer. Af 

en toe krijgen we wel bezoek van een spin in huis of passeren 

we een kleine slang op onze weg, maar dat nemen we er bij met 

plezier. Een dikke TJEUR van de Melselenaars down under !

Hanne, Floor,Miel en Joris.( Jorisdemeulenaere.h@gmail.com)

Bombardon heeft een Melseels karakter: sociaal, 
ongegeneerd, mild, toegewijd, gastvrij en breeddenkend.

	 	 Gevleugeld
Albrecht Rodenbachlaan - Hugo Verriestlaan 

Schrijversgewijs zetten we onze tocht verder door de wijk 

‘t Wit Zand’. De Hugo Verriestlaan en de Albrecht Rodenbachlaan 

omsluiten, samen met de Kalishoekstraat en de Bergmolenstraat, 

de ‘schrijverswijk’. Is dit de reden om deze twee straten samen 

op te nemen in dit nummer van Bombardon? Het zou een 

mogelijkheid kunnen geweest zijn. De echte reden is echter 

te vinden in het feit dat Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach 

ideologisch nauw verbonden waren.

Hugo Nestor Verriest was een Vlaams priester, dichter, schrijver 

en redenaar. Hij was een van de belangrijkste bevorderaars van 

de politieke Vlaamse Beweging. Albrecht Rodenbach liep school 

in het Klein Seminarie van Roeselare. Daar werden hij en zijn 

medeleerlingen begeesterd door de priester-leraar Hugo Verriest, 

zelf oud-leerling van Guido Gezelle . Verriests pleidooi voor 

een katholieke Vlaamse Beweging sloeg aan bij de 18-jarige 

Rodenbach en zijn medeleerlingen. We zien dus met Guido 

Gezelle (1830-1899) een evolutie starten die via Hugo Verriest 

(1840-1922) tot Albrecht Rodenbach (1856-1880) voor de 

Vlaamse Beweging bepalend zal zijn.  

Geïnspireerd door Hendrik Consciences roman “Kerels van 

Vlaanderen” over de familie Blauvoet raakten de Roeselaarse 

leerlingen in de ban van de kerelsromantiek. Voor het jaarlijkse 

schoolfeest toondichte Rodenbach “ het lied der Vlaamsche 

zonen” met de gekende strijdkreet “Vliegt de blauwvoet, 

storm op zee”. Deze actie was de start van de zogenaamde 

“Blauwvoeterie”. Nadien dachten velen dat het woord blauwvoet 

verwees naar de symbolische benaming voor een jan-van-gent of 

de blauwvoetgent, een vogel die men slechts zag vliegen bij storm 

op zee. Daarom houdt de hand van Albrecht Rodenbach een grote 

vogel vast op zijn bronzen standbeeld in Roeselare. Voor velen 

zal hij bekend blijven als een held van de studentenbeweging en 

inspirerend voor de KSA beweging.

HET LIED DER VLAAMSCHE ZONEN - 
gezeid De Blauwvoet.
„Nu het lied der vlaamsche zonen,
nu een dreunend Kerelslied,
dat in wilde noordertonen
uit het diepste ons herten schiet.
.Herhaal.
Ei ! het lied der vlaamsche zonen,
met zijn wilde noordertonen,
met het oude vlaamsch Hoezee :
Vliegt de Blauwvoet — storm op zee !” 

‘t Wierd gezeid dat Vlaanderen groot was,
groot scheen in der tijden wolk,
maar dat Vlaanderland nu dood was
en het vrije Kerelsvolk. (+ nog 6 strofen) 

 

Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach

In de 
Vitrien
               Grote Baan 206



Samen sterk: KLJ

Uw verslaggever was ooit zelf in de KLJ, de Katholieke Landelijke Jeugd. De jeugdbeweging, die 

voordien BJB heette.  Ergens eind jaren ’70 van vorige eeuw, bestond ze uit twee delen: KLJ en 

Jong-KLJ, (de -16-jarigen) en was ze gemengd! De oudste groep kwam samen op vrijdagavond in 

de bovenzaal van jeugdhuis Djem. Na de ‘vergadering’ gingen we een pint drinken beneden in het 

jeugdhuis. Daar zaten KLJ-ers en Chiromeisjes en –jongens broederlijk en zusterlijk samen. De 

hoofdleider van de Chirojongens, Danny Van Mullem en hoofdleidster van KLJ, Marleen Van de 

Vijver waren zelfs (en zijn nog steeds) een koppel. 

KLJ: wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?

Een interview met leiders Pieter De Graef, Edith Ryckaert en volwassenbegeleider Mieke Hulin. 

Ontstaan (informatie van de website van KLJ nationaal)

De KLJ of Katholieke Landelijke Jeugd is ontstaan in 1927, toen er vanuit de bestaande Boerenbond 

(Landelijke Gilde) en Boerinnenbond (nu KVLV) de nood werd gevoeld aan een aparte vereniging 

voor jonge landbouwers, of kinderen van landbouwers. Dat werd de Boerenjeugdbond (BJB).  

Waar in het begin de nadruk lag op vorming en ontplooiing werd, na de tweede wereldoorlog ook 

ontspanning een van de doelstellingen van BJB. In 1965 werd, omdat steeds minder leden ook echt uit 

landbouwersgezinnen kwamen, gekozen voor een nieuwe naam: Katholieke Landelijke Jeugd. 

Hoe lang bestaat KLJ al in Melsele? 

In Melsele waren ze er heel vlug bij: al vanaf 1926 werd er gestart met een jongerenwerking naast 

Boeren- en Boerinnenbond. In 2001 werd het 75-jarig jubileum van deze jeugdvereniging gevierd. Dus 

KLJ Melsele bestaat al  36 jaar langer dan Chiro Melsele. 

Hoe is KLJ Melsele georganiseerd? 

Vanaf 2000 zijn er in KLJ nationaal 5 leeftijdsgroepen. Maar wij beperken ons tot drie: Piep (-10), 

Jong (11 tot 16) en Oud (+16). Onze leidingploeg telt 11 leden, hoofdleider is Jeroen Janssens. Dan 

zijn er twee volwassenbegeleiders, Mieke en haar man Karel. De helft van onze leidingploeg zijn 

studenten, de andere helft werkt.

