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Paul en Simonne Rosiers-
Van Wauwe

“Van alle bewoners woon ik hier het langst”, vertelt Paul. “Ik 
ben hier geboren in 1936. Het huis is gebouwd omstreeks 
1932. Deze plek was vroeger een houtzagerij.” Paul huwde 
met Simonne in 1960. In hun huwelijksmis was veel volk 
want Paul was een goede bekende in jeugdmiddens (het VP 
en de toenmalige kruistocht). Hij is dit gebleven met o.m. 
de tafeltennisclub die hem als secretaris zeer 
nauw aan het hart ligt. Al meer dan 50 jaar! 
René Braem is de voorzitt er.
Simonne: ”Ik kom uit de Pauwstraat. Mijn 
thuis was een boerderij. Het was wel even 
wennen om in het dorp te komen wonen. 
Thuis waren we met velen en hier was het 
heel wat rusti ger.“ Paul en Simonne kregen 
drie kinderen: André, Lutgarde en Hilde. Nu 
tellen ze 8 kleinkinderen.
Paul: “We komen allemaal goed overeen 
en de kinderen wonen niet veraf.“ De 
laatste jaren veranderde het uitzicht van 
de straat grondig. Het patronaatgebouw 
op de kleuterschool met de kleuterklassen 

langsheen de straat verdwenen. Vroeger domineerde het 
klooster en het schoolgebouw het straatbeeld. 
Paul: ”Ik was misdienaar in het klooster van mijn 6de tot mijn 
12de. Zuster Evarist kwam me roepen langs het poortje in 
de kloostermuur. Zelf kwam ze niet tot bij ons maar ze riep 
iemand van de straat om de boodschap over te brengen.“
Simonne: ”We hebben al verre reizen gemaakt met de Piet 
Stautkring en elk jaar gaan we naar Zwitserland. Ook een 
jaarlijkse uitstap met alle kinderen en kleinkinderen staat 
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Zo leeft de Sint-Elisabethstraat
Geschiedenis Sint-Elisabethstraat

De Sint-Elisabethstraat is een van de oudste straten van Melsele. De straat heeft  geen volwaardige zijstraten. Toch moeten 
we zeker de trage weg ‘het Duvelsdammeke’ vermelden, dat de verbinding naar de Kalishoekstraat en Burggravenstraat 
maakt. Daarnaast is er ook de insteekweg naar het OC Boerenpoort.

Elisabeth is, na Onze-Lieve-Vrouw, de belangrijkste patroonheilige van de parochie Melsele. Elisabeth van Thüringen 
weigerde voedsel dat op een oneerlijke wijze van de boeren was verkregen. Na de dood van haar echtgenoot werd ze lid 
van de Orde der Franciscanen, sti chtt e een ziekenhuis en zorgde voor armen, zieken en melaatsen. Ze sti erf in 1231 op 24-
jarige leeft ijd. Elisabeth kreeg 19 november als naamdag op de kalender.
Elisabeth is de patroonheilige van de polder. Vermits de Melselepolder een belangrijke en uitgestrekte polder was, kreeg ze 
een vooraanstaande plaats. Een zijaltaar van de kerk is gewijd aan deze heilige.

Voor de fusie met Beveren werd de Sint-Elisabethstraat Dorpsstraat genoemd. Melsele moest haar Dorpsstraat afstaan, 
net zoals Haasdonk. Na de fusie kon er immers maar één Beverse gemeente een dergelijke straatnaam hebben. Die eer viel 
Kieldrecht te beurt: zij telden de meeste inwoners in hun Dorpsstraat. En toch had het anders kunnen uitdraaien. In 1949 
besliste het Melseelse college van burgemeester en schepenen om de Dambrugstraat in het leven te roepen. De vorige 
benaming was immers ... Dorpsstraat. De Melseelse Dorpsstraat liep voor 1949 tussen de Grote Baan via het Kerkplein 
naar de Schoolstraat. Men wilde zo een einde maken aan de verwarring die ontstond, aangezien twee straten dezelfde 
straatnaam deelden. 
De vroegere Dorpsstraat maakte pas in 1841 een aansluiti ng met de Grote Baan. Daarvoor liep ze dood op een privé-dreef 
van het landgoed van de Zusters van Liefde, dat later het O.-L.-V. van Gaverlandinsti tuut zou herbergen.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Lucienne De Smedt 

Lucienne, geboren in 1939, had tot in 1991 een bakkerijtje in het begin van de Sint-
Elisabethstraat. Het oorspronkelijke huis was van haar schoonouders, de familie Van 
Raemdonck, die er met hun ti en kinderen woonde. Er was toen zelfs aan de linkerkant 
een café en rechts een bakkerswinkel met achteraan de bakkerij. Tussenin is er een 
steegje zodat het paard dat toen gebruikt werd om het brood uit te voeren (weliswaar 
eerst door de winkel) naar achter kon geleid worden.
Het café ging dicht en Lucienne nam de bakkerij over, je vond haar achter de 
toonbank. Haar man Louis Van Raemdonck, die in 1992 overleed, bakte brood en was 
reeds derde generati e bakker. Ze waren één van de veerti en bakkers in Melsele. Ze 
hebben drie dochters: Kristi ne, Annick en Karine. 
Lucienne, die zelf uit een familie van beenhouwers komt, zegt dat vroeger de vrouwen 
allemaal thuis waren. Eén voor één zag ze winkels verdwijnen en na het afb reken van 
de middelbare school werd het in de straat veel rusti ger. 
Lucienne is heel acti ef en je komt haar vaak tegen op de fi ets. Meerdere keren per 
week fi etst ze met de vriendinnen of met OKRA en KVLV. In zes jaar ti jd registreerde 
haar fi ets 20 000 km. Toen ze in de winkel stond, had ze veel contact met iedereen uit 
Melsele, nu wordt er hier en daar nog een babbeltje geslagen met mensen die nog 
steeds in de straat wonen.

Volkstuintjes. Op de foto Roger Lauwers in zijn volkstuintje. 
Je leest alles over tuinen en volkstuintjes in het bijzonder. 
Lees mee op pag.3.

De dorpsfeesten 2017.  Al een tijdje geleden. Je vindt in deze 
Bombardon hier en daar een foto van dit volkse gebeuren. 
Kijk op pag. 5 en 7.  Om nog even te genieten. 
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op de agenda. Dat is voor ons telkens een verrassingsreis.“ 
Paul was 28 jaar onderwijzer in de gemeentelijke lagere 
school. In 1986 ging hij met pensioen, samen met collega 
Vic Onghena. Jef De Clerck volgde toen Gerard Vercauteren 
op als directeur. Met voldoening kijkt Paul terug op die 
periode. 
Paul: ”Velen noemen me nog altijd ‘meester’. Van de jeugd 
ontvang ik veel respect. Ik heb me nog geen 5 minuten 
verveeld. Ik help veel bij kerkdiensten en vroeger was dat 
samen met René Van Remoortere en Jeroom Schillemans. 
Die uren zijn niet te tellen. Momenteel kan ik op de hulp 
rekenen van Achiel Van Bogaert en Marc Le Moine. Daar 
ben ik hen heel dankbaar voor.“
Simonne: “We hebben een goede band met de buren. We 
mogen echt niet klagen. Met de appartementen aan de 
overkant van de straat is het niet zo eenvoudig om nieuwe 
bewoners te leren kennen en we kijken uit naar ons 60 jaar 
huwelijk in 2020! Hopelijk in goede gezondheid.“  

