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Zo leeft het Kerkplein

Melsele heeft een nieuwe pastoor. Neen, neen, Herman 
Maes (foto) werd het niet, al zit het bij zijn familie wel 
wat in ’t bloed. Wie dan wel ? 
Je leest het op pag.6

Jeanne Moeskops
Jeanne heet eigenlijk Justi ne-Johanna maar ze zeggen 
‘tante Jeanne’. Ze werd geboren op 24 april 1921 in 
Vosselaar in de Noorderkempen. Leopold De Munck uit 
Melsele was soldaat in Mol en daar leerden ze mekaar 
kennen en na hun huwelijk kwamen ze in de Breestraat 
wonen. In 1968 werd Leopold slachtoff er van een auto-
ongeluk bij het oversteken van de Grote Baan aan de 
IJzerstraat.  Jeanne kreeg 15 kinderen waarvan er twee 
heel jong gestorven zijn. Van haar 13 kinderen zijn er 
momenteel nog 11 in leven. Ze heeft  31 kleinkinderen 
en evenveel achterkleinkinderen. De familie telt ti en 
viergeslachten. Jeanne is een kranige 94-jarige en woont 
sinds het overlijden van haar man op het Kerkplein, 
naast café ’t Portaal. We zitt en in de woonkamer waar 
de kolenkachel een gezellige warmte geeft . Aan tafel 
zitt en Margriet, Lydia, Jeanne, Gustaaf en schoondochter 
Reinhilde Raves. “De oudere kinderen hielpen de kleintjes 

en dat maakte het vele werk doenbaar. Naast ons was 
er een winkeltje met sigaren en sigarett en en later een 
frituur en nog later een kaaswinkel. Nu is het een café. 
Daar heb ik weinig hinder van. Ik slaap ‘achter de toog’ 
en word er niet wakker van. (lacht) Die huizen zijn deels 
een stuk in mekaar gebouwd. Dat was vroeger veel het 
geval. Ik ging alti jd naar de 6 uur mis. Nu lukt me dat niet 
meer.“ Op de schouw, onder een grote paternoster en 
een kruisbeeld, staan drie beelden van O.-L.-Vrouw; een 
beeld van O.-L.-Vrouw van Vosselaar, van Gaverland en 
Lourdes. Op de kast staat een beeld van ’t heilig Paterke 
van Hasselt. Daar trok Jeanne elk jaar naartoe, alleen 
en met de trein. “Het Kerkplein is erg veranderd. De 
bewoners in de appartementen zie ik nooit. Ik ken ze niet. 
Met mijn loopkarretje doe ik nog boodschappen naar de 
Spar. Dat lukt. Het gebeuren op het Kerkplein? Ze plaatsen 
alti jd tenten langsheen mijn huis. Ik kijk op tentzeilen 
of op vrachtwagens. Ik zie niets van het plezier. Toen er 
desti jds een hevig orkaan boven het dorpsfeest uitbrak 
had ik wel ‘chance’ dat een vrachtwagen voor ons deur 
de rondvliegende stukken tegen hield. Mijn huis zou erg 
beschadigd zijn geweest. “De ti jd brengt Jeanne door met 
creati ef kleuren. Het zijn prachti ge kleurencombinati es en 
met vaste hand kleurt zij de moti even. Echte kunstwerken! 
Vroeger naaide ze sierstukken met de kruissteek. “Het 
was moeilijk om nog garen te vinden en dan ben ik er 
mee gestopt.” Het zijn stuk voor stuk pareltjes op doek en 
Gustaaf heeft  ze allemaal ingekaderd. Zij hangen tegen 
de muur in de woonkamer. De woonkamer is een klein 
museum vol familieherinneringen. Het tuintje van Jeanne 
ligt op het achterkoertje. Talrijke bloemen en kleurrijke 
kabouters maken er hun opwachti ng. Jeanne onderhoudt 
zelf het prieeltje. Haar ti jd vult ze verder in met heel veel 
lezen en wat T.V. kijken. “Mijn zussen hebben ook een 
hoge leeft ijd bereikt, net als ik. Ik blijf nog als enige over. 
Ik heb het leeft ijdsrecord al gebroken. Misschien word ik 
wel honderd”, lacht Jeanne.

Alain Ternest en 
Ingrid Van Puymbroeck
Alain Ternest en Ingrid Van Puymbroeck wonen met hun 
twee zonen Cedric en Dominic op het Kerkplein waar 
vroeger hun winkel was. Iedereen herinnert zich wel 
‘Den Boekuil’, een winkel waar je dagbladen, rook- en 
papierwaren kon kopen. De ouders van Ingrid hadden er 
eerst een bank- en verzekeringskantoor, maar toen Alain 
en Ingrid trouwden, verhuisden ze hun spullen enkele 
huisnummers en hield Ingrid er de volgende zesentwinti g 
jaar winkel. Er was steeds veel contact met de buren, 
en uiteraard ook met veel andere inwoners van Melsele 
die er hun lott oti cket of krant kochten. De kermis, de 
Aardbeifeesten, de Dorpsfeesten, ze brengen voldoende 
leven en feestgedruis op het anders vrij rusti ge kerkplein.  
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Lees verder op pag.2

Het Kerkplein: de dorpskom is beschermd onroerend erfgoed

Het Kerkplein in Melsele is grotendeels beschermd als dorpsgezicht. De reden waarom de kasseien bij de 
heraanleg een aantal jaren geleden werden vernieuwd. De bescherming gebeurde in 1982. Rondom zijn nog een 
aantal woningen uit de negentiende eeuw te zien. De pastorie dateert van 1767 en werd in rococostijl gebouwd. 
De Onze-Lieve-Vrouwkerk heeft een toren uit de dertiende eeuw en werd tussen de veertiende en zeventiende 
eeuw grondig verbouwd. In 1936 werden ‘de koren’ beschermd, in 1983 de ganse kerk. Enkele jaren later werd 
zij grondig gerestaureerd.
Het Kerkplein veranderde talrijke keren van indeling. Vroeger lag het kerkhof immers rond de kerk. Het was met 
lindes omzoomd. In de achttiende eeuw was het kerkhof aan de oostzijde door een muur afgescheiden van de 
Dambrugstraat. In 1737 verkreeg het gemeentebestuur toelating om het gemeentehuis te bouwen op het kerkhof.
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (online inventaris) en Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

“Mies en Place”; ken je het voedingswinkeltje in de Sint-
Elisabethstraat? Michel Suy kookt er voor iedereen.  
Maak kennis op pag.7

foto: Emilie Vergauwen

We maken graag reclame voor de 
kerstmarkt van zondag 18 december 
op het Kerkplein van Melsele van 

14u. tot 18u.. Het is een initiatief van 
Unizo i.s.m. de gemeente Beveren en 

vele Melseelse verenigingen. 
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Willy en Berlinde Van Wassenbergh-Van Moere
Zij wonen op de plek van het toenmalig postkantoor van Melsele. Wilfried Van Moere 
(+) kocht het gebouw en zijn echtgenote, Godelieve D’Hooghe, liet er een appartement 
neerzetten. Dochter Berlinde woont nu al 4 jaar op het gelijkvloers met echtgenoot 
Willy Van Wassenbergh. 
Berlinde: “Mijn moeder woonde hier eerst, maar nu woont ze in Grotenbos (Beveren). 
We wonen hier heel graag. Het is onze droom. We zijn overal dicht bij. Er zijn het 
dorpsfeest, de kermis en de aardbeifeesten die altijd veel volk trekken. We nemen er 
ook aan deel. 
Willy: “We woonden vroeger in de IJzerstraat en we werkten toen mee aan de 
statiefeesten. Als ik om 5 uur opsta, hoor ik soms nog lawaai bij De Repliek. Dat stoort 
me niet. Leven en laten leven, zeg ik.” 
Berlinde: “Mijn man is sociaal actief. Hij heeft zelfs plannen om een barbecue te geven 
voor de bewoners van het Kerkplein. Op het gras is toch een ideale plek?.” 
Willy: “Toen Den Boekuil (kranten- en geschenkenwinkel) verdween, kregen we plots heel 
wat minder voorbijgangers. Nu zien we nog veel schoolgaande kinderen. Voor de fietsers 
blijft het moeilijk om over de kasseien te fietsen. Kinderen gebruiken dan het voetpad.”  
Berlinde: ”Nu gaat men de verkeerssituatie in de Sint-Elisabethstraat wijzigen en wordt 
het een eenrichtingsstraat. Het zal altijd wel een probleem blijven aan de schoolpoort.“ 

