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Zo leeft de Jozef Balstraat

Gelukkig nieuwjaar aan al onze lezers !

Geschiedenis Jozef Balstraat.
De Jozef Balstraat is een doodlopende zijstraat van de IJzerstraat. Met de fi ets kan je via deze straat de verbinding maken met de 
Spoorweglaan via de Kerkenhoek.
Jozef Bal werd in 1856 geboren in Melsele. Hij werd in 1883 tot priester gewijd en was leraar in Sint-Niklaas en Oudenaarde, 
onderpastoor in Merelbeke, diocesaan directeur van de kloosters van Eine en Sint-Denijs-Westrem en pastoor in Opbrakel, waar hij in 
1921 zou sterven.
Hij is echter vooral bekend als uitgever van het eerste uitvoerig ‘verklarend woordenboek met platen voor België en Nederland’, 
uitgegeven van 1893 tot 1912. In totaal had het een oplage van 2.000 exemplaren en werd zowel in Vlaanderen als Nederland 
uitgegeven. Het was het eerste Nederlandstalig woordenboek dat zowel taalkundig verklarend als encyclopedisch en illustrerend was. 
We kunnen dus gerust stellen dat deze werken de voorloper van de huidige geïllustreerde woordenboeken en internetversies zoals 
Wikipedia waren. 
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

We hadden een gesprek met leden van het wijkcomité ten huize van Sandra Fiers. Zaten mee aan tafel: Björn Heyndrickx, 
Muna Boonen, Sandra Fiers en Katrien Eeckhaoudt. Zij wonen in een rusti ge wijk met doodlopende straat. De wijk is klein. 
Er zijn amper 13 woningen maar wel heel veel kinderen. Tot 28 wordt er geteld. “En er is nog eentje op komst. Schrijf maar 
dat het hier vruchtbare grond is,” grappen de buurtbewoners. 
Katrien: In 2000 had de wijk te maken met wateroverlast. Sommige huizen kwamen bijna onder water en zeker op het 
diepste punt in de wijk verzamelde het water zich. We hadden uit voorzorg zakjes zand voor de deur liggen. Schepen 
Blommaert is hier nog uitleg komen geven over de maatregelen die de gemeente ging nemen om de wateroverlast te 
voorkomen. Toen is er een buff erbekken aangelegd bij het bruggetje en sindsdien hebben we geen problemen meer.
Björn en Muna: We zijn hier in 2011 komen wonen. Dat was een bewuste keuze. We wonen graag in Melsele. We hebben 
hier veel vrienden. Björn is lid van de wielerclub van de Kadans.
Sandra: Ik kom uit Lochristi e, gekend om zijn begonia’s en vroeger ging daar een bloemenstoet door. Ik heb daar als kind 
nog aan meegeholpen. Mijn man is Kris D’Hooge afk omsti g uit de Pauwstraat. Mijn jongste zoon is bij de chiro en de oudste 
is bij de scouts. Dat loopt perfect.
Muna: Er loopt een beek langsheen onze tuin en huis. Als het gevroren heeft  zien we de kinderen op het ijs voorbij glijden. 
Enkel hun hoofden met mutsen zijn te zien. Dat is grappig. Het doet ons denken aan de Elf Stedentocht.
Björn: Ik woonde vroeger op het Viergemeet in Beveren. Daar werd ook heel wat georganiseerd voor de wijk. Ik doe 
daarom graag mee. Als kind was ik er alti jd graag bij. Ouders doen dan ook graag mee, toch ?
Katrien: Toen ik hier pas kwam wonen heb ik een nieuwjaarsdrink gegeven voor de mensen uit de straat. Dat was om 
mensen te leren kennen. Daar is een comité van gekomen. We hebben jaarlijks twee vaste acti viteiten met heel de wijk. In 
januari is er een nieuwjaarsdrink met glühwein en cava rond vuurkorven. Dat gebeurt afwisselend op een oprit bij iemand. 
En dan hebben we een wijkfeest op de laatste zaterdag van juni. Dat is dan wokken of een barbecue. Een Spaans feest was 
er ook al eens. Er zijn daarnaast ook allerlei kinderacti viteiten.
We zijn aangesloten bij de gezinsraad. We ontvangen ook subsidies voor onze werking. Die raad is eveneens een klankbord 
naar de politi ek. Zo is ons bruggetje spekglad bij vriesweer. De gemeente bracht er een anti -sliplaag aan. In onze straat 

Sandra Fiers, Katrien Eeckhoaudt, Muna Boonen, Björn Heyndrickx. Kinderen: Thibaut en Jens D’Hooge.

Bij de Tv-wedstrijd ‘Beste singer-songwriter’ was Pieter 

Peirsman uit Melsele de beste. Dat vonden niet alleen de fans 

maar ook deskundigen in de muziekwereld. Maar door de jury 

werd hij toch vroegtijdig naar huis gestuurd. Jammer. 

Wie is Pieter Peirsman ? Je leest het op pag.2

Een foto van grafzerken op een Militaire begraafplaats te 

Keiem waar Melselenaar Alfons Truyman van de Smoutpot 

begraven ligt. Robert Janssens maakte voor ons een verslag 

van deze grote oorlog met de gesneuvelden uit Melsele. In de 

komende nummers van 2014  laten we dit verslag in delen naar 

u toekomen. Lees op pagina 7 

De Gevangenis in Melsele of de Poort van Beveren, ‘t Is maar 

zoals je het beziet. Onze wijkagenten brengen nieuws over de 

open deur...voor bezoekers wel te verstaan. Lees op pag.8

Lees verder op pag.2
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wordt in de winter niet gestrooid. Dat is super voor de kinderen met hun slee. En iedereen 
rijdt hier traag. Hier kunnen onze kinderen nog echt op straat spelen.
Björn: We zitten hier dicht bij het dorp en dicht bij alles. De kinderen gaan langs het 
bruggetje naar school met de fiets of te voet.  
Naast twee vaste activiteiten doet de wijk mee aan het haloweengebeuren in Beveren, een 
wandeltocht, een bezoek aan Planckendael en aan het Verdronken land van Saeftinge,  een 
pokeravond voor de mannen, een avond over verzorgingsproducten en er zijn kinderen 
van de wijk die meedoen aan een kerstmusical. Er is veel talent in de wijk ook op sportief 
gebied.
Katrien: We lopen mekaars deur niet plat maar er is toch een goed contact. Als we wat 
nodig hebben of iets te kort komen in de keuken, kunnen we bij elkaar terecht. Ik voel wel 
dat we op mekaar kunnen rekenen.
Sandra: Er was een ‘housewarmingparty’ of iemand nodigde de buren uit bij een speciale 
verjaardag of een kinderfeest met eerste communie... er dienen zich wel gelegenheden aan 

waar de buurtbewoners mekaar ontmoeten.
Muna: Wie op reis gaat kan altijd op iemand van de straat rekenen die de huisdieren 
verzorgt en een oogje in het zeil houdt.
Hebben de comitéleden nog een nieuwjaarswens voor de wijkbewoners? Oei, een wens 
voor 2014... Dan volgt enig denkwerk, maar de comitéleden zijn het er vlug over eens 
“Ja, de hoop dat dit wijkgebeuren nog vele jaren mag aanhouden. Die goeie sfeer is 
belangrijk. We wonen hier graag. We zouden hier niet meer weg willen. Noem het een 
thuisgevoel.”
Katrien en Sandra overleggen over de formulering van de nieuwjaarswens. 
”Dat het vriendschappelijk thuisgevoel in de Jozef Balstraat verder mag groeien.” Daar kan 
iedereen zich bij aansluiten.
Het is ook een goeie afsluiter voor deze rubriek . Als redactie kunnen we er ons alleen 
maar bij aansluiten en hopen dat dit goed gevoel ook in de andere wijken en buurten mag 
doorgroeien.

Als er één Melseels talent is dat onlangs  echt in de schijnwerpers stond is het wel Pieter 

Peirsman.  Toen hij meedeed aan de wedstrijd Beste Singer –Songwriter van Vlaanderen, werd 

er vanuit Melsele en omstreken heel hevig gesupporterd. De ontgoocheling was des te groter 

toen hij het ondanks de  lovende woorden van de jury, toch net niet haalde.

Ergens tussen Kerst en Nieuwjaar ga ik hem thuis bezoeken in de Spoorweglaan. Er hangt een 

bordje ‘Te Huur’. Pieter en zijn vriendin Karen verhuizen  binnenkort naar ‘t stad. 

Hoe ben je met muziek begonnen?

Ik was negen jaar toen ik naar de muziekschool ging. Na de notenleer begon ik met gitaar. 

Eigenlijk had ik liever trompet gespeeld, maar mijn oudere broer raadde mij dat af. Bang voor 

teveel lawaai? In elk geval, ik ben hem dankbaar dat ik voor gitaar heb gekozen.  Mijn vader 

speelt al vijftig jaar bij de fanbare in Melsele, sopraansax. 

Toen ik een jaar of vijftien was vormde ik met Toon De Coninck en Chris Verhaegen een eerste 

groepje.  We speelden in de garage bij Toon thuis covers van de Beatles, Ann Christy.. 

Ondertussen had ik de volledige cyclus (klassieke) gitaar doorlopen in de muziekschool.  Die 

gitaarlessen zijn een goede basis geweest om akkoorden en vingerzettingen te leren. Maar 

klassieke muziek was  niet echt wat ik wilde doen. 

Op mijn zestiende kocht ik mijn eerste elektrische gitaar.  Ondertussen had ik met Chris en 

Toon en Steven Verhelst, een nieuw groepje ‘The Blowberries’.  ‘Berries’ verwijzend naar 

aardbeien, onze Melseelse roots, en ‘blow’, tja,  om stoer te doen hé.  Ik was de zanger, maar 

speelde ook gitaar. We luisterden naar bekende nummers en probeerden op het gehoor de 

akkoordenschema’s te ontcijferen. Een hele job: luisteren, pauze, spelen, terugspoelen... We 

speelden op de Beverse Feesten, op het Statiefeest, op het Dorpsfeest. 

Mijn volgende groepje was Screenstar, dat was o.a. met Jeroen Kersschot. We deden mee aan 

Humo’s Rock Rally. Een recensent van Humo schreef ‘Een goeie band, jammer van het broekje 

achter de micro’, dat was ik…  

Mijn volgende bandje ‘Leroy’, weer met Toon en Chris heeft het maar een half jaartje 

volgehouden. We speelden rechttoe-rechtaan rock, een beetje als The Police.  Ook hiermee 

deden we mee aan Humo’s Rock Rally, en weer was er een opmerking over de zanger..

Terwijl er nu zo lovend wordt gesproken over je stem? ‘Gitaarmaestro met een meesterlijke 

stem’. ‘Wij horen een vleugje Elliot Smith en een toefje Buckley en een sprokkel Beatles en meer 

hebben we niet nodig’ Heb je zangles gevolgd?

