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De Gentstraat is een straat van contrasten.  Het eerste deel van de straat is druk bewoond. Maar hoe verder men de straat in rijdt, hoe 

opener het landschap wordt. De rechterkant van de straat wordt bij de eerste bocht  grondgebied Beveren maar de linkerkant blijft  

Melsele. Je komt er van woonzone in parkgebied terecht met zicht op het groen van Cortewalle. De oudere generatie ruimt stilaan plaats 

voor een jongere generatie. Dat is de gang van het leven.  Het wegeltje naar Cortewalle is en pareltje voor fietsers en wandelaars.  Zij 

zoeken de schoonheid en open ruimte op. Het groot en zwaar verkeer, in hoofdzaak landbouwvoertuigen en het sluikverkeer brengt echter  

onrust in de eens zo stille boerenstraat. Maar we laten de bewoners zelf aan het woord. 

Paul en Jenny Van Moer-De Paep, Leon en 
Frieda Van Landeghem-De Paep, 

De boerderij van Stan De Paep en Maria Van Osselaer ligt op 
grondgebied Beveren maar is kerkelijk Melsele. Ze zeggen wel 
eens “levend Beveren en dood Melsele”. De kinderen van Stan 
en Maria, Frieda, Jenny en Gerda, liepen allemaal school in 
Melsele. “Langs de kant van Beveren mocht er gebouwd worden 
maar langs de kant van Melsele bleef bebouwing beperkt tot aan 
het wegeltje. Zo is het de bedoeling dat men de Aardbeienlaan 

zou doortrekken tot in de Gentstraat. Op korte termijn is daar 
zeker nog geen sprake van. De fi etswegel tot bij Cortewalle 
is het schoonste dat er is. Er rijden heel wat schoolkinderen 
richti ng Beveren. Door de bebouwing verloren we geleidelijk 
onze pachtgronden. Het was bij ons een gemengd bedrijf met 
koeien, varkens en akkerland. Buren kwamen om aardappelen 
en melk. We hadden ook heel wat aardbeien. Als kind werkten 
we mee op de boerderij. We konden toen van hier kijken tot 
op de Grote baan en tot op ’t kasteel van Cortewalle. Toen 
we kennis kregen kwamen Paul en Leon mee helpen. Leon 
kwam van de kinderboerderij uit Kruibeke en Paul, ook uit een 
landbouwersgezin, bracht schapen mee. Die microbe had hij 
meegekregen van zijn nonkel René (Fyen). Ons vader is oud 
mogen worden. Hij kwam graag onder de mensen. Hij moest volk 
bij zich hebben. Daarom was hij ook gelukkig dat wij hier hebben 
kunnen bouwen. En zijn kleinkinderen ook. De ouderlijke woning 
met stallen is afgebroken. Het is niet de bedoeling dat daar 
snel op gebouwd zal worden. De schapen kunnen er maar goed 
mee zijn. Het kapelletje hebben we een nieuwe plaats gegeven 
op een stukje grond aan de rand van het erf. Het kan er niet 
beter staan. Leon onderhoudt het, maar er is eigenlijk heel wat 
restaurati ewerk nodig. Voor de wijkwerking sluiten we aan bij de 
Eikenlaan samen met Het Hazenhof. Vroeger stond het materiaal 
van de wijk ook in de schuur bij ons vader. Nu vindt het onderdak 
bij François De Paep in de IJzerstraat.“

Aloïs Verbruggen
Bij Aloïs wappert de Belgische vlag aan de mast. Hij is er trots 
op en ook op de Belgische voetbalploeg. “We wonen hier van 
1974. Ik heb zowat overal gezeten: in de Walen – Claudine, 
mijn echtgenote, komt uit de Walen –, in de Vestenstraat en de 
Dambrugstraat. Toen we hier bouwden lag ik lange ti jd in het 
ziekenhuis na een ongeluk. Er waren veel mankementen aan 
het huis. Met onze buren hebben we veel geluk. Walter Cools 
en Rosett e waren toff e mensen, spijti g dat Walter er niet meer 
is. Waar nu de Eikenlaan is stonden oude laagstam fruitbomen. 
Bij de verkaveling van die gronden heb ik er veel uitgedaan en 
gekliefd voor de open haard van Walter. Ik onderhoud de voortuin 
van Rosett e. Ze kan alti jd bij ons terecht. In onze buurt tellen we 
nog 10 oorspronkelijke bewoners. Al de anderen zijn overleden of 
verhuisd. Als je ouder wordt is dat zo. Ik heb een brief geschreven 
naar Infrabel om de spooroverweg van Melsele stati e dringend te 
vernieuwen. Ze lieten me weten dat dit zou gebeuren voor eind 
juni. En ’t Is toch gebeurd hé. ”

Jan en Lydia Buytaert-De Decker 
Jans thuis was niet ver van hier, in de IJzerstraat. Hij kent de 
Gentstraat dus al lang voor hij er zelf woonde. “Desti jds was 
er ook een voetbalveld in de Gentstraat, bij mijn weten het 
allereerste van Melsele, dichtbij de boerderij van Truyman. 
Ik herinner me dat daar in de oorlog Duitse soldaten 
gymnasti ekoefeningen deden in hun blote bovenlijf.”
Lydia: “We zijn hier in ’61 komen wonen. In het begin was het 
hier nog een echt boerenstraatje vol putt en en bulten, met 
weiden en akkers, sloten en rijen canada’s langs weerskanten, 
schoon was dat.”
Aan boer Vercauteren lag een klein wegeltje waarlangs je naar 
Cortewalle kon rijden, heel smal en gevaarlijk, en niet verlicht. 
Toen Lydia nog in de cultuurraad zat heeft  ze samen met anderen 
geijverd voor de verbetering van die wegel tot het brede mooie, 
goed verlichte fi ets- en wandelpad dat het nu is.
Jan: “De boerderij van De Paep is vorig jaar afgebroken. Toen boer 
de Paep zijn laatste paard verkocht, ging hij het samen met zijn 
vrouw uitgeleide doen, tot aan de bocht. Dat was een ontroerend 
zicht.”

Binnenkort gaan Jan en Lydia verhuizen. Het huis, waar ze ooit 
met hun vier kinderen woonden, wordt te groot, de hof te 
veel werk. Ze gaan naar een appartement in het dorp. Het zal 
wennen zijn. Maar het is goed zo. Voor alles is een ti jd.

Geen ‘In de lens’ dit keer wegens plaatsgebrek. Toch nog vlug 

een foto van de familie Vergauwen: Chantal Van Gassen, Nathalie 

Vergauwen,Patrick Verrgauwen, Jelle en Robbe Van Mieghem en Bart 

Van Mieghem.
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Lees verder op pag.2

Zo leeft de Gentstraat

Tijdens de aardbeifeesten gaf dorpsburgemeester Nelis Hiel zijn bal. 

Wie opgetalloord kwam, kreeg een extra traktatie. Jonas De Schepper, 

Willem Buytaert, Matthijs Melis en Wim Meeuwis deden het. Lees over 

de aardbeifeesten op pag.6

Een nieuwe generatie voor de organisatie van het dorpsfeest maakt haar 

entree. Dit jaar is  nog een ingroeijaar. Op de foto: Philippe Jespers, 

David Dresselaers,Jasper Hiel(nieuw),Nelis D’Hollander(nieuw) 

Mark Neirinckx, Isabelle Maes, Brenda Van Wallendael, Lieve 

Schoenaerts en Katja Van Broeck. Ontbreken op de foto van de nieuwe 

ploeg:Jan Suy,Pieter Martens,Grietje Cordeel,Brecht Cools,Willem 

Buytaert,Vanessa Limbourg, Bart Smet en Jonas De Schepper. Lees het 

programma pag.8
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Maria Bonti nck
Maria is de oudste bewoner van de Gentstraat. 90 jaar. Ze doet 
alles nog zelf. Alleen haar tuin laat ze over aan haar dochter 
Angèle. Maria was gehuwd met Jef De Clerck. “Ja, er is nog 
een Jef De Clerck in Melsele maar dat is een onderwijzer. Mijn 
man is ook al heel wat jaren dood. Ons 50 jaar huwelijksjubilee 
hebben we goed gevierd. Jef hield van boogschieten en reizen. 
Met Rie De Rijck ging hij alti jd schieten. Ik kon goed koken en 
heb veel gekookt op huwelijksfeesten. Dat is allemaal lang 
geleden. Als ik nu van huis ga, komen ze me halen. Ons Louisa 
woont in Beveren. Als we trouwden ben ik gaan inwonen bij Jef 
zijn moeder in de Moos. (Es) Later zijn we dan op het domein 
van Hillegeer in de Biestraat gaan wonen. Ik ging dikwijls naar 
Miel Van Raemdonck en Honorine Van de Vijver om melk en 
eieren. Dat was daar sti l en erg rusti g. De Gentstraat is wel een 
schone straat geworden. Ik heb geen klagen van mijn buren. 
Maar ik maak niet gemakkelijk contact. In de tuin is een poortje 
tot bij de buren maar ik maak daar geen misbruik van.”

Richard Vercauteren.

Rond de koeienstal op de oude boerderij buitelen jonge zwaluwen 
door de lucht. Een ongewoon vrolijk schouwspel. “Ik had dit jaar 
maar twee nesten bewoond. Andere jaren heb ik toch tot vijf 
nesten”, zegt Richard. “Ik heb hier alti jd geboerd van ’t moment 
dat ik uit school bleef. Dat was hier een boerenstraat. Heel de 
straat was al akker- en weiland. Ik woon hier graag met zicht op 
Cortewalle. Het is hier parkgebied. Verderop zal nooit gebouwd 
worden en wie hier op mijn erf verder wil boeren mag geen 
moderne stallen bouwen. Tot bij de spooroverweg waren hier 
drie landbouwbedrijven: Louis Truyman, Stan De Paep en wij. Met 
de boeren over de spoorweg erbij telde je tot zeven boerderijen. 
Vroeger was dat allemaal veel kleinschaliger en handwerk. Men 
had een kar en paard, enkele koeien, wat varkens en wat land. Je 
kon daarmee vooruit. Had men hulp nodig, dan gebruikte men 
het materiaal van de buurman. De ti jd is te snel gegaan. Het is 
hier nog vrij rusti g. Alleen het treinverkeer is erg toegenomen, 
ook met de aanleg van het dubbel spoor.“

Marcel Smet
Marcel is de duivenmelker in de straat. In zijn voortuin staat een 
notelaar van bijna 50 jaar. Die heeft  zijn vader er nog geplant. 
Ondanks het noodweer van enkele dagen geleden zal de oogst 
nog meevallen. Of de buren geen last hebben van de duiven? “Ik 
heb nog nooit klachten gehad. Zij mogen gerust de was ophangen 
als mijn duiven van hun vlucht thuiskomen. Ik hang zelf een laken 
over de wasdraad opdat ze er niet tegen zouden vliegen. En lawaai 
maken? Op mijn hof zaten zaterdag acht man te kijken toen mijn 
duiven moesten thuis komen van de halve fond. En die geven ook 
hun commentaar. Die vlucht werd wel geen succes. Maar zondag 
op de snelle vlucht van 244 km haalde ik twee keer de eerste prijs 
en een 2de en een 3de . Veerti en van de zesti en duiven vlogen prijs. 
Dat was een groot succes. Ik heb hier ‘goei’ geburen.”

