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Zo leeft de Bergmolenstraat

François Baert (79) en Elza Mets (78) 
François en Elza wonen sinds 1978 in de Bergmolenstraat 
31. Hun huis, waar ze hun twee zonen opvoedden, was 
toen ze het kochten een oude schuur en boerderij geweest. 
Nina, een zwarte Labrador van drie jaar, wijkt niet van hun 
zijde als ze vertellen over de Bergmolenfeesten die vroeger 
georganiseerd werden. Op elke hof stonden houten spelen 
en iedereen maakte iets klaar om te eten. Het contact 
met de buren is nog steeds goed. Toen François en Elza 50 
jaar getrouwd waren, nodigden ze de buren uit voor een 
borreltje en kregen ze het idee om de Bergmolenfeesten 
terug nieuw leven in te blazen. En met succes: in juli dit 
jaar organiseerden ze een barbecue en in januari drinken 
ze een glaasje. Vooraan op de hof staat een ‘kapelleke’ of 
beter: een stati e van de oude bedevaartweg in Gaverland. 
Die werd in 1979 gebracht met een vrachtwagen van 
Van Moer toen ze plaats moesten maken voor de nieuwe 
beelden van de huidige ‘beeweg’. Mensen die toen 
geïnteresseerd waren kregen één van de twaalf stati es 
(onverzorgd en vol groen mos) op hun stuk grond op 
voorwaarde dat het beeld in Melsele stond en daar ook 
bleef. Sindsdien verzorgen François en Elza ‘hun kapelleke’ 
en stoppen er in de meimaand af en toe eens mensen. 

Marcel Van Osselaer 
Wie af en toe eens naar de facebookpagina van 
Bombardon surft , heeft  Marcels gezicht al gezien op onze 
omslagfoto. Hij rijdt op de tractor die de in aardbeien 
verklede kleutertjes vervoert.
Marcel: “Schone tractor hee, hij is oud, maar werkt nog 
alti jd. Ik ben hier geboren, mijn ouders hebben hier ook 
geboerd: een gemengd bedrijf met koeien, varkens, graan,  
aardappelen, suikerbieten en aardbeien. In 1983 heb ik 
het bedrijf overgenomen. Ik deed er toen ook loonwerk 
bij. Het was heel hard werken, want ik ben alleen. Op mijn 
zesti gste ben ik met pensioen gegaan. Nu lopen er nog 
wat schapen, hier op de wei, die ik oppas. En voor de rest 
onderhoud ik de hof en het huis. Ik heb werk genoeg.“
Marcels hof, de voormalige boerderij van hemzelf en 
zijn ouders ziet er piekfi jn verzorgd uit, met een mooie 
bloementuin. Het hondje Marie bewaakt het domein van 
haar baas. Op deze hof vieren de buren hun wijkfeest. 
Op 25 juli jl. al de vierde keer. Daarom belt Marcel ook 
buurvrouw Gonda Van Brussel uit de Bergmolenwegel. Zij 
en enkele anderen zijn de trekkers van deze nieuwe reeks 
Bergmolenfeesten, na een lange onderbreking van een 
oude traditi e.

Geschiedenis Bergmolenstraat en de molen.

De Bergmolenstraat verbindt het kruispunt van de Kloetstraat en Kalishoekstraat met de Alfons Van Puymbroecklaan. 
De straat heeft  twee zijstraten. De Emiel Fleerackerslaan geeft  verbinding met verschillende straten, die allemaal 
schrijvers en dichters vereeuwigen. De Bergmolenwegel is de andere zijstraat en is doodlopend.
De Bergmolenwijk lag op een uitloper van de duinenketen die over Gaverland liep. Namen die aan deze wijk werd 
gegeven waren “De Hei” en “Wit Zand”, waarnaar ook de sporthal werd genoemd.
De benaming komt lett erlijk van molen op een berg. Veel molens werden immers gebouwd op een kunstmati g 
aangelegde berg. Tot 1910 stond er aan de Berghoek-Kalishoek een korenwindmolen.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

De molen was een houten windmolen. Type: staakmolen met open voet. Functi e: korenmolen. Deze werd reeds 
vermeld, samen met de Beekmolen, in 1432. Opeenvolgende eigenaars sinds 1834: Jan Heirbaut-Christi aens, de 
weduwe, molenarin te Melsele. 1862: erfenis: de erfgenamen. 1876: Heirbaut-Van Geertsom Eduard en Van Nespen-
Heirbaut Lodewijk  beiden voor ½ vruchtgebruik.  1897: Heirbaut-Van Mieghem Jan-Bapti st. 1909:Van Hove-Cant 
Franciscus. Kadasterperceel C53. In 1910 werd de molen afgebroken.(bron: Databak van Verdwenen Molens ) 

Het dorpsfeest was weer een knaller van formaat met alles erop 

en eraan. In al die feestdrukte werd het kampioenschap Kubben 

georganiseerd,waarbij men kegels moet omgooien met een stok.  

De winnende ploeg  poseert  fier met haar koning en een woordje 

van de dorpsburgemeester Maarten kan je lezen op pag.8

Neos Melsele hier op bezoek in de Dossinkazerne. (foto Dirk Van 

Dosselaer) Meer over Neos Melsele op pag.4

Foto Robert Janssens
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Lees verder op pag.2

Wegens plaatsgebrek wordt de De Groote Oorlog van 1914-

1918, een reeks van  Robert Janssens, opgeschoven  naar 

volgende Bombardon.  
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Gaston Oellibrandt
Over de vroegere bewoners van de Bergmolenstraat 
is Gaston het best geïnformeerd. Hij maakte er een 
prachti g fotoboek over. Hij bezocht daarvoor elke 
inwoner en vroeg hen om hun oude foto’s te mogen 
gebruiken. Dat was voor niemand een probleem. Hij 
maakte afdrukken en vergroti ngen . Het resultaat is 
een mooi ingebonden foto boek. Zo’n 25 families uit 
de straat staan erin. De foto’s zijn van een bijzonder 
hoge kwaliteit. Mensen uit vorige eeuw poseerden 
desti jds gewoon in hun tuin of bij de voordeur of bij 
de fotograaf thuis met een geschilderd decor op de 
achtergrond. Een foto laten nemen was desti jds een 
unieke en grootse gebeurtenis. Iedereen is op zijn 
mooist uitgedost, met of zonder hoed, sommigen in 
soldatenkledij, streng of op zijn minst ernsti g kijkend. 
Nooit lachend. Wat een geschiedenis schuilt er niet 
achter al die gezichten. Zij zijn er al lang niet meer, de 
allerkleinsten op de foto ‘s zijn nu oudere of bejaarde  
mensen. Gaston Oellibrandt maakte zulk fotoboek ook 
over de bewoners van Kalishoek en de Kloet. Hij kreeg 
de microbe te pakken bij de opmaak van zijn eigen 
familiestamboom. Die gaat terug tot in het jaar 1100 ! 
Eén van zijn voorvaderen vocht in 1475 mee aan de zijde 
van de Graaf van Vlaanderen. Bij zijn terugkeer kreeg hij 
hiervoor 3 boerderijen en 25ha land. Door nauwkeurig 
opzoekingswerk in oude akten en cijnsboeken ontdekte 
Gaston dat hijzelf één van die boerderijwoningen 
bewoont. Gaston stelde ook een boek samen over 
de overstroming in 1953. Dan stond het water in de 
Bergmolenstraat 1,50 m hoog en gebruikte men bootjes 
om mensen te helpen. Bangelijk, om nooit te vergeten.

Karel en Anne-Marie De 
Meulenaere-Van Hoyweghen
“De Bergmolen is eigenlijk de verbinding tussen 
Kalishoek en den Briel. We wonen hier sinds 1980 en 
in de straat is de bewoning geleidelijk toegenomen. 
Vroeger waren het meestal boeren. Hier liggen alle 
hoven hoger dan de straat. Dat komt voort uit de bouw 
van de molen waarbij men grond van de straat gebruikte 
om de berg te maken. Vandaar ook de naam van de 
straat. AVP-Laan, Brielstraat en Bergmolenstraat… waar 
deze drie straten in mekaar vloeien is het een rare 
indeling. Vele mensen vergissen zich daarin…waar eindigt 
de AVP-laan en waar begint de Brielstraat? Toen onze 
kinderen klein waren speelden ze met hun vrienden in 
onze tuin of ze trokken het veld in tot zelfs in de polder. 
We organiseerden mee een volksspelenrally elke laatste 
zondag van augustus. Er kwamen tot 600 bezoekers. 
Iedereen in de straat deed mee. René Staut maakte een 
groot ijscrème- machine en met melk van de boeren 
had iedereen een ijsje. Desiree Van Gassen, die met zijn 
tuin in de straat uitkomt, maakte zelf de volksspelen. De 
volksspelenrally gaat niet meer door maar elk jaar is er 
de nieuwjaarsdrink en de zomerse barbecue op de hof 
van Marcel Van Osselaer. Iedereen zorgt wel voor iets. 
Toen we de slimste straat van Melsele werden (2013) 
was het  feest in de straat met het klein muziekske, een 
friet- en bierkraam en heel veel volk. Paul Melis zett e er 
zijn schouders onder. Het is hier een sti lle en leuti ge wijk.”