Lucie Segers

Lucie huwde met Omer Bultheel en kwam in 1953 in de 
straat wonen. Zij herinnert zich nog heel wat inwoners 
van vroeger: Jules Weekers (café De 4 Eemers)), Gusta Van 
Raemdonck, Josefien Van Moere (voedingswinkel Welvaart), 
Frans en Louis Van Der Meiren (gareel- en schoenmakerij), 
Toneke Smet, meester De Cauwer, Theresia Suy (schooljuf), 
Stifke Parijs (snoepwinkel), Hilaire Anné (buschauffeur), 
Frans Van Raemdonck (bakkerij en café)…
Lucie: “Vele huisjes waren gewoon een stuk in mekaar 
gebouwd. De kelder zat onder het huis van de buren of 
er kwam een stuk van de slaapkamer in de living van een 
ander. De scheidingsmuur met de buren was een soort 
hard karton. Je kon geen nagel in de muur kloppen om een 
prent op te hangen. Als de buren een savooi klaar maakten 
kwam de geur door de muur heen. Ons huis en dat van 
de buren was eigendom van burgemeester Jozef S’Heeren 
die in deze straat woonde. (Hij was grootgrondbezitter en 
burgemeester van Melsele van 1908 tot 1923.) Wij hadden 
hier een meubelwinkel en een ander deel was een winkel 
met alle soorten linnen, flanel, beddengoed en naaigerief.“ 
Lucie legt regelmatig een kaartje in WZC Briels. “Ik kan nu, 
zonder bril, beter zien dan vroeger. Ik kan nog een draad 
door een naald steken. Ik verstel kledij als dat nodig is 
en doe zelf mijn strijk. ’s Zondags komen de kinderen en 
kleinkinderen eten. Als ze er allemaal zijn, zijn we met 26. Ik 
los nog veel puzzelboekjes op. Dat houdt me bezig.“

Nico en Kristien Van Camp-Verhulst 
en kinderen Jonas en Niels

Nico en Kristien huwden in 2000. Ze kochten de woning van 
Anna Blommaert en Willy Somers. Na enkele jaren werd de 
oude woning gesloopt en bouwde men, met hergebruik van 
de oude maar mooie gevelstenen, een nieuw huis.
Kristien: “We wonen vooraan in de straat en als we met 
de auto naar de Spar willen voor de grote boodschappen 
of ik wil eens met de kinderen naar mijn ouders in de 
Kalishoekstraat, dan is het omrijden langs de Grote Baan. 
Dat is aanschuiven.“
Nico: “In het dorp is altijd wel wat te beleven. Melsele leeft. 
We nemen veel de fiets of we gaan te voet. Onze familie 
woont dichtbij. Dat is een voordeel. Niels kon te voet naar 
school hier in de straat. Volgend schooljaar rijdt hij met de 
fiets naar Beveren.“ 
Niels is een jonge visser en tijdens de vakantie deed hij mee 
aan een visserskamp op d’Halve Maan georganiseerd door 
de sportdienst van Beveren. Er waren een 15tal vissers. Nico 
speelt al enkele jaren volleybal bij Gaverland, een club die 
al bestaat sinds 1969. Hij is medeoprichter en voorzitter van 
KVG-Groot-Beveren. KVG is een organisatie voor personen 
met een handicap in Vlaanderen. De lokale Groot-Beverse 
afdeling telt momenteel 80 leden. Op de vakantiefuif tijdens 
de Beverse feesten waren er meer dan 200 personen met 
een beperking aanwezig, dit was voor ons een succes. 
Nico: ”Om wegwijs te geraken in het kluwen van wetgeving 
en voorzieningen heb je de professionele ondersteuning 
nodig. Door KVG weer op te richten in Beveren kunnen we 
gemakkelijker infomomenten en activiteiten organiseren 
vanuit onze eigen gemeente. Om bv. aan een nieuwe 
rolstoel voor onze Jonas te geraken moet je opnieuw een 
heel traject afleggen. Niet eenvoudig! En de wachtlijsten 
voor opvang zijn gigantisch groot.“
Kristien: “Ik ben verpleegster en zit in een mobiele ploeg. Ik 
werk in de ziekenhuizen van Beveren en Sint-Niklaas. Daar is 
ook shiftwerk bij. ’s Morgens breng ik Jonas naar zijn school 
in Lokeren. Thuis wachten de huiselijke taken en de zorg om 
Jonas.“
De foto wordt genomen in de grote tuin. Die loopt tot 
bij de fiets- en voetweg vanuit de Torenstraat naar de 
Boerenpoort. Ideaal en veilig voor kinderen die naar school 
fietsen.

Roos Suy en Anton Van Hove 

Anton en Roos wonen hier een goeie twee jaar. Ze 
wisten dat het huis ging vrij komen, en hebben vooraf 
de huisbaas gecontacteerd. En ze hadden chance. Het 
is niet zo eenvoudig een goed en betaalbaar huurhuis 
te vinden in Melsele: de vraag is groter dan het aanbod. 
Roos wilde absoluut in Melsele wonen. Anton, die van 
Zwijndrecht afkomstig is, woont hier ook heel graag, 
kent al heel wat mensen. Hij drumt bij de nieuwe in 
Melsele gestichte afrobeatgroep Kolonel Djafaar, en 
werkt voor de kost bij het transportbedrijf van zijn vader 
in Gent. Roos werkt in Beveren, als apotheekassistent. 
“Ik kan met de fiets naar mijn werk, dat is zalig.”
Ze kijken uit op de appartementen die gebouwd zijn op 
de plaats waar vroeger de oude gebouwen van het O.-L.-
V.- van Gaverlandinstituut stonden. 
Roos: “Die buren zijn meestal wat ouder. Die kennen 
we niet zo goed. Maar de Mies (Michel Suy, van ‘Mies 
en Place’, en neef van Roos) die kent er heel wat, als 
klanten in zijn zaak. Vele van onze vrienden wonen hier 
in de buurt. Af en toe komen we samen om te feesten, 
gezelschapspellen te spelen, te barbecueën. Het is hier 
wel de zoete inval. Af en toe zit de hof vol volk.”
Op de benedenverdieping hebben Wouter Van de Wille 
en Adriaan, broer van Roos, hun werkplek. 
Wouter is webdesigner (o.a. van de website 
van Bombardon!), en Adriaan, opgeleid in 
grafische vormgeving, werkt er aan illustratie- en 
ontwerpopdrachten. Ze kunnen voor klanten overal 
ter wereld werken. Wouter heeft zelfs een tijd vanuit 
Thailand gewerkt. Kleinschalig en toch kosmopolitisch. 
Adriaan illustreert boeken van Amerikaanse schrijvers.

Werkplek van 
Adriaan en 
Wouter 

Frans en Ingrid Van Der Meiren-
Van Hove

Gareel- en schoenmakerij Van Der Meiren is niet 
alleen bekend in Melsele maar ook in heel de dichte 
en verre omgeving. Frans is 75 jaar en denkt nog niet 
aan stoppen. Frans leerde de stiel in hoofdzaak bij zijn 
vader. Hij is de derde generatie in dit ambacht. “Als we 
het graag doen en we mogen nog wat gezond blijven, 
waarom zouden we dan stoppen? Waar moet ik dan 
de vele klanten naar toe sturen? Je gaat toch nog niet 
stoppen, zeggen ze”. Frans huwde in 1969 met Ingrid 
Van Hove. Zij woonde op de Grote Baan (Vesten) waar 
de oude graanmolen nog staat. Ingrid hielp al mee in de 
schoenwinkel die in 1967 geopend werd. Zij was naaister 
en dat zou haar nog goed van pas komen. Met de komst 
van de euro in 2002 sloot de schoenwinkel, maar de 
winkel met onderhoudsproducten en allerlei lederwaren 
bleef open.
Ingrid: ”Nu doe ik nog herstellingswerken van allerlei 
kledij en verzorg ik de ‘finishing touch‘ bij het werk 
van Frans. Als hij wat fijn stikwerk heeft aan schoenen, 
riemen, rugzakken of laarzen, dan komt hij bij mij 
terecht. Er is een heel goede samenwerking. Veel 
mensen komen naar hier voor een nieuwe rits in hun 
jas of broek.” Ingrid toont een rol ritssluiting van een 
sterke soort die ze in alle kleuren en grootten heeft. 
Achter de toonbank hangt een gouden tip: “Alle ritsen 
sluiten voor het wassen!” Ingrid verzamelt ook dopjes 

van melkflessen en frisdranken. “De opbrengst is voor 
de opleiding van blindengeleidehonden. Die dopjes gaan 
naar een smeltfabriek waar ze nieuwe deksels of paletten 
maken. Zo helpen we de blinden en sparen we het milieu.“ 
Frans: ”Ik kende vroeger iedereen in de straat. Dat is nu 
anders. Aan de overkant van de straat worden huizen 
afgebroken. Er komen overal nieuwe appartementen. Met 
de verkeersingreep is het hier nu rustiger geworden. Veel 
mensen hoor ik wel klagen. Wie hier komt moet langs de 
Grote Baan terug in het dorp geraken. Dat is aanschuiven 
op de Grote Baan natuurlijk. Maar bij het kruispunt aan 
Dr.Delacave is het nog erger. Iedereen geraakt er wel met 
een beetje geduld.“ 

vervolg op pag.8

Dirk en Ilse Van Esbroeck- 
De Meulenaere, Marcel en Rosa 
De Meulenaere-Van Meirvenne
 