Gisela Trog
Ik woonde als kind op de Poenjaard in een oud boerderijtje met stallingen. We waren 
thuis met 5 kinderen: Julia(+), Gaby(+), Frans(+), ikzelf en Alida. Ik was als kind heel 
verstandig. Juffrouw Asterie zei dat ik verder moest studeren. Maar dat was in die tijd 
niet gebruikelijk. Ik kon goed opstellen schrijven. Die moest ik dan voorlezen in de klas. 
Nu nog schrijf ik mooie brieven, zeggen mijn kinderen. We hadden een heel grote hof 
en ik hielp thuis mee. We hadden van alles staan. Ik ging markten in Antwerpen om 
onze producten te verkopen. Met mijn man, Remi Verdurmen, hadden we ook een 
grote tuin in de Pauwstraat. Remi en ik waren altijd content. Natuurlijk, iedereen moet 
al eens water bij de wijn doen. Dat is het leven. Mijn man overleed in januari 1992. Ik 
heb tot het laatste moment heel goed voor hem gezorgd. Verder kon ik mijn plan wel 
trekken. Ik plukte zelf al het fruit en deed het snoeiwerk in de winter. In 2003 ben ik 
op het Kerkplein komen wonen. Ik had  eerst nog al de rode bessen geplukt.(lacht) De 
tuin werd te groot om te onderhouden met al die fruitbomen. Hier woon ik goed. Dit 
is een appartement van Dirk Van Hoorick; een heel  goeie huisbaas. Ja, die trap, maar 
ik kan hem nog goed op hoor. En als het niet meer zou gaan, kan ik een trapliftje laten 
installeren. Ik hoop hier zo lang mogelijk te blijven. Ik zal mijn plan trekken zolang ik 
kan.“ Gisela is 91 jaar. Boodschappen doet ze zelf en koken is het liefste wat ze doet. 
Gisela heeft 3 kinderen, 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Ze zijn haar trots en 
geluk. Haar grootste verdriet was het verlies van haar kleinkind Kathleen. “Kathleen 
was zo’n lief kind en ze kon goed leren. Tijdens haar ziekte heb ik haar veel naar school 
gebracht met de auto. Een kind verliezen is heel erg. Nu laat ik me door de kinderen 
brengen als ik ergens heen ga. Jean, mijn zoon, woont in de Ardennen en als hij op 
bezoek komt, blijft hij enkele nachten slapen. Ik woon hier goed en ben gelukkig. 
Van het lawaai tijdens de feesten op het Kerkplein heb ik geen last. Ik spreek tegen 
iedereen. Ik heb geen klagen. Als mijn hoofd maar helder blijft. Ik weet nog heel veel en 
kan goed onthouden. Ik heb nooit gedacht dat ik zo oud zou worden.”

Jeroom en Elisabeth Schillemans-Peersman
Jeroom en Elisabeth (Liesbeth) vierden vorig jaar hun gouden huwelijksjubilee.(foto) 
. Jeroom is afkomstig van Prosperpolder van de Carolushoeve. Liesbeth kwam als één 
jarig kindje bij ‘Mathillekes’ terecht, waar ze opgroeide en een thuis kreeg. Haar moeder 
was  kort na haar geboorte overleden. ‘Mathillekes’ was een alom bekende winkel van 
lingerie en speelgoed op het Kerkplein. De gezusters Anna, Elisa en Mathilda Van de 
Velde hadden drie kleine werkmanshuisjes laten ombouwen tot een gerespecteerde 
dorpswinkel.  Mathilda was vroedvrouw en is opgevolgd door Celine Van Geertsom. 
Jeroom en Liesbeth bleven er na hun huwelijk inwonen. Ze hebben een zoon en drie 
kleinkinderen. 
Jeroom: “ Vanuit turnkring Jong Waasland werkten we 40 jaar mee met de 
aardbeifeesten. Dat waren schone jaren. Mr. Beutels was een toffe man. Liesbeth 
was al die jaren secretaris van de turnkring. Ikzelf hielp vele jaren mee in de kerk bij 
alle diensten. Pastoor De Kesel en nadien Dick Den Blauwen kwamen regelmatig bij 
ons aan huis voor de afspraken bij de gewone misvieringen, doopsels, huwelijken en 
begrafenissen. René Van Remoortere was mijn vaste medewerker. 
Liesbeth: ”Ik zong vele jaren in het kerkkoor. Elke vrijdagmiddag kwam pastoor Sabot 
afspreken welke liederen we ’s zondags gingen zingen.”  Naast  hun woning, op het 
Kerkplein, was vele jaren het postkantoor van Melsele. De parochiebladen (Kerk en 
Leven) voor Melsele kwamen daar toe en met wasmanden werden die afgehaald en bij 
Jeroom en Elisabeth gevouwen en dan voor  bedeling weer terug naar de post gebracht.   
Jeroom: “Wij waren ook 25 jaar actief lid van de scouts. Ik heb het vaandel nog 
bewaard van de vriendengroep van de scouts. Voor de scoutsgroep ‘Schep Vreugde’, 
organiseerden we benefietavonden en verkochten we jaarlijks marsepein. Ons record 
was eens 750 kg. De marsepein verkochten we ook in onze winkel. De laatste kilogram 
was altijd voor mij. (lacht) Mijn auto, waarmee ik heel veel mensen heb weg gevoerd en 
thuis gebracht, heb ik niet meer. We hebben goede buren. Er kan altijd een goeie dag of 
een babbeltje af. Nu we wat ouder en meer hulpbehoevend worden, hebben we goede 
hulp aan huis. Dat is geen probleem. “

Dirk en Ann Van Hoorick-Onghena: bakkerij Van Hoorick
Bakkerij Van Hoorick is alom bekend. Mensen staan er in een lange rij aan te schuiven 
voor al het lekkere gebak dat er uitgestald ligt in de koeltoog. Rekken vol brood en 
pistolets vullen de muurwanden. De bakkerij bestaat al van 1885. Dirk is al de vijfde 
generatie en zoon Thomas zal de 6de in rij zijn.  Dirk: “Ik vind de stiel niet zwaar. Ik begin 
om 12 uur ’s nachts en werk door tot zo’n 10 uur in de ochtend. Ik kan mijn slaapuren 
dan regelen en dat lukt me. Ik heb mijn rust. Samen met Ann vorm ik een goed team. 
Onze zoon neemt de bakkerij over en ik zal blijven meewerken zolang ik kan. Hij kan 
niet mee op de foto want hij volgt nog bijscholing voor chocolaterie. Zijn gebakjes zijn 
echte kunstwerkjes en een streling voor het oog. Mensen komen zelfs van buiten de 
gemeente om onze specialiteiten. Ja, dat is een nieuwe wending aan de bakkersstiel. 
“Voor de foto moet Dirk een propere T-shirt aantrekken. In de andere zitten allemaal 
brandgaten. “Kijk,” zegt Ann, “zijn armen staan vol brandlidtekens. Het zijn precies witte 
tatoeages.”  

Gisela met achter zich het  schilderij van het ouderlijk huis uit haar kindertijd. Het huis bestaat 
nog op de Poenjaard.
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Katherine Valkeniers en Karl Huts
De Pastorij op het Kerkplein is samen met haar stallingen en het koetshuis een 
beschermd monument. Het gebouw dateert van 1767 en is sinds kort in privé bezit van 
Katherine Valkeniers en Karl Huts. 
Ze verhuisden van Uruguay naar België en wonen er nu bijna een jaar met hun drie 
dochters Emmanuelle, Guilietta en Aliénor, dichtbij het werk van Karl. Het huis heeft 
een grondige renovatie doorstaan, waarbij rekening moest gehouden worden met 
de bescherming als monument en als dorpsgezicht. De inkomhal, de geschilderde 
wandpanelen in renovatie, de gevonden grafzerk die werd geïntegreerd in de veranda, 
over dit en veel meer moest worden nagedacht. Het resultaat mag er zijn. 
Katherine is een bezige bij. Naast de zorg voor het gezin studeert ze binnenkort ook 
af in de rechten en publiceerde ze samen met haar schoonmoeder, Karine Huts, twee 
boeken vol herinneringen aan beider families, doorweven met recepten. Want aan 
tafel, vindt ze, komen familiegerechten en herinneringen samen. 
Melsele geschiedkundig interesseert haar enorm en ze houdt er van hoe mensen hier 
samenhangen, de vele initiatieven en de intieme sfeer. ‘Een echt feestdorp, daar kan 
je hier van meespreken.’ De kinderen gaan in Melsele naar school en spreken al een 
aardig mondje dialect en ook de kat die meeverhuisde (en als enige nog moet wennen 
aan het weer) gaat af en toe op stap bij de buren.