Ik begon op mijn zeventiende aan zangles in de muziekschool van Beveren.  Het was redelijk 

technisch, en ik was er misschien nog wat jong voor. Later heb ik nog bij een professionele 

zangcoach, Peter De Smet  zangles gevolgd. 

En dan heb je nu de groep Slow Pilot?

 Slow Pilot, dat ben ik zelf. Ik heb uiteindelijk beslist om solo verder te gaan.  Ik had al heel wat 

liedjes geschreven, en zocht dan muzikanten om me te begeleiden. O.a. Maarten Van Mieghem, 

die ook in Yevgueni, en (net als ik) in Walrus speelt.   

Deze muzikanten zijn het gewoon om te spelen, en met een beperkt aantal repetities hebben we 

een nummer onder de knie. 

Kan je nu van je muziek leven?

Neen, helemaal niet. Ik heb voorlopig nog maar enkele optredens die vastliggen. 

Tot oktober werkte ik als ingenieur. Maar er was een reorganisatie van het bedrijf, en omdat ik 

het laatst bijgekomen was, moest ik gaan. Nu kwam mij dat wel goed uit. Ik was op dat moment 

juist geselecteerd om mee te doen aan de wedstrijd op Vier, de Beste Singer-Songwriter van 

Vlaanderen. Dus staakte ik even mijn zoektocht naar werk..  

Je kreeg wel heel wat media-aandacht.

Dat moet je toch relativeren. In oktober hadden we met de 21 deelnemers een persconferentie. 

Uiteindelijk kwam er maar één journalist opdagen, van de GVA. Toen ik een eind verder in 

het programma nogal veelbelovend uit de bus kwam, had ik nog een interview in de GVA, en 

één in Dag Allemaal. Je moet dat met een korrel zout nemen. Je voelde dat ze niet echt goed 

geïnformeerd waren, en meer in social talk geïnteresseerd waren.. 

Toen ik twee keer achtereen Weekwinnaar was, mocht ik met Sarah Bettens mee naar de 

Amsterdamse Paradiso, voor een optreden van Bettens (Sarah samen met haar broer Gert). Ik 

zong een duet met Sarah, een heel ingehouden versie van een dancenummer van Armin Van 

Buuren. Dat was echt een kippenvelmoment.

En dan toch net niet gelukt..

Uiteindelijk vloog ik er toch uit in de voorlaatste aflevering. We moesten een duet zingen 

met een andere kandidaat. De jury zei achteraf dat ons nummer mooi was, maar wat te 

gecompliceerd, en dat de andere nummers ‘hitgevoeliger’ waren.. Ik was wel ontgoocheld. 

Maar de vele reacties van luisteraars achteraf die me wel als winnaar hadden gewild, waren  een 

troost. En, ik heb er een paar goede contacten aan overgehouden. Misschien kan ik volgend jaar 

mee op een tournee met Sarah Bettens in Amerika. Jazz pianist Jef Neve zei dat hij iets samen 

met mij wou doen. ‘Je bent een artiest die mij raakt’, vertelde hij. We zien wel.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Ondertussen ben ik bezig met een project om met Slow Pilot drie nummers op te nemen, ergens 

eind januari, met David Poltrock een producer/muzikant.  

Dat is een heel parcours. Het kost ook heel wat geld, de opnames alleen al  6000 euro. Die 

nummers moeten we dan via een plugger op de radio krijgen, in ons geval is dat Studio Brussel.  

Zo’n plugger heeft een heel groot netwerk, maar vraagt  2000 euro, en zeker ben je er niet 

van.  Als het nummer op de radio komt, is er kans dat daar optredens uit voortkomen in de 

zomermaanden. En als dat lukt kunnen we misschien eind 2014 een cd maken. Je moet dus op 

voorhand heel wat geld investeren, zonder dat je weet of je het kan terugverdienen.

Krijgen creatieve mensen volgens jou voldoende kansen?

Er zijn veel mogelijkheden voor artiesten, organisaties die opkomen voor hun belangen, een 

statuut voor artiesten.. Maar als je het echt wil maken, moet je ook erg veel bezig zijn met de 

zakelijke aspecten. Muziek maken gaat via een hele keten, met managers, bookers, pluggers, 

publishers (kopen liedjes voor films en reclamespotjes), platenfirma’s enz. Je moet goed weten 

wat je doet, en zien dat er niet van je geprofiteerd wordt. Maar zonder hen word je niet au 

serieux genomen dus, je moet wel mee in die molen.

Ergens moet je dus wel zot zijn om artiest te willen worden..

Ik heb het geluk dat ik een diploma ingenieur heb.  Tot voor kort heb ik altijd gewerkt. En als 

het niet lukt in de muziek kan ik daar altijd naar terug. Maar ik heb het dan toch geprobeerd.  

Daarnaast is er natuurlijk het probleem dat er zoveel illegaal gedownload wordt. Iedereen 

kopieert naar hartenlust nummers, en verspreidt ze verder.  Artiesten zijn daar natuurlijk de dupe 

van. Hun creatieve arbeid wordt niet vergoed. Vroeger stond ik daar minder bij stil, maar nu ben 

ik er mij pijnlijk van bewust.  Het is spijtig dat er niet meer gebeurt om de auteursrechten van 

artiesten te beschermen via wetgeving. 

Wat betekent muziek voor jou?

 Ik heb deze week nog niet veel gespeeld, en dan begint het weer te kriebelen.  Dan krijg ik weer 

zin om iets nieuws te maken, of gewoon te spelen. Maar natuurlijk ook om respons te krijgen op 

mijn muziek. We hebben binnenkort weer enkele optredens, hier in de buurt. Ik kijk er al naar 

uit. En dan  die opnames natuurlijk.

Ondertussen speel ik ook nog basketbal. Al sinds mijn zeven jaar. Eerst twintig jaar bij Basics 

Melsele, en sinds enkel jaren bij Baasrode, nationaal.  Basket is voor mij ook een uitlaatklep, het 

houdt mij fit, en het houdt mij met de voeten op de grond…

Volgende optredens:

 8 februari : ‘Allumer le volume’ , dubbelconcert met Rhinos Are People Too en Slow Pilot:  een 

initiatief van vzw Kunstlabaarg in café De Smoutpot. 

27 maart: voorprogramma van Geppetto and the Whales in Togenblik

27 april:  slotconcert van de Bloesemfeesten in Zwijndrecht

Op de valreep vernam Pieter nog dat hij binnenkort op Radio 1 een live-sessie mag komen doen!

We wensen hem heel veel succes met zijn verder muzikale loopbaan.

(AR)

Melseels talent: Pieter Peirsman
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Midwinterwensen
Met Driekoningen eindigt de Nieuwjaarstijd die nu net even achter ons ligt. We konden wennen aan 

het nieuw getal  dat als  datum op onze documenten moet. De cadeautjes van 2014 werden uitgepakt en 

goed of teleurstellend bevonden, maar  de goede voornemens zijn nog niet afgesleten en teloorgegaan.

Kortom, we leven nog een beetje in een staat van “Nieuwjaarsgenade”: het feest en zijn geflonker 

zijn nog even present want nu pas bergen we de wensen op en kijken uit naar de lente die zich 

kan aankondigen in een vroege vogel of in een hazelaar die zich te bloeien zet, terwijl de meer 

mercantielen onder ons zich naar de “solden” keren.

We hebben elkaar en onszelf geluk gewenst, gezondheid en voorspoed, op veel manieren, in vele talen, 

heel de wereld heeft afgeteld op zijn eigen tijdstip: we hebben het enthousiasme kunnen zien op tv: 

licht en geluid: het losse zich laten gaan van de feestvierders, het schitterende vuurwerk in de grote 

steden...Hebben we ons ook gerealiseerd in wat voor lange traditie we daar eigenlijk stonden?

Treffend hoe gebruiken en oude rituelen tegelijk veranderen en blijven: hoe en waarom ze ontstonden 

raakt soms vergeten, toch worden ze  herhaald in één of andere vorm, ingeslepen als ze zijn in de 

routines en behoeften van de gemeenschap waarin ze voltrokken worden. Het nieuwe geloof “doopt” 

het oude, staat in dezelfde lijn, stilt dezelfde behoefte waaruit het oude ontstond maar zet de vorm naar 

zijn hand in een eigentijdse versie.

Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar... zij lijken gesponnen uit de oude feesten van de 

winterzonnewende die hoop moesten bieden op nieuwe kiemkracht en op vruchtbaarheid. In de 

aanloop worden de dagen kort en donker: ze krimpen naar de langste nacht toe. De opkomende 

winter werkt beklemmend, de duisternis wekt angst. Want duisternis roept makkelijk een gevoel van 

onveiligheid op.

Niet alleen in de gewone wereld. De nacht werd ook gezien als de ruimte van de geesten die dan de 

kans hebben om de levenden te begunstigen maar ook om ze schade te berokkenen, ze te bezetten en 

hun leven over te nemen. Vanuit onze prettig verwarmde, elektrisch verlichte huizen beseffen wij dat 

niet altijd maar in vroegere culturen moet dat gevoel van licht en donker, dreiging en verwachting, wel 

acuut geweest zijn.

Het weer is bovendien vaak slecht in deze tijd. Velden en bossen liggen kaal. Er hangt schraalheid in de 

lucht. Voor elke gemeenschap een zware periode. Samenhorigheid kan dan een grote hulp zijn maar ze 

kan ook kapot springen op eigenbelang. Daarom moet ze bevestigd worden. Men moet komaf maken 

met oude vetes en geschillen zodat er nieuw begin mogelijk is. Het zijn kwesties van leven en dood.

Dan zijn er rituelen nodig die de overgang kanaliseren, het groepsgevoel bevestigen en de angst 

bezweren. Zij bieden een uitlaatklep voor de spanningen die zich hebben opgehoopt, een terrein voor 

verzoening en voor het beklemtonen van de eenheid. Het is een tijd om het oude op te ruimen en weer 

met een schone lei te beginnen, in vrede met de groep en in vrede met de “hogere machten” die moeten 

doen wat boven het eigen enkelingenvermogen uitstijgt: hoop geven en vruchtbaar maken. Het leven in 

balans houden kortom.

We zien dat al in november beginnen met het dodenfeest. Een poging om de overledenen hun deel te 

geven zodat zij geen reden hebben om te komen spoken in de zaken van de levenden, maar integendeel 

tot bondgenoten worden gemaakt in de struggle for life van hun nabestaanden.

We zien dat ook in het Halloween feest dat van Keltische oorsprong is. Het Keltische Nieuwjaar begon 

op 1 november. Halloween was dus hun oudejaarsviering. Er werd voedsel bij de deur gezet om de 

goede geesten aan te trekken en er werden maskers gedragen om de slechte af te weren. Het waren de 

Ieren en de Schotten die Halloween in de VS introduceerden waar het in de tweede helft van de 19e 

eeuw opgang maakte. Nu waait het weer over naar Europa, maar meer uitgewerkt en opgefokt dan het 

oorspronkelijk was.

