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Zo leven de Tulpenstraat en de Klaprozenstraat
Je rijdt voorbij de kapel van Gaverland en neemt de tweede straat links, dicht bij de Koolputstraat. Je bent dan in de
Tulpenstraat en om het hoekje ervan heb je de Klaprozenstraat. De twee straten verbergen zich op Gaverland tussen
Beveren en Melsele. Ze horen echter bij Melsele. Dat wordt duidelijk bij de ontmoetingen voor Bombardon. Het zijn rustige
straten die rug aan rug liggen. Er is enkel plaatselijk verkeer al heb je wel aan de noordkant passage van verkeer dat zich
via de Hagewindestraat naar Leurshoek begeeft. Je kan de indruk hebben dat de beide straten met hun inwoners eerder
bij Beveren horen… Niets is minder waar, want de mensen die we spraken voelen zich allemaal van Melsele. Oef, dat is
een opluchting. De vriendelijke mensen met hun buurt zijn immers een verrijking voor Bombardon en voor Melsele. Niet
iedereen konden we bereiken! Het is nog vakantie en mensen genieten van hun reis of een uitstap.

Het record bierbakken stapelen werd gevestigd door Antoon
Somers met 23 bakken. Dat gebeurde op de dorpsfeesten.
Waw! Een massa bezoekers maakten de feesten mee en Ann
Staut werd nieuwe burgemeester. Kijk en geniet mee op pag.5

Livin en Riet Ogiers-Smits (Tulpenstraat)
Livin is afkomstig van Burcht en Riet is geboren in
Zottegem en kwam op haar 12de naar Zwijndrecht en
daarna in Melsele wonen. Voor het raam aan de straatkant
hangt een plaatje: ’t Riet-veld, praktijk Psychotherapie. Dat
vraagt om een woordje uitleg. Binnen komt een heerlijke
geur van versgebakken brood ons tegen. Het werk van
Livin.
Livin: ”Het is heel rustig in de straat; wie hier niet
moet zijn, komt hier niet. Aan de andere kant van de
Tulpenstraat heb je het sluikverkeer naar Leurshoek. In
1983 kwamen we hier wonen. Er stonden toen al enkele
woningen. De buren ken ik heel goed. Je kan er niets aan
misvragen. Elke maandag doe ik mee met de seniorengym

in Beveren. Ik volg nog computerlessen. Zo leer ik heel
wat mensen kennen en elke dag doen we onze wandeling.
Samen met enkele buren gaan we al eens naar een
voorstelling in Ter Vesten.
Riet: “We hebben twee dochters en 5 kleinkinderen. We
hangen met onze buurt zowat tussen Melsele en Beveren.
Ik voel me van Melsele. Het is hier goed wonen. Onze 2
dochters konden zelfs op straat spelen. We vangen ook
onze kleinkinderen op als dat nodig is. Vanuit mijn praktijk
ervaar ik dat er in veel gevallen geen grootouders meer
beschikbaar zijn die de kleinkinderen opvangen. Die zijn
zelf nog heel actief en met het systeem van langer moeten
werken… Dat zorgt voor heel wat spanningen in jonge
gezinnen, vooral tijdens de vakantiemaanden. Ik volgde
op latere leeftijd een opleiding als psychotherapeute en
heb hier mijn praktijk. Dat was mijn levensdroom. Ik volg
nog regelmatig bijscholing. Mijn praktijk heet ‘t Riet-veld.
De naam komt deels voort uit mijn naam, maar ook van
een rietveld dat hier in vroegere tijden geweest is. Ik
behandel de meest uiteenlopende klachten: depressies,
angstklachten, relatieproblemen, stress, burn-out, rouwen verliesverwerking, verslavingsproblemen… Via dokters
worden mensen naar mij doorverwezen. Als vrijwilligster
werk in mee bij Tejo (Therapeuten voor Jongeren) in
Antwerpen waar jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis
terecht kunnen voor begeleiding. Er klopt iets niet met
onze samenleving als alles draait om steeds meer en om
winst… Veel kinderen en jongeren zijn daar het slachtoffer
van.”

Melsele bezit vier orgels. Dat is uniek in Vlaanderen. Komt
daarbij dat het orgel in de parochiekerk één van de betere
orgels is in Vlaanderen. De kapel van Gaverland bezit een
prachtig Spaans orgel. (foto) Om trots op te zijn. Willy
Vriesacker, jarenlang koster-organist in Melsele, vertelt
heel gepassioneerd over zijn liefde voor deze prachtige
muziekinstrumenten. Hiermee kondigt Bombardon ook de
orgelconcerten aan die er de komende weken te beluisteren
zijn. We mogen Melsele terecht ‘Het Orgeldorp van
Vlaanderen’ noemen. Lees hierover op pag. 6
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Eveline Lambrechts (Klaprozenstraat)

Marie-Thérèse Claus (Tulpenstraat)
“In 1992 zijn Richard en ik hier komen wonen. We kochten
de grond in 1982. Dat was hier een stuk weiland. Het
is een heel goeie buurt. De jaren die we hier woonden
waren de gelukkigste van ons leven. Ik heb hier een goed
gevoel en ik ken veel mensen, eigenlijk ken ik iedereen
uit de straat en heb met veel mensen een goede babbel.“
Marie-Thérèse somt voor de vuist weg een tiental namen
van buurtmensen op… te veel om allemaal in Bombardon
te zetten. Daarvoor komen we bladzijden tekort. “Ik voel
me echt van Melsele en dat komt ook wel door onze
bakkerij (Bakkerij Suy) die we op Gaverland hadden. Maar
die bladzijde is omgeslagen.

