
Dit deel van de Dambrugstraat  heett e vroeger Vestenstraat. De naam Vesten komt van ‘vesti ng’. Dat zou kunnen duiden op 
versterkingswerken die een bewoonde plaats omgeven, een soort verdediging tegen water of een versterkte linie die soldaten moest 
tegen houden? Tja, wie het weet mag het ons zeggen. Met de fusie in 1976 werd de straat mee opgenomen in de Dambrugstraat. 
Er is al een Vesten langsheen de Grote Baan richti ng Viergemeet Beveren, er is het cultuurcentrum Ter Vesten en in Melsele heb je de 
wijk Vesten met de Keizer Karelstraat, Marnixstraat en Guldenvliesstraat…geef toe, dat is van het goede te veel. De Dambrugstraat 
biedt zich aan als een noordelijke ring rond Melsele…zeker nu, met de nieuwe verkeersregeling. Maar de mensen zijn er tevreden en 
goedgezind. Dat hoor je wel aan hun verhaal dat ze vertellen. We zijn er hen dankbaar om. We hadden er graag nog meer mensen 
bij gehad maar de plaats is beperkt en niet iedereen was thuis als we kwamen aanbellen. Een andere keer dan? 

Richard en Cecile Dresselaers-De Strooper

Richard: ”Ik was nog heel jong toen ik hier met mijn 
ouders kwam wonen. De drukte van de straat zijn we 
gewoon. De Dambrugstraat is alti jd een handelsstraat 
geweest met een kruidenier, een meubelmaker, 
een bierhandel, een bakker, een horlogemaker, een 
kleergoedwinkel, een schoenmaker, een kleermaker, een 
veevoederzaak, een drukker, een sportwinkel en een café 
op de hoek. Van de oorspronkelijke inwoners blijven er 
niet veel meer over. Wij horen al bij de oudere generati e. 
Een echt buurtgevoel is er wel niet. Gaby Cant, van 
Doewa-sport, wou eens een barbecue organiseren op de 
hof van Ludo Claessens, maar dat is er niet van gekomen.“  
Cecile: “Op zon- en feestdagen is het hier erg rusti g. Ik 
ben een ‘inwijkeling’. Tot mijn twinti gste woonde ik op de 
Stati e. Mijn vader was bareelwachter (Benoit). Ze noemden mij 
‘Cecile van Anna van Benoit’. Zo was dat vroeger. Ik werkte 34 
jaar in De Regenboog in Zwijndrecht.“ 
Richard: ”Mijn vader was kleermaker. We hadden een 
kleerwinkel. We verkochten hemden, dassen, hoeden en alles 
wat mannenkledij betrof. Met Pasen kreeg iedere man toch 
een nieuw kostuum? Ik leerde de sti el van kleermaker en kwam 

terecht bij Opel en moest er zorgen voor de bekleding 
van autozetels.”  
Cecile: “We hebben alles in de buurt. We gaan veel te 
voet, zeker als we in het dorp moeten zijn. Vele mensen, 
die hun kind van De Toren moeten afh alen, komen terug 
langs hier gereden. Al 50 jaar kijken we op de woning 
van Ludo Claessens, een goeie buurman. We wonen hier 
graag.”

André en Lutgard Van Eycke-Fransen

André heeft  zijn verre roots in Maaseik, maar woonde als kind in 
de A.V.P.-laan. Lutgard komt van Gaverland. “Fransen is met één 
s,” zegt ze nadrukkelijk wanneer ik er drie in haar familienaam 
schrijf. Dat het hier druk is? “Er komen overal huizen en auto’s 
bij, maar de straatjes blijven hun afmeti ngen behouden. Logisch 
dat er lange fi les zijn. Ik denk dat we naar éénrichti ngsstraten 
evolueren. Dat zou een oplossing zijn.“ Dochter Juni is er bij 
komen zitt en. Zij woont in Beveren. “Ik heb hier alti jd heel graag 
gewoond. Ik was dicht bij Beveren en dicht bij de stad en nu 
dicht bij mijn werk. De straat is aan het vernieuwen. Toen ik kind 
was waren het hier allemaal oudere mensen en de kinderen van 
buurman Ludo waren wat ouder dan ik.” Lutgard: ”De huurders 
blijven niet lang wonen en zijn dan snel weer weg. Wij wonen 

hier 36 jaar. In onze tuin hebben we een voederplank. 
Dat trekt enorm wat vogeltjes aan: merels, mezen, 
vinken, roodborstjes… en ruzie dat die kunnen maken. 
Ook tegen ons.” André: “Ik heb een facebookpagina: 
‘Vriend van de Kubbezen’, met 700 vrienden. We 
komen regelmati g bijeen via een oproep op facebook. 
We spelen dan indoor kubben in de petanquehal van 
Beveren en dan wisselen we ideeën en spelregels uit. 
Er zijn toch steeds zo’n derti g mensen die inschrijven en 
die komen ook van ver. Kubben is onze sport geworden. 
Iedereen kan het spelen, mannen en vrouwen, 
kinderen, ouderen... We hebben een ‘werkgroep 
initi ati e’ waarmee we naar scholen en verenigingen 
trekken om die sport te promoten. We organiseren 
het grootste (Belgisch) kampioenschap en het kleinste 
kubtornooi. Het is bovendien een heel sociale sport. 
We spelen op het Kerkplein en aan de sporthal ’t Wit 
Zand. We organiseren een tornooi tussen de Beverse 
rusthuizen. Daar is veel hulp bij nodig en het gaat er ook 
soms nog gedreven aan toe. De buitenspeeldag van de 
sportdienst Beveren kan ook op ons rekenen.“ Lutgard 
is een gedreven medewerkster in de Wereldwinkel 
van Melsele. Daar gaat veel vrije ti jd en energie naar 
toe. Er is dan ook nog hun zaalvoetbalploeg. Lutgard: 
“Ik ben dikwijls de enige supporter.” (lacht) En of het 
nog niet genoeg is, heeft  André heeft  ook nog een 
badmintonploeg. Die speelt in Haasdonk. André: 
“Schrijf gerust dat de Dambrugstraat het heel druk 
heeft . Gelukkig valt hier weinig sneeuw in de winter, 
want dan ben ik ook nog sneeuwruimer bij de buren.”
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vervolg op pag 2.

Ken je deze vogel? Juist, een kauw. Je ziet 
hem  vaak en meestal in grote groep bijeen. 
Deze mooie zwarte vogel heeft  aan de kop 
zilverachtige glanzende veren. Anders dan 
de kraai.  Hij is een luidruchtige vogel en 
vooral bekend doordat hij in schouwen en op 
kerkzolders broedt. Hij eet vooral insecten, 
slakken, spinnen, zaden en fruit. Ook 
etensresten staan op zijn menu en karkassen 
van overreden dieren. Echte opruimers dus.  
Lees er meer over op pag.7 

      Verhaal van 55 woorden

Wat als je slechts 55 woorden hebt om een 
verhaal te schrijven? Lieve Heyrman van 
den Es, ging de uitdaging aan. Ze schreef 
een verhaal dat geselecteerd werd voor de 
bundel ‘55 woorden, ultrakorte verhalen voor 
onderweg en tussendoor’, een initiatief van 
Schrijverspunt en PickThisScript.

Werkloos
Dat was een grote tegenvaller: hij had zijn 
hand ernstig gekwetst.
“Waarom ben ik niet wat voorzichtiger 
geweest en juist mijn goede hand!” riep hij 
kwaad uit.
Hij beschouwde zichzelf als een groot 
kunstenaar. Daar zat hij nu, al dagen zonder 
werk.
“Als ik de vingervlugheid maar terugkrijg,” 
dacht de voordien zeer bedreven 
zakkenroller.