Die bekommernis om de geesten te bezweren zien we ook in het maken van geluid. In de duisternis 

komt het kwade spoken dat met knallen en vuurwerk diets gemaakt wordt dat het hier niets te zoeken 

heeft.

Een ander element is het verzekeren van de vruchtbaarheid. Groene takken in huis. Feest met 

overvloedig eten en drinken, de losheid van het zich laten gaan, verzoening ook, opheffen van de vetes 

van het voorbije jaar, schoon schip maken en goede voornemens formuleren, geschenken geven: het zit 

er allemaal in.

Vruchtbaarheid is overvloedig schenken. Spontaan denken we aan Sinterklaas die vaak gezien wordt 

als een gekerstende versie van een bestaand “heidens” feest. Een aantal elementen verwijzen mogelijk 

naar Germaanse opvattingen en gebruiken of lijken daar in elk geval iets van te hebben opgepikt 

al heeft het feest toch wel zijn eigen transformaties ondergaan, parallel met de tijdscultuur en de 

mogelijkheden door de eeuwen heen.

De uiterlijke verschijning van Sinterklaas doet aan de god Odin denken, niet echter zijn kledij, die 

ongeveer deze van een bisschop is. Net als Odin is Sinterklaas alwetend. Maar hij heeft dan toch een 

boek waarin hij alles opschrijft: een verwijzing naar “Het boek der boeken”?

Het paard van Sinterklaas dat over de daken kan rijden, is mogelijk een wat gebleekte versie van 

Sleipnir, het paard van Odin, een achtpotige schimmel die door de luchten klieft in de donkere tijd, in 

een wilde vruchtbaarheidsrit, de Wilde Jacht, met in zijn kielzog een sleep “ontketende geesten”. Er 

werden in de Germaanse cultuur veldvruchten geofferd, bieten en wortels. Bij het haardvuur werden 

appels, noten en zaden gestrooid, dingen die wel herkenbaar zijn in de Sinterklaasgebruiken.

Daar doorheen loopt het verhaal van de bisschop van Mira die een mensenvriend was, vooral 

ook de kinderen in zijn hart sloot en jonge meisjes een echtgenoot kon bezorgen wat ooit in de 

Sinterklaaskoeken (vrijers) een uitdrukking vond.

Niet iedereen had het overigens op dat feest begrepen. In 1535 bijvoorbeeld schafte Luther het 

Sinterklaasfeest af. Men hoorde volgens hem Kerstmis te vieren waarbij het Kerstkind de geschenken 

brengt. Sommige streken (waaronder Beveren) hielden het bij Sint-Maarten op 11 november.

Ook dat sluit aan bij de pogingen om de heidense feesten in te dammen en te vervangen door 

christelijke.

Er was geen algemene datum voor het begin van het nieuwe jaar. Voor de Romeinen begon het 

bijvoorbeeld op 1 maart (begin van de lente). In 44 v. Chr. veranderde dat. Julius Caesar voerde toen 

de Juliaanse kalender in met 1 januari als Nieuwjaar. Dat was de dag dat de nieuwe senaat werd 

geïnstalleerd.

In de Renaissance met de grote belangstelling voor de Oudheid werd dat overgenomen. In Frankrijk 

voerde Karel IX in 1563 die datum in. Voor de Lage landen werd het 1575 (plakaat van de Spaanse 

landvoogd Requesens)

Tevoren waren er vanuit kerkelijke hoek al heel wat andere data voorgesteld: Pasen, Driekoningen, 

Kerstmis, Sint-Maarten. Geen van alle met algemeen succes.

De viering van Sint-Maarten is minder verspreid maar komt toch voor in verschillende landen. In 

Nederland zeker maar ook in Italië en Spanje. Het overlapt Sinterklaas een beetje maar lijkt toch eerder 

een typisch bedelfeest te zijn met zingen aan de deuren voor (in onze tijd) snoep of een beetje geld. 

Maar het blijft meestal toch de Sint die de cadeautjes brengt.

Nu zijn het kinderen die om het spel uit bedelzingen gaan, vroeger deden ook volwassenen dat, soms 

gedreven door armoede, omdat er in de winter bijvoorbeeld niet kon worden gewerkt. Dat ontaarde 

wel eens in opdringerig eisen waartegen dan weer opgetreden moest worden. Nieuwjaarsviering heeft 

dikwijls ook wel een randje...

Om terug te keren naar de Germanen: hun winterzonnewende in onze streken heette  Joelfeest Het 

werd omtrent 25 december gevierd met veel geluid en met veel eten en drinken. Het duurde 12 dagen 

en bereikte zijn hoogtepunt op de kortste dag, zo om en bij 1 januari.

 Het kwam de mannen toe om het Joelblok uit de bossen te halen en de vrouwen om voor het vuur 

te zorgen dat aangestoken werd met houtskool van het vorige Joelfeest. De “boomstronk”, nu ons 

kerstgebak bij uitstek, verwijst mogelijk nog naar die traditie.

En het “joelen” zelf? Geen mens die het aftellen op tv gevolgd heeft,zal eraan twijfelen: het jaar werd 

ingehaald met kreten en gezang!

Kerstmarkt 2013; foto Emile Thomaes
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Chiro Ieweko en chiro Sint-Gerolf nodigen je uit 

op hun eetfestijn:’Steak je vol”. Datum 22 en 23 februari 

in feestzaal Sabot, Grote B aan. Er staan biefstuk-friet en 

tomatensoep op het menu. Ook is er een vegi aanbod. Je kan 

inschrijven bij Ruben De Witte, Fortstraat 20 of bij Milena 

Helinckx, Mispellaan 23. Je mag ook mailen naar 

Steakjevol_chiromeisjes@hotmail.com     

In de 
Vitrien
               Kerkendam 10

“’t Is spijtig dat de mensen niet meer geloven in het leven na de dood. Het is toch één 

van de grondprincipes van ons katholiek geloof. We hebben natuurlijk geen bewijzen. 

Het blijft een gesloten deur waarachter we niet mogen kijken. Ik kan niet zeggen: “Ik 

zal eens gaan kijken.”  Moesten we dat kunnen dan zouden we het al lang geprobeerd 

hebben. Ikzelf ben niet bang voor de dood.” Dat vertelt pater Jeroom Van Landeghem 

met een groot vertrouwen. De pater wordt bijna 90 jaar en bekijkt de wereld met nieuwe 

ogen na zijn operatie van cataract

“Nu nog mijn gehoor wat bijstellen en ik ben weer de oude. Ik rijd alweer met de auto,” 

grapt hij. De spreuken aan het raam van zijn appartement in de Kerkendam ogen fris en 

actueel. En telkens met een boodschap. Achter de ‘vitrien’ is echter niets te koop. 

’t Is de boodschap die telt. De kloof tussen wat de pater voor de spreuk voelt en wat hij 

daarover aan zijn raam kan overbrengen is nochtans groot denk ik. Zouden de argeloze 

voorbijgangers op weg naar de Spar of naar de apotheek even stilstaan bij het opschrift? 

Of verwijlen ze in gedachten bij wat er in de supermarkt te halen valt voor het 

avondeten of aan de medicijnen uit de apotheek die de mens zullen verkwikken en weer 

gezond maken? De boodschap aan het raam is nochtans helder, kosteloos en bestemd 

voor de menselijke geest. Het kan de wereld in zijn geheel ten goede komen. Daar is de 

pater alvast van overtuigd.

De gemeenteraad besliste
25 november

- Tot woede van oppositiepartijen Groen-sp.a en OpenVLD besliste de meerderheid om geen raad in 

te leggen. Er waren te weinig agendapunten om te vergaderen. Dat argument greep de oppositie aan 

om opnieuw haar stelling boven te halen van het afgelopen jaar: volgens hen resulteert dit gedwongen 

huwelijk tussen CD&V en N-VA in een stilstand in het beleid. Burgemeester Van de Vijver was 

ontgoocheld over zoveel misbaar en stelde dat hij zelfs had bespaard op zitpenningen door de raad niet 

bijeen te roepen.

17 december

- Op deze raad werd de begroting van de gemeente goedgekeurd meerderheid tegen oppositie. 

Communicatie daar rond kan van jaar tot jaar nogal verschillen. Exact een jaar geleden heette het dat de 

gemeentekas, ondanks wat tegenslagen, in relatief goede gezondheid was. Nu blijkt dat de tegenslagen 

wat groter zijn en de gezondheid dermate zwakjes is dat nieuwe belastingen en besparingen nodig 

bleken. Het bestuur hakt er fors in. De meest in het oog springende maatregelen zijn de verhoging 

van de gemeentebelasting van 4 naar 5% en de opcentiemen (op het kadastraal inkomen) van 1.200 

naar 1.400. In de besparingen valt op dat alle subsidies naar verenigingen het met 10% minder moeten 

stellen.

- Het bestuur verdedigt deze aanpak omdat de uitgaven hoger liggen dan de inkomsten. Deels de 

schuld van de sluiting van 2 van de 4 Doelse reactoren, maar deels ook de schuld van de hogere (lees: 

Vlaamse) overheid die facturen doorschuift naar de gemeenten. “Nochtans zitten beide partijen ook in 

die regering”, kreeg men direct een sneer vanuit de oppositie.

- De oppositie schuwde de grote woorden niet in haar snoeiharde kritiek op het beleid. 

“Kiezersbedrog”, klonk het in koor over de belastingverhogingen. Groen-sp.a had het over het 

“leegroven” van de spaarpotten van de adviesraden en over een “koude wind” die doorheen de Beverse 

sociale sector blies.

- De gemeente blijft uiteraard wel verder investeren. Zo ook in Melsele. Het beleidsplan maakt 

melding van de doortocht van de Grote Baan (N70), wegenis– en rioleringswerken in de Farneselaan, 

Melselestraat (evenwel grotendeels in Haasdonk), Spoorweglaan en Snoeckstraat. Er staat een 

renovatie en uitbreiding van de gemeentelijke school op het programma en een eerste fase aan de 

Dijkstraat-Melseledijk (N450).

- De grootste en meest in het oog springende uitgave van meer dan 35 miljoen euro is echter een 

nieuw administratief centrum voor alle gemeentelijke diensten op de site tussen CC Ter Vesten en het 

politiekantoor. De oppositie verwijt het bestuur nu net daar niet op te besparen, terwijl dit voor hen een 

voorbeeld van prestigeproject blijft.

19 december

- In Melsele worden 2 nieuwe straatnamen definitief vastgelegd: Celine Van Geertsomstraat en Pastoor 

Sabotstraat. Beiden komen in de nieuw te ontwikkelen verkaveling rond de Berghoekwegel, de 

verbinding tussen de Schoolstraat en de Van Puymbroecklaan.