“’t Is hier een mooie buurt: gezellig, rustig en goed. Ik
heb met veel buren een babbeltje. Nee, een wijkcomité
is er niet. We wonen hier sinds 2011. In de vakantie
liep door het fietswegeltje, naast ons huis, een
fietszoektocht van de gemeente Beveren. Ik hoorde
de fietsers roepen: ‘Ja, hier is dat hondenwippertje’.
(schommel) Het is langs hier!’ De paaltjes bij het
uitkomen van de fietswegel heeft de gemeente
wat wijder uiteen geplaatst zodat ook fietskarren
gemakkelijk door kunnen. Het speelpleintje in de buurt
zorgt soms voor overlast. Vooral jonge mensen die na
tien uur nog luidruchtig aanwezig zijn. We hebben 2
kinderen, een jongen van 3 jaar en nog een baby van
7 maanden. Ik kom uit Zwijndrecht en mijn man uit de
Keizer Karelstraat. Ik ben wel blij dat ik in september
terug naar mijn klas kan om les te geven. Het verlof is
goed geweest.“
Lees verder op pag.2
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Henri en Cecile Van Dam-Vergauwen (Klaprozenstraat)
Henri: “Ik kom van Tijskenshoek en mijn echtgenote uit de A.V.Puymbroecklaan. Na ons
huwelijk, 44 jaar geleden, gingen we inwonen bij de ouders van Cecile. In 1975 zijn we in
de Schuttershofstraat gaan wonen en een jaar later werd daar onze zoon Peter geboren.”
Cecile: “Ja, bij ons thuis mochten we niet bewegen of je hoorde het bed kraken.(lacht)
Hier is het echt een rustige buurt. Het verkeer is enkel van mensen die hier wonen. We
slapen met de ramen open.”
Henri: ”Onze buren doen aan huizenruil. We houden de sleutel bij en ik ben er dan
om een handje toe te steken als er hulp nodig is. Bij de overburen geef ik de bloemen
water als ze op reis zijn. Ik hou dan een oogje in ’t zeil. Kijk, mijn handen zijn als grote
schoppen. Ik heb nochtans altijd bureauwerk gedaan (lacht). Eerst bij brouwerij Haecht
en nadien 30 jaar bij Bayer in Kallo.”
Cecile: “Ik veeg al eens de goot mee bij de buren. ’t Moet proper zijn hé. Henri legt het
graag uit. Hij spreekt iedereen aan.”
Henri: “De kleine kinderen uit de straat… ze groeien nu uit en gaan samen wonen of
alleen… We voelen ons echte Melselenaren.“
Cecile: ”Voor het winkelen zijn we op Beveren gericht. maar ik voel me echt van
Melsele.”

Paul Van Dosselaer en Anne Clement (Klaprozenstraat)
Paul en Anne geven beiden les in het middelbaar. Anne geeft Engels aan leerlingen
van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, waar ze van afkomstig is. Paul geeft
Engels en Nederlands in Beveren, Sint-Maarten Bovenschool. In de jaren tachtig
bouwden ze hun huis in de Klaprozenstraat en hun tuin, een oase van groen, grenst
aan het grondgebied Beveren. Er liggen planken in het gras, want Paul is een atelier
aan het bouwen waar hij zijn hobby (ornamentiek en houtsnijwerk van onder andere
meubels) verder wil beoefenen. Anne en Paul hebben het goed in Melsele en hun
drie zonen Jef, Tuur en Rik gingen hier naar de lagere school O.-L.-V. van Gaverland.
De kinderen speelden altijd in de wijk en gingen jaren gezamenlijk met de fietspool
naar school. Onder leiding van de populaire meester Sidon werd een groep van twintig
leerlingen elke dag veilig en wel met de fiets op school afgeleverd. Anne herinnert
zich hoe meester Sidon steeds aan het wegeltje met de ezel stond te wachten. En
toen hij op pensioen ging, hingen alle ouders van de fietspool over het hele traject
ballonnen en werd meester Sidon door meester Koen opgewacht met een bakfiets en
een heuse bombardon. Tuur herinnert zich nog goed de boeiende lessen van meester
Sidon. Vooral de kip ‘Vaklavien’, die af en toe een plaats kreeg in het klaslokaal van de
meester, staat in zijn geheugen gegrift. Sinds twee jaar speelt Tuur in een coverband
‘33 Brook Band’. Ze brengen vooral pop en folk met zang, viool, mandoline, gitaar, bas,
drum en blaasinstrumenten. Je kan ze vinden op onze facebookpagina.

Jo en Miranda Smet-Vermeulen (Klaprozenstraat)
Eric D’Hooge en Marina Van Bunder (Klaprozenstraat)
Eric en Marina wonen al 33 jaar in de straat. Hun huis en de tuin zijn een juweeltje, wat
de verdienste is van Eric. Ze wonen een beetje aan het einde van Melsele, want achter
hun hof begint Beveren. Eric is afkomstig van de Kalishoekstraat. Marina is afkomstig van
Doel. Vroeger ging Marina regelmatig sporten in de Kadans en Sabot maar nu is vooral
fietsen de grootste hobby. ’s Vrijdags past ze op de kleinkindjes, haar 2 oogappels. Eric
fietst bij WTC Blijf jong. Hij doet elk jaar mee met Meilsen koers die hij al eens won of
meerdere keren op de tweede plaats beëindigde. Dat is altijd ambiance! In de buurt
woont een verscheidenheid aan mensen, niet direct van Melsele afkomstig. De buren
lopen mekaars deur niet plat maar ze zijn er voor elkaar als het nodig is. Met de buren
Chris en Annemie wordt veel gekaart tot in de late uurtjes. Van de ‘kaartpot’ wordt
dan ‘op stap’ gegaan. De naaste buren, Peter en Josepha, houden een oogje in ’t zeil
als Eric en Marina met vakantie zijn, en zij doen dat ook op hun beurt bij hen. Er is een
goede verstandhouding en iedereen is vriendelijk en gedienstig. De meeste bewoners
hebben al kleinkindjes. Dat verjongt de wijk opnieuw. De leeftijden van de kleinkinderen
variëren zoals destijds met de eigen kinderen. Dat houdt de wijk jong!

