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Jos en Ingrid Lodewykx-Van de Perre
Ingrid woont sinds 1954 in de Dambrugstraat nr. 6. Vroeger was 
dit huisnummer 77.  In 1975 huwde Ingrid met Jos Lodewykx.  
Ze kregen 2 dochters: An en Tine.  Jos: ”Nu woon ik ook al 41 
jaar in deze straat.“  Ingrid: “Mijn moeder begon een winkel met 
witgoed en werkkleren, achtereenvolgens in de Kalishoekstraat, 
de Grote Baan, de ‘Stati estraat’ en in ’54 in de Dambrugstraat. In 
1972 nam ik de winkel over.  Mijn ouders bleven achter de winkel 

wonen.  Als ons kinderen thuis kwamen gingen ze alti jd 
eerst goeiedag zeggen bij hun grootouders. Mijn vader zat 
veel buiten te babbelen met buren en vrienden die voorbij 
kwamen. Daar was alti jd ‘klap’.  Mijn ouders zijn heel oud 
geworden. In 1974 kwam de nieuwbouw en ik breidde de 
winkel uit tot een ruime kledingzaak.  Jos:” Dit huis was 
vroeger (zie foto pag.2) een oud herenhuis uit 1846 met 
inrijpoort voor paard en kar van de familie Van den Camp. 
In 2004 ging ik met pensioen en stopte Ingrid ook met de 
winkel.” 
Jos en Ingrid wonen op de eerste verdieping. Achteraan 
door een groot raam hebben ze een balkon met heel 
mooi uitzicht op de pastorijtuin en verder het dorpspark.  
Ingrid: ”Pastoor Sabot had een prachti ge bloementuin 
en later hield pastoor Lippens bijen en daar waren 
de bloemen ideaal voor. Nu kijken we op een keurig 
aangelegde tuin met oude bomen. We wonen midden in 
het dorp en toch midden het groen. We willen hier niet 
weg.”  Jos: ”De buurt is erg veranderd. Het jeugdhuis 
draait goeie muziek. Ja, we zijn ook jong geweest hé. 
(lacht) Ik was in mijn jeugd bij de kajott ers.”  Ingrid: “Ik 
was bij de Chiro en later gingen we naar Djem. Ik ken veel 
mensen. In de vakanti e komen ons twee kleinkinderen, 
Marie en Arthur, logeren. We fi etsen dan rond de kerk 
en spelen met hen in het parkje. Daar is alti jd volk.“  Jos: 
”Het enige minpunt van de straat is de slechte kassei. Heel 
gevaarlijk voor fi etsers. Er gebeurden al veel valparti jen. 
Daarom rijden fi etsers op het voetpad. Jonge ouders met 
kinderen op de fi ets worden doorheen geschud. Er is hier 
zone 30 maar daar wordt weinig rekening mee gehouden.“

Yvett e Meersman
Yvett e woont in huisnummer 2 van de Dambrugstraat. 
“Toen ze in 2007 deze woning aan ’t bouwen waren, had ik zoiets 
van ‘daar zou ik wel graag willen wonen’. Het is uitgekomen.” 
Yvett e is afk omsti g van Rupelmonde. Dat dorp is nog landelijk 
vergeleken met Melsele. “In het begin vroeg dat wat aanpassing. 
Ik voel me met de jaren wel echt Melselenaar. Ik woon hier graag. 
Je bent overal dicht bij, dicht bij het openbaar vervoer en dicht 
bij de Boerenpoort. Als een vereniging een zaaltje of keuken in 
de Boerenpoort wil afh uren, moet die bij mij zijn. Dat is geen 
eenvoudige opdracht hoor. Als er wat mis loopt, komt de klacht 
bij mij terecht. De mensen denken dat ik er schatt en mee verdien. 
Neen, rijk word ik er niet van“, lacht Yvett e. Rachel Ibragimova 
is op bezoek bij Yvett e. Het meisje loopt school in Sint-Maarten. 
Haar ouders komen uit Kazachstan en wonen sinds 2001 in 
Melsele. Rachel is geboren in 2004 en volgde hier kleuter- en 
lagere school. Yvett e heeft  zich mee ontf ermd over de familie. 
“Rachel zegt oma tegen mij en soms komt ze hier logeren. Later 
wil ze dierenarts worden. Die mensen doen echt hun best om zich 
hier te integreren.” Yvett e woont dicht bij jeugdhuis Djem. 

“Ik word wel eens wakker van die luide muziek. Ook 
het geluid uit de polder klinkt tot hier door en als de 
goederentrein de polder kruist hoor ik het ook. Dat 
havenlawaai hoor je toch in heel  Melsele? Het verkeer 
in de straat? Ik heb de indruk dat er, sinds de nieuwe 
regeling, minder zwaar verkeer voorbij komt en zij die in 
de Spar  gewinkeld hebben, kunnen ook niet meer langs 
hier komen. Ik vind het een hele verbetering.”

Elysée Munyoka is een merkwaardig man, 
die stage loopt in de dokterspraktijk van Griet 
Vandermeulen. Maak kennis met hem op pag.7

Erik Jacobs, Melselenaar, startte enkele jaren 
geleden met “foodveloke”, een tot minikeuken 
omgebouwde bakfiets. Lees op pag 5!

Geschiedenis Dambrugstraat

De Dambrugstraat maakt de verbinding van het Kerkplein over het kruispunt van de Kalishoekstraat tot aan de 
Schoolstraat. We behandelen in dit eerste deel het stuk straat tussen het Kerkplein en de splitsing met de Van 
Puymbroecklaan. 
In Dambrugstraat zitten ‘dam’ en ‘brug’. Beide termen verwijzen in de richting van water. De wijk ‘Dambrug’ is 
op oude kaarten terug te vinden, de straat zelf kreeg haar naam in 1949. Het Melseelse gemeentebestuur wou 
hiermee een einde maken aan de verwarring rond de Dorpstraat die toen uit twee aparte delen bestond. 
Tot in 1977 was de Dambrugstraat het stuk van het Kerkplein tot aan het kruispunt met de Kalishoekstraat, 
aan het toenmalige café de Zevenster. Tussen de Zevenster en de Schoolstraat, droeg de huidige 
Dambrugstraat de naam Vestenstraat. Omdat een deel van de N70 in Beveren reeds de naam Vesten droeg, 
werd er bij de fusie, voor gekozen de Vestenstraat in Melsele te laten opgaan in de Dambrugstraat. Het 
kruispunt met de Kalishoekstraat, wordt in de volksmond soms nog de Zevenster genoemd.

Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004)

Herabonnering Bombardon 
voor 2017!

t Is weer zo ver. Je kan abonneren voor 2017. 
Een abonnement kost 4 euro. Voor wie het 
opgestuurd krijgt per post kost het 6 euro.  
Je kan storten op ons rekeningnummer of 
het bedrag bezorgen  bij een medewerker.  

Je hebt ruim tijd tot eind februari, want dan 
verschijnt het eerste nummer van de nieuwe 
jaargang. Onze wensen voor 2017 lees je op 

pag. 4 samen met de mooiste wensen van 
enkele lezers!  Als we mekaar maar graag 

zien. Dat is het voornaamste!
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Zo leeft de Dambrugstraat (deel 1)
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Sara Kaerts 
Sara woont al heel haar leven in de Dambrugstraat, 
samen met haar ouders Erik Kaerts en Hildegarde 
Van den Camp. Ze vindt het geweldig om midden in 
het dorp te wonen, terwijl haar ouders, beide echte 
natuurliefhebbers eigenlijk liever meer op de buiten 
zouden wonen. Maar hier ben je overal dichtbij, 
winkels, en een paar toffe cafeetjes. Een deel van de 
familie woont hier direct in de buurt (grootouders, 
nonkel, zus). En Antwerpen, waar ze werkt is ook niet 
ver weg. De familie Kaerts heeft een mooie grote tuin, 
waar enkele konijnen en kippen lopen. Sara is een 
dierenliefhebber, ze deed een tijdje vrijwilligerswerk 
bij het konijnenasiel het Knabbelhuisje in de Dijkstraat, 
maar dat bestaat spijtig genoeg niet meer.