Hoeveel leden telt KLJ? En hoe trekken jullie nieuwe leden aan?
Momenteel tussen de 60 en 70. Vorig jaar hebben we een uitgebreide ledenwerving gedaan. In iedere 

brievenbus van Melsele hebben we een ballon gepost, in totaal zo’n 3000. Het heeft ons een ganse 

nacht werk gekost. Maar we hebben hiermee toch wel wat extra (vooral jonge) leden aangetrokken. Dit 

jaar deden we een flyeractie. 
Wat willen jullie bereiken met KLJ?
Doordat onze groepen niet zo groot zijn, kunnen we een persoonlijke band opbouwen met onze leden. 

Ieder kind moet de kans krijgen zich bij ons te ontplooien. Ouders appreciëren deze persoonlijke 

aanpak. We hebben ook regelmatig contact met de ouders. Om de twee maanden komen we wel eens 

langs. Zeker bij de jongste leden is dit belangrijk.  Maar de hoofdbedoeling is natuurlijk dat kinderen 

zich in het weekend kunnen ontspannen, samen met leeftijdsgenoten. 

Wat voor soort activiteiten doen jullie?

Dat is heel divers: we doen groepsspelen, competitieve spelen, dagtochten, maar we gaan ook al eens 

zwemmen, of bowlen. Een aantal van die activiteiten zijn per groep, een aantal met de groepen samen.

We gaan ook ieder jaar op kamp, met de groep van + 11jaar. Dat is altijd redelijk zwaar, met de fiets, 
en slapen in tenten. Daarom gaan de jongsten nog niet mee, zij gaan een keer per jaar op weekend. 

Ook aan de sportmarathon doen we telkens mee, en aan voetbaltornooien tegen andere KLJ-afdelingen.

Zit er ook een maatschappelijke engagement in jullie werking?
Jaarlijks is er nationaal een thema, zoals in de meeste jeugdbewegingen. We proberen dat toch een 

beetje in onze werking te integreren. We organiseren mee een quiz waarvan de opbrengst naar een 

project in Senegal gaat.  Een aantal thema’s zoals relaties, seksualiteit, Noord-Zuid-verhouding komen 

ook aan bod in onze werking. 

KLJ heeft negen ‘speerpunten’: vier inhoudelijke (i.e. solidariteit, relatievorming, platteland, pastoraal) 

en vier methodische speerpunten (i.e. jonge mensen bij elkaar brengen, standpunten innemen over 

maatschappelijke thema’s, sport, spel & ontspanning en cultuurwerking).

Deze zomer hebben jullie een sportfeest gehad. Vertel er eens wat over.
Die traditie van sportfeesten bestaat al heel lang. Een aantal activiteiten zoals vendelen, wimpelen met 

tamboer of met muziek passen in een zeer lange traditie. Ook de ‘bondsreeks’, een reeks ritmische 

oefeningen op muziek bestaat al heel lang. Verder wordt er aan atletiek gedaan, touwtrekken, piramides 

maken. Een jury beoordeelt de prestaties. Dat sportfeest valt ook altijd in volle zomervakantie. Elke 

zomer worden er per provincie een paar sportfeesten georganiseerd. Deze keer was het onze beurt, op 

4 augustus op de wei van D’Hollander in de Hennenneststraat.  We moesten een openingsact in elkaar 

steken. Het was een combinatie van vendelen, wimpelen en dans op muziek van Linkin Park. Het viel 

erg in de smaak. Er waren 800 deelnemers en 750 toeschouwers.  We hebben zelf 4 bekers gewonnen. 

Is er verder nog een regionale werking binnen KLJ?
We zijn onderdeel van het gewest Beveren, waar ook Temse-Velle, Vrasene, Bazel en Kruibeke deel 

van uitmaken. Samen met hen hadden we dit jaar een groot -16-spel op de Ster. De kadervorming 

gebeurt op provinciaal niveau.

Waar zijn jullie lokalen?

We hebben eigenlijk maar één vast lokaal: boven achteraan in het jeugdhuis Djem. Maar we kunnen 

voor onze jongere groep ook een lokaal beneden gebruiken. Meestal wisselen we af: een groep binnen, 

en een groep die een buitenactiviteit doet. Als het weer het toelaat natuurlijk. Nu de lokalen van de 

Chiromeisjes leeg staan,  kunnen we daar over beschikken. Maar die zijn wel heel bouwvallig. We 

hebben een verbouwingsdossier ingediend. 

Wat is het verschil met een jeugdbeweging als Chiro?
Wij hebben die extra zomerwerking met de sportfeesten. In onze +16-werking kunnen jongeren ook 

langer gewoon als lid in de jeugdbeweging blijven. Ze kunnen zelf kiezen of ze in de leidingploeg 

komen. Natuurlijk proberen we te vermijden dat iemand een groep leidt, waarvan de leden ouder zijn 

dan hij of zij zelf.

 We zijn een kleinere jeugdbeweging. We hechten ook heel veel belang aan kadervorming. Dit merk je 

ook in onze werking. 

Hoe komen jullie aan financiële middelen?
Naast onze subsidie en het lidgeld hebben we een aantal vaste activiteiten om geld bijeen te krijgen. 

In november doen wij een mandarijnenslag en in maart, april verkopen we wafels of koekjes. Met de 

verbouwingen in het vooruitzicht hebben we de laatste drie jaar altijd geprobeerd om zoveel mogelijk 

geld opzij te zetten.

Hebben jullie een uniform?

Alleen het sjaaltje (rood met witte opdruk) is verplicht. We hebben ook een T-shirt, en een trui, maar 

dat mogen ze zelf kiezen. 

Werken jullie samen met andere verenigingen?