Meer info: www.schrijverspunt.nl
Zou jij dat ook kunnen? Probeer het eens, 
schrijf een 55-woordenverhaal, en misschien 
komt  het jouwe ook in Bombardon.  
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Ludo Claessens

De woning werd gebouwd in 1947. Ludo werd geboren 
in 1946 en woont er sinds 1949. Vader Frederik (Freer) 
was één van de bekende gebroeders Claessens. 
Samen met zijn broer Albert waren ze heel bekende 
duivenliefhebbers en kaarters. De familie deed in 
fruit en had boomgaarden in  Melselepolder. Na de 
overstroming van ’53 schakelde Frederik over naar zaden 
en plantaardappelen. Albert plantte terug boomgaarden 
aan. In 1966 kwam Ludo mee in de zaak. Als zelfstandige 
baseert Ludo zich op enkele gouden tips.  
Ludo: “1.Wat je doet, moet je goed kennen. Kennis is 
macht en je moet mee zijn met je tijd. 2.Gebruik je 
boerenverstand en spring niet verder dan je stok lang is. 
3.Probeer vooruit te zien. Informatie is belangrijk en ga 
soms ook eens bij de concurrentie kijken.“ 
Ludo specialiseerde zich in plantenziekten en de 
bestrijding ervan. Om de nodige licentie hiervoor te 
behouden, moeten jaarlijks studie-uren verzameld 
worden. Van die studiemomenten hield hij zorgvuldig 
notities bij, over o.m. voordrachten bij prof.Jan Tytgat, 
toxicoloog aan de KULeuven en prof. Dirk de Graaf aan 
de Gentse universiteit. 

Guido en Godelieve Janssens-De Clerck

Guido en Godelieve wonen hier sinds 1981. Ze huwden 
in 1974 en gingen eerst aan zee wonen, nadien in 
Zwijndrecht en dan ging de verhuis naar Melsele in de 
Dijkstraat en de Gaverlandstraat om uiteindelijk in de 
Dambrugstraat hun plek te vinden. Ze hebben twee 
zonen: Kurt en Tom. 
Godelieve: “Het is hier erg veranderd. We woonden 
enkele huizen voorbij drukkerij Heyrman en aan de 
overkant had je  schoenmaker Wenselaers en wat 
verder een kleine apotheek. Nu is die apotheek enorm 
uitgebreid en de Spar is er gekomen. Vooral ’s avonds, 
tussen 17u en 18u. is er enorm druk verkeer.” 
Guido: ”Er wordt erg snel gereden. Dat hier nog geen 
ongelukken gebeurd zijn, is een raadsel.“  Godelieve: “Er 
zijn heel wat jonge mensen in de buurt komen wonen. 
De straat is verjongd. Vroeger, in de zomer, zaten de 
buren buiten op het voetpad. Er was toen meer een 
buurtgevoel. Dat was plezant maar het is voorbij. Is het 
leven beter geworden? Ik weet het niet. Ik denk dat er 
vroeger meer vriendschapsbanden waren. De buren zijn 
vriendelijk, dat wel, maar meer dan een goeie dag zit er 
niet in. Guido helpt af en toe bij onze achterbuur die in 
de A.V.P-laan woont. Tussen onze tuinen is een hekje als 
doorgang.“  
Guido: “We hebben eens een schaap moeten weghalen 
uit de tandartsenpraktijk van Gilbert Martens. Dat 
beest was weggelopen bij Henri De Clerck(vader van 
Godelieve) uit de Dijkstraat. Gilbert zei dat hij al veel 
soorten mensen over de vloer had gekregen maar nog 
nooit een schaap. (lacht)”  Het ingekaderd persbericht 
met foto aan de muur bevestigt het verhaal. Godelieve: 
“We gaan wandelen met Okra en we maken al eens een  
reis mee. Wekelijks gaan we markten in Beveren en dan 
drinken we er eentje in de Jules Verne.” 

André en Annie Van Bogaert-Van Hoey

André is afkomstig uit Zwijndrecht en huwde met Annie 
in 1967. Annie woonde als kind in de Dambrugstraat. Zij 
speelde dikwijls in de grote tuin van Dr.Delacave waarvan 
de kinderen  leeftijdsgenoten waren. Na hun huwelijk 
woonden ze 6 jaar in de Kersenlaan en nadien 17 jaar in 
Sint-Niklaas. In 1990 verhuisden ze naar de Mispellaan 
om in 2005 definitief in de Dambrugstraat aan te komen. 
Annie voelde zich meteen terug thuis. Ze hebben twee 
zonen: Dominiek en Dennis. 
Annie: “We hebben een speelplein, de Spar en een 
apotheker dicht bij. Beter kunnen we toch niet wonen? 
In het dorp komen we weinig. We buurten in de zomer 
op de bank bij het speelplein. Dat plein is een zegen. Ik 
ben heel graag thuis.”  
André: ”Op dinsdag ga ik altijd naar de Beverse markt. Op 
zondag kaart ik in De Groene Zone en op donderdag in 
de Houtmeer in Zwijndrecht. Kaarten is een beetje mijn 
passie.“ De verkeerssituatie in de straat baart hen zorgen. 
André: “In drukke momenten is het soms lang wachten 

om over te steken! Er is geen doorgaand verkeer meer 
naar het dorp. Sinds het nieuwe parkeerbeleid op het 
Kerkplein van kracht is, is de parking naast het speelplein 
steeds volzet. Er parkeren zelfs camionetten en probeer 
daar meer eens tussen te parkeren.“ Annie: ”Bij goed 
weer blijven kinderen, na schooltijd, op het speelpleintje 
een tijdje spelen vooraleer ze naar huis gaan. Dat is mooi 
om zien. We wonen hier heel graag.“

Ludo: ”Er is voldoende voedsel om de hele 
wereldbevolking te voeden. Door onze manier van 
leven worden de boer, de bodem en het klimaat zwaar 
op de proef gesteld. De temperatuur op aarde zal in 
2100 met 4,5° gestegen zijn. Dit gaat dan gepaard 
met intense regenperiodes en lange droogte. Dit zal 
zware gevolgen hebben. Bijen zijn signaalgevers over 
de klimaatwijziging. Tot 50% van het bijenvolkje sterft 
tijdens de winter. Er moet dringend gezorgd worden 
voor meer eten voor de bijen, het heel omzichtig 
omgaan met ‘gewasbeschermende middelen’ en het 
verminderen van de CO2 uitstoot. Milieuvriendelijke 
landbouw wordt een must en er moeten meer bossen 
komen want bomen nemen heel wat fijn stof op uit de 
lucht.“ In september van vorig jaar reisde Ludo samen 
met drie Melselenaren naar Canada in de provincie 
Québec. Herman De Schepper, die 15 jaar in Toronto 
werkte, was de gids. Québec is van oppervlakte 54 
keer België. Die reis was een ongelooflijke ervaring. 
Naast en achter de woning in de Dambrugstraat is 
nog heel wat grond waar in een grote loods al het 
plantgoed en de aardappeloogst bewaard wordt. In die 
loods hebben jaarlijks de Klaproosfeesten plaats. Een 
nieuwe verkaveling komt dichtbij. Het is de Celine van 
Geertsomstraat die vanuit de Berghoekwegel tot bij Ludo 
reikt en daar een keerpunt heeft. Ludo bekijkt het leven 
filosofisch. In zijn portefeuille steekt een briefje met 
zijn levensvisie: “Geloof, liefde, vertrouwen en respect.” 
Over die levenshoudingen zijn al heel wat gesprekken 
gevoerd. Ludo heeft drie kinderen: Lieven(geoloog), 
Karen (pedagoge) en Lien(kleuterleidster). Door hun vele 
reizen zijn de kinderen wereldburgers geworden. Er zijn 
zeven kleinkinderen. Ludo is er fier op. De foto van Ludo 
werd genomen bij een schilderij van Leona Van Wauwe, 
Melseelse kunstenares. 