Leo en Eric Suy
Leo en Eric zijn broers en buren. Ze wonen op de grond die vroeger van hun ouders, Armand Suy en Irène De Graef was. 
Eric woont sinds 1990 in het verbouwde vroegere ouderlijk huis , Leo zo’n tweeënhalf jaar in het huis ernaast dat eind 
jaren ’70 is gebouwd.
“Toen wij klein waren, waren er bijna geen huizen aan deze kant. We konden zien tot aan de Van Puymbroecklaan. En 
langs achter was het allemaal polder, een grote weidsheid, zeker voor een kind. We gingen vaak op tocht in de polder, de 
expressweg (toen Zandbaan) over, en dan oekedoelekes en salamanders vangen of naar het stort van de Krommen Twee. 
Dat waren avontuurlijke tochten. In de winter konden we gaan schaatsen op het Lang Einde.  Het was allemaal niet ver 
en er was weinig verkeer.
In de zomer maakte ons vader een zwembad in de hof, gewoon een put, met een plasti ek er in. Plezier dat we hadden, 
we waren (toen) ook met zeven kinderen. We hadden drie pony’s: Jan, Els en Polly. Toen we wat ouder waren sleutelden 
we aan brommers en reden er sti ekem mee rond. We hebben hier een plezante jeugd gehad.
Ons vader had een melktoer, hij vertrok alti jd rond half 6 ’s morgens. Soms in de vakanti e mochten we mee. We gingen 
overal bij de boeren de melk ophalen. In het begin waren dat nog melkkitt en op een open camion, later reed ons vader 
met een gekoelde tankwagen.
Ons moeder was, zoals de meeste moeders toen, alti jd thuis. Ze werkte in de grote groentehof, maakte confi tuur, of 
steriliseerde groenten en fruit voor in de winter, en bakte brood en gebak. Ze hielp ook her en der bij de buren, zo ging 
dat vroeger. Maar gelukkig gebeurt dat hier nog wel in de Bergmolenstraat.“

Lucky en Agnes De Roeck-
Van Cauteren.
Bergmolenwegel 5

Luc en Agnes wonen heel landelijk. “Lucky is mijn 
doopnaam maar bijna iedereen zegt Luc. Ik heb mijn 
accordeon nog en een keyboard maar spelen doe ik 
niet meer. Het is hier heel rusti g in de Bergmolenwegel, 
midden in het veld eigenlijk.”
“Ik moest wel wennen aan de sti lte toen we hier kwamen 
wonen in het huis van Luc’s moeder, maar Luc vindt de 
rust prima”, zegt Agnes. Op dit stukje natuur zijn heel wat 
vogels te ontdekken: Vlaamse gaai, mussen ,tjift jaff en, 
roodborstjes, winterkoninkjes, mezen, zwaluwen, 
fazanten en valken hoog in de lucht. Bij valavond 
fl adderen vleermuizen rond het huis. 
Lucky: “Op reis ga ik niet. Ik moet mijn kerktoren zien. Ik 
ga wel buiten bij de kameraden.”
Agnes: “Ik kom niet graag buiten. Laat mij maar in huis. 
Bij mijn buurvrouw is het huisnummer 5 kleine 2. Ik krijg 
dikwijls haar post. De 7 zijn ze vergeten. In de wegel lopen 
de huisnummers tot 13 en dan loopt de wegel dood op 
een maïsveld.”

Lees verder op pag.3

Jozef Baukeland
Hier op de hof woonden desti jds mijn grootmoeder met 
een nonkel en een tante. Mijn ouders en ikzelf woonden 
ver in Melsele polder. Toen mijn vader in 1937 sti erf, 
hij werkte aan de tunnel, kwamen mijn moeder en ik 
hier inwonen. Mijn moeder is nog hertrouwd en toen 
ze overleed  ben ik voorgoed hier bij mijn grootmoeder 
komen wonen. Dat was 1 januari 1945. Ik huwde in 1951 
met José De Bock. Mijn vrouw heeft  mijn nonkel nog vele 
jaren opgepast. Dit huis waar ik woon werd gebouwd 

in 1965. We kregen ti en kinderen. In onze straat waren 
heel wat boeren. Hier heeft  alti jd een molen gestaan. Die 
stond op een berg. Hij was gebouwd in 1785. Molenaar 
Heirbaut verkocht zijn zaak aan molenaar Van Hove. In 
1910 is de molen afgebroken maar in het molenhuis 
hier vlakbij werd het graan elektrisch gemalen. In dat 
molenhuis is later Sti en Maes komen wonen en die deed 
in oud ijzer en vodden. De jaren ’50 waren moeilijke jaren 
voor de mensen. De boeren leefden van enkele koeien, 
een paard en een kar. Het boeren is hier momenteel 
bijberoep geworden. Ik heb hier geboerd tot 1990. Dan is 
mijn zoon begonnen in de Trepelandstraat. In 1980 richtt e 
ik de boerenmarkt op. Dat is toch onze arti kel, dacht ik. 
En met  succes. Mijn echtgenote maakte al de producten 
en ik verkocht ze op wel 6 markten. Zelfs in Antwerpen is 
een boerenmarkt door mijn toedoen. Ze bestaat nog alti jd. 
In datzelfde jaar richtt e ik de Onderlinge Bedrijfshulp 
op. 50 landbouwers sloten zich aan. Dit initi ati ef bewees 
wel degelijk haar nut. Iedereen werd geholpen. Met de 
veranderingen in de landbouw en de mechanisering 
ervan, is hulp bieden niet zo evident. De directe bijstand 
komt nu vanuit de Boerenbond Leuven. Ik was 30 jaar in 
de politi ek en ik heb veel mensen kunnen helpen zonder 
dat ik daar ooit één frank voor moest hebben. 18 jaar was 
ik voorzitt er van Ibogem en organiseerde de selecti eve 
omhaling van papier, glas, GFT… De containerparken 
werden aangelegd en er kwam een kringloopwinkel op 
Schaarbeek. Nu houd ik me nog bezig met de Landelijke 
Senioren. Dat lukt heel goed. Ik woon hier graag en het is 
hier een goeie buurt.
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Gonda Van Brussel
Gonda: ”Ik woon hier al 31 jaar, samen met mijn man Walter Van Gasse. 
Paul Melis is een paar jaar geleden terug met een nieuwjaarsrecepti e 
voor de buurt begonnen. Hij en Karel De Meulenaere hebben Walter 
en zijn maat Danny zo zot gekregen dat ze zeiden ‘Wij organiseren 
terug Bergmolenfeesten.’ Dit jaar was er 65 man, maar het waren ook 
Dorpsfeesten. Vorige keren waren er alti jd minstens 75. Het wordt wel 
kostelijk om het te organiseren. Vroeger moesten we geen huur betalen 
voor tafels en stoelen, maar nu wel, en de huurprijs voor een WC-wagen 
is ook meer dan verdubbeld. Maar we komen rond, het lukt wel.
Vorig jaar was de Bergmolenstraat de Slimste Straat van Melsele. 
Toen is het Klein Muziekske komen spelen op onze barbecue, en een 
accordeonist. Tof is dat er ook heel wat jonge mensen graag naar ons 
feest komen.“

Hervonden Verleden.
Je ziet op deze foto zeer geïnteresseerde mensen: misschien een groep volwassenen op 
leerbezoek. Ze lijken toch op een soort werf te staan. Gaat het om een fundering of om een 
dak. En wat duiden die rood-witt e stangen aan? Een landmeterskwesti e?

Iets toeristi sch is misschien nog wel de beste veronderstelling. Je ziet zeker twee gidsen 
die met handen en voeren iets aan het uitleggen zijn. Zij lijken in de lucht, met de bodem 
als canvas een tekening te droppen op de wit oplichtende “vloer”. De blikken van hun 
toehoorders zijn naar beneden gericht, meegezogen met de kennelijk zeer boeiende uitleg 
die zij aanhoren.

Het zijn uiteraard mensen van Melsele die daar staan en zij staan in Melsele zelf, namelijk 
in het binnengebied tussen Snoeckstraat, Pauwstraat en Perzikenlaan waar een nieuwe 
weg getrokken werd die op de achterzijde van de Perzikenlaan uitkomt. Er loopt daar een 
verkavelingsproject. Dus: bodem bekijken.

Het zijn inderdaad archeologen die daar in de lente van 2014 al een proefonderzoek hebben 
gedaan en de aanwijzingen die dat opleverde interessant genoeg vonden om dat naderhand 
verder uit te diepen en van naderbij te bestuderen.
Ze vonden greppels, paalsporen, resten van een woonstalhuis: een oude boerderijvorm, 
waarin mensen samen met hun dieren onder één dak huisden. Het is een zeer oude vorm 
van wonen die al in de ijzerti jd voorkwam 

Deze vondst in Melsele is van veel later datum maar toch ook erg oud, uit de tweede of 
derde eeuw werd gezegd, uit de Gallo-Romeinse ti jd dus. Dat de Romeinen hier waren 
langsgetrokken wisten we al. Daar zijn al eerder (ook in de Pauwstraat overigens) sporen 
van gevonden, onder de vorm van munten bijvoorbeeld. Maar dit is het eerste woonhuis op 
die plek wat niet op “passeren”( de Romeinse legers) maar op “verblijven” wijst.

Wie waren ze, deze voorouders van ons? Waar kwamen ze vandaan? Hoe waren ze 
terechtgekomen op die plek? Stonden daar nog meer van die verspreide lemen hoeven. 
Ging het om een wijdere familieclan? Hoe zag hun wereld eruit gezien door hun ogen? Wie 
stuurde hun dagelijks leven aan? Bestaan hun afstammelingen nog in onze gemeenschap? 
Veel vragen. Veel ontdekkingen mogelijk. 

Aangezien wij hier en nu ademen en leven, lopen de wortels van de verwantschap door van 
nu tot toen en dieper in de ti jd. Het verleden is dikwijls ontoegankelijk en opaak maar soms 
zien we een draadje en ontdekken een weefsel waarin wij zelf diep verweven zijn. 

De dorpsgenoten op de foto die zo geboeid luisteren naar hun gidsen staan daar zo’n beetje 
in een “teleti jdmachine”. Op het kale vlak van de afgegraven bodem tovert de verbeelding 
een realiteit van tweeduizend jaar geleden. Wij kijken ernaar met onze ogen van nu die 
anders zijn dan hun ogen van toen. En dus zitt en wij er waarschijnlijk alti jd wel een beetje 
naast als wij denken te weten hoe iets was of is.

Maar de basisnoden van mensen zijn toch alti jd weer dezelfde. En je dat te realiseren, daar 
komt ook begrip uit voort.  Het verleden is veraf én dichtbij. 