- OpenVLD’er Luc Maes diende het voorstel in om over het nieuw te bouwen Administratief Centrum 

(AC) een referendum te organiseren. Burgemeester Van de Vijver diende Maes van antwoord: hij was 

immers schepen in het vorige college en toen voorstander. Groen-sp.a vond het een waardevol voorstel, 

maar eiste wel eerst informatiesessies.

27 december

- Herman Uyttersprot uit Melsele vervangt Bruno Stevenheydens als gemeenteraadslid. Zijn 

bevoegdheden als schepen worden voorlopig verdeeld onder zijn collega’s. Stevenheydens heeft 

hardnekkige rugklachten en zal waarschijnlijk tot maart afwezig blijven.

- Marina Apers, raadslid bij N-VA en Doelenaar, had in een open brief zwaar uitgehaald naar CD&V-

schepen Peter Deckers. Ze beschuldigde Deckers solo slim te spelen en niet het standpunt van het 

college te verdedigen in de verschillende organisaties waarin hij zetelt. Koren op de molen van de 

oppositie. Kristien Hulstaert (Groen-sp.a) vroeg tekst en uitleg. Burgemeester Van de Vijver deed het 

af als een misverstand en verdedigde zijn schepen. Een reactie van N-VA kwam er niet en ook raadslid 

Apers was afwezig.

- Burgemeester Van de Vijver toonde zich geen grote voorstander meer in het dossier rond de 

glastuinbouwzone in Melsele. De provincie zal een nieuw plan ontwerpen. Hij lijkt de procedure voor 

de Raad van State als verloren te beschouwen en vindt dat “niet meer hetzelfde enthousiasme” geldt. 

Zeker nu blijkt dat de lokale interesse zo goed als verdwenen is, waardoor enkel grote niet-Beverse 

investeerders overblijven.

Uit het schepencollege

14 oktober

- Het aardbeicomité Melsele heeft de titel “Koninklijk” mogen ontvangen. Ze worden door de 

gemeente in de bloemetjes gezet.

28 oktober

- Er worden 2 nieuwe basketbalborden geleverd in het oude gedeelte van de Melseelse sporthal ’t Wit 

Zand. Dat alles zal 13.552 euro kosten.

- De petanquechalet in de sportzone in Melsele wordt ingericht met elektriciteit. Zonder BTW komt dat 

neer op 2.039 euro.

- Het college koopt bomen en bosgoed aan voor de ontwikkeling van het geboortebos in het nieuw 

landschapspark. Dat zal komen rond de Molenbeekvallei ten zuiden van de Grote Baan. Er wordt een 

bedrag van 5.866 euro voor uitgetrokken.

4 november

- Het traject van de Ponjaardwegel is deels gewijzigd: het volgt nu de loop van de nieuwe, maar nog 

niet bebouwde verkaveling tussen de Perzikenlaan en de Pauwstraat.

- Projectontwikkelaar Matexi dient een vernieuwde verkavelingsaanvraag in voor het gebied tussen de 

Snoeckstraat en de Perzikenlaan. Het openbaar onderzoek liep tot begin december.

Nievejoarsweinsen.
Wafl iegt den ti jd! We trokken de deur al dicht achter twiëduzenddaarti en, e vierden tbegin 
van 2014. Hier en doar hang nog e verlore lichtsjen in nen ellentriekpaul, de groetste drukte 
is weer verbij. ‘tf ierwaark is afgestoken, de nievejoarsbrieven ziveurgelezen. De tocht van 
de drijkeuningen deur Meilsen is achter de rug. Ze liepen tsauterdags op tstraut, verkliëd en 
geschilderd gelek dechte. Spijti ggenoeg zulle-ze niefeel meinsen tuisgevonnen ein want ulder 
missiebuuske rammelde nog nie te neig en ze liepen nog schoën recht, en mee veel groëten 
duist. 
Tuis is de kerstboëm weer verlost van de bollekes en de lichtsjes. De lampkes, den os, den ezel, 
en ‘tkribbeken liggen weer veilig tussen de papiersnipperkes in ulder schoendoës. Alles trug nar 
tsoolder tot tnostejoar. Schoendoëzevol staun doar. Want ge kunnau toch nie allejoaren tselfsten 
angen. Ne meins moet nau en den al ies wa nief kiëpen. Vandejoar ziede alliën mar van die gule 
klane sti p-lichtsjes; nen ti jd leen moesten da lampkes in de vurm van e kiëiske zijn. Azoë blif ne 
meins bezig vanagen! En wij dume da nie weg want ge zuldalti d zien: agge da wegzwiert den 
eddet de week nardien noëdig. En ti s e schoën gebruik dawwe in de doonkerste daugen van tjoar 
de lichtsjes en de kiëiskes austeken.
Mar iën van de schoenste tradissies in dees peerjode is dawwe makoar e gelukkig nievejoar 
meuge weinsen. En omdagge da guul de moond januwoari mugt duun, willewe aun al de lezers 
van dezen Bombardon de beste weinsen sturen. Nie omdat tmoet, mar uit de groond van 
oons art! Een goei gezoontaat want dèn kunde veel af. En moest die beginnen slabakken: veel 
moed om toch varder te duun. Dagge blij mugt zijn mee de meinsen die bij au in uis woënen 
en plezier mugdein tesaumen. En dagge overiën mugt kommen in de familie, mee de geburen 
en op twaark. Dagge waark meugdein dagge giëiren duut en op ti jd ies mugt rusten. Dagge al 
ies e plumke mugt krijgen en zelf dikkels e plumke kunt geven. Dagge bezoek mugt ontvangen 
e zelf welkom zijt op een ander. Dan alle kinnekes giëire gezien woaren, gerespecteerd en 
genoeg gefruld. Veur iederiën genoeg ikommen om roond te kommen in tuisaun. Dat twauter 
dreenkboar blift  en de lucht nie nar middikameinten riekt. Da we grust over tstraut keune gaun. 
En dawwe op den tellevies wa minder over oorlog en geweild moeten oëren. Dan alle meinsen 
mee veel goeiewil ulder devoëren zon duun en datt e bieësten nie getemteerd woaren
En den weinse wulder nog ‘gedrevenaad’ om alles wagge duut mee art en ziel te keunen duun. 
Gedrevenaad gif plezier en zet dingen in beweging. Awe da saumen keune voloun, zullewe op 
teinde van 2014 meuge zeigen: twas e gelukt joar! Ja, zoë e gelukkig joar, da weinsewulder!

Nen ellentriekpaul: elektriciteitspaal
Vanagen: natuurlijk, vanzelfsprekend
Agge: wanneer je
Tsoolder: de zolder
Tnostejoar: volgend jaar
Tselfsten: hetzelfde
Nen ti jd leen: een ti jd geleden
Wegzwieren: weggooien
Nievejoar: Nieuwjaar

Twaark: het werk
Dikkels: dikwijls
Gefruld: geknuff eld
Tuisaun: het huishouden
Middikameinten: medicamenten
Getemteerd: geplaagd, 
Ulder devoëren duun: hun best doen, doen 
wat moet gedaan
Da weinsewulder: dit wensen we jullie
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In de lens
Mogen we een foto nemen voor Bombardon? 

Mensen kijken in de lens van de camera. Heel 

even beroemd, het gebeurt niet elke dag. 

Keken dit keer mee in de lens:

De ploeg van het dorpsfeest 2013: 

Carolien Hens, Brenda Van Wallendael, 

Kristof Schoenaerts, Philippe Jespers, David 

Dresselaers, Isabelle Maes,  Katja Van Broeck, 

Lieve Schoenaerts, Wim Van Bogaert, Gert 

Floin, Ivo Blommaert,. Ontbreken bij de ploeg:

Kurt Engels, Mark Neirinckx, Jan Blommaert.

Landschapspark 

Molenbeek 
Onlangs startten de werken aan het Landschapspark 

Molenbeek, dat ten zuiden van de Grote Baan wordt 

aangelegd. Het park omvat een gedeelte van de beekvallei 

en zal uiteindelijk 5,12ha groot zijn. Een gedeelte hiervan 

(15.000m²) zal bos zijn. 

In november plantten kinderen van de Melseelse scholen 

en hun ouders de eerste zomereiken en essen. Een 

deel van de boompjes werd, in samenwerking met de 

Gezinsbond, geplant door jonge Melseelse gezinnen 

die in 2013 een kindje mochten verwelkomen. Zo krijgt 

Melsele meteen ook een echt ‘geboortebos’. Een 50-jarige 

Melselenaar schonk voor zijn vijftigste verjaardag 50 

boompjes die ook werden geplant.

Later wordt de beekvallei verder aangelegd met o.a. een 

poel met stapstenen, een natte weide met aangepaste 

inlandse planten. Een hoogstamboomgaard, een Finse 

piste, enkele bruggen over de Molenbeek zullen op termijn 

het geheel vervolledigen. Wordt vervolgd.

Toelagen aan Melseelse 

verenigingen voor 2014
Alfabetisch overzicht van alle toelagen die door de 

gemeente Beveren voorzien worden in 2014 voor de 

verenigingen actief in Melsele. Uiteraard zijn alle vermelde 

bedragen in euro. Tussen haakjes staat het bedrag dat 

deze verenigingen vorig jaar mochten ontvangen. Door de 

besparingen krijgen de meeste verenigingen dit jaar een 

kleinere toelage.