Joke Holvoet en Leetah

Joke: “De speeltuin in de buurt is een trekpleister 
voor velen. De speeltuin nodigt echt uit en je hebt 
een afbakening met haagjes die een doolhof vormen. 
Na schooltijd blijven we daar wel eens hangen. Ik 
heb er zelfs een verjaardagsfeestje gegeven met een 
picknick voor de vriendjes van Leetah. Ik ben dan 
extra speelgoed gaan huren in de spelotheek. Een 
extra schommel erbij zou handig zijn want nu zijn de 
wachtbeurten soms lang. De Spar is open tot 7 uur 
’s avonds en dat is voor werkende mensen wel heel 
praktisch. Ik hoor wel alle geluiden van de straat maar 
het eenrichtingsverkeer vind ik een goeie zaak. Tja, 
als ik naar de tram wil dan moet ik rondrijden langs 
de Schoolstraat. Ik probeer zoveel mogelijk de fiets te 
nemen. Die verkeerswijzigingen zullen wel nooit voor 
iedereen goed zijn. Als alleenstaande moeder moet ik 
me soms in bochten wringen om alles rond te krijgen. 
Leetah is mijn dochtertje van vijf. Haar naam betekent: 
‘vol met vreugde’. Gelukkig dat ik hier alles bijeen heb 
en het openbaar vervoer dichtbij is. Met mijn druk 
leven woon ik hier ideaal.“

Ine Lemmens, Marie en Dries

Ine Lemmens woont sinds kort met haar kinderen 
Marie en Dries en de kater Boris in nummer 31 van de 
Dambrugstraat. Ze werkt als kleurenconsulente bij Cools 
Verf en Advies en heeft ooit zelfs in een van de kleine 
huurhuisjes wat verder gewoond, recht tegenover de 
Spar. “Heel gemakkelijk nu, in het centrum wonen. Als 
ik iets te kort heb, steek ik snel de straat over. De Spar 
is mijn voorraadkast. En het park recht hier tegenover 
mijn voortuin.” Ze heeft een gezellig ommuurd tuintje 
waar het echt rustig is. “Van de drukte op straat merken 
we niet veel. Ik ben blij dat we hier onder de kerktoren 
wonen. Je mist niets en alle evenementen passeren 
hier vlak voor mijn deur.” Met de buren is er een goed 
contact. “Maar de meeste kende ik al.” Onlangs werd 
Ine verkozen als gemeenteraadslid voor CD&V. Zo zorgt 
ze voor verjonging en zet ze zich in voor Melsele en 
Beveren. “Het blijft me boeien, ook al steek ik er veel tijd 
in. Dat heb ik er voor over.”

lees verder hiernaast op pag 3
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Zwerfvuil

Dit is wat mensen doen, soms, nu, hier op de foto: zwerfvuil ophalen en op die 
manier hun omgeving opschonen en aantrekkelijker maken om in te leven.

In deze tijden van graffiti en verloedering is dat zo nederige werk cruciaal. Niet 
zozeer omwille van het werk zelf: het wijkcomité dat de buren daarvoor opriep, 
doet dat slechts één keer per jaar terwijl het achteloos op straat gooien van 
afval dagelijks gebeurt. Maar iemand moet ons bijbrengen hoe broodnodig 
bewustwording en inzicht al vele jaren zijn of we ons dat nu realiseerden of 
niet. 

Wie zwerfvuil verzamelt, leert ongetwijfeld veel over onze deplorabele staat 
van zijn. Eigenlijk verdienen we een academische graad in kortzichtigheid. 
Omdat we geloven dat het niets uitmaakt dat je dat colablik laat vallen waar 
het valt zodat je ervan af bent want het is blijkbaar erg moeilijk om die paar 
stappen naar de vuilnisbak te zetten. Een trotse “heerser van de schepping” 
kan zich toch niet bezighouden met zich te bukken voor een plastiek zak?

Welnu, als dat niet kan, het verhaal is simpel, wij zijn al bezig met het te 
bezuren.

Natuur hoort bij natuur. Zoiets als een biologisch afbreekbare bananenschil 
heeft een vol jaar nodig om te verdwijnen. Voor vrolijk weggedeponeerde 
kauwgum is dat twintig jaar op zijn minst. Iemand nog amusement voor de 
tanden?
En wat denk je over een sigarettenpeuk die zo tussen de twee en de twaalf jaar 
balanceert om te verdwijnen? Min de plastiek resten uit de filter die blijven doorgaan.

Kunststof en metaal zijn helemaal een ramp want niet biologisch afbreekbaar. Voor 
één blikje hebben chemische afbraakprocessen 50 jaar nodig. Maar als het om 
roestvrijstalen gaat, zit je voor duizenden jaren met het probleem. Het zal onze tijd 
wel duren? Het zal onze tijd niet duren. Micro plastics worden in vogels gevonden en 
in vis. Er sterven koeien omdat ze metaal binnenkregen met hun voedsel. Denk je 
nu echt dat wij buiten schot kunnen blijven? Wij verkloten de wereld en zouden vrijuit 
gaan?Komaan zeg!

Is dit een sombere constatatie? Ja natuurlijk. Het heeft lang geduurd voor we 
ons realiseerden dat, als het leven door wil gaan, opgebouwde dingen ook weer 
afgebroken moeten kunnen worden. En hoe giftig nalatigheid hierin wel kan zijn. 

Inzicht in die processen van oorzaak, evolutie en gevolg, belangstelling voor de 
technische kant daarvan, de uitdagingen liggen voor het rapen: wat technisch 
verkeerd is gegaan, zal technisch moeten worden opgelost. Maar het is niet meer 
een zaak van: als jij iets doet, doe ik ook iets en anders niet... zo langzamerhand 
kunnen we ons deze houding niet meer veroorloven. Als we dit verhaal willen 
keren hebben we alle soorten brains nodig en alle hens aan dek.

Wat de mensen op bovenstaande foto ons ook geven is een les in solidariteit. 
Als zij hun “oogst” aan verspreid afval voor ons uitstallen en wegen wat zij voor 
ons hebben opgeraapt, maken zij vlak voor onze ogen concreet  dat we in onze 
directe omgeving niet zo onvermogend zijn als we misschien denken.  Het is ook 
een kwestie van discipline en cultuur, van laten doorwegen van wat noodzakelijk 
is. Elke politieke partij zou moeten worden bekeken op wat zij realiseert op dit 
terrein. Niet cosmetisch maar echt.

Kapsalon Werner en Sabine Palmaers-
Van Limbergen

Werner en Sabine begonnen in 1991 een kapperszaak 
in de Sint-Elisabethstraat op de hoek met het 
Kerkplein. In 2000 kwamen ze naar Dambrugstraat 
38. Zij knippen en modelleren het haar van dames, 
heren en kinderen. Op het huiskaartje staat vermeld: 
Kapsalon Palmaers-Van Limbergen. Het deel van de 
Dambrugstraat, waar zij wonen, is erg druk geworden. 
Auto’s keren terug als ze van de Spar komen. Tijdens 
spitsuren is het bijna onmogelijk om bij de Schoolstraat 
richting Beveren af te slaan. Voor fietsende kinderen 
creëert de bestaande verkeerscirculatie wel een 
gevaarlijke situatie.

Diana Van Hove

Diana Van Hove en Marcel Machiels bouwden lang 
geleden drie huisjes om naar twee, nummer 44 en 
46, waarnaast Diana haar moeder (Godelieve De 
Keirsmaecker) haar dameskapsalon had. Ze woonden 
recht tegenover Gusta en Albert Cant en naast de 
Doewa Sport. Marcel hield jaren duiven en reed met 
zijn vrachtwagen in de Benelux voor Tabaknatie. Toen 
de kinderen Ann, Dirk en Peter nog thuis woonden, 
waren er in de tuin die achteraan grensde aan die 
van nonkel Staf (Van Hove), altijd cavia’s of werd er 
gesleuteld aan een BMX voor wedstrijden op het 
Wit Zand. De straat is altijd druk geweest en Diana 
herinnert zich buiten de Spar en de eerst nog kleine 
apotheek ook een viswinkel, bierhandel, bakker, 
kruidenierswinkel, horlogemaker, charcuteriewinkel, 
schoenwinkel en een loodgieterij. Kafee ‘Den Tip’ op 
de hoek mag natuurlijk niet ontbreken. Daar gingen ze 
altijd kaarten, biljarten en de spaarkas vullen.