Geschiedenis Tulpenstraat en Klaprozenstraat
De Tulpenstraat en Klaprozenstraat maken deel uit van de wijk ten zuiden van de
Gaverlandstraat. Beiden straten grenzen aan de gemeentegrens met Beveren.
Beide straten hebben bekende bloemennamen gekregen, zoals ook andere straten in de
omgeving. Men spreekt dan ook van de blommekeswijk.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004) en Wikipedia.
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Jo en Miranda wonen bijna dertig jaar in de straat. Tien jaar eerder wandelden ze af
en toe door de pas aangelegde straten van de wijk. Toen stond er in de Tulpenstraat
één huis. De Klaprozenstraat was de schoonste van de twee. Later kochten ze er hun
droomhuis. De plek is bovendien goed gelegen tussen beide scholen waar Jo en
Miranda les geven. Miranda: ” We hebben een goede band met de buren. Langs een
poortje in de haag gingen onze kinderen afwisselend bij elkaar in de tuin spelen. Ze
organiseerden jaarlijks zelfs een zomer-kinderfeest. Met onze naaste buren, Toon en
Tine, komen we nog jaarlijks bijeen, ook al zijn de kinderen het huis uit. We wandelen
of fietsen veel met Bart, onze zoon met een beperking. Alle buren zijn heel attentvol.
Voor onze jonge hond, die we aan het opleiden zijn, krijgen we veel raad van de
buren.” Jo: ”Een hond opent de mond. (lacht) Met drie gezinnen uit onze straat
hebben we ‘De Klaproos’ opgericht. (Een voorziening voor mensen met een beperking)
Richard Timmerman, Greet Schatteman, Monique Waem, Ronald Vermeylen en wijzelf
met daarbij Roger De Paep en Christiane Verstraeten uit de Brielstraat waren de
initiatiefnemers van het eerste uur. Omdat onze kinderen niet konden opgenomen
worden in De Bron, zijn we zelf met een initiatief gestart. Richard had ervaring en
kennis om zoiets op te starten. Dat is niet simpel. We hebben dan ook veel te danken
aan Richard. We konden een aangepast huis huren op het Viergemeet van Dr. Smet,
gynaecoloog uit Beveren. In 2000 zijn we daar definitief met de opvang gestart. Miranda:
Miek en Roel zongen een liedje over de klaproos; een bloem erg broos en breekbaar.
Als je haar laat staan is ze echter heel sterk. Dat liedje sprak ons erg aan. Bij de opening
van onze nieuwbouw in Kallo kwamen Miek en Roel het liedje zingen. De bewoners
van De Klaproos noemen we wel eens ‘onze klaproosjes’. Je moet hen in hun eigen
omgeving laten… Die bloem, als symbool, werd de naam van ons project. Neen,neen,
onze straatnaam heeft met die naamgeving niets te maken, zoals velen wel eens
denken. De Klaproos is ons vierde kind geworden en we zijn er heel gelukkig mee.” De
foto voor Bombardon wordt in de mooie tuin genomen. “Kijk,” wijst Jo,” hier in de haag
is een doorgeefluik tot bij de buren. Dat is praktisch en leuk voor een babbeltje.”
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Leegte
Dit is een foto genomen vanuit de Vuurkruisenlaan in Beveren. Op
de achtergrond: de OCMW-gebouwen. Op de voorgrond: dat wat er
niet meer is, de oude Sint-Annakliniek.
Een desolate aanblik is het zeker. Op het middenplan staat een
grijper klaar om nog een bordje beton te vreten. Naderhand zal daar
een zorgvuldig geëffende vlakte ontstaan, klaar voor herbesteding.
Het nieuwe ziekenhuis dat er een beetje verderop al staat, hebben
we met enig enthousiasme “ingewuifd” in maart. Het oude kan
nu “uitgewuifd”: het is geschiedenis geworden en zal ongetwijfeld
al snel “verre geschiedenis” zijn, weggezonken onder de nieuwe
bestemming: er komt een toegangsweg naar de parkeergarage, een
open groene ruimte met wandelpaden naar de buren (Grootenbosch
en De Beuken) en een groot dakterras om te verpozen. Hoe het er
echt uit zal zien, zullen we later weten. Zorg voor volgend jaar.
Hoe de oude Sint-Annakliniek in ons geheugen zit, is eigenlijk heel
divers en persoonlijk. Veel inwoners van Beveren en omstreken
zijn er gepasseerd, hebben er geneeskundige zorgen ondergaan, beleefden er het drama van een
overlijden of het blijspel van een geboorte. Grosso modo overspannen die ervaringen een eeuw.
Waarin onze opvattingen niet weinig veranderd zijn. Van de paternalistische instelling uit vroeger
tijden naar democratie: het is geen peulschil.
Toen de eerste operatie in de kliniek gebeurde (in september 1927 door dokter De Paep die
de drijvende kracht was achter het ontstaan van het operatiekwartier, gebeurde dat nog in het
toenmalige kloostergebouw van de “zusters van de kliniek” zoals men de nonnen van Vincentius a
Paolo toen benoemde. Niet zonder warmte en affectie. Ze werden zeer gewaardeerd.
Zij waren in Beveren sinds 1844, speciaal gesticht om de dienst in het pas opgerichte “hospitaal” te
verzekeren. De situatie op sociaal gebied was schrijnend. Veel mensen waren straatarm en dakloos.
Ze konden geen kant op, zeker als ze oud werden en ziek. Voor zulke mensen was het hospitaal
bedoeld. Het initiatief om het op te richten ging uit van de toenmalige pastoor Joannes Cools. Het
werd zijn levenswerk.
In het eeuwige gepeiger om aan fondsen te geraken voor deze vorm van armenzorg kwam de
redding van de toenmalige burgemeester Everaert die in 1854 overleed en bij testament een riante
erfenis deed toekomen aan de stichting.
Als je de evolutie van de ziekenzorg zo van nabij bekijkt kom je telkens van die sociaal bewogen

mensen tegen met een grote gedrevenheid in zich. Soms kennen we hun naam maar lang niet altijd.
Dat zie ik ook als ik met enige verbeelding naar het braakland kijk op het terrein van de SintAnnakliniek: de kracht, om niet te zeggen de onverschrokkenheid van wie haar ooit vorm gaf, niet
zozeer in stenen dan in zorg. Al die stille maar ook heftige energie van wie daar werkte, deed wat
gedaan moest worden en ten dienste stond. En dat wist te omranden met zoiets als opgewekte
menslievendheid.
En het lijden. Dat van wie het moest ondergaan, de vreugde van wie er uit opstond, de vele
gezichten van bestaan en onbestaan. De stress. En de hoop.
Als het allemaal omgezet kon worden in klank zou je het verdwenen gebouw zijn levenslied horen
zingen, ver boven zijn muren uit, En veel mensen zouden er hun eigen levensliedje in ontdekken in
de vorm van een geboortekreet. De hunne.
Zo om en bij de jaren ‘50 toen het thuisbevallen uit de mode raakte, kozen veel vrouwen voor SintAnna als materniteit. Ook in Melsele. Wie niet thuis, meestal met “Celineke” als vroedvrouw, werd
geboren, werd in de kliniek op de wereld gezet (overigens ook vaak -tot in 1978- met Celineke als
vroedvrouw en met begeleidende dokter bereikbaar, “voor als het mis zou gaan”.
Het gevoel dat je in goede handen was...
En nu wordt het daar dus groen.