Zij wonen al enkele jaren in de Sint-Elisabethstraat op 
de site waar ooit de lagere school stond. Ze zijn naaste 
buren en bovendien dichte familie van mekaar. In deze 
appartementen wonen mensen van alle leeftijden. En 
niet uitsluitend ouderen, er wonen heel wat mensen 
met een actieve beroepsloopbaan; er zijn bewoners met 
kinderen en jongeren. Op woensdagnamiddag wordt er 
petanque gespeeld op het binnenplein. Aloïs De Roeck 
met echtgenote Maria zijn dan de voortrekkers. Er is ook 
de jaarlijkse barbecue. Op het binnenplein staan nog de 
oude bomen die de speelplaats destijds opvrolijkten. 
Het ‘samen wonen’ geeft veel gelegenheid voor een 
babbel. Veel bewoners kennen mekaar van vroeger. 
Dat vergemakkelijkt het contact. Allemaal vriendelijke 
mensen. Daar staat Melsele voor bekend. Er is niets 
tekort in de straat als je alleen al kijkt naar de vele 
eetgelegenheden. Het is er bovendien rustig wonen en 
men is overal dichtbij. 
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Tuinbabbel:  
het Werk van den Akker!

Als kind hoorden we over de tuin van Eden: een plek 
van puur geluk, van overvloed, van mooi en moeiteloos 
leven waaruit de mensheid verdreven was en naar terug 
verlangde.

Tuinen spreken tot de verbeelding, zelfs imaginaire. Tuin is 
getemde natuur en daardoor minder woest en gevaarlijk. 
We kunnen ze enigszins naar onze hand zetten. 
Er waren, heel intrigerend ook: de hangende tuinen van 
Babylon, één van de zeven wereldwonderen uit de Oudheid. 
Hangende tuinen? Hoe kregen ze dat voor elkaar? Ze 
werden enthousiast beschreven door Romeinse schrijvers 
dus ze waren echt! 
Later ontdekte je dat het om terrassen ging waarop muren 
en torens gebouwd waren. Op die muren stonden bomen 
en struiken, planten en bloemen: het waren siertuinen die 
boven de Euphraat leken te “hangen”...
Pas door een ingenieus watersysteem konden ze tot stand 
komen en bloeien... Ze waren dus vooral ook een bewijs 
van het technische vernuft van de ontwerpers. En van het 
“vermogen” van de vorst die ze liet realiseren, een illustratie 
van zijn macht en rijkdom.
Soms zijn tuinen “politiek”, ontworpen om indruk te maken 
en respect af te dwingen maar ook om in te schuilen, te 
onderhandelen, te ontmoeten, te spelen of te sporten of te 
doen alsof...

Tuinen zijn zo oud als de vroegste landbouw. Bescheiden 
en moeizaam begonnen wellicht maar wat een vlucht is er 
genomen door de eeuwen heen? En wat een ervaring is er 
wel niet opgebouwd in al die tijd? We plukten er niet alleen, 
pak weg, appelen, vraag het de plantkundigen maar, we 
plukten er inzicht en ontwikkeling.
Elke cultuur heeft er wel iets aan toegevoegd of er op haar 
eigen wijze vorm aan gegeven. en technieken bedacht om 
het noodzakelijke, gedurfde, uitzonderlijke of heilzame te 
realiseren. Tuinen zijn dochters van het klimaat en dus erg 
divers.
Er zijn prachtige oude tuinen en recente creaties met 
bijvoorbeeld een thema, maar ook bescheiden hoekjes 
grond met gras, een appelboom en een schommel. In beide 
wordt ontspanning en geluk gevonden.

De foto toont zoals aangegeven een volkstuintje op 
Gaverland tussen de Tijmstraat en de Gaverlandstraat. 
De gemeente heeft daar in 2011 vierentwintig percelen 
aangeboden die gretig ingenomen zijn. De foto straalt 
landelijkheid en overvloed uit: Adam in het paradijs van de 
oogst, vast het leukste seizoen voor alle tuinders. 
Het idee om volkstuintjes te ontwerpen is oud. Het zijn 
hofjes die niet bij een huis horen maar gezamenlijk op 
een perceel afgebakend zijn waar elke “bezitter”zijn deel 
heeft om te bewerken. Er is een beetje afspraak nodig om 
het geheel aangenaam te laten draaien. Als dat lukt is de 
beloning groot en niet alleen in natura.

In zijn tuin is de tuinman koning : hij kiest zijn planten, 
bloemen of fruit. Maar de “vereniging” kan het hem 
makkelijker maken. Het is een heel leerproces om een tuin 
te scheppen, groenten te kweken, een kas te installeren 

en van bloeiend gerief te voorzien. Of om de concurrentie 
aan te gaan met gevleugelde, gevederde, zuigende, 
knabbelende enzovoort wezens met grote honger die ook 
wel groene blaadjes lusten. 
Er is altijd gespreksstof voor wie zo’n tuin bewerkt Gedeelde 
zorgen en gedeelde vreugde. Er is onderlinge bijstand en 
uitwisseling, spontaan contact en vriendschap. De één helpt 
de ander, ze delen de oogst en als er overschot is, mag zelfs 
de voorbijganger mee profiteren: die tuintjes hebben in 
tijden van eenzaamheid, een hoogsociaal profiel.
Misschien zijn ze juist daardoor zo in trek: ze brengen 
gezondheid en geluk en heus niet alleen omdat verse 
groenten van eigen kweek zoveel tevredenheid scheppen 
aan tafel. 

Het idee om volkstuintjes aan te leggen en te promoten, 
ontstond in de 19e eeuw. Het ging uit van kerk en burgerij 
die elkaar vonden in de hoop het socialisme buiten de deur 
te houden en iets te doen aan de slechte economische en 
sociale situatie, zeg maar miserie, van de arbeiders in de 
industrie. Het zou hen een beter inkomen geven en een 
gezondere voeding.
Dat was ook zo: in 1912 bracht het gemiddelde volktuintje 
10 a 15 percent op van het jaarinkomen van een werkman. 
En voor wat de “gezondere voeding” betreft: het bestaan 
van een “eigen oogst” bracht een heel leerproces op 
gang voor de vrouwen. Het menu werd gevarieerder. Er 
werden kooklessen georganiseerd om de opbrengst te 
leren verwerken. Consulenten van het ministerie van 
landbouw gaven praktische tips en lessen in het verwerken 
en bewaren van voedsel zodat er voorraad was voor de 
winterdagen.

Het tuintje zelf was het werk van de man; als er ook bloemen 
werden gekweekt, hield de vrouw zich daarmee bezig. Zij had 
immers de zorg voor het huis. Als zij leerde dat aangenaam in 

te richten, was er voor de man geen reden om voortdurend 
op café te gaan en zijn miserie te “verdrinken”. Alcoholisme 
was immers een groot probleem: soms ging het hele 
inkomen van een gezin eraan.

Volkstuintjes waren een internationale trend met Engeland 
als voortrekker. Die begonnen er in 1819 al aan. De andere 
Europese landen volgden. Bij ons waren verschillende 
organisaties actief. Het Werk van den Akker was het 
belangrijkst, opgericht in 1896 met als voornaamste 
bedoeling: “... dat de volkstuinder zichzelf van goedkope 
en gezonde voeding zou voorzien”.

De bestede gronden waren van diverse oorsprong. De 
Spoorwegen stelden er soms een aantal ter beschikking, 
sommige industriëlen of particulieren verhuurden 
onbenutte terreinen. In Temse kwamen ze bijvoorbeeld 
van Boel.
Ze werden beheerd naar de geest van de tijd. Op zondag 
mochten ze daar “tenzij er grote noodzakelijkheid was” 
niet in werken. “Slafelijken arbeid” was niet toegelaten op 
de zevende dag.
De tuinverenigingen deden ook aan jeugdwerking. In Sint-
Niklaas bijvoorbeeld kwamen de jongeren tweemaal per 
week samen onder de leiding van hun onderwijzer. Zij 
kregen per twee hun eigen “akker”.
Vanaf de jaren 1960 verminderde de belangstelling. De 
economische noodzaak verdween. Veel mensen hadden 
liever gazon. 
Maar dat is nu dus weer  totaal veranderd. Men teelt 
opnieuw groenten en fruit. We keren in zekere zin 
terug naar de hoofdreden van hun ontstaan: gezonde 
voeding staat in onze aandacht weer centraal. Een niet te 
onderschatten bonus is het sociaal contact en de vreugde 
genoeg te hebben en te kunnen delen. Groene vingers 
ontwikkelen? Er bestaan slechtere hobby’s. 