Het schepencollege besliste voor Melsele
10 juni
- Er worden 6 percelen te koop aangeboden in de gemeentelijke 
verkaveling ‘Haegemolen’, de nieuwe verbindingsweg tussen 
de Perzikenlaan en de Pauwstraat. Ze worden verkocht aan 300 
euro per vierkante meter.
23 juni
- Er zal achteromsluiti ng voorzien worden voor de bewoners 
van de Grote Baan tussen de Farneselaan en de grens met 
Beveren (aan de Carrefour). Door de ontwikkeling van nieuwe 
verkavelingen in dit gebied is dit mogelijk.
- Er komt een voetpad tussen de Pauwstraat en de Gentboog, de 
goederenspoorweg die aft akt richti ng Gent.
- De glasbollen terug in het straatbeeld? Dat was de bedoeling 
van het bestuur van afvalgroep Ibogem om kosten te besparen. 
Het ophalen van glas bij iedere inwoner in aparte bakken is 
immers duurder. Toch ontstond er heel wat weerstand rond 

deze plannen. Omdat er “onvoldoende draagvlak is bij de andere 
gemeentebesturen van Ibogem”, gaat het college akkoord om het 
huidige ophaalsysteem te handhaven. Kruibeke en Zwijndrecht 
zijn de andere parti ciperende gemeenten in Ibogem. Het 
gemeentebestuur wil wel verder het systeem van ondergrondse 
glascontainers laten onderzoeken om dit te verplichten bij 
toekomsti ge grootschalige bouwaanvragen.
7 juli
- Het bestuur beslist om geen spiegel te plaatsen aan de voet- en 
fi etswegel in de Van Puymbroecklaan om naar Chiro St.-Gerolf en 
sporthal ’t Wit Zand te gaan. Wel zal men een paaltje plaatsen 
om parkeren op die plaats tegen te gaan.
14 juli
- In de Spoorweglaan komt een zebrapad op de plaats waar de 
fi ets- en voetwegel vertrekt naar de Molenbeekweg.
4 augustus
- Het college verleent een negati ef advies voor de bouw van een 
windturbine van de fi rma Mega Windy op de Heirbaan.

Remi  Van Moer en Mariette Fyen uit de Koolputstraat vierden 

deze zomer hun gouden huwelijksjubilee. Voor  hun  50 jaar 

samenzijn  kwamen ze met  kinderen en kleinkinderen  bijeen  

om  te feesten. Proficiat aan het gouden paar !

Karel De Graef
Op de voorgevel staat de naam in 
smeedwerk: Bergmolenhoeve. ”Ik woon 
hier al heel mijn leven. Ik ben geboren 
in 1953. Mijn ouders en grootouders 
woonden hier ook. Het huis werd 
gebouwd in 1894. Met de overstroming, 
het jaar dat ik geboren werd, bleef ons 
huis droog omdat het wat hoger ligt. Ons 
vee mocht toen ti jdelijk naar een boer in 
Haasdonk. Als kind speelden we veel op 
de hof en ik moest van kleins af aan al 
meehelpen. ’t Is allemaal polder achter 
ons. Met mijn zoon Pieter wordt dit al 
de vierde generati e hier op de boerderij. 
Boeren is nu een bijberoep geworden. 
Ik heb wel hulp van mijn buurman als 
dat nodig is. De volksspelen op de wijk 
waren in de ti jd heel plezierig. Ik stond 
bij de schijft afel waarbij met schijven 
geschoven werd naar een punten vak.”

Louis Hollanders
Ik woon hier sinds 1947. Het was hier vroeger een café van 
Jozef Van Osselaer en Alice Hollanders. Dit was een gehuchtje 
van een zestal huizen met een gemeenschappelijke waterput. 
De oprit naar de huisjes toe was gemeenschappelijk. Ik ben 
lang duivenmelker geweest. Ik ben een buitenmens, ik kan 
niet binnen zitt en en heb vele jaren fruit geplukt. Neen, Ik 
ga hier niet weg. Er is momenteel genoeg thuishulp voorzien 
als het minder zou gaan. Ik ben ooit de winnaar geweest 
van de eerste wedstrijd die door de Melseelse middenstand 
was georganiseerd. Bij aankopen in Melsele, ti jdens de 
kerstperiode, ontving je dan een loterijbriefj e. Ik won toen 
de Peugeot auto. Daar heb ik met vrienden wel eentje op 
gedronken. 
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Neos is met haar bijna driejarig bestaan de jongste vereniging van Melsele. En dat voor 

een vereniging voor 55-plussers. Op een druilerige zomervoormiddag ga ik op bezoek 

bij Harry en Rita Van Nieuwenhove in de Meersenweg, waar ook nog drie andere 

bestuursleden me al zitt en op te wachten. Een paar gezichten komen me bekend voor van 
een andere vereniging: Unizo.

Neos en Unizo?

Paul De Ryck: “We waren desti jds ook het bestuur van Unizo, dat we ook hebben mee 
opgericht, vanuit de Eindejaarsacti e van de Zelfstandigen van Melsele. We, dat zijn 
Harry Van Nieuwenhove, Jos Lodewykx, ikzelf, Albert Martens en Gaston Van Bogaert. 
(Deze laatste twee zijn er niet bij op het interview). Sommige van ons zijn nog bij Unizo. 
En enkelen van het bestuur zijn nog acti ef in de beroepswereld, zoals ikzelf en Dirk Van 
Dosselaer.”

Vanwaar de naam Neos? En voor wie is die vereniging?

Neos is eigenlijk de nieuwe naam van CRM, Christelijke Rustende Middenstanders, die is 
voortgekomen uit het toenmalige NCMV (Nati onale Christelijke Middenstandsvereniging), 
later Unizo. Neos of Netwerk van Ondernemende Senioren is gestart als 
seniorenvereniging voor gewezen zelfstandige ondernemers, maar is zeker niet exclusief 
voor hen bedoeld. Ook andere beroepsgroepen zijn zeker welkom bij Neos.

Wat doen jullie?

We bieden een heel uitgebreid programma aan, met een belangrijk luik cultuur: 
museumbezoeken, theatervoorstelling, maar ook ontspanning zoals reizen en 

daguitstappen, sporti eve acti viteiten en feesten. Er zijn vormende acti viteiten, o.a. 
computercursussen. We hebben ook al een aantal zeer gesmaakte lezingen gehad: 
bv. Onze startacti viteit met rector Rik Torfs, CEO van de Belgische voetbalbond Steven 
Martens en dr. Hendrik Cammu, ‘Een leven lang gezond’.

En wat is jullie zichtbaarste acti viteit?
Onze fi etszoektocht. Die heeft  veel succes, al is er heel wat werk aan. 

Wat is het belangrijkste verschil met Unizo?

Veel dingen die we nu doen deden we vroeger ook met Unizo, maar nu hebben we meer 
ontspannende acti viteiten, terwijl Unizo veel vormende acti viteiten heeft , het is meer een 
beroepsvereniging.

Hoeveel leden hebben jullie? En wat is het aandeel van de zelfstandigen?

We hebben 80 leden, waarvan de helft  zelfstandigen of voormalige zelfstandigen zijn. Ons 
oudste lid is 86 jaar, die is nog heel acti ef en doet aan alles mee. Maar onze gemiddelde 
leeft ijd is, nati onaal gezien, niet zo hoog. Dat is omdat we nog niet lang bestaan.
We hebben wel een beetje de handicap dat er in Beveren al langer een Neosgroep acti ef 
is. Daar zijn heel wat Melselenaars lid van, en die veranderen dan niet zo gauw.  Maar af 
en toe werken we wel samen met Beveren. En sommigen zijn lid van beide afdelingen. 

Hoe is jullie bestuur georganiseerd?

Albert Martens is onze voorzitt er, Paul De Ryck ondervoorzitt er, Rita Van Nieuwenhove 
secretaris, Jos Lodewykx penningmeester en verder zijn Harry Van Nieuwenhove, 
Gaston Van Bogaert en Dirk Van Dosselaer bestuursleden met verschillende 
verantwoordelijkheden.
We komen een keer per maand samen. We maken ook een jaarprogramma op, ons 
werkjaar start in september.

Wat is jullie eerste acti viteit van dit werkjaar?
Een dagje naar Antwerpen, met een arti estenmis, een wandeling met stadsgids met als 
thema Willem Elsschot en een middagmaal. Je kan nog inschrijven tot 7 september.

Hoe word je lid van Neos?

Je kan alti jd terecht bij een van de bestuurleden of op het secretariaat, bij Rita. Het lidgeld 
bedraagt €23 per persoon. Daarvoor krijg je ook het driemaandelijkse ti jdschrift , Neos 
Magazine. 

Hoe doen jullie aan promoti e?
Het  gaat via mond-aan-mondreclame. We sturen jaarlijks een promoti efolder aan alle 
55-jarigen. We hebben ook eens een acti e gedaan bij onze leden. Wie een nieuw lid 
aanbracht, kreeg een fl es wijn. En nu krijgen we natuurlijk aandacht via Bombardon…(AR)
Info:  www.neosvzw.be/melsele of bij Rita en Harry Van Nieuwenhove.tel.03 775 99 27

