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Zo leeft de Smoutpot

Adhemar Ryckaert en Hilde Kenis

Adhemar: Ik woon al mijn hele leven 

op de Smoutpot, de ‘Smarpot’ in de 

volksmond. De oorsprong van de 

naam is volgens mij niet gekend, 

ze gissen maar wat. Hier woonden 

vroeger allemaal wat ‘eendere’ mensen: 

boerenfamilies met een kar en een 

paard. Dat was praktisch want als er 

bijvoorbeeld bieten moesten gehaald 

worden van de akkers in de polder 

waren er twee paarden nodig om de kar 

te trekken. We leenden elkaars paard 

of gebruikten elkaars landbouwalaam. 

We moesten elkaar helpen bij grotere 

werken zoals dorsen of aardappelen 

oogsten.

Vroeger hoorde de Smoutpot bij Melsele, 

maar in 1923 hebben ze de grens 

verlegd en werden we Zwijndrecht. 

Meteen ook een andere provincie. 

Mijn vader is in Melsele geboren en 

gestorven in Zwijndrecht, toch was het in 

hetzelfde huis. We voelen ons helemaal 

Melselenaar maar moeten voor alles wat 

administratie aangaat, naar Zwijndrecht 

of Antwerpen. We gingen met zijn allen 

te voet naar school. De grotere trokken 

de kleinere voort, een hele bende. Hier 

woonde veel jong volk. We speelden 

verschillende keren toneel, jongens en 

meisjes samen. Het podium was een 

platte wagen. De toeschouwers moesten 

op banken zitten die we overal in de 

buurt ophaalden. De opbrengst ging naar 

de missies en we oogstten altijd groot 

succes!

Tot 1953 was alles hier zo vlak dat we 

konden kijken tot aan de Schelde. We 

zagen bij hoog water de Congoboot de 

haven binnenvaren. 

Er is een periode geweest dat we 

dachten: de Smoutpot sterft uit. Maar 

de generatie van onze kinderen is hier 

gebleven. Er is terug nieuw leven. In het 

huis van Maria Van Bogaert zijn jonge 

mensen bezig met verbouwingen. Ze zijn 

niet van hier en wonen er nog niet, maar 

ze kennen al iedereen met naam.

Adhemar woont op de grond waar ooit 

zijn ouders woonden. En zo zijn er 

verschillende families op de Smoutpot. 

Zijn vrouw Hilde is afkomstig van 

Loenhout in de Noorderkempen. Ze 

leerden elkaar kennen op de trein bij een 

Lourdesbedevaart. Een half jaar later, 

mei 68, trouwden ze en Hilde trok bij de 

familie Ryckaert in. 

Hilde: We hadden een paar kamers in 

het huis bij mijn schoonmoeder. Alleen 

Adhemar kon ik verstaan, maar het 

dialect van zijn moeder en zijn zuster 

verstond ik niet. Op korte tijd was mijn 

hele leven totaal veranderd: ik was 

getrouwd, woonde en werkte op een 

boerderij, bij een andere familie, in 

een andere omgeving. We hadden 

vlug kinderen. Het was een grote 

aanpassing. Op de Smoutpot werd 

ik wel door iedereen aangesproken. 

Gisèle, de zus van Adhemar, leerde me 

de winkels kennen. Ik sloot me aan bij 

KVLV. Ik geraakte stilaan ingeburgerd.

Nu, na al die jaren ben ik van de 

Smoutpot. Ik help mee in het onderhoud 

van het kapelletje. Adhemar scheert 

de haagjes errond, ik zorg ervoor 

dat binnenin alles proper is. Katrien 

rijdt het gras af. Het kapelletje is een 

referentiepunt in de buurt. We komen 

er samen als iemand gestorven is. Dat 

geeft een band. 

Adhemar: Als hier mensen passeren 

zeggen ze soms: ‘Je woont hier in een 

paradijs’. Ik zou deze plek nooit willen 

verlaten. We leven hier vrij en ruim. We 

kunnen met de huifkar en de paarden 

rondrijden. De laatste jaren zijn er 

verschillende nieuwe jonge gezinnen 

komen wonen. Vriendelijke mensen, 

allemaal. Ze stellen het op prijs wanneer 

je hen aanspreekt. Contact met mensen 

is belangrijk. Jonge mensen wuiven als 

ze passeren. Nu doe ik dat ook. Vroeger 

zei ik gewoon: ‘djuir!’ Maar nu wuif ik.

Er is veel veranderd op de Smoutpot. 

Dat er een jonge generatie is 

komen wonen is hoopgevend. 

Maar wat ik wraakroepend vind: dat 

de vruchtbaarste poldergronden 

ondergespoten zijn en plaats moesten 

maken voor de fabrieken. We wonen op 

de grens van wat eens Melselepolder 

was. Fabrieken hinderen overal het 

uitzicht.

De rattenvangers van de Smoutpot

Ratten zijn een probleem. Ze houden van de 

landelijke omgeving, zeker waar huisdieren 

als kippen en eenden worden gehouden, en 

waar water is. Heel wat Smoutpottenaars 

maken er een sport van om zoveel mogelijk 

van die schadelijke dieren te vangen. 

Leander De Kerf is een fervente vanger:  

sinds mei ving hij met zijn rattenvallen al 

27 ratten. Ook Filip Van Proeyen (foto), en 

een vijftal andere buurtbewoners proberen 

op die manier de buurt ratvrij te houden, 

met zo weinig mogelijk vergif. Dit is immers 

gevaarlijk voor de uilen die ratten en muizen 

eten. 

Op de Smoutpot werden ze al ongeduldig. Adhemar had al geopperd: ”Wanneer passeren die bij ons?” Het moest ervan komen. 

De Smoutpot is een wijk waarvan ze zeggen: levend Zwijndrecht en dood Melsele. Het gehucht is alom gekend door de vroegere 

glorietijd van de boerenjeugd, de Smoutpotkermis, de voetbal en een café met zaaltje dat veel volk trekt. Dat iedereen er bij 

iedereen thuis is, is wel niet meer. Tijden veranderen maar toch heeft de Smoutpot iets wat andere wijken niet hebben. Als je op de 

wijk komt voel je de nestwarmte en hun grote liefde voor Melsele, al behoren ze sinds 1923 tot de gemeente Zwijndrecht. De lezer 

zal het in de commentaren van bewoners zelf merken. Heel veel leesgenot en voel je bij het lezen gerust een beetje Smoutpotter. 

lees verder op pag.2

Op zaterdag 28 januari 2012 kan je een knetterend 

kampvuur meemaken in de Hennenneststraat 

georganiseerd door Kunstlabaarg. Zij presenteren Feu 

Divers, een knetterend kampvuur en live muziek met 

feestfactor. Er is een verwarmde feesttent en de toegang 

bedraagt 5 euro. Kinderen gratis. Lees het programma op 

pag.7

Foto:Maarten De Cock

Hier nog een foto van een stukje prachtig open gebied 

waar de glastuinbouw  een einde aan gaat maken. Je kan 

nog altijd bezwaar indienen om de plannen tegen te gaan.  

De stand van zaken in dit dossier lees je op pag. 8

Hier zie je leden van Ziekenzorg Melsele op een kerstfeest

in hun CM-gebouw in de Hazaerddam. Ziekenzorg doet 

nog veel meer en vrijwillers zijn meer dan welkom. Dat 

kan je lezen op pag. 5
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An De Dycker en Mark Loontiens, en 

zonen Jonas en Sam

An: Wij wonen pas sinds mei 2009 op de 

Smoutpot en vinden het hier echt fantastisch. 

Op deze grond stond vroeger een wit 

hoevetje waar mijn grootmoeder Alice en 

mijn grootnonkel Leon zijn geboren. We 

hebben ongelooflijk veel geluk gehad dat het 
mijn grootnonkel Leon zijn wens was dat het 

stuk grond in de familie zou blijven. Jammer 

genoeg hebben we het bestaande hoevetje 

moeten afbreken, omdat het niet haalbaar 

was dat te verbouwen tot een woning die 

voldoet aan de eisen van vandaag. We 

hebben toch geprobeerd te bouwen met 

respect voor het verleden. Zo was er in het 

oude  hoevetje een “opkamertje”. Dit principe 

hebben we toegepast op onze leefruimte; 

deze zit een half verdiep boven de grond 

waardoor we een fantastisch uitzicht hebben 

op de omliggende velden.

Het uitzicht wordt nog mooier als Adhemar 

zijn twee paarden Mira & Marianne op het 

veld naast ons laat grazen. Het mooiste hier 

voor ons zijn de zonsopgangen. Geen enkele 

is dezelfde. Maar misschien nog mooier dan 

de zonsopgangen is de band met de buren; 

we voelen ons hier echt thuis. Interessante 

verhalen over vervlogen tijden ophalen 

met de anciens of feestjes bouwen met de 

jongere generaties, het kan hier allemaal.

Joris Relaes en Katrien Van 

Raemdonck

Joris: We zijn in 1992 op de Smoutpot 

komen wonen. We waren gecharmeerd door 

dit huis. 

Katrien (die zelf afkomstig is van de 

Smoutpot): Mijn grootvader zei altijd dat dit 

de mooiste plek van de Smoutpot is.  

Joris: Ons huis staat in de Inventaris van 

het bouwkundig erfgoed, van het VIOE, het 

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.  

http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/14721 

Je hebt een mooi uitzicht, weliswaar op de 

industrie, maar ook op de kathedraal en de 

Boerentoren van Antwerpen, de akkers en 

weiden, met soms de paarden van Adhemar 

of de geiten van Luc Janssens. 

Katrien: Op een keer hebben onze zonen 

voor de grap op 1 april een bord met ‘Te 

koop’ voor ons huis gezet, een halve dag 

maar. Weken nadien nog spraken mensen 

ons erover aan. Er kwam zelfs een jong 

koppel langs die speciaal verlof hadden 

genomen om  naar ons huis te komen kijken. 

Er zijn dus veel mensen die graag op de 

Smoutpot zouden willen wonen. 

Joris: Hier wonen alle soorten mensen, van 

verschillende beroepen en afkomst. Iedereen 

kent iedereen. Vroeger kwamen hier alleen 

mensen die hier woonden of familie hadden 

wonen. 