AED defibrillator 

Zo’n toestel kan levens redden. 
Door toedienen van elektrische 
schokken brengt men het hart 
weer in normale doen bij mensen 
die bewusteloos zijn. Het toestel 
hangt in de buitenhoek, links van 
het  gemeentehuis.  Zo leeft het 
Kerkplein… dit toestel brengt, in geval 
van nood, het leven terug.

KUS EN RIJD
Er is een ‘kus en rijd’ zone op het Kerkplein voor 
kinderen van De Toren. Zij nemen het steegje 
langsheen WZC Briels en komen zo rechtstreeks 
bij de schoolingang uit. Veiliger kan niet.

Het oud gemeentehuis met zijn diensten
In het oud gemeentehuis van Melsele tref je de wijkagenten: Herbert Devylder, Luc 
Paelinck en Maarten Smet. Zij staan ter beschikking van de Melseelse bevolking. 
Maarten (foto): “Mensen komen naar hier voor allerlei meldingen, informatie of 
klachten. Ze komen aangifte doen van bv een verloren portefeuille. Het is eigenlijk een 
mini-commissariaat. Ik heb ook dienst in de gevangenis van Beveren.” 
In het oud gemeentehuis is er ook nog permanentie vanuit de dienst bevolking van 
Beveren. Je kan er terecht op maandag van 9 tot 12u. Woensdag en donderdag van 14 
tot 17 u. Vrijdag van 9 tot 12 u. Gesloten op dinsdag. 

Markten op het kerkplein
Elke donderdagnamiddag staat de visboer op het Frans Brielsplein.  Er komt veel volk 
naar het viskraam. Op zaterdag staan er een groentenkraam, een hotdogkraam en een 
kippenkraam. Regelmatig is er ook een wafelkraam. Er komt volk naartoe. Vele jaren 
geleden was er op zaterdag zelfs een echte boerenmarkt, maar die is door gebrek aan 
belangstelling, verdwenen. Voor de dorstige mens heb je twee cafés: ‘t Portaal recht 
tegenover de kerk en De Repliek, in de Hazaerddam, maar met breed zicht op het 
Kerkplein.  

De kerk van Melsele 

Het bestaan van onze parochiekerk wordt in een document van 1055  reeds 
bevestigd. In die vroege eeuwen trok bij ons het Scheldewater zich terug en 
werd systematisch aan grondwinning gedaan. Het schorregebied was uiterst 
geschikt voor schapenteelt.  De oorspronkelijke Melseelse bevolking bestond 
toen hoofdzakelijk uit schaapherders en wolhandelaars.  Een  oorkonde van 
1364  vertelt ons dat deze kerk een der oudste en belangrijkste is onder de 
kerkgebouwen van het Waasland. Als je op het dorpsplein komt, zie je de kerk 
als een monument tevoorschijn komen.  Zij bewaart tal van rijke kunstschatten. 
Rond deze kerk heeft het leven van de gewone mens zich afgespeeld. In de 
schaduw van de toren groeiden kinderen op en gaven vorm aan de toekomst 
van Melsele. Voor iedereen die kijken wil, maakt dit gebouw met haar 
rijkdommen onze plaatselijke geschiedenis kenbaar.  Deze kerk is de plek 
waar mensen eeuwenlang God kwamen zoeken in gebed en sacramenten. Als 
we over ‘Zo leeft het Kerkplein’ schrijven, kunnen en mogen we daar niet aan 
voorbij gaan. Momenteel is het, met de herschikking van parochies, anders 
aan het lopen. Er is  enkel een zondagsmis  om 17.30 u., maar begrafenissen, 
huwelijken en doopsels vinden er nog plaats. Wat zal de toekomst brengen? 
Wordt de kerk van O.-L.-Vrouw ooit definitief gesloten? Wordt dit godshuis 
dan verkocht? Dat zou heel erg zijn. Velen hopen dat dit openbaar 
gebouw een centrum blijft voor samenkomst en gemeenschapsleven. Het 
gemeenschapsleven dat  zijn glorie uitstraalt  tijdens dorpsfeesten,  kermissen, 
Meilsen opgetalloord, Meilsen koers, de aardbeifeesten en de kerstmarkt.  

OPROEP
In de komende edities van Bombardon gaan we het onroerend erfgoed in Melsele 
verder onder de loep nemen. Lezers die ons daarover meer kunnen vertellen, verhalen 
hebben of personen kennen met een haast encyclopedische kennis, zijn zeker welkom 
dit met ons te delen via onze redactieleden, via mail (bombardonmelsele@yahoo.com) 
of via onze facebookpagina.

bombardon173.indd   3 24/10/2016   21:39:46



Banken!

D’er zijn twië sorten banken: de die woardagge op zit en de die woardagge au 
geild op zet. In Meilsen edder verschillende van allebaa. Inturp vinde nogalwa 
banken om te rusten. Das een schitterende zauk! Twas guul gezellig op ’t 
Brielsplaan, van de zomer. Mee da schoë weer, koste doar altwel volk zien: 
jonge moeders die wa rustten swinst dan ulder kinnekes in twauter aun de grijze 
iëirebezen spilden. Bewoëners van den Briels dien e luchtsje kwamen scheppen 
of jonge meinsen die mee de vieló tot doar kwoumen om wa te babbelen of 
te kwikkelen. En d’r zijn nog plotsen woardasse de meinsen in de geburen bij 
makoar bringen. Banken in Meilsen zijn echt een goei zauk.
Van die andere banken vinder oek wel een diël, de miëste op ‘tkarkplaan. We 
gaume gië kaut spreken over die banken, nie zaugen over den intrest of zoe, da 
lautewenover aun een ander. Doar woarewij viltemoei van. Mar, e poar weke 
leen, kreegik tellefon van een bank, tis nie demijn, dakkies moest kommen mee 
mijnepas. Ze woan die noëdig veur een groepsrekening. Ik nar die bank, ze leze 
mijne pas en pakken een kopie. 
Vier weke lauter krijgik een berichtsje van iemand van de groep werdatte 
rekening veur is, dakkies naar de bank moet veur een kopie van mijne pas. Ik 
zeig: mar da is al gebeurd! Ik paas: ik zal ies bellen nar de bank datta al in orde 
is. Ik zoek in de kompjoeter nar de zetel iMeilsen. (Een bank ee ne zetel, da 
klinkwa malser).D’r stau nen tellefonnummer bij. Ik bel: een antwoordapparaut: 
‘Belt u voor … druk op 1, belt u voor… druk op 2.’ Azoë tot nummer 4. Da wak 
noëdig woa, wasser nie bij. Ik paas: tis wa te rap gegaun, kijntnie goërt. Ik 
begin oppernuuf. Tzelfstn: da wadakmoetein is er nie bij, mar ik probeer op 4, 
dattrok er miëst op vonn’k. Succes, d’r reenkel nen beltoën. Den een stem: ‘Op 
dit moment is er een lange wachttijd. U kunt beter later opnieuw proberen.’ 
Dattuuk. Achter een alfuurken. Niets genodderd: nog altijd lange wachttijden. Ik 
besluit: ik rij mar op tgoevallentuit naar de bank. Ik most sebiet binnenkommen. 
Ik leig mij geval uit. De madam achter de kompjoeter zoekt en zoekt en beslut: 
ja, da is agelek in orde. Opgelucht gauk trug narruis. Passeedeweek krijg ik trug 
bericht: ‘kundenoggies kommen, we vinnen de koppie van aune pas nie!’ Topen 
dasse beter oppassemee tgeild van ulder kalante. 

