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Zo leeft de Perzikenlaan

De Kadans … blijft dit café of komen er appartementen?  Kan 
Hans Cools dorstig Melsele en de vele verenigingen  gerust 
stellen? We vroegen het hem.  Lees op pag.5

Weeral groot feest in Melsele met de dorpsfeesten. Ann Staut 
geeft haar burgemeesterssjerp door aan de volgende. Er is 
2 dagen volop ambiance en ook kinderplezier ! Lees het 
programma op pag. 6 indien de flyer aan huis per ongeluk in de 
papiermand is beland.

Geschiedenis Perzikenlaan
De Perzikenlaan is een zijstraat van de Pauwstraat en werd ontwikkeld in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Ze heeft  er 
intussen een grote zijstraat bijgekregen, de Vogelkerslaan, die terug uitgeeft  op de Pauwstraat. Ook aan de oostelijke kant is 
er nog een klein verlengstuk bijgekomen. Daar ligt een voet- en fi etswegel naar de Snoeckstraat.
De benaming van de straat verwijst uiteraard naar de lekkere donzige sappige vruchten. De naam ‘perzik’ zelf verwijst naar 
‘malum Persicum’ ofwel ‘Perzische appel’. Hun oorsprong gaat terug tot in China, maar ze kwamen via Perzië (het huidige 
Iran) in Europa terecht. Ze komen uit de familie van de steenvruchten en zijn zelff erti el. Ze kunnen zichzelf dus bevruchten.
Bron: Buizelendam, Gerda Drieghe, 2004.
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Anneleen De Kaey woont al vier jaar met haar dochtertje Suzan van 
ti en maanden in de Perzikenlaan 31. Haar ouders, René en Rita, zijn 
naar Haasdonk verhuisd. Ze is van beroep vroedvrouw en werkt  in 
AZ Nikolaas op de dienst materniteit. In bijberoep werkt ze in de 
groepsprakti jk De Ronding en doet ze huisbezoeken in onder andere 
Kruibeke, Bazel en Linkeroever. Als kersverse mama heeft  ze het druk, 
maar ze kent de meeste oude en nieuwe buren en als iemand op 
vakanti e is, houden ze voor elkaar een oogje in het zeil. In de rusti g 
gelegen tuin met kippen geniet ze met Suzan van het zonnetje. Toen ze 
hier als kind woonde met haar ouders, broer en zus ging iedereen uit 
de buurt en de omliggende straten naar de garage van Walter Vyt die 
een barbecue organiseerde. Voor de kinderen was er een feestelijke 
playbackshow waar iedereen van de wijk aan deelnam. Haar papa 
voetbalde bij de ploeg ‘FC De Perzik’. Ze ziet het bannertje met het 
logo nog zo voor zich. In de buurt en achter haar tuin bouwden en 
verbouwen veel jonge gezinnen met kinderen. Ze hoopt natuurlijk 
dat Suzan net als zij in de wijk vriendjes zal maken en een even leuke 
kinderti jd heeft .

Anneleen De Kaay en Suzan

Marleen Bogaert, Vera Reyns, Angela 
Van de Merlen (met hondje Poke, de 
mascott e van de straat )

Samen met Maria Elewaut, die er niet bij kon zijn, vormen 
zij de 4 musketi ers.  De babbel vindt plaats in de tuin van 
Vera.; heel gastvrij en één en al hartelijkheid. Ze zijn buren. 
Marleen is er het laatst bij gekomen in 2005. Zij ging veel 
wandelen met de hond en kreeg  een babbel met de 
buurvrouwen. De band was gesmeed.  Honden vervullen 
dikwijls een  bindfuncti e .  Soms zien de buurvrouwen  
mekaar weken niet. Op verjaardagen wordt er bijeen 
gekomen; een keer  voor de  winterjarigen en een keer  
voor de zomerjarigen. “Wie in de winter geboren is, mag 
met een warm hart door het leven gaan.” lacht Vera.   De 
eerste feestjes waren sober maar nu mag het al iets 
kleurrijker  zijn. Bij speciale verjaardagen hoort dan bv. een  
dresscode, het huis wordt 
versierd en  er worden 
kleurrijke tekeningen of 
spandoeken  gemaakt.  
Marleen heeft  er talent 
voor.  Als kleuterjuf  is dat 
talent goed ontwikkeld.  
Het komt nu nog van 
pas.   Veel deugd beleven 
ze op de picknick in 
Meerdonk.  Het is daar 
één en al natuur.  Angela: 
“ We kwamen daar in 
het donker plots een 
schaap tegen.  Met 
veel moeite konden we 
het vangen  en naar 
de wei brengen.”  Er 
wordt veel gelachen. De 
voorbereiding is op zich 

al heel plezant.   De mannen mogen  er niet bij zijn.   Maria  
kan heel goed koken.  “ Zij heeft  heel veel talenten.”  zegt 
Angela. Vera kan heel goed vertellen.  De nieuwjaarsborrel 
van de wijk is een initi ati ef van de musketi ers. Er is dan 
cake,  jenever, versnapering  en glühwein. “ Iedereen legt 
wat bij in het mandje.  ’t Is het verhaal van ‘De soep van 
steen’ of het verhaal van de 5 broden en 2 vissen; een 
verhaal van samenhorigheid. Als iedereen wat bijlegt is er 
genoeg  voor iedereen..”  zegt Vera.  De 4 musketi ers gaan 
samen naar voorstellingen kijken in Ter Vesten. Laatst was 
er nog een optreden van Flamencodanseressen.  Dat is 
een meeslepende  Spaanse danssti jl vol passie en grati e. 
Angela is daar heel sterk in.  “We  luisteren veel naar 
mekaar en als iemand in een  dipje zit,  beuren we mekaar  
op.  We bieden alti jd een nooddeur.  ’t Zit hem  in de kleine 
dingen die we voor mekaar doen. En authenti ek blijven is 
belangrijk.” lacht Vera. 
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Leon en Maria Vincke-Elewaut
Leon: “De huizen in de Perzikenlaan zijn gebouwd in 
twee fazen: het eerste deel in 1972 en een tweede 
gedeelte in 1973. Wij wonen hier sinds 1973. Met de 
jonge bewoners werd toen een voetbalploeg opgericht: 
FC Perzik. Maandelijks speelde onze ploeg een wedstrijd 
tegen een vriendenploeg. Door de komst van kinderen 
werd de band anders en we organiseerden jaarlijks een 
straatbarbecue met volksspelen. De barbecue had plaats 

in garage Vijt, die bij die gelegenheid ingericht werd als 
ontmoetingsplaats. Er namen toen meer dan 100 mensen 
deel. De aankomende jeugd richtte op haar beurt een 
voetbalploegje op en de ouderen gingen badmintonnen. 
Er is nu een generatiewissel aan de gang. Jonge mensen 
doen  hun intrede.”  Maria: “Vroeger lag onze straat 
midden in het veld. Nu komen er rondom huizen. Mensen, 
die een mooi uitzicht hadden op veel groen, kijken nu 
op nieuwbouwwoningen. Achter onze tuin is nog een 
akker met gerst. Zolang het daar open is voel ik me goed.” 
Leon haalt er een kaart bij over de nieuwe verkaveling 
langsheen de Vogelkerslaan, een verlenging van de 
Perzikenlaan. “Dat wordt helemaal vol gebouwd. Het zal 
alleen het mobiliteitsvraagstuk erger maken. Je moet 
bedenken dat Melsele-zuid slechts drie hoofdstraten heeft 
om  naar de N70 te rijden: Snoekstraat, Spoorweglaan en 
IJzerstraat. Langs de IJzerstraat kan je niet naar Beveren. 
Het wordt er niet eenvoudiger op. Onze straat is een echte 
doorgangsstraat voor fietsers. Ze komen via de fietswegel 
uit de  Snoekstraat en bereiken via het Molenbeekpark 
het centrum van Melsele.” Maria: “We houden nog een 
jaarlijkse nieuwjaarsborrel in onze carport of in de garage 
van Angela. 