Gilles en Lien Van Couteren-
Cools met Anna en Rosie
Wij wonen al een tijdje in de Dambrugstraat 15; bij 
de meeste mensen beter gekend als “de post”. Al lijkt 
het helemaal niet meer op het oude postkantoor... We 
hebben het oude pand (1906) grondig gerenoveerd 
en het eindresultaat mag er zijn! De ligging is voor ons 
ideaal. Alles ligt op wandelafstand! En ook al staat ons 
huis op één van de drukste kruispunten van Melsele...we 
wonen hier erg graag!

Omer en Yolande Van 
Overtveldt-Van Overtvelt
Omer is afkomstig uit de IJzerstraat en 
Yolande uit de Schoolstraat. Na hun huwelijk 
woonden ze eerst een jaar in Wilrijk en 
daarna nog even in Beveren. Nu wonen ze al 
49 jaar in de Dambrugstraat, wat voorheen de 
Vestenstraat heette. Hun dochter Fanny werd 
er geboren. Naast Fanny hebben ze nog een 
zoon Peter. Er zijn vier kleinkinderen: Melissa, 
Jonas, Olivier en Antony. Omer ging naar 
de vakschool in de Londenstraat. Hij werkte 
later bij Distrigas (Fluxys). Yolande: “Onze 
buren, Jef De Kerf(+) en Elza Creynen(+) 
hadden 7 kinderen en die kwamen hier 
dikwijls spelen. Op dit kruispunt met de A.V.P-laan, waar 
we wonen, hebben we niet zoveel contact met de buren. 
Ja we kennen hen wel en het is wel altijd een goeie dag, 
maar een echt buurtgevoel is er niet. We wonen hier 
heel graag. Het is dicht bij het dorp en dicht bij Dama 
voor de boodschappen.“ Omer: ”We hebben dat hier 
erg zien veranderen. De drukte is er wanneer de scholen 
beginnen en eindigen. Maar we hebben een groot park 
gekregen. We hebben nu een heel mooi uitzicht. Dat 
is onze grote tuin en we moeten er zelf niet in werken. 
Hoe ik mijn dag vul? Ik heb, toen mijn moeder stierf, 
hele dozen vol doodsprentjes gekregen. Op het kerkhof 
weet ik, aan de hand van die prentjes, iedereen liggen. 

Mijn dagen zijn gevuld. In wintertijd lees ik ’s morgens de 
krant en we hebben dozen boeken staan die ik onmogelijk 
gelezen krijg. “ Yolande: “Vroeger gingen we veel op reis: 
Kreta, Turkije, Oostenrijk, Portugal, Luxemburg… Omer 
is van al die reizen albums aan het maken. Er liggen nog 
dozen vol met foto’s.” Omer: ”Ik heb ook alle postkaarten 
verzameld die ons met de jaren zijn opgestuurd. Ik heb 
de hele winter nodig om daarvan een selectie te maken. 
Ook van de vele leesboeken. Ik zal er eens een deel in 
de doorgeefboekenkast plaatsen. Ik heb ook nog een 
groentetuin in de Dr. De Paepstraat. Daar is in de winter 
natuurlijk minder werk. Maar om al mijn hobby’s wat op 
orde te krijgen moet ik zeker 200 jaar worden.” 

Bij de vroegere woning van de familie Cools: vader Frans 
Cools met enkele van zijn kinderen aan de voordeur.

Zicht op oude woningen in de Dambrugstraat. (Ingrid Van de Perre) 

lees verder op pag.3

Pascal en Frieda Cools-Van Halewyck.
industrie. Het huis op de hoek werd nog lang bewoond 
door juf. Miet Cools, bij de oudere lezers bekend als 
kleuterjuf. Zij richtte ook kunstkring De Meiboom mee 
op.” 
Met Pascal is nu de vierde generatie smeden aan de 
beurt met in hoofdzaak opdrachten voor de industrie. 
“Hier zal het wel stoppen, want een opvolger is er niet 
direct,” zegt Pascal.  
Frieda: “Ik kwam uit Beveren maar ben het hier snel 
gewoon geworden. Zeker toen de kinderen naar school 
gingen leerde ik veel mensen kennen. Ik heb de taak 
als verpleegkundige terug opgenomen en begeleid nu 
mensen met psychische problemen. De verkeerssituatie 
hier? Die is veel veiliger geworden voor de fietsende 
kinderen. De straat is hier zo smal dat geen twee auto’s 
mekaar konden kruisen zonder op het voetpad te rijden. 
’t Is nu veel beter geworden. We moeten wel omrijden 
maar daar wen je ook aan.”

Pascal: “Dat was hier in mijn jeugd de Vestenstraat en ik 
denk dat met de fusie in 1976 de naam veranderd is in 
Dambrugstraat. In Beveren heb je ook Vesten langsheen 
de N70. Daar hebben we, na ons huwelijk in 1983, nog 7 
jaar gewoond.“ 
Pascal en Frieda hebben twee zonen: Frederik en Filip, 
beiden leerkrachten in het lager onderwijs.  Er zijn twee 
kleinkinderen: Céril en Maurice. In april van dit jaar komt 
er nog een derde jongetje bij! De familie Cools heeft een 
grote traditie als smid in de Dambrugstraat. 
Pascal: “De stamvader was mijn overgrootvader Frans 
Cools (°1852) die in 1884 als hoefsmid begon. Hij woonde 
in het grote huis op de hoek van de Kalishoekstraat met 
de Dambrugstraat, het latere postkantoor. De ouders van 
Frans hadden een bakkerij. Mijn grootvader, Karel Cools 
(°1890), volgde zijn vader op als smid. Hij was, samen met 
Staf Martens, de enige hoefsmid in het dorp. Mijn nonkel 
Omer en mijn vader Wilfried zetten later de smederij 
verder. Zij schakelden geleidelijk over naar openbare 
werken met opdrachten voor het leger en later voor de 

Een boeiend dorpsleven op een voorschoot bijeen in de 
Dambrugstraat
De Dambrugstraat herbergt een stuk boeiend dorpsleven. De Oxfam Wereldwinkel 
bereik je langs de oprit van Jeugdhuis Djem.  Daar kunnen mensen eerlijke producten 
uit het zuiden kopen: chocolade, koekjes, koffie, thee, honing, wijnen en heel wat 
geschenkartikelen. De openingsuren zijn: woensdag van 9.30u tot 12.30u en van 
13.30u. tot 16.30u.; vrijdag van  14.30u. tot 17.30u. en zaterdag van 9.30u. tot 12.30u. 
Jeugdhuis Djem  is al vele jaren de tempel van de jongeren waar ze mekaar ontmoeten 
en zich kunnen uitleven in hun vrije tijd. Op de bovenverdieping van jeugdhuis Djem 
heb je de thuisbasis van TTC Melsele, de Melseelse tafeltennisclub. Die club bestaat 
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De schriftjes van Alice

De kunst van het bijhouden heeft zo zijn gevolgen. Aangezien kamers niet de gewoonte 
hebben uit te zetten als je ze volstopt met dingen die je “toch niet zomaar kunt wegdoen”... 
breekt er onvermijdelijk vroeg of laat een periode van “schatten op zolder” aan: sorteren, 
klasseren, houden, wegdoen. 
Maar ook herkennen, herinneren, terugvinden, ontdekken. Emoties verscholen in een 
vergeelde brief, in een stapeltje magazines, in tinnen soldaatjes of lego blokken, in oude 
foto’s van onbekende mensen die familieleden zijn van toen je zelf nog niet bestond. De 
reeks verrassingen is eindeloos.
Verbaasd stel je vast hoeveel je eigenlijk vergeten bent, hoe je blik op de dingen evolueerde 
met je groei...Dat is nog meer zo als je moet opruimen na een overlijden: je ziet een wereld 
waaruit het centrum verdween, wegzinken in geschiedenis en tijd.