A.Verbruggenkring: 229,67 (248,00)

B.O.K.S.: 500,00 (620,00)

Civiele Bescherming: 324,00 (360,00)

Dansclub Step by Step: 239,73 (262,00)

Fanfare De Kunstliefde: 4.259,33 (5.040,00)

Feestcomité Melsele: 31.500,00 (34.200,00)

Femma: 815,27 (1.031,00)

Fotoclub Lichtkunst: 375,15 (362,00)

Gezinsbond: 384,30 (427,00)

Jeugdhuis Djem: 6.750,00 (7.500,00)

K.V.L.V: 848,21 (747,00)

K.W.B.: 627,69 (636,00)

K.V.G. (+ Kallo): 388,00

Klaproos: 625,00 (620,00)

Kunstkring De Meiboom: 225,09 (206,00)

Kunstlabaarg: 133,59

Kunst Montmartre: 243,39

Landelijke Gilde: 301,95 (317,00)

Landelijke Senioren: 159,21

Markant: 398,94 (508,00)

Middenstandsvereniging: 9.090,00 (10.100,00)

Middenstandsvereniging (feestverlichting): 6.750,00 

(7.500,00)

Natuurpunt WAL: 589,26 (618,00)

Neos: 188,49 (421,00)

Okra: 2.241,75 (2.335,00)

Orgelcomité: 569,13 (562,00)

Orgelcomité Melsele: 408,29 (446,22)

Oudercomité De Schakelaar: 204,96 (252,00)

Oudercomité De Wingerd: 232,41 (182,00)

Oudercomité Ouders voor kleuters: 223,26 (244,00)

Oxfam Wereldwinkel: 1.613,07 (2.421,70)

Pasar Vakantiegenoegens: 245,22 (388,00)

Plaatselijke Cultuurraad: 652,00 (800,00)

Schaakclub 64: 162,87 (330,00)

Sigarengenootschap Opus X: 192,15 (206,00)

Similes vzw: 500,00 (620,00)

Straatfeestcomité Vendoornstraat: 225,00 (300,00)

’t Ballonneke (kinderdagverblijf en dienst opvanggezinnen): 

25.500 (30.000,00)

’t Ballonneke (extra toelage + zomer): 50.000,00 

(50.000,00)

’t Gaeverland: 276,33 (302,00)

Toneelkring Reynaert: 86,01 (70,00)

Troef moeten we zien: 133,59 (158,00)

Unizo: 106,14

Vlaamse Canadese Vriendenkring: 184,83 (216,00)

Volkshogeschool Waas & Dender: 1.738,50 (1.900,00)

VP Melsele: 3.600,00 (4.000,00)

Vriendenkring De Toren Melsele: 1.232,50 (1.450,00)

Wezijnereensmeebuiten: 344,96 (340,00)

Wijkcomité Bosbessenlaan: 375,00

Wijkcomité De Bees: 200,00 (300,00)

Wijkcomité Den Ouden Beeweg: 375,00 (300,00)

Wijkcomité Gaverlandwegel: 275,00 (300,00)

Wijkcomité J. Balstraat: 225,00 (300,00)

Wijkcomité J. Van Hulstraat: 225,00 (600,00)

Wijkcomité Snoeck– en Vossenstraat: 375,00 (400,00)

Yevgueni: 312,02

Zangkoor Melos: 506,91 (520,00)

Zangkoor Resolut: 444,69 (426,00)

Ziekenzorgkern: 360,00 (400,00)

Hoeveel abonnees heeft Bombardon?

Regelmatig krijgen we de vraag met hoeveel jullie Bombardon 

lezen. In 1983 begonnen we met 300 abonnees. Toen hadden 

we nog geen zes nummers per jaar. Bombardon groeide vrij 

snel naar 750 abonnees tegen het begin van de jaren ’90. 

Daarna bleven we zowat 20 jaar zo goed als stabiel. Vanaf 

2009 stijgt Bombardon echter opnieuw fors. We klokken nu 

af op 950 stuks, vlak tegen de magische grens van 1.000 

oplagen. De oplagen van Bombardon kan je haast gelijk 

zetten aan het aantal abonnees.

Het aantal lezers mag echter veel hoger ingeschat worden. 

Bombardon wordt graag doorgegeven: niet alleen in het 

gezin, maar ook in de familie. Zo zien we het graag!

Herabonneren kan vanaf nu.

Je kan vanaf nu herabonneren op Bombardon voor 2014!

Het abonnementsgeld blijft 4 euro, dankzij de vrijwillige inzet 

van velen en een beminnelijke drukker.

Stort het bedrag via het overschrijvingsformulier in bijlage, 

via uw bankrekening of bezorg het geld in de brievenbus 

van een van de medewerkers. Vermeld duidelijk je naam 

en adres. Lezers van buiten Melsele betalen 6 euro omwille 

van de portkosten. Voor 2014 brengen we weer 6 nummers 

met Melseels nieuws. En wees gerust: bij ons is iedereen 

beroemd!

januari 2014: Briels ziet er hoe langer hoe beter 

uit.

Vorming Plus cursussen

Repair Café:  Een tijdelijk atelier waar je je defecte spullen 

kunt (laten) repareren .Herstelmateriaal is aanwezig. 

zaterdag 25/01/2014:  van 13u00 tot 17u00. 

Ibogem, Schaarbeekstraat 27, Melsele

Kledij en verbeelding :over grenzen tussen mode en 

kunst

maandag 17/02/2014:  van 19u30 tot 22u00. 

CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren

Transitie is de toekomst? Een verhelderend betoog

 woensdag 19/02/2014: van 19u30 tot 22u00. 

CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren 

Over hoe verantwoord sporten

 Sportmanifestaties hoogdagen voor de sportende mens of 

is er het gevaar van roofbouw op je lichaam? 

donderdag 20/02/2014: van 20u00 tot 22u00. 

 Move2improve, Klapperstraat 22, 9120 Beveren

Zoektocht naar Goed Eten: lezing en lokale 

standenmarkt

 Dorien Knockaert schreef een boek over haar zoektocht 

naar goed eten. 

Zondag 23/02/2014 van 09u00 tot 13u00.

CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren

Meer info: Vormingplus, Waas-en-Dender, Grote Baan 183, 

9120 Melsele TEL  03-775 44 84 

e-mail waas-en-dender@vormingplus.be 
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Samen sterk: Gezinsbond Melsele.

De Gezinsbond, de vroegere Bond van Grote en Jonge Gezinnen: doet het je ook 

denken aan Gezinszegeltjes? Of aan de ‘De Bond’ het welbekende krantje,  de 

verminderingskaarten voor bus en trein, de babysitdienst, waarmee je vroeger wat 

extra zakgeld verdiende, de volleybal, ..

Die ‘Bond’ was jarenlang één van de bloeiendste verenigingen van Melsele, met talrijke 

activiteiten. Hoe zit het met de Gezinsbond anno 2014?

Een korte geschiedenis:

In 1921 ontstond de ‘Bond van de Talrijke Gezinnen’ als een sociale beweging voor het gezin. 

De bedoeling was in die tijd om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen, zeker zij 

die getroffen waren doordat de kostwinner gesneuveld was in de Eerste Wereldoorlog.

De vereniging heeft in al die jaren goed gelobbyd, en er mee voor gezorgd dat 

ondersteunende maatregelen als kinderbijslag, studietoelagen, leningen voor het bouwen of 

kopen van een huis, goedkoper openbaar vervoer, goede kinderopvang, ouderschapsverlof 

enz. werden ingevoerd, in het belang van de gezinnen.

In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen, waarbij de 

Vlaamse tak de naam Bond Van Grote en Jonge Gezinnen kreeg. 

Waar in het begin vooral de materiële noden van de gezinnen centraal stonden, kreeg de 

Bond gaandeweg ook meer aandacht voor thema’s zoals de relatie tussen man en vrouw, 

tussen ouders en kinderen, opvoeding, emancipatie van het gezin, kinderrechten enz. 

In 2002 kwam dan de nieuwe naamswisseling, in Gezinsbond.

Stichting van de Bond van de Talrijke Gezinnen in Melsele 

Jef Baukeland, oud-voorzitter weet nog wanneer de Bond van de Talrijke Gezinnen in 

Melsele ontstaan is. “In 1923 stichtte Theophiel De Kerf, landbouwer en zelf vader van een 

kroostrijk gezin van 16 kinderen, samen met Petrus Van Overtveldt de afdeling van Melsele. 

Eveneens bij de pioniers waren secretaris Leon Vandermeulen, brouwer Karel Deckers, 

Frans Van Moere, schooldirecteur Albert Hemelaer, en Frans Cools (vader van Julien).”  Jef 

zelf was voorzitter van 1974 tot 2005. 

Het huidige bestuur is jong én hoofdzakelijk vrouwelijk. De meeste  bestuursleden zijn 

dertigers en veertigers met kinderen, met als uitzondering penningmeester Etienne 

Oste. Ik ga op bezoek bij voorzitter Cindy Dobbelaere, en haar buurvrouw Katrien 

Blauwhoff, die ondervoorzitter is.  

Wie is er lid van de Gezinsbond?

De Gezinsbond telt in Melsele zo’n 500 à 600 gezinnen. Bij de geboorte van het eerste kind 

krijgt elk gezin automatisch een jaar gratis lidmaatschap, als kennismaking. Ze krijgen dan 

een jaar lang de ‘Brieven voor jonge ouders’, een publicatie van de Gezinsbond. Daarna 

kunnen ze beslissen of ze al dan niet lid blijven. Leden krijgen om de 14 dagen ‘De Bond’, het 

bekende krantje. Voor sommige leden blijft het daarbij. Maar we hebben heel wat diensten 

en activiteiten waar mensen gebruik van kunnen maken. Een van de bekendste is natuurlijk 

de kortingskaart voor het openbaar vervoer voor gezinnen met drie of meer kinderen. En de 

gezinsspaarkaart die de gekende zegeltjes vervangt. 

Hoeveel echt actieve leden zijn er?

Misschien een 100-tal gezinnen. Maar die zie je meestal niet tezamen. Ieder kiest de 

activiteiten die hem het meeste liggen. We doen ook niet de traditionele dingen zoals een 

kerst- of paasfeest, of een teerfeest. 

Bereiken jullie ook kansarme gezinnen? 

Niet echt, al zouden die wel baat hebben bij heel wat van onze voordelen, zoals 

verminderingskaart, korting op brandstof en dienstencheques. Misschien ligt de drempel voor 

hen toch wat hoog. 

Vroeger gingen wij bij alle nieuwe leden langs bij de geboorte van een eerste kind, met 

een welkomstpakket. Maar dat werd te omslachtig. Dus steken we nu een envelop in de 

bus met flyers, een brief en een tegoedbon voor een geboortegeschenk. Dat is natuurlijk 

bij anderstalige gezinnen een probleem. Maar deze mensen zien we wel op onze 

tweedehandsbeurzen. 

Bovenlokale activiteiten

We doen een aantal activiteiten samen met Groot-Beveren. Zo wordt het kleuterzwemmen 

door hen georganiseerd. 

Er zijn ook nationale activiteiten, zoals de Geluksdag, een uitstap naar Planckendael. Daar 

kunnen de leden dan op eigen houtje naartoe gaan. 

Wat zijn jullie eigen activiteiten?

De bekendste is misschien onze tweedehandsbeurs die we twee keer per jaar organiseren. 

Daar worden, kinderkleren, speelgoed en kindergerief verkocht. Dat is altijd een groot 

succes. De laatste jaren vindt die plaats in de Boerenpoort. 

Koken voor Kinderen! Dat kadert in de Week van de Smaak. We moeten er voor zorgen dat 

de flyers hiervoor in beide scholen tegelijk verspreid worden, want de inschrijvingen lopen 

altijd heel vlug binnen en in een mum van tijd is deze workshop volzet. Wij, het bestuur doen 

dit zelf, met heel veel plezier. We hebben daarnaast ook Koken voor mannen, en Koken voor 

vrouwen.

Samen met Natuurpunt-WAL doen we mee aan de jaarlijkse paddenoverzet, in Kallo.

Elk jaar is er een informatievergadering voor de leden. Samen met de Toren, en het 

Ballonneke, volgend jaar met de KVLV.