Nu de laatste jaren is dat wel wat veranderd: 

er komen hier veel ‘vreemde mensen’, voor 

het café,  het paardenpension, een zaak 

in tweedehands ramen. In de zomer zie je 

ook vaak buitenlandse aardbeiplukkers. En 

natuurlijk veel wandelaars en fietsers.

Kapelletje

Het kapelletje van de Smoutpot dateert 

van oktober 1953 en zou gebouwd zijn als 

beloftekapel, na de overstroming van 1 

februari 1953. Maar ook in 1953 bestond 

de Maria Congregatie in Melsele 100 

jaar en werd er in  Rome een ‘Mariajaar’ 

ingezet. Dat is waarschijnlijk de echte 

reden voor de bouw van het kapelletje.

Het kapelletje wordt geregeld door 

passanten bezocht. Elke dag worden door 

een buurtbewoner  de deuren opengezet, 

en ’s avonds weer gesloten. Als er iemand 

van de wijk gestorven is, komen de 

bewoners er samen om een rozenhoedje 

te bidden, een oud gebruik dat nog steeds 

voortleeft…

Café De Smoutpot

Dit café heeft een lange geschiedenis. 

In de jaren ’50 en ‘60 werd het café 

opengehouden door Jeanne Hennissen, 

en van 1964 tot ‘73 door Mieke De 

Meulenaere. Het was een buurtcafé waar 

de boeren uit de buurt kwamen kaarten en 

een pintje drinken. Toen de voetbalploeg 

SK Smoutpot  in 1969 werd opgericht, 

was er in het begin nog geen kantine, en 

kwamen de spelers na de match in het café 

iets drinken. Met Smoutpotkermis was er 

hier een kaarting en soms zelfs een bal. 

Na een korte periode van andere uitbaters, 

is Werner Verstraeten er komen wonen 

met zijn vrouw Ann Claessens.  (zie stukje) 

Enkele jaren later werd het café weer 

overgenomen door jonge enthousiaste 

cafébazen: Wim, Christophe, nog een 

Wim en sinds 2004 door Steven De Vogel, 

afkomstig uit Burcht. 

‘Ik kwam hier geregeld  als klant en toen 

Wim, de vorige cafébaas ermee stopte, heb 

ik het overgenomen.  Mijn idee was om een 

soort alternatief muziekcafé te beginnen 

voor jong en oud. De ligging heeft voor- en 

nadelen. Omdat het café apart ligt, is er 

weinig overlast voor de buren. Maar in de 

winter is het natuurlijk ook afgelegen voor 

jonge mensen die met de fiets komen. Het 
is geen café voor passanten (behalve in de 

zomer voor fietsers). Er zijn hier geregeld 
optredens van muziekgroepjes, maar door 

de economische crisis is dat nu wat minder. 

We hebben nu ook De Kookpot: je kan hier 

in het weekend iets eten, en dat marcheert 

goed. Omdat ik hier niet woon, heb ik voor 

de rest niet zoveel contact met de mensen 

van de Smoutpot, maar een aantal van 

de jongere buurtbewoners komt hier toch 

geregeld over de vloer.’

Werner Verstraeten

Werner  was een markante figuur. Hij was 
een man van vele stielen, is galerijhouder 

geweest, ambtenaar, huisschilder, 

cafébaas in De Smoutpot en op diezelfde 

locatie ook vishandelaar. Vele mensen 

kwamen er in het weekend zijn goede waar 

kopen: oesters, zeevruchten, mosselen, 

sint-jakobsschelpen enz. Werner was ook 

dichter, heeft verschillende dichtbundels 

gepubliceerd. Zijn gedichten waren vaak 

rauw en ongepolijst, heel impulsief en 

eigenzinnig, maar ook vaak teder en 

authentiek, met veel mededogen voor de 

zwakke, of vernederde mens. Werner stierf 

in 1986 op 49-jarige leeftijd.

Winterafdruk

Overdag

vanwege de zon

In de sneeuw gedrukt, werden wij

als de schaduwrijke voetafdrukken

van enige als spoorloos aangegeven  

Godheden.

Remi Bettens en Vivienne Verhoeven.

Remi: Er is veel veranderd in de wijk. Vroeger was iedereen bij iedereen thuis. 

’s Zondags bleven we na de mis plakken in de cafés in Melseledorp. Diegenen die ons in 

de late namiddag zagen terugkeren zegden dan: de duiven zijn gelost. Het was hier café 

Smoutpot bij de familie Truyman. De café, recht tegenover ons, heette café De Polderweg. 

Mijn vader is hier ingetrokken toen hij huwde. Vroeger had de geestelijkheid veel te 

zeggen hé. Onderpastoor Gyselinck zei tegen mij: ‘Remi, wanneer ga je eens een meisje 

zoeken?’ Ik antwoordde dan: ‘Als alle bomen even dik zijn.’ Bij de Smoutpot wordt ook de 

Hennenneststraat, de Duivenstraat, de Half Maan en de Langhaagstraat betrokken als het 

feest is. De overstroming van 1953 heeft ons erg getroffen. We wisten toen wel wat hoge 

en lage tij was want onze dieren moesten op het droge staan. Toen prinses Charlotte op 

bezoek kwam liet ik me overhalen om naar Zwijndrecht te gaan kijken. Ze was er niet. 

Ze was op dat moment hier op de Smoutpot om al onze ellende te bekijken. Bij het 25 

jaar bestaan van de Boerenjeugd werd een linde geplant met een kapelletje eraan. Na 

de overstroming is op die plek de huidige kapel gekomen. We waren hier allemaal bij de 

Boerenjeugdbeweging. ’t Was zo erg dat de mensen in Melsele zich afvroegen waarom 

ze nog bij die beweging zouden gaan want het waren toch allemaal mannen van de 

Smoutpot. Er is altijd een strijd geweest om de Smoutpot wel of niet bij Melsele te houden. 

Toen ze in Zwijndrecht begonnen met een petitie om de Smoutpot ook kerkelijk in te lijven 

zei meester Onghena: ‘Dat zullen we wel eens laten zien.’ En toen pastoor Andries in 

Melsele werd ingehaald liep heel de Smoutpot met paarden en al in de stoet. Toen wisten 

ze in Zwijndrecht rap hoe laat het was. Andries was  pastoor van 1930 tot 1939. Pastoor 

Pieters, die directeur van de Zusters van Liefde was, volgde hem op. De zusters hebben 

toen 14 dagen zat gelopen van contentement, blij dat ze hem kwijt waren. Waarvan de 

naam Smoutpot komt? Onderpastoor Sergeant heeft het oiit neergeschreven. Sint-Pieter 

vroeg verlof en kwam op de Smoutpot bij een boer logeren. Hij werd er goed ontvangen 

en kreeg er goed te eten en toen hij terugkeerde kreeg hij een pot smout mee. Vanuit de 

hemel liet hij de pot vallen en die kwam hier terecht. Vandaar.

Over de naam Smoutpot

Er is niet zo veel te vinden over de herkomst 

van de naam Smoutpot.  Smout is natuurlijk 

gekend als varkensvet, wat vroeger als 

broodsmeersel werd gebruikt. Maar het 

betekende ook olie die werd geslagen uit 

kool- of raapzaad. Misschien heeft er ooit 
een oliemolen, aangedreven door de wind 

of paarden of ezels gestaan? (Bron: reeks 

over Geschiedenis Zwijndrecht en Burcht : 

Straatnamen, deel 11 in Huis aan Huis, sept./

okt. 1993)

Maar Smoutpottenaar Edward Van Raemdonck 
(1909-1997) had nog een andere uitleg, die hij 

ergens begin jaren negentig van vorige eeuw 
neerschreef: “ Rond het jaar ’25 was er een 
jonge student seminarist die beweerde dat hij 

wist waar de naam Smoutpot vandaan kwam. 

Hij schreef het in een artikel in de Gazet Van 
Beveren, in de rubriek ‘Van Stien en Ward’. 
“Rond de eeuwwisseling moeten er daar twee 

stoere jongens geleefd hebben die het af 

en toe wel wat bont maakten: namelijk Van 

Ganzen en Piet Saret of Piet den Domino. Het 

was een onafscheidelijk duo. Rond die tijd 
kwamen jonggezellen niet in de hemel, en 

Piet wilde er maar mortus in komen. Hij nam 

twee korenwannen, bond ze vast rond zijn 

middel en oefende dagelijks op het vliegen, 

door van op de hooischelf naar de mesthoop te 

springen. Op zeker ogenblik was hij wat te ver 

geraakt, en was achter de mesthoop gevlogen. 

Van Ganzen die zijn vriend niet meer zag, 

verkondigde dat Piet werkelijk naar de hemel 

was. Hij was er geraakt, en Sint Pieter, danig 

geschrokken door het gedruis van de wannen 

kwam de poort openen en liet van schrik zijn 

smoutlampje vallen. Het kwam op de Smoutpot 

terecht, vandaar de naam…”

Er bestaat nog een langere legende over het 

ontstaan van de naam Smoutpot,  die ook in De 

Gazet van Beveren verscheen, in het jaar 1929, 
van ene Deek Van Polderen. Maar die is te lang 
om te publiceren. Wie deze legende wil lezen of 
wie weet wie die Deek Van Polderen is, stuurt 
een mailtje naar bombardonmelsele@yahoo.com, 

of een telefoontje naar onze redactie.

Lees verder pag.3
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Meester van de tijd…

Deze foto heeft iets “grootvaderlijks”: het bijstellen van de klok. 

Voor de jongeren onder ons zelfs iets “overgrootvaderlijks”: zij 

hebben het in hun familie allicht nooit iemand zien doen. Toch 

was het ooit een vertrouwd dagelijks ritueel. 

Nu  lijkt wat deze man op de foto doet (hij heet Ghislain en 

heeft gouden vingers voor klokken) een lang vervlogen gebaar, 

door mogelijk hier en daar een enkeling behouden uit een soort 

nostalgische piëteit,  om de moeizame zoektocht te eren naar het 

NAUWKEURIG aangeven van de tijd.