Leon en Denise Verbraeken-Leerman
Leon: ”Mijn echtgenote en ik zijn van Zwijndrecht. Ik 
kwam naar Svelta kijken op mijn twaalfde door mijn 
schoonbroer René De Wilde die hier speelde. De spelers 
waren toen: Jef De Clerck, Marcel De Sorte, Karel Menten, 
Henri Buys, Eduard D’Hooghe. Ik speelde bij de reserven 
van Sparta, waar toen Karel Neirincks, Julien Aerts  en 
Freddy Van Grembergen de toppers in de 1ste ploeg 
waren. Met enkele spelers deden we eens mee aan een 
initiatiemoment van Ju-Jutsi, een Japanse gevechtssport. 
Ik kreeg de microbe te pakken. Ik ben actief sinds 1968. 
Ik werd medestichter van de Ippon Zwijndrecht in mei 
1971. In 1973 behaalde ik de zwarte gordel. Ik werd 

trainer coach van de Federale Duo ploeg in 1999. Ik train 
nog veel technische les, want  dit is mijn specialiteit in 
het Ju-Jitsi. We tellen ongeveer 140 leden in Ippon Ju-
Jitsu. Er is ook nog een 80tal judoka’s.  We behaalden 
al vele gouden medailles op Belgische, Europese en 
wereldkampioenschappen. Ik heb door deze sport veel 
van de wereld gezien. Ik was  in Japan, China, Rusland, 
Colombia, Uruguay, Taiwan  enz., en in veel Europese 
landen. Ik kan zeggen dat ik veel ‘weg’ ben geweest door 
mijn sport.”
Denise: “Ik werkte 41 jaar in Antwerpen en als ik thuis 
kwam vond ik hier een oase van rust. Ik ga wel eens mee 
met mijn man als hij naar tornooien in  het buitenland 
moet. Niet om drie of vier dagen in de sportzaal te 
verblijven, maar de spannendste momenten maak ik  
wel mee.  Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis en 
de cultuur van het land waar we verblijven. Zelf reizen 
we ook wel wat. Toen we hier kwamen wonen vond ik 
Melsele een andere mentaliteit. Zwijndrecht was anders.”
Leon: “Ik reis nog veel met Denise. Naast mijn sport houd 
ik ook duiven. Mijn duiven worden verzorgd, als ik in 
het buitenland ben, door Frans Martens en Bo Van Der 
Meiren. Daar ben ik dankbaar voor. Momenteel heb ik 21 
duiven. Dat is overzichtelijk. Als kleine duivenmelker sta ik 
wel mijn mannetje.”
Info Ippon Club, Dorp-West Zwijndrecht:  
Leon Verbraeken, 03 775 37 23

Mathieu en Jeannine Hustinx-Vonckx
Mathieu is van Gellik (Limburg) en Jeannine is van Hasselt. 
Mathieu verhuisde met zijn ouders naar Hasselt en vond 
na zijn studies werk bij de Luikse Verzekering. In Hasselt 
leerde hij Jeannine kennen. Hij maakte promotie bij de 
maatschappij, die intussen Royal Belge ( AXA) heette. Voor 
het werk verhuisde het echtpaar naar Antwerpen. Mathieu 
was veel op weg en doorkruiste de  provincies Antwerpen 
en Oost-Vlaanderen. Ze woonden 10 jaar op Linkeroever. 
In 1973 kwamen ze in de Perzikenlaan wonen. Ze kregen 
één zoon en drie dochters. Er zijn 8 kleinkinderen. Voor 
de geboorte van de kinderen gingen Mathieu en Jeannine 
naar de materniteit in Hasselt, dicht bij de familie. 

Op Linkeroever werden de kinderen lid bij de scouts. 
Mathieu en Jeannine staken er regelmatig een handje toe. 
De kinderen bleven voor hun vrije tijd georiënteerd op 
Linkeroever. Als peuters spraken ze Limburgs en de buren 
konden hen niet verstaan. Dat kon toch niet zijn. Toen zijn 
Mathieu en Jeannine algemeen Nederlands gaan praten. 
Ook tegen de hond en de kanarievogel. Als ze met z’n 
tweeën zijn, wordt Limburgs gesproken. Mathieu bleef 
wekelijks, gedurende 25 jaar, in Hasselt voetballen waar 
hij een vriendenploeg had. In 1983 buste Mathieu een 
briefje in alle bussen van de Perzikenlaan met de vraag om 
een voetbalploeg op te richten. Dezelfde avond was de 
ploeg samen gesteld. Het werd Vriendenkring (VK) Perzik. 
Walter Vijt, die een garage had in het begin van de straat, 
sponsorde de club met truitjes. Het ploegje voetbalde ruim 
10 jaar lang tegen allerlei vriendenploegen. Nadien werd 
er gebadmintond. Momenteel wordt de straat volledig 
‘ingebouwd’. De verkaveling, met 27 bouwkavels, van 
Matexi en de gemeente Beveren raakt aan de tuinen van 
de pare huisnummers in de Perzikenlaan. De bouwgronden 
werden serieus opgehoogd en de gracht werd op sommige 
plaatsen overwelfd. Het water kan niet weg. Dit alles kan 
voor ernstige waterproblemen zorgen in de achtertuinen 
van de Perzikenlaan. Er wordt gewacht op een gesprek met 
de burgemeester. 

Staf Van Puyenbroeck
“De vondsten bij de opgravingen door de Archeologische 
dienst Waasland,  bewijzen dat het hier, reeds tweeduizend 
jaren geleden,  een (dicht) bevolkte streek was. Onze 
voorouders, de Menapiers, overleefden hier in een  
zompige natte streek. De Wase boeren kwamen op het 
geniale idee om de drassige akkers stelselmatig naar 
het midden toe op te hogen. Zo ontstonden de typische 
bolle akkers met eromheen waterafvoerende grachten. 
Eind van de jaren 1700 werd de Canada populier hier 
geïntroduceerd, wat met zijn enorme vochtverdamping 
de waterhuishouding nogmaals verbeterde. Het Land van 
Waas evolueerde alzo van een kikvorsenland naar een 
vruchtbare landbouwstreek. Nog zo’n geweldige ingreep 
was het inzaaien van de raap als wintergewas. Hierdoor was 
er meer voeder om het vee te laten overwinteren en kregen 
de boeren meer greep op de regeling van de veestapel. De 
Wase dorpen liggen verspreidt op zandheuvels zo’n 8 meter 
boven de zeespiegel. 
Als de opwarming van de aarde zich voort zet, dan komt 
er een ernstig een probleem op ons af. Een  te hoge 
concentratie CO2 creëert een serre effect  waardoor de 
temperatuur op aarde stijgt. De evolutie van het CO2 gas 
heeft men kunnen meten door boringen te doen in de 
ijskappen van de Zuid- en de Noordpool. Gedurende 20 
000 jaar bleef die concentratie relatief constant. Na de 2de 
wereldoorlog is de CO2 uitstoot drastisch toegenomen 
tengevolge de industriële schaalvergroting , de economische 
activiteiten, de huisverwarming , het autoverkeer… De 
opwarming van de aarde is een feit. Alleen klerikale 
idioten à la Trump ontkennen dat.  Als de temperatuur 4° 
stijgt, start het smelten van de Permafrost laag in Siberië  
en  komen er massa’s  methaangas vrij. Hierdoor zal het 
serre effect vertienvoudigen en zal het klimatologisch 
evenwicht volledig en onomkeerbaar veranderen en wordt 
de wereld onleefbaar.  Obama zei het sprekend op de 
klimaatconferentie in Parijs: “ Wij zijn de eerste generatie 
die geconfronteerd wordt met de klimaatopwarming en 
tegelijkertijd  zijn de we laatste generatie die er iets aan 
kan doen.” Ha, ja, we zouden het over de Perzikenlaan 
hebben… We kwamen hier wonen in augustus 1972. Mijn 
vrouw Rita Toté (+2009) was  onderwijzeres in Zwijndrecht. 
Zij was enorm getalenteerd. Ik ben afkomstig van Burcht.  
De straat werd aangelegd door de Wase Bouwmaatschappij 
met hoofdzetel in Zwijndrecht. Daardoor kwamen meerdere 
mensen uit Zwijndrecht  hier wonen. Dat was eigenlijk een 
emigratiegolf. (lacht)  Mijn vrouw Rita die onderwijzeres 
was in Zwijndrecht , nam onze kinderen , Tom en Jo ,  mee 
naar school. Ook enkele buurkinderen nam ze dagelijks 
mee. Zodoende bleven we erg gericht op Zwijndrecht. De 
Perzikenlaan was toen  een enclave midden in het groen. 
Er woonden veel jonge ouders met kleine kinderen. Ik 
noemde onze nieuwe straat een ‘gelei-straat.’ (lacht) . Wie 
bouwde, ging lenen bij de bank.  We hadden een  lening 
afgesloten in 1971 aan een rente van ruim 7%. De meeste 
jonge bouwlustigen leenden net zoveel als hun stok lang 
was.  In 1973 kwam totaal onverwacht de petroleumcrisis. 
met de autoloze zondagen… De inflatie liep op tot boven 
20%. Onze lonen stegen drastisch. Al wie geleend had 
– en wie had dat niet ?  deed een goede zaak want onze 
betalingen bij de bank bleven onveranderd. Automatisch 
kwam er wat meer toespijs op de boterham en was de 
geleistraat definitief verleden tijd.  Ik werkte aanvankelijk 
op Esso raffinaderij  in het labo en later op de milieudienst. 
In de tachtigerjaren steeg , zeer terecht , de druk op het 
milieuzorg enorm. Er kwamen scherpe milieu wetten en 
richtlijnen voor water , lucht en vaste afval.  We beschikten 
wel over  ultra moderne technieken voor waterzuivering 
met toen al (1976 ) een biologisch bekken. Maar  de kennis 
van de  milieutechnologie stond nog in zijn kinderschoenen. 
Mede het baanbrekende vorsingswerk op onze Vlaamse 
Universiteiten Leuven , Gent en Antwerpen schoot de know 
how van de milieutechnologie met reuze stappen de hoogte 
in. 