Swinst: terwijl
Kwikkelen: stoeien
In de geburen: in de buurt
Leen: geleden
Ze woan: ze hadden
Da wak noëdig woa: dat wat ik nodig had
Da wadakmoetein: dat wat ik moet hebben
Oppernuuf: opnieuw
Niets genodderd: niks gekort
Optgoevallentuit: op goed geluk af
Passeedeweek: vorige week

Ons Melseels dialect,  grappig en sappig
Mobiliteit in Melsele

In een vorig artikel stelden wij het mobiliteitsproject LAMA reeds voor waarbij u werd 
uitgenodigd om mee te denken over een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling in en 
rond het centrum van Melsele. Mobiliteit is immers een heel complex gegeven dat elkeen 
aanbelangt. Op de verschillende ontmoetingsdagen werden problemen gedetecteerd en 
mogelijke oplossingen naar voren geschoven. De deelname aan deze dagen kende een 
wisselend succes waarbij er enkele proefopstellingen werden weerhouden die tijdens 
een testfase in september werden opgesteld. Met deze opstellingen ondervond elke 
Melselenaar die in het centrum van ons dorp passeerde aan de lijve de voor- en nadelen 
van de gewijzigde verkeerssituatie. 

In de vele en soms lange gesprekken die we hierover met alle betrokkenen hadden, 
merkten wij dat er bij de bewoners, handelaars, verenigingen, en scholen, heel actief werd 
meegedacht over dit mobiliteitsvraagstuk. We hoorden zowel de positieve als de negatieve 
commentaren, zure oprispingen als goede ervaringen. Niet alleen wij als wijkinspecteurs 
maar eveneens de medewerkers van de dienst Mobiliteit van de gemeente Beveren als 
het gemeentebestuur beseffen heel goed dat een gewijzigde verkeersafwikkeling voor 
sommigen indruist tegen bepaalde gewoontes en belangen. Maar steeds werd alles 
uitgevoerd met het oog op het creëren van een veiliger en vlotter verkeer rond onze 
schoolomgevingen en in het centrum van ons dorp. 

In een hierop volgende druk bijgewoonde evaluatievergadering werden op een open, 
levendige en opbouwende wijze alle ervaringen gebundeld waarna de avond kon besloten 
worden met een constructief compromisvoorstel dat ter goedkeuring werd voorgelegd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen. Er werd ons inziens gestreefd naar 
evenwichtige oplossingen die tegemoet komen aan de belangen van alle betrokken 
partijen. Zo zal de verkeerscirculatie Kalishoekstraat-Dambrugstraat van richting veranderd 
worden waarbij de Kalishoekstraat vanaf de Schoolstraat tot aan het kruispunt met de 
Dambrugstraat enkele richting wordt. Dit stuk Kalishoekstraat wordt daarbij tegelijk 
omgevormd tot een fietsstraat. Het stukje Dambrugstraat vanaf het kruispunt aan de 
vroegere post wordt daarbij ook van rijrichting veranderd. We hopen hierbij om dit 
kruispunt toch enigszins veiliger en minder druk te maken dan het tot nu toe was. De 
Sint-Elisabethstraat wordt enkele richting van het Kerkplein naar de Grote Baan toe. Op 
deze wijze hopen we het karakter als fietsstraat te kunnen versterken en het sluipverkeer 
te ontmoedigen. Let ook op, voor hen die het nog niet weten: gans het Kerkplein wordt 
blauwe zone is. Parkeer je rond de kerk, vergeet dan zeker niet je parkeerschijf te leggen 
want er wordt vanaf deze maand wel degelijk gecontroleerd door het parkeerbedrijf VINCI.
Deze maatregelen zullen na nieuwjaar opnieuw geëvalueerd worden naar hun 
doeltreffendheid. We beseffen dat oude gewoontes afleren soms een werk van lange 
adem kan zijn. Maar we hopen vooral dat het centrum van Melsele enigszins kan ontlast 
worden van de steeds  toenemende verkeersdrukte en dit hierdoor veiliger wordt voor elke 
weggebruiker. Deze maatregelen vormen een begin om het ganse mobiliteitsvraagstuk in 
en rond Melsele op een degelijke manier aan te pakken. Want Melsele is veel meer dan 
zijn dorpskern alleen. In de toekomst blijven we als wijkinspecteurs de vinger aan de pols 
houden en zullen we denken over verdere maatregelen die ten goede kunnen komen aan 
de mobiliteit in gans ons dorp. 
Uw wijkinspecteurs

Collegezittingen gemeente Beveren
5 september
- Het college adviseert ongunstig in het verkavelingsdossier 
Appelstraat van Matexi. De grondeigenaar wou het gebied tussen 
de Appelstraat en de spoorweg ontwikkelen. In haar advies verwees 
het bestuur naar de sluiting van de overweg met het spoor en de 
woonbehoeftestudie. In die studie van 2000 werd dit gebied als ‘niet te 
ontwikkelen’ aangeduid.

De gemeenteraad
27 september
- Er komt voorlopig geen verkaveling tussen de spoorweg en de 
Appelstraat. De ontwikkelaar Matexi had inmiddels zijn aanvraag 
ingetrokken. De gemeenteraad moest het negatief advies van het 
schepencollege daarom niet bekrachtigen. Het woonuitbreidingsgebied 
blijft dus voorlopig open ruimte.
- De Vogelkerslaan krijgt een nieuwe weg en bijkomende bouwkavels. 
Het is de verbinding tussen de Perzikenlaan en de Pauwstraat in een 
halfboog. Er worden 28 kavels te koop gesteld. De vraagprijs voor de 
eerste 14 loten bedraagt 300 euro per vierkante meter.
- De Burggravenstraat wordt heraangelegd. Kostprijs van de werken: 
minstens 1,25 miljoen euro. Naast het wegdek wordt ook de riolering 
aangepakt.
- Meerderheid tegen minderheid keurde de raad de Chinese toetreding 
in Eandis goed. (Eandis: Elektriciteit, Aardgas, Netten en DIStributie 
in Vlaanderen) Kristien Hulstaert (Groen-sp.a) verwees naar de 
opmerkingen van de staatsveiligheid. Ook Luc Maes (OpenVLD) 
verwees naar de ondemocratische Chinese staatsinmenging. Een week 
later bleek de toetreding (tijdelijk) van de baan.

Hendrik De Graef bij zijn prachtige zomerse tuin in de A.Nahonlaan. Dit als afsluiter van de 
zomer 2016. ’t Was weer schitterend. Een uitnodiging om volgende zomer een kijkje te nemen..
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Over uilen, kasten en muizen

Op een nazomerse avond hoor ik twee steenuilen die naar 
elkaar roepen, een fascinerend geluid. 
Hoe ik weet dat het steenuilen zijn? Uilen, dat hoorde ik wel. 
Maar welke? Ik googlede op verschillende soorten uilen, en 
herkende al vlug het juiste geluid. Probeer maar eens. 
Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de uilen in onze 
omgeving? Ik ging het vragen aan Willy Michielsen 
uit Beveren, lid van de Uilenwerkgroep Waasland, de 
onderafdeling Waasland-Noord.
Deze groep natuurliefhebbers hebben een boon voor uilen. 
Zij bekommeren zich vooral om de kerkuil, de steenuil, 
de valk (torenvalk) en de ransuil. Alhoewel ze geen 
deel uitmaken van Natuurpunt, werken ze wel met deze 
organisatie samen. 

Wat doet de Uilenwerkgroep Waasland?  
We willen zoveel mogelijk broedgelegenheid voor uilen 
behouden, en uitbreiden door nestkasten te plaatsen. 
Die worden door de groepsleden of de leerlingen van 
een technische school in Sint-Niklaas gemaakt. Nadien 
worden die op een geschikte plaats gehangen en regelmatig 
gecontroleerd en onderhouden.
We deden al een aantal oproepen, o. a. ook in Onze 
Gemeente (maart 2016) om geschikte locaties te vinden 
voor nestkasten. Er kwam toch wel reactie. We konden drie 
kasten voor kerkuilen en 6 voor steenuilen plaatsen. Dat 
was in Haasdonk, Vrasene, Beveren en ook een in Melsele! 
Bovenin de piste van de Commissarishoeve was twee jaar 
geleden een koppel kerkuilen komen nestelen, bovenop een 
uitstekende rand. Er waren zelfs jongen.  
Eric van de Commisarishoeve heeft daarop de 