Spookhuis

Swinst dawwettoch ein over zwareffuil willeket nieker 
ein over iet da veel groeter is as blikskes of tutefruut. 
Woarmee dak nie wil zeigen dat blikskes en tutefruut langs 
de weg okkee is. ‘tswaref welnie, mar tontsiert evenneig: 
tspookhuis glek as sommige meinsen da noemen. Oeët 
moettet 1 van de groetste en schoenste uizen va Meilsen 
gewist ein, mar das lank leen. We spreken over tuis aun de 
lichten, op dennoek van de Spoorweglaun, da vroeger van 
ieffra De Ryck was, mar nou allank van een overaat is.
Kundet veur au zien? Kapotte ruiten woar datte gordijnen 
in flarden deurwapperen, ne lichtsjes verzakten delper, 
grune plantsjes tussen de stenen, zelfs op de muren op 
een zeker hoêgte… Mysterieus. Het kan bekan nie anders 
of d’r moeten floeremuizen of giësten in huizen. Aagelek 
zok kies willeweten oedatta der vanbinnen uitziet. Zon 
doar nog stulen en toffels staun of misschien e mandeken 
verdroogde pistolees, of sloefen oonder tbed van de leisten 
bewoëner. t Kan ost nie anders ofvan binnen moetta d’r 
nog veel gaamzinniger uitzien. Echt iet da kan dienen as 
dekor veur ne fantastiese film. Nie dawwe iemand willen 
auzetten om doar parten uit te gau steken… mar foto’s van 
d’n binnenkant die moeten toch een sfeer geven van een 
onbeschrijfelijke misterieuze schoonaad. Moest iemand da 
gedau krijgen, die drukkewe zeker af in den Bombardon. 
Mar opgelet: veurzichtig zijn want in e spookuis witte noêt! 
En ’t zal altijd op agen risico zijn. 

Woordenlijst
- swinst: terwijl
- tutefruut: kauwgom
- evenneig: even erg
- glek as: zoals
- das lank leen: dat is lang geleden
- ieffra: juffrouw
- delper: drempel
- floeremuizen: (met de klemtoon op floere) vleermuizen
- oedatta: hoe dat
- gaamzinnig: geheimzinnig
- parten uitsteken: deugnieterij uitsteken. Dingen doen die 
je moeder je verbiedt

Ons Melseels dialect,   
grappig en sappig

Het leuk speelpleintje, ook nuttig bij grote evenementen
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Sportlaureaten 
2016
Op vrijdag 20 januari werden alle sportlaureaten uit de 
gemeente Beveren van het jaar 2016 gelauwerd door het 
gemeentebestuur. Dit gebeurde in sporthal ’t Wit Zand. 
We ontvingen van Gerry Smet enkele mooie foto’s van 
het gebeuren. Voor Melsele kreeg Paul Rosiers, stichter 
van Tafeltennisclub Melsele en al 50 jaar secretaris 
van de club, de prijs van de ‘Sportverdienstelijkste 
persoon 2016’. Verder werden ook jonge volleyballers 
gelauwerd voor hun provinciale kampioenstitel. De 
trofee ‘Sportpersoonlijkheid van het jaar’ werd gedeeld 
door het succesduo Ben Cloosterman en Bjarne Lardon, 
wereldkampioenen ju-jitsu. Voor hun superprestatie 
werden onze paralympisch atleten verdiend in de hulde 
betrokken. In de klasse S7 werd Laure Bosmans gehuldigd  
als kampioen zwemmen in de diciplines vlinderslag en 
wisselslag. Het geheel van de viering werd opgeluisterd 
door turndemonstraties van Gym Waasland. Schitterend! 
Dat vonden ook de vele aanwezigen. Om trots op te zijn. 

De gemeenteraad besliste
27 december
- De werken aan de Burggravenstraat vallen duurder uit 
dan gedacht. De raming werd met 17% overschreden 
tot 1,24 miljoen euro. Die verhoging valt te verklaren 
door de gestegen prijzen en doordat buizen dieper dan 
verwacht in de grond moeten geplaatst worden.

31 januari
- Een wissel in de OCMW-raad: Mirèse Deckers wordt 
vervangen door Heidi Werrens. Beiden zijn lid van de 
CD&V-fractie.
- De voetweg 37 in de Alexander Farnèselaan wordt 
afgeschaft. Die maakt de verbinding naar het Pareinpark 
en is in onbruik. Het gemeentebestuur plant een nieuwe 
trage weg doorheen de Meersen. Raadslid De Munck van 
Groen-sp.a vindt het niet logisch dat een voetweg wordt 
afgeschaft vooraleer de vervangende weg in gebruik 
wordt genomen. De oppositiepartij stemde tegen.
- Op een woelige gemeenteraad stemde de voltallige 

oppositie voor een uitbreiding van het uitvoeringsplan 
voor Ouden Doel naar het gehucht Rapenburg en 
het centrum van Doel. “Toon ambitie”, riepen vele 
actievoerders naar de Beverse meerderheid van CD&V 
en N-VA. De oppositie betoogde dat de ontkoppeling van 
deze gehuchten tegen het coalitieakkoord ingaat. “Het 
speelt het verzet uiteen en jullie geven een zeer raar 
signaal aan de Vlaamse overheid door Rapenburg en 
Doel-centrum niet mee te nemen”.
- Het dak van de sporthal ’t Wit Zand wordt gerenoveerd. 
Dat zal net geen 194.000 euro kosten.
- Groen-sp.a kloeg aan dat Beveren al meer dan een 
jaar zonder milieuraad zit. “Beveren met zijn vele 
chemische bedrijven in de haven en luchtverontreiniging 
verdient zo’n raad”. Raadslid Stijn De Munck vroeg 
actie van de schepen van leefmilieu en legde zelf drie 
voorstellen op tafel om de raad een doorstart te laten 
maken. De schepen had er echter weinig oren naar. 
Volgens Dominique Tielens (N-VA) zijn er genoeg 
pogingen ondernomen en is ze steeds bereid de raad te 
ondersteunen mochten er nieuwe geïnteresseerden zijn.

Het schepencollege besliste
5 december
- Er werden 14 bouwgronden verkocht in de 
Vogelkerslaan, de nieuwe straat tussen de Pauwstraat en 
de Perzikenlaan. Deze gronden worden te koop gesteld 
door de gemeente onder een vastgelegd reglement.

19 december
- Het gemeentebestuur en het actiecomité tegen de 
glastuinbouwzone in Melsele slaan de handen in elkaar. 
Ze trekken samen naar de Raad van State en vragen de 
vernietiging van de provinciale plannen.
- In de Vogelkerslaan zal een meergezinswoning in een 
projectzone worden ondergebracht.
- Beveren wordt uitgeroepen tot bijenvriendelijkste 
gemeente van Vlaanderen. De groendienst krijgt 
felicitaties van het college.
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Twee toffe traiteurs: Toon De Coninck van De Refter                                            
en Peter Neirinckx van Peter kookt. 

Peter en dochtertje Nette

Jonge ondernemers die iets doen met eten: zou het een 
nieuwe trend kunnen zijn? Toon De Coninck en Peter 
Neirinckx zijn beiden Melselenaars, vaders van jonge 
kinderen én bezeten door koken. Ze hebben elk een 
heel andere weg afgelegd, voor ze het aandurfden met 
een eigen traiteurzaak te starten. Maar nu staan ze er 
alle twee: Toon met ‘De Refter’, Peter met ‘Peter kookt.’
Een interview met deze gepassioneerde cateraars, 
traiteurs, uitzendkoks of hoe je ze ook wil noemen.

De Refter

Familiezaak
Toon De Coninck had niet als kind al de droom om 
kok te worden. Soms moet je in het leven eerst een 
bochtig parcours afleggen om te weten te komen wat 
echt iets voor jou is. Eerst was er ‘t Buffetje. De moeder 
van Toon, Zoë Van Haute is in 1985 deze traiteurzaak 
begonnen omdat ze zo vaak gevraagd werd als ‘ kookas’ 
(dialectwoord voor vrouw die op feesten bij anderen 
komt koken), dat ze er haar beroep van maakte. Meer dan 
vijfentwintig jaar heeft ze dit gedaan, met hulp van haar 
man Walter en de laatste jaren ook van zoon Toon. 
Toon was eerst met andere dingen bezig. Vooral muziek 
interesseerde hem. Maar na enkele jaren kwam toch die 
culinaire achtergrond van thuis bovendrijven, en besloot 
hij de zaak van zijn moeder voort te zetten. Na een 
SYNTRA-opleiding en een aantal vervolmakingcursussen 
aan de PIVA in Antwerpen waagden hij en zijn vrouw 
Lies de sprong, in 2011. 
Herenhuis met ‘refter’
De locatie waar Toon kookte bleek al gauw te klein, 
en ze gingen op zoek naar een groter alternatief. Dat 
werd het mooie herenhuis in de Sint-Elisabethstraat, 
vroeger nog de directeurswoning voor het O.-L.-V. van 
Gaverlandinstituut, en later woonden er enkele zusters 
van Liefde van dezelfde school. Het huis is grondig 
verbouwd en vernieuwd, met een grote professionele 
keuken en een grote ‘refter’. Een moderne ruime eetzaal 
met mooie door Toon en zijn broer ontworpen tafels, en 
aan de muren een aantal grote fotoreproducties van de 
refter van de vroegere school aan de overkant. 