Ja, zeker met de Landelijke Gilde, KVLV maar ook met KWB. Mensen van die verenigingen zijn 

komen helpen om voor ons sportfeest de tent op te zetten en op de dag zelf mee te helpen in drank- en 

eettentjes, op de parking, enz., waarvoor we hen zeer dankbaar zijn. Wij zelf  hebben de Landelijke 

Gilde al eens geholpen om hun quiz in elkaar te steken en met KWB doen we een gezamenlijke 

dropping. KWB is natuurlijk ook geïnteresseerd in nieuwe jonge leden. 

Volksdansen jullie nog altijd?

In aanloop naar een sportfeest gebeurt dat nog wel eens, maar niet zoveel. Meestal dansen we op 

hedendaagse muziek.

De laatste vraag was geïnspireerd door een nostalgische opstoot bij uw reporter.. 

Wie graag meer wil weten over KLJ Melsele kan alle informatie vinden op hun website: 

www.kljmelsele.be . Op 22 september is de nieuwe werking begonnen, nieuwe leden zijn nog steeds 

hartelijk welkom. 

(AR)

De snelste duiven van Beveren zitten in Melsele

Jos Weekers, snelste duif op Quiévrain.

Jos heeft de snelste duif van heel groot Beveren met een spel op Quiévrain. Deze wedstrijd wordt jaarlijks 

ingericht met steun van de gemeente Beveren. Het is een meeting tussen de maatschappijen van heel Groot-

Beveren. Jos had de snelste. “Die dag toch”, lacht hij. Over die afstand van 90 km vliegt de duif zo’n  50 minuten. 

Jos is al 63 jaar lid van de Melseelse duivenmaatschappij ‘Eendracht’  met lokaal in De Kadans.

“Toen mijn vader stierf, in 1950, nam ik zijn duiven over. In Melsele had je toen heel bekende duivenmelkers 

waaronder Gust Deckers en Albert Hemelaer. Nu telt de maatschappij nog zo’n 20 leden waarvan er 18 op leeftijd 

zijn. De duivensport sterft uit. Ondanks de weinige leden zijn er toch heel veel duiven. Mijn snelste duif is nog 

geen jaar oud. Ze is van Nieuwjaar 2013. Ik had een heel goed jaar. Ja, het vraagt wel heel wat werk: het kot 

schoon houden en de duiven verzorgen. Het is een dagelijkse opdracht. Mijn echtgenoot Miet steekt wel een 

handje toe om de poule in te vullen met de gegevens van elke duif die mee op de vlucht gaat. Ik heb nu 20 duiven. 

Rijk word je er niet van al betalen ze op de markt wel heel wat geld voor een prijsduif op de lange vlucht.”

Marcel Smet, snelste duif op Noyon.

Marcel behaalde dit jaar in Groot Beveren de snelste duif van Noyon. Deze wedstrijd vindt plaats met Beveren 

kermis. Dat is de eerste zondag van juli. Hij wordt ingericht door de gemeente Beveren. “Ik had een goed jaar 

met 6 eerste prijzen op Noyon en Angerville. De afstand naar Noyon is 204 km en daar vliegen ze 2u30minuten 

over. Angerville is een afstand van 360 km en de vliegtijd is 4u30minuten”, vertelt Marcel. “Ik begon met het 

duivenspel op mijn 12de,samen met  mijn vader. Ik heb momenteel 80 duiven op kot. Vraag me niet hoeveel me 

dat kost. Ik houd dat niet bij. Het is mijn hobby en mijn passie. Spijtig dat er bijna geen nieuwe jonge leden bij 

komen.”



Wie in het voorjaar de vele tv-programma’s op onze zenders heeft 

afgeschuimd, zal ongetwijfeld het fantastische programma “Ten 

oorlog” gezien hebben op Canvas. Het programma waarin 3 tv-

makers, waaronder Arnout Hauben (cf. de pelgrimstocht naar 

Santiago de Compostela in Man bijt hond), te voet van Nieuwpoort 

naar Gallipoli trekken. Dit helemaal langs de frontlijn van de Eerste 

Wereldoorlog.

Omdat we volgend jaar in 2014 het uitbreken van WO I herdenken, 

was het een uitgelezen moment om ook een tocht te maken langs 

deze frontlinie. Fietsen ligt ons beter dan wandelen en het gaat 

sneller vooruit, zodat de keuze snel gemaakt was. Ons mandje 

vakantiedagen raakte bijna op en een enkeltje Nieuwpoort 

– Galipolli zat er dan ook niet meteen in. Na enig opzoekwerk 

op internet kwamen we uit op de uitstekende fietsreisgids “de 
frontlijnroute, van Basel naar Nieuwpoort” van de Nederlandse 

Fietskaart Informatie Stichting (FIS). De afstand van de route 

bedraagt 1.050 kilometer, zodat we maar een stuk van deze trip 

konden aansnijden, nl. van Reims naar Nieuwpoort. Waar kan een 

mens beter de route starten dan al nippend aan een glaasje bubbels 

in Reims?

Maar hoe krijg je 3 fietsen, 60 kg bagage en 3 heren in Reims? 
Niemand had en was bereid met een bestelwagen naar Reims te 

bollen, dus was de trein de enige optie.

Dag 1: Na grondig puzzelwerk brengt de trein ons via Antwerpen 

en Charleroi in Couvin. Daar wordt na een tocht door de bossen 

ingepikt op de 85 km lange fietsroute Trans-Ardennes langs de 
Maas. Een prachtige fietsroute die ons leidt naar Charleville-
Mézières. Aldaar wordt uiteindelijk de trein (TER) naar Reims 

genomen. Hier komen we het eerst in contact met de Eerste 

Wereldoorlog. Reims lag immers in de Eerste Wereldoorlog 

permanent in de vuurlinie van de Duitse artillerie en de kathedraal 

van Reims werd zeer zwaar beschadigd. Wie goed kijkt, merkt de 

sporen van de oorlog nog duidelijk op. 