Lees verder op pag 3

24 juni 2014, Melsele. Op de verkaveling in de Snoeckstraat Melsele werden bij een proefsleuvenonderzoek, 
archeologisch interessante vondsten aangetroffen. Het zou gaan om resten van een Gallo-Romeins gebouw uit de 
2de of 3de eeuw na Christus. Het Gallo-Romeins gebouw is naar alle waarschijnlijkheid een woonstalhuis. Daarin 
verbleven mens en dier onder één dak. Een woonstalhuis werd typisch opgetrokken rond een skelet van houten palen 
en voorzien van lemen wanden en een strooien of rieten dak. In de nabijheid van het gebouw troffen de onderzoekers 
nog greppels en paalsporen aan die waarschijnlijk tot het erf rondom het gebouw behoorden. De archeologen nemen 
aan dat het erf bewoond werd door een eenvoudig inheems gezin dat leefde van veeteelt en landbouw. Het gezin is 
waarschijnlijk aangetrokken door de relatief vruchtbare gronden en diverse natuurlijke waterlopen in de omgeving. 
Enkele jaren geleden werden langs de Pauwstraat ook al sporen gevonden van Romeinse aanwezigheid, maar dit is de 
eerste woning die in deze zone is aangetroffen.
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Chris en Niki Van Bogaert-Baecke

De pikdorser is bezig op de graanakker achter de tuin van 
Chris en Niki. “Misschien is die akker wel blijvend. Dat zou 
mooi zijn”, zegt Chris. “Maar we wonen in Melsele en we 
betalen mee de tol van dicht bij Antwerpen te wonen. En 
iedereen wil in Melsele blijven .” Niki: “Ik ben van Beveren. 
We woonden vroeger in de Vendoornstraat op de grens 
van Melsele met Zwijndrecht. We wilden echt in Melsele 
blijven wonen. Toen we hier de kans kregen om het huis te 
kopen hebben we niet lang moeten twijfelen. We waren 
op slag verliefd. Chris is honkvast en wilde zeker niet uit 
Melsele weg.” Chris: “Herman Janssens, mijn buurman, 
heeft me leren lezen en schrijven. Ik zeg nog altijd ‘meester’ 
als ik hem tegen kom. Ik ken hier wel al enkele buren. 
Goei mensen, vind ik.”  Niki: ”Melsele heeft iets wat 
andere gemeenten niet hebben. Er zijn de kerstmarkt, de 
dorpsfeesten, het bal van de burgemeester, Meilsen Koers… 
wat een succes telkens! Melsele leeft echt.” Chris: “Met 
de memorial Gerry Van der Aa komen er 700 mensen mee 
fietsen. Dat marcheert. Het verenigingsleven bloeit. En we 
wonen dicht bij vrienden en familie.“  Niki: ”We hebben een 
WhatsApp groepje met Melseelse vrouwen. Het is hier echt 
zalig wonen.”

Proficiat!

Jos en Maria Kersschot-Van Hoorick vierden hun 60ste 
huwelijksverjaardag. Ze kwamen op die diamanten 
jubileumdag langs in café ’t Portaal waar hun zoon de 
uitbating doet. Er kwamen rozen en bubbels aan te pas. 
Enkele dagen later was de hele familie op het grote 
feest in De Nieuwe Sabot. Van harte gefeliciteerd!

Proficiat

De Meiboom: 50 jaar. De foto is genomen tijdens 
de receptie en de opening van een tentoonstelling 
tijdens de aardbeifeesten. De Meiboom is Koninklijk 
geworden. Je zou voor minder fier zijn.

Madeleine Van Bogaert
Madeleine heeft een mooie tuin. Er zijn heel wat tuinkamers 
met zithoekjes.  Ze is veel met het tuinwerk bezig.  “Hagen 
scheren doet mijn zoon. Het werken in de tuin brengt me 
verstrooiing.” zegt Madeleine.  Haar echtgenoot Etienne Van 
Remoortere schilderde veel en maakte beeldhouwwerken. 
Hij was een autodidact. De vele werkjes in huis getuigen 
van zijn talent. Etienne overleed eind vorig jaar en dat 
laat een grote leegte na. “Het is moeilijk om dat verlies te 
verwerken. We kenden mekaar 60 jaar en we wonen hier 
44 jaar. Maar alles verandert. Hier komen veel fietsers en 
wandelaars voorbij. In de Vogelkerslaan komen 30 huizen. 
Ik begrijp dat.  Iedereen heeft recht op een eigen woning en 
de ruimte is ook beperkt. Ik wil hier niet weg.  Met alle hulp, 
die bestaat aan huis, hoop ik hier nog lang te wonen. Ik heb 
goede buren. Die steunden me enorm na het overlijden van 
mijn man. “

Roeland en Aafje Staut-De Moor en Loulou en Rosie
Het jonge gezin woont  2,5 jaar in de Perzikenlaan. Ze zijn beiden afkomstig van Haasdonk. Ze kozen voor de bouwgrond 
van hun woning bewust in Melsele. Roeland heeft hier zijn vrienden en Aafje is dicht bij haar werk als juf in Zwijndrecht. 
Loulou gaat naar het wijkschooltje op Gaverland. De kleine Rosie(2 jaar)  mag met mama mee naar de kinderopvang in 
Zwijndrecht. Roeland doet in zijn vrije tijd aan muurklimmen. “Het is hier zalig en rustig wonen.” vertelt Aafje. Dat zal zo 
wel blijven. De doorgang naar de Snoekstraat blijft een fiets- en wandelweg. “ 

Straat
Het was een heel aantrekkelijke straat, de 
Burggravenstraat. Op de hoek ervan, aan de kant van de 
Kalishoekstraat ligt de hoeve waarvan de schuur te zien is 
op de ene foto. De andere toont de straat zoals zij er nu 
bijligt: een fase van de wegenwerken die er bezig zijn. 

Het dak van die mooi gemuurde schuur heeft ooit dicht 
gelegen, nu ligt het open als een leeggeroofd nest, het is 
een zeef geworden voor regen en  wind. 
In de kale vlakte die de straat nu is op de andere foto, 
stonden nog niet zo lang geleden lindebomen, zij had 
daardoor een beetje het karakter  en de schoonheid van 
een dreef. Het was een heel aantrekkelijke straat.

Ook straten hebben hun geschiedenis. 
Nog in ons geheugen maar iets langer geleden lagen 
daar weiden en akkers met een zoom van canada’s aan 
de straatkant. De zon speelde met hun schaduwen op de 
velden. De straat zelf had kasseien en grachten voor de 
afwatering: het was geheel in overeenstemming met haar 
doel, een “boerenstraat” die Peerdensloegstraat heette 
(voor de gemakkelijker uitspraak tot “Peiresloesstraut” 
vervormd) en die inderdaad hoofdzakelijk diende om bij de 
velden te komen. Een straat ook met een donker kantje. 
Behalve de boerenkarren kwamen volgens de overlevering, 
de afgedankte natiepaarden van de haven daar doorheen.