‘De refter’ geen restaurant?
Toon: “Af en toe organiseren we wel zelf eens een brunch 
of een food sharing, waar mensen dan voor kunnen 
inschrijven. 
Maar de hoofdmoot is koken voor evenementen: 
communiefeesten, bedrijfsfeesten, recepties, 
uitvaartmalen, walking dinners enz. We doen dit hier ter 
plaatse, maar ook op de locatie die de klanten kiezen.“
Food Sharing?
Toon: “Het is een informele, dynamische manier van 
eten, niet zo stijf. Er worden telkens andere gerechten 
op tafel gezet, je schept op je bord waar je zin in hebt.  
Het werkt communiceren in de hand, het is een nieuw 
fenomeen dat vooral jonge mensen aanspreekt. Een 
groot voordeel is dat je op een avond verschillende 
gerechten kan proeven. Binnenkort organiseren we zo 
een food sharing voor iedereen, dus hou onze website en 
facebookpagina in het oog.” 
Omschrijving keuken
Klassieke keuken, dat is de erfenis van zijn moeder. 
Maar ook buitenlandse invloeden: oosters en Italiaans. 
Die laatste keuken is echt voor het grote publiek de 
topper: bijna iedereen lust Italiaans eten. En vegetariërs 
zijn ook altijd welkom. Toon geeft de voorkeur aan 
streekgebonden, of Belgische producten. Maar kwaliteit 
is altijd de eerste norm. Remi, het huisbier is een product 
van een Beverse brouwer, Pieter De Bock. Dat bier wordt 
soms zelfs op recepties geschonken. Eens iets anders dan 
de eeuwige cava. 
Koken en iets extra
Toon is zijn oude liefde, de muziek, nog altijd niet 
vergeten. Af en toe een huiskamerconcert, met een 
lekker etentje erbij ziet hij wel zitten. Pieter Peirsman en 
Maarten Van Mieghem zijn al een keertje komen spelen. 
Maar hij denkt ook aan een etentje met poppentheater 
voor kinderen, ook leuk voor zijn eigen drie spruiten. 

Peter kookt

Kok in de dop
Peter Neirinckx begon een vijftal jaar geleden met 
de traiteurzaak ‘Peter kookt’, maar hij werkt al heel 
zijn beroepsleven in de horeca. Als kind was hij al 
gefascineerd door koken. “De geur van smeltende boter 
in de pan, ik vond dat zalig! Als mijn moeder, Maria 

Weekers kookte, dan was ik graag in de buurt.“ Peter 
koos al jong voor de studierichting Hotelbedrijf (PIVA), 
en deed later stage in een hotel in Montreuil-sur-Mer 
in Frankrijk. Dat was intens: werken met 15 tot 20man 
in de keuken, allemaal met de toque op. Nadien werkte 
hij in De Lepeleer op de Ossenmarkt in Antwerpen, als 
chef-kok. Vervolgens hielp hij ‘t Gevoel, een restaurant 
in Sint-Niklaas opstarten. 
Druk leven
Zelf een restaurant beginnen? Peter: “Ik kook heel graag, 
maar nee, dat zie ik niet zitten, familieleven is voor mij 
te belangrijk, zeker nu de kinderen nog klein zijn.“Peter 
werkt in de week als kok in een bedrijfsrestaurant. 
Het voordeel is dat dit dagwerk is, zodat hij ’s avonds 
thuis is. Ook Aline, Peters vrouw heeft een job. De 
traiteurzaak ‘Peter Kookt’ is dus weekendwerk. 
Is dat niet wat veel?
Peter: “Sommige momenten is het druk, zoals 
binnenkort met de communiefeesten, maar  we kunnen 
ons werk goed plannen.”
Restaurant aan huis
Peter en Aline: “De bedoeling is dat we het restaurant bij 
de mensen ter plaatse brengen: bij hen thuis of op een 
plaats die ze zelf kiezen. De mensen worden bediend, en 
na het eten wordt alles proper opgeruimd en afgewassen. 
Die goede sfeer is belangrijk voor Peter. Daarom doet hij 
altijd eerst een kennismakingsgesprek met de klanten. 
“Dat creëert al een band om samen te werken, en je weet 
dan je weg in de keuken. De voorbereidingen voor het 
eten doe ik thuis in mijn eigen keuken. Maar ter plaatse 
werk ik dan de dingen af. Ik neem soms zelfs mijn oven 
mee. “
Aline: Wij doen ook winterbarbecues. Dat klinkt 
misschien ongewoon, maar toch is het niet zo onlogisch. 
In de winter hebben mensen meer behoefte aan vlees, 
en het vuur waar je je aan kunt warmen trekt ook de 
mensen aan. 
De keuken van Peter
Peter: “Mijn keuken heeft een klassieke basis met 
een vernieuwende toets, en de producten zijn zoveel 
mogelijk seizoensgebonden en lokaal. Ik wil de pure, 
natuurlijke smaken van de producten tot hun recht laten 
komen. Daarom gebruik ik weinig room en sauzen. 
Ik vertrek bv. van een hele vis die ik zelf kuis en fileer. 
Van vel en graten maak ik bouillon, als fond voor de 
saus. Dat heb ik in de klassieke Franse keuken geleerd: 
het is tijdrovend maar ook zinvol omdat het ‘afval’ zo 
hergebruikt wordt, en je verrijkt je gerechten ermee. Als 
ik het zo niet meer kan doen, en moet beginnen werken 
met kant-en-klaar producten, dan hoeft het voor mij niet 
meer. En de mensen proeven het verschil. 
Opvolging?
De kinderen van Peter en Aline zijn 6 en 7jaar. Houden 
zij ook van koken? “Ze kunnen zonder problemen al een 
eigen eitje bakken!” (AR)
Meer info: tel. Toon: 0473 27 60 91; 
tel. Peter: 0479 21 82 73
www.derefter.be en www.peterkookt.be of hun 
gelijknamige facebookpagina’s.

Kouwelijke chauffeurs:  
uit een kindermond

Ik rijd met mijn kleindochter van school naar huis op 
een winterse namiddag. Ik met mijn grote fiets, zij met 
haar kleine. Ze is vijf jaar en kan al flink fietsen zonder 
zijwieltjes. We zijn beiden goed ingeduffeld tegen de 
koude wind. 
Onderweg worden we aldoor voorbij gereden door auto’s 
die deze landelijke weg als sluiproute gebruiken. 
Plots zegt ze: “Pitteke, ik weet waarom al die mensen met 
de auto rijden!” 
“Ah, waarom dan?” vraag ik. “Omdat ze kou hebben”, 
antwoordt ze haar kinderlogica volgend.
“Maar ze kunnen toch warme kleren aandoen, dat doen wij 
toch ook”, werp ik tegen.

“Ja, maar ik denk dat die mensen geen warme kleren 
hebben”, besluit ze op een besliste toon.
Arme kouwelijke chauffeurs … (AR)

Een tintelend genot voor wie 
van Melsele houdt,  zo is 
Bombardon.  In Bombardon 
geven schrijvers zich totaal. 
Ze proberen zich steeds te 
overtreffen. Bombardon is 
echt geen reclameblaadje. 
Dank u wel,  lezer, voor uw 
vertrouwen.
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Gevleugeld

Er zijn zo van die gebeurtenissen of tradities waar je jaarlijks naar uitkijkt. Ze dragen 
een bepaalde hunkering of een spannende verwachting in zich. Gedichtendag, eind 
januari, is er zo één. De uitreiking van de Herman De Coninckprijs, een eerbetoon 
aan onze betreurde dichter, zorgt daarbij voor wat suspense in dit literaire genre. De 
bijzonder stijlvolle Antwerpse Arenbergschouwberg was aardig volgelopen voor dit 
evenement, een indicator dat poëzie nog steeds mensen kan samenbrengen. Live muziek 
zorgde voor een aangename warme sfeer. Een sobere maar intense avond met taal als 
centrale eregast.
Dit jaar werd dichter Peter Verhelst bekroond, zelfs met twee prijzen: de prijs voor het 
beste dichtbundel ‘Zing Zing’ en de publieksprijs voor het mooiste gedicht ‘Als je geen 
contact meer hebt met de dingen’. ‘Zing Zing’ is een bundel liefdesgedichten die de 
lezer beroert en door elkaar schudt, net als de liefde zelf.
Peter Verhelst wil met zijn gedichten de lezer raken in zijn onderbewuste via de beelden, 
in de hoop dat de lezer er zelf mee aan de slag gaat. Hij stelt dat iedereen over een eigen 
beeldenarsenaal beschikt, waarop de beelden in zijn gedichten dan een appel doen. 
Geniet mee van het winnende gedicht.

