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Fijn stof is een onzichtbare ziekmaker.  We staan er niet altijd 

bij stil. Maar de toenemende kans om ziek te worden is groter 

in onze regio dan elders. Rijden of wandelen we straks met een 

maskertje op ? Wat is fijn stof en wie of wat veroorzaakt dit ? 

Bombardon luidt mee de alarmbel. Lees op pag. 5

Okra Melsele bestaat 60 jaar. Dit werd gevierd met ontvangst op 

het gemeentehuis, een feestmaaltijd en een misviering. Luk Van 

Moere, interim-voorzitter, keek in zijn toespraak tevreden terug 

op zoveel succes. Lees op pag.5 

Geschiedenis Schoolstraat 

De Schoolstraat heett e meer dan 2 eeuwen geleden nog Gaverlandstraat. Die straat liep vanaf de Grote Baan op het 
huidige traject helemaal door tot aan Gaverland. Het tweede deel werd toen Vesten genoemd, niet het huidige Dijkstraat. 
Men sprak ook van Mosselstraat. Hoogstwaarschijnlijk omdat er een visboer woonde.
Sommige benamingen hoeven dan ook geen verklaring: de aanwezigheid van de gemeenteschool De Toren bewijst genoeg.
De Schoolstraat vormde voor 1932 de grens tussen Beveren en Melsele, maar werd nadien opgeschoven tot voorbij de 
huidige Alexander Farnèselaan. In de Schoolstraat liep toen ook de Gaverlandbeek.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Agnes Vleeschouwer.
Agnes komt van de Ouden Dijk in Kallo. Toen ze twaalf was 
verhuisden ze naar Melsele. Waar nu haar woning staat stond 
vroeger café ‘Trapkens op’. Dicht bij de rijweg uiteraard. In 1959 
bouwde Agnes met haar echtgenoot Robert (Van den Eeckhout) 
een huis vlak naast het café. In 1968 werden ze onteigend voor de 
verbreding van de straat. Zij niet alleen, want ook de huizen van 
Victor Neyrinckx, Lady De Coninck, Adrienne D’Hooghe (familie 
Staes), café ‘Trapkes op’ en Wardje de poelier, gingen tegen de 
vlakte. “We hadden een heel goeie café. Er werd veel plezier 
gemaakt met de spaarkasfeesten, de schutt ers, de kaarters en de 
duivenmelkers. Al die verenigingen hadden hun teerfeest en daar 
werd voor gekookt. Toen we dit huis bouwden in 1970 moesten 
we een heel eind achteruit. Robert heeft  drie keer zijn duivenkot 
verplaatst. Dat kan tellen. ’t Is alti jd druk bij ons geweest. Vroeger 
zat ons huis alti jd vol met kennissen, vrienden en familie. Met 
het ouder worden geraak je die sti laan kwijt. Dat is spijti g maar 
dat gaat zo. Gelukkig woont onze Marc met Christi ane naast 
mij. Je kan niet geloven hoeveel plezier en voldoening dat dit 
allemaal geeft  met een  kleinkind en een achterkleinkind er bij. 
De kleine Lander is een pitti  g manneke. Marc is één en al Svelta. 
Jos Aps, de overlevende van de oude generati e, heeft  hem al de 
voetbalpapieren doorgegeven. Gelukkig gaat Christi ane mee in 
die keuze. En dat is allemaal grati s. En de drukte hier in de straat? 
Daar zit ik niet mee in. Ik ben dat gewoon want we hebben alti jd 
in de drukte gezeten”, lacht Agnes.

De Gemeentelijke Basisschool. 

De Toren is gelegen langs de Schoolstraat en telt 458 
kinderen waarvan er 237 meisjes zijn. ‘En dan spreken ze 
soms nog over de jongensschool,’ lacht directeur Marc Van 
de Vyver.(foto) De gewestweg heeft  een enorme impact op 
het veiligheidsplan dat de school opstelt en uitvoert. Aan dit 
plan wordt voortdurend gewerkt. Dat is nooit af. We laten 
de directeur aan het woord. “De uitgang voor onze fi etsers 
was vroeger via een poortje in de Schoolstraat. Nu verlaten 
ze de school via de Hazaerddam. De voetgangersrang 
richti ng Schoolstraat wordt begeleid door leerkrachten 
die de kinderen via het zebrapad veilig aan de overkant 
brengen. We geven de ouders een routekaart bij de 
inschrijving van hun kind. Zo’n kaart werd samengesteld in 
samenspraak met kinderen, ouders en politi ediensten. We 
geven hiermee de kinderen en de ouders de raad om langs 
een veilige route naar school te komen. Kinderen die van 
de wijk Gaverland komen sturen we bv. doorheen de wijk 
De Vesten en zo tot bij het zebrapad aan de Kalishoekstraat. 
De leerlingen die richti ng IJzerstraat moeten,  gaan mee 
met de rang via de Torenstraat, de Spoorweglaan en zo 
langs Kerkenhoek en Jozef Balstraat. We willen kinderen 
en ouders aanzett en om zoveel mogelijk met de fi ets te 
komen. Kinderen uit het zesde leerjaar zijn nog niet allemaal 
zo fi etsvaardig als je zou denken. Er wordt van hen een 
‘fi etsexamen’ afgenomen waarop ook hun rijvaardigheid 
getest wordt. Kleuters uit het 3de kleuterklasje krijgen 
aangepaste  fi etsiniti ati e op een uitgezet parcours. In 
het oudercomité is ook een werkgroep verkeer. Die 
ouders zitt en regelmati g samen met wijkagenten om de 
verkeersveiligheid te bespreken. Ze geven suggesti es om 
het allemaal nog veiliger te maken. Die punten komen op 

de personeelsvergadering regelmati g aan bod. Aanpassingen 
aan het verkeer vragen dikwijls veel overleg en ti jd. 
De Schoolstraat is een gewestweg en dan verloopt het 
allemaal nog trager. Maar ik stel vast dat alle betrokkenen 
de veiligheid van onze kinderen voorop stellen. Gelukkig 
zijn er nog geen ongelukken gebeurd. Het is goed dat de 
wijkagenten zich regelmati g laten zien bij de schooluitgang. 
Daar ben ik blij om. De Kalishoekstraat blijft  bij ons een 
moeilijk punt. De slagbomen in de Hazaerddam geven veel 
ruimte aan wachtende ouders en aan kinderen die de school 
verlaten. Bij de Kalishoekstraat zijn beugels geplaatst om 
het parkeren op de stoep te verhinderen. Er zijn ouders die 
enkel hun eigen belang voorop stellen terwijl je toch het 
algemeen belang zou moeten dienen. Veilig naar school is 
een gedeelde verantwoordelijkheid. De school en de ouders 
moeten hier elk hun bijdrage leveren. Ik voel me gelukkig dat 
ik elke dag met de fi ets naar de school kan komen. Hoeveel 
uren gaan er niet verloren in de fi le ?“

Marc Van de Vyver bij de kleurrijke bogen aan de kant van de 

Schoolstraat. De bogen frissen het straatbeeld wat op.
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Lees verder op pag.2

Zo leeft de Schoolstraat

De Grote Oorlog krijgt weer zijn plaats in Bombardon. Je leest 

de editie op pag. 7 Op de foto zie je de grafzerk van Camiel 

Engels op de begraafplaats van Melsele. Hij overleed in 1925, 

jaren na de oorlog, aan de gevolgen van gasaanvallen aan het 

front.
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Herman Van Puymbroeck
Herman woont al heel zijn leven in de Schoolstraat. 57 jaar lang. Hij verhuisde in 1992 
van zijn ouderlijke woning naar enkele huizen verder met de ‘pierewiet’ van Staf Van 
Hove. In zijn jeugdjaren troepte hij samen met Petrus De Strooper, Hubert Van Eycke, 
Herman Bal, Eti enne en Louis De Clerck. Op straat was het toen ook al gevaarlijk. Er 
waren de zware  melkwagens van de melkfabriek uit Kallo en het vrachtvervoer De Bock 
uit Kieldrecht. De kinderen trokken dan maar het veld in waar nu de wijk De Vesten is 
of ze gingen bij iemand in de hof spelen. Dan waren hun ouders gerust. Herman: ”We 
deden zelfs mee met het volleybaltornooi ti jdens de dorpsfeesten en dan speelden Staf 

Café De Meester.
Café De Meester, gelegen in de 
schoolstraat recht tegenover de 
Gemeentelijke Basisschool, werd 
geopend op 28 maart 2014. De 
naamgeving, de restaurati e en de 
inrichti ng zijn het werk van eigenaar 
Hans Cools. Het werd een gezellige 
café met ruim terras achteraan en 
met speeltuin voor de kleinsten. Er is 
plaats voor 35 auto’s. Suzy Heyrman 
is er de vriendelijke gerant.(foto)

Yvonne Verbeeck-De Strooper.
“Mijn grootouders zijn in de 19de eeuw naar Amerika uitgeweken en die hadden 
12 kinderen. Toen haar 12 kinderen de deur uit waren zei mijn grootmoeder alti jd: 
”Oud worden is niets, maar de eenzaamheid is wat anders”. Ikzelf ben geboren in de 
polder. Levend Zwijndrecht en dood Melsele”, lacht Yvonne. “We hebben 3 kinderen, 5 
kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Ik woon hier graag. Druk is het wel. We hebben 
geluk dat er ‘s nachts niet gereden wordt. Dan is het heel rusti g. Onlangs is mijn beste 
buurvrouw Maria overleden. We waren erg bevriend. Ik wandel graag en fi etsen doe ik 
ook nog. Als het regent doe ik mijn boodschappen onder een paraplu, tot in Beveren.“

Theo en Liesbeth Van Dosselaer-Van Esbroeck, 
Theo en Liesbeth wonen al 36 jaar in de Schoolstraat en voorheen ruim 20 jaar in de 
Dambrugstraat, de vroegere Vestenstraat. In die ti jd lag er nog een gracht voor de 
huizen. Theo werkte als mazoutleverancier. In de goeie ti jd kostt e een liter stookolie 
0,85 BF. Nu kost hij iets minder dan 1 euro de liter. Theo en Liesbeth hebben 3 kinderen. 
“Onze Geert is, als kind, bij het oversteken van de straat aangereden geweest. Hij 
lag ti en dagen in coma. Hij zat toen bij meester Rosiers. Dat was een goeie meester. 
Het is gelukkig allemaal goed gekomen. De Schoolstraat is ook erg vernieuwd wat de 
bewoners betreft . Veel contact is er niet, al zeggen ze wel een goeie dag. Moesten de 
oude mensen van vroeger terug komen…die kropen allemaal terug. Want als je een 
jaar weg bent uit Melsele, loop je hier verloren. De drukte valt nogal mee. We hadden 
het erger verwacht. ’s Morgens van 6 tot 8uur en ’s avonds van 16 tot 18 uur zijn de 
spitsmomenten. Als er ergens een ongeluk gebeurd is, loopt het hier ook vast. Als de 
school uit is, heb je de ouders die hun kinderen afh alen. Soms zijn er ouders die hun 
kinderen brengen en dan een hele voormiddag blijven babbelen op de stoep. Grappig. 
Wij wonen hier graag. We zijn het hier gewoon en we zijn ons eigen baas. Dat is toch 
heel veel.”