Uilenwerkgroep Waasland gecontacteerd. Zij plaatsten 
een nestkast. De uilen zijn nog wel teruggekeerd, maar 
momenteel komen ze niet meer. Ze hopen daar dat ze 
terugkomen!
Wat is een goede locatie voor een kerkuil?
Een gevarieerd landschap met heggen, houtwallen én een 
oud gebouw van een zekere hoogte (een schuur of een 
kerk), liefst met begraasde weilanden in de buurt, omdat 
daar de muizen zichtbaar zijn, en in hoog gras niet. Zo’n 
omgevingen worden zeldzaam. Komt daar nog bij dat 
moderne schuren meestal potdicht zijn, waardoor een uil 
niet meer binnen kan nestelen. Ook water is belangrijk. 
Spijtig genoeg gebeurt het soms dat uilen verdrinken in 
drinkbakken van vee, omdat de randen te glad zijn bv. een 
oude badkuip.
Een kerkuil vangt muizen, mollen, vogels en zelfs jonge 
ratten. Nuttige vogels dus!
En steenuilen?
Steenuilen eten ook veel muizen maar daarnaast ook 
wormen, kevers, rupsen, jonge vogels en soms kikkers. 
Hun leefgebied bestaat uit houtkanten, knotbomen, maar 
ook soms een vervallen schuur. Voor steenuilen was 2016 
een heel slecht jaar. Waarschijnlijk door het weer. Er waren 
weinig muizen.  
Nieuwe nestkasten
Het belangrijkste is natuurlijk een geschikte locatie. We 
leggen in zo’n kast eerst gekapt stro, of zaagsel en later 
ook braakballen. En dan is het afwachten. Soms duurt het 
jarenlang eer een nestkast bewoond wordt, maar het kan ook 
snel gaan. Vaak nestelen er eerst kauwen in de nestkasten, 
dan halen we die leeg. In september, oktober dan zijn de 
jongen zeker vertrokken.
Bedreigingen
Voor jonge uilen is het weer in de winter cruciaal. Als 
het sneeuwt kan tot 50% van de populatie sterven. 
Verder het verkeer, pesticiden, ratten- en muizengif, 
hoogspanningsdraden, prikkeldraad, onaangepaste 
drinkbakken.
Toekomst?
In de kerk van Belsele zit momenteel een koppel kerkuilen. 
Dat is goed nieuws. Maar uilen blijven het moeilijk hebben 
in dit dichtbevolkte gebied. 

Wil je graag meer weten over deze boeiende vogels en hoe je 
ze kan helpen? www.uilenwerkgroepwaasland.be; Luc Van 
de Perre, verantwoordelijke voor de gemeenten Beveren, 
Melsele, Haasdonk, Vrasene, Kieldrecht, Verrebroek, Kallo, 
Doel, Kruibeke, Bazel, Rupelmonde, Zwijndrecht, Burcht en 
Antwerpen Linkeroever. 03 744 03 34
perrevandeluc@hotmail.com 
A.R.

Verhalen op straat
 
Elk jaar, de derde zondag van september is er 
‘statiekermis’. De initiatiefnemers proberen 
zoveel mogelijk mensen samen te brengen. Het 
gaat er geanimeerd aan toe. Dit jaar sprongen 
de creatievelingen ‘wezijnereensmeebuiten’ 
bij met een originele activiteit. Ze doken in de 
boekenkast van de Pauwstraat en vonden daar 
inspiratie voor een wandeling met ‘Verhalen op 
straat’. Er was een circuit voor de kinderen en één 
voor de volwassenen. Op vijf plaatsen werd in 
een voor- of achtertuin, of op een kamertje boven 
De Groene, halt gehouden. Daar werd dan iets 
voorgelezen door de bewoner. De ene keer was 
het een stukje poëzie, de andere keer maakten de 
deelnemers kennis met een heel boek. En op het 
zolderkamertje boven De Groene… daar vertelde 
Harry over zijn zorgen met Liliane die met ‘den 
draad’ zat.
De wandeling eindigde bij de boekenkast in de 
Pauwstraat waar de aanwezigen een drankje 
kregen. Wezijnereensmeebuiten verdiende een 
dikke pluim.  Iedereen vond de originele wandeling 
zeker voor herhaling vatbaar. En dan liefst met 
hetzelfde mooie weer. 

Kinderrechten door de ogen van 
kinderen
Van 5 tot 20 november loopt in OC Boerenpoort 
een merkwaardige tentoonstelling. Kinderen en 
jongeren maakten kunstwerken over het thema 
Kinderrechten.
De tentoonstelling wordt georganiseerd door de 
GROS en is het resultaat van een heel project.
In het voorjaar werd aan de scholen hier in het 
Beverse en aan kinderen en jongeren in Congo, 
Roemenië, Mongolië, Nepal, Senegal, Peru gevraagd 
in hun klas of groep na te denken en te praten over 
kinderrechten zoals die geformuleerd worden door 
Unicef. Rechten die gelden voor alle kinderen, waar 
ook ter wereld. Recht op bescherming tegen oorlog 
en uitbuiting bijvoorbeeld, recht op een naam, op 
een familie, recht op onderwijs, … 
Een 500-tal kinderen en jongeren gingen op 
de uitnodiging in. Om het project af te sluiten 
maakten ze  een tekening, een schilderwerk, een 
maquette, een driedimentioneel werk, een collage, 
een filmpje. Het resultaat mag gezien worden. 
Kinderkunstwerken uit alle windstreken.
De tentoonstelling is te bezoeken in het weekend van 
5,6 - 11,12,13 - 19 en 20 november, telkens van 10 
tot 12uur en van 14 tot 17uur.

Toneel van Melba
Bij suikernonkel op de kerst
Melba is toe aan een tweede productie. Na het 
succes van ‘De Hofkes’ kiezen ze deze keer voor een 
kerstkomedie die zal opgevoerd worden 15, 16, 17 
en 18 december in OC Boerenpoort.
Bij suikernonkel op de kerst werd geschreven door 
René Gybels en vertelt het verhaal van Dom, Bie 
en Stan die een uitnodiging ontvangen om kerst 
te vieren bij hun onbekende suikernonkel. Ze 
vermoeden dat nonkel zijn erfenis wil regelen en 
beginnen al te fantaseren. Ze hebben het bij het 
rechte eind. Alleen heeft nonkel een verassing in 
petto: hij wil zijn volledig vermogen nalaten aan 
slechts één van zijn drie familieleden: uiteraard aan 
de meest geschikte. De strijd om de erfenis barst 
los! 
Ook deze keer worden de rollen ingevuld door 
Melselenaars: Luc Appelen, Hilde Bogaerts, Wendy 
De Kerf, Marrit Matthieu, François Smet, Maarten 
van De Vijver, Guido Van Leuvenhage en Paul 
Verhelst zullen het beste van zichzelf geven. Regie: 
Roberto Van Laere.  

Mobiliteit in Melsele-centrum
LaMa: aanpassing 
verkeerssituatie in de 
dorpskern
Op de derde vergadering van het LaMa-project was veel volk 
aanwezig. Er waren 65 mensen ingeschreven en dan waren er nog 
een 20-tal ‘losse binnenwaaiers’ waaronder schrijver dezes. Ik was 
wél ruim op tijd, want de website van de gemeente vermeldde 18u30, 
terwijl de dames van LaMa voorzien waren op 19u00.
Dat deze sessie zo druk bijgewoond wordt, zal wel te verklaren zijn 
doordat de verkeerssituatie in ons dorp nu al enkele weken in de 
zogenaamde ‘testfase’ zit. De proefopstellingen werden gerealiseerd 
op vrijdag 16 september, en ondertussen is daar in menig dorpscafé 
al meer dan een hartig woordje over gepraat. De meningen zijn 
verdeeld, maar iedereen wil zijn idee hier komen verkondigen en 
verdedigen. Veel volk dus…
Iedereen krijgt een enveloppe met daarin een aantal stickers en 3 
kaartjes: rood, groen en wit… We mogen op elke proefopstelling 
een stickertje kleven voor ‘mag absoluut blijven’, ‘mag blijven 
mits aanpassingen’ of ‘moet zeker weg’. Na telling blijken bij de 
drie knelpunten de ‘mag blijven’ (ook mits aanpassingen) in de 
meerderheid tegenover de ‘moet weg’. Iedereen wil dus wel degelijk 
dat er iets verandert in ons dorp in verband met de verkeerssituatie en 
de leefbaarheid.
De dames vragen om te kiezen voor een werkgroepje rond elke 
veranderde verkeerssituatie, zodat iedereen kan kiezen voor het 
knelpunt dat hem of haar het meest aan het hart ligt. Veruit de 
meeste deelnemers kiezen voor de St.-Elisabethstraat, zodat we 
daar toch nog met redelijk veel volk zijn. Maar we worden nog eens 
opgedeeld, en komen in kleine groepjes rond verschillende tafels 
terecht. We noteren de sterke kanten van de proefopstelling, maar 
ook de minder goede kanten. En er is ruimte voor suggesties, al 
wordt er per groepje wel een conclusie verwacht. Daarna krijgt 
elk groepje kort het woord…althans, dat is de bedoeling, want het 
groepje van ‘de zelfstandigen’ kaapt de meeste gesprekstijd weg, 
zodat de rest van de groepen moet inkorten en zich soms beperkt 
tot een ‘alles is al gezegd’. Wat de St.-Elisabethstraat betreft, zijn de 
meesten voor eenrichtingsverkeer in plaats van het volledig knippen. 
Wel in combinatie met het tijdelijk afsluiten tijdens de spits, zodat 
de verbeterde verkeerssituatie voor de school en het Ballonneke 
behouden blijft, want beiden getuigen dat de veiligheid er serieus op 
vooruit is gegaan sinds de proefopstelling (lees: het volledig knippen 
van de St.-Elisabethstraat).
Uiteindelijk komt iedereen weer samen om te luisteren naar de 
conclusies van de andere groepen en kan iedereen zijn kleurkaartjes 
gebruiken om zijn mening te geven over hun ideeën.
Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen geeft nog wat toelichting 
over het vervolg van het LaMa-project, waarbij hij duidelijk stelt dat 
ook de nieuwe consensus eerst zal getest worden door een nieuwe 
proefopstelling, om ook dat weer te evalueren. Daaruit moet dan 
uiteindelijk de meest werkbare en meest gedragen oplossing komen 
voor de nieuwe verkeerssituatie in onze dorpskern.
Wordt dus vervolgd…