Issam en Anke Benali-Robyn en dochter 
Elena.
Dit jonge gezin kan symbool staan voor de verjonging van de 
straat. Het ‘oude’ huis dat ze gekocht hebben, werd gestript en 
vernieuwd van binnen en buiten. Een nieuw leven kon beginnen 
met de geboorte van Elena. “We wonen hier heel landelijk. We 
zien veel fi etsers en wandelaars uit het wegeltje komen en de 
straat oversteken richti ng Cortewalle. Langsheen de wegel is 
het één en al groen wat de klok slaat. De weide verderop zou 
ook in de groene gordel moeten worden opgenomen.” Issam 
is gemeenteraadslid voor de Sp.a en is zich wel bewust van de 
kwetsbaarheid van de open ruimte. “De snelheid is hier dikwijls 
erg hoog. Er belandde al eens iemand in de sloot en in de haag. 
Een aangepaste structuur voor de straat zou het  voor fi etsers en 
wandelaars heel wat veiliger kunnen maken.”

Omer en Irene Delsael-Van den Eeckhout,

“Ons huis werd gebouwd op de akker van burgemeester Edward 
Vercauteren. Mijn tuin reikt tot in de Aardbeienlaan. Dat is nog 
een stuk bouwgrond maar mijn kinderen willen het niet. Zo 
gaat dat. Met de storm heeft  de pruimelaar in onze tuin heel 
wat te verduren gehad. Honderden onrijpe pruimen lagen op 
het gazon. Die boom draagt massa’s pruimen en van de beste 
soort. We zullen dit jaar heel wat minder moeten uitdelen aan 
de buurtkinderen. Spijti g. 26 jaar geleden ging ik met pensioen. 
Ik heb me dan de kerststal van KWB aangetrokken. De ezel en 
schapen verzorgen was mijn opdracht. Ik fi ets nog elke dag zo’n 
30 km richti ng Bazel of Sint-Gillis. Met KWB naar Oostakker 
fi etsen, heen en weer, vraagt van mij geen inspanning. Ja, we 
hebben hier goede geburen. Maar velen zijn al overleden of 
gingen kleiner wonen. Wij blijven hier zolang we kunnen. In de 
nieuwe Briels zien ze ons nog lang niet.”

Alfons Neels
“Ik woon al 36 jaar in de Gentstraat. Ik kom uit de Parmastraat 
en ben daar geboren. Er passeert hier wel veel sluikverkeer en 
zware landbouwvoertuigen. Het bordje ‘Trager rijden’ heeft  
niet veel eff ect. De snelheid is het probleem. In de bocht bij de 
vroegere boerderij van Stan De Paep wordt de westkant van de 
straat grondgebied Beveren. Ook Hazenhof is Beveren en zelfs 
een stuk van de Eikenlaan. Voor de wijkwerking sluiten we aan 
bij de Eikenlaan en Hazenhof. Ik ben de verantwoordelijke van 
de tent. Ook de kerststalopbouw van de wijk organiseer ik mee. 
We wandelen veel. Met mensen uit de buurt vertrekken we dan 
’s morgens om 8 uur en dat voor een wandeling van een klein 
uur. Als buren kennen we mekaar goed. Ik vind dat je van het 
leven moet genieten. Ik bedoel niet dat je moet profi teren maar 
wel genieten van de kleine dingen. Ik was vroeger leider van de 
chiro in Melsele. Daar heb ik veel geleerd wat sociale omgang 
betreft  en de fi losofi e van het leven. Dat is me later goed van pas 
gekomen.“

Vervolg blz.3

Paul en Wies Hennissen-Truyman en 
Gaby Truyman.
Op zondagochtend is het erg sti l in de tuin van de fam. Truyman. 
Je hoort enkel de vogels. Of toch… na een half uur komt een 
trein voorbij. Het geluid is eerder zacht. In de winter, bij hard 
vriesweer, trilt het service in de kast. Maar het goederenverkeer 
per trein is andere koek. Daar komt verbetering in als de 
Lievekenshoekspoortunnel open zal gaan. De familie Truyman 
is één van de langst wonende in de Gentstraat. En Paul kan die 
sti lte en die ‘afzondering’ best aan. Een deel van de Gentstraat 
moet bij verkiezingen hun plicht vervullen in Beveren en een 
ander deel in Melsele. “Als kind liepen we in het wegeltje 
langsheen het spoor. Dat mocht niet. De gendarmes fi etsten 
er veel van Beveren naar Zwijndrecht en we werden eens 
tegengehouden. Ons Gerda begon te wenen. We kwamen er 
met een berisping vanaf. Ons nonkel Kamiel reed elke week met 
de trein naar de vismijn in Antwerpen. Door het raam van de 
traag rijdende boemeltrein gooide hij het pakje vis naar ons toe. 
We wisten precies wanneer de trein kwam. Twee jaar geleden 
is hier een goederentrein ontspoord. Een massa ramptoeristen 
bezochten de plaats van de ramp. Door de fi le op de hoofdwegen 
was de takelwagen een dag later ter plaatse. Dat jaar kwam ook 
de koning voorbij op weg naar de aardbeifeesten. Hij wuifde 
vriendelijk terug. Achter ons huis was ooit het eerste plein van 
Svelta Melsele. We hebben nog mensen horen zeggen dat ze 
toen over onze hof waren geweest. Als kind gingen we Frieda 
en Jenny De Paep roepen om naar de kerk te gaan. Het was een 
straat met putt en en keien en met ‘pieplichtjes’. Het was hier 
één en al weiland, boomgaard en aardbeien. Verderop in de 
Gentstraat waren het akkers met graangewassen. Nu is dat nog 
enkel maïs. De telefoondraden in de straat sloegen wel eens 
over elkaar door de wind. Om die te ontwarren gooiden we 
met knuppels. Dan konden we weer telefoneren. De ‘beirende 
vrouw’ kwam ook regelmati g langs. Dat hevig soort rukwinden 
werden veroorzaakt door de warmte van de spoorbedding. Al 
onze ramen van de aardbeien gingen hierdoor vliegen. En als 
de bliksem de bovenleiding van het spoor raakt, ontstaat er 
een vuurbol die over de draad verder tolt. Dat is bangelijk. Tja, 
hier zie je nog eens wat. Met de fi ets zijn we op 5 minuten in 
Beveren. Dat wegeltje is een grote zegen. En toch komt er al eens 
een auto door die wegel. Onvoorstelbaar toch! Ja, het kan hier 
sti l zijn. ‘Gelijk in de Provence’, zei eens iemand. Duivenmelker 
Marcel Smet heeft  een fl uitje om zijn duiven te roepen. Dat 
horen we tot hier. ’t Is gelijk een ijskar in de zomer.
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Het Hazenhof
Het Hazenhof is de oorspronkelijke benaming van een piepklein 
steegje langsheen de Gentstraat. Het telt nauwelijks drie 
huizen. In de moestuin rooit een bewoner de aardappelen die 
hij zorgvuldig verzamelt in een houten bakje. Koen Dejaeger 
is afk omsti g van Kapellen. “Ik woon hier al drie jaar samen 
met mijn vriendin. ’t Is hier heerlijk wonen. De drie huisjes 
zijn inderdaad heel klein maar best geschikt voor één of 
twee personen. Aan de overkant van de Gentstraat is nog 
woonuitbreidingsgebied.”

Geschiedenis Gentstraat
Wie gelooft  dat de Gentstraat een verwijzing is naar de stad, is er aan voor de moeite. De straat begint in de IJzerstraat, gaat over de 
spoorlijn Antwerpen-Gent en verdwijnt via de velden van zuidelijk Melsele en Beveren in de Kruibekesteenweg. Vroeger was deze 
straat de grens tussen de wijk Jan Bekenshoek, begrensd door de ‘Herwegh naar Beveren, IJzerstraete en Schensstraete’. Dit staat zo 
opgetekend op de kaart van Manderschaidt in 1750. ‘Schens’ is een verbastering van ‘scheiding’ of ‘grens’ tussen Beveren en Melsele 
en op zijn beurt werd het verbasterd tot ‘gent’.
Bron: Buizelendam,Gerda Drieghe, 2004.

Michael en Margriet Janssens-Suy

“We wonen hier van 1960, op een akker van Eduard Vercauteren,  

die burgemeester was. Er was plaats voor 20 half open en open 

bebouwingen. Rie De Rijck was de eerste bewoner. Het was hier een 

aardenweg met keien. Nadien is de straat geasfalteerd. Er was hier 

veel weiland van landbouwer Stan De Paep. Met de tijd is dit hier 

allemaal vol gebouwd net als in andere straten van Melsele.  Kijk 

maar naar de Pauwstraat. De drukte hier ? Dat valt eigenlijk nog mee. 

De Appelstraat is veel drukker want dat is de weg naar Haasdonk.  

Hier is het nog menselijk.  We komen overal met de fiets. Geen 

probleem.  Met de buren komen we goed overeen. Weet je, vroeger 

als we nog jong waren, was er veel burenhulp. De mensen stonden 

klaar om mekaar te helpen. We kregen dat van thuis mee.  Dat is nu 

minder. Mensen zijn op hun eigen. Ze kijken eerder wantrouwig als 

je hulp wil aanbieden. De tijden zijn toch veranderd.”

Podium
Het beeld doet nogal desolaat aan: het is een recente foto van het podium zoals het er nu bij ligt 
in het parochiecentrum. Je ziet sporen van verval - leegte. Afgebladderde verf, opgebruikte ruimte, 
“uitgewoondheid”. 

We hebben het weten bouwen en we weten dat het in de nabije toekomst zal worden afgebroken, 
onaangepast als het geworden is aan de noden van de moderne ti jd. Dat is snel. Leven gebouwen 
doorgaans niet langer dan mensen?

Of heeft  dit podium “dubbel geleefd”? Het is wel duchti g en dankbaar gebruikt. Toen het 
parochiehuis er kwam, wisten de verenigingen eindelijk “waar naartoe” voor hun vergaderingen, 
feesten, danslessen, expo’s, kaartavonden en tutti   quanti , noem iets en het heeft  er waarschijnlijk 
ooit wel plaats gevonden: een sleep van acti viteiten door de jaren heen.