David en Marlies Daems-
Maes met kinderen 
Simon en Eppo.
“We woonden wel liever in een rusti gere  
straat maar dat is niet zo gemakkelijk te 
vinden. Het moet fi nancieel ook nog haalbaar 
blijven. We vinden het al goed dat we langs 
de ‘goeie’ kant wonen en niet steeds de 
straat moeten oversteken om naar ’t dorp te 
gaan. Onze kinderen moeten later ook niet 
de baan over om naar school te gaan. Het 
sociaal contact ? Dat is door die drukke en 
brede straat uiteraard minimaal. We kennen 
voorlopig alleen onze buren.”

De Schoolstraat van lang geleden. Kleine huisjes waar nu de opslagruimte van 

Moortgat is. Uiterst links het café van Leonard en Leona, nu De Meester. De bestrating 

was nog kassei. Erg rustig wel.

Van Hove en Gilbert Martens ook mee 
in de ploeg van onze straat. We hadden 
een stevig ploegje. De voorbereidende 
trainingen gingen door op het driehoek 
pleintje langs de kleine Dijkstraat. De 
oversteek aan de Dambrugstraat is 
enorm gevaarlijk. Je zit daar in een grote 
bocht en dan zijn er nog autobestuurders 
die de afslaande auto’s naar de 
Dambrugstraat rechts voorbijsteken. 
Zo maaide iemand me bijna omver. 
Die was daarbij nog erg agressief als 
ik reageerde. Op de hoek had je café Den Tip. Daar was de Melseelse basketbalclub 
gehuisvest. Het parkeren is op onze hoek heel moeilijk geworden. Carpoolers kunnen 
er hun auto kwijt in de kleine Dijkstraat maar soms nemen ze ook onze parkeerplaatsen 
in. Toch een probleem vind ik. De drukke gewestweg is de oorzaak dat er weinig contact 
is met de straatbewoners. Met directe geburen lukt het wel. Grappig is wel dat ik een 
kinderfi etsje direct verkocht kreeg toen het voor de deur te koop stond. Het duurde niet 
lang of een voorbijrijder stopte en kocht de fi ets.” 

Helga Van Dorsselaer

Al drie generaties woont de familie van 

Helga in het huis met nummer 48. Eerst 

bouwden haar grootouders het huis in 

1929 en verhuisden ze van hun danszaal 

op de Grote Baan naar de Schoolstraat. 

Ze hadden een brei-atelier in de 

achterbouw van het huis. Helga’s ouders, 

Marie-Josee Van Esbroeck en Henri 

Van Dorsselaer, woonden er nadien, 

toen zelfs het witte hek met de initialen 

van de familie er nog stond. Vroeger 

was er veel contact met de buren, maar 

de oudere bewoners zijn overleden of 

komen niet zo veel meer buiten, ook 

het drukke verkeer heeft daar mee te 

maken. Maar het contact is er nog. Helga, getrouwd met Jan die oorspronkelijk uit 

Nederland is, heeft een prachtige tuin. Afgeschermd van de drukte eten ze veel buiten 

en werken graag in de tuin. Er staat altijd koffie klaar en zelfgemaakt gebak en door de 

gemakkelijke ligging is het er dikwijls ‘zoete inval’ voor kinderen en kleinkinderen.
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Hoe den Aldi luikjes opent in mijn hoofd.

Ieder van ons werkt en doet zijn huishouden zo goed mogelijk. Daar ben ik zeker van. We 

worstelen ons er door, laten alles op rolletjes lopen, proberen onze lijstjes af te werken. 

En dat op zich is al een grote inspanning, een soort kunst en soms zelfs creatief. We 

houden de touwtjes in handen en het geeft ons af en toe ook voldoening.

In de week heb ik, als moeder van twee lagere schoolkinderen, soms tijd voor 

ontspanning: het moment tussen acht en tien uur ’s avonds. Voor mij is ontspanning: 

lezen, TV kijken, sporten, iets met de kinderen doen, met de vriendinnen iets gaan 

drinken of gewoon bewust ‘niets doen’. Niets plannen en geen scherm op.

Het is tijdens dat ‘niets doen’ dat ik stilsta en besef welke dromen ik heb en dat die 

dromen misschien nog steeds niet gerealiseerd zullen zijn als ik tachtig ben. Je kent dat 

wel: de ‘wat als’-en in je leven. Wat als ik toch dat andere beroep had gekozen? Of naar 

het buitenland was getrokken? Wat als ik toch die andere keuze gemaakt had? Wat als 

ik meer tijd zou hebben? Van mijn hobby mijn beroep zou maken? En ik minder naar 

anderen zou luisteren en meer zou durven? Want komt het daar op neer: meer durven?

Laatst was ik in den Aldi. In Melsele uiteraard, daar woon ik. Daar zeggen ze ‘den Aldi’ 

in plaats van ‘de Aldi’, maar soit.

Ik heb de gewoonte om in winkels mensen aan te spreken. Niet alleen de verkoopsters, 

maar mensen die je passeren en zo. Zo ben je dat gewend in een dorp, niet?

Op mijn boodschappenlijstje stonden tortilla’s (je weet wel: een soort zoute pannenkoek 

die je vult en oprolt). Ik stond geduldig te wachten tot een jonge vrouw van eind in de 

twintig klaar was met graaien en ik zag dat ze rood en groen verpakte tortilla’s in haar 

kar legde. Ze keek me aan en ik zei iets van: ‘Oh, zijn er ook andere smaken?’ Waarna ik 

ook luidop zei dat ze er wel een beetje raar uitzagen in die kleur. Waarop dat meisje met 

een glimlach van oor tot oor zegt: ‘Ze zijn met tomaat en pesto. En tja, je moet dúrven 

in ’t leven, hé,’ waarna ze zich met een zwier van haar paardenstaart omdraaide en ik 

zogezegd perplex moest nadenken over de essentie van haar uitspraak. 

Wel nu, ik sta nooit met mijn mond vol tanden en ik maakte mezelf wijs dat als ik haar 

van repliek had kunnen dienen ze het wel geweten zou hebben, dat ik best wel durf in ’t 

leven! In de auto zat ik geërgerd op te sommen wat ik al gedurfd had, buiten het feit dat 

het kopen van groene tortilla’s die als je ze uit het pakje haalt, stinken naar zweetvoeten 

(echt, je moet maar eens proberen) nog nooit op het lijstje had gestaan van mijn ‘ik 

durf-uitdagingen’. Wat had ze verwacht: dat ik haar op beide wangen zou kussen, naar 

huis zou rijden met mijn groene en rode naar zweetvoet ruikende tortilla’s en ’s avonds 

triomfantelijk de felicitaties van man en kinderen in ontvangst zou nemen, want DEZE 

MAMA VAN VEERTIG DURFT IN ‘T LEVEN?

Ik durfde in mijn leven al wat: op toneel een zwangere non spelen, die nog moest 

bevallen bovendien (en neen, dat was geen komedie). En ja: op volleybalweekend durfde 

ik tot boven klimmen op de pamperpaal en ja; ik durf mensen mijn gedacht zeggen en nog 

van dat. Maar durf ik ook écht wel dat boek schrijven en uitgeven? Solliciteren naar die 

andere job? Ben ik creatief met mijn leven? Geen gewone creativiteit zoals voor de eerste 

keer een lapje haken, een feestje plannen of een muur groen schilderen. Maar echt die 

droom doen.

Onze fantasiekant droomt van een beter leven, maar wordt overschaduwd door onze 

plichtkant die telkens klaar staat met een verlammende ‘ja maar’. Misschien is het goed 

om eens ongeremd te fantaseren –los van of het realistisch is.

Ik besluit dat ik de sprong ga wagen: de droom die me al lang kwelt en af en toe aan de 

oppervlakte komt ga ik vanaf vandaag voeden.

Raar, hoe groene tortilla’s in den Aldi de luikjes openen in mijn hoofd.

Katelijn Van Hove.

Op de hoek van de Grote Baan met de Spoorweglaan tref je deze winkel van baby- en 

kinderkleding aan. Sinds 1992 kan je er terecht voor toffe kinderkleding. Het huis hoort 

momenteel toe aan Monique Hiel, de sympathieke eigenares, die elk seizoen opnieuw 

zorgt voor een prachtige collectie. Baby Vanille… de naam komt voort uit haar kindertijd. 

Ze waren thuis met acht kinderen en ze werden de “Vanillekes” genoemd. Het statige 

huis werd gekocht van de gezusters Geerts, die er een winkel in naaigerief hadden met 

alles er op en er aan: knopen, ondergoed, stikzijde, handdoeken, flanel, stoffen aan de 

meter om zelf lakens te maken… De twee woningen kregen bij aankoop een grondige 

renovatie. Er werd één geheel van gemaakt en het resultaat is één grote stijlvolle winkel. 