Waarom zijn jullie moeten stoppen?
We waren -en zijn nog steeds- een vzw, dus het organisatorische kader was zeker in
orde. Maar onze ruimte voldeed niet aan de normen voor een evenementenruimte.
Daar kwamen we helaas pas later achter. We hadden dan geen goedkeuring meer van de
plaatselijke overheid om er evenementen in te laten doorgaan. We hebben sinds 2012 en
nu nog wel af en toe op andere locaties, onder andere op ‘Meilsen Opgetalloord’ en in
‘De Smoutpot’, evenementen georganiseerd, maar dat gaf ons en de bezoekers toch niet
dat unieke ‘Kunstlabaarg-gevoel’. De sfeer van evenementen is wat eigen aan de locatie
op de boerderij.
Wat is er veranderd aan de schuur? En hebben jullie nu de zegen van de brandweer?
We hebben in diezelfde schuur een ander compartiment ingenomen. Eéntje dat van
nature, onder andere door een stenen plafond, al meer brandwerende eigenschappen
heeft. Het is meteen heel grondig gebeurd. Er is onder andere een deftig sanitair
ondergebracht, een podiumruimte, backstage, bar én zelfs een keukentje. We danken
hierbij zeker de ouders D’Hollander en toneelgroep Reinaert voor hun financiële steun. Zij
zullen de zaal gebruiken als repetitieruimte. Ook een woord van dank aan de brandweer
van Beveren voor de constructieve samenwerking naar een mooi en veilig resultaat.

Opnieuw een Kunstlabaarg
Het is een tijdje stil geweest rond Kunstlabaarg, het kunstenproject van een groep
jonge Melselenaars in de schuur van de familie D’Hollander in de Hennenneststraat. Er
waren problemen met brandveiligheid, en daar moest heel wat voor gebeuren. Maar
binnenkort rollen ze er weer terug in, de Kunstlabaargers. Roel D’Hollander, een van de
initiatiefnemers geeft tekst en uitleg.
Misschien eerst even kort over de geschiedenis van Kunstlabaarg, ter herinnering voor
wie vorige artikels niet las: wanneer zijn jullie begonnen, wie was dat juist en wat was
de bedoeling?
Kunstlabaarg is begonnen als een groep Chirovrienden met liefde voor kunst en cultuur
en zin om daaromtrent een podium op te zetten voor - als het kan plaatselijke - artiesten
die het jeugdhuiscircuit voorbij zijn, maar nog naast de aandacht van de cultuurcentra
vallen.
We begonnen op 12 januari 2008 met een kerstboomverbranding mét filmvertoning.
Met de opbrengst daarvan konden we een vrijstaande ruimte van de schuur van
familie D’Hollander in de Hennenneststraat (Korenheie) opknappen tot polyvalente
evenementenruimte.
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Wat is de eerste activiteit? En wat zijn jullie verdere plannen?
We gaan verder op het gekende elan. Op 17 september nemen we de doorstart met om
15u in de namiddag creatieve workshops voor kinderen vanaf 5 jaar. We Zijn Er Eens Mee
Buiten komt om 17u paëlla maken. Om 20u bestijgt stand-up-magiër Tim Oelbrandt het
podium, en om 21u vult de Kempische latin/afro/blues-band Veston de dansvloer. Daarna
bieden we nog dansbare nazorg met feestelijke muziek door DJ Plaatkameraad. Iedereen
is welkom! De toegang is gratis.
Op 29 november staat ook al een optreden van Baneran (muziekproject met Guido
Kersschot, Fabian Fab Franssens en Joke Ivens) op de agenda.
Wie zit er nog in de ploeg? Zijn er vrouwen bij?
De ploeg bestaat uit Dries, Nelis en Roel D’Hollander, Jeroen Kersschot en Liese Stuer. Die
laatste is trouwens een zeer verfijnde creatieve denker en doener (zie affiche).
Hebben jullie contact met de jeugddienst of de cultuurdienst van de gemeente Beveren
voor steun of advies?
We werkten in het verleden al samen met de cultuurdienst van Beveren. Voor hun
programma van het tweejaarlijkse ‘kunstenfestival’ Tournée Générale, organiseerden wij
op onze locatie muziek en expo. We staan zeker open voor nieuwe samenwerking in de
toekomst.
Veel succes met jullie nieuwe start!
(AR)
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22 mei 2016: Melselenaars lopen de marathon in Kopenhagen

De gemeenteraad
21 juni
- Acht sportclubs krijgen een topsportsubsidie van de
gemeente. In onze gemeente zijn dat basketbalclub Basics
Melsele (60.000 euro) en de Svelta Dames (2.500 euro). Ook
de fusieploeg Asterix AVO Beveren (98.000 euro) deelt in
de prijzen. Het vroegere Avo Melsele is immers samen met
Asterix Kieldrecht een nieuwe ploeg gestart.
- Het gemeentebestuur heeft haar akkoord met
spoorweguitbater Infrabel laten goedkeuren op
de gemeenteraad. Daardoor zullen een aantal
spoorwegovergangen sluiten. In Melsele hebben we er in de
Pauwstraat, Spoorweglaan, Appelstraat en Gentstraat. De
verwachting is dat er minstens 2 van zullen sluiten.
26 juli
- De paden in de Laurierstraat en Lavendelstraat worden
heraangelegd. De kostprijs bedraagt 48.124 euro.

Collegezittingen gemeente
Beveren
Met zessen waren ze, de marathonlopers.
Sommigen wonen of woonden in Melsele, fietsen
er of spelen volleybal. Deze keer gingen ze ‘het’
doen in Kopenhagen, Denemarken. Tweeënveertig
kilometer en honderdvijfennegentig meter lopen
om precies te zijn. Ze startten met zessen en
hebben het allemaal gehaald. En ze werden door
het thuisfront massaal en nauwkeurig gevolgd via
een app. Een loopje van ongeveer vier uur tijdens
onverwacht warme temperaturen. Hoe doe je dat,
een halve werkdag lopen, en waarom? We vragen
het aan Inge Van Havere, lid van de fietsploeg
Kadans Ladies en volleybalploeg VC Meilsen, die
de marathon al eerder liep in Antwerpen.
‘Samen met Jan Blommaert, Leen Lemmens, Wim
Stoop, Tom De Rijck en Thomas Lambers trainden
we maanden aan een stuk. Maanden waarin
kledij, voeding, schema’s en reisdetails plots een
belangrijke rol kregen en waarin veel tijd nuttig werd
besteed aan kilometers trainen. De havermout en
pasta komen de laatste weken veel op tafel en je
hoopt dat je niet geblesseerd raakt,’ zegt Inge, ‘want
anders dan in Antwerpen is hier ook het vliegticket
en hotel betaald. Je denkt zelfs na over de meest
banale dingen. Sommigen deden hun loopschoenen
aan op het vliegtuig om er zeker van te zijn dat ze
hun bestemming bereikten.’
En dan is het zover. ‘Je staat op om zes uur, want