Roger Lauwers in zijn volkstuintje op Gaverland

Adhemar Ryckaert 
(1933-2017)
Ze zullen hem missen op de Smoutpot en ver 
daarbuiten. De goedlachse en praatgrage Adhemar 
Ryckaert is op 8 juli plots overleden. De avond ervoor 
keuvelde hij nog met de buren op de heropening van 
café De Smoutpot. 
Adhemar was een fenomeen. Hoewel hij heel 
zijn leven op de Smoutpot heeft gewoond, was 
hij toch tot ver daarbuiten gekend. Samen met 
zijn schoonbroer Louis Van de Vyver kweekte hij 
boerenpaarden, wist hoe ze te mennen en er mee 
te werken. Die kennis hebben Adhemar en Louis 
geprobeerd in stand te houden en door te geven. Op 
vele plaatsen gaven ze demonstraties. Ze kochten ook 
een huifkar, waar ze vaak bij allerlei gelegenheden 
mee rondreden. Heel veel mensen kennen Adhemar 
daarvan. 

De Smoutpot is ook een beetje Melsele. Adhemar 
was, zoals veel mensen van de Smoutpot meer gericht 
op het Melseelse verenigingsleven. Daarom werd hij, 
officieel een Zwijndrechtenaar, toch in 1979 op de 
dorpsfeesten verkozen tot burgemeester van Melsele!
Op de Smoutpot was Adhemar door iedereen 
gekend, en geliefd. Hij deed graag een babbeltje 
met de buren, zeker ook met de jonge en nieuwe 
Smoutpotbewoners. En als er iets te vieren was hield 
hij graag een speech. Hij had zijn eigen filosofie, heel 
eenvoudig, maar gemeend. “Het leven, daar moet 
je van genieten. Van elk moment dat zich voordoet, 
en zeker van de goede momenten. Dat je ze niet 
ongemerkt voorbij laat gaan, want later heb je spijt.“ 
Dit tekstje stond op het herdenkingsprentje. En 
Adhemar heeft er zeker ten volle naar geleefd. 
De Bombardonredactie wenst de familie en vrienden 
van Adhemar veel sterkte, verzacht door talloze mooie 
herinneringen.

Wil je nog eens luisteren naar ‘den Adhemar’ die op 
zijn eigen onnavolgbare manier en in sappig Melseels 
dialect zijn levensverhaal vertelt, kijk dan eens naar 
de twee filmpjes die zoon Kris, en schoonzoon Filip 
maakten ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag 
in 2013. Gewoon googlen op Adhemar Ryckaert en 
video. 
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65-jarigen feesten in 
Melsele
De 65 jarigen van Melsele feesten 
op zondag 24 september in de zaal 
L’Amuse, Glazenleeuwstraat 134 in 
Beveren. Aanvang om  
11 uur met een aperitief. De prijs 
is 40 euro per persoon, drank 
niet inbegrepen. Betalen kan op 
rekening van feestcomité  52’ers : 
BE14 7360 2601 7083. Inlichtingen 
bij Jan Holvoet, Wies Truyman, 
Marleen Paternoster, Eddy Verbist, 
Richard Haentjens en Rita Holvoet. 
Tel. Richard: 03 775 66 75 en  
Jan: 03 775 38 08.

KVLV nodigt iedereen 
uit op een familiedag
Op zondag 24 september 
kunnen kinderen met hun 
ouders en grootouders samen 
op ontdekkingstocht in het bos. 
De tocht start om 10u en onder 
begeleiding kunnen kinderen 
samen met hun ouders genieten 
van wat het bos te bieden heeft.  
Er is een heel programma 
uitgewerkt, dat eindigt rond de 
middag. Van al dat buiten spelen 
krijgt iedereen honger. Daarom is 
aansluitend een brunch voor groot 
en klein voorzien.
De plaats van afspraak: Neerstraat 
18, Zwijndrecht, op het erf van 
Jacqueline en Louis om 10u.
Iedereen is welkom, na 
inschrijving.
Deelnameprijs : -5 jaar gratis /  
6 – 12 jaar 6 euro / volwassenen 
12 euro. 
Inschrijven en info Heidi Van 
Zwieten  email francois.daens@
skynet.be en storten op rekening 
KVLV BE20 7376 1614 5356. 

Agenda

Vormingplus in Melsele
Maarten Luther
Revolutionair tegen wil en dank
Tijdens de late middeleeuwen 
verkeert de Katholieke Kerk in een 
diepe crisis. Erasmus bekritiseert 
haar verdorvenheid, maar pleit 
voor het behoud van eenheid, 
onder leiding van de paus. 
Luther zet in deze turbulente 
tijden een paar stappen verder 
en veroordeelt de aflatenhandel 
in 95 stellingen die hij in 1517 
verspreidt. We bestuderen Luthers 
theologie en haar invloed op het 
christendom, de natievorming 
in Europa, de wijsbegeerte, de 
organisatie van de samenleving 
en de reactie van de katholieke 
Kerk op het protestantisme 
(contrareformatie). 

Begeleiding: Stefan Joosten, 
historicus en filosoof 
Een reeks van 2 woensdagen op 
20/9 en 27/9 van 14u00 tot 16u30
OC Boerenpoort, Sint-
Elisabethstraat 31 bus A,  
9120 Melsele
Prijs: € 27.00 - Standaard,  
(€ 24.00 - Met korting)
Inschrijven en inlichtingen: 
Vormingplus Waas-en-Dender,  
03 775 44 84 of www.vormingplus.
be/waas-en-dender 

Op de foto poseren de redactieleden van Bombardon. Voor de 
planning en schrijfsels die tweemaandelijks bij jou in de bus 
vallen dragen zij de verantwoordelijkheid. Van l.n.r.: Patrick 
Maes, Sidon De Coninck, Anne Ryckaert, Veerle Allaert, Cecile 
Hennissen, Bram Massar en Katelijn Van Hove. Magda Suy en 
Lizy Scheltjens ontbreken op de foto. Natuurlijk zijn er nog meer 
mensen die een bijdrage leveren, foto’s maken, abonnementen 
en financiën regelen, Bombardons bussen of nummers bij 
de post binnen brengen voor onze lezers veraf. Je leest hun 
namen in de colofon op pag.1

De  Bombardonredactie

Velorit

De weenkel woamij ne kadobon gestuurd veur mijne 
verjoardag. Miëstal gauk der nie op in omdatta toch 
miër reklam is as wa anders. Mar nou moest’k zjuust wa 
schildergerief ein en da kwam agelek goe va pas. Da bonneken 
was mar geldig tot eind van de moond. Ik zeig in mijn agen: 
springdop aune velo en schietau! Nau zijkik giënen echten as 
diead elkendag tfiëertig kilometer rijdt. Om kommissies nart 
durp is normaul goe genoeg te duun. En iërlek gezeet, ik gaun 
echt geiren te voet. Da ritsje mee dien bon was iniës wa varder 
en een goei traning. Vol bewoondering veur de meinsen die 
ulder spieren soepel aun en ’t milieu proper, wil ik het proberen. 
Banden opgepomt, en mee alle moed op weg. ’t Was vakantie 
en ik woan tijd. En meegondegaun kundatlid wa varder.
Gelukkig is’t hier overal nogal plat, en in Meilsen weet ik alle 
dammekes liggen mar iës deur Beveren moet ik langs de grote 
baun. Gië probleem, mij veloken bol nogal lucht. Tot aun de 
viaduuk. Da woar staampen om dien april op te gerauken. 
Een ander verzet geprobeerd, rapper getrapt… Mijn tong op 
mijn trappers en mijn aarmen op die giedong, mar t’is niets 
genodderd: ik moet afstappen. Te voet kan ik gezwind nar 
boven. Oonder mij raust den traan. Die gau rapper azzekik.
In de weenkel maukkik mijn keus. Hier einze echt alles waddak 
noëdig ein. Ne meins krijgdier sebiet goesting om te beginne 
waarken. Blij naar de kassa, goe gekozen vinnik. Aan de 
kassierster vertellik dak n’n bon gekregen ein, veur 20 perseint 
kurting. Das toch de moeite! Mar woar zittien bon? Sjakos 
leeggemokt, alles uitgeloan… giënen bon te vinnen, wel mijn 
klantenkoart. Da’s oekal iet. 
‘Kom, gifdau klantenkaart’ zeet de kassierster, ‘omdatta nau 
toch al teinden van de moond is, zal ik ies zien of ik hem vin in 
de computer.’ Ze drukt dien bon zelf af en lachties vriendelek. 
Da was nau echt nog een goe meins! Zoonder dak iet vroeg! 
Want ik vin zelf: wat de kop vergit moeten de biënen bekiëpen. 
Mee de wind vanachter rijkik trug nar huis. Afstappen en te voet 
over de viaduuk was gië probleem. Getrapt, gestapt, gelachen, 
gezucht, geklapt, bewoonderd, grief gevonnen… alles wanne 
meins noëdig eet om konteint te zijn. En ja, der zijn nog goei 
meinsen.