Er was altijd wel al behoefte aan. Om vast te leggen (en dus te 

voorspellen) wanneer dingen moesten worden ondernomen of 

zouden gebeuren. Het bepalen van tijdstippen is van in de oudste 

beschavingen cruciaal geweest. 

In de landbouw om de komst van de seizoenen te bepalen, in 

de religie om de feesten en gebedstijden vast te leggen. De 

ondervinding leerde dat het niet om het even was wanneer iets 

gebeurde. Het was de taak van de priesters om dat uit te zoeken. 

Men keek naar de hemel voor antwoorden: in oude beschavingen 

stond de astronomie in hoog aanzien omdat zij geacht werd 

de kennis te leveren die het dagelijks leven kon ordenen en 

stimuleren.

Om tijd te kunnen meten heeft men een vast uitgangspunt en een 

maat nodig. Dan kan men de duur aangeven van de intervallen 

tussen gebeurtenissen om ze tegenover elkaar vast te leggen. 

Het lag voor de hand om van de aardrotatie uit te gaan en van 

de positie van de aarde ten opzichte van de maan, de zon of de 

sterren wat respectievelijk maantijd, zonnetijd of sterrentijd 

opleverde.  Er kwam veel en aandachtig waarnemen bij kijken.

En allerlei problemen. Neem nu de zonnetijd waarop wij steunen. 

Als  de zon op haar hoogste punt door de denkbeeldige meridiaan 

loopt waar de waarnemer staat is het middag. Overal. Maar niet 

overal op hetzelfde moment: de locale tijd die wij vaststellen 

verschilt dus van plaats tot plaats. Hoe oostelijker hoe eerder de 

zon opkomt, hoe eerder het middag wordt.

Het feit dat de baan van de aarde geen cirkel is maar een ellips, 

maakt dat de zonnetijd niet eenparig verloopt. Zo staat de aarde 

in het winterhalfjaar dichter bij de zon. Daglichtperioden zijn dan 

merkelijk korter dan in de zomer. (Men heeft ooit geprobeerd dat 

op te lossen door in de zomer een daglengte van 16 uur te nemen 

en een nachtlengte van 8 uur. In de winter omgekeerd.) 

Het zijn maar enkele moeilijkheden onder meerdere. 

Wetenschappelijke ontdekking, uitvindersvernuft en 

maatschappelijke evolutie hebben allemaal meegespeeld in de 

verovering van de tijd zoals wij die nu ervaren en hanteren.

Toestellen om de tijd te meten zijn zo een beetje overal 

ontwikkeld. Het eenvoudigste is het meten van duur. Je kunt het 

doen met een zandloper of een wateruurwerk. Zelfs met een kaars 

waarop je merkstrepen hebt gezet. Hoewel nuttig, is het nogal 

beperkt. Je kunt op die manier het tijdstip waarop iets gebeurt of 

zou moeten gebeuren, niet aangeven. 

Met een zonnewijzer is dat al anders. Maar als er geen zon is, 

werkt hij niet. Verder komt het probleem van de indeling van de 

tijd op de proppen. Want de uren zijn niet altijd even lang. Daar 

worstelde men in de oudste beschavingen al mee.  Meer dan 3000 

jaar voor Christus in Mesopotamië probeerde men al een 60-tallig 

stelsel uit, verre wortel van ons systeem van 60 minuten in één uur, 

24 uur in één dag en zeven dagen in één week.

De eerste klok werd eind dertiende eeuw ontwikkeld in een 

Benedictijnerklooster in Sint-Albans (Engeland) en ze was 

behoorlijk volumineus (3m breed, diep en hoog). Een eeuw later, 

om en bij 1400 had elke stad er één. Het betekende een grote 

vooruitgang omdat er nu in de stedelijke, op handel gerichte 

gemeenschap, betere afspraken konden worden gemaakt. Men kon 

immers vertrouwen op een gemeenschappelijke klok met gelijkmatig 

ingedeelde uren. Wel nog altijd lokaal: elke stad had haar eigen tijd. 

’s Nachts werden de uren afgeroepen door de stadswachter.

Tot diep in de19e eeuw heeft men gewerkt met lokale tijd. In 

sommige kerken kan men nu nog de aanduiding van de plaatselijke 

meridiaan vinden, bijvoorbeeld in de kathedraal van Antwerpen. In 

1836 werd namelijk in 41 Belgische steden de plaatselijke meridiaan 

uitgelijnd. Die moest dienen om de lokale middelbare tijd van 

Brussel te berekenen die gold als standaardtijd in het land. 

Met de komst van de trein, die de reistijd versnelde, werd een 

uniforme tijdregeling in de stations een noodzaak. Men voerde 

de “stationstijd” in en koos de nulmeridiaan van Greenwich als 

uitgangspunt. Het uur kwam dus voortaan uit Greenwich. Eerst voor 

heel Engeland, later ook voor Europa. Dat kon pas als er een snel 

systeem van distributie was dat aan de geïnteresseerden kon laten 

weten hoe laat het was. Dat systeem was ontwikkeld in 1846: het 

heette telegraaf.

Toen de klok er eenmaal was, begon de zoektocht naar 

nauwkeurigheid. In 1675 vonden een Engelsman (Hocke) en 

een Nederlander (Christiaen Huygens) los van mekaar  het 

slingeruurwerk uit. De uitvinding had een eeuw nodig om algemeen 

door te dringen. De klok was betrouwbaarder maar moeilijk 

bruikbaar op zee omdat ze stil moest hangen of staan.

De scheepvaart was vragende partij voor nauwkeurige en stabiele 

klokken omdat ze die nodig had om de lengtegraad te kunnen 

bepalen. De Engelse regering schreef daar in de 18e eeuw een prijs 

voor uit van 20.000 pond. John Harrisson won die in 1762. Zijn 

(ingewikkelde) klok vertoonde op 5 maanden maar 1 minuut en 4 

seconden afwijking. Een mijlpaal.

Eenmaal ingezet was de evolutie niet meer te stuiten: er werd 

gezocht naar betere materialen,  naar meer duurzaamheid, naar 

fijnere technieken. Ondertussen hadden ook meer mensen een 
uurwerk in eigen bezit, een trend die zich inzette toen er in de 

16e eeuw kleinere klokken kwamen die in huis konden staan. Het 

bezit ervan was een statussymbool. 

 

Geen wonder dat het uurwerk eind 18e eeuw carrière maakte als 

juweel. Men kon het aan een ketting dragen of bevestigd aan een 

vrouwenarmband, meer sieraad dan nut. Mannen droegen een 

vestzakhorloge. 

Nog eind negentiende  en begin twintigste eeuw werd dat vaak 

als een bijzonder cadeau gegeven. Bijvoorbeeld als men in 

een bedrijf iemand wilde eren met een lange staat van dienst. 

Het polshorloge brak pas door in de twintigste eeuw. De eerste 

werden aan mannen verkocht door Cartier in Parijs.

Hoe praktisch dat wel was ondervond men in de Eerste 

Wereldoorlog toen gewone mannen(niet in het bezit van een 

eigen horloge) de plaats van de gesneuvelde officieren (wel 
in het bezit van een vestzakhorloge) moesten innemen. Het 

leger kocht voor hen goedkopere polshorloges aan die zij na de 

oorlog mochten houden. Op die manier drong het polshorloge 

door om in de loop van de twintigste eeuw algemeen verspreid 

te worden, geperfectioneerd, nauwkeurig  en in alle mogelijke 

kleuren, uitvoeringen en smaken, dank zij nieuwigheden als in 

1957 het elektrisch horloge ( met batterij), in de zestiger jaren 

het kwartshorloge (met een kwartskristal) en in de jaren ’70 het 

digitale). Hun nauwkeurigheid zou Harrisson bevallen.

 

Niemand kijkt er nog van op. Van een mooiigheid om mee 

te pronken, is een horloge een noodzaak geworden. En een 

vanzelfsprekendheid.  Maar de hele ontwikkeling heeft ons 

denken en ons leven veranderd. 

Wat Ghislain op de foto doet, was ooit plechtig, uniek en 

ultramodern. Reken maar dat onze grootvaders “zich voelden” 

toen ze de klok hanteerden. Of cadeau gaven als erfstuk bij 

hoog-uitzonderlijke gelegenheden: meesters van de tijd.

Vervolg van: Zo leeft de Smoutpot

Robert en Hilde Janssens-Van Raemdonck

Hilde: We zijn hier in 2000 komen wonen, in mijn vroegere 

ouderlijk huis. Na ons huwelijk hebben we we eerst in Lillo 

en dan vele jaren in de stad gewoond. We kwamen hier wel 

al,  toen mijn ouders nog leefden,  in de groentehof werken. 

Daar houden we alle twee van. 

Robert: Ik had altijd gezegd, als ik op pensioen ga, dan kom 

ik terug naar Melsele wonen (ik ben zelf van de Statie), en zo 

zijn we hier beland. Ik had altijd wel contact gehouden met 

de Smoutpot via de voetbalploeg SK Smoutpot.  

Hilde: Het verschil met de stad is groot. Hier heb je meer 

contact met de mensen. Je hebt mekaar ook al eens nodig. Ik 

heb een grote groentehof,  en dan kom je al eens bij de buren 

terecht bv. voor aardbeiplanten. Een andere gebuur, Leander 

komt het hooi halen dat wij teveel hebben. 

Robert: De industrie moet je er wel bij nemen, met al die 

lichten, die fakkels soms en dat lawaai.  Dat stoort ons soms 

wel, maar voor de rest is het hier goed wonen. We hebben 

onze hof, met groenten en fruitbomen. We kweken eenden en 

kippen. 

Hilde: We kijken uit op de Dijk, dat is een prachtig gezicht!

Robert: Ik herinner mij hoe het café bij den Bettens voor de 

laatste keer open was. Toen is ook de laatste bak Kadé van 

brouwer Deckers uitgedronken. Dat moet ergens in de jaren 

’60 geweest zijn. Al de mannen van de Smoutpot waren hier: 

Remi Bettens natuurlijk, en Ward en Jef Truyman, René De 

Westelinck, Frans De Meulenaere, Wies en Frans Ryckaert, 

René D’Hooghe, Ward Van Raemdonck (mijn schoonvader), 

en ik vergeet er misschien nog een paar. Ze zaten allemaal 

aan een grote tafel, en hadden veel plezier. 