Het kan die eigenaardige naam verklaren... en de reputatie 
dat het er spookte omdat er ooit zwaar zuchten en steunen 
was gehoord (een stervend paard in de duisternis van avond 
en nacht).
Maar in de jaren’60 vorige eeuw kwam daar verandering 
in. Er was woongelegenheid nodig. De grachten werden 
gedempt, de bomen gerooid, een stoep aangelegd, de weg 
geasfalteerd, de nutsvoorzieningen van nut voorzien en 
uiteindelijk een kroontje van een nieuwe naam gekozen; 
twintig jaar voorbijgegaan en de kinderen groeiden als kool.

De nieuw geplante bomen waren linden. Eerst moesten 
ze nog groeien om echt boom te worden. Dan, als ze dat 
stadium uiteindelijk enigszins hadden bereikt, werden ze 
ziek. Ze stonden er een aantal jaren erg miserabel bij maar 
zij haalden het en eindelijk bereikten zij wat altijd al de 
bedoeling was geweest: het realiseren van een mooie en als 
je hun naam hoort “geurige doorgang” van de Grote Baan 
naar de Kalishoekstraat.
Helaas hebben lindebomen ambetante wortels. Voor 
straten dan toch en meer in het bijzonder voor voetpaden 
die er ambetante kuilen en puisten van krijgen. Voor 
voetgangers dan toch die ervan tegen de grond gaan en 
hun benen dreigen te breken. En voor fietsers die de auto’s 
moeten trotseren om wat “veiliger” te kunnen rijden... 
veiliger? Midden op de weg? In het spitsverkeer? Op 
deze sluipweg? Er hing niet weinig gesakker in de lucht, 
wegenwerken hebben de eigenschap voorafgegaan te 
worden door gesakker. 

Daar wordt iets aan gedaan. Met reparatie. Zij gaan er dan 
bij liggen als overgrootvaders tuinpad, aangedamd zand 
opgelapt met sintels -nu met asfalt-. Het helpt maar niet erg 
lang. Al snel weer  bloeien er putten, kuilen en gemopper. 
Bovendien rijden de auto’s te snel.

Daar wordt iets aan gedaan. Met hindernissen. Dan moeten 
de auto’s slalommen en dat zint ze niet. Soms willen ze 
wel eens op de paaltjes botsen of, in de illusie dat ze een 
vliegtuig zijn, in een voorhof belanden.

Maar nu komt het allemaal goed. Kijk maar naar de foto. 

Ja ik weet het, hij lijkt op de Woeste Gewesten, één grote 
treurigheid. Je ziet nog waar de linden stonden. Op één 
voormiddag waren ze allemaal weg. Wat bleef nadat ze 
waren afgevoerd, is die schreeuwlelijke vlakte van op de 
foto, een soort urbane woestenij. 
Wat je er niet op ziet maar wat er wel gebeurde, is het 
verschijnen van de grote dieren, de dinosauriërs met 
een ronkend hart. Ze eten stenen en zand, grabbelen het 
gretig met hun grote grijpers en spuwen het uit in een 
maagachtig gevaarte dat er uitziet als een grote bak. (De 
bewoners, opgeschrikt in hun holen (sorry, huizen), zien 
het zorgelijk en lijdzaam aan.
Van achter het raam.
Kan ik uit de straat? Kan ik er nog in? Kan ik langs dat 
zand? Kan ik er nog over? Hobbelt dat niet erg? Kan 
ik daar te voet? Waar laat ik de wagen? Hoe moet ik 
daarheen? Hoe moet ik daarover? Hoe kom ik ervan af?

En hoe zal het zijn?
Fietsers dromen van fietspaden, auto’s van autowegen, 
ouders van verkeersluw spelen en die sukkelaars van 
voetgangers van een ordentelijk voetpad. En allemaal 
dromen ze van  “ gezond”.
Er zullen weer bomen zijn, is er beloofd. Leve die bomen 
dus, zij werken voor onze schonere lucht,beslist een reden 
om ze te eren. Maar requiem voor de oude linden. Zal de 
straat ooit weer  iets van dat luisterrijke verwerven dat 
van hen uitging?
DIt is geen romantische praat.

 Ja, Melsele verstedelijkt compleet. Er is het aloude 
Antwerpen, maar Beveren wordt, met de uitbreiding van 
de haven op de Linkeroever,  stilaan het nieuwe centrum 
van Antwerpen.(lacht) Het Wase wegennet is een chaos. 
Er zijn plannen om de verkeersstromen onder controle te 
krijgen. Maar niet alles mag blindweg omver gebulldozerd 
worden. Hier en daar mag en moet een restant van onze 
glorieuze dorpsgeschiedenis zichtbaar blijven. Zo heeft men 
onlangs  in de Snoekstraat, bij de nieuwe verkaveling,  een 
hoeve uit de jaren 1600 en bijbehorende oude boomgaard  
platgegooid. Men beseft niet wat men weg gooit. ”           
Staf poseert voor de foto met zijn rijwiel dat dateert van 
1905! “Daar rijd ik  dagelijks op voor mijn verplaatsingen, 
en …  noem dit a.u.b.  geen fiets , maar noem dit respectvol 
een rijwiel !” zegt Staf. 

Zo leeft de Perzikenlaan
Vervolg van pag.2
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Wereldwinkelnieuws

Op zondag 14 mei fietsten 22 medewerkers en 
sympathisanten van Wereldwinkel Melsele en Beveren naar 
het Panneweel in Meerdonk in het kader van de dag van de 
eerlijke handel van 12 mei. Ze deden dat samen met meer 
dan 2000 anderen in Vlaanderen en Brussel en wilden met 
hun actie eerlijkere handelsregels vragen voor boeren in het 
Zuiden. Al fietsend wilden ze symbolisch, de afstand tussen 
de producenten in het Zuiden en onze politici verkleinen.
Zij zijn lang niet de enigen die iets ondernamen. In 21 
bedrijven werd actie gevoerd met ‘Take a fair Break’, neem 
eens een eerlijke pauze (met producten uit eerlijke handel), 
en in 50 scholen namen samen 23000 leerlingen deel aan 
de campagne ‘Handel nu’ waarmee ze eerlijke handel onder 
de aandacht brachten.
Op al deze dapperen brengen we een toast uit. Dat kan 
met een sprankelende Chileense schuimwijn van de 
wereldwinkel, de Sensus extra Brut. Hij heeft een  een 
intens aroma en kan gebruikt worden als verfrissend 
aperitief of bij zeevruchten en vis. (prijs: 9,5euro per fles).
En ben je nog op zoek naar een glas om deze verfrissende 
drank in te serveren? 
Wereldwinkel heeft ‘fluitjes’ in gerecycleerd glas 
in de aanbieding. Ze zijn met de mond geblazen, 
handvervaardigd. Een organisatie leert jongeren in Bolivia 
allerlei glastechnieken en jongeren geven op hun beurt, 
dit ambacht aan elkaar door.  Wil je meer zomers frisse, 
heerlijke proevertjes die tevens eerlijk geproduceerd en 
verhandeld zijn, loop dan eens binnen in de Wereldwinkel, 
Dambrugstraat 3.
Tijdens de zomermaanden is de winkel open op 
woensdagnamiddag van 13.30u tot 16.30u en 
zaterdagvoormiddag van 9.30u tot 12.30u.