Dag 2: We ruilen het drukke Reims al snel in voor het golvende 

platteland met de laatste champagnehuizen uit de streek. Eens 

de wijngaarden verdwijnen, rest ons een dunbevolkt gebied. De 

wuivende graangewassen hebben plaatsgemaakt voor de kale 

akkers in augustus. Als we dan eens een dorpje passeren, is het 

een voorschoot groot en in zulke plaatsen vind je niet meteen een 

winkeltje zoals de Melba. Gelukkig hebben we wat stokbroden 

gekocht en dus lunchen we met droog stokbrood en water. Toch een 

beetje voeling met het vroegere soldatenleven, toen het eten ook 

niet veel inhield. Als dessert kunnen onze spieren meteen ontploffen 

met een wel erg stevige klim op een heuvelrug. Bovenaan wordt 

duidelijk dat deze heuvelrug van strategisch belang is geweest. 

Je hebt er een meesterlijk overzicht over de streek en je kan zelfs 

in de verte de kathedraal van Laon zien. Dit kan niet anders dan 

de befaamde “Chemin des Dames” zijn. Napoleon heeft hier een 

robbertje gevochten tegen de Russen rond 1814. Een dikke 100 

jaar later was het weer prijs. De tol aan manschappen was hier 

enorm. Door een tactische terugtrekking groeven de Duitse troepen 

zich hier in rond maart 1917 en vormde “de Hindenburglinie”. De 

nieuwe ambitieuze Franse opperbevelhebber Rober Nivelle dacht 

het Duitse varkentje wel eens in 48 uur te wassen. Dat liep enigszins 

anders uit en de Franse troepen werden massaal weggemaaid door 

Duitse mitrailleurs. Ruim 40.000 Franse soldaten sneuvelden op en 

rond deze heuvelrug. Een mensenleven was toen geen bal waard. 

Deze gedoemde acties leidden tot een massale muiterij en desertie 

bij het Franse leger.

Veel tijd is er niet om stil te staan bij deze zieke troep en we fietsen 

  1914-18 TEN

OORLOG  

De eerste Wereldoorlog achterna met de fiets.

verder richting Laon met een krachtige westenwind in het gezicht. Na 

100 kilometer zit de dagtocht er op en wijken we 3km van de route af 

richting een B&B. Met het einde nabij krijgen we nog een heuvelrug 

voorgeschoteld en als afsluiter kan die tellen. Moe maar voldaan 

schuiven we de benen onder tafel in de lokale table d’hôtes.

Dag 3: De derde dag start veelbelovend met een zacht zonnetje en 

al fluitend rijden we na 10 kilometer “la Forêt de Compiègne in. 
Hier werd op 11 november 1918 de wapenstilstand getekend in 

een treinwagon. De symboliek van de treinwagon en de bijhorende 

vernedering was voor Adolf Hitler zo groot dat hij op 22 juni 1940 

de rollen omkeerde en bij de capitulatie van Frankrijk hun overgave 

liet ondertekenen in dezelfde wagon. Als trofee werd de wagon 

tentoongesteld voor de Brandenburger Tor in Berlijn. Vlak voor zijn 

dood liet Hitler de wagon in brand steken. Hij wou het Duitse volk 

een nieuw rondje capitulatie tekenen besparen. Nu staat er in het bos 

Compiègne een replica van de bewuste wagon in een afgesloten hangar 

annex museumpje. Een inkomkaartje kost al snel €5 p.p. en dat vinden 
we de replica niet waard. We bedanken voor de eer en trappen verder 

naar het volgende bos waar we door de stilte enkel het knarsen van 

grindkorrels horen. Onze opmerkzame medereiziger bemerkt zelfs 

sporen van everzwijnen 

Na een dagtocht van 100 kilometer hebben we het wel gehad en 

hopen snel de B&B te bereiken. Tot we aan de rand van een wel 

erg gecultiveerd bos rijden met als ronkende naam ‘Delville wood’. 

In het midden van het bos is een groot, prachtig gemaaid grasveld 

aangelegd naar het grootse Delville Wood South African National 

Memorial. Een monumentale boog en kapel maken indruk. Hier 

worden alle gesneuvelde Zuid-Afrikaanse slachtoffers in oorlogstijd 

herdacht (iets meer dan 10.000 man). Dit is het slagveld van de 

Somme. Het ligt hier letterlijk bezaaid met oorlogskerkhoven. Het ene 

al wat indrukwekkender dan het andere. Zo kruisen we het Tankcorps 

Cemetary. Hier werden op 15 september 1916 voor de eerste maal 

tanks ingezet op het slagveld. Een ander dorp, “Thiepval,” was één van 

de brandpunten van de Slag aan de Somme. Ook hier geen gebrek aan 

restanten van de oorlog.

Na 10 kilometer te hebben doorgebeten, komen we eindelijk op 

onze bestemming aan. Bij een B&B is de ontvangst toch nog altijd 

iets hartelijker dan in een hotel. Je komt er ook regelmatig voor 

verrassingen te staan. Zo heeft deze eigenaar het lumineuze idee om 

alle gasten aan 1 grote tafel te laten dineren. We worden gepositioneerd 

over 3 Fransen en zijn zo verplicht te communiceren met onze 

medegasten en de eigenaars. Allemaal heel tof om je Frans aan te 

scherpen, maar een lichte hoofdpijn ontstaat toch na een uurtje ratelen 

door de gastvrouw die haar snelheid van spreken stelselmatig opdrijft 

naar “high speed”. Na een fris wijntje vallen de fietsers als een blok in 
slaap.

Dag 4: Een mistgordijn maakt de ochtend nog mystieker. De 

dauwdruppels kleven aan ons jasje als wij ons voortbewegen door 

het glooiende landschap van het departement Pas-de-Calais. Na een 

omzwerving belanden we op een jaagpad langs de Scarpe. Enkele 

kilometers verder rijden we het oude centrum van Arras binnen. Een 

prachtige binnenstad ontluikt zich voor onze ogen. Met de fiets aan de 
hand strompelen we van de Grand’Place naar de Petite Place. De markt 

wordt omgeven door prachtige panden in Vlaamse barokstijl. Het 

lijkt erg oud te zijn, maar schijn bedriegt. Arras onderging hetzelfde 

lot als Ieper en werd zo goed als van de kaart geveegd in de Eerste 

Wereldoorlog. Alles werd na de oorlog heropgebouwd zoals het was in 

1760. Jammer genoeg is een uitgebreider bezoek aan deze mooie stad 

niet aan de orde en na een stevig middagmaal zetten we verder koers 

naar het noorden. 