Schietau: begin eraan,altijd aanmoedigend bedoeld
Nen echten as: een echte kenner of kampioen
Meegondegaun: stap voor stap
Om kommissies gaun: boodschappen doen
Ik woan tijd: ik had tijd
Dammekes: wegeltjes, trage wegen
April: helling van een viaduct of dijk
Verzet: versnelling
Giedong: fietsstuur
Niets genodderd: niets gekort (komt van naderen)
Wat de kop vergit, moeten de biënen bekiëpen: als je iets 
vergeten bent, moet je onverrichter zake terug

Ons Melseels dialect,  
grappig en sappig

Collegezittingen gemeente 
Beveren
6 juni
- De lampen van de terreinverlichting bij Svelta Melsele en 
Eendracht Verrebroek worden vervangen. De kostprijs wordt 
geraamd op ruim 6.800 euro.
- Er komt een afscheidsviering van het ‘oud gemeentehuis’ 
van Melsele in het najaar. Er zal een receptie worden 
aangeboden en de grafische dienst verleent haar 
medewerking aan een brochure. Het gemeentebestuur wil 
het gebouw vanaf 2018 verkopen.

12 juni
- Het schepencollege levert aan Gronden Verelst BVBA een 
vergunning af om de gronden tussen de Gaverlandstraat en 
de Guldenvliesstraat te verkavelen.
- Ook voor de gronden tussen de Alexander Farneselaan en 
het Pareinpark wordt een verkavelingsvergunning afgeleverd. 
Hier gaat het om de verdere invulling van Meersen-Zuid.

17 juni
- Er komt een verbod op quads aan de trage weg tussen de 
Pauwstraat en het fietspad aan de Gentboog, de zijarm van 
de spoorweg vanuit de haven naar het hoofdspoor richting 
Gent.

26 juni
- De meerwerken om houtworm te bestrijden aan het dak van 
de O.-L.-Vrouwkerk komen op ruim 7.500 euro.

3 juli
- De erelonen voor het bestrijden van houtworm aan 
datzelfde dak van de kerk bedragen ruim 20.200 euro.

12 juli
- In het kader van het flankerend onderwijsbeleid van de 
gemeente krijgt het vrij onderwijs van de basisschool  
O.-L.-V. van Gaverland bijna 8.800 euro voor de aankoop 
van schoolmeubilair en een laptop.
- Er wordt een parkeerverbod ingesteld aan de trage weg in 
de IJzerstraat.

De gemeenteraad besliste
27 juni
- Uit het topsportfonds zijn Basics Melsele met 60.000 euro 
en Svelta Dames met 2.500 euro gezegend.
- De uitgave om een fietspad aan te leggen tussen de 
Gaverlandstraat en de wijk Viergemeet wordt geraamd op 
818.500 euro. De lengte bedraagt 1,3 kilometer, zal in beton 
worden aangelegd en er zullen zitbanken langs het pad 
worden voorzien.

1 augustus
- De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen er bijna 
aan. De politieke partijen zijn zich aan het voorbereiden. 
N-VA kondigde aan dat ze met schepen Filip Kegels als 
lijsttrekker naar de kiezer trekt. Hij moet stemmenkanon 
Bruno Stevenheydens doen vergeten. Stevenheydens verliet 
de partij uit onvrede met het gewijzigde standpunt rond het 
polderdorp Doel. De andere topkandidaten zijn schepen 
en Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester en 
schepen Boudewijn Vlegels.
- Oppositiepartijen Groen en sp.a kondigden dan weer aan 
dat ze te samen naar de kiezer zullen trekken, net zoals in 
2012. De formatie zal terug de naam Groen-sp.a dragen. 
Topkandidaten werden hier nog niet aangekondigd. Beide 
partijen gaan eerst inspraakmomenten organiseren voor de 
bevolking om hun programma te bepalen.
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Wedstrijd voor een 
nieuw logo voor het 
Orgelcomité Melsele
Het orgelcomité van Melsele is 
de oudste orgelconcertvereniging 
in het Waasland. Naar aanleiding 
van zijn 50-jarig bestaan wil de 
vereniging een nieuw logo. Het 
bestuur zoekt een logo dat artistiek 
is, speels en van alle tijden. De 
wedstrijd loopt tot 30/11/2017. 
Voorstelling van het nieuwe logo 
zal gebeuren op de academische 
zitting in het voorjaar van 2018. 
Aan de wedstrijd mogen zowel 
groepen als individuen deelnemen. 
Het winnende logo ontvangt een 
geldprijs van 500 EUR. U vindt het 
wedstrijdreglement en alle andere 
info op www.orgel-melsele.be en 
op FB.

MELBA quizt 
Quizavond zaterdag 21 oktober 
2017.
OC Boerenpoort Melsele.
Aanvang: 20.00h.
De eerste 22 ploegen kunnen 
deelnemen!
Maximum 6 personen per ploeg.
Inschrijven via: 
hermanvereecken@skynet.be
Inschrijving is geldig na storting 
van 15€ op:
BE29 6528 3737 0164 op naam 
van Melba.

Bestuurslid René Maes, secretariaatsmedewerker Joris Baetens en 
projectmedewerker ‘De Antwerpse Haven natuurlijker’ Johan Baetens 
volop aan het werk in het oude secretariaat

Nieuw in Melsele: het 
kantoor van Natuurpunt 
Waasland
Vanaf 1 januari 2017 vormen de voormalige 
Natuurpuntafdelingen Natuurpunt WAL (met o.a. Natuurpunt 
Scousele en Kruin in Kruibeke), Natuurpunt Waasland 
Noord en Natuurpunt Zuid-Waasland een grote regionale 
Natuurpuntafdeling: Natuurpunt Waasland vzw. Sindsdien werkt 
deze natuurbeschermingsvereniging, gesteund door meer dan 
4000 leden, keihard voor het behoud van de natuur en de open 
ruimten in tien gemeenten: Antwerpen Linkeroever, Zwijndrecht, 
Beveren, Kruibeke, Temse, Sint-Niklaas, Waasmunster, Lokeren, 
Sint-Gillis Waas en Stekene. Goed voor een werkingsgebied van 
ruim 538 km2 met 287.000 inwoners. 

Samenwerking
Zo’n samenwerking lag voor de hand want als goede buren 
streven de drie voormalige afdelingen dezelfde doelen na: 
mensen enthousiasmeren om samen met de vrijwilligers natuur 
en milieu zo goed mogelijk te beschermen, te beheren en waar 
nodig te herstellen. Natuur voor en door iedereen. Natuur is 
immers niet vanzelfsprekend in onze economisch georiënteerde 
samenleving. Enkel door het steeds op de agenda te zetten maakt 
natuur een kans.

Kantoor in Melsele: iedereen welkom!
Het secretariaat van Natuurpunt Waasland, de regionale afdeling 
van Natuurpunt (Vlaanderen) verhuisde in mei van Beveren naar 
Melsele, op de Grote Baan 197. Voordien was het kantoor in 
Zwijndrecht gelegen.
Het nieuwe kantoor is al gedeeltelijk ingericht, nog enkele zaken 
moeten aangepast worden, maar er wordt al gewerkt en vergaderd 
op een comfortabele manier.
Het kantoor is een ontmoetingsplaats voor vrijwilligers en 
medewerkers van Natuurpunt Waasland, maar ook nieuwsgierige 
bezoekers zijn er steeds welkom tijdens de kantooruren. Je kan er 
terecht voor informatie over de natuur in onze regio, maar je kan 
er ook producten van Natuurpunt zoals nestkasten, insectenhotels 
en Gageleerbier verkrijgen. Spring gerust eens binnen!