Leander en de opruimactie

Landelijke buurten met weinig bewoners zijn een 

aantrekkingspool voor sluikstorters. Massa’s blikjes, flessen, 
zakjes huisvuil worden her en der in  de slootkanten gedumpt. 

Om nog maar te zwijgen van grotere zaken als bouwafval, 

kabelafval, oud ijzer, enz. Al drie keer mobiliseerde Leander 

De Kerf een hele ploeg Smoutpotters voor een grote 

opruimactie. Ze trokken er op uit met kruiwagens en schoppen 

en haalden op enkele uren bijna een container vol afval 

bijeen…

Lees verder op pag. 4

Over de voetbalploeg SK Smoutpot

Het begon op een Smoutpotkermis in 1968. De ‘mannen  

van ‘het dorp’ daagden enkele Smoutpotters uit om een 

voetbalploeg bijeen te brengen en tegen elkaar te spelen. 

Dirk Van Raemdonck en Lucien Lippeveld kregen genoeg 

spelers bij elkaar, en na een paar matchen kreeg de ploeg 

de smaak te pakken. Eerst werd er bij gebrek aan een veld 

in Nieuwkerken gespeeld,  en af en toe op een wei van 

Adhemar Ryckaert, waar wel eerst de koeienstront moest 

worden afgeschept . Na enkele jaren kreeg 
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SK Smoutpot een eigen plein, op een akker 

naast het café. Het was een beestenwerk om 

deze bolle akker tot een plat voetbalveld om 

te vormen. Dirk laste zelf de goal in elkaar, 

zijn schoonvader breidde het net. De spelers 

kwamen elk met hun eigen grasmachine 

het gras afmaaien. Om aan centen te 

komen werd er van alles georganiseerd: 

een tombola, een bal in het Brouwershuis, 

Smoutpotkermis met allerlei activiteiten zoals 

optredens van de fanfare, de turnkring en 

zelfs de landing van parachutisten!

Rond 1980 kon SK Smoutpot een eigen 

kantine bouwen. Sindsdien is het altijd goed 

gegaan met de ploeg. De laatste tijd zelfs 

zeer goed, er zijn wel 25 spelers, waaronder 

heel wat jongeren. De meesten hebben op 

een of ander manier een familiale band met 

de Smoutpot. Heel wat vaders en zonen  

spelen of speelden samen in deze ploeg, 

zoals Joris en zijn zoon Damiaan, Geert en 

Wanne Verstraeten, Paul en Jan Hennissen, 

Rik, Roel en Kennie Bettens. 

Vervolg van: Zo leeft de Smoutpot

          Uit de mailbox
                         Bombardonmelsele@yahoo.com

 Beste Bombardonredactie

Ik wil reageren op het artikel over het eco-egoïsme dat al jaren gevoerd wordt vanuit Haasdonk, 

namelijk: “niet in mijn tuin”. Als men de grote ring nu eens aanlegt in een sleufsysteem (zie 

Craeybeckxtunnel) dan heeft men daar weinig of geen last van (over opritten en afritten zwijgen we 

best). In de jaren 1980 toen men de grote ring wilde aanleggen kwam vanuit Haasdonk het voorstel 

om de Krijgsbaan als alternatief naar voor te schuiven. Toen is er vanuit Melsele en Zwijndrecht 

gereageerd en actie gevoerd (de bomen op de defensieve dijk zijn daarvan de stille getuigen). De 

grote ring zoals toen voorzien, was ook onfatsoenlijk. Onlangs ben ik naar een avond van stRaten-

generaal geweest, ontwerpers van het Meccano-tracé. Zij zwijgen over de grote ring omdat het 

maatschappelijk niet bespreekbaar is in de regio. Onze regio Melsele-Zwijndrecht-Burcht is al zwaar 

belast met autowegen en daar zou nu alle aandacht moeten gaan naar ‘leefbaar’ wonen in plaats van 

zo snel mogelijk er door te rijden. Tevens is uit nieuwe metingen gebleken dat de hoeveelheid fijn 
stof in de lucht het hoogste is in Zwijndrecht, dus een reden temeer om de auto’s al voor Zwijndrecht 

van de weg te halen. Het Meccano-tracé voorziet niet enkel in een ondergronds traject, maar heeft 

ook 2 grote op- en afrittencomplexen, één aan de E17 en één aan de expresweg. Verder zijn er ook 

nog plannen om parallelwegen langs de E17 tussen Sint Niklaas aan te leggen. Onlangs hebben 

mensen mij geleerd dat je als beweging altijd extreme standpunten moet innemen . Dus geen nieuwe 

wegen maar volop inzetten op alternatieven lijkt mij een beter standpunt voor ecologisten. Zo ook 

de planning van de winkelcentra in de dorpskernen. Je zou denken we leggen ze daar dan kunnen de 

mensen er met de fiets heen. Niets is minder waar. Men voorziet zelfs geen fietspad (zie Pareinpark), 
maar ook overdekte fietsstallingen zijn niet aanwezig. Alles gaat verder: industriegebied, KMO-zones, 
serregebieden, vogelgebied enz... Ze zijn allemaal nodig, maar we zouden eerst eens enkele jaren 

moeten pauzeren en inzetten op de leefbare woon- en leefgebieden en daarin investeren: aanleg van 

trage wegen, fietspaden, wandel- en recreatiegebieden, de beloofde bufferzone enz... Er is al genoeg 
beton! Daar hoort zeker geen nieuwe autostrade bij volgens mij. Waarom toch het grootste winkeldorp 

willen zijn? Waarom  niet streven naar het gezelligste woon/leefdorp? 

 Geert Verstraeten.  

De gemeenteraad 

besliste
29 november:

- De raad ging akkoord om een ontwerper aan 

te stellen om een nieuw project uit te bouwen 

op de plaats van het huidige parochiehuis 

Sabot. Het project zal een bibliotheek, politie, 

bevolkingsdienst, OCMW, assistentiewoningen, 

ondergrondse parking en commerciële ruimten 

hebben. Deze laatste moeten vergaderruimten, 

cafetaria en keuken creëren. 

- Er komen terug openbare toiletten op de Beverse 

markt. De gemeente investeert in urinoirs en een 

damestoilet met tijdslot achter het frituur.

- De parking aan het CC Boerenpoort wordt 

voorzien met een ecologische verlichting. De 

verlichting zal werken via bewegingsdetectie en 

zonnepanelen. Op dezelfde manier gaat men de 

achterontsluitingen in de Beverse Klapperstraat en 

de Kieldrechtse Merodestraat voorzien.

- Er komt een nieuwe voet– en fietsverbinding 
tussen de Pauwstraat en de spoorlijn Antwerpen-

Gent. Deze zal een start nemen waar de nieuwe 

aftakking van de Poenjaardwegel uitkomt. 

Aangezien er nu al een voet– en fietsverbinding 

ligt langs de spoorlijn, zal er een veilige wegel 

ontstaan van Melsele dorp naar het station.

13 december:

- De gemeente Beveren zit er nog steeds 

warmpjes in. In het pensioenfonds zit 14,5 

miljoen euro en in het reservefonds 18,6 miljoen. 

Men rekent er op dat er een klein overschot op de 

rekening 2011 verschijnt. Dat laatste is een van 

de essentiële kritieken vanuit de oppositie. “Een 

te hoge schuldengraad”, zei André Buyl (Vlaams 

Belang) en “te weinig opbouw van reserves in de 

afgelopen jaren”, vernamen we van Boudewijn 

Vlegels (Kartelpro). 

De investeringen van het bestuur in hun laatste 

jaar voor de verkiezingen zijn eerder beperkt 

gehouden tegenover vorige jaren. Een overzicht 

van de grootste en opvallendste investeringen kan 

u in een ander artikel lezen.

Opvallend was dat meerderheidspartij N-VA zich 

onthield. De burgemeester concludeerde dat ze 

zich daarmee buiten de meerderheid zette.

- Ondanks vele bezwaarschriften werd op de 

raad akkoord gegaan met de verkaveling aan het 

Viergemeet in Beveren. Jaren geleden werd dit 

gebied al ingetekend als woonuitbreidingszone. 

Alleen was toen sprake van 60 woningen, nu 

staan er 249 op de plannen getekend. Meteen 

Toelagen aan 
Melseelse 
verenigingen 
voor 2012

Alfabetisch overzicht van alle 

toelagen die door de gemeente 

Beveren voorzien worden in 2012 

voor de verenigingen actief in 

Melsele. Uiteraard zijn alle vermelde 

bedragen in euro.

Aardbeifeesten: 5.000

Alleenstaanden van Melsele: 620

A.Verbruggenkring: 285

B.O.K.S.: 620

Buitenschoolse opvang: 15.000

Civiele Bescherming: 360

Dansclub Step by step: 262

Fanfare De Kunstliefde: 4.932

Feestcomité Melsele: 34.200

Fotoclub Lichtkunst: 358

Gaverlandwegelcomité: 350

Gezinsbond: 387

Jeugdhuis Djem: 7.500

K.A.V.: 999

K.V.L.V: 788

K.W.B.: 692

K.V.G. (Melsele+Kallo): 388

Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: 22.229

Koor Resolut: 332

Kunstkring De Meiboom: 266

Kunstlabaarg: 166

Landbouwvereniging onderlinge 

bedrijfshulp vzw: 125

Landelijke Gilde: 408

Markant: 434

Middenstandsvereniging: 10.100

Middenstandsvereniging 

(feestverlichting): 7.500

Natuurpunt WAL: 746

Okra: 2.275

Onthaalouders ’t Ballonneke: 2.000

Orgelcomité: 598

Orgelcomité Melsele: 446

Oudercomité De Schakelaar: 242

Ouders voor kleuters: 258

Oxfam Werelwinkel: 2.384

Passar Vakantiegenoegens: 370

Plaatselijke Cultuurraad: 800

Schaakclub: 350

Sigarengenootschap Opus X: 206

Similes vzw: 620

Straatfeestcomité Vendoornstraat: 

300

Svelta Melsele (zonnepanelen): 

34.000

’t Ballonneke (kinderdagverblijf en 

dienst opvanggezinnen): 26.000

’t Ballonneke (IBO’s – Initiatieven 

Buitenschoolse Opvang): 28.000

’t Ballonneke (vakantie): 22.000

’t Gaeverland: 282

’t Vlot vzw: 3.462

Toneelkring Reynaert: 70

Troef moeten we zien: 110

UNIZO: 166

Vlaamse Canadese vriendenkring: 

122

Voetbalclub Frema: 5.000

Volkshogeschool Waas & Dender: 

1.900

VP Melsele: 4.000

Vrije Lagere School: 9.537

Vrije Kleuterschool St.-Elisabeth: 

3.519

Vrije Kleuterschool Gaverland: 

1.453

Wezijnereensmeebuiten: 332

Wijkcomité De Bees: 300

Wijkcomité J. Balstraat: 300

Wijkcomité Snoeck- en 

Vossenstraat: 350

Yevgueni: 422

Zangkoor Melos: 649

Ziekenzorgkern: 400

Uit ‘info flash van 
wijkgemeenschap 
De Vesten.’