Alice had haar schoolschriftjes uit 1923/1924 bewaard. Zij was toen dertien, veertien jaar. 
En kijk ze zijn er nog, ze kon het blijkbaar niet over haar hart krijgen ze weg te gooien. 
Misschien was zij vergeten dat ze er nog waren zodat haar kinderen ze konden vinden: bron 
van ontroering voor wie ze ter hand neemt. Of bron van dieper begrip.
Alice werd geboren in 1910. De Grote Oorlog moest nog komen. Toen hij eindigde was ze 
acht. In 1940: een jonge vrouw van dertig.
Dertig jaar toen is niet hetzelfde als dertig jaar nu: er was een groot verschil in 
levensverwachting. Moeder- en kindersterfte bij de geboorte lagen een stuk hoger. Tbc 
was toen de gesel van de tijd, vergelijkbaar met HIV nu. Het eerste antibioticum was pas 
beschikbaar na wereldoorlog twee.
Maar het was een opwindende tijd, die men wel eens de herfsttij van de Belle Epoque 
noemt, toen het elektrisch licht veel spoken kwam verjagen, de zeppelin de lucht in ging, 
auto en fiets op de weg verschenen en de film het wonderlijkste kijkspel werd...
In deze “heerlijke nieuwe wereld” (er zijn parallellen met onze eigen tijd, die ook grote 
veranderingen en exploten kent) werd Alice geboren, liep ze school, trouwde, kreeg 
kinderen, enzovoort...
In dit dorp, het onze.

De setting was zeer traditioneel. Toen zij twintig was lieten in België 98% van de mensen 
hun kinderen dopen, meer dan 80% trouwde kerkelijk en werd kerkelijk begraven. Bijna 
iedereen hier leefde in de katholieke zuil.
Dat is te merken aan de inhoud van de schriftjes. Elk voorblad opent met “Geloofd zij Jezus 
Christus”. Verder is alles handgeschreven. Kennis werd verworven met potlood en papier en 
met pen en inkt. Dat oefende vanzelf de fijne motoriek.
Leesbaarheid was dus erg belangrijk. Een enkele keer dondert de leerkracht in rood in de 
marge: “Ge kunt schooner (sic in de toenmalige spelling) schrijven” of ze wijst erop dat de 
afstand te groot is tussen titel en tekst (zuinig zijn!). Maar over het algemeen is er zorg aan 
besteed met ondertitels en zwaarder aangezette letters om de teksten in te delen.
Er zitten veel liederen bij. Het zangboek uit 1924 begint met een loflied op het Heilig 
Vaderland en heeft verder een aantal liedjes die iets van een smartlap hebben. Niet 
helemaal duidelijk of ze allemaal op school geleerd zijn. Misschien heeft zij het boekje 
vol gemaakt door het aan te vullen met elders opgepikte teksten maar het is de tijd wel: 
de titels spreken boekdelen: “Het huwelijk van Martha op haar sterfbed”, “Het eerste 
communiekleedje”, “Het Weesmeisje” en “Waarom hebt gij mij bedrogen?”. Maar het was 
de tijd dat er nog nauwelijks sociale voorzieningen bestonden en dat geeft toch wel een 
andere “toon”.

Alice had, pas in 1914 ingevoerd, schoolplicht tot veertien jaar. De schriftjes tonen een hele 
rist leerstof, het programma van het zevende jaar van het basisonderwijs van toen. Het 
finaliteitsjaar dus. Dat merk je: het is praktisch opgevat. 
Behalve een summiere blik op de klassieke schoolvakken kan men er dus lezen dat een 
telegram 1,50 frank kost voor 10 woorden, adres inbegrepen en hoe die rekening dan verder 
aandikt als je boven dat getal gaat. En dat je, mits betaling, ook kunt telefoneren in winkels 
en drankhuizen. Met de waarschuwing zonder verdere uitleg: niet telefoneren bij onweer.
Veel aandacht wordt er aan “boekhouden” besteed: bijhouden van dagboek en grootboek, 
rekeningen uitschrijven, handelsbriefjes opstellen.

Het vak naaien staat bijzonder in de gratie: er wordt gewezen op de voordelen ervan 
“voor iedere leeftijd en iedere stand”. Er hoort zowaar een praktische raad bij: “de 
naald weze het wapen van de vrouw opdat ze met fierheid blikke op een wel voorziene 
linnenkast” en niet minder dan een zedenles: “zich met naaldwerk onledig houden is 
het beste wapen tegen het kwaad.”
Curieus is een schriftje met een kruis op de kaft dat een kookboek blijkt te zijn. 
Handgeschreven recepten van wortelsoep tot opgerolde taart. Maar ook, als sluitstuk: 
de eigenschappen van een goede woning, hoe je een ziekenkamer moet inrichten en 
wat je moet doen bij een neusbloeding of bezwijming.

In een ander schriftje combineert zij aardrijkskunde en geschiedenis met 
gezondheidskunde waar scharlakenkoorts en pokken nog op het lijstje staan.
Overigens beschrijft een fragment dat over taal en rekenen gaat de “Zedelijke 
hoedanigheden van een goede huishoudster” de ideale status voor zo’n meisje op de 
drempel: 
“Gegronde godsvrucht die de wetten van God en zijne H. Kerk onderhoudt die 
zich toont in het beoefenen der huiselijke deugden verdraagzaamheid, geduld en 
onderwerping enz.
Zachtheid en sterkte die kan wederstaan aan de kindergrillen en liefde die eerbied 
inboezemt.
Blijmoedigheid om met moed den tegenspoed te verdragen.
Goede goesting en van zijne woning een aangenaam verblijf te maken en de vader van 
de kinders te huis te houden.”

Ter vergelijking:
Marie Popelin, de eerste Belgische feministe richtte in 1892 La ligue Belge des droits de 
femme op, de eerste feministische vereniging hier bij ons.
In 1902 is er een algemene staking van de socialisten om tot zuiver algemeen kiesrecht 
te komen. Dat mislukt. In 1919 wordt het ingevoerd voor mannen.
Pas in 1948 kreeg Alice stemrecht voor het parlement.
In 1956, toen ze 46 was, werd in België de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw opgeheven. Toen mocht ze dus zelf haar eigen geld en goed beheren.
Ik heb in haar schriftjes heel wat over handel, rekenoefeningen, vraagstukken en Franse 
dictees aangetroffen tot een fabel van La Fontaine toe (La cigalle et la fourmi)... Maar 
heel toepasselijk niets over de politieke indeling van het land.

Sint-Nicolaas
Ja,ja, de sint is al een tijdje terug in Spanje en het feest 
was weer goed. Hier zie je hem bij een bezoek aan de 
Chirojeugd met paard en koets. Op de foto: Marc De 
Blanger, Jonas Van Moer, Nicolas van Leugenhaege en 
Salvator De Blanger.  Tot volgend jaar !

Sint-Cecilia
22 november is de schoonste feestdag van het jaar voor 
muzikanten. Het is dan Sint-Cecilia. ‘ Het Klein Muziekske’ 
was dat niet vergeten.  Zij speelden  die dag schone deuntjes 
voor iedereen die het horen wilde.  Bij ‘Roos Pap’ , café De 
Voermansrust, was het  groot feest en de patroonheilige werd 
er op de schouw gezet. Ze is er enkele weken blijven staan.  
Je ziet ze met haar orgel  pronken in volle glorie. Ook Alois 
Verbruggen liet zich graag in haar gezelschap fotograferen.  De 
muzikanten waren toen al lang naar huis. 