Wat dat betekent voor de mensen die er kwamen? Veel emoti e in elk geval. De hele waaier van 
belevenis die een dergelijk dak boven je hoofd mogelijk maakt. Mensen hebben er mekaar ontmoet, 
in vriendschap of in dispuut. Ze hebben er hun talenten ontdekt en dat ze die konden tonen op een 
toneel. Er zijn er vast veel die hun angst overwonnen toen de theatertrac van de muren droop. En die 
naderhand met een lichte beroezing de zoete smaak proefden van durf en succes.

Ze hoorden er op andere dagen en momenten politi ci over hun plannen praten, specialisten 
in tuinbouw over hun teelten, een rist van sprekers is er ooit gepasseerd, over uiteenlopende 
onderwerpen, zij het niet noodzakelijk op deze scène maar in de zaal zelf of beneden in het café 
waar alti jd wel weer gekaart en verbroederd werd of van gedachten gewisseld over dorps- en ander 
nieuws.

En waar ook veel werd nagekaart want er werd véél vergaderd. Met koffi  e ti jdens en na soms 
trappist. Of een schappelijk pilsje tegen de dorst, afh ankelijk van de ti jd en de goesti ng.
Zowat alle bewegingen vonden er hun honk. Ook de jeugd, ook de kinderen die het speelpleintje 
bezett en als er in de vakanti e vp-werking was. En de fanfare!

Last but not least waren er de uitvaarten. Zoveel families hebben er het afscheidsritueel na een 
begrafenis gevierd. Zou een gebouw in staat zijn om de stemmen op te slaan die ooit  klonken tussen 
zijn muren, zou dit gebouw een drukbezett e symfonie zijn van vreugde en leed.

Hoe betreden mensen gebouwen? Ze gaan ernaar toe met verwachti ng of vreugde, uitkijkend 
naar wat er staat te gebeuren. Of opgejut, klaar voor een laaiend protest. Vergenoegd ook, tuk op 
ontmoeti ng en aandacht. Geïnteresseerd, met wijdopen oren en ogen.

Hoe komen ze weer buiten? Met nieuwe moed? Gemoti veerd om te protesteren? Of rusti g, tevreden, 

iets minder eenzaam, getroost misschien, verzadigd met vriendschap, innerlijk dansend nog na de 
dansles, een beetje scheef en bevracht met illusie. Of net op zijn voeten gezet en reëel?
Een gebouw is meer dan de som van zijn muren, dan de ruimten waarmee het onderdak biedt, het 
weerspiegelt hoe de gemeenschap ineen zit waarvoor het oorspronkelijk werd ontworpen. Sti jl, 
opvatti  ng, trend en behoeft e kan men afl ezen aan zijn vorm. Orde en wanorde evenzeer. Een gebouw 
is ook een soort monument, een expressie van wat er omgaat in ti jd en maatschappij. Sommige 
gebouwen zijn daar sterk in, andere sti jlloos maar ook dat weerspiegelt.

Dit  gebouw heeft  zijn ti jd gehad. Het zat vol bont en onderhoudend leven maar de voorstelling 
liep ten einde: de spots zijn uit, het podium leeg. Het geeft  het geheel met zijn wat blote licht- en 
donkervlakken een nostalgische toets. Men zou er een abstract schilderij uit kunnen disti lleren van 
ingetogenheid en vergane glorie.

Over niet al te lange ti jd zal onze dorpskern zeer veranderd zijn. Met het nieuwe Briels in aanbouw en 
deze plek vlakbij die leeg zal worden, werf zal worden en weer opgevuld. Een nieuw “Ons huis” zoals 
het oude heett e?
Zullen we maar hopen dat architect en bouwheer geïnspireerd zijn als zij daar iets neerpoten op die plek? 

BOEKENDOORGEEFKAST 

in de Pauwstraat
Wie regelmati g door de Pauwstraat passeert, 
heeft  het misschien al  gezien: er staat een 
kast in de Pauwstraat, op de hoek met de 
Bosbessenlaan. De kast, op het eerste zicht 
een kruising tussen een strandhuisje en een 
kapelletje is geschilderd in blauw en wit. Een 
mooi puntdakje bekroont het geheel.  
De boekendoorgeefk ast, want zo heet dit 
mooie werkstuk, is het jongste project van 
‘Wezijnereensmeebuiten’, de vrolijke bende 
buren uit de Pauwstraat die van het ene initi ati ef 
in het andere duikelen. Het idee om zo’n kast in 
de wijk te zett en kwam in een stroomversnelling 
toen koffi  efi rma Douwe Egberts een wedstrijd 
uitschreef voor projecten om buren bijeen te 
brengen (‘DeKoppenBijeen’). En wonnen ze dat 
dan toch niet zeker, uit bijna 1000 inzendingen! 
Op 23 mei werd de kast ingehuldigd met een 
recepti e en een enthousiaste promojongen van 
Douwe Egberts, en de lokale pers waaronder 

twee Bombardonreporters.
Wat is nu de bedoeling van zo’n 
boekendoorgeefk ast? Simpel: in die kast kan 
iedereen boeken zett en die hij of zij gelezen heeft , 
en graag aan anderen wil laten lezen. Het is dus 
niet de bedoeling om oude of oninteressante 
boeken te dumpen. Daarvoor is het oud papier.
Omdat er nogal wat kinderen in de buurt wonen 
staan er ook gezelschapsspelletjes in de kast. En 
aan een klein wasdraadje kunnen ook berichtjes 
worden gehangen, bv. om gereedschap uit te 
lenen, zoekertjes enz.
Hoofdbedoeling is dat er beweging is in de buurt, 
dat mensen elkaar ontmoeten en leren kennen. En 
daar zijn ze goed in, in de Pauwstraat.
Na een kleine maand mag het project gerust een 
succes genoemd worden. Regelmati g stappen er 
mensen op de kast af, nemen er iets uit of plaatsen 
er iets in. Soms zijn het buren, soms mensen van 
verder af. Ik neusde eens in de boeken en kon al 
snel iets vinden naar mijn goesti ng: enkele goede 
thrillers en  ‘De laatkomer’ van Dimitri Verhulst. 
Kurieus? Ga een kijkje nemen, maar duik misschien 
eerst eens in je eigen boekenkast. (AR)

Hier is MELBA.
Na een jaar is het zover: MELBA is geboren. 
MELBA staat voor het “MELseels Bijzonder 
Amateurtoneel”. Wij zijn gestart met een 

ti ental enthousiaste mensen die het toneel in 
Melsele opnieuw leven willen inblazen. Plannen 

en ideeën zijn er genoeg, maar hiervoor 
zoeken we mensen die zowel op de planken 
als achter de schermen willen meewerken. 

Heb je véél goesti ng om mee te werken, 
dan kan je terecht bij Herman Vereecken, 

Gaverlandwegel 34 in Melsele. Tel 0472563939 
of via hermanvereecken@skynet.be. Hier kan 
je ook terecht om een logo te bedenken voor 

MELBA. We zoeken iets origineels met de naam 
MELBA in. Wie daar in slaagt, wordt op onze 
eerste voorstelling uitgenodigd en krijgt een 
VIP-behandeling. Onze MELBA-ploeg bestaat 

uit Herman Vereecken, Hans Koper, Ria Puynen, 
Hilde Van Esbroeck, Ilse Smet, Annemie 

Wuytack, Lieve Van Hove, Alexandra Stuer, 
Marlies De Bock en Jurgen Van Doorsselaere.
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Samen sterk: Landelijke Gilde. 

Ooit was Melsele een dorp van boeren en tuinders, met vele vruchtbare akkers en weiden, maar dat 
is verleden ti jd. De ene verkaveling volgt de andere snel op, de landbouwgronden slinken verder weg 
en Melsele wordt een voorstedelijk gebied. Momenteel zijn er nog maar enkele ti entallen boeren 
acti ef.
Toch heeft  Melsele zijn landelijk karakter niet helemaal verloren. Op Google Earth zie je nog heel wat 
groen gebied, vooral ten zuiden van de N70. En er is een bloeiende Landelijke Gilde.
De voorzitt er, François Van Puymbroeck, voormalig tuinbouwer ontvangt mij voor een interview. 
Penningmeester André De Ryck, tuinder en secretaris Agnes Beck, voormalig landbouwster zijn er 
ook.

Eerst een beetje geschiedenis:
De Landelijke Gilden zijn ontstaan uit de Boerenbond. Deze organisati e die de belangen van boeren 
en tuinbouwers verdedigt, bestaat al van in 1890, en kent een woelige en complexe geschiedenis.
In 1972 veranderde de naam. Boerenbond werd opgesplitst in de Bedrijfsgilden, die gewestelijk 
georganiseerd waren en die zich richtt en naar de acti eve land- en tuinbouwers en de Landelijke 
Gilden. Deze waren meer lokaal georganiseerd, alhoewel er ook al gauw een regionale werking 
ontstond, en ook op nati onaal niveau. 

Landelijke Gilde/ Boerenbond in Melsele: het begin
De plaatselijke afdeling van de Boerenbond in Melsele werd opgericht in 1920 door de toen 19-jarige 
Jozef De Zitt er, normaalschoolstudent en boerenzoon, samen met onderwijzer Karel Onghena en 
landbouwingenieur Louis Cools. Zij richtt en later in Melsele ook een land- en tuinbouwschool op. 
François heeft  trouw het archief van de beweging bijgehouden: oude documenten, verslagen, foto’s. 
Dat is een goede zaak. Bij vele verenigingen is dat archief in de loop der jaren zoekgeraakt.
Dit waren de opeenvolgende voorzitt ers, de meesten met telkens een lange staat van dienst
- 1921 tot 1953: Jozef Van Moere
- 1954-1955: Eduard Stoop
- 1955-1973: Frans De Blanger
- 1974-1995.: Jozef Baukeland
- 1995-2003: Herman D’Hollander
- 2003 tot nu: François Van Puymbroeck
Op een groepsfoto van die beginperiode staan de leden en het bestuur, allemaal netjes in kostuum, 
met de pastoor, E.H. De Munck in het midden. François heeft  uitgeplozen wie al die mensen zijn, en 
heeft  het van de meesten ook gevonden. Voor namen en een meer gedetailleerde foto’s kijk op onze 
facebookpagina: Bombardon Melsele.

Voor wie? 
Natuurlijk was de Landelijke Gilde, en in het begin zeker de Boerenbond, in de eerste plaats bedoeld voor 
land- en tuinbouwers, maar die maken tegenwoordig (in Melsele) minder dan de helft  van het aantal leden 
uit. De anderen zijn mensen die geïnteresseerd zijn in het landelijke leven: in de tuin werken, fi etsen, of 
gewoon graag deelnemen aan het grote aanbod aan ontspannende en vormende acti viteiten.