je moet twee uur voor de start eten en vervolgens
je rugnummer ophalen. Om half tien start je dan
eindelijk. Je loopt in het begin samen, maar na een
tijd loopt iedereen zijn eigen tempo. Je ziet heel
Kopenhagen op een dag terwijl je loopt, een heel
mooie stad. De eerste dertig kilometers gaan goed,
maar dan treedt verzuring op en loop je verder met
je hoofd, niet meer met de benen. De zon schijnt
onverwacht hard, je zoekt schaduwplekjes op of
loopt onder douches door, je drinkt en eet aan de
bevoorradingposten, je loopt en hoopt het te halen.
En als je dan de eindmeet haalt, ben je euforisch,
emotioneel ook en staan je zintuigen tien keer meer
open dan normaal. De liters water die je de dagen
voordien dronk mogen nu eindelijk afgewisseld
worden met een Deens biertje (dat volgens het etiket
gebrouwen werd in België) en rust. Als extra beloning
bezoeken we de fabriek van Carlsberg de dag erna.
Een aanrader, echt doen als je de kans krijgt.’
‘De marathon lopen is een ervaring, een uitdaging
die je aangaat, je grenzen verleggen. En de
verwachtingen, die werden ingelost.’ En volgen er
nog? ‘Misschien volgend jaar in Rotterdam.’ Inge is
duidelijk nog niet uitgelopen. Proficiat aan alle zes!

Foto: van links naar rechts
Wim Stoop, Tom De Rijck, Leen Lemmens, Thomas
Lambers, Inge Van Havere en Jan Blommaert

30 mei
- Het college gaat akkoord met de realisatie van een
nieuwe zone 30 in de Rudolf Esserstraat. Daarvoor zullen
gepersonaliseerde verkeersborden worden geplaatst.
6 juni
- De gemeente Beveren gaat actief worden op de sociale
media. Er zal een facebookpagina, LinkedIn-account en
Instragamprofiel worden aangemaakt. Op een YouTubekanaal zal de gemeente het beschikbare videomateriaal
wereldkundig maken.
- Er komen 2 voetbalvelden in de KMO-zone Doornpark
in Beveren. De sportzone in Beveren barst immers uit zijn
voegen. De kostprijs bedraagt 20.000 euro.
13 juni
- Het college gaat niet in op de vraag om een parkeerplaats
op het Melseelse kerkplein op te offeren voor een
fietsenstalling. Er wordt verwezen naar de kerk waar er
plaats genoeg zou zijn. Dat wordt verder onderzocht.
- De knip tussen de Oude-Beewegstraat en de
Gaverlandstraat blijft. Na een afweging van alle pro’s en
contra’s behoudt het schepencollege haar standpunt.
12 juli
- De bouwpercelen aan de Berghoekwegel worden te koop
aangeboden. Kavels onder 300m² worden verkocht aan
280euro per vierkante meter. Die boven 300m² worden
verkocht aan 280euro voor de eerste 300m² en aan 240euro
per vierkante meter daarboven.

Het Melseels dialect; grappig en sappig
Boerderijvakantie
Ze gaun een week fietsen nar olland en ofdak in die
week de biësten wa in doëg wil aun en de tomatten in
de sieir wa wauter kan geven. Vanagen dak da wil! De
boerderij bestauduit zes kiekes, een piel, twië katten,
een sieir en ne gulegroëten of. Volledig omgeven deur
maïsveilden (van andere boeren): over de straut, links
van denof en aun den achterkant.
’t Is nog vroeg en stil in turp. Op mijn tijdelek
boerderijken roepen de kiekes al daddulder eten bekan
op is. Die moeten nog evekes wachten want de katten
zitten opgesloten va giesterauved. Ik laut de katten
vrij, vul ulder bakske mee korrelkes en geef ze proper
wouter. Molleken, zoe iët de zwarte kat, kom wa frullen
roond mijn biënen en de Sokkie, das de zwarte kat
mee witte poetsjes (sokskes) begint sebiet aun eur
ontbijt.
Den den of op! ’t Gas lig nat. Ik trek mijn schoenen
uit want ik wil den dau tussen mijn tiënen voelen.
Das pecies lankleen! Zaulig zoe ne vredigstillen
zomermared! De momeint om guul diep ausem
taulen. En dèn die blommen diek passeer en die
kleuren! Wannen overvloed! Roëskes, floksen,
orteinsias, blauklokskes en nog intelboare sorten
woar dak dennaum nie va ken. En een guul paark vol
mee zonneblommen. Aun de kiekenbocht duuk mijn
schoenen terug aun, ge wit mar noët woardagge in
trapt. De kiekes krijgen ulder baksken maïs wardasse
recht op ein. Op den neist zit er iën mar die verschiet
asse mij ziet, ze kaukel wa en ze gaut deur. Eur aa
is nog warem. Ik pak het mee en ik beloof eur, asser
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alledaugen ientsje leigt, dak den veur eur bauzinneken
ne keek zal bakken. Da eesse nie verstaun want ik
von mar alloveranderdag een aa. Aun den achterkant
van de kiekenbocht, staut den dreenkbak. Ik zien nog
zjuust dat die piel eur zit te follen in da wauter. Ik spel
eur de les, datta dreenkwauter is en dasse moet gau
zwemmen in eure vijver. Ik spoel dien bak uit en vul
em terug mee proper wauter.
De maïsveilden liggen dichtbij. Ze ziender minder
doonker uit want de maïs is nie goe gelukt van de
joar. De kanten staun wa mauger. Da mokt da veild
wa minder dreigend veur de veurbijgangers. Mar veur
de rest istier zaulig!En ik paas imijnagen: wa zittekik
nau nar tzuide van Frankrijk te rijn om doar op een
romanties boerderijken een verlofweek te passeren,
swinst datier eveschoën en evestil is. ’t Verschil is
dagge op vakantie nie zelf dien of moet oonderaun
zeker? En ies weg, verrumt de giëst.
Vanagen: natuurlijk
Een piel: een eend
Ne gulegroëten of: een heel grote tuin of erf
Bekan: bijna
Giesterauved: gisterenavond
Frullen: aaien, vleien
Tgas: het gras
Den dau: de dauw
Kiekenbocht: kippenren
Alloveranderdag: om de andere dag
Follen: zich zitten ronddraaien
Ik paas imijnagen: ik denk bij mezelf
Swinst: terwijl

Wijkkapel Kalishoek
gerenoveerd
Het kapelletje op de hoek van de Kloetstraat,
Bergmolenstraat en Kalishoekstraat werd
hersteld. De werken aan het dak werden
in april uitgevoerd en betaald door de vzw
Parochiale Werken voor 7.800 euro. De kapel
werd gebouwd met giften van acties in Luik,
uit solidariteit met deze buurt die te lijden
had door de overstromingen in 1953. Ze
werd ingezegend op 18 oktober 1953, tevens
t.g.v. het honderdjarig bestaan van de MariaCongregatie Melsele. Het kapelletje heeft bij
de heraanleg van de straat een betegeling en
zitbanken gekregen. Voor de Pokémonjagers
onder ons: dit is een Pokéstop.
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Dorpsfeest
kleurt
Melsele

met Ann Staut als
burgemeester!
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48 jaar orgelconcerten in Melsele