50 jaar! Stichter en bezieler Paul Rosiers, secretaris van de club,  is nog regelmatig aanwezig bij competitie- en 
oefenwedstrijden. Achter het gebouw heeft KLJ-Melsele haar lokaal. Zij kent de laatste jaren een gestadige groei van 
leden. In de zomer zie je de vendeliers oefenen op het speelkoertje bij hun lokaal of op het grasveld rond de kerk. In de 
lokalen van K.L.J heeft Resolut, het Melseels strijdkoor, haar repetitieruimte. En huisnummer 3 in de straat geeft reeds 
11 jaar onderdak aan het secretariaat van de parochie. Dit is een plaats waar een aantal enthousiaste vrijwilligers 
driemaal per week de deur openhouden. Iedereen kan er op dinsdag, donderdag en zaterdag van 9.30u tot 11.00u terecht 
voor allerlei informatie over de parochie, het aanvragen van misintenties en doopselviering…  of gewoon voor een 
deugddoende babbel. De inkomdeur en het vensterke aan de straatkant behoren zeker tot  de meest bekeken en gelezen 
etalages. Daarnaast wordt het secretariaat ook gebruikt voor het samenstellen van het parochieblad en de vergaderingen 
van werkgroepen van de parochie.  Er is dus heel wat meer activiteit dan de eerste  aanblik van het gebouw zou laten 
vermoeden. Ben je benieuwd of wil je kennismaken met het secretariaat en de medewerkers spring dan  gerust even 
binnen. U bent er altijd van harte welkom.
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van Bombardon

‘2016: we hebben samen gehuild en gejubeld’. Zo 
werd in een radiospot het jaaroverzicht aangekondigd. 
2016 was inderdaad een jaar van veel verwarring. 
Grote namen speelden daar gretig op in, deden zware 
politieke uitspraken, schreeuwden hun standpunten in een 
beenharde taal, zetten mensengroepen tegen elkaar op… 
Wie angst zaait verdeelt, schept een sfeer van verlamming 
en machteloosheid, voedt het wij-zijdenken. 
Daartegenover, in schril contrast stonden hier en 
daar groepen op, die zonder veel gekwetter zochten 
naar verbinding en solidariteit, naar menselijkheid 
en ‘mededogen’ in de eigen kleine samenleving: 
de familie, de vrienden, de buurt, de school, de 
jeugdbeweging, de sportclub, de vereniging, het dorp, 
het vluchtelingencentrum, de Brug van B-asiel… 
Bekommerd met elkaar omgaan kan de blik verruimen en 
richten op wie kwetsbaar is en zorg nodig heeft, tot ver 
buiten de eigen kleine wereld.
2016 heeft de deur gesloten, 2017 zet ze reeds op een 
kier.
Als Bombardon willen we keuzes maken, duidelijk laten 
zien dat onze enige weg die tweede is. Daarom wensen 
we aan alle lezers:
Veerkracht en draagkracht om de hoop te blijven 
koesteren. Tegen wantrouwen en angst in blijven zien 
dat ondanks alles, met een flinke dosis goede wil, 
samenleven mogelijk is. Dat wij ons niet uiteen laten 
drijven maar het positieve dat hier gebeurt blijven zien.
Gezondheid genoeg om voort te doen, omringd door 
mensen die jij dragen kunt en die jou dragen. 
Humor en wijsheid om de dingen een juiste plaats te 
geven. 
Een goede nachtrust en de kans om nu en dan eens te 
luisteren naar de wijsheid van een heel jong kind.

van Jihad Van Puymbroeck

De voorbije dagen wenste iedereen elkaar een gelukkig 
Nieuwjaar. En wat ben ik gelukkig dat 2017 er is! 
Ik kijk terug naar het jaar 2016 en zie veel chaos en 
onrechtvaardigheid. Terreurdaden, islamofobie, racisme 
zorgden voor veel angst en verdriet. Maar als gevolg van 
deze gruweldaden herenigden mensen zich met elkaar en 
bewezen dat solidariteit en hoop de wereld nog niet uit 
zijn. Dit laatste neem ik graag mee naar 2017. Het klinkt 
misschien cliché, maar ook mijn nieuwe jaar begint met 
nieuwe voornemens. Ik hoop dat in 2017 mensen over 
de verschillen kunnen heen kijken en zoeken naar wat 
mensen met elkaar verbindt. Melsele, mijn dorpje, staat 
nog voor veel uitdagingen op het vlak van omgaan met 
superdiversiteit. Als ik bijvoorbeeld rondloop met mijn 
oma die een hoofddoek draagt of als ik Arabisch praat 
met mijn familie, zie ik soms fronsende blikken. Ik hoop 
dat ik deze blikken kan achterlaten in 2016. Mijn wens 
voor 2017 is dat ik Vlaming, student, Marokkaan, Belg, 
Europeaan, vrijwilliger, .. alles tegelijkertijd mag én kan 
zijn! En ik ben er van overtuigd dat ik deze wens deel met 
velen, want iedereen is meer dan alleen maar één deel-
identiteitje. 

Jihad Van Puymbroeck (studente master Politieke 
Communicatie) 

van Anouck Ryckaert 

Ik wens je voor 2017 wereldvrede. Voilà, het is gebeurd. 
Ik heb de meest clichéwens uitgesproken die je maar 
kunt bedenken. Erger nog, ik meen hem ook echt. Nu 
kun je mij onmiddellijk in het vakje plaatsen van naïeve 
wereldverbeteraars, miss België’s die nog in sprookjes 
geloven en kinderen van acht die niet beter weten. Toch 
is vrede in mijn omgeving ook voor 2017 mijn streefdoel. 
Er is nog nooit een conflict opgelost door middel van 
bommen. Of op kleinere schaal: borden en bestek. 
Het is pas wanneer mensen weer toenadering zoeken 
tot elkaar, terug geloven in vrede dat er ook effectief 
duurzame oplossingen kunnen ontstaan. Ik bedoel hierbij 
geen gewapende, geforceerde vrede, maar vrede op 
niveau van mens tot mens. Een vrede met respect voor 
elkaars eigenheid en met oog voor elkaars verschillen. 
Een vrede die uitgaat van liefde voor elkaar en de wereld. 
Mocht voorgaande gedachte toevallig op je goede-
voornemenslijstje staan, zouden we alweer een beetje 
gelukkiger samenleven. Daarom dus voor iedereen een 
vredevol (en gelukkig ) 2017 toegewenst!
Anouck Ryckaert

van Annelies en Bart De Schepper - 
Van der Heide

We staan aan ’t einde van het oude jaar en willen weer 
opnieuw beginnen.
We voelen bij ’t tikken van de avondklok de spanning om 
een voornemen te verzinnen.
Iedereen wacht op de laatste seconden en besluit om alle 
slechte beslissing in te ruilen. 
Maar leg die lat eens een keertje niet te hoog, zodat je er 
ook af en toe onder kan schuilen.

Sta een keertje stil en wees blij met de vrijheid die je kan 
verkwisten.
Niet alles moet nu, laat jouw dromen en keuzes gerust 
een jaartje gisten.
Want sta erbij stil, dat soms jaren blijven verstillen.
Maar jouw eigen kansen altijd open liggen, waardoor 
alleen jij en jouw keuzes van die van de ander verschillen.

Er komt weer een volgend moment waarop de klokslag 
dingen bepaalt.
Vanzelfsprekend momenten waarop je voelt dat je hebt 
gefaald.
Blijf dromen want telkens sta je weer af te tellen tot tien.
En wie weet, is 2020 pas jouw jaar, misschien.

Ga dus voor een voornemen dat er enkel uit bestaat:
Dat je het komende jaar jouw bladzijde niet helemaal 
omslaat.
Maar bepaal elke dag, elke droom, elke vriendschap 
zonder schroom.
Tel een keertje tot tien, bij alles waar je naar streeft.
En besef dat het niet uitmaakt, zolang je maar hebt 
geleefd. 
Hopi Bon 2017!
Bida ta dushi! (Het leven is mooi)
Annelies De Schepper en Bart Van der Heide. uit Curacao

van Marie-Rose Mels

Beste mensen, beste lezers,
Wij maken ons klaar voor de kerst- en nieuwjaarstijd. 
Voor velen is dit de mooiste tijd van het jaar. Het jaar 
bracht wel, het jaar bracht wee. Ja, zo is het leven en toch 
wil elk van ons, waar dat kan, wat warmte geven. Wat 
zullen we wensen aan elkaar? De toekomst lijkt soms zo 
onzeker, de tijden zo onwennig raar. Mag die wens dan 
zijn: vriendschap, liefde en ook de mooie klanken die we 
horen als we elkaar bedanken. Weet, terwijl je viert en 
samen bent, dat er vele mensen zijn die wachten op jouw 
luisterend oor of op dat ene glaasje wijn. Dat zou voor 
hen een zegen zijn. Laten wij hen niet vergeten, want dan 
pas is het kerst en Nieuwjaar; gezellig en met lekker eten. 
Ik wens jullie een hartverwarmend 2017.
Marie-Rose Mels.

van Ann Staut

Ik wil jullie iets zeggen: mijn nieuwjaarswens of een goed 
voornemen. Melsele, wij zijn goed bezig: Meilsen Koers, 
de Kerstmarkt, de Dorpsfeesten, … elke keer is dat leutig, 
gezellig én spijtig dat het afgelopen is. Een teken dat 
we dit in 2017 gewoon opnieuw moeten doen! Dus wat 
denkt ge? Tot in 2017?
Ann Staut, Burgemeester van Melsele
PS. Zet 24 februari alvast in jullie agenda, want op 
die dag verwacht ik jullie allemaal op het Bal van de 
Burgemeester. 