Leden en bestuur
Momenteel zijn er 180 leden. Daarvan zijn er 55 land- of tuinbouwer, in hoofd- of in bijberoep. Waar 
in vroeger jaren de beweging louter naar mannen was gericht, zijn er nu toch ook heel wat vrouwen 
lid. In het bestuur, bestaande uit 13 mensen zijn drie vrouwen. Niet zoveel, maar er is natuurlijk ook 
zusterorganisati e KVLV, die meer dan 300 leden telt én wel alleen gericht is op vrouwen.
De gemiddelde leeft ijd is vrij hoog. Er zijn wel jongere leden, maar die engageren zich niet 
gemakkelijk in het bestuur. Dat is een probleem voor heel veel verenigingen.
Normaal is er ook een doorstroming vanuit KLJ, de Katholieke Landelijke Jeugd, eigenlijk de 
jeugdafdeling van de Boerenbondfamilie. Maar in Melsele zijn er veel kinderen van boeren en 
tuinders die naar KLJ Beveren gaan. Dus verjonging is wenselijk maar niet gemakkelijk.

Acti viteiten
De Landelijke Gilde organiseert een waaier van acti viteiten, waarvan er heel wat landelijk worden 
georganiseerd, of gecoördineerd: de Open Tuinen, Sneukeltocht, fi ets- en wandeltochten, Dag van 
de Landbouw. Maar ook plaatselijk is Landelijke Gilde erg acti ef. ’s Winters zijn er kaartavonden, 
kooklessen voor mannen, een kaas- en wijnavond, en een traditi oneel teerfeest.  In het voorjaar 
worden er paaseieren geraapt door de kinderen van de jongere leden. In mei zijn er de Kruisdagen,  
medewerking aan de Aardbeifeesten, en in de zomer een fi etstocht, uitstappen enz. Kortom: een 
druk en afwisselend programma. 

Landelijke Gilde drukkingsgroep?
Dit is een beetje een teer punt. Op regionaal niveau (Groot-Beveren) kan men wel enige invloed 

uitoefenen, (en zeker ook op nationaal niveau, als Boerenbond), maar omdat het aantal land- en 

tuinbouwers niet groot is, is deze invloed toch beperkt.

Toekomst?
Op landelijk en regionaal niveau worden heel wat nieuwe initi ati even ontplooid. Bv. stadstuinbouw, 
snoeicursussen, schooltuinen enz. Ook mensen in steden en verstedelijkte gebieden hebben 
blijkbaar terug meer en meer belangstelling voor deze dingen. In heel wat gemeenten wordt er 
zelfs voor bepaalde acti viteiten samengewerkt met de VELT, de Vereniging voor Ecologisch Leven 
en Tuinieren, een beweging die vanuit een heel andere hoek is vertrokken. Maar die voor een groot 
deel met dezelfde thema’s bezig is.

Hoe word je lid van Landelijke Gilde?
Het lidmaatschap is 25 euro. Daarvoor krijg je ook de ti jdschrift en ‘Nest’ en ‘Buiten’. Heel wat 
mensen worden hiervoor lid. Een gewoon abonnement op ‘Nest’ kost meer dan een lidmaatschap!
Landelijke Gilde Melsele heeft  ook een eigen publicati e: ‘Gildenieuws’, wat zowel in papieren als 
digitale vorm wordt verspreid, zeven keer per jaar. 
Onder Landelijke Gilde ressorteert ook nog een landelijke Seniorenvereniging, die gewestelijk 
georganiseerd is. Jef Baukeland is hier voorzitt er van. 
Meer info: François Van Puymbroeck, Kalishoekstraat 70, tel. 03 775 87 57 of 
francois.vanpuymbroeck@skynet.be en op de website van de beweging.

In de mailbox:
We vonden een bericht van Eddy Mannaerts in onze brievenbus. In een volgend nummer willen wij dieper ingaan op zijn vraag. 
Beste redacti e, 
De problemati ek van het toenemend aantal vrachtwagens dat door Dijkstraat, Schoolstraat en Grote Baan dendert is U zeker niet 
onbekend. Nu met de werken op de E34 is dit nog enorm toegenomen en daarmee ook de hoeveelheden fi jn stof, lawaai, onveiligheid enz. 
Dit zwaar verkeer passeert de beide scholen wat zeker niet bevorderlijk is voor de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen.
Ik vraag me af of er via de Bombardon niet kan geijverd worden voor een verbod op het zwaar verkeer door de dorpskern en op de Grote 
Baan in Melsele waardoor enkel nog het vrachtverkeer voor plaatselijke bediening toegelaten wordt.
Hiervoor bestaat zeker en vast een breed draagvlak bij de bevolking van Melsele, Beveren en Zwijndrecht en bij de directi e en het 
lerarenkorps van beide scholen.
Eddy Mannaerts 
In reacti e op deze mail zullen we in het volgend nummer van Bombardon een uitgebreid arti kel aan deze problemati ek wijden, met 
reacti es van deskundigen en betrokkenen en hopelijk ook cijfers. Ook jij mag reageren. Stuur je bedenkingen of suggesti es door naar 
bombardonmelsele@yahoo.com of geef ze af Kalishoekstraat 177.

Leve de (bijna) nieuwe Briels !

Zwerfvuilactie milieuraad op 3 mei
Zaterdagmorgen trok een ploeg enthousiaste vuilverzamelaars van Park Cortewalle naar de tramterminus, langs trage wegen. De buit 

was enorm op deze 3,5 km en ging van blikjes, sigarettenpeuken, plastiek, tot fietsonderdelen,...

Daar waar de bermen schoongemaakt waren, werd een bord geplaatst: ‘Deze berm is zwerfvuil vrij’. Of dit nu nog het geval is moet je 

maar eens bekijken. Meer info over deze actie en ook andere acties vind je op www.milieuraad.be/beveren
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Gehoord aan de kassa van de Spar
Zij (tot haar man): ’Heb je nu een Bombardon 

meegenomen uit het rekje?”
Hij: ”Neen, ik dacht dat jij hem al genomen had.”

Zij: ”Neen, neem er daar dan eens ene weg.” 
En verder tot de kassierster: “Ha, ja hé, als je 

van Melsele bent, dan moet je Bombardon toch 
lezen!”

N-VA is de opnieuw de grote overwinnaar in Vlaanderen en dus 
ook in Beveren. In de Kamer en het Vlaams Parlement halen de 
Vlaams-nati onalisten 40,10%, alleen voor het Europees Parlement 
blijven ze met 33,21% wat achter. Exact de helft  lager noteert 
CD&V als tweede grootste tussen de 20 en 22%. Dat is evenwel 
een aantal procenten meer dan de vorige verkiezingen. Als we 
dat nogmaals delen door 2 komen we bij vier parti jen terecht die 
tussen de 8 en 10% zweven: OpenVLD, Groen, sp.a en Vlaams 
Belang. Daarvan is enkel Groen een echte winnaar en Vlaams 
Belang de grote verliezer. Ze verschrompelen in Beveren tot 
kleinste parti j.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA) is opnieuw verkozen. Ze maakt 
de overstap van de Kamer naar het Vlaams Parlement. Met een 
persoonlijke recordscore in Beveren van 1.651 voorkeurstemmen 
kon de Beverse schepen zich vanop de zesde plaats verzekeren van 
een zitje.
Marc Van De Vijver (CD&V) kon zijn burgemeestersbonus in 
2009 nog verzilveren met een zetel in het Vlaams Parlement, 
nu lukte dat niet meer. Hij haalde in Beveren nog wel 2.377 
voorkeurstemmen. Parti jgenoot Katrien Claus haalde in Beveren 
2.047 stemmen vanop de vijfde plaats voor de Kamer.

Verkiezingsuitslag 25 mei 2014 - Kamer:
De uitslag werd vergeleken met de verkiezingen van 2010
Kamer
N-VA   40,09% (+3,58%)
CD&V   20,80% (+3,24%)
Open VLD   9,30% (+0,09%)
sp.a   9,08% (-0,77%)
Groen   8,50% (+2,41%)
Vlaams Belang  8,45% (-8,12%)
PVDA+   2,85% (+1,76%)

Verkiezingsuitslag 25 mei 2014 – Vlaams Parlement
De uitslag werd vergeleken met de verkiezingen van 2009
Vlaams Parlement
N-VA   40,10% (+25,91%)
CD&V   22,15% (-4,79%)
Open VLD   8,26% (-2,69%)
sp.a   9,83% (-0,64%)
Vlaams Belang  8,14% (-13,29%)
Groen   7,86% (+1,11%)
PVDA+   2,27% (+1,52%)

Verkiezingsuitslag 25 mei 2014 – Europees Parlement
De uitslag werd vergeleken met de verkiezingen van 2009
Europees Parlement
N-VA   33,21% (+21,72%)
CD&V   22,20% (-4,08%)
Open VLD   14,22% (-1,76%)
Groen   9,52% (+2,44%)
sp.a   9,49% (+0,33%)
Vlaams Belang  9,25% (-12,01%)
PVDA+   2,10% (+1,31%)

N-VA zit aan 40% in Beveren                           De verkiezingen: een Beverse analyse

Ons dialect: sappig en grappig.

Op het vorige dialectstukje kregen we de reacti e dat Melseels 
dialect voor ‘nieuw’ niet ‘nief’ maar ‘nuuf’ is. Navragen her en 
der bevesti gde dit. Toch is Melseels niet overal hetzelfde. Zo 
zullen er kleine verschillen zijn tussen noord en zuid voor wat de 
uitspraak betreft  en zijn er invloeden van omringende dorpen. 
Bovendien is het schrijven van het dialect betwistbaar want voor 
elke klank is er geen teken in ons 26-lett erig alfabet. Maar we 
blijven proberen.