Om het voetpad bij de verkeerslichten begaanbaar te maken werd een hoek van het huis 

verwijderd. Dit gaf plaats aan de voordeur die in oorsprong op de Grote Baan uitkwam. 

Het assortiment in kinderkledij is groot, met boordevol leuke en creatieve merken. De 

mooie en decoratief ingerichte etalage nodigt uit om er binnen te gaan. Je ziet er de passie 

in van de eigenares. Om vrolijk van te worden als je iets voor de kleinsten wil. Spijtig 

dat er op de foto  heel wat weerspiegeling is. Wie op zoek is naar een kinderspeelgoedje 

als cadeau kan er ook terecht. Baby Vanille is ook een goeie plek om een geboortelijst 

te leggen. Je kan op de website terecht voor informatie www.babyvanille.be en ook op 

facebook. Een handelspand in Melsele om U tegen te zeggen. Terecht.

In de 

Vitrien

Baby Vanille, Grote Baan 202-204 

Tir André stopt ermee.

Na 50 jaar uitbater van een  schietkraam op de kermissen  stopt André Van Steenlandt 

(Melsele) zijn kermisactiviteit.  André begon op zijn 14de. Hij is de vierde generatie die het 

kraam uitbaatte. De start van die familietraditie moet zowat rond 1900 geweest zijn.  Zijn 

grootvader had ooit de mooie paardenmolen. Die had hij gekocht van de familie Cleys van 

Gaverland. De echtgenote van André, Yolanda Liessens, staat al 43 jaar mee op de kermis. 

André:“Ik heb het altijd heel graag gedaan. Al lang vooraf wist ik dat ik nu na 50 jaar 

hiermee zou stoppen. Dat is niet zomaar ineens gekomen. Het is natuurlijk met gemengde 

gevoelens want iets wat je graag doet, daar neem je moeilijk afscheid van.“ André blijft 

er wel filosofisch bij: “’t Is altijd wel eens de laatste keer, maar de liefde blijft. Beveren 

wordt de laatste kermis voor ons. Dan stopt het. Iemand uit Lochristie heeft het kraam over 

genomen. Ik kom nog wel eens helpen als het te druk wordt. We werkten uitsluitend in het 

Waasland. In de zomer waren we niet veel thuis. Dit werk wordt onderschat. En we hangen 

af van het weer. Als er dorpsactiviteiten gepland zijn, zoals hier in Melsele, dan profiteren 

we mee van de drukte. De woensdag van de kermis is momenteel heel kalm. Vroeger had 

je de jaarmarkt en de koers op woensdag. Toen was er ook  veel animo. Ons werk is ook 

niet zonder gevaar. Ik kreeg eens 2 kogels in mijn hand. Daar kwam snijwerk bij te pas. 

Dan sakker je wel. De aankoop van de prijzen doe ik samen met mijn vrouw. We houden 

rekening met al eens een nieuwe rage die opduikt. Je moet mee met je tijd. Belangrijk 

is dat je je klanten kent. Je moet kunnen omgaan met de mensen. Ik heb trouwens nooit 

problemen gekend. Aan kinderen leerde ik hoe ze moesten omgaan met het geweer. De 

klant is koning en ik zorgde er wel voor dat iedereen tevreden weg ging. Dan komen ze 

terug hé. Schrijf maar gerust dat ik alle mensen bedank voor de vele mooie jaren. Ja, ik 

word er wel een beetje weemoedig en emotioneel bij.” 

Bond Zonder Naam
De BZN acti e 2014 is weer gestart.
Vanaf nu zijn heel wat mooie arti kels te verkrijgen. Veel ervan worden gemaakt en ingepakt in beschutt e werkplaatsen en de opbrengst gaat naar 
mensen in eigen land. 
Wil je alles graag eens van dichtbij bekijken, neem dan een kijkje op www.bzn.be of kom eens langs (best wel eerst een belletje, zodat je niet voor 
een gesloten deur staat).De meeste arti kels zijn in voorraad of kunnen besteld worden.
Dit jaar is er terug een BZN-stand op de geschenkenbeurs van de Wereldwinkel in OC Boerenpoort op 6 en 7 december telkens van 10u tot 17u30. 
En zoals men zegt bij BZN: ”Weer of geen weer alti jd welkom!”.
Carine Holvoet, C. Buysselaan 17, tel. 03 755 20 84
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Melos en Resolut: twee Melseelse 
koren stappen op het podium.
Twee Melseelse koren, Resolut en Melos, koesteren 
ambiti es. Over enkele weken plannen ze beiden een groot 
optreden. Elk apart weliswaar want ze zijn zó verscheiden 
en schitt eren elk in een eigen muzieksti jl. Dat deze 
concerten succes zullen hebben staat buiten kijf, want 
zowel Melos als Resolut hebben in het verleden getoond 
wat ze in hun mars hebben. De twee koren worden geleid 
door een gedreven dirigent en beschikken over een 
groot aantal gemoti veerde en getrainde stemmen. We 
ontmoeten Luc Martens en Anne Ryckaert, dirigent en 
sopraan bij Melos en Liesbet Van Reeth en Patrick Maes, 
dirigent en tenor bij Resolut.

Twee koren, twee wegen

Melos(foto) is ontstaan in 1985 als een kerkkoor op vraag 
van pastoor Lippens. Onder leiding van Christi na Noppe 
luisterde het koor vooral kerkdiensten op. Christi ne 
slaagde erin het koor vrij snel tot een bepaald niveau op 
te ti llen. Een goed jaar later werd Melos uitgenodigd om 
de jubileumviering van de Piet Stautkring op te luisteren. 
In december 1986 was er een eerste kerstconcert, 
met organist Koen Van den Camp. Sti laan groeide het 
muziekrepertorium aan met meer profane stukken van 
grote componisten. Er volgden regelmati g concerten, 
soms in samenwerking met andere muziekensembles of 
gastdirigenten en –solisten, een paar keer staken ze de 
grens over, richti ng Nederland. Sinds 2002 is Luc Martens 
dirigent. Hij leidt tevens een koor in Sint-Gillis. Luc is 
muzikant in hart en nieren. ‘Melos zingt wat de meeste 
mensen onder de grote noemer ‘klassiek’ verstaan,’ 
zegt Anne, ‘soms zingen we vierstemmig, soms zelfs 
achtstemmig.’

Resolut ontstond in 1986. Een groepje mensen nam het 
initi ati ef om samen te zingen. Ze waren geïnspireerd en 
geraakt door wat er in de wereld gebeurde. Ze wilden 
liederen zingen die mensen op andere plaatsen zongen om 
hun verzet en weerbaarheid kracht bij te zett en. Hun naam 
re-sol-ut verwijst naar de drie muzieknoten en drukt tevens 
vastberadenheid uit. De eerste dirigent, Ludo Verbueren, 
legde van in het begin de lat hoog en zorgde ervoor 
dat zangplezier en afwerking samengingen. Hij maakte 
verschillende koorbewerkingen. Enkele jaren geleden 
volgde Liesbet Van Reeth hem op. Zij kreeg nooit een echte 
dirigentenopleiding, maar zoals ze zelf zegt: ‘Met een goed 

gehoor en gevoel voor ritme kom je al een eind’. In 1996 
bracht Resolut voor het eerst een concert in Ter Vesten, 
waarvan de cd ’Recht in de ogen’ de muzikale neerslag was. 
Later volgden nog optredens Een mijlpaal in de geschiedenis 
van Resolut was de koorreis naar Italië. In de regio Piemonte 
bracht Resolut twee concerten. De opbrengst van hun 
optredens gaat alti jd naar een goed doel en zingen doen ze 
in ontelbare talen.

In koor zingen leidt naar optreden

Waarom willen jullie optreden, is zingen voor het plezier 
dan niet genoeg? Dat was een vraag die we ons allang 
stelden. En wie kiest dan de muziek?
Luc: Het heeft  niet veel zin alleen te zingen en nooit op te 
treden. Dan blijf je gemakkelijk aanmodderen en werk je 
minder af. Bij een optreden heb je een doel,alles moet dan 
perfect zijn.
Liesbeth: Je wil iets vertellen, een verhaal, Je wil het publiek 
ontroeren. We kregen ooit een brief van mensen die we niet 
kenden maar die gepakt waren door wat we brachten. Als 
dirigent moet je de koorleden ertoe leiden dat die uitstraling 
er is.
Patrick:, Als je zoveel avonden gerepeteerd hebt, wil je dat 
resultaat laten horen, je wil een emoti e overbrengen.
Anne: Je voelt het aan de zaal hoe je de dingen overbrengt.
Luc: In de muziek zit emoti e. Het eerste wat we willen, is het 
zo goed mogelijk doen, als je die muziek beleeft  breng je iets 
over.
Patrick: De keuze van de liederen doen we samen. 
We werken naar een optreden toe. Dan organiseren 
we luisteravonden waarbij ieder koorlid liederen kan 
aanbrengen, beluisteren wikken en wegen. We bekijken of 
we bij liederen de verschillende stemmen kunnen zett en en 
of de muziek kan uitgeschreven worden.
Liesbet: Voor dit nieuwe optreden zingen we 6 of 7 liederen 
waarvan we geen parti turen vonden en die we helemaal zelf 
vierstemmig bewerkten. Soms leren we liederen alleen op 
het gehoor aan.
Anne: Bij ons wordt de keuze vooral gemaakt door de 
dirigent. Hij kan best inschatt en wat we kunnen. Soms 
zeggen we: dit is te moeilijk.
Luc: We zingen een heel breed repertoire. Alles wat binnen 
de mogelijkheden van het koor ligt, proberen we aan te 
pakken. Dat is een uitdaging. Het stuk dat we nu gaan 
uitvoeren, is een aanbod van een collega dirigent uit 
Pellenberg. Ik heb dat voorgelegd aan het koor, iedereen 
zag het zitt en. We zingen nu samen met drie koren. Bij de 
opvoering in Melsele en Sint-Gillis zal ik dirigeren. We kiezen 
alti jd themati sch en in overleg. Een volgend project wordt 
‘voor koningen en kroningen’.