De allerschoonste Nieuwjaarswensen voor 2017

van Stefaan Van Biesen  

uit de reeks ‘Oratio de Hominis Dignitate (Giovanni Pico 
della Mirandola 1463-1494)
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Het fenomeen van streetfood, eten dat op straat 
wordt klaargemaakt bestaat al lang, vooral in grote 
steden. Ook hier zie je ze meer en meer opduiken: al 
dan niet gemotoriseerde voertuigen waar iets lekkers 
wordt klaargemaakt en verkocht. Zeker de ‘foodbikes’ 
zitten in de lift. Melselenaar Eric Jacobs startte enkele 
jaren geleden met het Foodveloke, een tot minikeuken 
omgebouwde bakfiets, waarmee hij op de markt in 
Antwerpen broodjes met buikspek verkoopt. In café Het 
Portaal vertelt Eric met veel enthousiasme over hoe het 
Foodveloke er gekomen is: eigenlijk een opeenvolging 
van toevallige gebeurtenissen.

Veldkeuken
Op mijn zeventiende ben ik in het leger gegaan, en 
ben bijna dertig jaar militair geweest. Zeven jaar bij de 
Special Forces, zeven jaar als duiker, en dan ook nog 
eens veertien jaar als trainer van honden. Bij de Special 
Forces deden we survivaloefeningen. Voedsel zoeken 
en bereiden was daar mijn specialiteit. We maakten 
alles wat vangbaar en eetbaar was klaar. Zo leerde ik 
bijvoorbeeld hoe je vis en gevogelte in klei kan bakken 
in een vuurtje. Daar heb ik veel van opgestoken. Eten 
boeide me toen al. Als ik op reis ging keek ik met 
veel belangstelling naar eenvoudige eetkraampjes, 
hoe je met heel beperkte middelen iets lekkers kon 
klaarmaken.

Kok in ‘De Smoutpot’
Ik was een regelmatige klant van café De Smoutpot 
toen Steven De Vogel daar cafébaas was. Zondagavond 
rond zes uur gingen veel klanten naar huis om te 
eten.”Waarom maak je niet iets te eten?” vroeg ik 
hem. “Dan blijven de mensen hier.” Maar hij zag dat 
niet zitten. “Mag ik iets klaarmaken?” stelde ik hem 
voor. Dus bakte ik de week daarop hamburgers en 
serveerde die in broodjes. Het was een succes. De 
volgende week maakte ik iets anders klaar. Zo begon 
ik te experimenteren, en algauw was het een vaste 
gewoonte. Stevens café is dan een tijdje café-restaurant 
geweest. Ik heb er vier jaar lang gekookt, een heel 
plezante tijd. Toen Steven dan gestopt is met het café, 
bleef ik met het idee zitten om iets met eten te doen.

Een bakfiets en een idee
Ondertussen was er iets anders gebeurd. Mijn zoon 
Tom geeft les, lassen in het BSO. Hij zocht naar een 
project om met zijn leerlingen te doen. Ik had al jaren 
een oude bakfiets die in mijn voortuin stond op te 
roesten, met bloemen er in. Oud ijzer, dacht ik, maar 
Tom zag er wel iets in. Hij heeft de bakfiets samen 
met zijn leerlingen volledig opgeknapt. Mijn ‘broodje 
Smoutpot’, een broodje met buikspek en mosterdsaus 
was erg in de smaak gevallen bij de klanten van café De 
Smoutpot en die bakfiets was plots terug in orde. Zo 

kwam het idee om met de combinatie van die twee op 
de markt te staan.

Start op de markt
Ik ben eerst vele keren gaan kijken op de 
Vogeltjesmarkt, om te zien hoe dat daar ging, of er 
nog dergelijke kraampjes stonden. En dan op een 
bepaald moment heb ik het gewaagd: ik kocht een 
bakplaat, en trok met de bakfiets en gerief voor vijftig 
broodjes, naar Antwerpen. Die eerste dag heb ik er 33 
verkocht. En sindsdien is het in stijgende lijn gegaan. 
Momenteel, drie en een half jaar later verkoop ik elke 
keer een 120 à 150 broodjes, met buikspek of met 
porchetta. Ze vragen mij tegenwoordig ook geregeld 
op feestjes. Dan kom ik af, met bakfiets en al. 

Door weer en wind
Mensen vragen mij soms hoe ik dat volhoud, zo ver 
rijden met zo’n zware fiets, en dan in weer en wind. 
Wel, ik geniet daarvan. Het is inderdaad zwaar, zeker 
bergop. Maar ik ken nu de techniek om gemakkelijker 
naar boven te rijden (‘boteren’ noemen ze dat in 
Melsele nvdr). En ik rijd aan een rustig tempo, zo’n 
acht tot maximum elf kilometer per uur. Een keer 
ben ik bijna van de viaduct gevallen, toen ik moest 
uitwijken om glasscherven te vermijden. Ik ben 
ook al 28 keer platgereden. Maar toch zal ik nooit 
thuisblijven. Regen of vrieskou, geen probleem. De 
mensen blijven ook naar de markt komen.

Een mens met een passie
Voor mij is dit geen werken, ik heb in de week een job 
aan de haven. Maar het op de markt staan met dit 
product, dat is een passie, en het is iets dat ik eigenlijk 
al veel vroeger had willen doen. Misschien maak ik er 
toch ooit een volledige job van. 
Ik heb chance dat ik zo’n goed idee had, maar ik stel 
ook hoge eisen voor mezelf. Het eerste broodje moet 
even goed zijn als het laatste. En blijkbaar vallen mijn 
broodjes in de smaak: zeventig percent zijn vaste 
klanten. Weet je wat ik vorige week heb meegemaakt? 
Er kwam een man van oosterse origine, hij was al 
enkele keren nieuwsgierig voorbij mijn kraam gelopen, 
toen kocht hij een broodje en at dat zwijgend en 
genietend op. Toen ik hem vroeg of hij het lekker 
vond, zei hij dat hij al dertig jaar vegetariër was, en 
door de geur van het buikspek toch zin had gekregen 
in vlees!  

Je kan Eric elke week vinden op de Exotenmarkt 
(zaterdag) of de Vogelsmarkt (zondag).
Voor een feestje kan je hem altijd contacteren: www.
foodveloke.be of 0485 59 28 58

AR

Eric en het foodveloke
Collegezittingen gemeente 
Beveren
10 oktober
- In de Lt. Van Eepoelstraat en dan meer bepaald in 
het gedeelte tussen de Meersenweg en Kapelstraat 
wordt het beurtelings parkeren afgeschaft en vast 
parkeren aan de bebouwde zijde ingevoerd.
- In de A. Rodenbachlaan werd melding gemaakt 
van sluipverkeer en parkeerproblemen. Na controle 
werd beslist om geen ingrepen uit te voeren.

17 oktober
- Het gemeentebestuur evalueerde het LaMa-
project in Melsele. Met dit LaMa-project konden 
inwoners hun inspraak laten gelden. Toch 
houdt het gemeentebestuur nog steeds een 
slag om de arm: niet alle suggesties vanuit dit 
overleg werden gevolgd. De beslissingen van de 
bestuursmeerderheid werden intussen al realiteit. 
Om te beginnen is er eenrichtingsverkeer in de Sint-
Elisabethstraat ingevoerd, in de rijrichting van het 
dorp naar de Grote Baan, zonder paaltjes. Daarnaast 
is er ook eenrichtingsverkeer in de Kalishoekstraat in 
de rijrichting van de Dambrugstraat. Dat stuk wordt 
een fietsstraat. Ten slotte wordt er een uitbreiding 
van de Kiss&Ride zones voorzien langs de Grote 
Baan.