Jan Verhavert (Fietsersbond)
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Klimmen in de bomen
Toen mijn vader tien was, haalde hij met zijn 
vrienden kattenkwaad uit in het dorp. Hij zat op de 
jongensschool, maar zwierf soms liever rond op het 
kerkplein dan te moeten werken in de klas. Hij klom 
in de grote boom naast de kerk en deed belleketrek 
bij de huisvrouwen om dan stoer vliegensvlug weg te 
lopen. Alleen vergat hij dat zijn moeke kapster was, in 
de Dambrugstraat, en dat het halve dorp passeerde 
die zijn opvallende wittekop herkende. Dus tegen 
de tijd dat de school uit was, stond zijn moeke te 
wachten om hem een veeg uit de pan te geven. 

Vijftig jaar later loop ik als tiener op 
woensdagnamiddag datzelfde Kerkplein op en 
stap de Vlieger binnen, op de hoek van het (toen 
nog) Rudolf Esser plein en de Torenstraat. In de 
vlieger ruikt het naar exotische dingen. Het staat 
en hangt er vol met dier-, vis-, tuin- en andere 
benodigdheden. Ik koop er een zak met vogelzaad 
voor onze papegaai Niko en vraag zoals elke 
woensdag het ‘boeketje van de week’. Ik betaal 
120 frank en ook nog wat voor het zaad en ga naar 
moeke, mijn meter, die nog steeds in het kapsalon 
werkt. We drinken koffie tot de volgende klant er is, 
de bloemetjes staan in een vaas. 

Met mijn nichtje trek ik naar het Kerkplein. We 
zitten op de marmeren bank aan het kruis naast 
de kerk en ze toont me de beste boom om in te 
klimmen. Ze haakt haar benen in twee takken van 
‘haar’ boom alsof ze speciaal daarvoor gegroeid zijn 
en toont me hoe je zonder handen ondersteboven 
kan hangen. Ik doe hetzelfde en we zien het 
komende half uur het Kerkplein ondersteboven. 
Wie doet ons dat na? 

De Vlieger verkoopt nu geen vogelzaad meer maar 
frietjes. De bomen en ook het kruis staan er nog. 
Wie weet klom jij er ook ooit in.  En belleketrek? 
Dat is iets van alle tijden. Dat zullen mijn kinderen 
ongetwijfeld ook ooit doen. Grappig, hoe sommige 
dingen voorbijgaan en soms toch terugkomen.
Katelijn Van Hove

Melsele heeft een pastoor

’t Is al een tijdje geleden… Melsele kermis met de 
verkiezing van een nieuwe pastoor, de schoonste 
taart, de jaarmarkt en de Meilsen koers. Deze 
jaarlijkse gebeurtenis bracht een volksbeweging 
op gang met heel veel schoon volk en schoon 
weer. Iets schoner om de zomer af te sluiten kon 
men zich niet dromen. We laten enkele foto’s los 
op de lezers, om nog wat na te genieten. Van de 
vijf pastoorskandidaten slaagde Mathijs Melis erin 
om de kwispel naar zich toe te halen. Toch krijgt 
de preek van de enige vrouwelijke kandidate, 
Milena Helincks, de voorkeur om gelezen te 
worden. Haar preek was kort en bewierookte de 
geneugten van ons dorp. De Meilsen koers  voor 
de –50-jarigen werd gewonnen door Jeroen Duym, 
die Daan De Coninck en Marc Brijs in de spurt 
vloerde. Alle succes werd nog tot laat in de avond 
verder doorgespoeld.  
Hier dan de preek van Milena: “Bovenal  bemin 
Melsele, wees gelukkig, steeds met velen. Heilig 
steeds de dorpsfeesten en Meilsen kermis met zijn 
beesten. Slaap niet, kom naar buiten; voor je ’t 
weet ben je aan ‘t fluiten. In Melsele is altijd iets 
te doen; iemand tegenkomen is een zoen. Wees 
steeds thuis onder de toren; Melsele kan ons hart 
bekoren.”  

Eerlijke cadeaudagen

Op zoek naar een eerlijk cadeautje voor de Sint, de 
kerst- of nieuwjaarsdagen? Op zaterdag 3 en zondag 
4 december, kan je weer proeven van een Zuiderse 
sfeer in de kapel van OC Boerenpoort te Melsele. 
Wie een cadeau zoekt voor een lekkerbek, heeft 
gegarandeerd succes met de chocoladeproducten, 
pralines, zeevruchten, truffels en diverse 
chocoladerepen.
Het aanbod eerlijke producten uit het Zuiden 
wordt ieder jaar groter: de wereldwinkel biedt een 
ruim assortiment aan van dagelijkse producten 
zoals koffie, thee, honing tot eerlijke wijnen, 
aangevuld met een extra aanbod speciaal voor het 
eindejaar, waaronder leuke cadeautjes, juwelen, 
boeken, kalenders, kaartjes, agenda’s, wijnen, 
geschenkpakketten, pralines…Allemaal te zien, te 
voelen en te proeven!
Het vrijwilligersteam staat steeds klaar om te helpen 
bij je keuze en zo geef je ook de producenten uit het 
Zuiden een reden om te feesten!

Wijnliefhebbers doe je zeker een plezier met de lekkere 
wijnen, die in diverse prijsklassen beschikbaar zijn, 
tevens zijn er verschillende wijnduo’s in promotie, 
verpakt in een mooie doos. De wijnstand vormt steeds 
het middelpunt, je kan er gratis wijnen naar keuze 
proeven, steeds met deskundig advies erbij. 
Kan je zelf niet zo goed kiezen? Geen nood, dan geef 
je toch gewoon een Oxfam Cadeaubon van 5, 15 of 25 
euro cadeau. Sinds kort in een fonkelnieuw hoesje!
Alle geschenken krijgen op de inpakstand gratis een 
feestelijk kleedje, en terwijl je op de pakjes wacht, 
kan je een bezoekje brengen aan de cafetaria in de 
bijkeuken, waar enkel eerlijke lekkernijen en dranken 
aangeboden worden, en ook dit jaar zijn er de ‘eerlijke’ 
pannenkoeken, die je geproefd moet hebben!

Een meerwaarde voor de cadeaudagen is de 
medewerking van Bond Zonder Naam. Zij hebben al 
vele jaren een vaste stek op de cadeaudagen. Sinds 
vorig jaar staat ook ’t Vlot (vereniging die projecten 
steunt in Mongolië en de Sahellanden) in de kapel 
met een bescheiden standje producten uit Mongolië.

De cadeaudagen van Wereldwinkel Melsele: 
zaterdag 3 en zondag 4 december 
van 10 tot 17:30 uur, kapel van OC Boerenpoort, 
Sint-Elisabethstraat 31A, Melsele.
Welkom.