Bijna iedereen kan zingen

Organisati es hebben het soms moeilijk met opvolging. Hoe 
werven koren nieuwe leden en hoe goed moeten die dan al 
kunnen zingen, hoe vertrouwd moeten ze zijn met muziek?
Anne: Op een cultuurbeurs ontmoett e ik Els en Grietje die 
mij aanspraken om bij Melos te gaan. Toen dacht ik: dat 
wil ik wel eens proberen. Na de eerste repeti ti e was ik echt 
euforisch.
Luc: Wie wil mag bij ons komen meedoen. Na enkele weken 
doen we een stemtest. Na inzingoefeningen hoor ik waar die 
persoon kan beginnen. Technische dingen als stemgebruik 
en ademhalingstechnieken zitt en in de repeti ti es.

Patrick: Na een optreden sluiten nieuwe leden aan. Ze zijn 
geprikkeld door wat ze gezien hebben. Je moet het bij de 
groep ook zien zitt en. Sommigen komen met iemand mee 
of horen het via via.
Liesbet: Het probleem blijft  mannenstemmen te vinden. 
Vrouwenstemmen zijn er voldoende, daar moeten we 
soms wat afremmen.
Luc: Maar ik weet dat de meeste mensen kunnen zingen. 
Je kunt het trainen. Het is te vergelijken met sport. Je 
stembanden zijn spieren die je moet opwarmen om 
kwetsuren te vermijden. Je kunt ze ook onherstelbaar 
beschadigen, vooral door te forceren in de hoogte. Het is 
een delicaat instrument en je hebt er maar één. Maar door 
oefening kan je er in slagen veel hoger of lager te zingen.
Liesbet: Het kan soms wel een ti jdje duren. Er zijn mensen 
waarvan je eerst denkt dat het niet zal lukken, maar na 
een ti jd gaat het dan toch en zingen ze echt goed mee.

Voor deze mensen is muziek levensbelangrijk. Dat 
spreekt uit woorden als: ‘ik kan me geen leven inbeelden 
zonder, of muziek is er alti jd. Zingen is universeel, het 
hoort bij ons mens-zijn, het geeft  kracht aan een groep, 
ontspanning bij een inspanning, als ik er niet mee bezig 
ben hoor ik nog muziek, mensen die niet zingen, weten 
niet wat ze missen…’ En weet Luc: Zingen is gezond, dat 
is wetenschappelijk bewezen. Het is één van de dingen 
waarbij de twee hersenhelft en geacti veerd worden: je bent 
rati oneel en emoti oneel bezig.’

Melos brengt Carmina Burana

De Carmina Burana is één van de toppers aller ti jden, van 
de klassieke muziek. De Duitse componist Carl Orff  (1895-
1982) schreef dit magistrale koorwerk aan de hand van 
middeleeuwse teksten. Vooral het eerste lied ‘O Fortuna’ 
zal je ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Een must om 
live mee te maken.
Voor dit concert voegden drie koren de stemmen bij 
elkaar: Melos van Melsele, Cantagilli van Sint-Gillis-Waas 
onder leiding van Luc Mertens en Hortus Musicalis uit 
Pellenberg
In Melsele op zaterdag 13 dec. om 20u. in de kerk van 
Melsele, zondag 14 dec. in de kerk van Sint-Gillis. Kaarten 
15 euro in voorverkoop, 17 aan de kassa. Reserveren 
martensluc@skynet.be of www.melos.be

Resolut brengt Onderstroom

De onderstroom staat symbool voor het belang van zuiver 
water voor onze planeet: vruchtbaar water, leven gevend 
water, reinigend water, de kringloop van het water. Ook 
de gevolgen van het smelten van het poolijs laat ons niet 
onbewogen.
Met dit concert waarin lied en beeld met elkaar verweven 
en verbonden zijn, wil Resolut je meenemen in de 
onderstroom met zijn buitengewone krachten. 
50 enthousiaste zangers en 6 muzikanten kijken ernaar 
uit om jullie te mogen verwelkomen. Het koor wordt 
deskundig geleid door Liesbet Van Reeth. De regie van 
‘Onderstroom’ is in handen van Bart Haest.
De opbrengst van deze voorstellingen wordt geschonken 
aan 11.11.11.
Cultuurcentrum Ter Vesten, Vrijdag 21 en zaterdag 22 nov. 
om 20u., zondag 23 nov. om 15u.
Kaarten aan 12 euro via ti cketbalie van CC Ter Vesten of 
tel. 03 750 10 20 of ti ckets.tervesten@beveren.be. 
www.resolut.be

Hete herfst …

Wie de voorbije weken de politieke actualiteit een beetje 

gevolgd heeft, zal zeker de uitdrukking ‘het wordt een 

hete herfst’  niet ontgaan zijn. Laten we hopen dat de 

verschillende standpunten van alle betrokkenen op 

een serene manier aan bod kunnen komen tijdens een 

constructief overleg. 

In de poëzie houden we het eerder bij een mijmerende 

gedachte tijdens dit sombere seizoen, maar tegelijk 

soms schitterend in het mooie schouwspel van zon en 

herfstkleuren. 

De woorden afscheid en loslaten zijn nooit ver weg in dit 

jaargetijde en dat schept een band met de dierbaren die 

we herdenken. Een symbolisch afscheid als een bloem…

LEVEN VAN EEN BLOEM 

Vanuit een bladkring, schuchter als een kind,

waagt zij het amper om zich heen te speuren,

weet zij zich door een golf van licht omringd,

vat niet hoe dag en zomer blauwer kleuren.

Wind, vlinders en het licht lokken haar aan;

glimlachend voor het eerst toont zij het leven

haar bange hart en leert zich overgeven

aan drommen dromen van een kort bestaan.

Nu lacht zij honderduit, haar kleuren gloeien,

goud zwelt het stuifmeel in de helmknop al;

zij leert hoe zwoele middagzon kan schroeien,

moe neigt zij naar het loof bij avondval.

Haar kelk gelijkt een rijpe vrouwenmond

die trilt wanneer ze aan tijd gaat denken,

die lacht hoewel reeds op de achtergrond

verzadiging en bitter einde wenken.

Verschrompeld nu, gerafeld en verschoten

gaan blaadjes moe over de zaadrok hangen

en worden huiveringwekkend vaal: het grote

mysterie houdt de stervende omvangen.

Hermann Hesse, vertaald door Koen Stassijns

Gevleugeld

Briels zet haar deuren open tijdens het weekeind van 12,13 

en 14 december. Iedereen kan er dan een bezoekje brengen. 

Dat kan later ook nog natuurlijk  als de bewoners er hun 

intrek hebben genomen. De verhuis van Beveren naar 

Melsele is gepland op 14 januari.  ‘t Zal wel even wennen 

zijn, maar het is een enorme verbetering. Het prachtig 

gebouw is zo goed als klaar. Op 14 januari nemen de 

bewoners er hun intrek. De foto toont de binnentuin langs 

de kant van de Hazaerddam.

Briels is klaar!
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In vorig nummer lieten we  twee Melseelse huisartsen 

en twee Melseelse schooldirecteurs aan het woord. Zij 

maken zich zorgen over de invloed van fi jnstof op onze 
gezondheid.  En zij  zijn niet alleen. Een toenemend aantal 

mensen zijn zich bewust van deze onzichtbare bedreiging 

van onze gezondheid.  In dit tweede deel gaan we wat 

dieper in op het fenomeen fi jnstof.

Wat is fi jnstof?
Fijnstof is zeer ‘fi jn’, veel te klein voor het gewone oog. Het 
is een verzamelnaam van kleine deeltjes van verschillende 
groott e en samenstelling, zowel vloeibaar als vast.
Die deeltjes worden uitgedrukt in micrometer (µm). Een 
micrometer is gelijk aan 0,000001 meter, een miljoenste 
deel van een meter, of een duizendste deel van een 
millimeter. De grootste deeltjes zijn kleiner dan 10 µm. 
De kleinere deeltjes – kleiner dan 2,5 µm en 0,1 µm – zijn 
echter veel schadelijker. Deze gluiperds dringen dieper 
door in de longen en worden opgenomen in de bloedbaan 
en cellen. Ze zijn ook drager van chemische stoff en, zoals 
metalen.

Ontstaan van fi jnstof
In fi jnstof wordt ook een onderscheid gemaakt tussen 
primaire en secundaire deeltjes. Primair fi jnstof ontstaat 
door verbranding, wrijving, of verdamping. Voorbeelden 
zijn de verbranding van fossiele brandstoff en (aardolie, 
aardgas, steenkool en hout) en het malen van stoff en 
in de industrie (zoals de mengvoeder-, metaal- of 
chemiebedrijven). Fijnstof ontstaat niet alleen door 
menselijke acti viteiten. Het kan het ook natuurlijk ontstaan: 
door de wind (die deeltjes van gebouwen of rotsen 
afschuurt) en de verdamping van zeewaterdruppels.
Secundair fi jnstof ontstaat als moleculen van verzurende 
stoff en als sti kstofdioxide (NO2), zwaveldioxide, (SO2), 
ammoniak (NH3), vluchti ge organische stoff en en ozon (O3) 
zich verbinden tot vaste deeltjes. Deze kunnen zich ook aan 
primaire deeltjes hechten.

Eff ecten op onze gezondheid
De eff ecten op de volksgezondheid zijn redelijk hallucinant 
wanneer onderstaand lijstje er wordt bijgenomen. Het leest 
als een bijsluiter met zeer veel neveneff ecten:
- Metalen op fi jnstof worden onder andere in verband 
gebracht met ontstekingen, hoge bloeddruk en laag 
geboortegewicht.
- Organische verbindingen op fi jnstof worden onder andere 
in verband gebracht met ontstekingen, hoge bloeddruk en 
DNA-schade.
- Roetdeeltjes (black carbon) zijn oorzaak van DNA-schade, 

hartritmestoornissen, laag geboortegewicht, astma en 
sterfgevallen aan falen van hart, bloedvaten en luchtwegen.
Al die eff ecten hebben hun gevolg in een toename van het 
aantal klachten van de luchtwegen, vermindering van de 
longfuncti e en toename van kankerincidenten.