Augelbollen 
Vandaug zitt en der veel meinsen mee ulder gedachten in 
Brazielje en de miëste voelen ulder nau echt belg. Das te 
danken aun de Roeë Duvels die volle gaas ont proberezijn om 
wiëireldkampioen te woaren. Ze wiëiren ulder neig want ze 
zin der nog alti d bij. Da gifdambiance. In den ongaar van de 
Klaproospaulingfi ësten bij de Ludo, sti eng zelfs e groeët schaarm 
om de wedstrijd tegen de Russen te keune volgen. En mee 
schoeë weer buiten, zatewe precies echt in Brazielje. Da verzacht 
de mizeerie, en dermee is er trug wa andere klap want nie miër 
as twee weken derveur woad alleman de schrik van zij leven 
uitgestaun en schreveze in alle gazett en over dees streek.
’t Woa d’al e poar daugen wa kwakkelweer gewist: wa geziëverd 
en gesmusterd, derachter weer zonnig en guul waarm. Die 
zondag, twas sinksen, was ne schitt erenden dag. Wel neig 
iët. Tsauveslaut overliep de lucht wel wa. Mar snachs lietez’ 
alle duvels los (en da was nog wa anders as die roeë duvels). 
Emelichten langst alle kanten gelijk en iniës begost mij da doar te 
klett eren daddoëren en zien vergieng. Ge zou gepaasd ein dasse 
mee kollessaule sti ëne zwierden, op tdak, tegen de ruiten, op de 
blompott en, overal. Augelbollen zoegroeët as nen tennisbal za 
Frank De Boosere, of zoe groët as een aa. We zijmen opgestaun, 
talven in de nacht, va puur ongerusti gaat aloewel dawe d’r niets 
au kosten duun. Mar we zagen dasse in de geburen van tselfde 
gedacht woaren: overal brandentlicht. 
Den dag nardien, om alft ien smaares wast al 24grauden en lagen 
der nog gule iepen saumegevlogen augelbollen. Twoa zeker grof 

gewist. En de schoa wier opgemeten. Veural de oveniers dien in 
de volle groond saloa of ieirebezen staun oan, die moeste zien 
hoe datt er niets niemer van overschoot. En de meinsen mee 
een siër of e kla siërken koste glas raupen en kontroleren of de 
gruunten dien d’risti engen nog veilig gete koste woaren. En den 
die slammeur van de verzekeringen…
Oonze gebuur zijn cornis en zijn afdak was gelijk kapot. Vol 
ollekes. Hij zeet tegemij: “Zok da nau augeven aun de verzekering, 
da is toch de moeite nie wiërt! (’t Is pertang ne meins die em nie 
rap lot verfauzelen!) Die oveniers die moeten derva leven. Bij de 
verzekering zulleze zeigen: wannen aschranten is da, ochaarme 
veur e sti kske kornis…” Ik zeig tegen em: “Get toch schoa, ge zijgij 
nie aschrant en das woar, veur de meinsen dien dervan moete 
leven is da veel aarger, mar ge zij verzekerd.” “Zok datt uun?”  
“Augeven? Ajau, dasseekerda!” 
Mar nau ist voetbal. Blik op oneindig… op Brazielje, op de Duvels. 

Augelbollen: hagelbollen
Ulder: hun, zich
Wiëiren: je uiterste best doen
Ongaar: hangar
Neig: erg, zeer…
Nie miër as: niet meer dan…
Woa, woame: verleden ti jd van hebben (ein): ik oa, of ik woa(n), 
hij woa, wij woame, zulder oan
Ziëveren: motregenen
Smusteren: licht motregenen
Emelichten: hemellichten, bliksemen
Zwieren: gooien
Smaares: ’s morgens
Nietsniemer: niets meer
Kornis: dakgoot
Afdak: veranda
Pertang: nochtans
Au lauten verfauzelen: je in de doeken laten doen
Nen aschranten: iemand arrogant
Aarger: erger
Zokdatt uun? Zou ik dat doen?
Dasseekerda!: vanzelfsprekend!

Na 10 jaar,- ja, ja, ik schrijf deze column al sinds 2004,- lijkt het 
mij een goed moment om eens achterom te kijken. Ik heb jullie 
laten kennis maken met en meegenomen in mijn wereld als 
persoon met een beperking. Ik heb deze column alti jd met hart 
en ziel geschreven.
2014 was mijn concertjaar. In januari ben ik in Amsterdam naar 
Maroon5 gaan kijken. En dat was met één woord superhot. Adem 
Lavine de zanger van de groep (tevens uitgeroepen tot meest 
sexy man van 2013) was een ware streling voor het oog. Robin 
Thicke, die zichzelf heel sexy vindt en die mij vooral aan de jonge 
George Michael doet denken, deed het voorprogramma. Van een 
avond mannelijke dosis testosteron gesproken…
Omdat het concert in Amsterdam was zijn we (ik met mijn 
assistente Sofi e) blijven overnachten. Amsterdam is mooi maar 
duur, zeker als je een parkeerplaats voor je auto moet voorzien. 
Iedereen daar heeft  een fi ets maar ook een auto volgens mij.
In maart ben ik naar de Backstreets Boys geweest. Als ze in het 
land zijn, probeer ik elke keer te gaan kijken. Het is voor mij pure 
nostalgie, even terug naar mijn jeugd en de jaren 90.
April was de maand van Stromae. Ik heb hem in de Lott o Arena 
aan het werk gezien en wat een arti est! Ik stond er echt van te 
kijken hoe één man (bijna) alleen een hele zaal uit zijn bol kon 
laten gaan. De Lott o Arena was even een ware discotheek.
En last but not least, begin mei, de prins of pop, Justi n 
Timberlake. Dat was, en ik had niets anders van hem verwacht, 
AF en de moeite waard om 7jaar voor te wachten.

Overzichtje:
10 jaar terug schreef ik voor het eerst over het Persoonlijk 

Assistenti e Budget kortweg het PAB. Door de jaren heen schreef 
ik over de ups en downs, hoe het PAB er mee voor zorgde dat 
mijn leven mijn vrije keuze van leven is geworden. Reizen, 
concerten, vrijwilligerswerk en mijn eigen stekje. Het zou er 
allemaal heel anders hebben uitgezien als ik mijn PAB niet had en 
zomaar alles had geloofd was ze desti jds zeiden. Ja, ik ben trots 
dat ik kan zeggen dat ik budgethouder ben (zo noemen ze ons, 
mensen met een PAB).
Ook schreef ik jullie geregeld iets over de relati es tussen mij en 
de overheidsdiensten, NMBS, de Lijn, huisvesti ng en het OCMW. 
Als persoon met een beperking moet je lef hebben, anders kom 
je nergens. Spijti g genoeg. Nog al te dikwijls moeten we -ook al 
is het voor ons soms bijna onmogelijk- overal zelf achter zitt en 
of krijgen we een onnodige speciale behandeling. Het zullen dan 
ook nooit mijn favoriete onderwerpen van gesprek worden. Maar 
dankzij mijn ervaringen hierover kan ik nu wel andere mensen 
helpen. Overal het positi eve uithalen.
En als laatste vertelde ik jullie veel over Onafh ankelijk leven vzw, 
de organisati e waar ik mij sinds september 2005 met hart en ziel 
voor inzet als vrijwilliger en die nog iedere dag groeit. We hebben 
net een 5daagse ‘freedomschool’ achter de rug. Het was boeiend 
maar vermoeiend. Het liefst van al ga ik uitleg geven, zowel in 
scholen, bij mensen thuis als bij Rotary’s en andere organisati es. 
Zo draag ik mijn steentje bij in deze maatschappij.

En voor Bombardon zou ik jullie willen vragen: wat willen jullie 
van mij nog vernemen of lezen?
Een pretti  ge en (hopelijk) zonnige zomer!
Lizy

Rozengeur en maneschijn

De gemeenteraad besliste
29 april
- De raad stemde unaniem in met het samenwerkingsverband 
tussen de Vlaamse gemeenschap en de gemeente om een 
bibliotheekwerking uit te bouwen in de nieuwe gevangenis 
in Melsele. Het ganse project is ten laste van de Vlaamse 
overheid.
- Kristi en Hulstaert (Groen-sp.a) kon zich niet vinden in de 
goedkeuring van de wegen- en rioleringswerken in de nieuwe 
insteekweg van de Snoeckstraat. De buurtbewoners van de 
Perzikenlaan hebben immers een beroep ingesteld bij de 
provincie dat opschortend werkt. Het college zei echter dat de 
beroepsprocedure geen belemmering is om deze vergunning af 
te leveren.
- Het voorstel van Groen-sp.a om met Beveren in te tekenen 
op de autoloze zondag van 21 september werd unaniem 
aanvaard. Schepen Van Roeyen (CD&V) verleende zijn steun 
aan het project met de kantt ekening dat zeker niet alle straten 
in Beveren autovrij zullen kunnen gemaakt worden.
- Vlaams Belang vroeg naar het standpunt van het 
gemeentebestuur over de glastuinbouwzone in Melsele. André 
Buyl gaf aan dat door de provincie naarsti g wordt gezocht naar 
potenti ële telers. De burgemeester herhaalde het eerdere 
standpunt van de meerderheid: hij merkt weinig enthousiasme 
bij lokale telers en dat gegeven is voor hem steeds een 
belangrijk argument geweest om het project desti jds te 
ondersteunen. De eerste poging van de provincie strandt 
momenteel voor de Raad van State met een relati ef hoge kans 
op vernieti ging.

Collegezitti  ngen gemeente Beveren
14 april
- Het gemeentebestuur gaat akkoord met het voorstel rond de 
procedure van het Dorpspark in Melsele. Het Dorpspark werd 
desti jds onteigend van de familie Hernould, die aanvoerde 
daarvoor te weinig te hebben gekregen. De fi nale vergoeding 
ligt op 428.400 euro.

28 april
- Het college gaat akkoord om het Hooghuis in Doel te 
verhuizen naar de Hertog Prosperstraat 16 in Prosperpolder, 
gehucht van Kieldrecht. Het Hooghuis is een beschermd 
monument maar staat al een aantal jaren te vervallen. Het is 
ook onderhevig aan het verval in Doel en heeft  al een aantal 
inbraken achter de rug.

12 mei
- Er wordt een subsidie van 1.111,76 euro uitgekeerd aan 
de Dienst Opvanggezinnen van vzw ’t Balonneke voor 
buitenschoolse kinderopvang in de periode 2012-2013.
- Daarnaast wordt er ook een subsidie van 33.480 euro betaald 
aan de vzw ’t Balonneke voor niet-gesubsidieerde plaatsen 
in de buitenschoolse opvang gedurende het schooljaar 2013-
2014.
- De aanvraag van projectontwikkelaar Matexi om bomen en 
struiken te rooien in het binnengebied van de Meersen werd 
geweigerd.

26 mei
- Het schepencollege beslist om het ‘sociaal aandeel’ in de 
verkaveling Gerard De Paepstraat, zijstraat van de IJzerstraat, 
te verleggen naar de verkavelingsuitbreiding aan de Alexander 
Farneselaan. Eerder deed men hetzelfde in de nieuwe 
insteekweg van de Snoeckstraat. Een ‘sociaal aandeel’ in een 
verkaveling is bedoeld om de verkavelaar te verplichten loten 
ter beschikking te stellen om een gezonde mix van bewoners 
op fi nanciële mogelijkheden te hebben.
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In de 
Vitrien
De Tuinkamer, Torenstraat 4

De 52ste Aardbeifeesten 

met succes afgesloten.
De voorbije aardbeifeesten  maakten weer heel wat mensen 

gelukkig. De proevertjesstand lokte de zoetminnenden tot bij 

de Melseelse aardbei en Karel Heyrman wist ze te overtuigen 

dat de bees van eigen bodem de beste is.  Als prinses glunderde 

Rani Van den Acker uit Antwerpen en eerste eredame Yana 

Van Raemdonck was even gelukkig als de 2de eredame Jasmine 

Laureys. De slimste straat werd Het Hazenhof. Deze ploeg 

mag voor een heel jaar het bij horend bordje bij hun straatnaam 

hangen. Dorpsburgemeester Nelis Hiel nodigde iedereen uit op 

zijn bal en wie verkleed toekwam kreeg een pint extra. Op de 

laatste foto zien we de oud chiroleidsters in grote doen.