Het Spaans orgel in de kapel van Gaverland

In de aanloop naar 50 jaar orgelconcerten in Melsele, had
Bombardon een gesprek met één van de bezielers, Willy
Vriesacker. Willy bespeelde als koster-organist, jarenlang
de twee orgels in de kerk en het ‘historisch Spaans orgel’
in de kapel van Gaverland. De orgelconcerten in Melsele
kennen grote bijval, bij organisten en muziekliefhebbers,
zelfs ver buiten onze gemeente. Bekende organisten werden
uitgenodigd om een concert te geven. Orgelmuziek is geen
lichte muziek. Je moet er van houden, of leren ervan te
houden. De liefde voor dit instrument is iets wat organisten
delen. Dat voel je aan de bezieling waarmee ze de klavieren
beroeren. Willy, als minnaar en kenner van orgelmuziek,
vertelt met veel enthousiasme wat er zo speciaal aan is.
Willy: “We zijn inderdaad reeds geruime tijd bezig, ons
50-jarig jubileum wordt uitgebreid gevierd in 2018, het
jaar dat de 50ste editie van de orgelcyclus zal plaatsvinden.
Eén van de medestichters van Orgelcomité Melsele vzw,
Oscar De Boitselier, maakt nog steeds actief deel uit
van ons bestuur. Op die manier werd er al die jaren over
gewaakt dat de originele waarden en doelstellingen van de
orgelvriendenvereniging steeds werden nageleefd. Al onze
voorgangers en ook het huidige team houden een traditie in
stand, die gebaseerd is op volgende kernwoorden: kwaliteit,
regelmaat, vriendschap, sociaal contact, …. Alle “groten”
uit de orgelwereld speelden ooit wel eens een concert in
Melsele, dat hebben we te danken aan onze goede contacten

met de kathedraal van Antwerpen, via onze muzikale
adviseur, de titularis-organist van de kathedraal. Momenteel
is dat Peter Van de Velde. Zijn voorganger was Stanislas
Deriemaeker. De orgelconcerten Melsele kan je ‘speciaal’
noemen om diverse redenen. Een dorp als Melsele, dat
over één van de betere orgels van Vlaanderen beschikt,
dat tegelijk een uniek historisch Spaans orgel huisvest en
daarnaast nog enkele andere orgels ter beschikking heeft,
dat is op zich reeds bijzonder. Daarnaast zijn we er trots
op dat het gemiddelde aantal toehoorders tijdens onze
concerten heel hoog ligt. Iets wat soortgelijke verenigingen
ons benijden. Een geheim of een specifiek concept is daar
niet voor, de verklaring lijkt ons hier het onwaarschijnlijke
niveau van de concerten en de fantastische en ondertussen
vriendschappelijke sfeer die er heerst tijdens de receptie
na onze concerten. Reeds vele jaren kunnen wij voor die
recepties een beroep doen op de schitterende medewerking
van KWB Melsele.
Er wordt op drie verschillende orgels gespeeld. Zoals
hiervóór reeds aangehaald, zou Melsele effectief de titel
‘Orgeldorp van Vlaanderen’ mogen krijgen. Dat er in grotere
steden orgelcycli plaatsvinden waarbij verschillende orgels
aan bod komen, is niet uitzonderlijk. Het feit dat een dorp
als Melsele zo’n divers aanbod kan aanbieden, is wel heel
uniek. We hebben het geluk dat we over diverse types van
orgels beschikken. In de thuiskerk van de vereniging staat
een ‘de la Haye-orgel’ dat mits enkele grondige ingrepen
in de loop van de geschiedenis een enorm veelzijdig
instrument is geworden. Alle stijlperiodes kunnen op dat
instrument gebracht worden. Een zevental jaren geleden
kocht onze vereniging een ‘Flentrop-kistorgel’ aan, wat
de mogelijkheden nog enorm heeft uitgebreid. Daarnaast
bevindt zich in de kapel van Gaverland een ‘historisch
Spaans orgel’, dat regelmatig bezocht wordt door
internationale orgeldocenten. Ten slotte bevindt er zich in
het OC Boerenpoort nog een ‘romantisch Schyven-orgel’.
Ook daar vond reeds een concert plaats in het kader van
onze orgelcyclus. Momenteel dus vier kwalitatieve orgels in
Melsele!
De vereniging werd gesticht door Oscar De Boitselier,
Stanislas Deriemaeker en wijlen pastoor Antoon Sabot.
Het idee ontstond naar aanleiding van een grondige en
geslaagde restauratie die in 1969 door orgelbouwer De
Graaf uit Nederland werd voltooid. De drie stichters

lieten zich destijds omringen door een aantal enthousiaste
orgelvrienden, voornamelijk mensen uit Melsele. Het is op
diezelfde basis dat het huidige bestuur nog steeds met veel
bezieling deze fantastische orgeltraditie verder zet.
Elk van de vier concerten is zeker toegankelijk voor een
zogenaamde ‘orgelleek’. Het eerste concert op het historisch
Spaans orgel is een uitzonderlijke belevenis. Dat instrument
heeft een heel uitgebreid klankenpallet waarbij zachte
intieme werken worden afgewisseld met ware ‘veldslagen’,
vertolkt op orgel uiteraard. De drie volgende concerten
vinden dit jaar allemaal plaats in de hoofdkerk van Melsele.
Tijdens deze concerten is het interessant dat de toehoorders
via een groot scherm de virtuositeit van de aantredende
organisten kunnen mee volgen. Het wordt voor iedereen op
die manier snel duidelijk dat het beroep van organist niet
onterecht wordt bekeken als topsport! Het laatste concert
biedt dan nog een extraatje. Hier krijgt de luisteraar enkele
werken te horen waarbij de beide orgels tegelijk bespeeld
worden. Neem dus zeker de kans om minstens één van de
aangeboden concerten mee te maken, want … onbekend is
zeker onbemind!”
Programma 2016
vrijdag 9 september om 20.30u
Melsele – Kapel van Gaverland
concert op het historisch Spaans orgel
organist: Peter VAN DE VELDE (Antwerpen)
vrijdag 23 september om 20.30u
Melsele - O.-L.-Vrouw-Hemelvaartkerk
concert op het de la Haye-orgel
organist: Levente KUZMA (Hongarije)
vrijdag 7 oktober om 20.30u
Melsele - O.-L.-Vrouw-Hemelvaartkerk
concert op het de la Haye-orgel
organist: Matthias HAVINGA (Nederland)
vrijdag 21 oktober om 20.30u
Melsele - O.-L.-Vrouw-Hemelvaartkerk
concert op het de la Haye-orgel en het Flentrop-kistorgel
organisten: Hera WYCKERS en Nicolas DE TROYER
(Sint-Niklaas)
Losse toegangskaarten:
7.50euro (6.00euro reductieprijs) voor de eerste drie
concerten, 10euro (8euro reductieprijs) voor het concert van
21 oktober.