Als je geen contact
meer hebt met

de dingen

Hoor jij dat ook, dat geluid
van meeuwen, maar geen zee? Onmogelijk

na te gaan waar herinnering begint en droom
eindigt. Hou je handen onder je kleren

nu de wind opsteekt. Twee wapperende vlaggen
zijn we. Het gevoel dat alles zich achter een deur afspeelt
en dat je daarvoor in de rij kan gaan staan.

Twee hevig wapperende vlaggen.
Alsof we iets ongerept betreden

wat er altijd zal zijn, zeg je hees,
met opgetrokken schouders, mond open, samengeknepen ogen,
een waterdruppel valt in mijn nek.

Neem het jongetje dat je bent
geweest op schoot. Troost hem.

Je legt je handen op mijn borst,
we gaan zo hoog mogelijk op onze tenen staan.

Peter Verhelst

Reünie van de 50-jarigen 
Deze foto van de 50-jarigen (°1966) werd genomen tijdens een bijeenkomst 
in oktober 2016. Zij werden ontvangen door het gemeentebestuur in de 
Boerenpoort, waar Dirk Van Esbroeck speechte bij een hapje en een drankje. 
Daarna verzamelde de groep in de Kadans voor een lekker buffet met dansfeest. 
De organisatoren waren o.m. Marianne De Ruysscher, Hilde Van Bogaert, Lydia 
Van Goethem, Nicole Van Hul, Bart De Buck en Annemieke Van Wauwe.
Iedereen die in Melsele naar de lagere school ging werd uitgenodigd en ook de 
personen die nu in Melsele wonen en in 1966 geboren zijn!
Het was een leuk weerzien. (gegevens bezorgd door Ilse De Meulenaere) 

Brigitte Herremans en Ludo Abicht:
Israël en Palestina, de kaarten op tafel
Brigitte Herremans is sinds 2002 medewerker Midden-Oosten bij 
Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. Ze studeerde Oosterse 
Talen en Culturen (Arabisch en Bijbels Hebreeuws) en Internationale 
Politiek. Vanuit een rechtenbenadering doet ze beleidsbeïnvloeding en 
sensibilisering over het Israëlisch-Palestijns conflict. Enkele maanden 
geleden werd Brigitte Herremans de toegang tot Israël voor 10 jaar 
ontzegd. Zij was onderweg als begeleider van een vredesmissie.
Ludo Abicht is filosoof en was docent politieke wetenschappen aan de 
UAntwerpen. Hij is Vlaming met Joodse roots. Samen schreven ze een 
boek ‘Israël en Palestina. De kaarten op tafel.’

Deze twee sprekers brengen hun kijk op het bloedige conflict Israël-
Palestina op: woensdag 29 maart, zaaltje van Sint-Jan, Floralaan, 20 u.

Iedereen die meer wil vernemen over deze kwestie is van harte welkom.

Hoge onderscheiding voor dorpsgenoot Clem Hiel
Op 10 januari 2017 mocht onze vroegere dorpsgenoot Clement Hiel in Washington in 
het Witte Huis de prestigieuze Tibbetts Award voor innovatie ontvangen.
Hij woont sinds 1987 in de USA waar hij op diverse terreinen actief is, lesgeeft aan één 
van de grootste universiteiten van Los Angeles, en een eigen bedrijf leidt dat inzet op 
innovatie en creativiteit. Hij is ook nog geregeld in België als hoogleraar aan de VUB  
en op familiebezoek. Sommige mensen zullen zich wellicht de aangename sfeer en 
interessante inhoud  herinneren toen hij een paar jaar geleden op verzoek  een voordracht 
gaf in de Boerenpoort. 
Wij hopen hem, als hij weer eens in het land is, te strikken voor een interview in 
Bombardon en wensen hem als trotse medeburgers, alvast proficiat!

De kersverse Melseelse toneelvereniging Potgrondcollectief ging op 
verplaatsing voor haar eerste voorstelling naar toneelzaal ‘De Vlasbloem’ in 
Nieuwkerken, 10, 11, 17 en 18 februari. De opvoering was een schot in de 
roos en de belangstelling was groot. Bombardonmedewerker Katelijn Van 
Hove schreef het stuk, ‘De Indringer’, en speelde de hoofdrol, Michel De Sorte 
regisseerde.  Foto: Matthijs Melis, Ann Buytaert, Katelijn en Filip Van Moere. 
Vijfde acteur Lode Van de Velde staat niet op de foto. 

Toneelvereniging Potgrondcollectief 
speelde met succes De Indringer
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In de mailbox: Let’s beat it
Katrijn Van Hove stuurde ons een mail:
“ Ik ben volop bezig met het op poten zetten van een 
goed doel: ‘Let’s beat it’, dit omdat mijn mama kanker 
heeft en ik van dichtbij heb kunnen zien dat er nog heel 
veel werk aan de winkel is in verband met onderzoek 
naar kanker. Professor Lardon is een professor die zich 
hiermee bezig houdt aan de universiteit Antwerpen. 
Hij doet niet enkel onderzoek naar de genezing van 
kanker maar ook naar het vroegtijdig opsporen en de 

behandeling met chemotherapie met minder nevenwerkingen. Ik organiseer een lezing die 
plaats zal vinden in CC Ter Vesten in Beveren.” 
Hier willen we graag promotie voor maken. En we wensen dit mooie initiatief veel succes! 

Als een cel in het lichaam ontspoort: voordracht over kankeronderzoek door Prof. Filip 
Lardon (professor aan de Universiteit Antwerpen, afdeling oncologie)
De diverse aspecten van de ziekte kanker worden op een verstaanbare manier uitgelegd. 
Deze voordracht is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over kanker, het ontstaan en 
de groei van een tumor, de meest recente behandelingen, vooruitzichten.
Waar: CC Ter Vesten, Mediazaal
Wanneer: Donderdag 9 maart om 19.30u.
Inkom: 5 euro (gaat naar het onderzoekwerk van Prof. Lardon)
Inschrijven: mail naar katrijnvanhove@hotmail.com of tel.0472 784 569
Giften, sponsoring groot of klein kan op rekening BE02 9731 6857 6940

Op 18 maart om 21u. is er ook nog een fuif voor hetzelfde goede doel, in de Kadans! Meer 
info op de facebookpagina ‘Let’s beat it’

Teveel kauwen?
Je ziet ze tegenwoordig vaak, en meestal in grote groepen: kauwen. Mooie zwarte 
vogels, met aan de kop zilverachtig glanzende veren. Vormen die grote groepen kauwen 
en andere kraaiachtigen als eksters en kraaien een probleem, en moeten ze bestreden 
worden? We vroegen het aan Jenny De Laet uit Temse. Zij is onderzoeker aan de 
universiteit van Gent, en beleidsmedewerker van ABLLO (Actiecomité tot beveiliging van 
het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland). 