Wat een vitrine! Deze keer werd onze aandacht getrokken door een gevel die architectonisch schitt ert in de Melseelse dorpskom. Je 
kan er minutenlang in beroering naar staren, op afstand vanaf de overkant van de straat. De crèmekleurige gevelsteen, doorlijnd met 
zwarte en witt e steentjes, doet het schitt erend in combinati e met de grijs-groene kleur van vrouwenfi guren links en rechts van een 
leeuwenkop in de gevel. De ramen in boogvorm zijn omkaderd met fi jn houtwerk. Wat een pracht van een gevel!  Rita Heyrman is 
er geboren. Later kwam daar een taxibedrijf met Edgard Bal. René Van Mieghem nam de zaak over en maakte er een crèmerie van. 
Maria De Jonghe nam er ook haar intrek. Nu is het omgedoopt tot ‘Tuinkamer’ met Raf Van de Vijver als eigenaar. Wie de architect 
is van zo’n mooi huis, dat zijn gelijke niet kent in Melsele, is voor ons onbekend. Achter de vitrine ontwaakt een echt kleurenpalet 
van bloemen: Japanse lelies, margrieten, vlijti ge liesjes, geraniums, kleine zonnebloemen… De favoriete bloem van de tuinman is de 
orchidee die rijkelijk in het uitstalraam de wacht houdt. Bloemen passen bij het huis meer dan auto’s. Een snoepwinkeltje of warme 
bakker zou ook mooi zijn of een handelszaak in fi jne stofj es en kledij of wat dacht je van een een groenten- en fruitwinkel… Och laat 
het ons maar bij de bloemen houden en de vriendelijke bloemenman Raf, die heel veel weet en graag een babbeltje slaat met de 
mensen. En dat is heel belangrijk in een dorp als Melsele.

In mei won Melselenaar Ben Cloostermans (17) samen met zijn duopartner Bjarne Lardon (16) uit Haasdonk de Europese ti tel voor 
de categorie Duo Men U21(jonger dan 21) in het kampioenschap ju-jitsu in het Zweedse Lund. Een hele prestati e!
Ben en Bjarne leerden de ju-jitsu kennen via een vriend en klasgenoot die hen uitnodigde om eens mee naar de training te gaan. 
Nu zijn ze al enkele jaren in deze sport acti ef en zitt en ze 2 jaar als partner in competi ti e. Ze trainen gemiddeld vier keer per week.
‘Duo is een competi ti evorm waarbij een duo het opneemt tegen een ander duo. Er zijn 4 series van 5 aanvallen (afstandsaanvallen, 
contactaanvallen en gewapende aanvallen). Per aanval moet je samen met je coach een verdediging uitwerken en deze voor een 
jury demonstreren. Ze lett en op realiteit, explosiviteit, agressiviteit, techniek en het showgehalte’, weten de twee kampioenen te 
vertellen.
In november 2013 werden ze zelfs wereldkampioen in de categorie Duo Men U18 (jonger dan 18) en wonnen ze ook de Oost-
Vlaamse-sportring voor beste  sportt eam van Oost-Vlaanderen 2013. Daarnaast nemen ze soms apart aan wedstrijden deel. Zo 
behaalde Bjarne reeds 4 Belgische ti tels.
Aangezien de club aan de grens van Zwijndrecht-Melsele ligt, trainen er redelijk wat mensen uit Melsele mee.
Bjarne: ‘Qua competi ti e behoort Ippon Zwijndrecht tot de beste van België, we hebben verschillende Belgische kampioenen en 
medaillewinnaars op Europese en Wereldkampioenschappen.’
Dankzij bondscoach Leon Verbraeken, die trouwens ook in Melsele woont, hebben reeds vele atleten de top bereikt en 
topprestati es geleverd!

Nog eens een dikke profi ciat aan Ben en Bjarne. We zullen nog van hen horen.

Europese titel Ju-Jitsu voor Ben Cloostermans en Bjarne Lardon

Moomer Foto

Moomer Foto

Foto Gerry Smet

Foto website Aardbeifeesten

Foto website Aardbeifeesten
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  1914-18 TEN

OORLOG  

voor en zien hoe elke Wereldwinkelier een eigen moti vati e heeft . In 
dit nummer is Anjes De Coninck aan het woord.

Hoe lang werk je al mee in de Wereldwinkel?
Sinds november 2012 werk ik mee in de Wereldwinkel zoals die 
nu bestaat. Vroeger in de jaren ‘80, de beginjaren van de WW-
Melsele, had ik thuis een verkooppunt van WW-producten: koffi  e, 
thee, wijn, zelfs verse bananen toen! Eén maal per jaar hield 
ik, samen met Leen  Schaerlaekens, een geschenkenbeurs ter 
gelegenheid van 11.11.11 in Djem en later in het Parochiehuis.
Hoe, of via wie kwam je met de Wereldwinkel in contact?
De eerste kennismaking met de Wereldwinkel gebeurde op het 
Kerkplein van Melsele: aan een standje met WW-koffi  e (ik denk 
tvv Broederlijk Delen). Daarna kocht ik koffi  e bij mijn ‘voorganger 
thuisverkoop’, Ingrid Rombouts, in mijn buurt.
Waarom sprak de boodschap van ‘Fair Trade’ jou aan?
Zo kan  ik meewerken aan een eerlijke wereldhandel (hoe klein 
mijn bijdrage ook is), waardoor de mensen in het Zuiden, die het 
basisproduct leveren en daar hard voor werken, er echt een betere 
prijs voor ontvangen. Zo krijgen zij een eerlijke kans op echte en 

duurzame ontwikkeling. Hoe meer mensen hier deze handel 
steunen door producten te kopen, hoe meer druk er kan gelegd 
worden op regeringen en internati onale handelsorganisati es om 
eerlijke handel op de agenda te plaatsen.
Wat doe jij allemaal voor de wereldwinkel in Melsele?
Twee, driemaal per maand hou ik de wereldwinkel open: 
winkelier van dienst. Bestellingen afwerken en zo de voorraad 
op peil houden, dit afwisselend met Lutgarde. Daarna de 
geleverde goederen weg schikken. Ook andere vrijwilligers doen 
dit. Vergaderingen volgen en zoveel mogelijk mee opvolgen. Elk 
jaar in december help ik bij de geschenkenbeurs. Begin dit jaar 
voor de opening van de nieuwe winkel was er extra werk: mee 
helpen het winkelpand opfrissen, de verhuis van Hazaarddam 
naar Dambrugstraat, inrichten van onze nieuwe winkel…
Wat is jouw lievelingsproduct dat je zou aanraden aan de 
Bombardonlezers?
Mijn lievelingsproduct is groene thee die ik elke morgen drink 
bij mijn ontbijt. Het is gezond en in de Wereldwinkel zijn er 
verschillende smaken te verkrijgen. Ook losse groene thee is er 
te koop: een aanrader.

 Wereldwinkelnieuws

In deze rubriek laten we vrijwilligers van Wereldwinkel Melsele 
hun verhaal doen. Waarom kozen zij ervoor om vrijwillig de 
handen uit de mouwen te steken en zich in te zett en voor een 
eerlijke handel met het Zuiden? Wat doen zij allemaal? Welke 
producten kopen zij zelf? We leggen hen telkens dezelfde vragen 

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat ‘De Grote Oorlog’ begon. 

Ook uit Melsele werden jonge mannen gerekruteerd om naar het 

front te gaan. Robert Janssens zocht uit wie ze waren en waar ze 

terecht kwamen. Hij schreef een relaas van die vier jaar bijeen, 

dat we hier in verschillende afleveringen opnemen. Een stukje 

lokale geschiedenis in een ruimer kader.

In de tekst is telkens in schuine letters aangegeven waar 

Melselenaars sneuvelden en waar ze begraven werden.

IJzervlakte onder water - najaar 1914

Op 20 oktober werden de Duitse troepen versterkt en begon 
hun acti e op Lombardsijde met hevig kanonvuur gevolgd door de 
aanval en verovering van het dorp. Toch stokte de strijd omdat 
het geschut van Britse en Franse boten voor de kust de Duitsers 
zware verliezen toebracht. Belgen en Fransen in een halve cirkel 
voor Diksmuide konden een aanval afslaan. Het verzwakte 
Belgisch leger kon geen eigen verse troepen meer inzett en tegen 
de goed bewapende Duitse eenheden uit de reserve korpsen. 
De Belgische linies werden ingekrompen tot 23 km, Nieuwpoort-
Diksmuide. De Fransen namen de verlaten stellingen over.
´s Nachts en de daaropvolgende dag de 21ste beschoten de 
Duitsers onophoudelijk de Belgische stellingen. Terwijl de 
Duitsers over een groot aantal frisse soldaten beschikten 
moesten de vermoeide Belgische soldaten aan de gevechten 
deelnemen. Door de koortsachti ge Duitse acti viteit was er geen 
bevoorrading mogelijk. Onze soldaten leefden al drie dagen op 
enkele beschuitjes en dronken van het water uit de greppels. Ze 
sliepen tussen de gesneuvelde soldaten en de aarde was een 
modderbrij door de aanhoudende regen. De muniti e was schaars 
want voor de kanonnen van het merk Krupp was muniti e van 
Duitse makelij nodig! Diksmuide werd belaagd vanuit Beerst. 
De Duitsers voerden nachtelijke aanvallen uit en bij dageraad 
volgden er nog acht maar de Franse marine- fuseliers voor 
Diksmuide bundelden hun schietkracht en zaaiden dood en 
vernieling onder de Duitsers. De Duitsers bleven na de middag 
stormlopen met de bajonet op het geweer maar het verloren 
terrein werd weer ingenomen. Diksmuide en meerdere dorpen 
stonden in lichterlaaie door de langdurende geconcentreerde 
Duitse beschieti ng. Er waren oorverdovende knallen en gevaar 
voor instorti ngen. De voorgevel van het stadhuis stortt e in en 
20 mensen lieten het leven. Diksmuide was een hel! De Duitsers 
bleven nieuwe troepen aanvoeren om een doorgang naar 
Frankrijk te forceren maar er kwam Franse versterking. 
Om de druk te verminderen bij Nieuwpoort sloten de Belgen 
´s nachts de doorgangen van de afwatering rondom het 
sluizencomplex af. Zo liep een strook van 4 km onder water en 
werden de sluizen ontoegankelijk voor de vijand. De Britse vloot 
bleef voor de kust van Nieuwpoort dreigen.
Omdat de Duitsers niet over de IJzer geraakten in Nieuwpoort 
en Diksmuide brachten ze de 22ste grote aantallen soldaten 
ongezien naar Tervate waar de IJzer een grote bocht maakt. 
Ondertussen hielden ze de stadjes hevig onder vuur. ´s Nachts 
lukte het de Duitsers om in Tervate een loopbrug over de IJzer te 
leggen en stellingen op de linkeroever op te richten. Het lukte de 
Belgen niet om met verwoede tegenaanvallen de vijand terug te 

dringen. Hierbij sneuvelden honderden Belgische grenadiers. Op 
andere plaatsen geraakten de Duitsers niet over de IJzer ondanks 
de stormlopen. De Belgen konden Lombardsijde heroveren en in 
Diksmuide bleef het relati ef rusti g.
Soldaat Bal Jozef, 27 jaar, 5de Bataljon Genie: compagnie 
pontonniers-pioniers/5de LD, + 22-10-1914 te Stuivekenskerke. 
Begraafplaats: Te velde of in een naamloos graf. Hij woonde op de 
Grote Baan in Melsele. Hij kreeg hier een straat naar hem genoemd.