In het infoblaadje van de wijk lazen we over 

‘Bombardon’ het volgende:”Bombardon, de 

gazet van Meilsen, schreef in hun recentste 

editie een gans artikel gewijd aan onze 

wijk. Wel eens de moeite  om te lezen. Met 

stukjes o.a. van Andrea Van Gestel, Guido 

Kersschot, Marc Engels en andere toffe 

inwoners… Bombardon is echt wel een leuk 

tweemaandelijks Melseelse gazetje wat voor 

geen geld te koop is bij o.a. de Boekuil op het 

Kerkplein. Ook een abonnement is mogelijk 

aan de ongelooflijke prijs van 4 euro.(per 
post 6 euro) voor een jaarabonnement. 

Abonneren ? Breng ff vier euro binnen bij 

Emiel Verhoeven (voorzitter wijkcomité) en 

wij regelen uw abonnement. Als kers op de 

taart geeft de wijk 5 abonnementen weg op 

haar kerstdrink. Daar klinken we op.

Collegezittingen 

gemeente Beveren
10 oktober

- Het college verneemt op 10 oktober dat de 

gevangenis van Melsele een milieuvergunning heeft 

gekregen. De uitbater, de NV Poort van Beveren, krijgt 

deze voor 20 jaar (tot 2031) mits het naleven van een 

aantal voorwaarden. De bekendmaking zorgde echter 

meteen voor een aantal klachten tot bij de Raad van 

State voor vernietiging van deze vergunning. Uiteraard 

verhindert dit de bouw ervan.

7 november

- Het gemeentebestuur verleent Chiro Ieweko een 

rechtstreekse bouwvergunning voor het oprichten van 

een nieuw jeugdlokaal in het binnengebied van de 

Kalishoekstraat en Burggravenstraat.

14 november

- Het college beslist om een slopingsbevel uit te 

vaardigen voor de woning in de Kalishoekstraat 46.

de grootste reden voor N-VA, Kartelpro en een 

aantal onafhankelijke raadsleden om niet met dit punt 

akkoord te gaan.

           Aan al onze  lezers een gelukkig en 

                    voorspoedig Nieuwjaar !

Boven: Francis De Baere, Jan Blommaert, Kurt Winckelmans, Dimitri De Dycker, Joachim en Mathias 

Staut, Joris Relaes en Patrick Buelens.

Onder:Kevin Van de Merlen, Tim Michielsen, Wanne Verstraeten, Damiaan Relaes, Dirk Ryckaert, Kris 

Vanhove, Bart Truyman, Steven Dalle en Tristan Ryckaert.
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Geschenkenbeurs 

Wereldwinkel

Tijdens het weekend van 10 en 11 december, 

hield Wereldwinkel Melsele haar traditionele 

geschenkenbeurs in de grote kapel van de 

Boerenpoort. Alle producten die werden 

aangeboden zijn gemaakt in landen in het zuiden, 

veelal in coöperaties, altijd voor een eerlijke prijs 

en van goede kwaliteit. Er was een ruim aanbod 

aan gebruiksvoorwerpen, artisanaat, juwelen, 

voedingsproducten en wijnen die door de proevers 

van Testaankoop hoog werden gequoteerd. Veel 

mensen vonden weer de weg naar de beurs, 

proefden lekkere dingen, kochten een leuk 

geschenk of sloegen hun voorraad wijn in voor de 

feestdagen. En de medewerkers van Wereldwinkel 

waren tevreden met de omzet die de laatste 

jaren echt gestegen is. Maar in de eerste plaats 

blijft het een beloning voor de creativiteit van de 

producenten en een stimulans voor hen om verder 

te doen en zo hun situatie stilaan te verbeteren.

Samen sterk
Ziekenzorg

Medewerker Ziekenzorg Melsele

Ziekenzorg. Iedereen heeft er wel eens van gehoord, weet dat 

het bestaat. Toch is het voor de meeste mensen letterlijk ver 

van hun bed. Er zijn nochtans heel wat mensen die vrijwillig in 

deze vereniging stappen om zich belangeloos in te zetten voor 

chronisch zieke mensen. 

Waarom doen ze dat? 

We gingen eerst op zoek naar hoe en waarom van Ziekenzorg, in 

het algemeen. Dan volgde een interview met voorzitster Miriam 

Van den Heuvel, mede-voorzitster Lea Smet en bestuurslid Rik 

Neujens van Ziekenzorg Melsele.

Algemene geschiedenis in  het kort

Ziekenzorg is ontstaan uit de christelijke mutualiteit. In de 

beginperiode, de jaren ’50 werden bedevaarten naar Lourdes 

georganiseerd, druiveninzamelingen en ‘opbeuringsconcerten’. 

Geleidelijk aan breidde de werking zich uit. Men begon chronisch 

zieke mensen te bezoeken, allerlei activiteiten  en vakanties 

te organiseren op maat van de zieken. Vanaf de jaren ’70 

werkt  Ziekenzorg aan de integratie van zieken. In 1979 werd 

Ziekenzorg een vzw en erkend als volwaardige beweging voor 

sociaal-cultureel werk. Vanaf 1999 is Ziekenzorg CM eveneens 

erkend als vereniging voor mantelzorgers en gebruikers. De 

laatste jaren probeert de organisatie daadwerkelijk de belangen 

van de zieken te behartigen en hun weerbaarheid te verhogen. 

Ziekenzorg in Melsele: hoe het begon

Lea: De echte pionier van Ziekenzorg in Melsele is Sylvain Ivens. 

Hij was secretaris van CM en altijd erg begaan met zieke mensen. 

Hij en zijn familieleden kookten een feestmaaltijd voor zieke 

mensen. Dan was er nog  een groepje vrienden die later in de 

jaren ’70 een autozoektocht voor zieken organiseerden. Dat kende 

een groot succes. Zo is stilaan Ziekenzorg ontstaan.   

In de jaren ’70 ontstond een bezigheidsclub voor zieke mensen, 

die kwam samen in de eetzaal van de jongensschool. Er werd van 

alles geknutseld en één keer per jaar was er een tentoonstelling 

waarop de gemaakte voorwerpen dan werden verkocht. De eerste 

vrijwilligers waren bijna allemaal mensen uit het onderwijs. Toen 

Het Centrum gebouwd werd, verhuisde de bezigheidsclub naar 

daar.

Sylvain is vele jaren de drijvende kracht geweest achter 

Ziekenzorg, samen met Freddy De Roeck. Spijtig genoeg zijn 

beiden enkele jaren geleden overleden. Tien jaar geleden heeft 

Miriam Van den Heuvel de fakkel overgenomen van Lea Smet, 

die drie jaar ervoor  voorzitter was geweest.  

Wat doet Ziekenzorg?

De kerntaak van Ziekenzorg  is het thuis bezoeken van zieke 

mensen. Daarnaast organiseren ze ontmoetingsmomenten voor 

de mensen die zich nog wel kunnen verplaatsen en ten derde 

verdedigt Ziekenzorg de belangen van de zieken.

Hoe gaat dat concreet in zijn werk, dat bezoeken van zieken?

Eerst moeten we natuurlijk te weten komen wie er ziek is. Vroeger 

was dat niet zo moeilijk: iedereen kende elkaar. De pastoor kwam 

overal en verwittigde ons dat er zieke mensen waren. Of Sylvain 

zag in de ziekenkas wie er veel briefjes binnenbracht en kon dan 

zo eens polsen. Nu is het vaak toevallig dat we aan de weet komen 

wie er ziek is en van heel wat mensen weten we het gewoon niet. 

Eerst brengt een van de drie verantwoordelijken (waaronder Rik) 

een kennismakingsbezoek aan de zieke. Dan zoeken we samen wie 

er verder op regelmatige basis de bezoekjes zal doen. Het moet wel 

klikken met die persoon.  

De meeste mensen zijn heel blij met dit bezoek. Soms zeggen ze: ‘We 

hadden u  al eens verwacht.’ Die mensen zijn ook vaak eenzaam en 

genieten van de aandacht. Op bepaalde vaste momenten wordt er ook 

altijd een bezoek gebracht (eindejaar, Pasen, dag van de chronisch 

zieke in oktober..), bij deze laatste gelegenheid krijgen alle zieken een 

speciale attentie. 

Momenteel bezoeken we  46 mensen die door hun ziekte aan huis 

zijn gebonden. Die mensen hoeven geen lid te zijn, het is echt voor 

iedereen, elke zieke mens is voor ons gelijk.

Worden de ziekenbezoekers daarvoor opgeleid?

Ja, ze krijgen hiervoor een vorming. Zo leren ze hoe je omgaat met 

zieke mensen, hoe je met hen spreekt, wat je doet met vragen over 

sterven. Verder komen de vrijwilligers alles te weten over allerlei 

hulpmiddelen (krukken, rolstoel, speciale bedden enz.). Ze leren ook 

naar wie ze kunnen doorverwijzen bij vragen die ze zelf niet kunnen 

oplossen. Maar het is ook heel belangrijk dat je leert ‘horen’ wat 

mensen eigenlijk willen zeggen. Dat vraagt wel wat tijd en ervaring.