24 oktober
- Het college gaat in op de vraag 
van de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) om financiële 
steun te verlenen aan de “eeuwenlang verdrukte 
Chaldeeuwse christenen in Noord-Irak en Bagdad”. 
In het bedrag van 1.250 euro zal ook de opvang van 
vluchtelingen worden opgenomen.
- Het college gaat niet in op de vraag van het 
woonzorgcentrum Briels om parkeerboetes te 
seponeren die werden uitgeschreven op het 
Melseelse Kerkplein. De verkeerssignalisatie was 
correct aangebracht en dus wil het bestuur geen 
precedent scheppen.

21 november
- In de Vogelkerslaan, het nieuwe stuk straat 
tussen de Perzikenlaan en de Pauwstraat, zal 
de vzw Vlaanderen Bouwt een projectzone 
meergezinswoning ontwikkelen. Ze zullen dit 
moeten doen op basis van de marktprijzen.
- Op het Melseelse Kerkplein wordt een 
parkeerverbod ingevoerd langs de kant van de kerk.
- Er wordt een verbod ingesteld voor paarden in de 
trage weg tussen de Gentstraat en Puiput. 

De gemeenteraad
25 oktober en 29 november
- In de Dijkstraat worden een aantal gronden 
aangekocht om de heraanleg van deze straat 
mogelijk te maken.

13 december
- De begroting van het gemeentebestuur werd 
meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De 
portefeuille van Beveren ziet er goed gevuld uit, 
al is het wachten tot een aantal maanden in 2017 
wat de reële kaspositie is. De verhoging van de 
personenbelasting van 4 naar 5% en de stijging van 
de opcentiemen op de onroerende voorheffing 
van 1.200 naar 1.400 blijven ook volgend jaar van 
kracht. Maar goed dat men nu een overschot zou 
boeken, want binnen 2 jaar staat de bouw van het 
Administratief Centrum voor 45 miljoen euro op de 
planning.
- Er worden een aantal gronden aangekocht in de 
Alexander Farneselaan voor de heraanleg van de 
straat. Voor 4 percelen werd een akkoord in der 
minne bereikt.
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20 jaar Kringloopkrachten
Al 20 jaar maken de kringloopkrachten (ook gekend als compostmeesters) van Ibogem 
de inwoners uit Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht warm om het afval uit hun tuin 
te recupereren. De afvalintercommunale zette hen op dinsdag 20 december in de 
bloemetjes en opende bij die gelegenheid een nieuwe kringlooptuin. (Op de foto zie je 
de kringloopkrachten met directeur, voorzitter en medewerkers van Ibogem)

In 1996 startte bij Ibogem een enthousiaste groep vrijwilligers om het 
thuiscomposteren bij de inwoners te promoten. Tuinafval verwerken tot waardevolle 
compost, bleek nog een zaak van enkelen te zijn. Het was (en is nog steeds) echter 
een goede oplossing om tuinafval te redden van de verbranding. Op verschillende 
manieren brachten de compostmeesters hun kennis aan de man: van infoavonden, 
open tuinendag, juni compostmaand, bloemenmarkten, demo-standen op braderijen 
tot eigen goed uitgewerkte demo-plaatsen in Zwijndrecht, Rupelmonde, Beveren en 
Melsele. 

Een paar jaar geleden werden de compostmeesters gepromoveerd tot 
“kringloopkrachten”. Daarmee wil Vlaco (belangenbehartiger van de OVAM, 
afvalintercommunales en bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken) aan het 
grote publiek benadrukken dat er meer mogelijk is om de kringloop te sluiten dan 
composteren. Kringlooptuinieren is tuinieren zonder veel afval. De tuinresten die er 
ontstaan verwerk je in de tuin zelf. Op die manier sluit je de kringloop. Je kan dat doen 
door te composteren (tuinafval wordt plantenvoedsel), maar ook door snoeihout te 
verwerken tot een afsluiting van vlechtwerk of een bijenhotel, de bodem te bedekken 
met grasmaaisel of houtsnippers (mulchen) of kippen te houden (etensresten worden 
eitjes). 

Dit voorjaar toonden de kringloopkrachten van Ibogem nog een mooi staaltje van hun 
kunnen met de bouw van een apart kippenhok met natuurlijke en gerecupereerde 
materialen. De zogenaamde “kippendôme” stond tentoon op de Gentse Floraliën. 
Ondertussen is het verwerkt tot pronkstuk in de nieuwe kringlooptuin naast het 
onthaal van Ibogem (Schaarbeekstraat 27). Met de kringlooptuin wil Ibogem laten 
zien dat tuinafval niet per definitie afval is. Alle technieken van het kringlooptuinieren 
komen aan bod. Bezoekers van De Kringwinkel of het recyclagepark kunnen op hun weg 
nog ideeën opdoen om thuis aan de slag te gaan.

IBOGEM is de opdracht houdende vereniging voor duurzaam afvalbeheer voor de 
gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. 
IBOGEM, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele, info@ibogem.be, www.ibogem.be
Voorzitter Raad van Bestuur, Roger Heirwegh, roger.heirwegh@hotmail.be, 0476 89 00 
36
Algemeen directeur, Wim Beeldens, wim.beeldens@ibogem.be, 03 250 13 73, 0478 45 
60 42
Communicatiemedewerker, Maja Cools, maja.cools@ibogem

Oxfam wereldwinkels wenst alle 
Bombardonlezers een (H)eerlijk nieuw jaar
Thee voor twee

‘Liever drie dagen zonder eten, dan een dag zonder thee’ (oud chinees gezegde)
Gedurende de maanden januari en februari staat in de wereldwinkel  de theeketen 
in de kijker: kleinschalige theeproducenten in het Zuiden zijn de meest benadeelde 
schakel in de theeketen. Nochtans zijn zij de leveranciers van theeblaadjes voor de thee 
die in het Noorden een gretige afname kent. Handel met het rijke Noorden zou een 
hefboom voor ontwikkeling moeten zijn voor de theeboeren in Afrika en Azië, maar dat 
is het niet. Nochtans blijven de theestruiken het hele jaar door groeien en produceren 
constant nieuwe knoppen en topblaadjes. Theeboeren kunnen dus het hele jaar thee 
plukken, wat hen mogelijk een permanent inkomen geeft. Het probleem stelt zich na 
de pluk, want eens de theeblaadjes geplukt zijn, moet de verwerking ervan starten 
binnen de vijf tot zeven uur. Kleine theeproducenten beschikken niet over een eigen 
verwerkingsbedrijf en zijn afhankelijk van een verwerkingsfabriek, en overgeleverd aan 
opkopers die lage prijzen bieden.
Werken op grootschalige plantages is ook al geen voordeel, er zijn immers 
arbeidskrachten genoeg en het is het eerste waarop bespaard wordt!
De hele thee sector wordt bovendien gedomineerd door een aantal grote spelers die 
in bijna elk stadium van de keten terugkomen. Sommigen onder hen hebben zelfs hun 
eigen plantages en verwerkingsfabrieken in de producerende landen.