De automatenroute in Melsele
Volgens Van Dale is een automaat een toestel dat door het 
inwerpen van een munt of het insteken van een pinpas een 
bepaalde hoeveelheid van een arti kel afl evert.
Onze mooie aardbeienroute is je zeker bekend, maar je kan 
nu ook een kortere variant fi etsen: de automatenroute. 
Deze route is bijzonder omdat ze de mogelijkheid biedt om 
je onderweg te voorzien van spijs en drank, tenminste als 
je genoeg muntstukken bij hebt. Je kan er dus een heuse 
sneukeltocht van maken. 
Bombardon trok op verkenning en startt e vanaf het 
meest zuidelijke punt van de route, het einde van de 
Beekmolenstraat, aan de aardbeienautomaat bij de 
serres van de familie Van De Vijver. Pitti  g detail, naast de 
automaat staat een bank. Je kan er even op adem komen of 
een babbeltje maken.  Nu moet je aardbeienautomaat hier 
niet te lett erlijk nemen, want naast de lekkere aardbeien 
konden we hier ook snoepen van braambessen, blauwe 
bessen, frambozen en kerstomaatjes, lekker!
Verder op weg langs de Beekmolenstraat merken we dat 
de eerder gevelde canadapopulieren vervangen zijn door 
nieuwe boompjes. 
Via de Spoorweglaan bereiken we ons volgend doel, de 
boerderij van de familie Verhelst in de Pauwstraat. Hier 
treff en we de broodautomaat aan van de warme bakker 
Verhelst uit Beveren èn heel origineel, een melkautomaat. 
Wie de smaak van verse melk recht van de koe, nog eens 
wil proeven kan hier terecht. Er zijn zelfs lege plasti eken 

fl essen ter beschikking.
Verderop in de Pauwstraat nemen we de Perzikenlaan, 
Snoeckstraat tot de Grote Baan. Enkele honderden meters 
naar rechts op de Grote Baan staat een broodautomaat van 
warme bakker Van Hoorick.
Nu wordt het eind doorfi etsen naar het kruispunt 
Dijkstraat-Koolputstraat. Warme bakker Van Steendlandt 
heeft  naast zijn winkel een broodautomaat en een 
frisdrankenautomaat. Eten en drinken dus.
Via de Koolputstraat gaat het richti ng Gaverlandstraat. Ook 
het noorden van Melsele heeft  recht op zijn aardbeien 
dicht bij de deur, en voilà: een aardbeienautomaat. 
Wie hier tevens zijn kleren wil wegschenken kan dit in 
de aanpalende kledijcontainer. Let wel naaktlopen is 
verboden!
Voor een volgende automaat peddelen we naar Melsele 
Centrum. Ook onze warme bakker Dirk Van Hoorick 
heeft  naast zijn winkel een broodautomaat en een 
frisdrankenautomaat. Het valt op, beide automaten zijn 
mooi en keurig ingewerkt in het gebouw. Hier geven we 
een 10 voor sti jl.
Op naar onze laatste stop in de IJzerstraat, naar de hoeve 
van de familie De Paep. Blijkbaar moet dit de meest 
succesvolle automatenbuurt zijn, want wat ooit eenvoudig 
begon met een aardappelautomaat, treff en we er nu ook 
nog een broodautomaat aan van bakkerij Van Hoorick en 
een ‘buurtwinkelautomaat’ met allerhande charcuterie, 
kaas, boter en kleine kant-en-klaar gerechten.
Hiermee is aangetoond dat je in Melsele na het 

sluiti ngsuur van de winkels nog steeds gemakkelijk aan een 
boterhammetje met beleg geraakt of ’s zondags zelfs aan 
een koffi  ekoek of een pistolet. Wat ook opvalt, aardbeien 
zijn in deze automaten 9 à 10 maanden op 12 beschikbaar. 
Bijna ongeloofl ijk.
Binnenkort nog een bierautomaat, tafel en stoelen en de 
nieuwe café anno 2014 is uitgevonden…
Een ding is zeker, euro muntstukken zijn broodnodig!
ps. Indien we een automaat gemist zouden hebben, laat 
het ons weten via e-mail.

PauwstraatGaverlandstraat

Hoek Koolputstraat/Dijkstraat

Beekmolenstraat

Ijzerstraat

Samen sterk: NEOS
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In de lens

Na een weekeind hard labeur poseren de helden van het dorpsfeest voor de laatste keer 

voor de camera. Ze sluiten met glans een succesrijke periode af in de geschiedenis van 

het Melseelse  dorpsfeest. Voor volgend jaar staat een jongere ploeg klaar om deze  rijke 

traditie verder te zetten. Staan mee op de foto: (Van L.naar R.) Katja Van Broeck, Isabelle 

Maes, Ivo Blommaert, Lieve Schoenaerts, Mark Neirinckx, Carolien Hens, Kurt Engels, 

David Dresselaers, Kristof Schoenaerts, Gert Foin, Jan Blommaert, Philippe Jespers. 

Ontbreken op de foto:Wim Van Bogaert en Brenda Van Wallendael.

Zaterdag 6 september:                          

Meilsen Opgetalloord
Na de succesvolle eerste editi e vorig jaar, slaan We Zijn 
Er Eens Mee Buiten en Kunstlabaarg weer de handen 
in elkaar voor Meilsen Opgetalloord: een feestelijke  
herwaardering van de jaarmarkt, de kermis en de koers.
We Zijn Der Ies Mee Buiten en de Dorpsburgemeester 
onthalen alle uitgedoste Melselenaren (en hun 
sympathisanten uiteraard) om 14u aan de frivole 
feestt ent in het zogenaamde park van Dokter Delacave. 
Er wordt warm opgeroepen om per straat, wijk, buurt te 
verzamelen  en in een stoet (te paard, per fi ets, rolstoel, 
step,…) naar de plek van plezier af te zakken.
Van daaruit vertrekt een deskundig geleide en 
geanimeerde tocht langs de paarden- en koeienkeuring. 
In de feestzone kan u deelnemen aan kermisspelen en 
een gokje wagen bij dorpsweddenschappen. Intussen 
houdt een undercover-sti jl-jury alle opgetalloorden in 
de gaten om om 17u in de feestt ent de meest in het oog 
springende heer en dame in de bloemetjes te zett en.
Terwijl u zich onderwijl en onbewust nagelbijtend 
klaarstoomt om uw favoriete coureur over de meet 
te brullen, tapt Kunstlabaarg frisse pinten tegen de 
achtergrond van sfeervolle plaatjes. Voor mensen met 
een grote holle tand zijn er ook boterhammen met kop en 
kaas.
Na de koers is iedereen welkom in de tent voor een 
‘bal populaire’ met vleesgeworden jukebox DJ Vogel en 
Plaatkameraad: vraag tegen een kleine bijdrage zelf uw 
plaat aan. Origi-gigi, origi-go!!!
6 september - Park Delacave / Melsele centrum
Vanaf 14u doorlopend

Meilsen koers
Zaterdag 6september rijdt de zesde Meilsen Koers, op 
afgesloten parcours. Dit jaar zijn er niet minder dan 7 
ploegen, allemaal van Melseelse wielertoeristenclubs.
Het programma:
17.00u: Fristi race voor deelnemers tot 12 jaar. Vertrek aan 
Svelta en aankomst aan de eindmeet bij de ‘Fristi ’s’. Lengte 
parcours: 300m.
17.30u: start +50: 1 ronde achter de wagen en daarna 7 
ronden-wedstrijd
18.30u: start Hoge Hielen Op Wielen voor dames. Een 
verrassing voor elke deelnemende dame.
19.00u: start -50: 1 ronde achter de wagen en daarna 9 
ronden-wedstrijd
Verenigingen van Melsele die nog iets willen verkopen om 
hun kas te spijzen, laat het weten aan verstraetenherman@
telenet.be of engelsmarc@gmail.com
Dit jaar is er een speciale prijs voor de mooist versierde 
gevel of voortuin langs het parcours, gekozen door 
aangestelde jury met vakkennis.

   45ste Dodentocht Bornem

  in een echt wolvenweer van

24 Melselenaren.

24 moedige stappers uit Melsele namen in het weekeind 

van 8 augustus deel aan de Dodentocht in Bornem. 

Het was een echt hondenweer. Ze zijn te bewonderen. 

Kwamen aan de start: Marc Baetens, Davy De 

Bock, Hubert De Coninck, Gunther De Nijs, Edwin 

Debrouwere, Tim Dhondt, Chris Heylaers, Kaat Kehoe, 

Karl Lampaert, Davy Reniers, Martine Verhulst, Maarten 

Van Daele, Yves Van Grimberge, Ken Van Roeyen, 

Annouk Van Roten, Kurt Verberckmoes, Schairelee 

Voermans, Danny Collier, Gunther De Backer, Jonathan 

Foubert, Ingrid Geeraers, Steven Vermeulen,Rita 
Lauwers, Joris Schoenaerts, Jelle Van Stappen. 

Van L. naar R. Marc Baetens, Martine Verhulst, Rita 

Lauwers

Gevleugeld
Augustus 1914 – 2014. 
De herdenking van de Groote Oorlog confronteert ons opnieuw met de gruwel waarin 
de soldaten aan het front terecht kwamen. Sommige soldaten grepen naar poëzie 
om hun gevoelens en frustrati es van zich af te schrijven. Zo ook de Ierse soldaat-
dichter Francis Ledwidge, gesneuveld in Boezinge op 31 juli 1917. Ledwidge moet zijn 
dood aangevoeld hebben. Enige dagen voor 31 juli schreef hij het gedicht ‘Soliloquy’ 
waarin hij zijn leven overzag. Op de plaats waar hij het leven liet werd in 1998 een 
gedenksteen ter zijner gedachtenis opgericht met dit prachti ge gedicht.

Alleenspraak 
Als kind werd ik geobsedeerd
door dat wat ieder mens begeert
die naar het ongeëvenaarde leven streeft ,
dat hem tenslott e overleeft ;
een naam in zonlicht opgeschreven,
hoger dan de leeuwerik durft  te zweven.

Maar heel wat leuker was het spel
van boefj es in hun kleine hel;
ik wilde wat graag bij hen horen,
stal appelen, klom in de toren,
haalde het nest uit van de kauw,
wekte de haan voor dag en dauw.
Zo slecht was ik dat alle buren
mij naar het tuchthuis wilden sturen.
Nu zit ik achter Franse wijn
kind van de rekening te zijn.
Morgen ontploft  de oorlog weer.
Waar komt mijn leven straks op neer?

Tijd om te dromen heb ik niet;
Niemand heet ik, maar voor verdriet
heb ik geen ti jd. Ik zal alleen
de goden voor het fenomeen
bedanken dat soldatenmoed
iets groters is dan de dichtkunst doet.
Groter dan dichterlijke faam
is ook een grafsteen zonder naam,
waar eer zich afwendt en zich schaamt.

H�  leven in ons dorp begint ook 
een be� je m�  Bombardon.