Als je in de Gaverlandstraat rijdt, richting 
Koolputstraat, kom je voorbij het piano-atelier van 
Lode Chaerle. Je merkt het aan de banners die bij 
de oprit staan. Lode is pianostemmer, -hersteller, -
restaurator. Hij verhuurt en verkoopt piano’s; zowel 
nieuwe als tweedehands. Dit beroep is zeldzaam
geworden en men komt dan ook van heinde en ver. 
Het stemmen van piano’s gebeurt ter plaatse bij de 
piano-eigenaar thuis maar voor grote opknapbeurten 
komt de piano naar Lode’s atelier. Lode zelf woont in 
de Willem Elsschotlaan 27 maar zijn atelier is  in de 
Gaverlandstraat, in de voormalige stallingen van de 
boerderij van Lucienne De Schepper, die er nog altijd 
woont. Lode is afkomstig uit Zonnebeke bij Ieper 
en komt uit een groot gezin. Er waren zes kinderen 
die allen gebeten waren door de muziekmicrobe. 
“Mijn pa is zelfs op latere leeftijd nog muziek gaan 
studeren onder impuls van zijn kinderen. We speelden 
mee in de plaatselijke fanfare. Ik volgde les aan 
de kunsthumaniora en later studeerde ik aan het 
Lemmens-instituut in Leuven. Daar behaalde ik het 
diploma master in de muziek, optie muziekpedagogie 
en kwam daarmee bewust in het onderwijs terecht.”  
Sinds 2008 combineert Lode een halftijdse opdracht 
in het onderwijs met zijn zelfstandige activiteit in zijn 
atelier. “Dat is voor mij een schitterende combinatie. 
Ik maakte van mijn hobby mijn beroep. Op mijn 
veertigste (in 2006) ging ik op leercontract bij een 
pianorestaurator. Daar leerde ik de stiel heel direct 
en vakkundig kennen. In 2008 ben ik als zelfstandige 
begonnen. Ik verdeel mijn tijd in stembeurten thuis bij 
de mensen. Dan ben ik de baan op. Eén dag per week 
werk ik in mijn atelier aan de restauratie van piano’s 
die steeds eigendom van anderen zijn. En ondertussen 
zijn geïnteresseerden welkom in mijn toonzaal (waar 
momenteel zo’n 30-tal piano’s staan, zowel nieuwe 
als tweedehandse) voor de huur of aankoop van 
een piano.” Op het jaarlijks Ambachtelijk Weekend 
stelt Lode zijn atelier open voor nieuwsgierigen, 
geïnteresseerden en kenners. Het zorgt telkens voor 
gezellige ontmoetingen. “Het is natuurlijk een vorm 
van reclame voor mijn ambacht maar ik ben evenzeer
tevreden dat ik die prachtige stiel bekend kan 

maken bij een 
breed publiek. 
Als iemand na het 
bezoek zegt dat hij 
/zij het boeiend 
vond en veel heeft 
bijgeleerd, doet me 
dat evenzeer veel 
deugd. Ook scholen 
en groepen zijn 
hier welkom. Aan 
kinderen vertel ik 
heel aanschouwelijk 
dat ik een piano-
dokter ben. De 
‘zieke piano’ wordt 
deeltje per deeltje 
onderzocht, want 
kinderen hebben 
geen idee hoe 
zo’n piano er van 
binnen uit ziet. Ik vertel en toon dan hoe ik met zorg 
elk onderdeeltje behandel en ‘genees’, want piano’s 
herstellen is een precisiewerkje! Na de kennismaking 
in het atelier bezoeken we met de kinderen ook de 
toonzaal waar ze de piano’s mogen bespelen. Afsluiten 
doen we dan met het samen zingen rond de piano, want 
meestal is er iemand jarig of net jarig geweest. Daar 
kan ik van genieten. De maanden september en oktober 
zijn erg druk. De muziekschool begint terug en mensen 
zijn op zoek naar een instrument. In periodes waar 
het minder druk is – de maanden november tot maart 
- schuiven we de piano’s wat dichter bijeen en komt er 
plaats vrij voor zo’n 50 mensen. In de toonzaal worden 
dan in die periode drie concerten georganiseerd. 
Op deze mini-concerten, in de intieme setting van de 
toonzaal,  is het steeds gezellig en na afloop wordt 
er een glaasje gedronken. Zo geef ik jonge mensen 
een podium om ervaring op te doen en met een goede 
piano lukt dit bijzonder.” Lode’s echtgenote, Ingrid 
Vennens, volgde 3 jaar muziekacademie en is helemaal 
mee in de ban van de muziek en de piano. Ze hebben 
twee zonen: Toon en Zjef. Of die ooit in de stiel komen 

            Op bezoek in het piano-atelier van 
               Lode Chaerle op Gaverland

blijft een vraag. “We hebben thuis een piano staan 
en Toon speelt er wel eens op. We zien nog wel. 
Kinderen zijn soms zoekend en willen veel ontdekken. 
Daarom raad ik altijd de ouders aan om voor hun  
kind in eerste instantie een piano te huren in plaats 
van er één te kopen. Je weet niet of je kind het gaat 
volhouden. Een piano kost toch al vlug zo’n 3 000 
euro. “ Een pareltje in Lode’s atelier is de pianola, 
een zelf spelende piano uit het begin van vorige 
eeuw. Het uniek instrument werkt met een blaasbalg 
die je met de voetenpedalen in werking stelt. De 
pianodeuntjes komen er zo uit. Er werd vroeger op 
gedanst en meegezongen. Ook staat er nog een erg 
oude tafelpiano; gebouwd in 1855. 
Elke laatste zaterdag van de maand en elke 
zondagvoormiddag van september en oktober is de 
ruime toonzaal open van 9.30u tot 12u. Als je op 
een ander moment – en steeds vrijblijvend -  wenst 
langs te komen kan dat, maar dan wel steeds na een 
telefoontje vooraf.  
Verdere info vind je op www.pianoatelierchaerle.be 
of via het telefoonnr. 0476/87 75 18. 

Men zegt… maar is dat wel zo? Op 
zoek naar de waarheid in Melsele
‘Fake news’ of vals nieuws, het is niet omdat er in Amerika een president rondloopt die het zelf 
veel gebruikt en toepast dat het ook niet in Melsele kan voorkomen. We gaan voor onze lezers 
graag op zoek naar de waarheid. Een echte ‘fact check’. Hebben jullie zelf prangende vragen? 
Aarzel niet ze ons te laten weten via bombardonmelsele@yahoo.com en misschien spitten we 
volgende keer wel de waarheid boven over jouw vraag.

Er wordt verteld dat De Mops zou weggaan uit Melsele. Is dat waar?

“Neen”, zeggen uitbaatster Sandra De Keersmaeker en haar man Dietrich Torfs direct wanneer 
we hun de vraag stellen. “De gebouwen en grond van De Mops zijn wel onlangs van eigenaar 
veranderd, vandaar misschien de verwarring. De eigenaar heeft ons verzekerd dat we hier nog voor 
jaren goed zitten en ook het contract blijft ongewijzigd”. Dat contract loopt nog 27 jaar. “Al zal het 
dan al lang voor mijn zoon Lerbi zijn”, lacht ze.  Lerbi is duidelijk één van de drijvende krachten. 
Hij wordt door Sandra de hemel in geprezen voor alle werk en dat voor een kerel van nog maar 25 
jaar. Sandra blijft met volle goesting de kleine KMO runnen, die De Mops intussen is. Er werken 
zo maar even 65 mensen van vaste contracten tot ‘flexi-jobbers’. Sandra deed haar horeca-ervaring 
op in de Plato en Sabot. Nu staat ze al 7 jaar in haar eigen zaak, de Mops. En ze is van plan om er 
nog lang te blijven. “We zijn nog lang niet uitgeblust”, zegt ze vastberaden.
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Leve het VP!