Wat hebben we dan nog? Een spelletjesavond, lezingen. We organiseren soms ook spontaan 

een nieuwe activiteit, omdat we zelf iets tof vinden. Bv. de Spookjeswandeling in Antwerpen.

Een vroegere activiteit zoals de volleybal bestaat ook in onze afdeling maar die staat een 

beetje op zichzelf. 

De babysitdienst is ook een goed draaiend initiatief. Vanaf 15 jaar kunnen jongeren zich 

hiervoor kandidaat stellen. Ze krijgen een soort opleiding, op een cursusdag, indien ze dit 

willen. 

We hebben een heel gevarieerd publiek, die elk hun eigen redenen hebben om bij de 

Gezinsbond te zijn. 

Waarom doen jullie dit?

Cindy: ”Ik ben zelf al heel lang lid en heb altijd achter de werking van de Gezinsbond 

gestaan. We zijn hier een 9-tal jaar geleden komen wonen. Toen was Ann Cools nog 

voorzitter, daarna Nathalie Leysen. Toen ze mij vroegen om in het bestuur te komen wou 

ik dat graag doen. Het is een goeie manier om te integreren. Wij willen vooral activiteiten 

organiseren die we zelf graag doen. Omdat de meeste van ons ook nog werken zijn dat 

meestal kleinschalige dingen, niet te omslachtig om te organiseren.“

Waar vinden jullie activiteiten plaats?

Als plaats voor de meeste activiteiten hebben we meestal de Boerenpoort. Wij zijn daar heel 

tevreden over. Je moet wel heel goed op tijd reserveren, vooral de leskeuken.

Jullie werkten ook mee aan het Geboortebos?

Ja, daarvoor heeft de gemeente ons gecontacteerd. Alle kinderen geboren in 2013 krijgen 

er een boom. De laatste zondag van november zijn die boompjes geplant. Het Geboortebos 

wordt een gedeelte van het geplande Landschapspark Molenbeek.

Toekomst? 

We zoeken nog altijd nieuwe bestuursleden, vooral mannen omdat we al met zoveel vrouwen 

zijn. 

Meer info over de Gezinsbond: Cindy Dobbelaere, 0485 30 65 57 of 

cindy_dobbelaere@telenet.be 

(AR)

Gevleugeld

Karel L. Ledegancklaan

Karel Lodewijk Ledeganck, 1805 – 1947, was één van de voormannen van de Vlaamse beweging. Hoewel van 

eenvoudige arbeidersafkomst wist Karel Lodewijk zich op te werken, voornamelijk door zelfstudie. Begonnen 

als arbeider in een linnenweverij werd hij achtereenvolgens klerk, vrederechter van het kanton Zomergem, 

provincieraadslid en tenslotte inspecteur onderwijs. Hij was ook lid van de “provinciale raad” en bereikte het 

hooglerarenambt in 1845 aan de toen nog Franstalige Universiteit Gent.

Zijn trilogie De drie zustersteden (1846) over Antwerpen, Brugge en Gent werd in zijn tijd beschouwd als het 

hoogtepunt van de poëzie van de Vlaamse Beweging. Enkele fragmenten hieruit:

Aan Gent

… En daarom, nu nog min ik u, 

O Gent! Gelijk een spruit van adellijken bloede;

Gelijk den rijksten diamant in de eerekroon van ’t Vaderland;

Gelijk de schoonste telg die ’t schoone Vlaandren voedde.

Ik min u als ’t gebloemt’, dat in uw tuinen bloost,

En, ‘k juich dat gij de wieg zijt van mijn dierbaar kroost! –

Aan Brugge

…Bij ’t zien wat eens uw vroeger zonen waren,

Zal uw vernieuwd geslacht hun grootheid evenaren, …

… Dan moge ons nakroost Brugge eens niet slechts schoon hervinden,

Maar schoon en levend als weleer!

Aan Antwerpen

O Koningin der Schelde,

Wat overschoone dag,

Toen ik u laatsmaal zag !

… hier woont nog heil en volksgeluk en vreugd !

… Zij, Brugges erfgename

Als koopstad van Euroop,

begon dien glorieloop,

Die ’t Vaderland ten top hervoerde zijner fame ….

Met de Karel L. Ledegancklaan, het kleinste straatje van de Melseelse schrijverswijk komt er 

een einde aan onze wandeling door de wijk ’t Wit Zand. Ik vond het voor mijzelf en hopelijk 

ook voor u beste lezer, een rijke ervaring om nog eens te grasduinen in de geschiedenis van 

onze bekendste Vlaamse schrijvers van de 19e eeuw.

Intussen bereikte ons het nieuws over het overlijden van Nelson Mandela. Blijkbaar werd er  

in Vlaanderen nog geen straat genoemd naar Nelson Mandela. Mocht het in onze gemeente 

lukken om een straat naar Mandela te noemen, dan zou dit een prachtig eerbetoon zijn, aan de 

man die gestorven is als het icoon van vrijheid, vrede en verzoening. 

Bij deze een oproep aan de gemeentelijke adviesraden en de politieke besturen om dit op de 

agenda te plaatsen. Je kan ook reageren via ons e-mailadres of via facebook. 
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OORLOG  

De Grote Oorlog in België

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat ‘De 

Grote Oorlog’ begon. Deze ‘eerste wereldoorlog’ 

die vier jaar duurde, van 1914 tot 1918, 

veroorzaakte veel leed. Op verschillende plaatsen 

in het land zullen herdenkingen gehouden 

worden en vredesorganisaties ijveren ervoor 

om de herinnering aan deze waanzin levendig 

te houden. Ook uit Melsele werden jongens 

gerekruteerd om naar het front te gaan. Hun 

namen mogen niet vergeten worden. Robert 

Janssens zocht uit wie die jonge mannen 

waren en waar ze terecht kwamen. Hij schreef 

een relaas van die vier jaar, dat we hier in 

verschillende afleveringen opnemen. Een stukje 

lokale geschiedenis in een ruimer kader.

Deel 1: 1914 - Hoe het begon

De gesneuvelde soldaten van onze gemeente en 

parochie Melsele trachten we te volgen op hun 

noodlottige mars. Het is geen persoonlijk verhaal. 

Wel krijgen we een idee van de omstandigheden 

en gevechten waarbij zij betrokken waren. 

Jongens vertrouwd met de wijk en gemeente 

werden onverwacht opgeroepen om het land te 

verdedigen. Ze gingen ver van huis voor een 

barre tocht van Luik naar de IJzer. Dit zonder 

GSM of tablet. Te voet of met de trein. Ze 

droegen onaangepaste kledij in de kille herfst en 

de strenge winter. Een rudimentaire verzorging en 

voeding hadden ze niet altijd.

Op de vooravond van de oorlog stonden twee 

blokken tegenover elkaar. De Triple Alliantie met 

Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië langs de 

ene kant en daartegenover de Triple Entente met 

Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland  in het 

oosten. Het sterk geïndustrialiseerde Duistland 

had behoefte aan “Lebensraum”, vooral op 

koloniaal vlak. Het wilde voorgoed afrekenen 

met Rusland in het oosten en Frankrijk in het 

westen. De moord op de Oostenrijkse kroonprins 

Franz-Ferdinand en zijn echtgenote in Sarajevo 

was de aanleiding voor Oostenrijk en even 

later voor Duitsland om de oorlog aan Servië te 

verklaren. De andere grootmachten reageerden 

met steun aan Servië en de oorlogsmachine was 

niet meer te stoppen.

Het Franse leger

De jonge officieren waren goed opgeleid en 

hadden ervaring opgedaan in de koloniale 

oorlogen. Iets wat niet kon worden gezegd van 

de hogere officieren. Het leger beschikte over 

de beste lichte kanonnen. De Franse fortificaties 

waren vooral goed uitgebouwd aan de 

noordoostelijke grens nl. Belfort, Epinal, Verdun 

en Toul terwijl deze in het noorden, Maubeuge en 

Rijsel, verouderd waren. 

Het Britse leger

Groot-Brittannië beschikte over de sterkste 

marine ter wereld. Het had een beroepsleger 

dat relatief klein was maar uitzonderlijk goed 

uitgerust en opgeleid, aangevuld met goed 

getrainde reservisten. Ze waren toen al gekleed 

in kaki uniformen. Door versterkingen uit de 

kolonies en de invoering van de dienstplicht in 

1916 zou de getalsterkte stijgen tot vijf miljoen. 

Het Brits Expeditieleger omvatte strijdkrachten 

van het Verenigd Koninkrijk en voornamelijk 

Indië, Zuid-Afrika, Canada, Newfoundland, 

Nieuw-Zeeland, Australië en de geïntegreerde 

Portugese troepen.

Het Duitse leger

Duitsland had voor de oorlog aanzienlijk 

geïnvesteerd in de uitbouw van een sterke 

krijgsmacht. Het Duitse leger had goed opgeleid 

personeel zowel van actieve divisies als van 

reservedivisies. Het beschikte over zware 

artillerie en degelijke uitrusting. De Duitse 

militaire opbouw gaat terug tot 1891 toen hertog 

Alfred von Schlieffen chef werd van de generale 

staf. Zijn plan was om snel een overwinning 

te behalen in het westen, Frankrijk, om daarna 

troepen vrij te maken voor het oosten, Rusland. 

Hiervoor wou hij, en later zijn opvolger von 

Moltke, de rechter vleugel van hun troepen 

opgesteld tussen Melhouse en Nederland, een 

draaiende beweging laten maken door België 

om de zwakke verdedigingslinie van de Fransen 

langs de Belgisch-Franse grens te overrompelen. 

Daarna zouden ze in een wijde boog omheen 

Parijs trekken en de Franse troepen in een 

schaarbeweging uitschakelen. Neutraal Nederland 

zou de poort vormen voor de internationale 

handel van Duitsland. 

Het Belgisch leger

De kwalitatieve uitbouw van het Belgisch leger 

stond voor de oorlog op een laag pitje. De 

internationale gespannen toestand vroeg om 

enige voorzorgsmaatregelen maar deze kwamen 

op de lange baan door de vele parlementaire 

discussies. De aanwerving van manschappen 

gebeurde volgens het lotingsysteem. Alle 

mannen van eenzelfde geboorte jaar moesten 

een lot trekken om na te gaan wie legerdienst 

moest vervullen en wie niet. Iemand met geld 

kon zich laten vervangen door een ‘uitgeloot’ 

persoon tegen een overeengekomen vergoeding. 

Om het aantal manschappen op te drijven 

werden wetten goedgekeurd zoals in 1902 

de aanwerving van vrijwilligers, in 1909 de 

persoonlijke dienstplicht van één zoon per gezin, 

in 1913 de veralgemeende dienstplicht voor 

mannen en tijdens de oorlog de aanwerving 

van oorlogsvrijwilligers. De uitrusting van 

het Belgisch leger was beneden peil. Er was 

een groot gebrek aan geweren en uniformen, 

de weder-opgeroepenen waren onvoldoende 

opgeleid en er was een slechte omkadering. Ze 

moesten het doen met onvoldoende en verouderd 

materieel en bewapening. De motivatie van de 

manschappen moest dit goedmaken.