Veel Belgische eenheden geraakten met elkaar vermengd door 
de vele aanvallen en beschieti ngen wat een eensluidende 
bevelvoering niet bevorderde. Door een gebrekkige communicati e 
kwamen bevelen niet alti jd toe en eenheden wisten van elkaar niet 
meer waar ze waren. Zo werd samen optreden moeilijk.
Op 23 oktober trokken de Belgische verdedigers zich op de 
middag terug uit Tervate naar de linkeroever van de IJzer in 
Stuivekenskerke en het gehucht Schoonbake. De uitgeputt e Belgen 
moesten stand houden tot de beloofde Franse versterking kwam. 
Diksmuide en de toegangswegen werden zwaar beschoten. Er 
waren nachtelijke aanvallen van de Duitsers die werden afgeslagen 
na felle gevechten van man tegen man. De Fransen die de Belgen 
in Nieuwpoort kwamen steunen vielen aan maar geraakten niet 
verder dan Lombardsijde. Hier mocht de Belgische 2de Legerdivisie 
na een volle week van vechten en ontberingen eindelijk gaan 
rusten.

Soldaat Van Raemdonck Eduard, 24 jaar, 8ste Linieregiment/4de LD, 
+ 23-10-1914. In de omgeving van Stuivekenskerke want daar vocht 
het 8ste Linieregiment? Begraafplaats: Te velde, in een naamloos 
graf of een massagraf. Hij woonde in een wijk van Zwijndrecht en na 
grensaanpassingen in 1923 Melsele? Parochie Melsele. Geboren in 
Melsele. Mogelijk ook Edouard i.p.v. Eduard. 
De Duitsers legden de 24ste een grote aanvalslust aan de dag zodat 
de Belgen moesten wijken naar de Bevervaart gelegen tussen de 
IJzer en de spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide. Stuivekenskerke, 
Schoonbake en St. Joris gingen verloren en ook op andere plaatsen 
moesten de Belgen zich terugtrekken. De natuurlijke verdedigingslijn 
aan de linkeroever van de IJzer moesten de Belgen prijs geven. De 
vraag om stand te houden in de vlakke polder zonder dekking was 
een onmogelijke opgave. 
Soldaat Pultyn Gustaaf, 26 jaar, 3de Linieregiment/1ste LD, + 24-
10-1914 te Stuivekenskerke. Militaire begraafplaats De Panne 
Kerkstraat, graf E-27 d.d.07-10-1924. Hij woonde op de wijk Es te 
Melsele. Op zijn grafzerk staat Pulti jn en op de overzichtslijst Pultain.

In Diksmuide waren er ´s nachts vele zware aanvallen waarbij 
Fransen en Belgen de vijand onophoudelijk beschoten en stand 
konden houden. Nadien volgde een helse beschieti ng van 
Diksmuide en moesten de Belgen de loopgraven prijsgeven maar 
ze konden worden heroverd ten koste van veel slachtoff ers. De 
verdedigers waren oververmoeid en afl ossing was onmogelijk. De 
toestand werd hopeloos voor de Belgen en het gevaar bestond 
dat de Duitsers konden doorbreken naar Veurne om vandaar 
Duinkerke te beschieten. Eindelijk begrepen de Fransen dat ze 
massaal versterkingen moesten sturen naar het centrum van de 
Belgische verdediging.

Op 25 oktober was het kanonvuur minder hevig en waren er 
nauwelijks infanterie aanvallen. Zowel geallieerden als Duitsers 
waren bekaf. De Belgische eenheden werden gehergroepeerd 
en de loopgraven hersteld. Meer dan 9000 gekwetsten werden 
afgevoerd terwijl andere tussen de doden op het slagveld 
bleven liggen. In totaal waren 20% van de beschikbare Belgische 
troepen uitgeschakeld. Bijna ging het mis bij Diksmuide waar 
een compagnie Duitsers ti jdens zwaar stormweer over de IJzer 
tot in Kaaskerke geraakte maar ze werden gedood of gevangen 
genomen. Het Groot Hoofdkwarti er werkte aan een plan om de 
troepen volledig terug te trekken tot achter de spoorwegberm 
Nieuwpoort-Diksmuide en de ruimte tussen de IJzer en de 
spoorwegberm onder water te zett en. Ze begonnen met het 
afstoppen van de vele duikers. 
De Belgische troepen trokken zich op 26 oktober terug achter de 
spoorwegberm. Er was een gebrek aan granaten en het aantal 
kanonnen was gehalveerd. Deze stelling moest samen met de 
Fransen ten koste van elk off er worden behouden. Nieuwe 
aanvallen op Nieuwpoort en Diksmuide konden amper worden 
afgeweerd. Diksmuide werd ononderbroken beschoten. In de 
zone Stuivekenskerke op de linkeroever van de IJzer stelden 
de Duitsers kanonnen op zodat de Belgische aanvoerlijnen 
onder vuur lagen. In de nacht van 26 en 27 oktober mislukte 
een inundati epoging wegens een gebrek aan touwen om de 
vloeddeuren omhoog te houden. De Duitsers gingen verder 
met beschieti ngen maar minder intensief. Van deze wankele 
gevechtspauze maakten de Belgen gebruik om gewonden af 
te voeren, muniti e aan te voeren maar een afl ossing bleef uit 
zodat sommige eenheden al twaalf dagen en nachten in open 
veld verbleven. Nu lukte het om een smal sluisje te openen 
met de touwen zodat een beperkte hoeveelheid water binnen 
stroomde en een langzame sti jging merkbaar was. De volgende 
dag, de 29ste, werd de strijd door de Duitsers hervat met zware 
beschieti ngen van de Belgische stellingen maar de aanvallen 
werden opgevangen. Het Groot Hoofdkwarti er aanvaardde 
eindelijk het voorstel van K. Cogge om de onderwaterzetti  ng te 
realiseren via het afwateringskanaal van Veurne-Ambachtvaart 
en de Grote Beverdijkvaart. Schipper H. Geeraert en mannen 
van de Genie openden de acht dubbele schuifdeuren van de 
spuisluis. Herhaaldelijk werden ze neergelaten en geopend 
afh ankelijk van eb en vloed van de zee gedurende drie nachten. 
Door de hoge waterstanden drong veel water in de polder.
Op 30 oktober gooiden de Duitsers grote aantallen 
manschappen in de strijd en de aanvallen spreidden zich van 
Nieuwpoort tot Rijsel uit. Ze wilden doorbreken naar Parijs en 
veroverden over de spoorwegberm Ramskapelle. Belgen en 
Fransen konden met wisselend succes in lijf-aan-lijfgevechten, 
huis na huis heroveren. De spoorwegberm kwam terug in 
Belgische handen. De Duitse druk werd opgedreven maar met 
verbijstering zagen ze dat er steeds meer water kwam opzett en. 
Op de duur stonden de Duitse soldaten tot hun enkels in het 
water waardoor ze zich ‘s nachts moesten terugtrekken. Op 
31 oktober moesten de Duitsers hun hoop om naar Veurne 
door te breken opgeven. Tegen de avond konden ze nog enkele 
hoger gelegen weerstandsnesten op de linkeroever van de IJzer 
behouden. Tussen de spoorwegberm Nieuwpoort-Diksmuide en 
de IJzer was er een grote watervlakte. In november werden de 
Belgische eenheden door de Franse afgelost. Op 11 november 
kwam de Nieuwpoortse vissersvloot de haven binnen gevaren 
maar ze werden onverwacht door de Duitsers beschoten waarop 
een mislukte Franse aanval op Lombardsijde volgde waarbij 
velen in de IJzer verdronken. De burgers moesten defi niti ef 
Nieuwpoort verlaten.
Tussen 23 en 25 december zijn er gevechten in Lombardzijde en 
omgeving waarbij het 8ste Linieregiment betrokken was en bij de 
beschieti ngen van Nieuwpoort gebruikten de Duitsers voor de 
eerste keer lichtkogels. 
Soldaat Vergauwen August, 26 jaar, 8ste Linieregiment/4de LD, 
+ 24-12-1914 te velde aan de IJzer Nieuwpoort-Lombardsijde? 
Begraafplaats: Te velde of in een massagraf. Hij woonde 
op de Melselse baan of Vendoorn te Zwijndrecht en na 
grensaanpassingen in 1923 in Melsele. Parochie Melsele. 
Van de oorspronkelijke 48.000 Belgische infanteristen bleven 
er na de slag aan de IJzer nog 32 000 over. Bij de verovering 
van Diksmuide verloren de Duitsers 10 000 soldaten. De 
Franse brigade verloor minstens 1000 soldaten en telde 3000 
gewonden.
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Mijn pensioen!
Ergens in het voorjaar 2013 heb ik besloten mijn pensioen 
aan te vragen met ingang van 1 februari 2014. Dit was een 
moeilijke beslissing voor mij waar ik zeker enkele maanden heb 
over nagedacht.
Mijn job, werken in WZC Briels, deed ik graag en ik voelde mij 
erg betrokken bij het bouwen van een nieuwe Briels op het 
Kerkplein in Melsele.
Eigenlijk kon ik reeds een jaar vroeger op vervroegd pensioen 

Maria Baekeland met pensioen. zijn gegaan; sinds ik 60 jaar geworden was (september 2012) 
maar ik kon de stap nog niet zett en. In oktober 2012 hebben 
wij een verhuis georganiseerd van Melsele naar de gebouwen 
van de oude Notelaar zodat er op dezelfde plaats een nieuw 
woonzorgcentrum kan gebouwd worden.
Mijn loopbaan heeft  zich grotendeels afgespeeld in het OCMW 
Beveren. Sinds 1 augustus werk ik in het OCMW Beveren en 
sinds mei 1980 heb ik in WZC Briels mogen werken.
De zusters in het toenmalige rustoord Briels waren te oud en 
stopten daar met werken. Ik ben benoemd als bestuurster 
in Briels sinds 1981. Ook in 1981 is dan de nieuwe vleugel 
geopend zodat wij in Briels konden zorgen voor 80 bejaarden.
Na een jaar en 3 maanden gewerkt te hebben in Briels, op 
een andere locati e dan Melsele, ben ik met pensioen gegaan. 
Ik word dit jaar 62 jaar en eigenlijk wil ik nu een ander leven 
zoeken. Een leven zonder de grote verantwoordelijkheid van 
het leiden van een woonzorgcentrum.
Momenteel ben ik nog zoekende om mijn vrije ti jd goed in te 
vullen.
Ik zorg 2 dagen voor onze kleinkindjes en daarnaast doe ik 
dagelijks aan sport.
Ik tennis regelmati g en doe aan joggen en  fi tness (in de winter) 
en sinds kort ga ik veel fi etsen met een nieuwe koersfi ets. Ik ga 
mij aansluiten bij een dames fi etsclubje zodat ik met deze groep 
regelmati g een 50 km of meer kan gaan fi etsen.
Ik voel mij goed, heb enorm veel vrije ti jd en een luxeleven.
Briels zal alti jd een bijzondere plaats hebben in mijn leven.
Ik volg nu het nieuwe gebouw op en ik blijf contact houden met 
Briels.