Bronnen van fi jnstof
De bronnen van fi jnstof zijn het verkeer (verbranding 
van dieselmotoren, slijtage van wegen, remschijven, 
banden,..), huishoudens (verwarming, verbranding in 
open lucht, sigarett enrook,..), landbouw (grondbewerking, 
veehouderijen,..) en de industrie (elektriciteitscentrales, 
industriële stookcentrales en op- en overslag van bulk zoals 
kolen en ertsen,..). In Vlaanderen wordt het meeste door 
de huishoudens uitgestoten, gevolgd door het verkeer, de 
landbouw en de industrie. De laatste jaren zijn vooral het 
transport en industrie goede leerlingen in de klas om de 
waarden fi jnstof te doen dalen.

Waar vinden we veel fi jnstof?
De concentrati es fi jnstof in Vlaanderen worden niet 
enkel door ons veroorzaakt. Ongeveer de helft  ervan is 
afk omsti g uit het buitenland. Toch is het duidelijk: de 
hoogste concentrati es zijn terug te vinden in Vlaanderen, 
Nederland, en het Noorden van Italië.
In België zijn er 6 zones die het erbarmelijk slecht doen: 
de Gentse kanaalzone, de Luikse industriezone, Zuid-West-
Vlaanderen, Zeebrugge-Brugge, Brussel en de Rand en de 
brede rand in en rond Antwerpen. 

Fijnstof in Melsele
Uiteraard deelt onze gemeente mee in deze malaise. Dit 
heeft  verschillende oorzaken. Het heeft  te maken met de 
nabijheid van de metropool Antwerpen en het daarbij 
behorende verkeer, een aantal grote wegen, de haven, 
de industrie, de uitstoot van landbouwbedrijven en met 
doorgaand en plaatselijk verkeer in de dorpskernen. Al deze 
factoren zorgen ervoor dat ook Beveren kwetsbaar is op 
vlak van luchtverontreiniging.
Het gaat onder meer om de gebieden rond de 
autosnelwegen, rond de Grote Baan (N70), Schoolstraat, 
Dijkstraat en Melseledijk, de Expressweg (E34) in Melsele/
Beveren, rond de N451 naar Kieldrecht en Verrebroek en 
het havengebied.
Bronnen:
- Milieudienst Beveren
- Atmosys-project (ICL, VITO & VMM)
- Jaarrapport luchtkwaliteit in België, 2012, 
Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (ICL AIRbezen-
project in Antwerpen

Wel een vuiltje aan de lucht ! Fijn stof:deel 2

Een Antwerps experiment
Half maart startt e Universiteit Antwerpen met een uniek 
project: AIRbezen! Ze verdeelden 1.063 aardbeiplantjes 
bij Antwerpenaars uit de hele stad. Die engageerden zich 
om de plantjes op hun vensterbank te zett en, en ze te 
verzorgen. Na enkel weken maten onderzoekers Roeland 
Samson en Jelle Hofman de blootstelling van de plantjes 
aan fi jn stof. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft  in 
Antwerpen vier meetstati ons die uur per uur fi jnstofwaardes 
registreren, maar Samson ziet een groot voordeel van de 
aardbeiplantjes. “Een meetstati on meet ter plaatse, maar 
niet een straat verder. Wij gaan verspreid over de stad 1.000 
kleine meetstati ons hebben. Op basis daarvan kunnen we 
een erg fi jnmazige kaart van heel Antwerpen maken.”
De resultaten waren verrassend. Er was over het hele 
grondgebied van de stad een grote variati e in hoge en 
lage waarden. Daarvoor zorgden lokale factoren, zoals 
hoeveelheid verkeer, maar ook breedte van de straat, 
aanwezigheid van bomen in de straat, nabijheid van 
een spoorweg. Er werd ook gemiddeld minder fi jn stof 
gemeten in de tuin dan aan de straatkant. De onderzoekers 
concludeerden ook dat je beter groenten op je dak kan 
kweken: hoe hoger hoe minder fi jn stof.
De Antwerpenaren worden dan ook aangeraden zo hoog 
mogelijk te slapen en te venti leren, best aan de tuinkant. 
(Bron: deredacti e.be)

Dat is ongeveer het probleem. Maar wat doen we daar nu 
aan? En kunnen we er überhaupt iets aan doen, of zouden 
we beter allemaal verhuizen?
In volgend nummer zouden we willen nagaan hoe onze 
plaatselijke politi ci over het probleem denken. 
Heb je zelf ideeën over dit probleem, of hoe het aanpakken, 
of wil  je graag meewerken aan volgend arti kel? Contacteer 
ons op bombardonmelsele@yahoo.com , of bij de redacti e. 

OKRA-Melsele bestaat 60 jaar en dat werd gevierd. Het bestuur met leden werden ontvangen op het 

gemeentehuis. Daar waren toespraken van de burgemeester, de interim voorzitter Luk Van Moere en 

de regiovoorzitter van OKRA. Uit de toespraak van Luk Van Moere geven we het volgende mee: ”Nu, 

2014, 60 jaar later, kunnen we spreken van diamant. Een vereniging 60 jaar in stand houden, daar is 

wel voor gewerkt. Het is onze bedoeling om in de nabije toekomst nog verder te groeien. Daarvoor 

hebben we o.a. onze sportactiviteiten, reizen, crea en onze feesten. Zo zijn we uiteraard ook blij met 

de ruggensteun van de gemeentelijke toelagen, maar we betreuren wel een zekere reducering dit jaar. 

Anderzijds waarderen we de aanleg van de petanquebanen, alsook het invoeren van een vrijetijdspas 

voor senioren met beperkt inkomen. Lovenswaardig is ook de heruitgave van de seniorengids. Tenslotte 

breng ik hulde aan alle voorzitters en bestuursleden die Okra hebben geleid. Speciaal wil ik vandaag 

hulde brengen aan onze huidige voorzitter Louis D’Olislager die sinds 2002 onze beweging geleid heeft 

tot wat ze nu is: een dynamische en levendige beweging.“ Na de ontvangst op het gemeentehuis was 

er een feestmaal waarop 170 leden mee aan tafel gingen. Liedjes uit de oude doos brachten de nodige 

sfeer. ’s Zondags verzamelde de groep voor de misviering in de parochiekerk. Het was een geslaagde 

jubileeviering. Proficiat! (foto Johan Van Hove)

Okra Melsele werd 60 jaar.Okra Melsele werd 60 jaar
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In de lens

Kijken dit keer mee:

1- Matthias Maes(L), winnaar en Gregor 

Strobbe(R) , tweede in Meilsen koers.bij 

de -50 jarigen.

2 Els Smet, Lea Baukeland,Wilfried 

De Schepper, Franky Thielens, Karine 

Heyndrickx.

Mogen we een foto nemen voor 

Bombardon ? Het is even in de 

lens kijken en daarna weer gewoon 

verder doen met hetgeen men 

bezig is, wel wetend dat men met 

deze foto vereeuwigd wordt in de 

dorpsgazet van Melsele.

De gemeenteraad 
besliste
23 september
- De politi ezone Beveren fusioneert vrijwillig 
met Sint-Gillis-Waas en Stekene. Deze 
schaalvergroti ng moet tot “meer en beter 
blauw tegen dezelfde kostprijs” leiden. Het 
zwaartepunt van deze politi ezone komt in 
Beveren te liggen.
- Het gemeentebestuur gaat van het project 
Middenheide in Beveren een pilootproject 
maken om een nieuwe vorm van wonen te 
promoten. Groen-sp.a juichte deze beslissing 
van het college toe. Ludo De Block vroeg 
evenwel dat zeker zou gewaakt worden over 
het vernieuwend karakter van deze vorm 
van wonen. (Door compact te bouwen en 
collecti ef te wonen, komt er ruimte vrij voor de 
omliggende woonkernen. Het woonproject zal 
op deze manier het landelijk wonen mogelijk 
blijven maken.) Schepen van ruimtelijke 
ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) kon zich 
daar volledig in vinden.
- Het Landschapspark langs de Molenbeek krijgt 
meer vorm. De raad besliste om wandelwegen, 
fi etsbruggen en poelen aan te leggen. Zo 
worden er doorheen het gebied trage wegen 
voor voetganger en fi etser ontworpen.
- De burgemeester krijgt een nieuwe wagen 
en schenkt de oude aan de politi e voor een 
kleine 10.000 euro om als anonieme wagen 
in te zett en. Enig nadeel: aangezien onze 
burgemeester een publiek fi guur is en zijn 
wagen bij velen goed gekend is, lijkt ons de 
term ‘anoniem’ iets wat overtrokken en de gift  
vrij ‘vergift igd’. Raadslid Kristi en Hulstaert vond 
dat de burgemeester geen 40.000 euro hoefde 
te spenderen aan een wagen en ze vond dat die 
ook best wat minder vervuilend mocht zijn.
- De kleuterschool De Toren krijgt nieuwe 
speeltuigen voor de kleuters met valbodem. 
Het gaat om een uitgave van meer dan 52.000 
euro.
- Melsele krijgt er 4 nieuwe straatnamen bij: 
Geuzenlaan en Willem Van Oranjelaan rond 
de nieuwe verkaveling van de Alexander 
Farnèselaan, Vogelkerslaan als straat 
tussen de Pauwstraat en Perzikenlaan en 
Haagmolenstraat als nieuwe insteekweg 
van de Snoeckstraat, schuin tegenover de 
Hermelijnstraat.
- Open VLD-raadslid Luc Maes riep het 

college op om na te denken over allerlei 
manieren om zuiniger met elektriciteit om 
te springen. Hij vroeg zich hardop af of een 
deel kerstverlichti ng niet kon uitgeschakeld 
worden, of de openbare gebouwen, kerken of 
monumenten niet op een minimale verlichti ng 
konden terugvallen. Er was weinig steun vanuit 
de meerderheid om hier aan mee te werken.