Kvlv organiseert een hippe ruilmarkt, ze noemen het ‘sharefair’
Jonge mensen kennen het en sommigen doen het regelmati g: samenkomen om kleren te ruilen. 
Niet voor een verkleedparti j, maar om zonder grote kosten eens ander spulletjes te kunnen 
aantrekken en gewoon voor het plezier. Je brengt zelf iets mee en gaat met wat anders naar huis.
Op 18 oktober is iedereen welkom in de Boerenpoort; onder het mott o ‘geven en delen’ kan er 
naar hartenlust gekeurd, gepast en geruild worden. Een bloesje voor een sjaal… een jeansbroek 
voor een jasje of een tas, je kan ruilen zoals je het zelf wil onder vriendinnen of met deelnemers 
die je nog niet kende. Het gaat over dames- en kinderkleding, handtassen,…
Kinderen kunnen er speelgoed en gezelschapsspelen ruilen. je brengt iets mee en mag iets terug 
meenemen.
Ondertussen zorgt kvlv voor een hapje en een drankje. Er is voor elk wat wils: springkasteel , 
huifk arritje, ballonnenplooien, kinderspelen, kindergrime, pannenkoekenbak, standjes van: Casaya 
met demo’s, ’t Buff etje met een traktati e, wereldwinkel met een proevertje… Per gezin is er een 
kleine verrassing voorzien.
Zaterdag 18 oktober – 10.00u tot 17.00u - Boerenpoort Foto Robert Janssens
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Rozengeur en maneschijn

Midden juli heb ik een lezersbrief geschreven en 
verspreid. Onafh ankelijk Leven vzw en Humo hebben 
deze gepubliceerd. Hij is via Onafh ankelijk Leven vele 
keren gelezen en er zijn ook enkele reacti es. Uiteraard 
is mijn probleem hier niet mee van de baan. Maar het is 
weer even onder de aandacht gebracht.
Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap) is de laatste ti jd al veel in de media geweest 
en niet in de positi eve zin. België is zelfs al veroordeeld 
voor het gehandicaptenbeleid. Mensen zijn het beu om 
jaren te wachten voor iets waar ze recht op hebben, om 
zich in bochten te wringen om toch maar dat nodige 
hulpmiddel te kunnen aanschaff en. Hieronder mijn brief. 
Reacti e is alti jd welkom.

Wet benadeelt mensen met beperking die zelfstandig 

leven

Jaren geleden werd een wet in het leven geroepen die 

bepaalt of je in aanmerking komt voor een tweede rolstoel 

of niet. Leef je in een voorziening of heb je een tweede 

verdieping? Dan krijg je sowieso een tweede rolstoel 

die het VAPH terug betaalt. Probeer je zo zelfstandig 

mogelijk te leven, dan word je verplicht een lasti ge 
wetgeving te kennen en op voorhand keuzes te maken 

over een eventuele toekomsti ge rolstoel. Ik pleit voor een 
consequent hulpmiddelenbeleid, welke keuze je ook maakt.
Een goed jaar geleden kocht ik - rekening houdende 
met de wet die ik hierboven vermeld - na veel wikken 

en wegen een elektronische rolstoel. Met het oog op de 
toekomst, want een handicap kan verslechteren. Een 
beetje vooruit denken kon geen kwaad, dacht ik. Het 
was, of een manuele rolstoel en weer 6 jaar wachten, 
of kiezen voor een elektrische rolstoel en een jaar later 
een manuele rolstoel aanschaff en, en de kans lopen dat 
ik maar 835€ terugbetaald krijg, wat wel door de wet 
toegelaten is maar niet omgekeerd. Snappe wie snappen 

kan. Zo gezegd zo gedaan.

Nu krijg ik echter de rekening gepresenteerd. De rolstoel 
die ik nodig heb kost 2500€. Goede stevige degelijke 
rolstoelen kosten geld. Je moet er immers 6jaar mee 

verder zegt de wet. 

Sparen doe je, dacht ik toch, voor andere doelen. Ik heb 
niet gekozen voor deze beperking, ik heb ze er grati s en 
voor niets bij gekregen. Ik ben een jonge vrouw van 33, 

en leef van bij de geboorte met een fysieke beperking. 

Ondanks deze handicap rol ik vrolijk door het leven. Ik woon 
zelfstandig, dankzij het persoonlijk assistenti e budget. Met 
dit budget kan ik mensen aanwerven die me helpen bij de 

dingen die moeilijk of niet gaan, zoals in en uit bed, ochtend- 
en avondtoilet. Koken, de was en de plas… Ik ben bijna heel 

de dag door omringd door hulpverleners, 14 op een week, 

en dat is soms nog te weinig. 

Maar, het budget geeft  mij een vrijere keuze van leven. 
Niets voor niets, want ik hang vast aan heel wat regeltjes. 

Ik moet een boekhouding bijhouden, ben een echte 
werkgever met alles wat erbij hoort. Dit doe ik volledig 

op eigen houtje. Het is dit of naar een voorziening gaan, 

waar je toch veel beperkter leeft .
Dus kom ik tot de conclusie dat deze wet mij tot twee 
keuzes dwingt die eigenlijk geen keuzes zijn. Of ik ga 

naar een voorziening en zo krijg ik een 2de rolstoel zonder 

problemen. Dan geef ik alles waarvoor ik gevochten heb 
op: mijn zelfstandigheid, mijn vrijere keuze van leven, 

mijn eigenheid.

Of ik spreek mijn spaarcenten aan. Ik wil dat betalen, en 
ga dit ook doen. Want mensen die mij kennen weten dat 

ik mij niet laat tegenhouden. Maar deze centen hadden 
een ander doel. U spaart vermoedelijk toch ook niet enkel 
voor levensnoodzakelijke middelen?

Lizy.

Marktoctrooi Beveren - 

‘400 Jaar markt in Beveren!’ 

De dinsdagmarkt in Beveren bestaat 400 jaar. Deze 
verjaardag vierde Beveren door mensen kennis te laten 
maken met de standhouders, hun verhaal van het 
marktgebeuren te vertellen, met informati e over de 
geschiedenis van de markt en uiteraard door het proeven 
van streekeigen hapjes. Je kon inschrijven voor ‘een 
proevertjeswandeling!’. Dat heb ik gedaan samen met 
een ti ental wijkbewoners van Gaverland. Onze gids was 
Lieve Santon. Het werd een zeer fi jne voormiddag met 
heel veel nieuwe weetjes en heel wat lekkers.

1614 –2014. Dat is al 400 jaar geleden… In 1614 werden 
de eerste marktdagen gehouden, die er in die ti jd anders 
uit zagen dan de hedendaagse markt anno 2014. Het was 
vooral een sociaal gebeuren. De aartshertogen Albrecht 
en Isabella gaven Beveren het ‘octrooi’ zodat marktdagen 
mochten plaats vinden. Er was vooral een aanbod van 
seizoensgebonden voedingswaren. De markt is in de loop 
der jaren heel wat veranderd, net als het marktplein en 
Beveren zelf.
Hier enkele weetjes. Waar nu café Jules Verne is, 
was vroeger de ‘Botermarkt.’ Boter was een kostbaar 
product. De smaak hing af van het gras en ze werd ook 
soms vervalst. De verkoop werd gecontroleerd door 
de gemeente en er werden stevige taksen op geheven. 
Met de nagel van de rechterduim werd geproefd van de 
boter. Later deed men dat met een muntstukje. Niet echt 
hygiënisch. Nog later gebruikte men het steeltje van een 
koffi  elepel om de boter te proeven.
En… waar is de ti jd dat de mensen met de melkkit 
naar de boer gingen om verse melk voor zelfgemaakte 
rijstpap, havermoutpap, Oost-Vlaamse vlaai of een 
ander dessert? Deze dingen kan je nog alti jd vinden bij 

het zuivelkraam op de markt. Ikzelf kies voor de verse 
boerenmelk die mijn papa haalt bij de boer en bereidt  tot 
iets lekkers. Niets beters dan dat hoor!
Wist je dat Beveren zijn eigen ‘vismarkt’ heeft  gehad, op 
de plaats waar nu ‘de Pomp’ op het marktplein staat?
De marktkramers huurden hun materiaal: planken en 
schragen bij brouwerij Vermeulen in de Stati onsstraat. 
Je ziet de naam nog op de zijgevel van sanitairwinkel Suy 
staan.
Brood op de plank was heel belangrijk! En als er een 
graanoogst mislukte dan was er grote angst onder de 
mensen. Brood was ‘het’ eten voor de bevolking.
Voor bijgeloof zorgde het zien van een kloosterzuster of 
een klein dik pastoorke op weg naar de markt. Dit was een 
voorteken van een magere verkoop en bij het pastoorke 
een dikke geldbeugel bij ‘het scheiden’ van de markt.
Wat toen vooral een ‘sociaal gebeuren’ was, is dit nu, 400 
jaar later, ook nog. Want wie kom je niet allemaal tegen op 
dinsdagvoormiddag op de markt? Ga af op de vele geuren, 
kleuren, geluiden, glimlachen, vriendelijkheden, die je 
grati s krijgt. Het is in ieder  geval de moeite om eens langs 
te gaan!
Carolien Hens.

Onze wijkinspecteurs aan het woord.

               Dorpsfeest 2014: een momentopname met Guido Neirinckx, Ludwina en Hubert en de 5 kandidaten op het podium.

Veilig schoolbegin

Nu de laatste vakanti edagen aangebroken zijn wordt het voor 
onze kinderen sti laan ti jd om zich opnieuw voor te bereiden 
op een nieuw schooljaar. Juff en en meesters treff en de laatste 
voorbereidingen, ouders maken zich terug op om in hun dagelijkse 
routi ne hun kroost naar school te brengen. 
Helaas stellen wij jaarlijks vast dat, niett egenstaande de vele 
inspanningen van onze Melseelse scholen met het organiseren 
van diverse fi ets- en wandelpools, vele kinderen toch met de 
wagen naar school worden gebracht. Het hoeft  geen betoog 
dat een overaanbod aan auto’s in een directe schoolomgeving 
potenti eel een onveilige situati e creëert. Niet alleen is het zo 
een voortdurend aan- en afrijden van auto’s op plaatsen waar 
onze kinderen de straat dienen te gebruiken, ook het willekeurig 
stoppen en parkeren zorgt er voor dat de kinderen die te voet of 
met de fi ets komen vaak onvoldoende zicht hebben op het verkeer 
om zich veilig op straat te kunnen bewegen.