Ook na deze cadeaudagen liggen in de wereldwinkel 
steeds leuke cadeauvoorstellen:  Dambrugstraat 3 te 
Melsele, open woensdag van 9. 30u tot 12:30u en van 
13:30u tot 16:30u, vrijdag van 14:30u tot 17:30 u en 
zaterdag van 9:30u tot 12:30u.
Je kan wereldwinkel Melsele ook volgen op facebook  
https://www.facebook.com/wereldwinkel.melsele

Pastoorskandidaten genoeg, maar Mathijs 
Melis mocht het uitzingen.

 Aanbod Vormingplus Waas-en-Dender 
in november en december 2016

Lekker lokaal: Puur Natuur
Puur Natuur is een bioboerderij in Melsele. Met 
hun hoevewinkel kiezen Rudi en Lieve ook resoluut 
voor de korte keten. Naast het telen van groenten 
houden ze kippen voor de eieren en het vlees. 
Verder kan Puur Natuur je voorzien van bio-fruit 
uit eigen tuin. Vandaag kan je hier terecht voor 
informatie en een kookworkshop met producten 
van het veld van Puur Natuur.

zaterdag 26/11 van 14u00 tot 16u00
Puur Natuur, Kalishoekstraat 93, 9120 Melsele
Info en inschrijven: Vormingplus Waas-en-Dender 
03 775 44 84 of via  
www.vormingplus.be/waas-en-dender 

Vlot en prettig vergaderen
Vergaderen of samenkomen om beslissingen te 
nemen, dat doen we vaak als vrijwilliger. Overleg is 
nodig. Maar de manier waarop kan soms beter. In 
deze sessie leren en oefenen we de verschillende 
rollen in een vergadering. 
Een vorming vol tips en tricks, met veel ruimte om 
van elkaar te leren en voor uitwisseling.

maandag 12/12 van 19u30 tot 22u00
Vormingplus Waas-en-Dender, Grote Baan 183, 
9120 Melsele
Info en inschrijven: Vormingplus Waas-en-Dender 
03 775 44 84 of via  
www.vormingplus.be/waas-en-dender
Begeleiding: Stefaan Segaert, educatief medewerker 
Vormingplus
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        Mies en place
In de Sint-Elisabethstraat waren er de laatste jaren 
heel wat winkels die ermee stopten. De laatste tijd 
is er een bescheiden heropbloei, en zijn een aantal 
nieuwe zaken zich komen vestigen. Eén ervan is 
‘Mies en place’. Michel Suy, de Mies, kookt er elke 
dag warme maaltijden die je kan afhalen. Op de deur 
hangt de vrolijke Melseelse begroeting ‘Tsjuir, ’t is 
open’. Dus ga ik naar binnen voor een interview.
Jong geleerd
Michel  kookte al graag als jonge tiener. Ouders 
met een drukke job, dan kwam dat al eens van pas. 
“Ik deed dat graag, dingen uitproberen, je neus 
gebruiken, proeven, recepten opzoeken”.
Na zijn middelbare studies koos Michel eerst voor 
interieurvormgeving. Het artistieke gedeelte lag 
hem wel. Maar de vele theorie was moeilijk. En dat 
had vooral te maken met Michels handicap: hij is 
slechtziend. Dat maakte het voor hem moeilijk om 
teksten te lezen of neer te schrijven. Na nog een 
andere richting te hebben geprobeerd, besloot Michel 
het studeren er aan te geven, en ‘op zijn eigen’ te 
beginnen. 
Eigen zaak
Er kwam een voormalig handelspand in de Sint-
Elisabethstraat vrij. Michel had het idee om daar 
een soort kookwinkel te beginnen. Met een handige 
vader, behulpzame vrienden werd het huis grondig 
gerenoveerd, met een grote praktische keuken. 

Zijn mama zorgde voor de administratieve kant van 
de opstart. En zus Anouck springt geregeld in voor 
bestellingen, facturen enz. Alles wat met kleine letters 
te maken heeft. 
Koken met je ogen dicht
Na een stage in een restaurant, en ook in de 
kookploeg op VP-kamp  kwam Michel tot de conclusie: 
“Ik werk het liefst alleen. Als je met meerdere mensen 
tezamen werkt, dan legt iedereen het gerief op andere 
plaatsen terug, en vind ik niets meer.”
De muren zijn in het zwart geschilderd. Daar steekt 
het materiaal beter tegen af. En zo vindt Michel alles 
gemakkelijker terug. Hij werkt vooral op het gevoel en 
op de geur. “Ik kan met mijn ogen dicht koken”.
Het marcheert!
Michel is op 22 februari van dit jaar begonnen. En tot 
hiertoe is hij tevreden. Gemiddeld maakt hij zo’n 30 
maaltijden per dag. Elke dag is er een ander menu. 
De traditionele gerechten, aardappelen vlees en 
groenten, vallen nog het meest in de smaak. Maar er 
zijn ook pastagerechten, en af en toe iets vegetarisch. 
Het publiek is zeer verscheiden: dat zijn zowel 
oudere mensen uit de appartementenblokken aan de 
overkant, als jonge alleenwoners, gezinnen. Intussen 
heeft Michel al heel wat vaste klanten, en dat is 
plezant. Want meestal staat hij ook in de winkel. 
Behalve dinsdag, dan is het Anouck.
Kleinschalig
Elke dag weer vers eten, en kleinschalig. Michel wil 
het graag zo houden, geen grootkeuken. Meer en 
meer jongeren kiezen ervoor om zelf dingen te doen: 
koken, groenten kweken, ondernemen maar dan op 
kleine schaal. Af en toe kookt Michel met gerief uit 
Melsele: Limousinvlees van Maarten Van de Vijver, of 
pompoenen die iemand in overvloed heeft. “Volgend 
jaar wil ik in mijn hofke mijn eigen  keukenkruiden 
kweken.”
Op stap met soep
Elke dag behalve woensdag levert Michel een ketel 
soep aan de school. Op een karretje. “Ik weet  een 
aantal merkpunten, maar af en toe rijd ik ergens 
tegen, en ik hoop altijd dat mijn karretje niet omvalt. 
Soms helpt een van de maten. Moest er soms een 
vrijwilliger zijn die dat graag wil doen?”
Niet alle klanten weten dat Michel een visuele 
handicap heeft. “Degenen die me kennen wel 
natuurlijk. Maar tegen nieuwe klanten zeg ik dat niet 
direct. Ze kijken dan misschien wel eens raar, als ik zeg 
dat ze zelf het wisselgeld mogen nemen. Of dat ik hen 
op straat niet herken. Voilà, nu weten ze het misschien 
via Bombardon.”
We wensen Michel nog veel succes met de ‘Mies en 
place’! Als je eens geen tijd of zin hebt om te koken, 
stap er eens binnen, elke weekdag tussen 15.30u en 
19u, Sint-Elisabethstraat 54. Of kijk eens op de website 
www.miesenplace.be 
(AR) 

Met de rubriek ‘gevleugeld’ zoeken we graag de uitda-
ging of de prikkel van het geschreven woord. De taal als 
een metgezel, die uitdrukking kan geven aan een emotie 
of getuige is van een verhaal.
Het gebeurt dat bij die zoektocht plots uit onverwachte 
hoek, een parel komt aanwaaien. In dit geval van iemand 
die ‘zijn’ dorp’ reeds lang heeft verlaten, maar daar onaf-
gebroken mee verbonden is gebleven, misschien ook een 
beetje mede dankzij Bombardon.
Armand Onghena, 86 jaar, woont reeds geruime tijd in 
Boortmeerbeek, beleefde zijn jeugd in 
Melsele. Via zijn sierlijk kalligrafische letters, aangevuld 
met kleurrijke tekeningen, brengt hij taal tot een beeldige 
poëzie, soms nostalgisch, soms grappig, soms zwoel zwe-
vend…

Gedichten
zijn als zachte reinigende medicijn,
’s mensenhart wordt er beter van.
Reiken over elk jaareinde heen,
ruimen puin, verruimen het ademen,
laten zich niet om het hoekje leiden,
vloeien tijdeloos rusteloos kabbelend
naar gindse wijde zee.
Brengen rust als ze toeven mogen
in uw, in mijn, in ons gemoed;
zijn als de brandende kaars,
licht dragend, warmte stralend,
zich hullend in het aura
van genadebrengende stilte.
Is dit het getij waar wij het kind
vinden en ontmoeten mogen in u, in mij ?
Armand Onghena