Een zwak voor schoorstenen 
Van alle vogelsoorten in stedelijk gebied is de kauw het meest algemeen. Regelmatig 
komt het inderdaad voor dat ze willen broeden in schoorstenen en dat kan problemen 
geven. Kauwen zijn typische holenbroeders en dumpen takken en ander brandbaar 
materiaal in de broedholte tot die opgevuld is tot aan de vliegholte. ‘Voorkomen is dus 
beter dan genezen’ en je kunt best voor het broedseizoen de schouw en de rookgaten 
afschermen met een grofmazig gaas. Februari is daarvoor een goede periode.
Torenkraaien
Slaapgroepen van kauwen en kraaien komen voor in bossen, open veld maar ook in 
steden en daar kunnen ze soms overlast geven (lawaai, uitwerpselen). Kauwen zoeken de 
stad of verstedelijkte omgeving op omdat de omgevingstemperatuur er hoger is dan in 
landelijke gebieden. Reeds bij het ontstaan van onze steden woonden daar kauwen. Niet 
voor niets noemde men ze toen ‘torenkraaien’.
Rovers?
Alle kraaiachtigen zijn nestrovers; toch halen kauwen in tegenstelling tot kraaien en 
eksters geen vogelnesten uit maar beperken zich tot dode jongen. Net als andere 
predatoren (natuurlijke vijanden) zijn ze een deel van een ecosysteem, het resultaat van 
een evolutie over miljoenen jaren. Maar nooit hebben onze kraaiachtigen bijgedragen 
aan het uitsterven van andere vogelsoorten! 
Het is juist de mens die dit evenwicht beïnvloedt. In kale tuinen zonder schuilplaatsen 
zoals struiken en verwilderde hoekjes, vallen jonge pas uitgevlogen zangvogels 
gemakkelijk ten prooi aan allerlei rovers. Weet je dat het wetenschappelijk bewezen is 
dat er veel meer stedelijke zangvogels worden gedood door katten dan door kauwen, 
kraaien en eksters?
Waarom zijn ze met zoveel? Kan je daar iets aan doen?
De grootte en succes van de groep wordt bepaald door het voedselaanbod. Het heeft 
dus weinig zin kraaiachtigen af te schieten omdat de leemte al vlug wordt ingevuld door 
nieuwe soortgenoten, zolang de draagkracht van de omgeving dit toelaat. 
Kauwen zijn opportunisten die profiteren van onze wegwerpmaatschappij en een weinig 
divers stedelijk gebied. Dus: wie is hier de schuldige?

Met dank aan Dr. Jenny De Laet, Research associate Groep Terec/ UGent. Meer info over 
haar werk:   www.abllo.be en www.ecology.ugent.be/terec
Jenny De Laet schreef een hele reeks boeken over vogels, waaronder een over 
kraaiachtigen zoals de kauw: ‘Kraaien, kwajongens van bos en veld’.
En wie nog meer wil weten over het boeiende sociale leven van kauwen, kan de boeken 
van Achilles Cools eens napluizen: ‘Kauwen in de spiegel’ en ‘De kauwentuin’. 

Fietsenwijding
WTC Blijf Jong wil traditiegetrouw haar fietsseizoen 2017 weer starten met een 
fietsenwijding en wil hiervoor alle Melseelse fietsclubs uitnodigen. De fietsenwijding zal 
plaats vinden om 9u aan de kerk van Melsele op zondag 5 maart 2017. 
Contact: Jan D’hoore, voorzitter WTC Blijf Jong – Melsele.

Hernieuwing abonnementen voor 2017
Dit is het eerste nummer van de nieuwe jaargang. Al meer dan 850 leden betaalden hun 
bijdrage. Bedankt hiervoor. Zit er nog een overschrijvingsstrookje in jouw nummer? Dat 
betekent dat je het abonnementsgeld nog niet betaalde. Een vergetelheid. Komt in de 
beste families voor. 
Gelieve dan 4 euro te storten als je van Melsele bent en elk nummer door vrijwilligers 
in de bus krijgt. Indien de postbode het nummer bezorgt, (buiten Melsele en op verre 
buitenwijken) dan dien je 6 euro te storten. (verzendingskosten) Je kan het geld ook 
bezorgen bij een van de medewerkers. Wacht niet te lang, dan ben je gerust voor de 
volgende nummers . (Mocht er ondertussen toch al betaald zijn, vergeet dan deze 
oproep.) 

Melsele, ons dorp van 
aardbeien en fijn stof
‘AIRbezen’ zoekt vrijwilligers voor meting 
fijn stof
CM Waas en Dender, CM Midden-
Vlaanderen en Beweging.net willen, met 
medewerking van Vormingplus, provincie 
Oost-Vlaanderen en de Universiteit 
Antwerpen, de concentratie(fijn)stof in kaart 
brengen in alle Oost-Vlaamse gemeenten. 
In samenwerking met de gemeente Beveren 
worden er 200 adressen geselecteerd 
volgens locatie en geografische spreiding zodat wij een algemeen beeld bekomen van 
de toestand in onze gemeente. Fijn stof is, zoals bekend, één van de luchtvervuilers met 
een groot impact op de gezondheid. Het is vooral afkomstig van het verkeer. Om dit 
project mogelijk te maken hebben we enkele duizenden vrijwilligers nodig die gedurende 
drie maanden een aardbeiplantje willen adopteren en verzorgen. Interesse? Wil je ook 
zo’n aardbeiplantje aan uw woning plaatsen? Geïnteresseerden kunnen zich nog vlug 
inschrijven op de website www.AIRbezen.be. Op 25 maart 2017, meteen ook de start 
van het project, zullen de aardbeiplantjes lokaal verdeeld worden. Dat wordt een hele 
klus en daarom zoeken wij mensen die in hun buurt een aantal plantjes willen verdelen 
op 25 maart en de stalen op 19 juni terug willen verzamelen. Interesse? Melsele, ons 
aardbeiendorp, kan niet ten achter blijven. Mail naar veerle.vincke@telenet.be 

Wereldwinkelnieuws: Wereldwinkel heeft iets 
met chocolade en hun producenten
Nog tot eind maart zijn de bio chocolades in de wereldwinkel in promotie. Bij aankoop van 
een reep bio chocolade naar keuze krijg je een tweede reep naar keuze aan de helft van de 
prijs. Het gaat over 7 verschillende soorten Oxfam Fair Trade-bio chocolade van 100g: de 
Fondant, Fondant koffie, Fondant cacaoribs, Melk, Melk kokosnoot, Melk amandel-karamel 
en Melk zeezout-karamel.

Met deze promotie wil Oxfam de problemen in het productieproces van de chocolade in de 
kijker brengen, onder de slogan ‘Chocolade groeit niet aan de bomen’.

Hoe verder in het productieproces van een reepje chocolade, hoe meer toegevoegde 
waarde. Door de chocolade in de wereldwinkel te kopen steun je de partners in 
ontwikkeling om dat proces voor een groter deel in het Zuiden te houden. Bij eerlijke 
handel kan de klant het productieproces als het ware volgen tot bij de boer. Voor hen 
betekent eerlijke handel het opbouwen van een duurzame lange termijnrelatie, die het de 
moeite maakt om te investeren en hierdoor te groeien en te ontwikkelen.

De  bio chocolade uit de wereldwinkel is voor de volle 100% afkomstig van een partner 
waarmee Oxfam een eerlijke handelsrelatie heeft. 
Oxfam Fair Trade, het huismerk van Oxfam-Wereldwinkels, staat voor ethische kwaliteit. 
Daar waar het kan, zijn de ingrediënten van hun producten geïnspecteerd en gecertificeerd 
volgens onafhankelijke internationale standaarden, zoals FLO-CERT (Fairtrade International), 
IMO Fair For Life of Ecocert ESR. Dit geldt voor het leeuwendeel van de producten van 
Oxfam Fair Trade. Naast deze externe controle bestaat er bij Oxfam ook een interne 
controle, vooral voor producenten in het Zuiden die geen certificaat hebben. Zij worden 
dan grondig begeleid en geëvalueerd door een commissie van gespecialiseerde vrijwilligers 
van Oxfam-Wereldwinkels.
Zowel interne als externe controle zijn goed, maar eerlijke wetten nog beter! Voor Oxfam 
gaat eerlijke handel verder dan een reeks criteria. Door eerlijke producten te verhandelen, 
toont Oxfam aan wat er scheef zit in de reguliere handel. Tegelijk vraagt de organisatie aan 
politici om de wetten te veranderen, want oneerlijke handelsregels liggen aan de grond van 
het probleem.