Andere activiteiten

Dan zijn er ook nog een 75-tal mensen die regelmatig naar de 

activiteiten komen.  

Wat soort activiteiten? Ontmoetingen die plaatsvinden in ‘Het 

Centrum’, het CM-gebouw in de Hazaarddam. Dat kan gaan 

over verschillende dingen: vorming, kookles, bingo, lezingen, 

informatiemomenten over alle mogelijke tegemoetkomingen of over 

rechten van de zieken enz. Er is ook een aswoensdagviering, een 

Paas- en een Kerstfeest, een daguitstap, een weekend, een bedevaart, 

een culturele uitstap (onlangs naar het concert van het Melseels koor 

Resolut), een lekker eetmaal.

Eigenlijk een heel uitgebreid jaarprogramma. 

Het Centrum op donderdag

‘Het Centrum’ bestaat al 25 jaar, dat is dit jaar gevierd. Het was 

vanaf het begin de bedoeling dat de zaal boven intensief gebruikt zou 

worden. Er is een lift en een gehandicaptentoilet, een kleine keuken. 

Op donderdag is iedereen welkom. In het begin waren er vaak 

allerlei creatieve activiteiten zoals poppen maken (met Nicole Melis), 

bloemschikken, zijde schilderen enz. Later kwamen er meer en meer 

kaarters. Dat ging niet goed samen. Nu zijn er 7 tafels kaarters, en 

1 tafel waar iets anders wordt gedaan. Een speciale donderdagploeg 

houdt Het Centrum open.  Het is er een gezellige drukte.

Hoe komen jullie aan financiële middelen?
Er is de jaarlijkse lotjesverkoop, daarvan gaat 55 procent naar 

het verbond, de rest is voor de plaatselijke werking. We doen 

ook jaarlijks een kaasrestaurant, we krijgen een degelijke 

subsidie van de gemeente en nog een kleine subsidie van 

het verbond.  Met die middelen bekostigen we het vervoer 

bij uitstappen en houden we de prijzen voor de activiteiten 

zo laag mogelijk, zodat alle zieken, ook zij met heel weinig 

middelen, aan alles kunnen meedoen. We willen echt niemand 

uitsluiten.

Wie zijn de bestuursleden?

Voorzitter: Miriam Van den Heuvel,  Medevoorzitter: Lea 

Smet, secretaris: Lieve Maes, verder in bestuur: Rik Neujens, 

Bert Verhulst, Jan Vermeiren, Gaby Janssens, Marleen Van 

Hoorick, Norma Hens, Godelieve De Jonghe en Andre 

Rombout.

Hoe kwamen jullie erbij om dit te doen? 

Lea: Dat is al van thuis uit: mijn vader was voorzitter van de 

CM, we hadden ook een gehandicapt familielid. 

Rik: Bij ons is het ook via onze pleegdochter dat we ons 

hiervoor zijn gaan engageren.

Miriam: Ik ben een aantal jaren sociaal verpleegster geweest, 

kom dus uit de zorgsector. Toen ik gestopt was met werken, 

was ik op zoek naar vrijwilligerswerk. Zo kwam ik bij 

Ziekenzorg terecht. 

Marleen Van Hoorick: Ik was werkloos en mocht dus wel 

vrijwilligerswerk doen. Ik bezoek zelf geen zieke mensen, 

maar ik begeleid mensen tijdens uitstappen en luister op dat 

moment naar iedereen die er behoefte aan heeft. 

Hoeveel vrijwilligers zijn er en wat doen ze?

Er zijn 43 vrijwilligers, het bestuur inbegrepen. Vroeger 

deden de vrijwilligers alles, bij wijze van spreken. Nu kiezen 

vrijwilligers er vaak voor om één bepaald ding te doen, bv. 

met zieke mensen op reis gaan, of lotjes verkopen, of zieken 

bezoeken. Maar dat is ook goed. Mensen hebben ook vaak 

niet zoveel tijd maar willen toch graag iets doen.

Hoe maken jullie promotie?

We hebben enkele jaren geleden op de cultuurmarkt gestaan. 

De reacties die we toen kregen gingen van ‘Dat is niet voor 

ons’, tot echte belangstelling, maar dan meestal van mensen 

die zelf of in hun familie met ziekte worden geconfronteerd.  

Ziekenzorg wordt belangrijk als je zelf ziek bent. 

Verder kent iedereen ons natuurlijk van de lotjesverkoop, 

dan komen we bij iedereen aan huis.  Dat zijn nu een 19-tal 

mensen die daar heel wat tijd in steken.  

Soms spreken we gewoon mensen aan, als we denken dat het 

iets voor hen zou zijn. Heel wat mensen zijn echt wel op zoek 

naar een zinvolle tijdsbesteding. 

De toekomst van Ziekenzorg, hoe zien jullie dat?

Het is hoe langer hoe moeilijker om vrijwilligers te vinden. 

Jonge mensen gaan met twee werken en engageren zich niet 

zo makkelijk meer voor traditionele verenigingen.

We zien wel. Zieke mensen zullen er spijtig genoeg altijd 

zijn. Dus er zal altijd wel behoefte blijven aan zoiets als 

Ziekenzorg.

Herinneringen,  anekdotes:

Het is plezant als mensen achteraf zeggen: ‘Het was weer 

goed!’ Als er soms eens iets tegenviel of het was zwaar 

werken geweest, zei Sylvain al eens: ‘We stoppen ermee.’ 

Maar direct erna voegde hij er aan toe: ‘Maar wat zouden we 

dan gaan doen?’ En dan deden we weer voort…

Ben je geïnteresseerd in de werking van Ziekenzorg, dan kun 

je contact opnemen met voorzitster Miriam Van den Heuvel, 

tel 03-775.39.34 of via mail miriam.vandenheuvel@telenet.be 

Rik,Miriam en Lea

In de politieke marge
.

N-VA uit meerderheid?

Voor de verandering zat het er de laatste 

gemeenteraad nog maar eens bovenarms op tussen 

N-VA en CD&V. Door de onthouding van N-VA op de 

begroting van 2012 was burgemeester Van de Vijver 

het grondig beu. “Jullie plaatsen zich buiten deze 

meerderheid. Een begroting is een beleidsdocument, 

als jullie deze niet goedkeuren, dan trekken wij de 

nodige conclusies!”, verhief de man zijn stem. Het is 

wel duidelijk: sinds Bruno Stevenheydens, met een 

tussenpauze van een jaar zijn overstap maakte van 

Vlaams Belang naar N-VA is deze partij in Beveren 

van een flauw meerderheidsafkooksel uitgegroeid 
naar een cactus in de broek van de burgemeester. 

Het lastigste daarvan is: hoe meer je begint te 

krabben, hoe meer het begint te steken.

Dat neemt niet weg dat Van de Vijver overschot 

van gelijk heeft: N-VA moet knopen doorhakken. 

Officieel deel uitmaken van de meerderheid, maar een 
oppositiepartij willen zijn en alle belangrijke dossiers 

afkeuren omdat men niet betrokken wordt, is een 

ongezonde spreidstand voor de ledematen.

Frappant was wel dat een rood aangelopen Van de 

Vijver voor deze felle uitspraak even overlegde met 

Luc Maes, schepen voor OpenVLD, en daarna sprak 

namens de twee meerderheidsfracties. Na de raad 

moest Maes zich nog wel gaan verantwoorden bij zijn 

twee andere verraste raadsleden.

Groen!-sp.a

Het is nu definitief: de partijbesturen van Groen! 
en sp.a hebben het licht op –jawel– groen gezet 

om een kartel aan te gaan bij de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. Witte rook is er nog 

niet over de lijsttrekker. Dat wordt pas in het voorjaar 

beslist.
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Foto P.Maes, wijnproeven

foto website Chiro Sint-Gerolf

Liekessingen

We woaren tien joar en we giengen veur den iëste kiër op raas 

meette ziekenboond. Op raas! Veur tien daugen. Vaveurnavaun 

lank genoeg veur kinderen die nog noët vannuis gewist oan. De 

maskes trokken nar Ossendrecht, de jonges nar Essen. Nardien 

stiengen de deuren open in Amberloepp. Mar op alle plotsen 

zalt wel ontreint tselfste gewist ein: vroeg opstaun, wassen, nar 

de mis, eten, i rijn gau staun, e lieke zingen, saumen iet roepen, 

lustren nar de proëst want die was er oek bij, een vlag aun e ziël 

nar boven op ne stok trekken, nog e liekezingen. En dèn i rijn 

al zingend e stappend in de maut trokkewij deur turp. Der wier 

nie gebabbeld, alliën gezongen en gestapt deur alle strauten van 

Ossendrecht. We liepen mee drij nevestiën mar vaar genoeg 

va makoar zoedawwe toch niet kosteprauten: iën temidde van 

de straut, de andere twië elk zoevaar meugelek aun de zijkant. 

Op kop: een vlag vanagen. Wij mar masjeren en zingen, nen 

alvendag aun e stik. E wij vonnen dan nog leutig oëk, da gaf 

plezier. ’t Was iet spesjaul al eik lank moetepaazn waddawij 

agelek zongen: trek aan de riemen wij varen, flink op de maat 
van ons lied schiëilepiet. Ik weet nog dak tsauves niekost 

slaupen omdak malgree wildeweten au welke riemen dawij 

moesten trekken om te viëiren. Dawoawij in tschool nog nie 

geliërd. Wij woame wellal in een boetsje gezeten op twauter bij 

Wies Mantsjes mar den trokkewij nie au riemen, demmoestewij 

rujen. Allegelijk: dasingen was plezierig e tegenawwe naruis 

moesten, kendewe guul de avrong van Ossendrecht en negule 

liekesboek, meschien wel tfiftig atnie miër was.
Zingen, zeker atmee felen is, duuttoch ducht. Meinsen einda altit 

gedaun pazek. De millodiekes veranderen en de woorden oëk, 

mar da kan giëkout. Zoeblifter wa beweging in de wiëireld. Das 

goed. E jongemeinsen moete keune fantazeren. Mardat leutig is, 

bewijzen de koëren dietter zijn (aggeze bezig ziet drupt tplezier 

deraf). En tsukses van de meziekschool en van de zangauvet bij 

de kwb. Nog e veurdiël: swinst amme saumezingen, keunewe 

nie klappen over andermeinsen.