       De Kadans: te koop of over te nemen
     Een gesprek met Hans Cools over een boeiende zaak

Dat de Kadans, het café gelegen op de 
hoek van de Grote Baan en de Sint-
Elisabethstraat, bij dit schrijven nog 
steeds geen bestemming heeft, is een 
feit. Eind juni zal het café sluiten en 
voorlopig weet Hans Cools, één van 
de mede-eigenaren, die naast het café 
nog een full time job heeft, niet wat de 
toekomst brengt. Na bijna negentien 

jaar houden ze er mee op. Kurt Engels, 
Gerda Beeldens en Hans Cools kunnen fier terugkijken op een zaak die op 
volle toeren draaide, week én weekend, met een zaal waar oneindig veel 
verenigingen hun werking en feestgangers hun benen konden uitgooien. En 
zo is het altijd geweest. 
Een blik in het boek ‘Van Staminee tot Café’, een uitgave van de Beverse 
Klok, leert ons dat Sint-Elisabeth (de vroegere naam van de Kadans) één van 
de oudste cafés is, in 1898 vernoemd door een wielrennersvereniging en 
sindsdien bekend stond door zijn vele eigenaars. Louis Van De Perre (°1877) 
die er naast volkscafé ook duivenlokaal en schutters verenigde, organiseerde 
er café-chantants voordat de radio en pick-up zijn piano verdrongen. Hij 
trouwde met Leonie Van Landeghem die er ook beenhouwerij hield. De 
zoon van Louis, Ward, gaf later het café over aan fietsenmaker Frans Staut 
en Mathilde Van Goethem die bij de fietsenmakerij ook een benzinepomp 
installeerde. Dochter Hilda Staut trouwde met Robert Verstraeten en 
nog later stonden onder meer Ronny Bressinck en Jeannine Van Osselaer 
achter de toog. Er werden doorheen de jaren schietingen, kermisvieringen, 
jubileums, koffietafels en trouwfeesten georganiseerd. En is niet net deze 
traditie tot op vandaag verder gezet? 
Hans Cools telt een vijfentwintigtal verenigingen die gebruik maken van 
café en zaal, sommigen waarin hijzelf actief is: de fanfare, de pronostiek, 
de kaarters. Daarnaast zijn er de vaste klanten en wekelijkse bijeenkomsten 
van duivenmelkers, de fiets- en voetbalploeg, de schutters-, dans- en 
toneelverenigingen en ontelbare privé-initiatieven. Hans vertelt dat het 
steeds moeilijker wordt om voldoende personeel te vinden, vooral in het 
weekend. Ook waren in het verleden de invoer van het rookverbod, de vele 
alcoholcontroles en de crisis van 2008 voelbaar. Sinds de opening in 1999 
(met zijn fris-ogende splinternieuwe zaal, café, toiletten en terras) en na 
alle achttien jaar vol hoogtepunten hard werken en feesten met hart en ziel, 
is het ook tijd om te stoppen. Hans hoopt dat, nu zij stoppen, het niet het 
einde is van het café op de hoek van de Sint-Elisabethstraat met de Grote 
Baan. Dus, nieuwe eigenaar van een b(l)oeiende zaak, waar wacht je op?

Je las het al in vorig nummer: 
Bombardon heeft nu ook zijn 
eigen website. Je vindt die op 
www.bombardonmelsele.be. Als 
je graag grasduint in ons archief, 
dan moet je die zeker eens 
bekijken. Al onze nummers vanaf 
augustus 2009 staan er op, en 
ook een  groeiend aantal foto’s.
Al iets langer bestaat onze 
facebookpagina, onder de naam 
Bombardon. Ook daar vind je 

Bombardon digitaal
Archief en foto op website

heel wat leuke foto’s van Melsele, vroeger en nu. 
Facebookpagina en evenementen
Je zult zien dat we geregeld berichten posten over 
evenementen. In de meeste gevallen wordt die info 
ons doorgestuurd door verenigingen, vaak omdat 
het al te laat is om nog in het  volgende papieren 
nummer van onze krant daarover te berichten. We 
gaan zelf niet actief op zoek naar evenementen, 
maar als je er ons op attent maakt, kunnen we jullie 
berichten altijd delen.  
Maar de basis blijft natuurlijk onze tweemaandelijkse 
papieren krant, ondertussen al met bijna 1000 
trouwe  abonnees.
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Gevleugeld
Kunst Montmartre op 
2 juli, 6 augustus en 3 
september in Hof Ter 
Saksen

Deze kunsthappening is 
toegankelijk van 13 tot 18u. In 
het sfeervolle Hof Ter Saksen 
kan je genieten van het werk van 
kunstenaars en hen aan het werk 
zien. Er is een geweldig parksfeer 
met muziekgroep Trio de Janeiro 
met blaasinstrumenten en jazz. 
Op 2 juli is ook het draaiorgel 
Pier Lala van de partij. Op zondag 
6 augustus brengt Zsa Zsa Zsu 
muziek voor jong en oud. Pagus 
Wasia Pipes&Drums brengen sfeer 
op het domein. De cafétaria is 
open vanaf 13u. Gratis toegang. 

Melsele feest op haar 
dorpsfeesten!  

Zaterdag 29 juli.
16u00 FEESTELIJKE OPENING met 
Kolonel Djafaar.
We trappen het weekend op gang 
met de symbolische uittrede van 
de vorige burgemeester
van Melsele. Het gratis vat wordt 
nu al aangesloten in plaats van 
zondag! Kolonel Djafaar
zorgt met de eerste muzikale 
noten voor een onvergetelijke 
opening.
17u00 KUBBTORNOOI
Het aantal ploegen is beperkt, 
dus wil je zeker zijn van je plaats, 
schrijf je dan snel in bij
Sophie De Pauw (0496/93.48.81).
20u00 BLACK LEATHER JACKET
21u30 THE FABIOLA FUN F*CKERS
23u00 DJ GEERT
Zondag 30 juni
MEMORIAL GERRY VAN DER AA. 
08u00 - 11u00
FAMILIEFIETSTOCHT. 
12u00 - 14u00 ROMMELMARKT. 
10u00 - 13u00 KINDERANIMATIE. 
10u00 - 18u00
‘De Circus Boerderij met De Circus’ 
en om 15u00 ‘Cie KaO met Zirkus 
nr°1’.
BRUNCH 11u00 - 13u00
Gegidst bezoek aan DE KERK. 
13u00 - 16u00
16.00u
BURGEMEESTERVERKIEZING. 
Wie neemt het lint over van Ann 
Staut? Een geanimeerde verkiezing 
met ludieke vragen en praktische 
proeven.
BBQ om 18u00
THE LIGHTHOUSE 20u30
TIM ARISU 22u30
Het volledige weekend kan je 
verder ook op je gemak verpozen 
in de tent en genieten van een 
verfrissend drankje aan de 
kleurrijksten toog van Melsele!
Meer info via www.melsele.be
dorpsfeest@melsele.be
Facebook - Dorpsfeesten Melsele

Vakantie
De zomervakantie loert om de hoek. Binnenkort naar ergens 
onderweg? Misschien wel op zoek naar wat innerlijke rust? 
Of even de batterijen opladen, zoals men zegt. De komende 
vakantietijd kan het geschikte moment zijn voor een ontmoeting 
met ‘de stilte’. Jammer genoeg nog moeilijk te vinden in ons 
drukke Melsele. 
Hoe je je vakantie ook invult, geniet er met volle teugen van. 
Bombardon wenst je alvast een deugddoende vakantie!

Bericht aan de reizigers

Bestijg de trein nooit zonder je koffer met dromen,
dan vind je in elke stad behoorlijk onderkomen.

Zit rustig en geduldig aan het open raam,
je bent een reiziger en niemand kent je naam.

Zoek in ‘t verleden weer je frisse kinderogen,
kijk nonchalant en scherp, dromerig en opgetogen.

Groet minzaam de stationschefs achter hun groen hekken,
want zonder hun signaal zal nooit één trein vertrekken.

En arriveert je trein in een vreemd oord,
waarvan je het bestaan nooit hebt gehoord,

dan is je doel bereikt,
en heeft je reis je verrijkt.

Vrij naar Jan Van Nijlen

Collegezittingen gemeente Beveren
20 maart
- De doodlopende straat Frambozenlaan krijgt een bord ‘spelende 
kinderen’ aan het begin van de straat met de Pauwstraat.

3 april
- In het kader van het zogenaamd ‘flankerend onderwijsbeleid’ wordt 
een toelage uitbetaald aan de kleuterschool in de Sint-Elisabethstraat 
van 3.664 euro voor de aankoop van ICT-materiaal en klas- en 
tuinmeubilair. Ook de kleuterschool op Gaverland krijgt hiervoor een 
toelage. 

10 april
- Het net van het klimtuig op de gemeentelijke basisschool De Toren 
wordt vervangen. De kostprijs bedraagt ruim 8.400 euro.
- Het schepencollege heeft geen toestemming verleend om 
opmetingen te doen op haar percelen rond het glastuinbouwproject. 
De opmeters mogen de percelen ook niet betreden.

8 mei
- De gemeente heeft een samenaankoop van elektrische stroom 
georganiseerd voor alle gemeentelijke gebouwen, OCMW, 
kerkfabrieken en openbare verlichting. Die loopt 3 jaar van januari 
2018 tot december 2020. Groene stroomleverancier Wase Wind won 
deze bieding met ruim 716.000 euro.