21 oktober
- De fi ets- en voetpaden in de Pauwstraat 
worden hersteld. Dat is meer dan nodig: er zijn 
verschillende verzakkingen over verschillende 
lengtes van de straat. Voor een bedrag van 
bijna 50.000 euro wordt opnieuw gekozen 
voor klinkers. Groen-sp.a-raadslid De Block 
vroeg zich af of er niet eerder voor een ander 
materiaal zou gekozen worden. Schepen Van 
Roeyen verzekerde hem dat de ondergrond 
stabiel zal worden aangebracht.
- Er heerst terug ongerustheid rond de 
Meersen. Het schepencollege weigerde een 
kapvergunning aan projectontwikkelaar Matexi 
om de bomen en struiken te kappen, maar die 
heeft  intussen gelijk gekregen bij de provincie. 
Groen-sp.a volgt de vraag van de buurt om in 
beroep te gaan. Burgemeester Van de Vijver 
kon dat bevesti gen, al voegde hij er aan toe 
dat dit niet opschortend werkt en er dus al kan 
gerooid worden.

Collegezitti  ngen 
gemeente Beveren
25 augustus
- In de Alexander Farnèselaan wordt een 

nieuwe verkaveling klaargemaakt. Dat 
betekent dat Melsele 2 straten rijker wordt. Er 
is geopteerd voor Geuzenlaan en Willem Van 
Oranjelaan.

29 september
- De gemeente gaat 6 kavels verkopen in de 
nieuwe verkaveling tussen de Pauwstraat en 
Perzikenlaan, die offi  cieel de naam Vogelkerslaan 
heeft  gekregen. De kavels worden verkocht 
onder het reglement dat voorziet in een 
puntensysteem, waar jonge gezinnen vanuit 
Beveren voordeel uit kunnen halen.
- Er wordt een renovati etoelage toegekend 
aan Chiro St.-Gerolf van 2.721 euro voor 
vernieuwing van hun sanitair.

6 oktober
- Het leegstaande iconische hoekhuis op de 
Grote Baan en Spoorweglaan heeft  zijn laatste 
maanden gehad. Het college besliste dat “het 
ontwerpplan en de voorgestelde werkwijze” 
werden goedgekeurd. (Uw dorpskrant gaat 
voor meer duidelijkheid: in de volgende editi e 
we met de beleidsmakers.)
- Het college keurt een opmaak goed om een 
fi etsverbinding tussen de 2 onderbroken stukken 
van de Alexander Farneselaan te ontwerpen.
- Het gemeentebestuur gaat akkoord om in de 
Kapelstraat deels parkeren op het voetpad toe 
te laten wegens de grote parkeerdruk.
- De heraanleg van de Spoorweglaan is 
voorlopig gepland voor 2018. Fietsers 
worden aangemoedigd om de wegen en 
fi etsverbindingen van de omliggende straten 
te gebruiken.

In dialoog – Gros-art 

2014 

De gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking (Gros), 

lanceerde een project waarbij kunstenaars 

van Vlaamse origine, uit de ruimere 

Beverse omgeving, in dialoog gaan met 

een kunstenaar uit een ander deel van de 

wereld, die ofwel hier verblijft of nog 

steeds in het geboorteland woont. De 

invulling van die dialoog wordt door de 

deelnemers zelf bepaald. Het resultaat 

hiervan wordt aan het publiek getoond, in 

het kader van 11 11 11 in de Boerenpoort. 

Het is opvallend hoe iedereen hierin zoekt 

naar harmonie en verbinding. Sommige 

duo’s gingen heel ver in hun dialoog en 

slaagden erin een gezamenlijk werk te 

maken. Andere lieten zich door elkaars werk 

inspireren. Maar altijd straalt het werk een 

zoeken uit om de andere te begrijpen en te 

respecteren in zijn eigenwaarde. Zoiets doet 

deugd aan het samenleven.

Een deel van dit Gros-art project is een 

tentoonstelling van arpilleras, wandkleedjes 

waarin Chileense vrouwen het dagelijks 

leven weergeven. Ze ontstonden tijdens de 

dictatuur van Pinochet. In deze textielwerken 

werden boodschappen verborgen en zo de 

wereld ingestuurd. Irma Prado heeft een 

historische verzameling en stelt deze mee 

tentoon. Op zaterdag 8 november is er 

een wordshop ‘zelf een arpillera maken’. 

Irma Prado leidt de deelnemers (mannen 

en vrouwen) rond in de tentoonstelling, 

daarna gaat iedereen zelf aan de slag. 

Inschrijven vooraf via anouck.ryckaert@

gmail.com. Meebrengen: schaar, naald, 

restjes kleurige stofjes en wol. 5 euro voor 

deelname in de onkosten en een drankje.

De tentoonstelling is gratis  te bezoeken 

op 1, 2, 8, 9, 10, 11, 15, 16 november van 

10 tot 12uur en van 14 tot 18uur.

11 11 11 Tijd voor een quiz

Het is een traditie geworden: een groepje 

gemotiveerde mensen organiseert in 

Melsele jaarlijks een quiz in de periode 

van 11 11 11 en de opbrengst hiervan gaat 

vanzelfsprekend naar dit goede doel. Dit 

jaar is het thema trouwens iets wat we 

zelf heel gemakkelijk begrijpen: er wordt 

wereldwijd veel te veel voedsel verspild, 

op alle niveaus en op alle manieren. 

Het gaat om landbouwproducten die in 

het zuiden gekweekt worden maar niet 

voldoen aan de vraag van de westerse 

markt omdat ze te kort of te lang, te recht 

of te krom, te dik of te dun zijn en daarom 

worden gedumpt. Maar het gaat evengoed 

om producten die hier worden geteeld 

maar vernietigd worden om de prijzen niet 

te laten kelderen. Het gaat om vervaldata 

maar ook de producten die in onze 

huishoudens niet worden gegeten omdat ze 

niet mooi meer ogen of omdat er overschot 

van is. Dit leidt er wereldwijd toe dat 1/3 

van het geteelde voedsel verspild wordt, 

terwijl 1 op 9 honger lijdt.

Daarvoor dus een quiz. De onderwerpen  

zijn uiteenlopend en gaan niet enkel 

over noord-zuidthema’s. Groepjes van 

maximum 6 personen kunnen het tegen 

elkaar opnemen.

School O.L.Vrouw van Gaverland, 

St-Elisabethstraat, Maandag 10 november, 

deuren 19.30u, start 20u. 15euro per 

groepje – inschrijven via 

jelle.vanstappen@gmail.com

Vormingplus acti viteiten in Melsele

Het Piano-atelier ontvangt Dmytro Sukhovienko
Een buitenkans: concertpianist Dmytro Sukhovienko speelde op diverse internati onale podia, maar komt ook langs in het Piano-atelier 
van Lode Chaerle in Melsele! Hij speelt werk van Bach, Rachmaninov en Braun. De muziek van deze laatste twee brengt de dreigende 
sfeer van de vooravond van WO I tot bij ons. Organisati e Vormingplus Waas-en-Dender, Koninklijke Piet Stautkring, Cultuurbeleid 
Beveren, Piano-atelier Chaerle
Zondag  23/11 van 15 tot 17u in pianoatelier Lode Chaerle, Gaverlandstraat 171, Melsele

Inlichti ngen en inschrijven voor deze acti viteit op het telnr. 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender of www.vormingplus.be/
waas-en-dender.

KLJ-Melsele heeft 
nieuw lokaal !
Dit lokaal is gelegen achter jeugdhuis 

Djem. Na een grondige renovatie kon KLJ 

het gebouw in gebruik nemen. Op de Foto:

Jonas Janssens stelt zijn leiding ploeg 

voor. Veel succes !
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      1914-18 TEN

      OORLOG

De Groote Oorlog in België

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.

De loopgravenoorlog vanaf 1915

Na de mislukking aan de IJzer verplaatsten 

de Duitsers hun inspanningen naar de 

regio Ieper.  De Engelse verdedigers van 

de Ieperboog hielden stand na bloedige 

gevechten waarop beide kampen zich 

ingroeven aan het Westelijk front. De 

‘bewegingsoorlog’ kwam tot stilstand 

wegens de onderwaterzetting van de 

IJzervlakte en de harde winter van 1914-

1915. Er kwam in de loop van de oorlog 

een loopgravensysteem tot stand met 

houten loopbruggen of passerellen om ´s 

nachts de luister- en observatieposten te 

kunnen bereiken. Met Kerstmis 1914 was 

er op sommige plaatsen enkele uren een 

verbroedering tussen de vijanden, iets wat 

de legerleidingen niet op prijs stelden en 

niet voor herhaling vatbaar was. 

Op 22 april 1915 werden om 17 uur voor 

de eerste maal gasflessen opengedraaid 

door de Duitsers. De Fransen kregen de 

volle laag maar ook de Belgen aan de 

rivier Ieperlee werden niet gespaard. Bij de 

tegenaanval verloren Fransen, Canadezen en 

Belgen veel manschappen.

Koning Albert stond geen offensieve acties 

toe. Toch waren er dagelijks beschietingen, 

schermutselingen en vele ziektegevallen 

zodat er geen dag was zonder doden en 

gewonden.

Soldaat Heirbaut Fideel, 20 jaar, 4de 

Regiment Jagers te voet/4de LD, op 27-

04-1915 in Adinkerke gewond door 

obusscherven, + 28-04-1915 in het Rode 

Kruishospitaal L’ Océan De Panne. Militaire 

begraafplaats Adinkerke, graf 736 d.d.16-

02-1925. Hij woonde op de wijk Schaarbeek 

te Melsele.

De gevaarlijkste sector was in Diksmuide 

aan de IJzer, de linies waren daar op 

enkele tientallen meter van elkaar 

gescheiden. Vanaf april 1915 verdedigde 

het 3de Linieregiment de sector Diksmuide-

Steenstraat Langemark. 

Soldaat Vlegels Jozef, 20 jaar,3de 

Linieregiment/1ste LD, op 29-06-1915 

gekwetst in Diksmuide, + 21-06-1915 in het 

1SH5DA Hospitaal Alveringen . Militaire 

begraafplaats Sint Pieterskerk Oeren 

Oerenstraat, graf 641 d.d. 11-04-1923. Hij 

woonde op de wijk Koolput Melsele.