Vanuit deze opti ek wensen wij als wijkdienst Melsele, en we 
menen hierin gesteund te worden door de schooldirecti es, er 
bij elk van u ten stelligste op aan te dringen uw kinderen op een 
veilige manier naar school te brengen. Te voet of per fi ets draagt 
de voorkeur weg! Indien u echter niet anders kunt en uw kind 
noodgedwongen toch met de auto dient te brengen, vragen wij u 
niet te stoppen of te parkeren voor de schoolpoort of in de directe 
schoolomgeving. We denken hierbij concreet aan de slagboom 
in de Kalishoekstraat voor de kinderen van De Toren en aan de 
schoolpoort van OLVG in de Sint-Elisabethstraat. 
Vorige schooljaren hebben wij meermaals dienen vast te stellen 
dat ouders zich zonder schroom dwars parkeerden voor de 
slagboom aan de Hazaarddam, op de voetgangersoversteekplaats 
in de Kalishoekstraat of half op het trott oir en buiten de 
parkeervakken in de Sint-Elisabethstraat om hun eigen kind veilig 
naar school te kunnen brengen of af te halen. Zulk parkeergedrag 
kan niet getolereerd worden. We begrijpen dat het niet alti jd 
gemakkelijk is een reglementaire parkeerplaats te vinden 
(parkeerdruk en ti jdsdruk spelen hierin een voorname rol) doch dit 
mag geen vrijgeleide zijn om zich niet te houden aan het geldende 
verkeersreglement.

In een poging een veiligere schoolomgeving te creëren werd 
de Sint-Elisabethstraat door het gemeentebestuur van Beveren 
omgevormd tot een fi etsstraat. Een fi etsstraat is een nieuw 
gegeven in de verkeerswetgeving waarbij de fi etsers absolute 

voorrang krijgen en voertuigen slechts gedoogd worden in zoverre 
dat zij de fi etsers niet in het gedrang brengen. Vanuit de wijkdienst 
Melsele hebben we de intenti e om komend schooljaar hierop 
nauwgezet toe te zien, de verkeerssituati e rond de scholen op te 
volgen, maatregelen voor te stellen indien nodig en preventi ef en 
repressief op te treden wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn. Wij 
hopen dat elke ouder hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en 
elk kind komend schooljaar op een veilige manier naar school kan 
en mag gaan. Want uiteindelijk primeert de veiligheid van al onze 
kinderen!
Uw wijkinspecteurs

Foto Carolien Hens
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   Eline De Smedt:

   Wereldkampioene

         acrogym  

Zestien jaar, en al een hele sportcarrière achter 

de rug! Toen de Melseelse Eline De Smedt  

op 11 juli jl. samen met haar duopartner 

Nikki Snel wereldkampioene acrogym werd 

in Levallois, Frankrijk was dat voor haar het 

hoogste wat ze in die sportdiscipline kon 

bereiken.  Om deze uitzonderlijke prestatie 

stond ze op het laatste dorpsfeest even op het 

podium en kreeg van de Melselenaars een 

daverend applaus. Ze kondigde ook aan dat ze 

stopt met topsport en dat ze zich nu aan haar 

studies wil wijden.  (Tip: als je haar nog eens 

wil bezig zien, surf even op het internet, je 

vindt wel enkele filmpjes met de verbluffende 

prestatie van Eline en Nikki)

We stelden haar nog enkele vragen:

Hoe ben je begonnen met turnen? 

Mijn ouders hadden een slagerij in Bazel, wij 

gingen daar naar school en  ik ben er begonnen 

met kleuterturnen. Toen ik  op een turngala 

een show met acrogym zag, was ik onder 

de indruk, en ik vroeg aan mijn ouders of ik 

dat ook mocht doen. Ik ben dan in Turnkring 

Gymfinity in Bazel gegaan, een club waar ik 

nog steeds lid van ben. 

Je bent nu gestopt met topsport. Ga je nog 

iets van sport, of zelfs turnen blijven doen? 

Ja, ik wil mijn conditie graag behouden:  ik 

ga lopen, en misschien ook Airtrack doen 

(een airtrack of tumblingbaan is een verend 

luchtkussen waarop je kan turnen )in Gym 

Waasland hier in Melsele.

Heb je een goede band met Melsele?

Zo heel veel mensen ken ik nog niet. Eerst in 

Bazel naar school en de laatste vijf jaar heb ik 

in Gent op de sportschool gezeten. Maar dat 

zal wel beteren nu ik meer tijd heb.

Wat ga je studeren? 

Ik begin nu aan mijn vijfde middelbaar: 

wetenschappen wiskunde.

Wil je later een beroep in de sportwereld? 

Nee, ik wil graag architect worden, dat zeg ik 

al heel lang.

We wensen je daar evenveel succes mee als 

met je turncarrière. 

Eline De Smedt met eredame van de aardbeifeesten

KALENDER VORMINGPLUS
-Kennismaken met de computer 

Deze beginnerscursus geeft  een duwtje in 
de rug aan mensen die nog nooit met een 
computer gewerkt hebben.
5 maandagen van 22/9 tot 20/10 van 9u00 
tot 11u45

-Spreken in het openbaar

In deze cursus krijg je ti ps hoe je met succes 
en eff ect een publiek kan toespreken.
4 donderdagen van 2/10 tot 23/10 van 
19u30 tot 22u00
-De menselijke natuur in verandering

Voorbeelden tonen hoe interacti e tussen 
biologie, psychologie, sociologie, evoluti e 

en spiritualiteit van ons complexe wezens 
maakt. Hoe kunnen we werken aan onszelf 
en aan een nieuwe maatschappij?
donderdag 9/10 van 19u30 tot 22u00
-Maak je eigen badmat

Met recyclagemateriaal
3 zaterdagen op 25/10, 22/11 en 29/11 van 
10u00 tot 12u30

-Repaircafé

Tijdelijk atelier waar fi etsen, elektrische 
apparaten en andere spullen hersteld 
worden door deskundige vrijwilligers. 
op zat.27/9 en 29/11 van 13u00 tot 17u00
Voor info en inschrijvingen: 03 775 44 84 
van Vormingplus Waas-en-Dender of 

www.vormingplus.be/waas-en-dender

Djemagenda

30 augustus: Fuif ‘Pump Up 
den Djem’
06 september: Braderij & 
Meilsen Koers
04 oktober: Beursavond
17-19oktober: Djemweekend

Het begon met een mailtje van een 
verontruste Melselenaar. Dat er de 
laatste ti jd zoveel zwaar verkeer door de 
Schoolstraat, Dijkstraat en Grote Baan 
dendert. Dat de beide lagere scholen 
juist op deze plaatsen gelegen zijn. 
En dat al het fi jnstof dat dit met zich 
meebrengt toch niet bevorderlijk kan zijn 
voor de gezondheid. En of een wijziging 
van de verkeerssituati e, met name het 
gedeeltelijk bannen van zwaar verkeer op 
de vermelde wegen, hier enig soelaas zou 
kunnen bieden. 
Tja, iedereen die een beetje het nieuws 
volgt, en hier rondneust, lett erlijk dan, 
weet dat de luchtkwaliteit in Melsele en 
omstreken niet goed is. Verontrustende 
berichten van kinderen die van jongsaf 
problemen hebben met de luchtwegen, 
hoge kankercijfers. Moeten we panikeren, 
verhuizen of in acti e komen? We vroegen 
ons als Bombardonredacti e af wat wij 
zouden kunnen doen. 
Misschien eerst al eens op onderzoek 
gaan. Dus snorden we o.a. via de 
milieudienst van Beveren, de nodige 
informati e op rond het probleem. 
Wat is fi jnstof, wat doet het met onze 
gezondheid, hoe is de situati e hier gesteld.
We interviewden enkele huisartsen en 
mensen uit het plaatselijk onderwijs. In 
het volgende nummer proberen we uit te 
vissen hoe onze plaatselijke politi ci hier 
mee om gaan. 

Merkt men in de scholen de invloed van 
fi jnstof?
Marleen Van de Vijver, directeur van de 
vrije lagere school merkt op dat er veel 
kinderen zijn met allerhande allergieën, 
ook aan de luchtwegen. Of die enkel 
het gevolg zijn van fi jnstof en de slechte 
luchtkwaliteit? Daarover durft  ze zich 
niet uit te spreken en verwijst ze naar de 
deskundigheid van huisartsen. Als school 
nemen ze wel de verantwoordelijkheid 
om ouders te sti muleren hun kinderen zo 
weinig mogelijk met de auto naar school 
te brengen. Er zijn fi etspools en de ‘stap- 
en trapdagen’. Hiermee draagt iedereen 
zijn steentje bij om de schoolomgeving 
gezonder te houden en tegelijk ook 
veiliger. Bovendien hebben kinderen 
hierdoor ook meer beweging.
Marc Van de Vijver, directeur van de 
gemeentelijke basisschool ervaart ook 
dat er steeds meer kinderen allergieën 
hebben. Een groot aantal kinderen, zelfs 
kleutertjes, moeten dagelijks puff en.
Ook hij vindt het moeilijk om formeel 
toe te schrijven aan fi jn stof. Daarvoor 
verwijst hij naar de huisartsen en andere 
meti ngen. Maar de verkeerssituati e heeft  
zeker een invloed en volgens Marc ook de 
industrie. Marc haalde ook een huisdokter 
uit Beveren aan. Die merkt op dat steeds 
meer kinderen vroeg een bril moeten 
dragen. Volgens de dokter maken die fi jne 
stofdeeltjes minuscule krasjes op de ogen 
die dan weer een invloed hebben op het 
zicht. 
Net als de vrije school heeft  ook de 
gemeenteschool de wekelijkse ‘strapdag’. 
Die wordt voor alle gemeentescholen 

in Groot-Beveren gecoördineerd vanuit de 

milieudienst.