15 mei
- Er worden 50 stoelen aangekocht voor OC Boerenpoort en twee 
transportwagentjes voor ruim 4.800 euro.
- Het dak van sporthal ’t Wit Zand wordt hersteld voor ruim 142.000 
euro.
- Het college hield een evaluatie van de verkeerswijzigingen in 
Melsele. Het eenrichtingsverkeer in de Sint-Elisabethstraat, het stuk 
Kalishoekstraat en Dambrugstraat wordt niet gewijzigd. Er worden 
wel een aantal extra ingrepen uitgevoerd.

De gemeenteraad
25 april
- De gemeenteraad keurde een reeks zonevreemde horeca gebouwen 
goed. Een daarvan is café De Hen op de Heirbaan. Zij hebben nu 
rechtszekerheid gekregen.

30 mei
- De gemeenteraad nam bijna voltallig een motie van Geert Noppe 
(Groen-sp.a) aan om het doorgaand vrachtverkeer te verbieden op de 
gewestwegen. De druk werd opgevoerd door het actiecomité Leefbaar 
Melsele dat op een zeer korte tijd meer dan duizend handtekeningen 
ophaalde. Vooral de dorpskernen van Melsele, Beveren, Haasdonk, 
Vrasene en Verrebroek hebben te lijden onder het vele vrachtverkeer. 
De groeiende files op de E17 en E34, maar zeker ook de verhuis van 
de containerafhandelaar MSC naar de linkeroever is een belangrijke 
reden. De uiteindelijke beslissing ligt wel bij de eigenaar van de 
gewestwegen: de Vlaamse overheid of minister Ben Weyts (N-VA). 

De aardbeiprinses en haar eredames. - v.l.n.r.: 2de eredame: 
Kim Matthyssens (Melsele), aardbeiprinses 2017: Tjorven 
Van Wauwe (Beveren), 1ste eredame: Bianca Christenson 
(Kieldrecht)

Aardbeifeesten 2017

    Zoek de Bombardontegel
Je had natuurlijk al lang door dat je niet op zoek moet 
gaan naar de Bombardontegel zelf, maar naar de plaats 
waar hij geposeerd heeft. Ditmaal is de setting een  van 
de laatste mooie én rustige plekjes in Melsele. Weet 
je waar het is, mail ons: bombardonmelsele@yahoo.
com, of bezorg je antwoord op de Bombardonredactie, 
Kalishoekstraat  177.  Ditmaal is er een pakketje met 
specerijen en andere smaakmakers van de Wereldwinkel 
te winnen. 
De foto in het vorig nummer is genomen op het 
speelpleintje van de Vlaamse Gaailaan. Vijf mensen 
stuurden ons het juiste antwoord. En onze onschuldige 
hand koos daar Anneleen Poppe uit. Zij vroeg in haar mail 
om het wereldwinkelpakketje te bezorgen bij haar mama 
Christianne Van Bogaert. Proficiat!

Daar is de vakantie – wie gaat er op kamp?
Voor kinderen en jongeren die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging, komt er weer die 
fantastische vakantie aan. Het kamp, het bivak is het hoogtepunt van een jaar samenwerken en 
spelen, tochten maken, creatief zijn en leren omgaan met winnen en verliezen, leren praten, 
argumenteren, toegeven, ruzies bijleggen, lachen en zingen en soms urenlange nachtelijke 
gesprekken.
Sfeervolle momenten wil je vasthouden en vastleggen in foto’s. Die zien we graag komen. Daarom 
de vraag van Bombardon: stuur ons een mooie kampfoto, eentje van de groep, eentje van een 
onvergetelijk moment en laat zo Melsele meegenieten van jullie kamp. Er zit pit in de jeugd!
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Fietszoektocht
NEOS (netwerk van 
ondernemende senioren) 
organiseert een fietszoektocht tot 
4 september 2017. Er zijn heel wat 
waardevolle prijzen te winnen. 
Dagelijks in te schrijven vanaf 10 
uur in café ’t Portaal, Kerkplein. 
Deelnameprijs: 7 euro (incl.2 
drankbonnen) Inlichtingen: Paul 
De Ryck: 0475 96 21 14 of bij Dirk 
Pyl: 0488 75 02 02

Laanfeesten 
Vrijdag 7 juli 
20.00u: Laanquiz (max. 6 per 
ploeg)
Zaterdag 8 juli 
14.00u: Fiets-, step– en go-
cartsrace
18.00u: BBQ
21.00u: Optreden van 
“Tapisfuiter” !!! - Nieuwe 
Melseelse Ambiance Band
Zondag 9 juli 
8.00u—10.00u: “Portaalrit” Tocht 
voor wielertoeristen, 70 of 100km
14.00u: “Melsele Got Talent 
Junior” - Vrij podium voor 
kinderen

Vlinders

Nau in tveurjoar lag den blommenof d’r fantasties bij. Veel zon, 
wanig regen. Minder slekken as passede joar. Blommen in alle 
kleuren en geuren. Da moet nen driëm zijn veur de biekes. Alloewel, 
ze zeigen datter veel minder biekes zijn as vroeger. Amets ziekse 
wel ies neerstrijken op de klauverkes in de gazon. Doar moeteze 
geweildigveel grief vinnen. Die klauverkes in de gazon meugen doar 
agelek nie staun. Gas afrijn bring nie altid veel op, ze kommen trug. 
En achter ne zekeren tijd paas ne meins den: alliverruit, blif mar. 
Das nog leutig veur de kinnekes oek. D’r zit oek veel leven tussen de 
klauverkes: sprinkauntsjes, keverkes… atmar giën muggezijn!
Vandeweek vonnewe op denoprit een groëte zwarte reps. Ze 
kreup gezwind veuruit. Weimezenie doëtgetrapt want repsen 
woarevlinders. De wiëir was zjuust geschoren en jaja, vijf menieten 
lauter, woarend’r nog twië, gelijk dezelfde. Dikke zwarte repsen, 
mee guule fijne witte puntsjes op uldere rug, giën oar, mar stekels. 
Vanagen wil ne meins den weten welke vlinders da zulle woaren. We 
geroaden: messchien nen atalanta of ne klane vos. Die kwamen de 
leiste joaren bij de tellingen miëst veur in de Vlonders. Ik paas immijn 
agen: wie kann’k doar nau veur aupielen, wie kenter wa van repsen 
en vlinders? Gelukkig is er den tinternet woardamme nalles keune 
vinnen, leuges zoewel as woaraat. Ik geef dus in: ‘rupsen herkennen 
afbeeldingen’. Op n’n ik en ne gij kwamen doar de schoenste foto’s 
van de repsen die we zochten. Zo tschijnt zijn ze de veurliëpers van 
de ‘dagpauwoog’. Ne schoënenaum veur ne schoëne vlinder. Das echt 
ne vlinder uit oonze kindertijd! We woaren bekan vergeten dattie nog 
bestiengen want de leisten tijd zageweze nie veel niemer. Tmoet e 
joar of twië leen zijn, den vonnewe de reps van een ‘koninginnepage’. 
Die lietewe oek leven, mar de vlinder eime noët gezien. Repsen duun 
veel schoa in dennof, vlinders zijschoën, mar… giën vlinders zoonder 
repsen. Vroeger noemde ze ne vlinder op zij Meilses: ne mottevijver. 

Ons Melseels dialect,  grappig 
en sappig Da woord wil ik niemer bezen. Dattuut te veel pazen op een mot en op 

ollekes in een wolletrui of in een diere wolle soazie. Das zoe-iet gelek 
‘koa-oëgeblommen’, letterlek vertauld: kwade ogenbloemen. Da zijn 
camilleblommekes. Vroeger wieren die woarschijnlek veel gebeesd 
tegen ziëre oëgen. De meinsen moesten toen neig waarken, buiten in 
de blakke zon en tsauves deen ulder oëgen ziër. Een aftreksel van die 
blommekes kost wa verluchting bringen. En die trekken oek de biekes 
en de vlinders aun. Achet zoe bekikt is ‘koa-oëgeblommen’ nog een 
goewoord. ’t Vertelt waddage wilt zeigen. We vinneze niefeel niemer 
in tfeild, die camilleblommekes. We zulleze trug moete zoan. Mar den 
vaar genoeg van de straut… en tzou iëst ies moete reegren.