Soldaat Verté Petrus, 20 jaar, 3de 

Linieregiment/1ste LD, op 09-12-1915 

gekwetst in de Steenstraat te Langemark, 

+ 10-12-1915 in Legerhospitaal Clep 

voortzetting van het Belgian Field Hospital, 

Hoogstade. Begraafplaats: Militaire 

begraafplaats Hoogstade, graf 438 d.d. 

11-12-1915. Hij woonde op de wijk Briel te 

Melsele. In omgeving van de Steenstraat zijn 

ook de gebroeders Van Raemdonck uit Temse 

gesneuveld + 26 03 1917 en daar staat een 

monument voor hen aan de Ieperlee, een 

zijrivier van de IJzer. Ze zijn begraven in de 

crypte van de IJzertoren in Diksmuide als 

symbolen van de Vlaamse Frontstrijd. 

Legerhospitalen waren er niet in 1914 

en grote aantallen gekwetsten werden 

afgevoerd naar Frankrijk en Engeland daar 

het regionaal Hospitaal Veurne de toevloed 

niet aankon. Van de overlevenden van de 

oncomfortabele en lange reis werden eerst 

de soldaten verzorgd die konden terugkeren 

naar het front! In de loop van 1915 werden 

er veldhospitalen opgericht en kan er een 

betere uitrusting, materieel en voeding.

Bij de stabilisatie van frontlinie was de 

Cavalerie belast met bewakingsopdrachten 

over de gehele Belgische frontlijn waarbij 

een dorpsgenoot omkwam.

Soldaat beroepsvrijwilliger Roelants 

Leonard, 23 jaar, ruiter bij het 4de Regiment 

Lansiers van de Cavalerie Divisie, +25-

02-1916 te Diksmuide, overleden door 

een geweerkogel of gekwetst en dezelfde 

dag overleden in het veldhospitaal te 

Alveringen?  Militaire begraafplaats 

Adinkerke Heldenweg, graf363. Hij woonde 

in Melsele. Ver van Melsele staat in Spa een 

monument voor het 4de Regiment Lansiers 

met o.m. de naam van L. Roelants. 

De offensieve acties van de Britten en 

Fransen in Noord-Frankrijk. 

Britten en Fransen trokken troepen 

terug aan de IJzer om offensieve acties 

te ondernemen in Noord-Frankrijk. De 

Belgen moesten de onderbezette stellingen 

bemannen. 

De winter van 1916-17 was nog strenger 

dan de vorige en er ontstond in de 

verschillende legers oorlogsmoeheid in de 

lente en de zomer van 1917. Het offensief 

in Champagne, Chemin-des-Dames, en 

langs de Aisne eiste zoveel slachtoffers nl. 

187.000 Fransen, dat er opstand kwam in 

vele Franse divisies. Soldaten weigerden 

aan te vallen. Bij de Vlamingen was er 

een groeiende ontevredenheid over de 

wantoestanden en de plagerijen in het leger. 

In juni 1917 ontploften rondom Mesen 

de met munitie vol gestouwde tunnels die 

door de Britten waren gegraven. Dit was 

het startsein voor de derde slag om Ieper 

die ontaarde in een reeks lokale gevechten, 

veelal in de modder en eindigde met 

de aanval op Passendale op 10 oktober. 

Daarbij verloor het Britse imperium, 

voor enkele kilometers terreinwinst, 

250.000 soldaten aan doden, gewonden en 

vermisten.

Op 23 juni 1917 kwamen de eerste 

Amerikaanse soldaten in Frankrijk en het 

aantal zou in 1918 oplopen tot 1.800.000 

waardoor het machtsoverwicht in het 

voordeel van de geallieerden wijzigde.

45 jaar Jeugdhuis Djem

Het eerste weekend van november viert Jeugdhuis 

Djem zijn 45-jarig bestaan. Sinds 1969 is Djem een 

vaste waarde in onze gemeente om jongeren de kans te 

bieden zichzelf te amuseren. 

Bij het ochtendgloren werpt de schaduw van de kerk 

een koesterende blik over het jeugdhuis. Zoekend naar 

een laat opgebleven jong leven, maar goed beseffend 

dat Djem garant staat voor engagement en nauwe 

betrokkenheid bij de dorpsgemeenschap. Hoeft het 

te verbazen dat de generatie die net de fakkel in het 

jeugdhuis heeft doorgegeven, intussen zijn intrede 

heeft gemaakt in het bestuur van de vernieuwde 

Dorpsfeesten? Hoeft het te verbazen dat Djem nog 

steeds zijn plaats verdient wanneer ouders ongerust het 

wel en wee van hun nageslacht in het weekend proberen op te sporen via allerlei sociale 

media, maar anderen weten dat ze met de fiets slechts een paar honderden meters of een 

luttele kilometer hun vrienden terugvinden?

Programma feestweekend:

Donderdag 6 november: galareceptie (op uitnodiging)

Vrijdag 7 november: optredens van Arrow Down, Overweight en Bizkit Park

Zaterdag 8 november: ‘Oldskool’ Djemfuif

Zondag 9 november: Familiezoektocht, schattenzoektocht en comedynight met 

Improrlando.

Bij de foto: De trotse nieuwe voorzitter van Jeugdhuis Djem is Pieter-Jan Opgenhaffen.

Musical: Geef ons oorlog 

Drie verenigingen sloegen de handen 
in elkaar: CODE vzw, een producti ehuis 
voor amateurtheater uit Elversele/Temse, 
Het Orkest van de Rode Muizen, een 
klein symfonisch orkest uit Melsele/
Zwijndrecht en [spu:n], een a capella 
groep uit Antwerpen/Kruibeke. Het 
resultaat: een musical! ‘Geef ons oorlog’ 
gaat over de absurditeit van oorlog, 
100 jaar na het begin van de eerste 
wereldoorlog.
Speeldata:
31 okt., 1 en 2 nov.: Beveren
14 nov.: Temse, 15 nov. Zwijndrecht,
22 nov.: Hamme en 27 dec.: Kruibeke
Informati e: www.geefonsoorlog.be of bij 
tel.nr. tel: 03 750 10 00 (CC Ter Vesten) 
of tel.nr. 03 250 49 50 (OC ’t Waaigat, 
Zwijndrecht)

Herfst.

De wolken doen nog even denken aan 

jong dons

ze drijven rustig, pluizig, delicaat,

in waterblauw en wit: 

een wolkenlucht en alles is muziek

Het zal nog lente worden maar niet nu,

wat hier verzamelt, is de stilte voor de 

storm:

Alles is hartstocht, nomaden op vleugels

vonden een notenbalk in de lucht, 

zinderden, vlogen erop af,

kraakten hem met hun kwetterende 

tekens.

Wie hem in de luchten spande, 

verdween,

geen vogel weet waar hij woont

maar alles verdwijnt in de tijd.

Ze zullen vertrekken, ze moeten heen.

Vlieg, zwaluw, ga op trek en kom terug,

Zwaluw, breng ons geluk. 

Toneelvereniging De Kleine Kunst speelt ’t Kapsalon.

Het stuk speelt zich af in een vrouwenkapsalon. Onder de droogkap worden de 

meest uiteenlopende onderwerpen besproken. Lief en leed worden gedeeld.  Het 

is een ontroerend toneelstuk. Er is ook veel humor verwerkt in het stuk. Plaats: 

De Kring, Pastoor Steenssensstraat Beveren. Genummerde inkomkaarten aan 

12 euro via het nummer 03/775 58 92 Datums: 28 en 29 november, 5 en 6 

december  om 20 uur en zondag 7 december om 15 uur. 

Je bent van Melsele 

als je…

Bombardon leest !   
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Hallo allemaal,

Jammer genoeg zit de zomer er nu wel echt op. Hopelijk 

hebben jullie er even hard van genoten als ik.

Om de zomer goed af te sluiten ben ik midden september 

naar de Spaanse hoofdstad Madrid getrokken. Dit keer 

samen met Lynn. Deze trip is zeker voor herhaling vatbaar, 

over enkele jaren. Het openbaar vervoer is daar zoals 

meestal in Spanje ook echt openbaar. En de mensen zijn zeer 

behulpzaam ook al verstaan ze geen letter Engels wat ik raar 

vind voor een wereldstad. 

Toch is er telkens wel iets dat moet mislopen. Het hotel 

was als toegankelijk aangestipt. Wat ook zo was, eenmaal 

binnen. Maar voor je binnen kon, moest je eerst 8 treden 

overbruggen. Er was weliswaar een liftstoeltje voorzien 

maar daar kon ik maar moeilijk op blijven zitten, bovendien 

ging dit stoeltje niet helemaal tot boven. Het personeel was 

heel behulpzaam en ik werd iedere ochtend en avond met 

rolstoel en al gedragen. Een extra plus punt.

Het vliegtuig en mijn rolstoel zijn niet de beste vrienden. 

Dit is nog maar eens gebleken. Mijn rechter achterwiel 

staat paraplu en is niet meer recht te krijgen. SN brussels 

vergoedt gelukkig de schade. Want toen ik de offerte zag 

moest ik toch even slikken en zij ook, denk ik. Maar zolang 

zij betalen, hoor je mij niet.

Na mijn reis is de drukte pas echt begonnen. Er breken 

drukke en cruciale tijden aan voor Onafhankelijk Leven, de 

vzw waar ik mij al jaar en dag voor inzet. 

Zo doen we mee met DURF 2020, en gaan we de komende 

2 maanden in elke provincie tijdens die dagen advies 

uitwisselen, over het persoonlijk assistentie budget, met 

andere mensen met een beperking. Meer over dit initiatief 

vind je terug op volgende website: www.durf2020.be en 

wie interesse heeft is uiteraard welkom op 1 van die dagen. 

Ikzelf ben aanwezig en zal spreken in Antwerpen en Gent.