Ons dialect: sappig en leutig.
Mar wittewak nogwel ies giëire zou ein? Datter kindren 

aun de deur komme zingen. Nie alliën mee drij keuningen, 

mar oëk op kestauvet, mee roevedoevedoef (da is den 

achtentwintegsten december), op nievejoarsauvet, mee 

drijkeuningen, op sinte barbera. Guullank leen deewij dat oëk. 

E wij wiesten al vaveurnavaun wadawwe gienge krijgen: een 

afelken noten, nen appel, ne frang, ne koek of wa karremellen. 

Ja, wij kenden oons geburen e wij kendeze goe!

Das gaun bedelen paasdegij? Bedelen? Ballangenie! Das de 

geburen wa gaun ammezeren en mauken datte winter wa rapper 

vurbij is.

Mar den tijd is veranderd, der is miër verkiër, tis vroeg 

doonker en den tellevies staudop. Das moeilekker om de 

bel toëren asse kommezingen. Enderbij, tmoet allemaul nie 

tselfden zijn as vroeger. Der zijn nau oëk leutige dingen. 

Attermar gezonge woart, iënder oe.

Vaveurnavaun: onmiddellijk, van voren af aan.

Ontreint: ongeveer

E lieken: een liedje

Ziël: touw, koord

Turp: het dorp

Nevestiën: naast elkaar

Zoevaar meugelek: zover mogelijk

Vanagen: natuurlijk

Nen alven dag aun e stik: een halve dag lang

Leutig: prettig

Moetepaazn: moeten nadenken

Agelek: eigenlijk

Malgree: absoluut

Wij woame: wij hadden= verleden tijd, in tegenwoordige tijd: 

wij ein

Den avrong: de omgeving

Rujen: roeien

Allegelijk: hoe dan ook

Zangauvet: zangavond

Swinst: terwijl

Kestauvet: kerstavond

Nievejoarsauvet: oudejaarsavond

Paasdegij: denk je.    Ballangenie!: helemaal niet!

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 de draad opnemen waarmee men bezig is. Toch weten dat we bijeen 

gehouden worden in de dorpsgazet van Melsele. Kijken dit keer mee:

Dirk De Jonghe

Katrien Heyrman

Marcel De Bock

Wendy VerhaegheEllen Van Loo

Romain Van de Velde

Over Meilsen en dingen.

Vrolijk makende dingen

Omdat er niet direct reacties binnenstroomden, grasduinde 

jullie reporter in haar fotoarchief en surfte het internet 

af. Met een optimistische en relativerende blik zie je  

toch nog heel wat dingen die je goed gezind maken: 

spelende kinderen in de jeugdbewegingen, een bloeiend 

verenigingsleven, het dorpsfeest, de kerstmarkt, Melsele 

zingt.  Ondanks de verstedelijking en de nabije industrie is 

Melsele toch nog steeds een groot dorp, waar mensen graag 

samenkomen om te babbelen, spelen,  zingen, feesten. 

En ja: op de valreep stuurde Patrick Maes nog een bijdrage. 

Patrick staat al jaren op de geschenkenbeurs van de 

wereldwinkel en het is daar altijd ambiance. 

‘Op de jaarlijkse  wijnproefstand op de geschenkenbeurs 

nodigen de fraai uitgestalde flessen de bezoekers spontaan 
uit om even halt te houden.  Rond de mooi gedrapeerde hoge 

tafels mag iedereen zijn smaakpapillen kennis laten maken 

met de wijnen uit de ‘nieuwe wereld’.  

Al proevend van de (h)eerlijke wijnen, laten de mensen zich 

graag meevoeren met het verhaal van de wijn. Tussendoor 

brengen velen spontaan een stukje eigen verhaal mee. 

Verhalen over de alledaagse dingen die mensen beleven. De 

wijn als bindmiddel naar vrolijkheid en ontmoeting.

Het leuke aan zo’n wijnproefstand is dat vele mensen elk 

jaar terugkomen, dat schept een band.  Het wordt echter 

moeilijk wanneer sommigen vragen:  “Kan je mij nog 

zeggen welke wijn ik vorig jaar gekocht heb, want dat was 

goeien”.  Tja, dan wordt het improviseren…’

foto website KLJ

Foto website Chiro Ieweko
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Banken in Melsele…

Je hebt ze in soorten. Nagelnieuw, statig, glimmend, netjes als zondagse kleren. 
Verweerd, versplinterd, bezeten, bescheten. Te breed voor twee zijn ze allemaal. Ze 
verwachten veel volk. (Ronald Decelle)

Gevleugeld

Met deze Bombardon loopt het jaar 2011 

zowat op zijn einde.  Traditioneel de periode 

van de donkere, sombere dagen.  Mens en 

dier hunkeren opnieuw naar licht en zon.  De 

dieren hebben er echter iets op gevonden…

Op de laatste dag van het jaar, toen het kil 

en donker was in het bos, schreven de dieren 

een brief aan de zon. Ze hadden er lang over 

nagedacht wat ze de zon zouden schrijven en 

zochten de voorzichtigste woorden uit die zij 

kenden. “Het is een smeekbrief”, zei de mier. 

“Een hartelijke smeekbrief”. 

Ze zetten er bijna allemaal hun naam onder. 

Alleen de mol, de aardworm, de nachtvlinder 

en de vleermuis hadden hun bedenkingen 

en zouden liever het omgekeerde hebben 

geschreven. 

Met zijn honderden gooiden ze de brief 

omhoog, en de ijzige wind blies hem de 

lucht in, dwars door de laaghangende wolken 

heen. 

Rillend zaten ze bij elkaar te wachten op 

antwoord en bliezen op hun voelsprieten of 

sloegen hun vleugels over elkaar. Aan het 

eind van de middag kwam er plotseling een 

klein gaatje in de wolken. Een zonnestraal 

schoot naar beneden en langs die zonnestraal 

gleed een brief. Met grote ogen keken de 

dieren toe. De brief plofte op de grond en de 

mier stapte naar voren en maakte hem open. 

Alle dieren leunden op elkaars schouders 

– zelfs de slak leunde, en het nijlpaard en de 

spin, en zelfs op de schouders van de egel 

leunden ze – en lazen: 

Beste dieren, 

Dat is goed. Tot gauw 

De zon

Toen slaakten ze een zucht van opluchting, 

knikten naar elkaar, schudden elkaars 

vleugels, vinnen, voelsprieten en poten, 

wensten elkaar het allerbeste en gingen naar 

huis. De meeste dieren  maakten die avond 

nog een paar kleine danspassen, op de vloer 

voor hun bed, zongen zachtjes: ‘Tot gauw, tot 

gauw…’, kropen onder een dikke deken en 

vielen in slaap.

Uit 313 dierenverhalen ‘Misschien wisten zij 

alles’ van Toon Tellegen 

 

Armoede is geen 

kinderspel

Op 4 december organiseerden 

leden van KWB ‘Soep op de stoep’ 
aan de bakkers Verstraeten en 
van Hoorick. Vrijwilligers leverden 
ongeveer 70 liter soep die in de 

loop van de voormiddag vlotjes 

van de hand ging tegen een vrije 

bijdrage. Op zondagvoormiddag 

je soep aan de deur bij de bakker 

kopen… het is eens iets anders. De 

opbrengst ging naar Welzijnszorg 
die dit jaar aandacht vraagt voor 

kinderen in armoede, hier in onze 

eigen omgeving. Met deze actie 
Soep op de stoep’ kon 620euro 
overgeschreven worden op de 

rekening van Welzijnszorg.

Kerstmarkt in Melsele.

De kerstmarkt in Melsele kende weer, net als de  vorige edities, een groot 

succes..

Het weer zat goed en de inrichters konden zich verheugen op een grote opkomst 

en heel wat kraampjes die van alles aan de man/vrouw brachten. 

Herabonnering 

Bombardon 2012.
Knoop het in je oren; kerst- of 

nieuwjaarscadeautjes zijn veelal nutteloos en 

duur en de aankoop ervan zorgt soms voor 

stres. Er is slechts één uitzondering: een 

abonnement op de beste dorpskrant onder 

onze sterrenhemel: Bombardon. (Eigen lof 

mag al eens keihard stinken). Doe jezelf 

en je geliefden een cadeau. Het is helemaal 

niet duur en je krijgt tweemaandelijks 

nieuws uit eigen gemeente. Bombardon 

probeert een heel jaar in te zoomen op het 

leven in Melsele. Een abonnement kost, 

ondanks de financiële crisis, slechts 4 euro. 
Medewerkers bezorgen de dorpsgazet in je 

brievenbus. Wie Bombardon met de post 

wil krijgen betaalt 6 euro. Met Bombardon 

zit je een heel jaar goed. Je kan storten op 

rekeningnummer: 001-2271891-33 van 

Bombardon Melsele, of het geld gewoon 

bezorgen aan één van de medewerkers. 

Vergeet je naam en adres niet te vermelden. 

Alvast bedankt voor je vertrouwen. 

Koken op eigen wijze.

Choco van de pit.

Regine Engels was jarenlang 

kookmoeder op bivak bij de 

Chirojongens.

Om de prijs van het kamp wat binnen de 

perken te houden stonden kookmoeders 

weken vooraf thuis al in de keuken om 

confituur te maken van fruit uit eigen 
boomgaard. Maar broodbelegkampioen 

was en bleef de choco. Regine had 

haar eigen recept, eenvoudig en rap 

klaar maar. Ze voorzag een ruime 

voorraad, die smolt als sneeuw voor de 

zon. Boterhammen met choco gaven 

zoetgestemde kinderen.

Met dank aan Karel De Meulenaere 

die ons dit recept van zijn moeder 

bezorgde.

In pot 1:

250 gr. ongezouten solo 

4 repen blokchocolade Côte d’Or 

3 repen chocolade Jacques (praliné 

bijv.)

In microgolfoven goed laten smelten (5 

min. of meer).