Na een korte afdaling staat er weer klimwerk op het programma. 

Gelukkig niet al te stijl, maar een lichte klim tussen grasvelden 

beplant met bomen. Nader bekeken ligt het terrein bezaaid met 

bomkraters. Het bos is niet toegankelijk voor het publiek. Het ligt 

immers tjokvol onontplofte oorlogsmunitie. Al snel duiken oude 

loopgraven en bijhorende kerkhoven op. Hier is in april 1917 zwaar 

slag geleverd om de heuvelrug “Vimy ridge”. Verderop rijst uit het 

bos een indrukwekkend monument op: het “Canadian National Vimy 

Memorial”. Twee pilaren van elk 30 meter hoog tornen boven de 

vlakte uit. Zonder zonnebril doet het kalkwitte monument bij wijlen 

pijn aan de ogen. Het monumentale kunstwerk (foto) wordt omzoomd 

met figuren die ter plaatse zijn uitgehouwen uit kalkblokken. Dit 
is ongetwijfeld het indrukwekkendste monument dat we op deze 

reis bezocht hebben. Het monument herinnert aan de ruim 60.000 

gesneuvelde Canadezen die meevochten in de grote oorlog op alle 

slagvelden. Toch straf dat die gasten speciaal over de Atlantische 

Oceaan kwamen om hier mee te vechten in een oorlog die niet de 

hunne was. Het was meteen ook de eerste keer dat het Canadese 

leger met 4 divisies ten strijde trok. Deze slag heeft dan ook een erg 

speciale betekenis voor de natie Canada.

5 kilometer verder staat de zwaarste klim van de reis op het 

programma. Voorbij een verwoest kerkje staan we recht op de 

trappers en blazen de ziel uit ons lijf om uiteindelijk de Notre Dame 

de Lorette te bereiken. Lorette is de grootste militaire begraafplaats 

van Frankrijk. Na de oorlog werden de stoffelijke resten van 42.000 

gesneuvelde Franse militairen vanuit 150 verschillende tijdelijke 

kerkhoven naar hier overgebracht. Hier wordt pas duidelijk welke 

pijnlijke opofferingen Frankrijk heeft moeten brengen in de Eerste 

Wereldoorlog. Na een bezoek aan de basiliek dalen we verder 

af naar de vlaktes van Artois waar we laveren tussen de grauwe 

achterbuurten en mijnterrils van Lens. Overnachten doen we in 

Béthune, maar verder dan de grijze buurt van het station raken we 

niet.

Dag 5: Met frisse ochtendmoed rijden we verder Frans-Vlaanderen 

in. Na een 30 kilometer bereiken we Armentiéres en iets later staan 

we in Ploegsteert, het dorp van wijlen Frank Vandenbroucke. Snel 

daarna passeren we Mesen en in Wijtschate aan de Pool of Peace 
komen we even tot rust. Hier stond vroeger de Spanbroekmolen, 

maar tijdens de oorlog werd de molen platgebombardeerd en 

omgebouwd tot een Duits bolwerk. De Engelsen vonden er niet 

beter op dan de arbeiders die werkten aan de Londense metro 

naar de Westhoek te halen. Zij groeven een diepe tunnel onder de 

stelling waarna die volgepropt werd met springstof. Zo hebben de 

Britten 24 mijnen in de streek gegraven waarvan er 19 op 17 juni 

2017 tegelijkertijd ontploften. De massale ontploffing zou zelfs 
tot in Londen en Parijs te horen zijn geweest. In ieder geval is de 

achtergebleven bomkrater een imposant overblijfsel en de rust die 

het uitstraalt overvalt elke passant.

Gelukkig hoeven we de Kemmelberg niet over en in de verte lonkt 

Ieper al. Over Ieper zijn donkerste bladzijde tijdens Wereldoorlog I 

hoeven we het verder niet te hebben. Waarschijnlijk weet iedereen 

wel voldoende welke tragedie zich hier heeft afgespeeld. Op de 

Grote Markt doen we nog even krachten op en daarna fietsen we 
verder richting Menenpoort. Vanaf Ieper rest ons nog een kleine 40 

kilometer rechte lijn naar Nieuwpoort. Langs de jaagpaden van het 

kanaal van Ieper, de Ierplee en de IJzer komen we in Diksmuide. 

Uiteraard valt hier heel wat te bezichtigen, maar daar is helaas geen 

tijd meer voor. We klokken af op 17 uur en zetten koers langs de 

IJzertoren naar Nieuwpoort via de bedding van de oude spoorlijn 

Nieuwpoort-Diksmuide. Bij velen is deze omgebouwde fietsroute 
welbekend als “de Frontzate”. Deze spoorwegbedding lag pal op de 

frontlijn tussen de ondergelopen polders. Met de wind in de rug en 

via het asfaltpad komt Nieuwpoort in zicht. We trappen verder langs 

de mondaine jachthaven van Nieuwpoort waar de nouveau riches 

graag paraderen. De tocht eindigt aan het strand en wel bepaald 

aan het standbeeld van de godin van de wind. En jonge vrouw 

turend naar de zee, afwachtend, hopend, denkend aan een verdere 

bestemming. Je zou haar ook de godin van het reizen kunnen 

noemen. Een prachtig einde!

Voor meer informatie over de route verwijs ik jullie graag door 

naar:http://europafietsers.nl/ Een uitstekende leidraad voor fietser 
die zelfstandig op reis wil vertrekken.

Overvloed
Alles staudin vuur e vlam! Moestet nou e poar daugen ni régeren, 

den keunewer op zijn best van genieten. Ik eint over de kleuren 

buiten. De boëmen nast de strotkant, die zijn toch betiëverend 

schoën! Agge deur de straute rijdt, langs de kanten van de weg: 

da giël, roest en vurig roëd in zoeveel schakeringen… da kan toch 

giëne meins noarmauken, der kunde toch mar van driëmen! En 

den eime nog nie gesproken over de ofkes en de veurtuntsjes. Op 

veel plotsen staun van die esdoorns dien dezen tijd van tjoar alle 

kleure krijgen. Echt àlles: tussen gruun, giël, oranje, roëd, bruin 

zoe doonker dat bots zwart is. En alle daugen zien ze der wa anders 

uit. ’t Zij presies brannende fakkels. Ik paas dat alleman da giëire 

ziet want ge komt da miër e miër tegen in Meilsen. En tussen die 

boëmen proonken de daljas en de asterkes, of liggen de pompoenen 

ulder agen te overtreffen. 