Wat zeggen de dokters?

We stuurden een vragenlijst naar enkele 
huisartsen in Melsele. Daarbij stelden 
we dat we iets wilden schrijven over het 
fi jnstofprobleem in Melsele en omgeving, 
en de gevolgen hiervan voor de gezondheid. 
Griet Vandermeulen (GV) en Herwig 
Catt oir(HC) waren direct bereid mee te 
werken aan dit arti kel.
Merkt u een sti jging in het aantal 
ademhalingsproblemen bij uw pati ënten? 
Welk soort problemen?

GV: Wat ik ondervind in de prakti jk, is dat 
er elk jaar meer mensen gediagnosti ceerd 
worden met allergie. We kunnen nog niet 
met zekerheid zeggen hoe dit komt, maar 
de vervuiling zou daar wellicht ook haar 
aandeel in hebben. Wie allergisch is, wordt 
vaker ziek aan de luchtwegen, en zodoende 
zien we vaker kinderen en volwassenen met 
infecti es aan de luchtwegen. 
HC: Iedereen denkt bij fi jn stof aan 
ademhalingsproblemen, maar het is 
bewezen dat het ook hart- vaatproblemen 
kan geven. Blijkbaar komt dat stof 
via de longen ook in het bloed, en de 
kransslagaders van het hart. En ik heb zelf 
de indruk dat ook nog andere ziekten er 
mee te maken hebben. Allergie is iets raar. 
Pollen en stof, o.k., maar er moet meer 
achter zitt en. Mij lijkt het aannemelijk, dat 
de vervuiling en de drukte, het lawaai, het 
stresserende leven ons immuunsysteem 
overalarmeert, overprikkelt, en dan kan er 
van àlles volgen.
Wordt daar tussen artsen van de regio 

onderling over gecommuniceerd? Of is er 
een overkoepelende organisati e met die 
problemen bezig? En krijgen jullie daar veel 

informati e van? Cijfers in vergelijking met 
andere regio’s?

GV: Onlangs volgde ik een bijscholing over 
chronische bronchiti s. Het aantal parti kels 
fi jn stof in de lucht werd vergeleken tussen 
de verschillende landen van Europa. België 
sprong daar echt uit als een zwarte vlek! 
Toch wel even schrikken dan. Het is nog 
beangsti gender als je gaat kijken naar 
de spreiding van het aantal lymfomen 
(lymfeklierkanker) in België. Daar springt de 
regio Waasland er onder andere uit. 
HC: Informati e naar dokters, zeker hier 
regionaal, is er niet echt, soms vernemen 
we iets uit de media. Af en toe is er 
een initi ati ef, zoals vanuit Doel, en de 
vereniging ‘Ademloos’.Onderling wordt 
er wel over gepraat, vooral over de 
ellendige verkeersdrukte en de soms 
bijna-onbereikbaarheid van pati ënten op 
huisbezoek, of mensen die te laat komen 
wegens fi les. 
Hebt u weet van gevallen van mensen wiens 

gezondheidstoestand verbeterde als ze 

verhuisden naar een plaats met zuiverder 

lucht of omgekeerd?
GV: Ik heb geen grootschalig onderzoek 
uitgevoerd, maar merk wel dat mensen die 
soms al snott erend op vakanti e vertrekken, 
eens ter plekke blijkbaar totaal geen last 
van de luchtwegen meer hebben, en pas 
terug thuis weer hervallen...
HC: Er zijn inderdaad mensen die op verlof 
géén problemen hebben, en als ze weer 
thuis zijn weer moeten beginnen ‘puff en’.
Trouwens, wie juist thuiskomt van vakanti e 
ruikt hier waarschijnlijk wel het verschil in 

de lucht (en hoort het lawaai)...
Vindt u de toestand alarmerend? Of wordt 

er teveel nodeloos paniek gezaaid?

HC: Alarmerend, zeker wel. Het is ook al 
lang bekend dat we in de top 3 van de 
ongezondste regio’s van West-Europa leven. 
Ik zeg soms tegen mensen: “Moest dit een 
nieuw ontdekt onbewoond gebied zijn, het 
zou volgens milieunormen ongeschikt voor 
bewoning verklaard moeten worden!”
Het is natuurlijk moeilijk om op lokaal 

niveau iets tegen zo’n grootschalig 
probleem te doen. Of vindt u dat een 

gemeente toch ook bepaalde maatregelen 
zou kunnen nemen?

GV: In een gemeente die tussen snelwegen 
geprangd ligt, en waar de petrochemie op 
een steenworp afstand ligt,ben ik ervan 
overtuigd dat we onze porti e fi jn stof en 
bezoedelde lucht zeker in voldoende mate 
inhaleren. Elke poging om deze te beperken 
kan alleen maar toegejuicht worden door 
jong en oud.
HC: Het gaat natuurlijk om meer dan 
Melsele-Beveren en bij uitbreiding ook het 
Waasland en Antwerpen. Het belangrijkste 
is: stop dringend met verder alles vol te 
bouwen! Telkens komen er zoveel auto’s 
bij, gaat er open ruimte verloren en staan 
er nog langere fi les op de wegen en meer 
verkeer op de zgn. sluipwegen. Ook een 
aantal verkeerstechnische maatregelen 
zouden nog kunnen genomen worden, 
zodanig dat fi etsen veiliger wordt. Dat is 
toch iets waar een gemeente iets aan kan 
doen.
Heb jijzelf concrete voorstellen, of wil je 
meewerken aan volgend arti kel, dan mag je 
ons alti jd contacteren. 

Geen vuiltje aan de lucht? Fijn stof in Melsele. Deel 1 

Wat is fi jnstof en waar komt het vandaan?
 

Fijnstof is niet het fi jne laagje stof dat we 
soms op onze kasten en auto’s  zien liggen. 
Fijnstof is veel kleiner, tot een duizendste 
van een millimeter. Je ziet het niet maar 
daarom is het juist zo gevaarlijk. Deze 
deeltjes kunnen binnendringen -waar 
grotere stofdelen worden tegengehouden- 
doorheen de huid, de longen, de 
bloedvaten en daar schade aanrichten. 
Fijnstof ontstaat o.a. door verbranding 
van fossiele brandstoff en en door 
het vermalen van stoff en. Het wordt 
veroorzaakt door het verkeer, de industrie, 
maar evengoed door huishoudens. 
De helft  van het fi jnstof komt uit de 
omgeving, de andere helft  wordt met de 
wind van ver aangevoerd. Deze uiterst 
kleine deeltjes van metalen, chemische 
stoff en, roetdeeltjes hebben een zware 
impact op de gezondheid.
Onderzoek heeft  uitgewezen dat in 
Vlaanderen en daarin de ruime omgeving 
rond Antwerpen grote concentrati es fi jn 
stof te vinden zijn. Wil je de luchtkwaliteit 
tot op straatniveau bekijken, dan kan je 
terecht op deze website: htt p://atmosys.
eu/atmosys/faces/services-annual-maps.
jsp

De milieudienst van de gemeente 
Beveren, meet voortdurend de 
luchtkwaliteit. Meer hierover op www.
beveren.be
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De nieuwe Melseelse burgemeester 
geeft  zijn kijk op de verkiezing
Beste dorpsgenoten, 

Zoals je weet of niet weet ben ik na een korte maar 

hevige strijd burgemeester van Meilsen” geworden. 

Er waren 5 kandidaten op de dorpsfeesten om de titel 

in ontvangst te nemen. De ene al wat schoner dan de 

andere, maar dat was niet het belangrijkste. Het was 

vooral je kennis over Melsele die belangrijk was. De 4 

andere kandidaten waren Luc Brijs, Nancy De Belie, 

Milena Helinckx  en Gert Van den Branden. Luc en 

Nancy blonken uit in hun creativiteit om stemmen te 

lokken. Ze deden beiden hun best met spandoeken en 

mannen in maanpakken die het podium op klommen. 

De stem van het publiek telde immers dubbel mee. Dus 

het was heel belangrijk om die stemmen te winnen. 

En zo kon de strijd beginnen. Er werden vragen 

gesteld over ons toch wel sappig dialect, mensen van 

Melsele werden beschreven, ook straten en gehuchten 

ontsnapten niet aan de vragenlijst van de jury. Het 

was een leuke strijd waarbij je zo snel mogelijk moest 

afdrukken en het juiste antwoord moest geven. Na de 

lange vragenlijst werden de punten geteld.

Terwijl de voice van Melsele Vlaamse schlagers zong 

kon de jury de stemmen tellen. Guido Neirincks liet zich 

van zijn best kant zien. Met zwarte zonnebril en schoon 

kostuum zong hij luid en duidelijk zijn geliefkoosde 

liedjes. Ondertussen mengden wij, de 5 kandidates ons 

tussen het massaal opgekomen publiek. Hier en daar 

kreeg ik al wat felicitaties omdat ik op vele vragen goed 

kon antwoorden. Na de 3 liedjes van Guido, werden we 

terug op het podium geroepen, de spanning begon toe 

te nemen. Want uiteindelijk wint iedereen wel graag. 

Ook al durf je het misschien niet zeggen, diep in je 

binnenste leeft altijd die hoop.

En dan de luide duidelijke stem van Ludwina van 

Havere door de micro: “Burgemeester van Melsele 

2014: Maarten Van de Vyver”. Het gratis vat werd 

aangesloten en het feest kon beginnen.

Ik kreeg een prachtig lint met mijn nieuwe titel erop 

en natuurlijk de eerste pint van dat pas gekraakte vat. 

De pers kwam ook al direct bij me en vroeg zich af, 

wat ik voor Meilsen wil. Een woord dat voor ons bijna 

niet meer opvalt omdat het zo verweven zit in onze 

taal, het stopwoordje ‘awa’ wil ik de mensen terug 

leren gebruiken, of hen er extra op wijzen dat ze ‘awa’ 

werkelijk reeds veel gebruiken: ‘ajou awa!’ Verder liet 

ik mijn fantasie rollen door te zeggen dat ik de koning 

ging uitnodigen want Melsele is niet zo groot als Brussel 

maar wel even belangrijk qua ambiance.