Zin in eerlijke chocolade gekregen? De wereldwinkel vind je in de Dambrugstraat 3 en hij is 
open op woensdag van 9:30u tot 12:30u en van 13:30u tot 16:30u, op vrijdag van 14:30u 
tot 17:30u en op zaterdag van 9:30u tot 12:30u.
Of werk je graag mee als vrijwilliger: vraag info via wwmelsele@gmail.com of via facebook.
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Maria (Mar) Van Esbroeck plaatst regelmatig een prachtige foto op haar 
facebook. Ze ondertekent met ‘Mar Van Esbroeck’. De beelden stralen een 
uitzonderlijke schoonheid uit. Soms zijn het foto’s van plekjes uit Melsele, 
soms van insecten en bloemen, vogels of een avondlucht, een wolkenspel of 
gewoon een simpele dauwdruppel… Betoverend schoon! Ze plaatst die foto’s 
op haar eigen facebook of ze plaatst ze op de site ‘Je bent van Melsele als…’ 
Ook Rudy, haar echtgenoot, maakt prachtige foto’s maar hij is niet zo bezig met 
computerwerk. Dat laat hij over aan Mar. 

Mar: “Ik kom uit Beveren en tijdens aardbeifeesten heb ik Rudy leren kennen. 
We huwden in 1969. We woonden vier jaar in de toenmalige Vestenstraat en in 
1974 zijn we hier in de Frambozenlaan komen wonen. We hebben twee zonen: 
Tom en Robby en twee kleinkinderen.”
Rudy: ”Ik ben de zoon van een hovenier. Mijn vader, Albert Maes, werkte als 

Rudy en Maria Maes-Van Esbroeck maken schitterende foto’s.

                   Zoek de Bombardontegel
In vorig nummer zag je hem op een foto opduiken: de Bombardontegel. Ilse Troubleyn 
wist waar de foto genomen was: onder het spoorwegviaduct in de Trepelandstraat. Zij 
kreeg een koffie- en theepakket van de Wereldwinkel thuis bezorgd.
Ditmaal duikt de tegel op aan de andere kant van Melsele, als dat een hint mag zijn. 
Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur je antwoord naar bombardonmelsele@
yahoo.com of de Bombardonredactie, Kalishoekstraat 177. Deze keer is er een ontbijt- 
en belegpakket te winnen, van de Wereldwinkel. 

Rozengeur en maneschijn
Hier ben ik dan nog eens, het is lang geleden ik weet het.
2017 wordt het jaar van de muziekfeestjes. Op 1 februari was er al een eerste knaller van 
formaat: Bastille in het Sportpaleis. Eerlijk ik ben nog steeds aan het nagenieten. Niet 
enkel de hoofdact was super, ook het voorprogramma Frenship en Rationale waren zeker 
niet te min. Ik kan er zo van genieten om die springbonen op dat podium te zien. En ja, 
dan besef je hoe jij er zou staan als je op je benen kon staan; ik zou gewoon de benen van 
onder mijn lijf dansen en springen.  Op 1 april staat het volgende feestje gepland: Back 
to the ‘90 en ‘00. Dat belooft ook weer een feestje van formaat te worden. Mijn jeugd 
idolen komen. Toen ik hoorde dat 5ive kwam heb ik direct tickets besteld. In mijn jeugd 
hing heel mijn kamer op het internaat vol met foto’s van hen. Ik heb nog steeds een 
megadikke kaft vol knipsels en artikels van hen en ook nu volg ik hen nog steeds via de 
sociale media. 
29 april ga ik naar de ‘Ketnet musichall Junidamu’. Aaron Van Goethem, de zoon van 
Annick, mijn vroegere assistente, heeft er één van de hoofdrollen in. Super toch! En 
zeggen dat het in de sterren stond geschreven. Zo’n 10 jaar geleden kwam Annick iemand 
tegen die zei: ’Deze jongen wordt later kunstenaar of artiest.” Toen hebben we er is goed 
mee gelachen maar nu,… Die madam had gelijk...
22 juni, en daar kijk ik het meest naar uit, ga ik naar Coldplay!!! In het Koning 
Boudewijn Stadion. Coldplay heeft mijn hart zo’n 3jaar geleden gestolen toen ze 
het openingsconcert van de Paralympics in Londen deden. Ik hoop dus op een even 
verbluffend concert.
En last but not least: 8juli Robbie Willems op Werchter! Mmm, ja, ja. Ik sta er dus goed 
voor. Daarnaast ben ik nog steeds actief bezig in het persoonlijk assistentie land dat 
voortaan ‘persoonsvolgende financiering’heet. Afgelopen december waren we nog 
te zien bij ‘Iedereen beroemd’ i.v.m. music for life. De percussiegroep Famba zamelde 
voor onze organisatie, Bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven vzw, geld in. Een van 
de percussionisten is de dochter van een vroegere opvoeder van mij. Hij is afgelopen 
zomer gestorven aan kanker en stond erop dat zijn gasten zo zelfstandig mogelijk door 
het leven zouden gaan. Wat dan weer de link was tussen de initiatiefneemster, mijzelf en 
Onafhankelijk Leven vzw.
Dit jaar is heel het systeem veranderd voor ons mensen met een beperking. Niet enkel 
wij mensen met een persoonlijk assistentie budget maar ook iedereen in een voorziening 
(enkel kinderen nog niet) heeft nu een persoonsvolgendbudget. Het woord zegt het zelf: 
het budget volgt de persoon. De persoon kan nu, als hij dit zelf wil, de regie van zijn leven 
in eigen handen nemen. Onze organisatie Onafhankelijk Leven vzw staat iedereen graag 
met raad en daad bij. Met vragen kan iedereen terecht op het nr: 093 95 55 10 of via de 
website: www.onafhankelijkleven.be
In de week van 20 februari ben ik ook te horen in het ochtend programma De 
Madammen van  radio 2.
Vele groeten, Lizy.

Het Paard van Pizarro
Is het een man of is het een paard?

Een muzikale vertelling over ontdekkingsreizen, nostalgie, een wilde jeugd, trots, macht, 
uitsluiting, ouderdom en vergeten worden.
Het Paard van Pizarro neemt de toeschouwer mee naar vroeger en dompelt hem onder 
in het nu. Een verrassende ontmoeting met de geschiedenis, en een ludieke knipoog 
naar onze samenleving.
Tekst en regie: Wim Geysen; spel: Ronny Smet; Piano: Wim Van Deuren
25 maart 2017, OC Boerenpoort, 20u.
Kaarten via CC Ter Vesten, tel. 03 750 10 00 of tickets.tervesten@beveren.be

hovenier op Hof ter Saksen. Als kind was ik 
misdienaar en op hoogdagen kwamen we de 
kerk niet uit.(lacht) Ik tekende en schilderde 
graag op school, maar studeren was niet echt 
mijn ding. Ik ging in de leer bij schilder-behanger 
Richard De Beer op de Grote Baan en ik volgde 
avondschool in Beveren. Ik was nogal een tenger 
manneke en om mijn ladder te verplaatsen 
moest altijd iemand helpen. Toen Richard stopte 
ben ik gaan werken op een petrochemisch bedrijf 
‘Albatros’ als schilder tot aan mijn pensioen in  
2004. Albert, mijn vader, was destijds een goede 
bekende in de fotografiewereld. Hij was lid van 
fotoclub Lichtkunst, samen met zijn broer Lucien. 

Lucien maakte prachtige natuurfoto’s in de Melseelse en de Beverse polder. 
Er is zelfs een boek van hem uitgegeven. Mijn vader kwam uit  een familie van 
hoveniers die op veel kasteeldomeinen gewerkt hebben. 
Mar: “Ik kon ook goed tekenen. Ik volgde tekenles bij Leona Van Wauwe. Ik maak 
mijn wenskaartjes en feestkaartjes altijd zelf. Voor onze hobby volgen Rudy en ik 
bijlessen en meerdere cursussen. Dat heeft ons veel bijgeleerd. Die evolutie staat 
niet stil. Ik doe met mijn foto’s ook mee aan de ‘Week van de Amateurkunsten’ 
(WAK) van 28 april tot 7 mei in de Boerenpoort van Melsele. Daar toon ik mijn 
foto’s aan het publiek. Een foto voor in Bombardon? Daar willen we wel voor 
zorgen. De foto voor dit nummer toont  de Boerenpoort langs de Grote Baan. 
Rudy maakte me er attent op bij een wandeling: ‘Moet je zien, wat een prachtige 
combinatie van het gebouw met de kerk op de achtergrond.’ Ik maakte er deze 
foto van.“
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