En de natuur die gif mar en die gif mar…, zoonder te rekenen. Alle 

joaren opnuuf, in overvloed. Over e poar weken woaren der de 

piëren en de appelen, nou zijn der de noten.

Van noten gesproken: passeede week kom ik tuis en wa vinnik 

op de toffel op ’t terras: e guul aufel noten. Iemand woa die doar 

geleed, zoemar, gegeven… ksou giëiren iet trug geven: e posieken 

gestoofde piërkes of een aufelke snijboensjes veur in den diepfries. 

Mar kweet nie au wie. Twas gelek de natuur: gegeven in overvloed, 

zoonder te rekenen.

Ja, tis schoën buiten: de planten, de boëmen, tgras mee die 

pièrelkes elke mared… zelfs in de gazon staun paddestulen die we 

nie gezoad ijn. Nar tschijnt ist een nieve sort. En tussen de boëmen 

riek het wa nar schemmel. ’t Is ofdat de natuur alle regiesters nog 

ies wilt opentrekken, veur dat alles stillekes in tslaup valt: alle 

kleuren en alle geuren. En den mag alles zachtjes wa rusten.

En wij… wij ein nog giënen tijd om uit te bollen. We moete 

veuruit, alle daugen opparnief. De vakantie is al een tidsje verbij en 

de volgende is nog nie op komst. Mar toch… vanaf nau meugewe 

tsmares wel een uurke lauter opstaun. En da tuteugd

Woordenlijst

Moestet: indien het, mocht het

Nast: neven

Strotkant: straatkant

Noarmauken: namaken

Eime: hebben we

Bots: bijna

Brannen: branden

Ulder agen: zichzelf

Opnuuf: opnieuw

Guul aufel: een heel handvol

Woa: had

Posieken: kleine portie

Aufelken: handvolletje

Gelek: zoals

Mared: ochtend

Schemmel: schimmel

Meugewe: mogen we

Tsmares: ’s morgens

Da tuteugd: dat doet deugd

Ons Meilses dialect:grappig en sappig.
Niets is heerlijker dan in deze winterdagen even te kunnen 

dromen van zomerse warmte. Dit kan op zaterdag 7 en zondag 

8 december, want de kapel van OC Boerenpoort Melsele is 

dan omgetoverd in een zuiderse sfeer, met allerlei producten 

uit het zuiden. Er is een ruim aanbod aan koffie, thee, honing 
en eerlijke wijnen. Wij zorgen ook voor leuke cadeautjes, 

juwelen, boeken, kalenders, kaartjes, agenda’s, wijnen, 

geschenkpakketten, pralines…! U vindt er zeker iets naar 

uw gading of om cadeau te doen. Met zo’n geschenk maakt 

u niet alleen iemand van hier blij, maar ook de producenten 

uit het zuiden. Dankzij uw eerlijke aankoop hebben zij een 

menswaardiger leven!

U kunt bij de vrijwillers hen terecht met al uw vragen. Hebt u 

zin om ook deel uit te maken van onze vrijwilligersploeg, graag.

Onze wijnen kunnen gratis geproefd worden. Het deskundig 

advies krijgt u erbij. Dit jaar staan 3 verschillende wijnduo’s in 

promotie. Ze zijn verkrijgbaar in een mooie geschenkdoos.

Aan onze inpakstand krijgt elk product gratis een feestelijk 

kleedje.

Verder bieden ook Bond Zonder Naam en Amnesty 

International hun producten aan.

Tot slot kunt u in de bijkapel nog genieten van een kopje koffie 
of een glas wijn.

De cadeaudagen van Wereldwinkel Melsele: 
zaterdag 7 en zondag 8 december 

van 10u tot 17.30u. kapel OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat.

Eerlijke cadeaudagen



Hallo allemaal,

De zomer was in 1 woord een echte zomer, ik hoop dat jullie er 

evenveel van genoten hebben als ik.

Op 2juli werd ik trotse tante van Lucas en Emma, de tweeling 

van Els en mijn broer. Het is ongelofelijk om te zien hoe die 

kleintjes groeien en veranderen.

Ik werd ook een jaartje ouder, en zo wil ik wel elk jaar verjaren. 

Drie zalige dagen om het te vieren met familie en vrienden. Wat 

wil een mens nog meer.

Augustus was rustig en in september vlogen we er weer in. 

Van 9 tot 13 september ging ik met mijn assistente Sofie naar 
de Freedomdrive in Straatsburg. Om de rechten van personen 

met een handicap te gaan verdedigen. Dit samen met 13 andere 

vrijwilligers van Onafhankelijk leven, de vzw waar ik mij al 

jaren voor inzet.

Wij Belgen hebben laten zien dat we een marslied (do you hear 

the people sing) van les miserables door een hele groep +/- 

250 man kunnen laten mee brullen met muzikale begeleiding 

van een drum. Ook hebben alle parlementariërs waar we een 

gesprek mee gehad hebben, de Qwest die we bij hadden, 

getekend (10). Tijdens de vele lezingen zijn wij er toch maar in 

geslaagd de zaal stil en geboeid te krijgen door het reisverhaal 

van Cor. Natuurlijk hebben we ook laten zien dat we een 

feestje kunnen bouwen net als de Ieren. Op termijn zal onze 

inspanning niet voor niets zijn geweest.

Enkelen onder jullie zullen wellicht al gekeken hebben naar 

het programma “Ik wil ook een lief” op VIER. Ja het klopt, in 

aflevering 3 was ik aan de beurt. Hoe het is afgelopen kan en 
mag ik nietverklappen. Daarvoor moeten jullie verder kijken. 