Passede joar: vorig jaar
Driëm: droom
Amets: soms
Reps: rups
Weimezenie: we hebben ze niet
De wiëir: de haag
Gelijk: helemaal
Vanagen: vanzelfsprekend
Geroan: raden
We geroaden: verleden tijd van geroan, we raadden
Aupielen: aanspreken
Op n’n ik en ne gij: in minder dan geen tijd
Bestiengen: bestonden (bestaun, bestieng)
Nie veel niemer: niet veel meer (altijd dubbele ontkenning)
Schoa: schade
Mottevijver: vlinder
Bezen: gebruiken
Diere: dure
Soazie: deken
In de blakke zon: in volle zon
Verluchting: verlichting, soelaas
Reegren: regenen

Je houdt het niet voor mogelijk, maar Bombardon is er voor iedereen: 
voor wie hier geboren is, voor wie later hier is komen wonen, voor wie 
hier naar school liep of ergens verder weg, of je vreemdeling was en 
hier je thuis vond…het maakt niet uit.  Je leest Bombardon... dus hoor 
je  bij ons.  Iedereen verschillend en toch bijna één familie.  Je leest 
het elke keer in Bombardon. Geniet ervan!   

Cothé: zussen Strobbe delen passie voor koffie en thee

Ze hadden allebei een opleiding 
en een werkparcours in de 
zorgsector. En toch beslisten Jade 
en Marit Strobbe op een gegeven 
moment om een opleiding voor 
barista (vakman of -vrouw die 
zich toelegt op het bereiden 
van espresso en aanverwante 
dranken als cappuccino) te 
volgen bij Syntra. Mede door 
het enthousiasme van een van 
hun leerkrachten beslisten ze 
daarna om hier iets mee te 
doen. Na verschillende extra 
opleidingen mogen ze zich alle 
twee volleerd barista noemen. 
Daarnaast volgden ze ook nog 
een opleiding tot theesommelier.
Vier jaar geleden startten ze met 
een eigen zaak, Cothé. Marit 
Strobbe staat ons te woord. 
Marit: De naam is een afgeleide 
van Koffie (Coffee) en Thee. 
We willen ook de betere ‘coté’ 
zijn, dit wil zeggen dat we enkel 
kwalitatieve producten gebruiken 
en kwaliteit willen afleveren.
Mijn zus Jade deed 3 jaar 
geleden mee aan het nationaal 
kampioenschap barista en werd 
daar 3de. Dit was buiten alle 
verwachtingen, maar zorgde 
ervoor dat we onze zaak 
helemaal gingen uitbouwen. Jade 
is 2 jaar geleden in de bakkerij 
van haar partner Thomas (Van 

Hoorick) beginnen meedraaien, 
en legt haar focus momenteel op 
deze mooie nog volop groeiende 
bakkerij. Ikzelf woon in Sint-
Niklaas en werk er in het AZ 
Nikolaas. 

Meer dan een hobby? 
Marit: Cothé blijft een zaak 
in bijberoep. Wij verzorgen 
allerhande feesten (zakenfeesten, 
babyborrels, degustaties), meestal 
’s avonds of in het weekend. Soms 
organiseren we zelf een ontbijt 
en/of een degustatie. We lanceren 
dit event via onze facebookpagina. 
We vinden het fijn om de kennis 
over koffie en thee te delen, zodat 
mensen een betere keuze maken in 
het grote aanbod.

Hoe herken je een kwalitatieve 
koffie of thee? 
Marit: Het belangrijkste is dat 
je weet vanwaar je product 
komt. Wij kopen onze producten 
bij een koffiebranderij en een 
theesommelier, die via direct trade 
werken. Dat betekent dat ze zelf 
hun boeren kennen, bezoeken 
en opleiden. Ze weten hoe die 
boeren het land bewerken, of de 
producten al dan niet bemest of 
chemisch behandeld werden en 
welke kwaliteit de koffieboeren 
of theebedrijven nastreven en 

afleveren. De boeren krijgen ook 
een eerlijke prijs voor hun product. 
Losse thee krijgt onze voorkeur 
en bij koffie is dat bij voorkeur 
een arabica koffieboon. Ook een 
vers product is belangrijk, een 
net gebrande koffieboon is zoveel 
beter dan een boon die reeds 
maanden in een verpakking zit. 

Ondertussen hebben jullie alle 
twee een jong gezin, valt dat te 

combineren? Hoe zien jullie de 
toekomst?
Marit: We hebben beide twee 
kinderen, het is dus een drukke 
periode in ons leven. Omdat Cothé 
een hobby blijf en omdat we via 
offerte werken, kunnen we zelf 
bepalen hoeveel evenementen 
we aannemen. We zien wel wat 
de toekomst brengt. We hebben 
nog steeds de zekerheid van een 

vast inkomen en de opbouw van 
de bakkerij krijgt voorrang. Het 
lijkt ons wel wat om een bakkerij 
met ambachtelijke producten, te 
koppelen aan kwalitatieve koffie 
en thee. 
We zien wel wat de toekomst 
brengt.
Meer info: www.cothé.be of  
0485 86 25 69 of op de 
facebookpagina ‘Cothé’
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Bij de foto boven: kampioenenploeg van Oost-Vlaanderen 3/3 competitie.  Spelers 
zijn van links naar rechts: Manu De Keersmaeker, Michiel Windmolders, Sebbe 
De Coninck, Alexander Van Gestel, trainer Stef Van Bavel en Quinten De Wit
Bij de foto onder: kampioenenploeg van Oost-Vlaanderen, 2/2 competitie. Spelers 
van links naar rechts bij de jongens zijn: onderaan: Joran Machiels,  Klaas Van 
Laethem Flor Deleu. bovenaan: Vincent Van Gestel, Flor De Meulenaere 
Trainers: Xander Mets en Jolan Trio
De meisjes die ook op de foto staan zijn kampioen gespeeld 2/2 competitie van 
AVO-ASTERIX :Noor Van Rensbergen,Lina Van Puymbroeck,Floor Beck,Fran 
Van Laethem,Anna Bauwens en trainster  Ymke Oosterbosch. 

Drie kampioenenploegen in de 
jeugdvolleybal(BMV)

Biofest 2017 was een succes. Het kleine festival ten voordele van Kom op tegen 
Kanker, trok heel wat bezoekers. Het was dan ook zalig weer, Walrus speelde op 
zaterdagavond en de brunch op zondag was verrukkelijk.  Proficiat voor dit mooie 
initiatief, familie Hennissen van boerderijwinkel Puur Natuur! 

Biofest 2017

Sportmarathon 2017 met meer dan 300 jongeren

                        ‘Zicht op Melsele’
  Foto  genomen  vanuit de fietswegel  langs Hazenhof op weg naar naar Cortewalle.
                          
                       Rudy en Mar Maes-Van Esbroeck

De sportmarathon van 
begin mei was weer 
een hoogdag voor meer 
dan 300 jongeren.  Het 
weer was prachtig en de 
organisatie liep perfect 
op de terreinen in en rond 
de sporthal ’t Wit Zand. 
Herman Van Puymbroeck 
(kleine foto) met zijn 
medewerkers verdienen 
daarvoor alle lof. ’t Is niet 
voor niets dat Herman, 
als enige Melselenaar, een 
gouden ster heeft in de 
vloer van jeugdhuis Djem.

Het wijkcomité ‘Den Oun Beeweg’ van 
de Gaverlandwijk sensibiliseerde de 
automobilisten over haar twee fietsstraten: 
Kapelstraat en Meersenweg. In een 
fietsstraat zijn fietsers baas. Auto’s mogen 

de fietser niet voorbij steken 
en de max.snelheid is 30 
km/u. Het comité plaatste 
een fietsmonument en een 
uitnodigingsbord om de 
spelregels van een fietsstraat 
toe te passen. Zij organiseerde 
tevens een ‘FIETS–REPAIR–
CAFE’ in samenwerking met 
de Fietsersbond Beveren. Die 
dag werden zo’n 50 fietsen 
gratis nagezien en hersteld. 
Voor de kinderen was er een 
fietsparcours met verkeerspark 

om hun behendigheid te testen en de 
verkeersregels toe te passen. Op de 
foto: Carolien Hens(midden) tijdens 
de persconferentie, die vooraf ging.

Wijkcomité Den Oun Beeweg trapt                    
een ‘versnellingske’ groter
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