Het Belgisch leger bestond uit zes Legerdivisies, 

een Cavaleriedivisie, speciale compagnies o.m. 

vliegeniers en telegrafisten, een Vestingleger 

in Luik, Namen en Antwerpen en een 

Vrijwilligerskorps.

Een Legerdivisie(LD) telde ongeveer 15000 

manschappen en bestond uit drie Gemengde 

Brigades. Elke Brigade bestond uit twee 

regimenten infanterie van drie bataljons, 

een afdeling artillerie, een compagnie met 

machinegeweren om vijandige soldaten massaal 

uit te schakelen, een peloton gendarmerie(politie) 

om de vluchtende soldaten terug te sturen, 

aangevuld met speciale eenheden zoals de genie 

om bruggen en veldspoorwegen aan te leggen. 

De oprichting van de Brialmontforten van Luik 

en Namen werd beslist in 1887. Het was de 

bedoeling

Samber- en Maasvallei ontoegankelijk te maken 

voor indringers. De fortengordel van Antwerpen 

was volledig gerealiseerd in 1880 met de bouw 

van Verschanst Kamp Linkeroever met de 

forten van Zwijndrecht en Kruibeke. De grotere 

reikwijdte van de nieuwe generatie kanonnen 

vereiste een nieuwe fortengordel op grotere 

afstand van Antwerpen. Deze fortengordel van de 

Buitenlinie werd volledig afgewerkt in 1907 o.m. 

de forten van Walem, Lier, Steendorp en Schoten. 

De forten werden na het uitbreken van de 

oorlog in hoogste staat van paraatheid gebracht. 

De bewoners van onze regio werkten met de 

militairen aan de versterking van de Defensieve 

dijk en de forten Kruibeke, Zwijndrecht en 

Haasdonk. De omgeving van de forten moest 

worden vrijgemaakt van hinderlijke obstakels 

om voor de artillerie een zo open mogelijk 

schietveld te creëren en de vijand geen dekking 

te geven. Het Belgisch leger, geholpen door 

burgers, maakte in de wijken Poenjaard en 

Vendoorn meer dan vijftig hofsteden en huizen 

met de grond gelijk. Ook de hofsteden en huizen 

tussen de Defensieve dijk op de Smoutpot en de 

Kalishoekstraat werden platgebrand. 

De aanval en de verdediging van Luik.

Bij de algemene mobilisatie op 31 juli 1914 

werd er binnen de Belgische legerleiding 

hevig gediscussieerd over de opstelling van 

de Legerdivisies. Er was geen duidelijk plan 

maar de omstandigheden dwongen uiteindelijk 

tot het ontplooien van de 3de Legerdivisie te 

Luik, de 4deLegerdivisie te Namen, de andere 

legerdivisies tussen de rivieren Gete en Dijle 

en de Cavaleriedivisie tussen de Maas en de 

Gete. Later bleek dit de goede strategie. In Luik, 

Namen en Antwerpen stonden vestingtroepen in 

voor de verdediging van de stad. Bij de gevechten 

in Luik werd ook de 15de gemengde brigade/4LD 

ingezet met onze dorpsgenoten soldaten Heirbaut 

F. en Steur K.L.

Op 2 augustus eiste Duitsland vrije doorgang 

door België om de zogezegde Franse inval in 

België te verhinderen. België weigerde en besloot 

beroep te doen op Britse, Franse en Russische 

steun.

De Duitse troepen op weg naar Luik 

overschreden op 4 augustus onze grens 

te Gemmenich. Er waren een aantal 

schermutselingen met de Belgische bewakende 

voorposten, burgerwachten en kleine groepjes 

soldaten, cyclisten die zich in een hinderlaag 

plaatsten, enkele geweerschoten losten op de 

vijand om zich dan snel per fiets te verplaatsen. 

Duitse troepen reageerden op hun onverwachte 

verlies van manschappen met grof geweld op de 

burgerbevolking door huizen in brand te steken 

en burgers dood te schieten! Om de burgers 

te beschermen moesten de burgerwachten, 

van de Belgische overheid, ophouden met 

vechten. Op 5 augustus zetten de Duitsers een 

concentrische aanval op Luik in. De stad Luik, 

poort op Antwerpen en Brussel, viel vrij snel 

in Duitse handen maar de 12 Brialmontforten 

rond Luik hinderden hun opmars. Op 6 augustus 

boden de forten weerstand aan de Duitsers 

die met lichte kanonnen de forten bestookten 

en bij de bestorming leden de Duitsers vele 

verliezen. Tussen 13 en 16 augustus werden de 

forten opnieuw bestookt maar nu met zware 

Duitse artillerie waaronder de “Gros Berhta ‘s”. 

Deze kanonnen konden projectielen van 800 

kg afvuren met een snelheid van 1000 km/u 

op het doel! Deze zware belegeringsstukken, 

kurze Marinekanone, werden getrokken met 

stoomtractoren en ter plaatse gebracht via de 

spoorweg en veldspoorbanen. Een technologische 

verrassing voor het Belgisch en Frans leger. 

De forten uit de periode 1888-1892 waren niet 

bestand tegen de zware inslagen en moesten één 

na één capituleren. Hierbij vloog fort Loncin in 

de lucht o.m. door eigen kruit en vormde een 

massagraf voor 350 Belgen. Er werd verder 

stroom opwaarts langs de Maas gevochten 

terwijl het gros van de uitgedunde Belgische 3de 

legerdivisie zich achter de Gete terugtrok.

Wereldwinkel Melsele verhuist!
Na 14 jaar verblijf  in de Hazaarddam 10, heeft  
wereldwinkel Melsele een nieuw plekje gevonden. 
Vanaf 8 februari kan je de wereldwinkel vinden in de 
Dambrugstraat 3A, achter het parochiesecretariaat, waar 
vroeger het strijkatelier zijn plaatsje had.
In de loop van januari zullen er handen te kort zijn om te 
verven, poetsen, inpakken, verhuizen,… Ondertussen blijft  
de winkel in de Hazaarddam nog open. Vanaf 1 februari 
worden daar de deuren gesloten, om dan feestelijk te 
openen op 8 februari in de Dambrugstraat. 
Iedereen is van harte welkom om die dag te komen 
klinken op de nieuwe winkel. 
De openingsuren blijven dezelfde. 
De wereldwinkelwerking in Melsele heeft  al een lange 
geschiedenis achter de rug: een eenvoudige start met 
gelegenheidsverkoop ti jdens de 11.11.11-acti e of aan 
de kerk ti jdens de campagne van Broederlijk Delen, 
thuisverkoop bij enkele vrijwilligers, een geschenkenbeurs 
in de lagere school, een gelegenheidswinkel in de ruimte 
van de Spiegel (het huidige Vorming Plus), vanaf 1990 
met een origineel marktkraam (de bakfi ets) op de 
zaterdagmarkt. In 1998 was er mede door een uitbreiding 
van het gamma eerlijke producten, nood aan een 
permanent verkoopsadres en opende een winkel aan de 
Grote Baan aan PC Sabot, toen nog het Parochiehuis. Eind 
1999 tenslott e, was er de verhuis naar Hazaarddam 10. 
Meer info via melsele@oww.be of 03 775 63 27
Welkom!

Hilde Hennissen, nieuwe directeur 
dagcentrum en bezigheidshome 
De Bron.

Sedert 1 september 2013 is Hilde Hennissen  de nieuwe 
directrice van De Bron. Zij volgde er Monique Van de Vyver 
op, die toen met pensioen ging. Hilde begon 20 jaar geleden 
als ergotherapeut en werd later hoofdopvoedster in De Bron.
“Als directrice komt er veel administrati ef werk op je af en heb 
je heel wat vergaderingen. Mijn opdracht is nu anders maar 
ik wil het nauw contact met de bewoners toch niet verliezen. 
Momenteel zijn er hier 30 vaste bewoners en 15 mensen 
die dagelijks naar het dagcentrum komen We hebben ook 
nog 4 mensen die beschermd wonen op een appartement 
in het centrum van Beveren.  Het is hier momenteel een 
bouwwerf. Onze vaste bewoners vinden een onderkomen in 
de oude Notelaar. In onze nieuwbouw zal er plaats zijn voor 
8 personen. Daarnaast komt er een nieuw dagcentrum, de 
Stroom, voor personen met een niet aangeboren hersenletsel. 
De Bron en de Stroom zijn voorzieningen binnen het 
aanbod van OCMW en gemeente.Daarnaast worden zij ook 
gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap(VAPH). Zij bepalen mee wie in aanmerking 
komt voor een open plaats.”

Op de foto: Fee verbraeken, directrice Hilde Hennissen, 
Marc Vermeulen en Chris Neels.
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Waarom zou je opnieuw abonneren op Bombardon ?

Omdat Bombardon er is voor iedere mens: de jonge mens, de kalme mens, de onverstoorbare mens, 

de bevrijde mens, de speelse mens, de warme mens, de gereserveerde mens, de open mens, de milde 

mens, de verlegen mens, de nostalgische mens, de grappige mens, de tedere mens, de schattige mens, de 

opgetogen mens, de hartstochtelijke mens, de zinnelijke mens, de aarzelende mens, de fatsoenlijke mens, 

de aanhankelijke mens… kortom voor iedere mens.

Een nieuw abonnementsgeld of lidgeld bedraagt 4 euro voor inwoners van Melsele. Als het nummer 

met de post komt betaal je 6 euro. Daarvoor krijg je 6 nummers in de bus. Het eerste nummer van 2014 

verschijnt eind februari.Stort het bedrag op rekeningnummer BE790012 2718 9133 of bezorg het geld 

aan een van de medewerkers. Vermeld duidelijk je naam en adres. Dank voor je vertrouwen.

Open deur in de De Poort van Beveren 

Toen enige jaren terug de eerste plannen naar buiten kwamen over de bouw van een nieuwe 
gevangenis beseft en we binnen de lokale politi e Beveren dat we voor een grote uitdaging stonden. 
Een nieuwe gevangenis heeft  uiteraard een grote impact op de werking en organisati e van een 
politi ekorps. Niet alleen kwamen er nieuwe taken op ons af, ook diende het korps uitgebreid te 
worden met de nodige manschappen om aan al deze nieuwe taken te voldoen. In deze opti ek wordt 
vanaf maart 2014 Maarten Smet als extra wijkagent bij de wijkdienst Melsele gevoegd. Met drie 
wijkagenten voor Melsele (aangevuld met Christel De Laat die als wijkagent van Kallo voortaan 
enkele noordelijke straten voor haar rekening neemt), staan we sterk genoeg om de extra taken 
die gevangenis met zich zal meebrengen op een kwalitati eve wijze af te handelen, zonder dat onze 
overige wijkwerking hierdoor in het gedrang zal komen. 