Het belooft een druk jaar te worden. Op korte termijn 

is er de jaarmarkt van Melsele en het bal van de 

burgemeester op 20 september. Ik kijk er echt al 

naar uit. De reacties van de mensen waren tof en 

hartverwarmend. 

Helaas begonnen zwarte wolken zich op te stapelen, er 

was wat op komst.

Mijn vrouwke reed vlug naar huis want het stro lag nog 

gebot op de akker en dat moest naar huis gebracht 

worden. De wind bracht regen over het land. Het duurde 

dan ook niet lang meer of de hemelsluizen gingen open. 

Regen, regen en nog eens regen wel een uur aan een 

stuk. Met mijn fiets moest ik er door, dus het was een 

natte burgemeester die thuis kwam. Als doop kon dat 

wel tellen awa. Voilà dat was in het kort mijn ervaring 

van de burgemeestersverkiezing 2014

Jullie feestburgemeester

Maarten

Week van de Fair Trade - 

1 tot 11 oktober 2014

Wereldwinkels overspoelen Fair 
Trade gemeente Beveren met 

fruitsap
Tussen 4 en 11 oktober delen de vrijwilligers van de 
Wereldwinkels in Beveren grati s fruitsap uit op de 
markt, in de Warande, in de bib, op de verschillende 
gemeentelijke sites. In die week zijn de gemeentelijke 
recepti es helemaal Fair Trade: wijn en sap!
Fruitsapstunt
Op zaterdag 11 oktober kan je in de Wereldwinkel een lege 
fruitsapverpakking – een fl es of brik van om het even welk merk 
– inruilen voor een grati s fl es Fair Trade fruitsap van 1 liter. 
Verander. Sap voor sap.
Kiezen voor eerlijk sap is meer dan van fruitsapmerk 
veranderen. Je helpt Oxfam om een wereldwijde 
verandering in gang te zett en. Tijdens de Week van de 
Fair Trade maakt Oxfam-Wereldwinkels iedereen ervan 
bewust dat de handelsketen van sinaasappel tot fruitsap 
vaak niet eerlijk verloopt. Drie giganti sche bedrijven die 
sinaasappelen verwerken, hebben alle macht in handen. 
Zij bepalen de voorwaarden en de prijzen waartegen 
de kleine boeren sinaasappelen moeten leveren. De 
omstandigheden waarin de boeren en de fabrieksarbeiders 
werken en leven, zijn daarbij niet hun grootste zorg. 
Oxfam pakt het helemaal anders aan. Het fruitsap in 
de wereldwinkel komt van Fair Trade coöperati es met 
kleinschalige boeren. Door samen te werken staan de 
boeren sterker tegenover de grote spelers in de sector. En 
uiteraard krijgen ze een goede prijs voor hun sinaasappels. 
Bovendien sti muleert Oxfam-Wereldwinkels de boeren 
om naast sinaasappels ook andere vruchten te telen. Zo 
telen de boeren in Brazilië nu ook guave, voor het nieuwe 
Guavashakesap dat je sinds kort in de wereldwinkel vindt.
Wereldwinkel Melsele, Dambrugstraat 3, contact: 
melsele@oww.be;  Wereldwinkel Beveren, IJzerhand 17 contact: 
beveren@oww.be; 

De gemeenteraad besliste

26 juni

- Geert Noppe (Groen-sp.a) maakt zich zorgen 

over het stijgend aantal fietsdiefstallen aan de 

tramterminus aan de grens met Zwijndrecht. 

Hij blijft het idee genegen om een beveiligde 

fietsenstalling terug in te voeren, eventueel in 

combinatie met reactivatie van het fietspunt. De 

bevoegde schepen De Meulemeester (N-VA) 

was daar evenwel niet van overtuigd.

- In de nieuwe verkaveling in de Snoeckstraat 

heeft de gemeente 5 bouwkavels ter 

beschikking. Ze zullen verkocht worden op 

basis van het reglement, waarbij gezinnen uit 

Beveren voorrang hebben.

- Luc Maes (OpenVLD) wou dat het 

voetbalstadion van Waasland-Beveren rookvrij 

zou worden, in navolging van Club Brugge. Hij 

vond dat de gemeente als eigenaar van het 

stadion dit aan de club zou moeten voorstellen. 

De meerderheid (CD&V en N-VA) wenste hier 

echter niet op in te gaan.

29 juli

- De gemeente deelt wederom 

‘topsportsubsidies’ uit. De pot van meer dan 

250.000 euro werd wel met 15% verminderd. 

In Melsele krijgen Basics 51.000 euro en AVO 

17.000 euro. De andere sportverenigingen 

zijn: Waasland-Beveren (72.250 euro), Asterix 

Kieldrecht (72.250 euro), Beveren Lions (4.250 

euro), TC Beckhand (4.250 euro) en Atletiek 

Volharding (4.250 euro). Groen-sp.a was 

de enige fractie die tegenstemde. “Op een 

moment dat aan de Beverse bevolking extra 

belastingen worden opgelegd en op sociaal 

vlak veel meer dan 15% wordt bespaard, 

vinden wij het onverantwoord dat nog zoveel 

topsportsubsidies worden toegekend”, 

verantwoordde Issam Benali(Groen-Sp.a) de 

keuze.

Anouk Suy was op stage in Zuid-

Afrika van 4 maart tot 25 mei.

Tussen het chirobivak van de meisjes en het VP 

kamp door, heeft Anouk Suy even tijd voor een 

babbel over haar stage in Zuid-Afrika. Anouk 

studeerde dit jaar af aan het KHO Sint-Lieven 

in Sint- Niklaas als leerkracht Nederlands-

aardrijkskunde. De laatstejaarsstudenten krijgen 

de kans om gedurende 12 weken stage te lopen 

in een ontwikkelingsland naar keuze. Zuid-Afrika 

genoot haar voorkeur. Ze belandde de eerste 

week in Wellington, een universiteitsstadje op de 

West kaap. Aan de university of Wellington volgde 

ze de lessen lerarenopleiding en meer bepaald 

de lessen aardrijkskunde, biologie, literatuur en 

kunsten. Ze verbleef er in een gastgezin samen 

met 8 andere studenten. De eerste week werd een 

aanpassingsweek. Maar Anouk vertelt zelf over haar 

ervaring.

Anouk:” We hebben volop genoten van het weer, het land, 

zijn inwoners en de wijnen… De leraar ter plaatse zei dat ons 

Waaslands dialect  sterk aanleunt bij het Zuid-Afrikaans. Dus 

geen taalprobleem of… toch weinig. Na 10 dagen universiteit zijn 

we vertrokken naar Klapmuts, een landelijk stadje,  een township 

(woongebied aan de rand van de stad voor de zwarte 

bevolking). We logeerden om veiligheidsreden buiten de 

township op een wijngaard bij een leerkracht. We liepen er stage 

in een ‘primary school’, een vrij moderne school dat met privé 

gelden draaiend gehouden wordt. Ik gaf er aardrijkskunde in 

het 6de leerjaar. Met de taal lukte het wel een beetje alhoewel 

de kinderen hun eigen dialect spraken. In mijn klas zaten 43 

leerlingen. Geen gemakkelijke opdracht om de leerlingen bij de 

les te houden. De directeur, die erg begaan was met de kinderen, 

heeft zijn school doen uitgroeien tot  1 300 leerlingen met zowel 

kleuters als lagere school kinderen. De Jongens en meisjes eten 

er ‘s morgens op school. Tijdens de stageperiode was er ook 

een week schoolverlof. De kinderen komen graag naar school. 

Het was dan ook een emotioneel moment toen de vakantieweek 

begon. Die kinderen zolang moeten missen… Als leerkracht 

maak je een diepe indruk bij de kinderen.  Ik heb tijdens de vrije 

momenten op school ook ‘chiro’ gespeeld met de kinderen. Dat 

was tof. In onze vrije tijd maakten we meerdere toeristische 

uitstappen. De natuur is er prachtig. In Kaapstad bezochten we 

de Tafelberg en het museum van de apartheid. In een safaripark 

maakten we kennis met de wilde dieren en de stranden van 

Zuid-Afrika zijn magnifi ek. De bevolking is erg nieuwsgierig en 
vroeg veel uitleg over ons land en onze familie. In het weekeind 

is iedereen thuis en de mannen komen dan van hun werk uit de 

wijngaard. Dan wordt er veel alcohol gedronken en dat voel je 

aan de sfeer. De alcoholverslaving is erg hoog. Dat manifesteert 

zich ook bij jonge kinderen, zelfs al van bij de geboorte. Vele 

tienermeisjes geraken zwanger en er zijn veel seropositieven. De 

voorlichting boekt nog weinig resultaat. De laatste week liep ik 

stage in een bijna uitsluitend blanke school in Eversdal. Er was 

iPad en de computers waren er zeer ingeburgerd. Het was een 

hypermoderne school. We hebben zelfs geskipt met een klas 

van het GTI Beveren.  Brecht (vriend van Anouk) is ook langs 

geweest en met hem bezocht ik de mooiste plekken die ik er al 

kende. Ons mama (Christel Heyndrickx) en mijn broer Michel 

zijn ook op bezoek geweest. Tof was dat.” 

We wilden van Anouk weten wat zo’n stage betekent 

en wat ze met die ervaring gaat doen?

Anouk:” Met mijn gastouders hou ik nog contact. De stage is in 

hoofdzaak een enorme persoonlijke verrijking. Mijn wereldbeeld is 

er door verruimd. Apartheid is de oorzaak van heel wat problemen 

tot op de dag van vandaag. Nelson Mandela en zijn boodschap 

van gelijkheid en rechtvaardigheid worden in de lessen en op 

TV nog sterk verkondigd, vooral door de zwarte bevolking. Soms 

staan wij hier wel sceptisch tegenover andere godsdiensten en 

culturen. Door die stage kreeg ik er meer begrip voor. Ik ga dat in 

mijn lessen proberen over te brengen om zo bij de studenten de 

vooroordelen weg te werken, als die er zijn… “
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