In pot 2:

4 eieren 

250 gr. bloemsuiker

Goed mixen.

Voeg gesmolten pot 1 bij pot 2.

Goed mixen in pot 2 en de choco is 

klaar.

Verdeel de choco in potten en zet deze 

in de ijskast om op te stijven.

Smakelijk. 

(Men kan ook donkere chocolade en 

praliné van Wereldwinkel gebruiken)

Regine Regine

Kunstlabaarg 
organiseert kampvuur
Op zaterdag 28 januari 2012 is er een knetterend kampvuur met 

live muziek in de Hennenneststraat.

De organisatoren voorzien een verwarmde tent en heel wat 

spektakel.

Wat omvat het programma ? Om 18.30u: Circus Maxim Goes 

Classic , voor kinderen en volwassenen een dolkomische 

circusshow. Om 19.30u: het aansteken van het vuur. Om 21u: 

optreden van The Subtitles, Dynamo Zjoss en later op de avond 

Baghdad Disco(DJ’s). Daarnaast is er een Smoutpot-Bar en ’t 

Foodcaravanekke  van De Kookpot. De toegang bedraagt 5 euro 

en kinderen kunnen gratis genieten!

Bank in de Appelstraat
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Wereldwinkelnieuws

Een verhaal achter het product

In het najaar werd een nieuwe koffie 
gelanceerd bij Oxfam wereldwinkels, de 

Lake Kivu koffie. Het is een topkoffie van het 
hoogland rond het Kivumeer in Congo, met 

een aangename body, aromatische en fijne 
aciditeit en 100% Fairtrade ingrediënten!

In de wereldwinkel bieden wij graag 

producten aan met een verhaal, meestal over 

de producent van het product. Dit verhaal 

over deze nieuwe koffie is verteld door een 
klant aan een vrijwilliger bij ons in de winkel. 

Omdat het zo’n mooi verhaal is wil ik het de 

Bombardonlezers niet onthouden:

Zaterdag hebben we de Lake Kivu-koffie 

gedronken en hij is inderdaad zeer goed!

Mijn vader heeft lange tijd in Congo gewerkt 

en heeft op de boot daar naartoe een koppel 

leren kennen die een koffieplantage gingen 
opstarten aan het Kivumeer. Mijn vader is 

gedurende zijn periode in Congo altijd contact 

blijven houden met die mensen en is daar 

verschillende keren op vakantie geweest. Mijn 

vader sprak altijd over de ‘beste koffie ter 
wereld’ die hij daar gedronken had. 

Twee weken geleden hoorde ik in een 

reportage op radio2 over een man die een 

koffieplantage had aan het Kivumeer, maar 
wegens zijn gevorderde leeftijd moest stoppen. 

Het koppel heeft nooit kinderen gekregen en 

daarom heeft de man de plantage overgelaten 

aan de mensen die er altijd gewerkt hebben. 

Oxfam Wereldwinkels heeft zich geëngageerd 

om alles mee in goede banen te leiden. Er 

zullen uiteraard 10 plantages zijn in de buurt 

van het Kivumeer en het zou al moeten lukken 

dat het hier over de vriend van mijn vader gaat, 

maar het idee alleen… maakt dat de koffie 
dubbel zo lekker smaakt!

Zin om de koffie te halen na het lezen van 
dit verhaal? Dat kan! Je kan ons vinden in 

Hazaarddam 10, wij zijn open op woensdag 

van 9:30u tot 12:30u en van 13:30u tot 16:30u; 

vrijdag van 14:30u tot 17:30u en zaterdag van 

9:30u tot 12:30u.

De prijs bedraagt 3,85 euro voor een pakje van 

250gr.

Verder nog een (H)Eerlijk nieuw jaar van het 

ganse wereldwinkelteam.

 ‘U zijt wellekome’…  

om kerstliedjes mee te zingen!

Maria die zoude naar Betlehem gaan, Hoe lei dit kindeken, Suza Nina, Door de liefde wilt 

ontwekken…. Ken je ze nog, die oude Vlaamse kerstliedjes? 

Op 26 december organiseert Davidsfonds “U zijt wellekome” in 90 kerken in Vlaanderen. 

In de kerk van Melsele kan je vanaf 16u komen meezingen. De toegang is gratis, maar je 

mag wel een vrijwillige bijdrage doen voor een goed doel.

Iedere deelnemer krijgt een boekje met tekst en muziek van de liedjes.

Na het zingen kan je een kerstjenevertje proeven in de kerk.

Een organisatie van Davidsfonds Kallo-Melsele in samenwerking met het koor Melos.

Investeringen van de gemeente Beveren in 2012.

Volgend artikel biedt een overzicht van de 

belangrijkste en grootste investeringen in 

Melsele en in het tweede deel in de andere 

deelgemeenten. De bedragen zijn uiteraard 

allemaal te lezen in euro.

Melsele:
Ereloon ontwerper aanleg N70 (Grote 

Baan): 350.000

Aanleg gemeentelijke verkaveling 

Haegemolen (wijziging BPA): 10.000

Aanleg binnenzone verkaveling 

Haegemolen: 300.000

Aanleg nutsvoorzieningen verkaveling 

Haegemolen: 140.000

Bouwen cafetaria en kleedkamers 

sportzone: 320.000

Aankoop gronden heraanleg Snoeckstraat-

Vendoorn: 100.000

Aankoop gronden Heirbaan-Den Es: 

30.000

Fietspad Heirbaan en renovatie wijk Den 

Es: 3.000.000

Fietspad langs spoor laatste fase (Melsele-

Zwijndrecht): 1.090.000

Ereloon ontwerper A. Farnèselaan: 45.000

Ontwerp heraanleg Spoorweglaan: 190.000

Overdekte petanquebaan: 50.000

Aanpassen van A-kantine Svelta voor 

schutters: 35.000

Uitbreiding parking sportzone: 50.000

Renteloze lening Chiro Ieweko Melsele 

(bouw lokaal): 140.000

Andere deelgemeenten:
Ontwerper jeugdcentrum Prosperpolder: 

40.000

Sanering jeugdcentrum Prosperpolder: 

500.000

Verbouwen pastorij Haasdonk tot 

kinderopvang: 50.000

Brandweer havenpost Kallo: 10.000.000

Ontwerp parkeertoren Beveren: 400.000

Bouwtoelage voetbalclub KSK Kallo 

(tribune en kantine): 500.000

Bouw lokalen recreatie Oud-Arenberg 

(Kieldrecht): 50.000

Inrichting recreatiezone Oud-Arenberg 

(Kieldrecht): 500.000

Hof Ter Welle (inrichting): 2.500.000

Aanleg riolering en vernieuwen wegenis 

Rijkstraat (Verrebroek): 2.200.000

Woonuitbreidingsgebied Kieldrecht 

(aankoop gronden): 1.500.000

Woonuitbreidingsgebied Kieldrecht 

(tussenkomst werken): 250.000

Woonuitbreidingsgebied Kallo (aankoop 

gronden): 950.000

Woonuitbreidingsgebied Kallo 

(tussenkomst werken): 250.000

Woonproject Congoken (Beveren): 

580.000

Aankoop bouwgronden Middenheide 

(Beveren): 2.500.000

Rechts op de foto zie je de kerststal van Paul Haentjens en Maria Schippers uit de Appelstraat.  Je 

kan hem daar gaan bewonderen, want het geheel vormt een prachtstuk. Hij wordt elk jaar, mede door 

de hulp van de buren, opgebouwd en eenmaal de kersttijd voorbij, verhuist hij naar de schuur van 

een nabijgelegen boerderij. De schoonheid van deze stal en de  onderlinge solidariteit in de buurt 

inspireerden ons om deze kerststal een plaats te geven in Bombardon. Onze kerstwens naar de lezers is 

er dan ook één van hoop op toenemende solidariteit tussen de mensen. Een stukje vrede in de buurt en 

de wijk. Dat wensen we onze lezers van harte toe.

Glastuinbouwzone: 

tijd voor bezwaarschriften.

Van 2 december tot 30 januari kunnen burgers bezwaarschriften indienen tegen de 

geplande glastuinbouwzone in Melsele. Het project Schaarbeek zal beslag leggen op 60 

hectaren open ruimte tussen de Ponjaardhoekstraat, Parmastraat, Priemstraat, Biestraat, 

Schaarbeekstraat, Nieuwlandstraat en Fortstraat.

Uw dorpskrant Bombardon heeft haar mening nooit onder stoelen of banken gestoken: 

we hebben mee het protest ondersteund van omwonenden, landbouwers en andere 

Melselenaren. Onze grootste bekommernis is nog steeds het grote verlies aan open 

ruimte. De actievoerders hebben intussen al meer dan duizenden handtekeningen 

verzameld en bereiden nu hun bezwaarschrift voor. Ze voelen zich gesteund door de vele 

aanmoedigingen en steun uit de gemeenschap.

We zullen in onze volgende editie de argumenten van de actievoerders uitgebreider 

toelichten. We kunnen nu al 3 grote bezwaren meegeven. Zoals hierboven beschreven 

is er een groot verlies aan open ruimte, dat valt niet te ontkennen. Daarenboven moeten 

verschillende landbouwers heel wat grond afgeven, wat het voortbestaan van hun 

familiebedrijf bedreigt. En ten slotte is er het economisch gegeven dat Nederland al volop 

van clusters in glastuinbouw aan het terugkomen is. Laat nu net deze cluster als idee 

komen van onze Noorderburen.

Op het grafisch plan kan u de indeling van de zone bekijken. Art.1 verwijst naar 
de serrebouw, art.1b naar groenaanplantingen, art.2 naar de gelinkte KMO-zone 

(warmtekrachtkoppeling of WKK), art.3 naar een te reserveren groenzone met landbouw, 

art.4 naar de verbindingsweg naar de Nieuwlandstraat en art.5 naar allerlei kleine 

bouwkundige ingrepen.

Wil u zelf ook een bezwaarschrift indienen? Dat kan. U kan dit per aangetekend schrijven 

of per ontvangstbewijs indienen in het gemeentehuis van Beveren, Stationsstraat 2, 9120 

Beveren.

Foto: Fr. Janssens
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