Maria Baukeland

Een rusti ge, leuti ge zomer
Tijdens een lange, warme zomer worden traditi oneel veel evenementen gepland. Zowel grote feestelijkheden als kleinschalige 

barbecues brengen vele mensen bij elkaar. En waar mensen elkaar ontmoeten, gaat dit al eens gepaard met overlast variërend van 
lawaai tot afval en een ongeziene parkeerdruk in de omgeving. Bij omwonenden kunnen bepaalde vormen van deze overlast al eens 
leiden tot grote frustrati es en ruzies met de buren. Wij zijn er van overtuigd dat zulke onplezierige reacti es toch niet de bedoeling 
kunnen zijn van het organiseren van feesten.

Binnen de wijkwerking Melsele worden wij meermaals geconfronteerd met al dan niet terechte klachten wegens deze vormen 
van overlast. Lawaaihinder bij de buren door muziek of luidkeels roepen, lawaaihinder op terrassen van de cafés, overlast door het 
her en der wegzett en van fi etsen en parkeren van voertuigen, ... het is maar een greep uit de klachten die ons bereiken. In eerste 
instanti e nemen wij elke klacht ernsti g en onderzoeken de gegrondheid hiervan. Hierbij trachten we zoals steeds eerst over te gaan 
tot bemiddeling en het aangeven wat nu juist wel en niet is toegelaten. Uiteraard hopen we alti jd eerst het gezond verstand te laten 
primeren maar in uitzonderlijke gevallen dient gewezen te worden op de bestaande reglementen die de grenzen perfect afb akenen.

De gemeente Beveren heeft  reeds geruime ti jd een politi ereglement uitgevaardigd waarbij wordt aangegeven dat ‘elke vorm 
van rumoer of lawaai, bij dag en nacht, dat van aard is om op ongewone wijze de rust van de inwoners onnodig te verstoren of dat 
aanleiding geeft  tot ernsti ge klachten in algemene zin te verbieden’. U merkt dat dit een vlag is die een brede lading dekt. Essenti eel 
lijkt het ons dat organisatoren van feesten, variërend van dorpsfeesten tot wijkfeesten en tuinfeesten, uitbaters van horecazaken en 
dies meer in de eerste plaats in gesprek gaan met de onmiddellijke buurtbewoners. Op deze wijze kan gestreefd worden naar een goed 
nabuurschap en kunnen er onderling goede afspraken gemaakt worden tussen organisatoren, verantwoordelijken en buurtbewoners. 
Het lijkt ons dat bij naleving van deze afspraken vele frustrati es en ruzies kunnen vermeden worden.

Verder dragen de organisatoren uiteraard elk hun eigen verantwoordelijkheid. Zij zijn het die moeten zorgen voor een 
vlekkeloos verloop. Zij dienen er ook over te waken dat hun gasten in al hun feestvreugde het nodige respect blijven opbrengen voor 
de onmiddellijke buren. Soms kan het daarbij noodzakelijk zijn om klanten, vrienden en derden al eens tot de orde te roepen. Een hele 
verantwoordelijke en moeilijke maar niet onbelangrijke taak!

We beseff en dat in alle feestvreugde steeds menig glas alcohol wordt genutti  gd en weten dat het gezegde ‘is de wijn in de 
man, zit de wijsheid in de kan’ een grote waarheid in zich meedraagt. We roepen elke Melselenaar, zowel jong als oud, graag op om 
steeds het nodige respect voor omwonenden te betonen wanneer die zich onderdompelt in de feestvreugde. Op deze manier kan dit 
het langste standhouden. Ook organisatoren roepen we op om niet te lichtzinnig om te gaan met verantwoordelijkheden. Weet dat u 
wordt aangesproken bij klachten! Dit geldt niet alleen bij klachten over te veel lawaai afk omsti g van uw gasten maar bijvoorbeeld ook 
bij klachten vanwege te luide muziek. Het huidige politi ereglement voorziet dat u ‘geen muziek- of ander geluidproducerend toestel 
mag aanwenden dat leidt tot verstoring van de werkzaamheden of rust van derden’. Dit geldt dus ondermeer ook voor de muziek die 
u ti jdens uw bbq-feestje in uw tuin wenst te spelen. Zorg er voor dat uw muziek niemand anders stoort. Indien het feest plaatsvindt 
op openbare plaatsen kan hiervoor door de burgemeester echter een afwijking worden toegestaan. U dient uiteraard wel zelf deze 
afwijking aan te vragen.

Verder bereiken ons soms klachten over de ijskar die ‘s avonds laat nog door uw straat rijdt en hierbij de slapende kindjes wekt. 
Graag wensen we nog even de regelgeving omtrent het geluidsniveau van de ijskar in uw straat mee te geven. Om hun komst aan te 
kondigen wordt er bij politi ereglement voorzien dat het ‘gebruik van geluidsinstallati es op commerciële voertuigen enkel toegelaten 
is tussen 08:00u en 22:00u’. Na ti en uur ‘s avonds zal u de ijskar niet meer horen aankomen en eventueel zelf moeten voorzien in een 
verkwikkend ijsje.

Indien u zinnens bent om deze zomer iets te organiseren wat mogelijk zou kunnen leiden tot overlast óf indien u zich wil 
informeren over wat nu wel of niet mag, bent u steeds welkom op het wijkkantoor te Melsele. Samen zullen we dan bekijken wat er 
u te doen staat om een vlekkeloos verloop van uw feestje te verkrijgen. Op deze wijze streven we een leuti ge feestvreugde na waarin 
iedereen, zowel deelnemers als buren, zich kan vinden. Wij wensen elke Melselenaar een bruisende zomer toe maar verlies één ding 
toch maar niet uit het oog: ‘Glaasje op, laat je rijden’ want ook in het verkeer is voorkomen steeds beter dan genezen.
Uw wijkinspecteurs

Bombardon heeft  een 
Facebookpagina.

Af en toe posten wij foto’s die je niet in 
Bombardon vindt, wegens moeilijk formaat, of 
te weinig plaats of berichten van evenementen 

die fans ons toesturen. Je verneemt ook wanneer 
er een nieuwe Bombardon in de steigers staat. 
Neem een kijkje en vind ons leuk. En maak zo 

mee promotie voor je dorpskrant.

Onze  wijkinspecteurs aan het woord. 

Programma Dorpsfeest 2014 

Zaterdag 26 juli:

16.00u: Kubb-tornooi. Het allereerste kubb-tornooi in Melsele. 
Voor wie het niet kent: stokken naar blokken gooien. Voor grote 
kinderen heel plezant. Kom maar eens kijken. Het aantal ploegen 
is beperkt. Wil je zeker zijn van je plaats, schrijf je dan snel in bij 
Brecht Cools, 0472/493 492.
20.30u: VP-band: De VP-leiding heeft  wat liedjes ingeoefend 
voor rond het kampvuur en wil die al eens inspelen op het 
podium.
22.00u: Dvkes. Een eerste EP is er al, daarmee konden ze al 
een plaatsje in de Afrekening bemachti gen, nu werken ze volop 
aan een CD. Ze spelen deze zomer van Limburg tot aan de zee. 
Met Melselenaar Maxim in hun rangen, kon een optreden hier 
natuurlijk niet ontbreken.
Aansluitend zet de enige echt DJ Geert zijn beste beentje voor 

om iedereen al dansend de nacht in te sturen.
Zondag 27 juli:

8.00u: start Memorial Gerry Van der Aa en familietocht. Voor 
de derde maal organiseert WTC de Kadans de memorial Gerry 
Van der Aa. Dit is een afgepijlde fi etstocht voor wielertoeristen 
met bevoorrading onderweg. Keuze uit 60km en 120km. 
Inschrijvingen en vertrek in de tent van de dorpsfeesten, tussen 
8 en 11uur. Familietocht van 25 km: inschrijven tussen 12 en 
14uur, eveneens in de tent.
13.00u: reuzenkinderdorp, met obstakelbaan, springkasteel, 
ketti  ngmolen, grime, ballonnen, clown, kindertheater.
14.30u Burgemeestersverkiezing: een geanimeerde verkiezing 
met ludieke vragen, prakti sche proeven en de medewerking van 
alle Melselenaars. Wie wordt de opvolger van Nelis?
18.00u: BBQ: inschrijven voor 21 juli via www.melsele.be 

20.30u: The Fools: top covergroep. Zij nemen het hele Kerkplein 
mee in de ambiance.

vzw Gaverland maakt zich klaar 

voor haar parkconcerten en -feesten.

In het gemeentelijk park op Gaverland organiseert vzw 
Gaverland in de maand juli haar jaarlijkse parkconcerten. Dat 
vernamen we op de persconferenti e begin juni. We werden 
ontvangen in Het Portaal, het nieuwe Melseelse café op het 
Kerkplein. Het mag gezegd, een gezellig cafeetje, van buiten 
eerder klein, maar binnen ruim en knus. We vernamen dat vzw 
Gaverland haar programma voor de Gaverlandfeesten sterk 
moest inkrimpen wegens besparingen in de gemeentelijke 
subsidies. Hoogtepunt wordt het optreden van de groep 
Louie Louie op donderdag 7 augustus en natuurlijk blijft  er 
de rommelmarkt op zondag 10 augustus. Vanaf 9 uur kunnen 
standhouders dan grati s terecht in het park en die markt 
loopt de hele dag door. De parkconcerten bieden iedere 
donderdagavond in de maand juli muzikale hoogstandjes. Wie 
in deze zomermaand thuis is, kan mee genieten. Bij mooi weer 
wordt weer een massa volk verwacht en de toegang blijft  grati s. 
Met een prachti ge affi  che lokken de inrichters dan ook  iedere 
muziekliefh ebber naar Gaverland.
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