Op 5nov is het de laatste aflevering.
Midden mei zag ik via vrienden op facebook een advertentie 

hiervoor verschijnen. Ik heb deze gedeeld. Toen gingen 

de poppen aan het dansen. Waarom doe jij niet mee? Wie 

weet vind je de vent van je leven enz. Waarop ik zei: “Nooit 

van mijn leven!” Maar dat was buiten mijn assistent Steph 

gerekend. Enkele uren na dat hij mij had ingeschreven hingen 

ze van het productiehuis Kanakna aan de lijn. En enkel weken 

later kreeg ik te horen dat ik mocht meedoen. 

Eind juni zijn ze voor de eerste keer langs geweest, het was een 

lange en vermoeiende dag. Midden augustus ging het ineens 

allemaal heel snel. Ik had in juli al enkele keren gebeld want 

vond eerlijk gezegd dat het al lang duurde. En ik moet alles 

toch ook een beetje plannen. Ja, je kan ook zeggen dat geduld 

hebben niet mijn sterkste punt is.

Hierna was het aftellen tot aan de opnames. Ook ik wist totaal 

niet wat ze zouden uitzenden. Ik was best nieuwsgierig hoe ik 

zou overkomen? Welk beeld gingen ze creëren van mij? Maar 

al zeg ik het zelf, ik ben wie ik ben, ook op TV. 

Zo’n 10jaar geleden op 2okt 2003 om precies te zijn, opende 

er een deur en op die deur stond ‘open mij en je krijgt een 

Persoonlijk Assistentie Budget’. Dit heeft heel mijn leven 

veranderd op een positieve manier. Dit hebben we gevierd 

met een etentje, bijna al mijn assistenten en ook enkele ex-

assistenten waren erbij. Het was een super fijne avond. Hop 
naar het volgende feestje!

Groetjes Lizy

Nieuws van Vorming Plus
Een Repair Café in de Kringwinkel
Een Repair Café is een tweemaandelijks atelier 

waar bezoekers hun fiets, elektrisch apparaat of andere defecte 
spullen kunnen laten repareren of zelf kunnen repareren 

met hulp van deskundige vrijwilligers. Herstelmateriaal is 

aanwezig. Bijzonder goed nieuws voor het milieu én voor 

je portemonnee. Iedereen is welkom. Ook gewoon voor een 

praatje en een drankje. 

Repair Café: 16 november van 13 tot 17u.
Welkom in het gloednieuw Bevers Repair Café. Plaats: Ibogem 

- Schaarbeekstraat 27 - Beveren-Waas. In de Kringwinkel.

Inschrijven is niet noodzakelijk. 

Dit is een initiatief van Vormingplus Waas-en-Dender, Netwerk 

Bewust Verbruiken, LETS Beveren, Milieudienst Beveren, 

Ibogem, Provincie Oost-Vlaanderen.

Begeleiding Carine Van Remoortere, educatief medewerkster 

Vormingplus.

Oproep vrijwillige herstellers voor het Repair 
Café in Beveren
Je bent handig in het herstellen van technische defectjes, 

bijzonder bekwaam met naald en draad of je puzzelt graag aan 

een kapot houten voorwerp? Bovendien hou je van menselijk 

contact en help je graag anderen? Wij zoeken herstellers om één 

of meerdere keren mee te draaien in het Repair Café Beveren. 

Geïnteresseerd? Geef ons dan vlug een seintje via 03 775 44 84 

of mail naar cvremoortere@vormingplus.be.

Vind je jezelf niet onmiddellijk een handige Harry maar heb 

je wel zin om van deze Repair Cafés bruisende bijeenkomsten 

te maken? We zoeken ook nog enthousiaste onthaal- en 

barmedewerkers.  

Boomplantactie van Natuurpunt Wal

Omdat we bij Bombardon van bomen houden, willen we 

graag even plaats maken voor de jaarlijkse boomplantactie van 

Natuurpunt Wal. 

Naast bomen, hagen en struiken kan je bestellen uit  een 

rijk assortiment aan fruitrassen , in hoog- en halfstam, 

en verschillende soorten bessenstruiken. De struiken en 

het bosgoed zijn streekeigen soorten die een natuurlijke 

meerwaarde betekenen voor je tuin. Goed voor vogels, bijen 

en vlinders! 

De opbrengst van deze boomplantactie wordt volledig gebruikt 

voor natuurbescherming in onze eigen regio.

Bestellingen moeten normaal geplaatst zijn uiterlijk voor 31 

oktober. Maar op vraag van de Bombardonredactie, wilde 

Natuurpunt-Wal daar nog wel een weekje bij doen. De gratis 

thuislevering gebeurt op vrijdagnamiddag 22 november of op 

zaterdagvoormiddag 23 november. Samen met de levering 

ontvang je een blad met raadgevingen voor het planten.

Meer info: www.natuurpuntwal.be , secretariaat NP Wal 03 

722 15 377 of info@natuurpuntwal.be  of  

Kris Peeters 03 252 40 78 na 18u.

In de mailbox:

Ineke Van Goeye, inclusiebegeleider van O.C. Katrinahof, 

een centrum voor dienstverlening aan kinderen, jongeren en 

volwassenen met een verstandelijke beperking, mailt ons het 

volgende: 

‘Wij (dienst inclusieve ondersteuning te Beveren) zijn op zoek naar 

vrijwilligers die net zoals wij er van uit gaan dat ook mensen met 

een beperking moeten kunnen deelnemen aan maatschappelijke 

activiteiten. Vrijwilligers kunnen het verschil maken om keuzes, 

wensen dichterbij te brengen door heel gewone dingen als breien, 

wandelen, fietsen, zingen, dansen. Wij willen deze vraag verder 
bekend maken bij het ruime publiek o.a. via de Bombardon.‘

Meer info: Dienst Inclusieve Ondersteuning Peperkoren, Regio 

Waasland. Contactpersoon is Ilse De Loos: gsm 0497 218 956 of 

ilse.de.loos@katrinahof.be 

Vanaf deze editie wordt door de redactie van uw tweemaandelijks blad 

de mogelijkheid geboden om vanwege de wijkagenten van Melsele een 

bijdrage te leveren. Bedoeling is om telkenmale een aspect binnen de 

Melseelse maatschappij toe te lichten in een klein artikel. Bij deze eerste 

bijdrage stellen wij ons graag even voor.