Zin in een eerlijk kopje thee? Dan moet je in de wereldwinkel zijn. Je vindt er een heel 
assortiment van thee: zwarte en zwarte thee met een smaakje, groene thee en groene 
thee met munt of citroen, rooibos thee,…
Kom eens binnen op woensdag van 9:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 16:30u, vrijdag 
van 14:30 tot 17:30u en op zaterdag van 9:30 tot 12:30u in de Dambrugstraat 3. De 
vrijwilliger van dienst zal u zeker doorheen het  aanbod leiden. Bovendien vind je er ook 
leuke theepotten met bijhorende theekopjes.
Meer info over de productie van de thee: www.oxfamwereldwinkels.be

WIJKWERKING MELSELE 2016-2017
De eindejaarsperiode met haar drukke feesten zijn alweer  achter de rug.  Een jaar 
vliegt werkelijk vooruit. Als we binnen de wijkdienst Melsele even terugblikken op 
het voorbije jaar stellen we vast dat we vorig jaar om en bij de 1150 administratieve 
en gerechtelijke dossiers hebben verwerkt. Deze variëren van woonstcontroles, 
betekening van rijverboden en controles op vreemdelingen tot  het uitvoeren van de 
nodige verhoren inzake gerechtelijke onderzoeken. Maar hier eindigt onze taak niet. 
Buiten deze opdrachten staat onze deur steeds open voor u, Melselenaar voor het 
inwinnen én doorgeven van informatie. Regelmatig monden deze contacten uit in 
bemiddelingsgesprekken of het uitvoeren van verdere nazichten. Deze taken zorgen er 
voor dat we zo veel als mogelijk aanwezig zijn in onze wijk. Want uiteindelijk is dat de 
essentie van onze taak als wijkagent: aanwezig zijn voor u. Stellen dat we elk klein of 
groot probleem kunnen oplossen, is de waarheid geweld aan doen. Maar we trachten 
steeds door dialoog en gezond verstand tot de best mogelijke oplossing te komen. 
Wijkwerking heeft veel meer dan enkel repressieve kanten. 
Eén van deze repressieve kanten is evenwel de BOB-campagne. Naar jaarlijkse 
traditie is deze  nog volop bezig en kunt u dagelijks wel ergens een controleplaats 
tegenkomen. Ook in Melsele en omstreken. Deze campagne is intussen goed gekend. 
Helaas voor sommigen misschien. Maar besef dat er altijd maar één iemand in de fout 
is gegaan. Niet die politieman die zijn werk doet maar wel de persoon die met een 
glaasje op achter het stuur kruipt. Weet dus dat drinken en rijden nooit samen gaan. 
Wens je er in deze nieuwjaarsmaand toch nog eens goed in te vliegen, zorg er dan 
steeds voor dat u toch op een veilige manier thuis geraakt. En veilig betekent hierbij 
uiteraard niet alleen voor uzelf maar ook voor elke andere weggebruiker. 
Vanwege de wijkdienst Melsele wensen wij elke Melselenaar en zijn familie een meer 
dan voorspoedig 2017.

Uw wijkinspecteurs 

De geschenkenbeurs 2016 in de Boerenpoort was een groot succes. Dank u wel  bezoeker.

Melseels toneelgezelschap brengt De Indringer in 
Nieuwkerken
Katelijn Van Hove, redactielid van Bombardon, heeft een toneelstuk geschreven: De 
Indringer. Het wordt voor het eerst opgevoerd in februari in Nieuwkerken. Katelijn 
staat ook zelf op de planken, samen met Ann Buytaert, Matthijs Melis, Lode Van de 
Velde en Filip Van Moere. Regisseur Michel De Sorte, zal met zijn ervaring, het spel 
in goede banen leiden.
Karen, een psychologe, is net verhuisd nadat ze op haar vorig werk gegijzeld werd 
door een patiënt. Ze ziet het als een nieuwe start. In haar praktijk ontmoet ze 
Robert die vertelt over zijn problematische jeugd. De confrontatie met zijn verleden 
brengt harde feiten naar boven en emoties die niemand verwacht…
‘De Indringer’ is een verhaal over de onschuld van een kind en de macht van een 
volwassene. Over troost zoeken, zelfkennis en vertrouwen. Over sporen die het 
verleden nalaat in het heden. Spannend, meeslepend, gevoelig en met een vleugje 
romantiek.
Voorstellingen: 10, 11, 17 en 18 februari – 20uur
In De Vlasbloem, Gijselstraat, 9, Nieuwkerken-Waas
Tickets VVK 9€ of 12€ aan de kassa of via email potgrondcollectief@gmail.com
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Elysée Munyoka werkt sinds september in de dokterspraktijk van Griet 
Vandermeulen. Na zijn stage in een gezondheidscentrum in Anderlecht 
kwam hij hier terecht. Hij was jaren arts in Afrika en volgde zijn grote liefde 
naar België. Hij woont in Kortrijk en heeft twee jonge kinderen, maar doet 
de verplaatsing met plezier. Het voelde goed om in Melsele te starten en de 
keuze was snel gemaakt. Om ook in België te mogen werken, volgde hij een 
specifieke opleiding voor huisarts en deed hij stages in een revalidatiecentrum 
en geriatrie. Hij volgde Nederlandse lessen. Vlot pratend en met een licht Frans 
accent, doet hij enthousiast zijn verhaal. ‘Elke mens is anders en ik luister altijd 
naar zijn verhaal. Je hebt de ziekte, dat is één. Maar de patiënt die er achter 
zit, is nog zo belangrijk. En ook al maak ik al eens een fout in mijn spreken, ik 
begrijp alles.’ In september loopt zijn stage in de praktijk af, wat dan? ‘We zien 
wel, misschien blijf ik. En wie weet wat de toekomst brengt?’

Elysée Munyoke, dokter-stagiair in Melsele

Gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid. Met de jaarwisseling wensen we het 
elkaar hartelijk toe. Toch durven we hierbij wel eens denken dat het holle woorden zijn. 
Maar die gedachte verdwijnt al snel bij de kleine, warme solidariteit die we rondom ons 
kunnen waarnemen o.a. tijdens de jaarwisseling. Denken we bijvoorbeeld maar aan de 
voorbije actie ‘soep op de stoep’ van Welzijnszorg of de duizend kleine acties ‘iedereen 
zorgt voor iedereen’ van ‘music for life’. En dan bedoel ik niet het grote mediagebeuren 
maar wel die talloze kleine initiatieven over heel Vlaanderen. 
Ondanks deze donkere dagen met heel wat verontrustend nieuws, mogen we het 
geluksgevoel in ons leven gerust toelaten. 
Bijvoorbeeld met geluksvogeltjes van Geert De Kockere:

Een geluksvogel,
wat is dat? vroeg je.

O, zei ik,
dat is makkelijk.
Dat ben ik!
Naast jou …

°°°
Een geluksvogel
komt naar je toe.
In een zondags pakje
als een aangetekende zending.

En op dat pakje staat er:
Voorzichtig. Breekbaar.

Ik hoop dus
dat je mij wilt aftekenen
voor goede ontvangst
en me dan laagje voor laagje
zachtjes uitpakt…

°°°
Of ‘Kluisbos in januari’ van Lut De Block

Je hurkt
graait in de pels
van de aarde en 
vanachter een houtwal
staren zes reeën je aan.
Argeloos
nieuwsgierig
als kinderen.

Januari aarzelt
tussen pril en koud
het bos is
een open boek.
Verderop 
zingt het
van lente
geluk.