Gevleugeld

Naar een erkenning van de 
kerststaltraditie 
als cultureel 
Vlaams erfgoed
Jan Holvoet heeft 
een passie voor 
kerststallen. Zijn 
kerststallenverzameling 
kent geen grenzen. 
Figuurlijk en letterlijk. 
Hij is ook de drijvende 
kracht achter elk 
initiatief om de kerststal te promoten. Zo hoopt hij 
dat vele mensen die magie van een kerststal gaan 
overnemen. Jan is bestuurslid van de Federatie van 
Vlaamse Kerststallenvrienden, een organisatie die 
de liefde voor de kerststal structureel, inhoudelijk 
en organisatorisch promoot. De kerststal kent al 
een lange traditie. De eerste kerststal werd gezet 
door Franciscus van Assisi in de 12e eeuw. Dat was 
toen een ‘levende kerststal’, met echte mensen en 

dieren. Naar verluidt begonnen mensen kerststallen 
in hun huis te zetten toen Napoleon de kerken 
sloot en gelovigen de kerststal in de kerk niet meer 
konden bezoeken. Na WOI raakte het plaatsen van 
een kerststal ruimer verspreid. De kerststal is volgens 
de Kerststalvrienden echt erfgoed. De Federatie wil 
mensen motiveren om een kerststal in hun huis te 
zetten of een plaats te geven in hun straat of wijk. 
De Federatie wil daarbij het religieus aspect van 
de kerststal vrijwaren van te grote commerciële 
invloeden. Het zetten van een kerststal is immers  
een mooie en lange traditie die volgens Jan en 
zijn vrienden niet mag verdwijnen. In de Kempen 
kenden de kerststallenroutes een enorm succes. 
Ook in Melsele zijn er sinds jaren kerststallenroutes 
langs de talrijke buitenkerststallen. Ook voor dit 
jaar zijn al enkele initiatieven gepland. Sinds 2014 
startten  onderhandelingen om de kerststal op te 
nemen in het cultureel erfgoed van Vlaanderen. 43 
tradities werden al erkend w.o: de reuzencultuur, de 
kermis, de Last Post in Ieper en de garnalenvisserij. 
De onderhandelingen met de cel erfgoed komen 
momenteel in een stroomversnelling. Het is de 
bedoeling dat het bouwen en plaatsen van kerststallen 

door de Vlaamse Overheid zou erkend worden als 
immaterieel cultureel erfgoed. De beslissing ligt bij 
de minister van cultuur Sven Gatz. Wil je dit initiatief 
mee ondersteunen, neem dan contact op met Jan 
Holvoet, Boomgaardstraat 2, tel: 03 775 38 08 
Meer info via fvkerststallenvrienden@telenet.be. 
Als de erkenning rond is, laten we het de lezer 
zeker weten. Ondertussen wensen we Jan en zijn 
kerststalvrienden alle succes toe.

De kerststal in de kerk van Melsele

foto: Emilie Vergauwen

Ontbijt voor de junglekinderen 
van  pater Sidon Maes (+).
Dit jaar wordt er voor de 13e maal een ontbijtactie 
georganiseerd voor de junglekinderen van Dhanwar 
in India. De opbrengst van dit ontbijt gaat naar: 
- het verder verlenen van studiebeurzen voor 
hoger- of universitair onderwijs,  - eerste lijn 
gezondheidszorgen in Dhanwar en de omliggende 
dorpen, - het Women Awareness Programma:: 
dit programma omvat vooral medische info en 
opleidingen. De ontbijtactie geeft je een heerlijk, 
gezond en vers ontbijt, gratis aan huis gebracht 
op zondag 20 november 2016, of zelf af te 
halen tussen 7u30 en 10u., in OC Boerenpoort, 
St.Elisabethstraat, Melsele.  Inlichtingen en 
bestellen bij Walter en Lief Janssens-Maes, 
Dweerse Kromstraat 6. Tel: 03 775 16 61. E-mail:  
janssens_walter@fulladsl.be  Je kan het bedrag 
storten op rek.: BE68 7470 3406 7134 Volwassenen: 
10 euro; kinderen 6 euro.
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Een vredesboom
In de Vossenstraat bij Frans en Paula Thijssen-Vander Meylen staat 

een vredesboom  in de tuin. Hij werd er  gepland  naar aanleiding van 
een actie van het Melseelse vredescomité meer dan 40 jaar geleden. 

Het verzet in die jaren tegen de plaatsing van atoomraketten op 
Belgisch grondgebied leefde ook in Melsele. Het vredescomité verkocht 

vredesbomen als symbolisch verzet tegen de atoomwapens. Vele 
mensen kochten een boom.  Zij konden kiezen tussen een linde of een 

Japanse kerselaar. Bij Paula en Frans is het een forse,  
sterke linde geworden.  

Reünie van de 35 jarigen.

Een samenkomst van zij die geboren zijn in 1951

Wandelaars Eikenlaan – Gentstraat
Een 3-tal jaar geleden en net de arbeidsmarkt verlaten, begonnen 4 
wijkgenoten (Ludo Verbeuren, Alfons Neels, Piet Bloemen en Paul Van 
Esbroeck) met het initiatief om elke werkdag in de ochtend te wandelen. 
Doordat ze op vele paden en wegen in de gemeente passeerden, werden ze al 
gauw opgemerkt en sloten andere geïnteresseerde mensen met mondjesmaat 
bij hen aan. Vandaag de dag valt het regelmatig voor dat er meer dan 10 
actievelingen mee op stap gaan. De gehanteerde principes bij de wandeling zijn 
klaar en duidelijk:
- Vertrek: stipt om 8u aan het kruispunt Eikenlaan - Hazenhof van maandag 
t.e.m.vrijdag - Route: een 5-tal mogelijkheden waarbij variaties en combinaties 
mogelijk zijn - Duurtijd: circa 1 uur - Tempo: is gevorderd, maar we blijven 
samen als groep - Facultatief: wie wil gaat mee, er is absoluut geen verplichting 
Deze wandelingen bieden vele voordelen: ze geven structuur aan de 
dag, ze zijn goed voor de fysiek en bovendien voor het sociale contact (er 
wordt wat afgepraat!). Naast het stappen hebben zich bovendien al enkele 
nevenactiviteiten ontwikkeld. Zo trakteert bij een verjaardag de persoon in 
kwestie meestal met een koffie in café ‘t Portaal. Ook zijn we samen gaan 
ontbijten na ons 1-,2-, en 3- jarig bestaan. Daarenboven hebben we ook reeds 
twee wandelingen op verplaatsing georganiseerd: rond de Hedwigepolder en 
in het Rietveld van Kallo, met één van onze wandelaars, Walter Van de Velde, 
als deskundige begeleider. Kortom, het mag duidelijk zijn dat we ons goed 
amuseren en dat dit zo nog lang mag blijven duren.
Onze hoop is dat ons voorbeeld gevolgd wordt en dat er in andere wijken ook 
dergelijke wandelgroepen ontstaan.

Zaterdag 8 oktober vond de eerste bijeenkomst van de 81-ers uit Melsele (of 
die in die tijd in Melsele passeerden) plaats. De 35-jarigen en hun vrienden 
kwamen samen in Jeugdhuis Djem voor een babbel/knabbel en (menig) drankje 
op de achtergrondtonen van de beste muziek van de 80s-90s. Aan de hand 
van de klasfoto’s van toen werden geestige herinneringen uitvoerig opgehaald. 
Diegenen die erbij waren hebben duidelijk genoten en vroegen al meteen om 
een vervolg. Het begin van een nieuwe traditie! 81-ers op de foto: Achteraan 
(vlnr): Jeroen Kersschot, Frank Van Hassel, Jochen Van Gasse, Jonathan 
Segers, Roel Dhonckers, Ilse Schelfout, Eveline Mestdagh, Katja Van Broeck, 
Christophe Bogaert, Roel D’Hollander, Dieter Vanhee, Stijn Melis.Midden (vlnr): 
Hans Meersman, Emilie Opgenhaffen, Sofie Heyndrickx, Dirk Stoop, Rebecca 
Rotthier, Debby Kemps, Peggy Kemps, Katrien Van Stappen, Ann Debloudts, Sara 
Heyninck, Monica De Bock, Nathalie Bogaert.Vooraan (vlnr): Karolien Weekers, 
Koen Heyrman, Matthias Van Mieghem, Joren Robyn, Frederic De Wilde, Joke 
Van Bogaert, Gunther Van Roeyen. Wat later toegekomen en dus niet op de foto: 
Filip Stuer, Jörge De Boeverie, Jan De Coninck, Katrijn Van Hove, Stefaan Smet, 
Eva Peirsman, Koen Vijt
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