Ook meewerken met Natuurpunt Waasland?
Wil jij ook deel uit maken van deze enthousiaste ploeg of wens 
je gewoon op de hoogte te zijn van de vele activiteiten? Word 
dan lid voor € 27/jaar/gezin op rek. BE17 2300 0442 3321 met 
vermelding van je naam en adres. Je ontvangt dan zowel het 
nationale tijdschrift Natuur.blad als het lokale ledenblad. De 
natuur in het Waasland kan er alleen maar wel bij varen!

Contact:  Kantoor: Grote Baan 197, tel 03 722 15 37 -  
info@natuurpuntwaasland.be of www.natuurpuntwaasland.be

Het nieuwe secretariaat aan de Grote Baan.

Koen Maes 
is de nieuwe 
dorpsburgemeester

Tijdens het weekeind van 29 
en 30 juli werd Koen Maes 
de nieuwe burgemeester van 
Melsele.  Hij volgt hiermee 
Ann Staut op. Het gebeurde 
tijdens de dorpsfeesten die  
een zeer geslaagde editie 
kenden.  Er was een massa 
volk op het kerkplein om de 
burgemeestersverkiezing mee 
te volgen.  Koen haalde het van 
zijn tegenkandidaten: Karolien 
Weekers, Hilde Maes, Dirk 
Verelst en Aline Heyninck. In 
zijn speech beloofde de nieuwe 
burgemeester  het sociaal 
karakter van Melsele nog meer 
in de verf te zetten.  

Foto rechts : dorpsfeesten,  
avondoptreden.(foto: Mar  en 
Rudy Van Esbroeck-Maes) 

70 jarigen feesten
De jarigen geboren in 1947 laten 
het niet aan hun hart komen.   
Hun 70 jaren zijn een goede reden 
om nog eens samen te komen. 
Zondag 1 oktober vanaf 13.30u.  is 
het zover. Zij feesten in restaurant 
De Villa, Grote Baan.  Het wordt 
een uitgebreide BBQ voor de prijs 
van 48 euro per persoon. Info bij 
André Apers,  Gaverlandstraat 
129:  03/775 52 92, Maria Van 
Vossel:  03/775 34 91, Jeanne De 
Caluwé: 03/755 10 45 en bij Albert 
Cools: 03/775 08 48 
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‘Schoolslag’
Hoedje af voor al die leerkrachten, die bij het 
begin van het nieuwe schooljaar, alweer een nieuw 
engagement aangaan. Misschien hebben ze zich 
ook een nieuwe boekentas aangeschaft, wie weet? 
Als we er even bij stil staan, er rust toch wel een 
grote verantwoordelijkheid op hun schouders, om 
onze kinderen te begeleiden en te ondersteunen 
in hun ontwikkeling naar een mooie toekomst. 
Laten we hopen dat men zich in landje ‘politiek’, 
voldoende bewust blijft van al die inzet.
Bij die gedachte vond ik dit grappig gedicht van 
Daniël Billiet, satirisch maar treffend.

Bezuinigingen in het onderwijs

‘De verzamelingen van vlinders in 1302,
gedeeld door de Vier Jaargetijden van
Vivaldi is wat de auteur echt bedoelde.
Met 1 d. Vergeten we niet dat hij graag
erwtje at met 1 t, en van stengels
van rogge, stro, strokarton maakte.
Once upon a time was er een onvoltooide
tijd waarin de deelverzameling ‘t kofschip
de beschaving bracht met goedendags en
lijsters met donkere vlekjes op de borst.
Il était trop stupid met 1 d, vandaar
dat de libel in de buurt van de Groeninge-
kouter getuige was van het gematigd zee-
klimaat in ons land. Met 1 d.
Samenvatten tegen morgen.

Tot zover deze les
Geschiedenis-Frans-
Engels-Biologie-Wiskunde-Nederlands
en Aardrijskunde. Nee, er zijn geen vragen
meer.’

Gevleugeld

Lotte Van 
der Vreken 
(U17) behaalt 
goud in 4x100 
meter
De Belgische aflossingsploeg van de 4x100 
meter bij de U17, met de Melseelse Lotte 
Van der Vreken, haalde deze zomer goud in 
het Hongaarse Gyor op het European Youth 
Olympic Festival. Ze eindigden voor Nederland 
en Ierland.

De U17-ploeg bestaat uit 15 en 16-jarigen. 
Ze hadden in februari dit jaar het Belgisch 
record al scherper gesteld. Dat vorige 
Belgische record en tevens de limiet om naar 
de Spelen te gaan, werd verpulverd: 46.31 
tegenover 47.86. Na een trainingsstage in 
Gent werd in juli afgereisd naar Hongarije 
voor de Olympische jeugdspelen. In de 
reeksen werd het team tweede in haar reeks 
en zette ze de vijfde tijd neer van alle landen. 
“We hadden niet echt een doel, erbij zijn in 
de finale vonden we al prachtig”, zegt Lotte. 
Toch liep het volledig volgens plan en werd 
het een ware triomf: goud in 46.01. Ondanks 

een mindere baan 8, de buitenbaan. “Vooral de 
wissels liepen perfect, we liepen allen de ideale 
race”. Topfavoriet Nederland werd tweede in 
46.05, Ierland pakte het brons in 46.38.

Naast Lotte liepen ook Lieselotte Van Laere (uit 
Kruibeke en eveneens lid van AC Waasland), 
Ilona Masson en Lotte Van Lent in de 
aflossingsploeg. “Het meest indrukwekkende 
moment is de ceremonie wanneer het volkslied 
weerklinkt. Dan pas besef je wat we hadden 
verwezenlijkt. Dat ook de jongens van de 
4x100 meter eveneens goud pakten maakte het 
feestje compleet”, zegt Lotte. Het hele gezin 
was aanwezig in Hongarije en kon meevieren. 
Bij hun thuiskomst werden ze ook verrast door 
de straat. Buurtbewoners uit de Molenbeekweg 
hadden de ganse oprit versierd met tricolore 
vlagjes, inclusief een groot spandoek met 
gouden letters.

“Een bijzonder mooie ervaring voor haar”, 
zeggen ouders Hilde en Peter. “Pas volgend jaar 
treedt ze aan als tweede jaar scholier. Er zullen 
nog wat extra krachttrainingen bijkomen en 
dan pas kunnen we inschatten wat potentieel 
Lotte in de toekomst heeft”. Zelf droomt ze 
van een individuele deelname aan een EK of 
WK. Voorlopig staat atletiek wel in combinatie 
met het schoolwerk waar ze voor sociale en 
technische wetenschappen gaat in het vijfde 
middelbaar op Sint-Maarten in Beveren.

Wereldwinkelnieuws
Nu het nieuwe schooljaar net begonnen is, lijkt volgende 
nieuws wel op zijn plaats: 
Universitaire studies betalen met fairtradesuiker?

De suikercoöperatie Manduvira heeft het leven van de 
inwoners van Arroyos y Esteros veranderd. De coöperatie 
bestaat enkel uit kleine producenten van rietsuiker en is 
intussen de derde exporteur van suiker van Paraguay.
Studeren in Paraguay is duur en vele suikerrietboeren 
kregen zelf de kans niet om te studeren, maar hun 
kinderen gaan een heel andere toekomst tegemoet, 
zij zullen wel verder studeren. Waar de suiker tot voor 
kort de meeste families veroordeelde tot een eenvoudig 
leven, is het nu diezelfde suiker die universitaire studies 
bekostigt en het leven van alle dorpelingen veranderd 
heeft. Die verandering startte in 2005, toen kleine 
suikerrietproducenten er in slaagden om samen een eigen 
fabriek op te starten. Zo konden ze zelf hun afgewerkte 
suiker verkopen binnen het fairtradesysteem, in plaats 
van enkel onverwerkt suikerriet, zoals het vroeger was. 
Werken onder de vlag van fair trade maakt het voor de 
coöperatie mogelijk om de producenten beter te betalen 
en ook de lonen van de eigen arbeiders te verhogen. Al is 
hun suiker meestal duurder dan de conventionele suiker, 
toch zijn zij de derde belangrijkste exporteur van suiker in 
Paraguay geworden. De werknemers worden betrokken 
bij het hele proces, er wordt uitgelegd welk doel men wil 
bereiken en ieder krijgt een gepaste opleiding. 
Even in cijfers: van de 22.000 inwoners van Arroyos y 
Esteros zijn er 1.500 aangesloten bij de coöperatie. Zo’n 
60% van de economische activiteiten in de gemeente en 
de omgeving hebben iets met Manduvira te maken.
Door rietsuiker of producten met rietsuiker te kopen in 
de wereldwinkel, draag je dus onrechtstreeks bij aan de 
studies van de kinderen van de arbeiders of producenten 
en je koopt meteen ook een lekker product. Puur kan je 
de bio rietsuiker kopen in pakken van 500g, voor 2,45euro 
of in klontjes, ook 500g, voor 2,75euro. De rietsuiker werd 
ook verwerkt in koekjes, repen, chocolade…