Gevleugeld
Zomer 2016 kabbelt zachtjes naar zijn einde.
Een zomer met ups en downs waarbij zelfs de
weergoden het regelmatig oneens waren over
welk weer ze zouden aanbieden. Discussie, een
uitwisseling van meningen. En waar eindigt
discussie het best?…
Bij spijs en drank,
vooral dat laatste,
liepen in de tuin
de gesprekken hoog op.
Toen begon het plots
te druppelen.
We keken omhoog en zeiden:
Het is niks.
Iemand doet water
bij onze wijn …
Geert De Kockere
Nog een versje omdat woorden zo mooi en treffend
kunnen zijn, zeker wanneer de eerste schooldag
voor de allerkleinsten voor de deur staat. Nog
eentje van Geert De Kockere
Als de vlinder
voor het eerst
de vleugels
uitslaat,
is zijn poppentijd
voorgoed voorbij.
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MEILSEN OPGETALLOORD
Meilsen opgetalloord is weer op de afspraak
van de Melseelse grote kermis. Op zaterdag 3
september om 14 uur is er de opening van de
feesttent in ’t Parksken Van Lacave. Het programma
is veelbelovend! Er is een doorlopend spel met
de levende beestjes en een taartenbakwedstrijd.
De taarten dienen binnengebracht tussen 13.30u.
en 14.30u. Om 15.30u: dorpsweddenschap
‘Nuve Pastoor van Meilsen’. 18 u. Prijsuitreiking
Jaarmarkt. 20u: Zet die plaut nog ies op.
Doorlopend: zoek de Wally koei. De organisatie is
in handen van: Chiro Melsele, het jaarmarktcomité,
WeZijnErEensMeeBuiten en Beveren leeft.

Meilsen Koers
Om 16.45u start in de A.V.Puymbroecklaan de
loopfietswedstrijd en de steppenwedstrijd voor
kinderen. Voor deze Frisi-koers is er een leuke
verrassing voorzien voor alle kinderen. Daarna
komen de groten aan de beurt. De omloop voor
de dames en de wielertoeristen loopt via de Alfons
Van Puymbroecklaan, Kalishoekstraat, Kloetstraat,
Trepellandstraat, Brielstraat en terug in de A.Van
Puymbroecklaan, waar vertrek en aankomst is.
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In de lens
Mogen we een foto nemen voor Bombardon? Het is
even in de lens kijken en vereeuwigd worden in de
dorpskrant van Melsele. Het leven op zijn best in
volle zomertijd.
1- Jean en Julienne Stoks-Muys. (Kerkendam)
2- André Van Bogaert, Elsie Dresselaers met
hondje Luna, Annie Van Hoey en Maria Van
Bogaert. (Dambrugstraat)
3- Katja Maes van de all-female band Zsa Zsa
Zsu.
4- De inrichters van de dorpsfeesten 2016:
vooraan: Willem Buytaert,Pieter Martens,
Brecht Cools, Jolien Van Mullem, Sophie De
Pauw. Achteraan: Grietje Cordeel, Tim Smet,
Jasper Hiel, Jonas De Schepper, Jan Suy,
Nelis D’Hollander, Robbe Verhelst en Bart
Smet.

VP Melsele doet het nog
steeds

Juf Marleen en Juf Ingrid
namen afscheid als
kleuterjuffen
Marleen Bogaert (centrum) en Ingrid Van Nespen
(Gaverland) van de Vrije zelfstandige kleuterschool OLV
Gaverland, in de Sint-Elisabethstraat, namen afscheid
van hun klasje. Dat werd gevierd op het einde van het
schooljaar 2015-2016. Beide juffen waren graag gezien
en hun afscheid was heel vrolijk en uitbundig maar ook
met heel wat emoties. Het feest van juf Marleen verliep in
het thema van Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt,
een boek waaruit Marleen 37 jaar lang, elke dag een
verhaaltje vertelde aan haar kleuters. Bij juf Ingrid draaide
alles rond hoedjes omdat Ingrid er een passie voor
heeft. Ingrid stopt na 32 jaar met lesgeven en zoekt een
nieuwe uitdaging. Het werd voor beiden een feest met
veel dansjes, liedjes, spelletjes en alles wat er bij zo’n
afscheidsviering hoort. Proficiat aan beide juffen!

De slimste straat van Melsele 2016

Het vakantiepatronaat van Melsele (VP) kent nog steeds
een groot succes. Meer dan 130 kinderen genoten de
voorbije vakantieweken van het spelaanbod dat door
vrijwilligers op dinsdag- en donderdagnamiddag werd
geboden aan de kinderen. Die hebben hun speelterrein
in een rond de lokalen van Chiro Sint-Gerolf in de
A.Rodenbachlaan. (’t Wit Zand) Het VP van Melsele kent
al een lange traditie. Tijdens de grote vakantie komen
kinderen en jongeren al bijna 70 jaar bijeen om te spelen.
Het is meer dan spel! Bij die spetterende activiteiten
worden vriendschappen geboren voor het leven en leert
men verantwoordelijk te zijn voor mekaar. Traditiegetrouw
eindigde de vakantie met een kamp dat dit jaar door ging
in Steinbach van 21 tot 30 augustus. Leve het VP en tot
volgend jaar!

Het Kubb-spel is ‘in’

Dit spel is populair geworden in korte tijd. Elke vereniging, wijk of evenement heeft het in haar programma opgenomen.
Het spel is eenvoudig en door iedereen te spelen. Hier zie je een ploegje uit de Gaverlandwegel die er een buurttornooi
won en de damesploeg Wablieft die, tijdens het dorpsfeest, met de beker ging lopen. Proficiat!