Gevleugeld

Nieuws van de Fietsersbond met een wens
Bij de start van een gloednieuw jaar horen uiteraard ook de beste wensen en goede 
voornemens. Ook Fietsersbond Beveren wenst u een schitterend fietsjaar toe met vele 
deugddoende momenten op uw stalen ros, alleen of met familie, vrienden, … 
Functioneel - kop in de wind - op weg naar het werk, of - op een zonnige zondag - genietend 
onderweg naar een gezellig terrasje. Hopelijk ook langs veilige fietspaden. 
Het moet gezegd, onze jarenlange strijd begint stilaan vruchten af te werpen. We worden 
voorzichtig betrokken bij de plannen voor de heraanleg van straten, en sommige suggesties 
en gefundeerde voorstellen worden meegenomen in de aanpassingen. Onze mening wordt 
af en toe gevraagd over fietsthema’s en fietsgerelateerde aangelegenheden, zowel in groot-
Beveren als in de Waaslandhaven. 
En het splinternieuwe mobiliteitsplan is bijzonder fietsvriendelijk In navolging van de grote 
internationale tendensen in steden en drukbevolkte gebieden kiest Beveren ook resoluut 
voor meer leefbaarheid, en dus voor de trage weggebruiker. 
We mochten in 2016 dan ook meer fietsstraten verwelkomen (al blijft sensibilisering van 
de automobilisten een aandachtspunt), meer enkelrichtingsstraten waardoor er ruimte 
vrijkwam voor de fietser, en we maakten kennis met LaMa, een mobiliteitsbeest dat houdt 
van non-conformisme én van veel volk. 
Het nieuwe jaar 2017 kondigt zich ook bijzonder fietsvriendelijk aan. 
Zo zal in dit mooie jaar het fietspad naast de spoorlijn worden afgewerkt tussen Beveren 
en Melsele, zal er een veilige fietsverbinding komen naar Kallo, door de langverwachte 
realisatie van de fietsbrug aan het goederenspoor en zal er gestart worden met de 
heraanleg van de ronduit gevaarlijke Schoolstraat-Dijkstraat (N450). Als alles goed verloopt 
tenminste. Want net zoals in alle Nieuwjaarsbrieven, bulkt iedereen van het zelfvertrouwen 
en barsten de goede voornemens uit hun oude kleedje. 
Maar, zoals dat gaat met goede voornemens, zijn de meeste geen lang leven beschoren…
We zijn bovenal pragmatische levensgenieters hé. Afwachten dus… 
Uiteraard kan altijd alles beter, en vooral sneller. Maar laat ons in het begin van dit nieuwe 
jaar het gezeur opzij zetten, en laat ons positief kijken naar wat de fietstoekomst ons brengt 
Dat geeft zoveel meer energie. 
Ik wens u allen van ganser harte een gezond en fietsminded 2017. 
Jan Verhavert  -Fietsersbond Beveren

Herabonnering 2017
’t Is tijd om opnieuw te abonneren op Bombardon. We blijven al vele jaren 
vasthouden aan de prijs van 4 euro. Dat blijft zo. Wie Bombardon per post 
toegestuurd krijgt, betaalt 6 euro. Deze lage prijs kunnen we behouden 
door de inzet van vele vrijwilligers zowel voor de planning, het schrijven, 
de opmaak en de bedeling. Voor 4 euro ontvang je tweemaandelijks deze 
Melseelse verwennerij. En…bij het lezen van de dorpskrant neem je een 
goeie tas koffie of een goed glas wijn. Een mens wordt er vrolijk van. 
Het is een ultieme vorm van ontspanning. Er zijn natuurlijk nog andere 
verwennerijen die het leven te bieden heeft… Maar van Bombardon ben 
je dan toch al zeker! Stort 4 euro (of 6 euro) op rekeningnummer BE79 
0012 2718 9133 van Bombardon Melsele met vermelding van je naam 
en adres. Of bezorg het bedrag bij een van de medewerkers. Is er in de 
loop van het jaar een adreswijziging, laat het ons zeker weten. Meld ook 
wanneer je geen Bombardon ontvangen hebt. Het gebeurt regelmatig bij de 
postabonnementen dat er exemplaren terugkomen naar het redactieadres. 
De wikkel is dan door de post verwijderd, zodat we niet weten welke 
abonnee geen nummer ontving. 
Dank voor het vertrouwen. Het eerste nummer van de nieuwe jaargang 
verschijnt eind februari.

‘Bij suikernonkel op de kerst’ was een succesvolle  toneelopvoering van toneelkring 
Melba in de Boerenpoort tijdens de voorbije kerstperiode.
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Zevende editie ‘Ganzondag’ met lezing door  
Dirk Draulans
Zondag 15 januari 2017 van 10u tot 17u
Kom een dagje uitwaaien aan de Schelde: genieten van het landschap en van de natuur. 
Natuurpunt WAL organiseert de zevende editie van ‘Ganzondag’. Je maakt kennis met 
enkele prachtige pareltjes van natuurgebieden waarbij je wandelt over de werf van het 
projectgebied Hedwige-Prosperpolder. Over enkele jaren treden deze voormalige polders 
in werking als getijdengebied. 
De natuurgebieden Doelpolder en Prosperpolder vormen ook het thema van het nieuwe 
boek “In de Putten” van Dirk Draulans. Die zondag geeft hij een korte lezing uit zijn 
boek. Aansluitend is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een geleide wandeling 
onder leiding van Dirk zelf. Snel inschrijven is nodig want het aantal plaatsen is beperkt 
tot 20. Dat kan door een mailtje te sturen naar johan.baetens@natuurpunt.be.
Plaats: De Reinaerthoeve, Oostlangeweg 1, Ouden Doel - Parkeren kan in de 
onmiddellijke omgeving.
Info over het programma en de vertrekuren van de wandelingen:
Zie www.natuurpuntwal.be of johan.baetens@natuurpunt.be (0484/23.75.59)

Zoekwedstrijd
De Bombardontegel is een kunstwerkje gemaakt door  een kunstenaar uit een 
buitenwijk van Melsele. De tegel zal in het jaar 2017 op verschillende plaatsen 
in Melsele opduiken, eer wij er een definitieve bestemming aan geven.
Weet jij waar deze foto is genomen? Stuur je antwoord naar 
bombardonmelsele@yahoo.com of naar de Bombardonredactie, 
Kalishoekstraat 177, en misschien win je wel een koffie- en theepakket van de 
wereldwinkel.

WAK 2017 in Melsele
De Week van de Amateurkunsten 
(WAK) slaat in 2017 haar tenten op in 
de Boerenpoort. Van 28 april tot 7 mei 
zullen alle amateurkunstenaars uit onze 

gemeenten hun ding mogen doen in het 
ontmoetingscentrum. Of je nu schildert, 
boetseert, schrijft, musiceert, patisserie 
maakt, macrameet, danst, fotografeert 
of welke andere discipline ook beoefent: 
je bent welkom in de Boerenpoort om je 
creaties aan het publiek te tonen.  Het 
thema van deze WAK is ‘The Making of’. 
Het gaat er natuurlijk altijd om iets te 
maken. Maar deze keer wordt het proces 
van het maken zelf centraal gesteld. Voel 
je vrij om dit thema al dan niet nauwgezet 
te volgen.   Er is op 30 november al een 
inleidende vergadering geweest, waarop 
ook alle cultuurverenigingen van Melsele 
werden uitgenodigd (en diegenen die op 
een vorige oproep hadden gereageerd). 
O.a. KVLV, VlaCan, de scholen, de twee 
Melseelse koren, de Meiboom zijn al zeker 
geïnteresseerd om mee te doen. Maar er 
is zeker nog ruimte voor meer creatieve 
deelnemers, ook individueel. Meer info: 
Mieke Van Hove- secretariaat PCR mieke_
vanhove@hotmail.com tel.03 775 26 09 Tips 
en ideeën vind je ook op de website  
www.wak.be 

Agenda Vomingplus
Veilig werken met de kettingzaag

Aan de hand van theorie en praktische oefeningen leer je hoe je een kettingzaag correct 
en efficiënt hanteert. Weet hoe je een kettingzaag zo goed mogelijk onderhoudt, ontdek 
de belangrijkste onderdelen, ken de veiligheidsaspecten en bekijk hoe je een boom velt. 
Vermeld bij je inschrijving of je zelf een kettingzaag meebrengt. De lesgever voorziet een 
aantal kettingzagen. We zorgen voor beschermingsmateriaal. Lunch meebrengen.
Zaterdag 18 februari van 10u00 tot 16u30
OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat 31 bus A, 9120 Melsele.
Prijs: 26 euro (met korting: 13 euro) 
Inschrijven tot 8 februari op het telnr. 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender of 
via www.vormingplus.be/waas-en-dender 
Begeleiding: Stefaan Coutereel, begeleider-instructeur Groep INTRO vzw.

Kerstmarkt 2016: op de koppen lopen

Bij de standhouders: de Wemmenemploeg(boven)  en de Flanelle Benen.

Proficiat met hun gouden huwelijksverjaardag aan Frans en Paula 
Thijssen-Vander Meylen! 

Met onze felicitaties voor Frank en Erna Polet-De Dobbelaer voor hun  
50 jaar huwelijksjubilee!

Goud voor het leven !

Bombardon 144.indd   8 27/12/2016   21:23:36