Nu de zomer weer voorbij is, kan je terug in de 
wereldwinkel terecht op de gewone openingsuren: 
woensdag van 9:30 tot 12:30u en van 13:30 tot 16:30u, 
op vrijdag van 14:30 tot 17:30u, en op zaterdag van 9:30 
tot 12:30u in de winkel in de Dambrugstraat 3. Welkom!

Zoek de 
Bombardontegel
De vorige keer lag de Bombardontegel in ... de 
beeweg van Gaverland. De foto was blijkbaar niet zo 
duidelijk, want we kregen geen enkel juist antwoord. 
We postten de foto op onze facebookpagina, 
en toen kwamen er op de valreep nog zes juiste 
antwoorden binnen. Daaruit trok een onschuldige 
hand Karine Heyndrickx als winnaar. Proficiat!
Voor de volgende ronde ligt de Bombardontegel in 
het gras van … Op zoek maar weer naar de juiste 
straat. Deze keer is er een aperitiefwijn van de 
wereldwinkel te winnen. 
PS. Misschien moet je toch eens gaan kijken in de 
beeweg. Het is een echt mooi park geworden, en 
zalig rustig. Met of zonder paternoster.

Bombardon probeert een positieve noot 
te brengen. De lezer krijgt niet alleen een 
goed gevoel maar ook een goed humeur. 
Dat is een streven van de redactiegroep. 
We peilen trouwens naar de ziel van 
Melsele.
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U weet het misschien niet, maar Vlaanderen telt 
enorm veel jachtgebieden. Zelfs in woonkernen met 
honderden inwoners is het toegelaten om te jagen op 
wild. Sinds 20 juli kunnen alle jachtgebieden digitaal 
gecontroleerd worden. De reporter van Bombardon 
trok zijn kogelvrije vest aan en ging ook in Melsele op 
zoek.

Laat ons beginnen bij het begin. Uit eerder onderzoek 
van Vogelbescherming Vlaanderen blijkt dat Oost-
Vlaanderen het hoogst scoort op ‘fout ingetekend’ 
jachtgebied. Sinds 1989 bestaan er jachtplannen. 
Sinds dan worden ze nonchalant afgebakend. Om met 
een vuurwapen te mogen jagen, moet je als jager 
immers beschikken over een jachtterrein van minstens 
40 hectare. Die oppervlakte moet daarenboven 
aaneengesloten zijn. Blijkt dat het niet zozeer de 
kleine jager is die allerlei percelen inkleurt om aan zijn 
40 hectare te komen. Het zijn vooral de grote groepen 
jagers, zogenaamde wildbeheereenheden, met vele 
honderden hectare in hun bezit, kleuren evengoed 
zoals het hun uitkomt.

En nu komt het. Terwijl u als brave burger alles mooi 
moet aangeven, had de jager tot 2014 vrij spel. Bij 
percelen kleiner dan een hectare mocht hij dat doen 
zonder toestemming van de eigenaar. Zo is er een bron 
van conflicten ontstaan. Voor alle duidelijkheid: een 
jager die met geweer over jouw eigendom wandelt, 
begaat een misdrijf.

Met die kennis in het achterhoofd ging onze man op 
de digitale snelweg, kruiste de jachtgebieden aan en 
kroop op zijn fiets met de stille hoop niet teveel als 
‘wild’ te worden gezien.

Hemelvaartsdag 2017. Na een regenachtige ochtend 
is de namiddag gezegend met een stralende zon. 
Heerlijk fietsweer. Ik start in het Landschapspark van 
Melsele aan de Molenbeek richting Pauwstraat. De 
jagers hebben mooi om de zijstraten Bosbessenlaan, 
Mirabellenlaan en Frambozenlaan gekleurd, maar 
zijn vergeten dat de lintbebouwing hier zijn werk 
heeft gedaan: de zuidelijke kant van de Pauwstraat is 
vanaf het voetpad voorbij de broodautomaat officieel 
jachtgebied. Misschien denken ze hier echt wel een 
pauw te kunnen schieten? Fier moeten ze er niet op 
zijn: zo’n mooi beest. Ik passeer het huis van onze 
kersverse burgemeester van Melsele in de Pauwstraat: 
ook hij moet vrezen voor mannen met vederhoedjes. 
Hij mag zich evenwel in goed gezelschap wanen: ook 

het huis en tuin van zijn collega burgemeester van 
Beveren op de Heirbaan in Haasdonk is jachtgebied.

Jagers hebben best wel gevoel voor humor, bedenk 
ik me. Terwijl de Beverstraat en Vossenstraat links 
worden gelaten, ligt het tweede stuk Kattestraat 
(jawel, nog steeds zonder tussenletter ‘n’) en de 
Hermelijnstraat volop in jachtgebied. Bewoners 
bevestigen me een grote concentratie katten in hun 
buurt, hermelijnen zijn nog niet gespot.

Ik keer terug en merk dat de ganse wijk Vendoorn 
eigendom is van de jagers. Vreemd, want echt veel 
open ruimte is in deze woonwijk niet meer over. 
Melsele over het spoor, daar kunnen we duidelijk 
over zijn: alles en iedereen is daar gebombardeerd 
tot jachtgebied. Van de Poenjaard, over den Es en de 
Moos tot de Puiput. Ik trap een paar versnellingen 
hoger.

Ik kom langs de Gentstraat richting Melsele over het 
spoor voorbij de drukke fietswegel naar Cortewalle. 
Ook hier ligt alles open voor de jager. Het Hazenhof 
is daar ook nog bij. De statige villa’s zijn geen 
belemmering voor de jacht blijkbaar: een haasje 
pruttelend in de pot doen, lijkt prioriteit te hebben. 

De toegangsweg naar de wijk Jan Bekenshoek geeft de 
jager ook vrij spel.
Ik fiets de Grote Baan over en kom op het Kerkplein. 
Wanneer ik op het kruispunt van de Kalishoekstraat 
kom met de Dambrugstraat, aan het oude 
postgebouw, ben ik terug op mijn hoede: hier begint 
een nieuw jachtgebied. Ook heel de sportzone in 
Melsele is ingekleurd. De jeugdspelers en A-ploeg van 
Svelta Melsele zijn opgejaagd wild. Zitten eveneens in 
jachtgebied: Jozef Van Hulstraat, A. Rodenbachlaan, W. 
Van Elschotlaan en A. Nahonlaan.

De Smoutpot met al zijn straten die er naar toe leiden: 
jachtgebied. Alle straten verder dan de Bergmolenstraat 
en Brielstraat: jachtgebied. Al zijn hier natuurlijk wel 
interessante dierenstraatnamen te vinden, zoals 
patrijzen, kloet(en), kievieten en trepelanden. Al heb ik 
zelf nog nooit van dat laatste beest gehoord. Ik besluit 
mijn excursie te stoppen en keer huiswaarts. 

Schiet (zelf) in actie
Heeft onze man uw eigen straat benoemd of wil u 
voor alle zekerheid alles even nakijken? Dat kan. Sinds 
20 juli staat alles online. U kan ook uw eigen perceel 
laten schrappen als jachtgebied.
Ga naar de website van Geopunt Vlaanderen op www.
geopunt.be. Selecteer bij ‘kaart’, ‘kaarten en plaatsen’, 
klik vervolgens op ‘natuur en milieu’, daarna ‘jacht’ 
en vink ‘jachtterreinen’ aan. De kaart toont nu groene 
gebieden. Via de straatnaambalk kan u inzoomen op 
uw eigen perceel en weet u of u in jachtgebied ligt.
Ligt uw perceel in een jachtgebied en u wil liever 
geen jagers in uw hof? Dien dan een verzoek tot 
schrapping in via de website www.schietinactie.be, de 
speciaal ontwikkelde website van Vogelbescherming 
Vlaanderen. Zij gaan voor u de bevoegde 
‘arrondissementscommissaris’ aanspreken, zolang 
de Vlaamse regering geen werk maakt van een 
efficiëntere opvolging.