De Alfons van Puymbroecklaan werd de slimste straat
van Melsele. Dit gebeurde in de maand mei tijdens de
aardbeienfeesten met de quiz. Zij kregen het bekende
naambordje bij hun straatnaambord. Om trots op te zijn.
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LaMA Melsele (Laboratorium
Mobiele Alternatieven)
Op 19 juni 2016 werd er voor de tweede keer
vergaderd in een zoektocht naar nieuwe mobiele
alternatieven voor Melsele. Hier enkele impressies
van deze bijeenkomst.
Er was weinig belangstelling, maar de aanwezigen,
waaronder vooral vertegenwoordigers van de
beide scholen, waren zeer gemotiveerd om samen
creatief na te denken.
In 4 groepjes werd gewerkt rond volgende thema’s:
het leefplein, de Sint-Elisabethstraat, Kiss en ride
Melsele, kindvriendelijke routes naar de scholen.
Op het einde van de rit stelden we vast dat
iedereen in grote lijnen hetzelfde voorstel
had uitgewerkt. Het gebied is zo klein dat een
ingreep in een bepaalde straat of een bepaalde
locatie, impact heeft op de rest van het gebied.
Conclusie was dan niet te kiezen voor één ontwerp
maar de goede ideeën van de diverse werkgroepen
te bundelen in één ontwerp. In de eerste plaats
zullen die ideeën weerhouden worden die in de
proefopstelling, tijdens de week van de mobiliteit
in september 2016, gerealiseerd kunnen worden.
Er werd beloofd de overblijvende ideeën op te
lijsten: Kiss en ride zones verder van de scholen, dit
zou kunnen aan WZC Briels; Sint- Elisabethstraat is
fietsstraat, één richtingstraat en inkleuring van de
hele straat; in de Torenstraat en rond de kerk kan
een deel van het voetpad als fietssuggestiestrook
ingekleurd worden; er worden kindvriendelijke
routes uitgewerkt: de Torenkes en de Aardbeikes;
geen rondgaand verkeer meer rond de kerk.
Op donderdag 6 oktober om 18.30 uur is er dan
een evaluatiemoment waarbij de proefopstellingen
worden geëvalueerd samen met de inwoners. Er
wordt gekeken welke projecten er verder worden
uitgewerkt? Welke projecten zijn er minder
geslaagd en worden stopgezet?

Zondag 4 september 2016
Montmartre VII: Kunsthappening in Hof ter Saksen
Montmartre brengt kunst in open lucht. Heel veel kunstenaars komen samen in het prachtig park van Hof ter
Saksen. De rust van het park, de magie van de veelzijdige kunstenaars, muziek en een gezellig cafetaria laten de
bezoekers genieten van een rustige namiddag. De openingsuren lopen van 13u tot 18u.The Motel Men met Steven
Hollanders brengt rockabilly, country en western muziek. Deze keer versterkt door Sebi Lee. Het wordt een
muzikaal feestje. Goe Bezig brengt met een trio Dixieland muziek op het terrein. De inkom van het park is gratis
voor de bezoekers. Neem een kijkje op de website: www.kunstmontmartre.be Verdere inlichtingen bij Lut De
Baere, Alice Nahonlaan 7, Melsele. Ludeba@skynet.be

Vormingplus Waasen-Dender in
Melsele
Kalligrafie: Cursief

Nodig de burgemeester eens uit

Wereldwinkelnieuws
Maak een frisse duik in het nieuwe school- en
werkjaar, met fair fruitsap! Nog tot 15 september
krijg je bij aankoop van 5 keer 1 liter van hetzelfde
sap een 6de stuk van dezelfde soort gratis.
De handelsketen van sinaasappel tot fruitsap
verloopt vaak niet eerlijk.
Drie gigantische 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 fairtradecoöperaties
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
stimuleert Oxfam-Wereldwinkels de boeren om
naast sinaasappels ook andere vruchten te telen.
Zo telen de boeren in Brazilië ook guave, voor
het guaveshakesap, de laatste nieuwkomer in het
fruitsapgamma van wereldwinkel.
Vanaf september zijn de openingsuren terug zoals
voorheen (woensdag van 9:30u tot 12:30u en van
13:30u tot 16:30u, vrijdag van 14:30u tot 17:30u).
Op zaterdag 4 september kan je genieten van een
(h)eerlijk drankje aan de wereldwinkelstand tussen
het parochiesecretariaat en het jeugdhuis, tijdens
‘Meilsenkoers’.
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De nieuwe Melseelse burgemeester 2016 is Ann
Staut. Heb je met je vereniging, wijkcomité of
sportclub een speciaal feest, iets te vieren of zelfs
een receptie? Je kan de burgemeester vragen om
de opening van die activiteit te komen opluisteren.
De burgemeester is graag op bijeenkomsten
waar de hartslag van Melsele te voelen is. Door
burgemeester Ann uit te nodigen vergroot ook je
betrokkenheid op Melsele.
Haar mailadres: ann.staut3@telenet.be

Dodgie and the Milky Boys

Deze reeks is ook bedoeld voor wie al eerder
kennismaakte met het cursief, maar toe is aan een
opfrissing. 10 dinsdagen van 4/10 tot 13/12 (niet op
1/11) van 13u30 tot 16u15 BEGELEIDING Marion
Stoffels, kalligrafe
Massage van hoofd en nek
Deze massage, waarbij je op een stoel zit,
werkt doeltreffend en brengt rust, verlichting
en ontspanning. donderdag 22/9 van 19u30 tot
22u00 BEGELEIDING Hildegarde De Meulenaere,
massagetherapeute
Aromatische voetmassage
Tijdens deze workshop verwennen we - terwijl we
neerliggen - onze voeten met een ontspannende
massage. BEGELEIDING Hildegarde De
Meulenaere, massagetherapeute
Ik win, jij wint: anders omgaan met conflicten
Mensen gaan op verschillende manieren met
spanningen en conflicten om. Je leert beter te
begrijpen welke moeilijkheden zich juist voordoen
en hoe je daar oplossend kan op inspelen. Lunch en
drank inbegrepen. 1 weekend op 22/10 en 23/10,
telkens van 9u30 tot 17u00 BEGELEIDING Martine
Andries, vormingsmedewerkster PRH
Grote schoonmaak op je computer

Een fel opgemerkte muziekgroep bij de dorpsfeesten 2016
was de ‘Dodgie and the Milky Boys’. De jonge groep
speelde op de openingsceremonie. Op de foto zie je de
muzikanten: Doyin Smith, Michel Suy, Daan Hulstaert en
Pieter Wielandt. Allemaal Melseels jong talent.

Wil je je computer of laptop fit houden of een
grondige onderhoudsbeurt geven zodat hij beter
presteert? Je hoeft geen laptop mee te brengen.
Aan de slag! maandag 17/10 van 19u30 tot
22u00BEGELEIDING Raf Smet, ICT-coördinator
Voor meer info en inschrijving, neem contact op met
Vormingplus Waas-en-Dender, Grote Baan 183,
Melsele, tel. 03 775 44 84 of via
www.vormingplus.be/waas-en-dender

Bombardon is van hier en daarom overal thuis in Melsele
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