Binnen onze politi onele organisati e bereiden we ons momenteel ook voor op de impact die een 
gevangenis heeft  op de lokale samenleving. Helaas is elke situati e anders en bestaan er geen 
objecti eve modellen die kunnen gehanteerd worden om deze impact exact te kunnen inschatt en. 
Een permanente evaluati e zal dus noodzakelijk blijven om nijpende problemen te kunnen aanpakken 
en op te lossen.
Hoe wij als wijkinspecteurs met deze gevangenis dienen om te gaan zal pas blijken eens ze 

operati oneel is. Hoe goed we ons ook voorbereiden, enig inschatti  ngs- en aanpassingsvermogen in 
de beginperiode zal noodzakelijk zijn om ons de werkwijze binnen de muren van een gevangenis 
eigen te maken. Gaan wij dagelijks, wekelijks of maandelijks in de gevangenis moeten zijn, welke 
opdrachten komen er juist op ons af, ed. zijn enkele vragen waarop we maar ten volle een antwoord 
zullen vinden eens de instelling operati oneel is. Met spanning en misschien ook wel een ti kkeltje 
nieuwsgierigheid bereiden we ons voor in afwachti ng van de defi niti eve opening op 1 maart 2014.

Dat een gevangenis in uw buurt ook vragen bij u oproept is niet meer dan normaal. 
Niett egenstaande er steeds enige scepsis tegen zulke instellingen zal bestaan, merken we als 
wijkdienst dat er ook onder de Melseelse bevolking heel wat nieuwsgierigheid schuilgaat. Meer dan 
eens wandelen mensen ons kantoor binnen met de vraag hoe deze gevangenis er zal uitzien, hoe 
deze exact zal werken, welke gedeti neerden hier zullen ondergebracht worden, enz. … . Om deze 
redenen hebben wij via onze beleidsverantwoordelijken de vraag aan de toekomsti ge directi e laten 
stellen om de mogelijkheid te onderzoeken op een bezoekmoment alvorens de gevangenis offi  cieel 
de deuren zal openen (of hopelijk beter gezegd zal sluiten).
Gelukkig was ook de gevangenisdirecti e van oordeel dat dit heel wat scepsis zou kunnen wegnemen 
en wordt de mogelijkheid geboden om de bevolking een kijkje te laten nemen achter de muren van 
de nieuwe gevangenis.
De organisati e van dit geleid bezoek ligt in handen van de gevangenisdirecti e met medewerking van uw 
politi ekorps en de gemeente Beveren. In de loop van de komende maand februari zal de mogelijkheid 
geboden worden om de nieuwe gevangenis te bezoeken. Momenteel dienen de exacte data en 
modaliteiten nog goedgekeurd te worden, zodat we hierover nog niets concreet kunnen communiceren. 
Pas begin 2014 wordt hierover meer nieuws verwacht. Er zal gewerkt worden met voorinschrijvingen.
Ook verenigingen krijgen de kans om een kijkje achter de schermen te werpen doch zij dienen nog 
te wachten totdat de gevangenis eff ecti ef operati oneel zal zijn. Vanaf het najaar kunnen zij een 
aanvraag voor een geleid bezoek indienen bij de gevangenisdirecti e. Bovendien zal de gevangenis in 
dit kader ook deelnemen aan de Open Bedrijvendag op 5 oktober 2014.

Mogelijk zal niet iedereen de kans hebben om aan deze rondleidingen deel te nemen. Om toch 
een antwoord te kunnen bieden aan eventuele resterende vragen, hebben wij vanuit de wijkdienst 
Melsele een brochure ontwikkeld in een poging enig inzicht in de bouw en de werking van ‘De poort 
van Beveren’ te verwerven. U kan deze brochure grati s afh alen op het wijkkantoor te Melsele.

Graag verwijzen we nog naar het gemeenteblad ‘Onze gemeente’, editi e januari-februari 2014. 
Hierin kunt u kennis maken met de gevangenisdirectrice Els Van Herck. Voor verdere informati e 
betreff ende de voorinschrijvingen en de juiste modaliteiten over uw bezoek aan de gevangenis 
verwijzen we naar de website van de gemeente Beveren: www.beveren.be of de lokale 
persberichten die in de loop van de maand januari zullen verspreid worden.

Uw wijkinspecteurs

In memoriam Robert Blommaert 

(1941-2013)

Melsele verliest met Robert Blommaert een opmerkelijke politicus. 

Hij werd in de volksmond ‘De pijp’ genoemd omwille van zijn 

onafscheidelijke pijp. Robert kwam in 1970 voor het eerst op 

met de verkiezingen en werd meteen schepen in Melsele onder 

burgemeester Edward Vercauteren. Bij de fusie in 1976 koos hij 

voor de CD&V lijst in Beveren. Door zijn populariteit werd hij ook 

daar meteen verkozen en bleef hij een schepenambt houden. 33 jaar 

lang was hij afwisselend zowat verantwoordelijk voor openbare 

werken, cultuur, sociale zaken, jeugd, land- en tuinbouw... Hij was 

een zwaargewicht in de Beverse politiek. Vele verwezenlijkingen 

in Beveren en Melsele dragen zijn stempel. In vertrouwde kring 

had hij het wel eens over zijn grote droom om burgemeester van 

Beveren te worden. Dat is hem niet gelukt en dit bleef toch wel 

een ontgoocheling. In 2004 stopte Robert als schepen maar bleef 

gemeenteraadslid. Hij was ook goed gekend in sportmiddens als 

voetballer bij SK Smoutpot en bij de veteranen van Svelta. Heel wat 

organisaties konden op zijn steun rekenen: de Koninklijke Fanfare 

De Kunstliefde, de aardbeifeesten, de verenigingen voor land- en 

tuinbouw. Robert Blommaert was een harde werker en zette zich 

100% in voor de opdrachten die hem waren toegewezen. Hij was 

geen vlotte spreker maar hij kende zijn dossiers en verdedigde die 

op zijn eigen manier en meestal met een vleugje humor. Op het 

herinneringsprentje werd Robert door zijn kinderen bedankt voor 

zijn trouw en enthousiasme, zijn zorg voor zijn gezin, zijn sterk 

karakter, zijn humor en de vele mooie herinneringen.

De redactie van Bombardon betuigt hiermee haar deelneming aan 

echtgenoot Anne-Marie Heyrman, de kinderen en kleinkinderen.

Agenda Jeugdhuis Djem

- 7-8-9 februari: kernweekend – de kern van 

het jeugdhuis gaat op weekend om een nieuwe 

jaarplanning in elkaar te steken.

- 14 februari: Rocket 88 live in concert – Rocket 88 

is een classy/rockabilly groep.

 Rozengeur en maneschijn

Eerst en vooral wens ik jullie een fantasti sch 2014!
Ik hoop jullie dit jaar te blijven boeien met mijn 
avonturen en scherpe kijk op het leven.

Op 14 november werd Toolbox, -een vzw die als doel 
heeft  het management van verenigingen die acti ef 
zijn in de Belgische sociale sector te verbeteren-, 10 
jaar. Onze vereniging, Onafh ankelijk Leven, werkt al 
2jaar met Toolbox samen en werd uitgenodigd. Groot 
was de verrassing toen we te horen kregen dat onze 
koningin aanwezig zou zijn en onze vzw uitgekozen 
was voor een persoonlijk gesprek met haar.
Toen Koen mij vroeg of ik mee wou gaan, was mijn 
reacti e natuurlijk: “Zo’n kans krijg je niet elke dag!” 
Ik wist totaal niet wat ik moest doen of wat ik ervan 
mocht verwachten. Daar toegekomen werd ik door 
Koen naar voren geschoven om het gesprek te voeren. 
Even nog snel wat voorbereiden en daar stond ik dan. 
Van mijn voorbereiding was al snel geen sprake meer. 
Koningin Mathilde stelde haar eigen vragen en kwam 
heel open en warm over.
19 november gaf Onafh ankelijk Leven een congres 
met als ti tt el “Het begin van het einde”. Ruim 
300 mensen zakten af naar Sint Niklaas. De zaal 
was voornamelijk gevuld door houders van een 
Persoonlijk Assistenti e Budget en sympathisanten van 
Onafh ankelijk Leven.
Het zijn verwarrende ti jden voor personen met 
een beperking. De Vlaamse regering en minister 
Vandeurzen kondigen aan voorstander te zijn van een 
grondige systeemverandering. In de toekomst moet 
elke persoon met een beperking een persoonlijk of 
persoonsvolgend budget krijgen.
Tijdens de voormiddag gaven 5 sprekers hun mening 

over een aantal thema’s binnen de sector voor personen 
met een handicap. Goedele Devroy bekend van het 
Journaal en eveneens bugdethouder sloot de voormiddag 
af met een debat. Mieke Vogels (groen), Bart van 
Malderen (sp.a) en Helga Stevens (nva) werden aan een 
aantal kriti sche vragen onderworpen. En wees gerust het 
ging er soms hard aan toe.
Tijdens de namiddag ging de tweede “go for freedom” 
door. Alle vrijwilligers en mensen die interesse 
hadden om vrijwilliger te worden, leerden elkaar en 
Onafh ankelijk Leven beter kennen. 
7december ben ik naar het Congres van de sp.a 
“Vlaanderen van Morgen in de prakti jk” geweest. in de 
Vooruit van Gent. Ik ben gevraagd om een getuigenis 
te brengen bij het thema Welzijn. Ik heb hen verteld 
hoe ik nu zelfstandig leef ondanks mijn beperking. Maar 
wanneer ik niet zo verbaal zou zijn, ik waarschijnlijk in 
een voorziening zou zitt en. Ook heb ik hen verteld hoe er 
vroeger goed bedoelde keuzes zijn gemaakt op het vlak 
van onderwijs, maar die achteraf gezien dan toch niet de 
juiste bleken te zijn. Ik hoop dat ze onthouden hebben 
hoe belangrijk het is om ons onze keuzevrijheid te geven, 
ook na deze verkiezingen. Ik ben fi er om te zeggen dat 
ze mijn term “Lege Doos” die verwijst naar het nieuwe 
decreet, verder gebruikt hebben. Ik kreeg dan (een 
beetje eigen lof) applaus en heb daar (van horen zeggen) 
een indruk achter gelaten.
13december: uitreiking zorgondernemer van het jaar 
2013. Midden november kreeg Onafh ankelijk Leven te 
horen dat we één van de zes genomineerden waren 
om zorgonderneming van het jaar te worden. Uiteraard 
waren we blij met deze nominati e. De maand die 
volgde kon het publiek massaal stemmen. De stem van 
het publiek telde voor 60% en die van de vakjury voor 
40%. Jammer maar helaas hebben we het niet gehaald. 
Volgend jaar beter?

Lizy
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