Op beleidsvlak is het ook heel druk, nu de regering is 

gevormd en we allemaal zullen moeten besparen. Dat is het 

voor ons mensen met een beperking niet anders. Beloftes die 

gemaakt zijn worden niet of nauwelijks nagekomen of een 

paar jaar opgeschoven. Wees maar zeker dat‘Onafhankelijk 

Leven vzw’ hier niet mee gediend zal zijn. De wachtlijsten 

groeien iedere dag en ze blijven maar beweren dat tegen 

2020 iedereen met een zorgvraag zal geholpen zijn. Het gaat 

hier wel over ruim 25000 personen. Ik geloof daar niets van! 

Maar kom de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Nu iets leuker. Onafhankelijk leven doet mee met Music 

for Life! Er worden tal van activiteiten op poten gezet 

door vrijwilligers over heel Vlaanderen. Zo ga ik cupcakes 

bakken en verkopen, jullie kunnen kiezen tussen chocolade, 

amandel en de gewone. Dit voor 2€ en 2,5€ per cupcake.
Je kan ze bestellen bij mij per email: scheltjenslizy@

hotmail.com of je kan langs komen in de maand december 

tijdens het weekend bij beenhouwerij Placide in de 

Vrasenestraat te Beveren. En wie weet ook op Gaverland 

tijdens de kerstdrink van het wijkcomité op 20 dec. De actie 

loopt van 1 tot 27dec.

Ik ga proberen bekende koppen te strikken om zich achter 

onze vzw te scharen, bijvoorbeeld voor een etentje waarop 

geboden kan worden. Of gewoon om een selfie te posten 

met music for life en dit voor Onafhankelijk Leven vzw. Dus 

als jij een bekende persoon bent of iemand kent die dit wel 

ziet zitten, let me know! op scheltjenslizy@hotmail.com.

Bij deze genoeg reclame gemaakt. Nu tot ziens of hoors!!!

Lizy 

Veilig in het verkeer
De laatste ti jd merken we meer en meer op dat 
zwakke weggebruikers zich niet alti jd houden aan het 
geldende verkeersreglement. Niett egenstaande ze deels 
beschermd worden door de wetgever denken zowel 
voetgangers als fi etsers en bromfi etsers te pas en te 
onpas dat het verkeersreglement niet alti jd voor hen van 
toepassing is. Zebrapaden worden genegeerd, fi etsers 
rijden het over alsof ze de mening zijn toegedaan dat ook 
zij hier alti jd voorrang hebben, niet stoppen wanneer de 
dienstdoende politi eman het bevel geeft  dit te moeten 
doen, zijn maar een greep uit de dagelijkse weerkerende 
inbreuken tegen het verkeersreglement. 
Nu de dagen sti laan korter en donkerder worden, 
vermindert de zichtbaarheid van de zwakke 
weggebruikers in het verkeer ook sterk. Het lijkt ons 
dan aangewezen om nog eens enkele regels te herhalen 
waaraan zwakke weggebruikers zich dienen te houden. 
Zowel voor uw als onze veiligheid!

Vooreerst spreekt het voor zich dat opvallen in het 
verkeer van levensbelang is. Niet alleen de verplichte 
fi etsverlichti ng en -refl ectoren dragen hierin bij, ook 
een fl uorescerend hesje zorgt er voor dat u veel sneller 
in het vizier komt van andere weggebruikers. Zelfs een 
opvallende fi etshelm kan hierin geen overbodige luxe zijn. 
Maar niet alleen een correcte technische uitrusti ng is 
van belang om zich veiliger in het verkeer te kunnen 
begeven. Ook de verkeersregels dienen door iedereen 
gerespecteerd te worden. Zo moet je met de fi ets gebruik 
maken van de aanwezige oversteekplaatsen doch let wel 
dat u als fi etser geen voorrang hebt (!). Dus zowel op het 
zebrapad als de fi etsersoversteekplaats dient u voorrang 
te verlenen aan andere weggebruikers indien u de straat 
al fi etsend wil oversteken. Gaat u te voet of  met de 

fi ets aan de hand dan wordt u beschouwd als voetganger 
en moet u het aanwezige zebrapad gebruiken. Op dat 
ogenblik dienen andere weggebruikers u voorrang te 
verlenen mits duidelijk aan te geven dat u wil oversteken 
en hierbij oogcontact maakt.

Een ander heikel punt in het verkeersgedrag van 
vele fi etsers en bromfi etsers is hun houding t.o.v. 
een politi eman wanneer deze het verkeer regelt. Te 
pas en te onpas merken we dat, wanneer ze op een 
afzonderlijke fi etsstrook of fi etspad rijden, het gegeven 
bevel wordt genegeerd en ze hun weg zonder te stoppen 
vervolgen. We wensen toch even aan te sti ppen dat 
bij verkeersregeling door een politi eman de gegeven 
bevelen voor elke weggebruiker gelden. Gemakshalve 
zouden we kunnen stellen dat wanneer u het bevel van 
een politi eman zodanig kunt interpreteren dat u als het 
ware tegen de horizontaal uitgestrekte arm zou oplopen, 
u dient te stoppen totdat anders wordt aangegeven. Al 
te vaak merken we dat zwakke weggebruikers zich hier 
niet aan houden. U begrijpt dat u op deze manier andere 
weggebruikers misschien in een gevaarlijke situati e brengt 
wat uiteraard te vermijden is.
Wij hopen dat zowel groot als klein zich goed bewust mag 
zijn van de gevaren in het verkeer opdat iedereen elke 
dag opnieuw weer veilig thuis geraakt. Onthou hierbij als 
zwakke weggebruiker dat, ook al hebt u voorrang, het 
soms verstandiger is even aan de kant te blijven totdat het 
u veiliger lijkt om de straat over te steken. 

Het verkeersreglement omvat uiteraard veel meer dan 
in dit arti kel wordt aangehaald. Hebt u hieromtrent nog 
vragen, aarzel dan niet en spring even bij ons binnen op 
het wijkbureel in het oude gemeenthuis op het Kerkplein. 
Wij staan u graag te woord.

uw wijkinspecteurs

Hector Van den Branden en Agnes De Cock 
vierden 50 jaar huwelijk. Ze kregen bezoek van de 
burgemeester . Deze gouden huwelijksverjaardag 
werd extra gevierd. Profi ciat  aan de jubilarissen !

Een viergeslacht bij de familie Theo en Liesbeth 
Van Dosselaer-Van Esbroeck.
Op de foto zie je de kleine Elle met haar moeder 
Tati ana. Links heb je grootmoe Marleen Van 
Dosselaer en rechts overgrootmoeder Liesbeth 
Van Esbroeck.

Bombardon, de Melseelse dorpskrant, blijft de 

inwoners van Melsele boeien met haar kijk op het 

heden, het verleden en de toekomst. De medewerkers 

laten vele mensen aan het woord, over hun straat, hun 

vereniging, wijkwerking, hobby en over alles wat 

hen bezig houdt. We tellen zo’n 1000 abonnees en 

we worden gelezen door gemiddeld 3 000 personen. 

Trouwens bij Bombardon is iedereen beroemd. 

En waarom is Bombardon zo geliefd? Tja, omdat 

Bombardon er is voor alle mensen. 

Eerlijke Cadeaudagen

Op zoek naar een eerlijk cadeautje voor de sint, de 
kerst- of nieuwjaarsdagen? Op zaterdag 6 en zondag 
7december toveren de vrijwilligers van de wereldwinkel 
de kapel van OC Boerenpoort, voor de vijfde maal om, 
in een zuiderse sfeer. Het aanbod eerlijke producten uit 
het Zuiden wordt ieder jaar groter: een ruim aanbod van 
dagdagelijkse producten zoals koffi  e, thee, honing tot 
eerlijke wijnen, aangevuld met een extra aanbod speciaal 
voor het eindejaar, waaronder leuke cadeautjes, juwelen, 
boeken, kalenders, kaartjes, agenda’s, geschenkpakkett en, 
pralines… Er zijn verschillende proevertjes voorzien en 
het vrijwilligersteam staat steeds klaar om u te helpen bij 
uw keuze . Wat u ook kiest, één ding is zeker: met zo’n 
geschenk maakt u niet alleen iemand van hier blij, maar 
ook de mensen uit het zuiden die dit product met zorg 
voor u teelden of maakten. Dankzij uw eerlijke aankoop 
hebben zij een menswaardiger leven!
De wijnstand vormt steeds het middelpunt van deze 
cadeaudagen. U kan er grati s wijnen naar keuze proeven, 
en het deskundig advies krijgt u erbij. Ook dit jaar staan 
er 3 verschillende wijnduo’s in promoti e, te koop in een 
mooie geschenkdoos.
Alle geschenken krijgen op de inpakstand grati s een 
feestelijk kleedje, en terwijl u op de pakjes wacht, kan u 
een bezoekje brengen aan de cafetaria in de bijkeuken, 
waar enkel eerlijke lekkernijen en dranken aangeboden 
worden, aan democrati sche prijzen.

De stand van Bond Zonder Naam heeft  er ook zijn vaste 
stek.
De twee cadeaudagen vormen voor de 
wereldwinkelwerking een hoogtepunt en vragen een grote 
inzet van vrijwilligers in de aanloop daar naartoe. Deze 
ploeg is bereid er alles aan te doen opdat u een tevreden 
klant wordt of blijft . Zin om ook deel uit te maken van 
deze vrijwilligersploeg? Graag, laat het weten!
De cadeaudagen van Wereldwinkel Melsele, zaterdag 6 en 
zondag 7 december 
van 10 tot 17:30uur, kapel van OC Boerenpoort, Sint-
Elisabethstraat 31A, Melsele.
Na de geschenkenbeurs kan men steeds een kijkje komen 
nemen in de nieuwe winkel, Dambrugstraat 3 Melsele, op 
woensdag van 9.30 tot 12:30u en van 13:30 tot 16:30u, 
vrijdag van 14:30 tot 17:30u, zaterdag van 9:30 tot 12:30u.
Te volgen op facebook htt ps://www.facebook.com/
wereldwinkel.melsele
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