Jarenlang werd de wijkdienst van Melsele bemand door de 

wijkinspecteurs Luc Van De Perre en Marcel Buys. Na zijn pensioen 

werd Marcel opgevolgd door Luc Paelinck waardoor bij de Melseelse 

bevolking de wijkdienst Melsele gekend werd als de ‘Lucskes’. Helaas 

kwam aan dit tijdperk door het overlijden van Luc Van De Perre een 

abrupt einde. Sindsdien stond de wijkdienst van Melsele echter voor een 

aantal nieuwe uitdagingen en drongen een aantal wijzigingen zich op.

Vooreerst diende in de opvolging van Luc Van De Perre voorzien te 

worden. Hierbij werd Herbert De Vylder aangesteld die voorheen 

reeds enkele jaren actief was binnen de algemene wijkwerking van 

de politie Beveren. Daarbij was hij reeds langere tijd deels werkzaam 

geweest binnen de Melseelse wijkdienst zodat de keuze bijna als 

vanzelfsprekend was. 

De tijd stond echter niet stil en stilaan wijzigden de verwachtingen 

voor ons politiekorps. Buiten de toenemende administratie bestaat 

het takenpakket van uw wijkinspecteurs immers voornamelijk uit het 

opvolgen van gerechtelijke dossiers (gaande van onbetaalde boetes tot 

gerechtelijke verhoren), nazicht naar woonstcontroles en mogelijke 

domiciliefraude, uitvoeren van bemiddelingen in geschillen, en 

voornamelijk het aanwezig zijn als aanspreekpunt voor de bevolking in 

het algemeen. Met het steeds toenemende bevolkingsaantal in Melsele 

en de nieuw te vormen verkavelingen spreekt het voor zich dat we ook 

worden geconfronteerd met een toenemend aantal dossiers. Uiteindelijk 

kan deze toenemende werkdruk er toe leiden dat het credo ‘meer blauw 

op straat’ moeilijker zou kunnen worden ingevuld. Om de Melseelse 

bevolking op dezelfde kwalitatieve wijze te kunnen blijven bedienen 

werd door onze korpsleiding dan ook beslist om de wijkdienst Melsele 

uit te breiden met een derde wijkinspecteur. De keuze hiervoor viel op 

Maarten Smet die, niettegenstaande hij niet woonachtig is in Melsele, 

het reilen en zeilen binnen ons dorp goed kent. Als geboren en getogen 

Melselenaar heeft Maarten voldoende voeling met de maatschappelijke 

aandachtspunten die zich heden ten dage aanbieden. 

Bovenop de komst van de gevangenis waarvan de opening nog steeds 

wordt voorzien omstreeks 01/04/2014 bereidt ons politiekorps ook 

een fusie met de politiezone Stekene/Sint-Gillis-waas voor. Teneinde 

een meer efficiënte spreiding van de wijkdiensten te bekomen werd 
in dit kader nu reeds beslist om een beperkt gedeelte van Melsele 

niet langer onder de verantwoordelijkheid te laten van uw wijkdienst. 

Vanaf 01/10/2013 werd een klein deel van Melsele daarom bij de 

wijkdienst Kallo gevoegd. Het gaat hier over het gebied begrensd door 

Kapelwegel - Koolputstraat - Tulpenstraat. Inwoners van de straten 

Melseledijk, Beversedam, Koolputstraat, Laurierstraat, Lavendelstraat, 

Tulpenstraat, Klaprozenstraat en Gaverlandstraat tussen kapel en 

Koolputstraat zijn als Melselenaren uiteraard voor informatie en 

meldingen nog steeds welkom bij de wijkdienst Melsele maar zullen 

wat hogervermelde taken betreft voornamelijk bediend worden door 

Christel De Laat, wijkinspecteur van Kallo.

Graag blikken we ook al eens vooruit naar komende eindejaarsperiode. 

Naar traditie wordt ook dit jaar opnieuw een kerstmarkt georganiseerd 

op het Kerkplein te Melsele. Deze sfeervolle markt zal plaatsvinden op 

zondag 15/12/2013. Om de organisatoren de ruimte te laten om alles 

te kunnen opstellen wordt het Kerkplein op het deel tussen Torenstraat 

en Sint-Elisabethstraat aan beide kanten volledig parkeervrij gemaakt 

vanaf vrijdag 13/12/2013 om 08:00u. Op zaterdag 14/12/2013 vanaf 

12:00u wordt dan ook de  zone voor de kerk, zijde dr. De Keulenaer 

parkeervrij gemaakt en wordt gans de zone van de kerstmarkt 

afgesloten.

Indien u naar aanleiding van dit artikel met vragen of opmerkingen 

zou zitten, bent u steeds welkom op het wijkkantoor. Wij trachten 

u als wijkinspecteurs van Melsele steeds op een kwalitatieve wijze 

te woord te kunnen staan en te helpen daar waar we kunnen. De 

wijkdienst Melsele is bereikbaar op het wijkkantoor gevestigd in 

het gemeentehuis, Kerkplein 1. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 

het nummer 03 775 31 94 of faxnummer 03 755 26 64. Wanneer we 

niet aanwezig zijn, wordt u automatisch doorgeschakeld naar het 

hoofdkantoor te Beveren. Ook elektronisch zijn we bereikbaar op 

het e-mailadres wijkagent.melsele@beveren.be. We trachten zo veel 

als mogelijk op woensdag- en donderdagavond tussen 16:00u en 

20:00u een vaste zitdag te houden waarbij we aanwezig zijn op ons 

wijkkantoor. Ook is er op zaterdagvoormiddag tussen 09:00u en 12:00u 

een wijkinspecteur aanwezig om u te ontvangen.

Herbert De Vylder (wijkinspecteur)

namens de wijkdienst Melsele 

Nieuwe Wijkagenten.