Jagen in Melsele toegelaten!

De terreinen van Svelta zijn jachtgebied

Een gans houdt de wacht in de Brielstraat

Een slurfvis in de Bergmolenstraat

Een hert in de Hertenlaan

Een grote haas in de Brielstraat
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Zo leeft de Sint-Elisabethstraat
Vervolg van pag. 1 en 2

Rosa Maes

Rosa, afkomstig van Burcht, is de oudste bewoonster 
in de straat. (92) “Ik heb nog een goed geheugen”, 
lacht Rosa. ”Dat dank ik aan het dagelijks invullen van 
‘woordzoekers’. Ik brei heel graag. Geef mij een bol saai 
en ik ben vertrokken. Dat is als een verslaving. Er ligt 
altijd wel een brei op tafel. Als die ‘op staat’ dan moet die 
ook af. Op school, als er breiles was, moest ik de steken 
oprapen. Ik deed dat doodgraag. Ik leerde verder breien 
met de hulp van een breiboekje. Als jong meisje werkte 
ik in koekjesfabriek De Beuckelaer in Antwerpen. We aten 
koekjes tot we ervan mottig werden. De baas vond dat 
we het op die manier snel afleerden.” In 1948 trouwde 
Rosa met Charel Van de Velde en in 1952 kwamen ze in de 
Dorpsstraat wonen. 
Rosa: “Dat was hier een klein huisje en mijn man heeft alles 
verbouwd. We hebben hard gewerkt. Mijn man werkte bij 
Van Laere, later op Cockerill Hoboken en nog later op de 
Dredging. We kregen 5 kinderen. Dat drie van mijn kinderen 
overleden zijn, daar heb ik erg van afgezien. Het meest nog 
van Rudy. Die woonde bij mij in. Ik ben ondanks mijn hoge 
leeftijd nog sterk, ook mentaal. Ik laat me niet hangen.” 
Rosa vindt de ingrepen in de verkeerssituatie van de straat 
heel goed. “Bij regenweer stonden de auto’s van bij mijn 
deur aan te schuiven naar school en terug. Het is nu een 
schone verbetering. De overlast van café De Kadans is ook 
verleden tijd. Wie wat veel gedronken had kon wel eens 
wat lawaai maken hé. Ik heb goeie buren. Bij Simonne en 
Paul kan ik bij mooi weer in de tuin gaan zitten. Lea komt 
al eens op bezoek. Dat is een goed mens. Regelmatig ga ik 
met Gisela of Lea naar s’Heerenshuis of in Briels een koffie 
drinken. Dan neem ik mijn rollator mee.“

Lea Smet

“Ik woon hier in oktober 11 jaar. Tot dan woonden wij in 
de Hertenlaan, een goede, gezellige en rustige buurt. Toen 
ons huis met tuin te groot werden beslisten we om te 
verhuizen. Het leven in een appartement beviel ons wel, 
maar hier sta je bij het buitenkomen onmiddellijk in een 
drukke straat, wat in het begin toch een raar gevoel gaf. We 
hadden snel goede contacten met de mede bewoners van 
blok 43, maar ook met onze overburen: Paul en Simonne, 
Amedé en Yvonne en Rosa. We zitten tijdens de zomer 
regelmatig samen in de grote tuin bij Paul. Met Rosa ga ik 
af en toe een koffie drinken in s’Heerenshuis of Het Portaal. 
Mijn man Achiel overleed vorig jaar in februari. Dat verlies 
is zeer zwaar. Gelukkig word ik goed opgevangen door mijn 
broer en schoonzus en hun kinderen. Ook mijn buren zijn 
heel attent. Met mensen die in dezelfde situatie zijn kan ik 
erover praten. Ik ben ook blij dat ik hier nu woon, hier voel 
ik me ‘beschermd’. Dit jaar ben ik voor het eerst in 40 jaar 
alleen op reis geweest met Intersoc, de vakantiedienst van 
CM. Dat is best meegevallen. Ik heb heel wat contacten 
kunnen leggen en veel boeiende mensen ontmoet. Het 
terug thuis komen was heel moeilijk. Je kan je ervaring met 
niemand delen. Mijn sociaal engagement, een attitude die 
wij van huis uit mee gekregen hebben, is de drijfveer voor 
mijn jarenlang vrijwilligers werk in Ziekenzorg CM, zowel 
op verbondelijk als op nationaal vlak. De laatste 2 jaar 
had ik wel meer zorgen met Achiel, zodat ik mij nu alleen 
nog engageer in de plaatselijke afdeling van Samana (het 
vroegere Ziekenzorg). Ik ben medevoorzitter en zorg voor 
de financies. We vergaderen maandelijks in ’t Portaal,  wat 
toch niet altijd eenvoudig is. Er is echt een gebrek aan 
vergader- en feestruimten in Melsele. Ik ben ook nog in een 
werkgroep cultuur in het Imelda instituut op Linkeroever, 
waar ik 25 jaar les gegeven heb. Met mijn vroegere collega’s 
onderhoud ik nog goede contacten en regelmatig doen we 
samen nog verschillende activiteiten.“

Katrien Willems en Gilian Ardies van 
Casaya

Katrien Willems (38) woont met haar zoon Gilian Ardies (18) 
in het huis Casaya Spa. Samen met haar echtgenoot Bart 
kocht ze het pand in 2003. De komende vijf jaar bouwden 
ze het toenmalige CERA-gebouw om tot wellness-oord 
met woning. De toen nog aanwezige kluizen van de bank 
werden alle drie met waterdruk opengebroken. Vanuit 
haar sportopleiding gaf ze onder andere turnles bij Jong 
Waasland aan kinderen en groeide de interesse naar meer. 
Zelfs toen haar zaak nog in Beveren was, had Katrien veel 
klanten uit Melsele. Nu woont ze graag onder de kerktoren. 
De buren bekommeren zich om elkaar en dat geeft een 
veilig gevoel. Haar man Bart, die in een verkeersongeval is 
overleden, zat in de autobranche. Zoon Gilian die zijn vaders 
liefde voor auto’s in zich heeft, start aan zijn bachelor 
opleiding sport en beweging en ontwikkelde recent een 
eigen bedrijf Gcars Cleaning, een mobiele carwash. Katrien 
is gedreven en krijgt nog steeds mensen over de vloer die 
verwonderd zijn als ze het mooie binnenzwembad zien. Een 
plek om tot rust te komen… of net helemaal op te laden! 

Rozengeur en 
maneschijn

Wat een zomer! Niet enkel 
het weer heeft zich van zijn 
beste kant laten zien, ook ik 
heb er al met volle teugen 
van genoten.
Het begon al op donderdag 
22 juni in het Koning 
Boudewijnstadion. Die 
dag ben ik samen met mijn 
broer naar Cold Play gaan 
kijken. Het bemachtigen van 
de tickets verliep vlot via 
intervzw, ik moest via een 
website een mail sturen en de 
bal ging aan het rollen. Een 
bewijs van mijn beperking 
(kopie van mijn parkeerkaart) 

was voldoende. Daarna 
kreeg ik een lijst waar ik op moest aanduiden waarvoor 
ik allemaal hulp nodig had. Heel gemakkelijk. Ik kreeg 
eveneens een vignet toegestuurd zodat ik vlakbij kon 
parkeren.
Zo ging het ook voor Werchter Boutique op zaterdag 8 juli, 
waar ik met een vriendin naartoe ben geweest.

Tussen deze 2 kleppers door, had ik nog eens 2 VIP-
tickets gewonnen voor Rock voor specials. Al ben ik nogal 
sceptisch tegenover dingen die enkel voor mensen met een 
beperking worden georganiseerd wou ik toch gaan. Milow 
en Bazaar kwamen, wie zegt daar nee tegen? Van het VIP 
gebeuren heb ik weinig tot niets gemerkt, ik moest in een 
wei parkeren waar het gras een halve meter hoog stond en 
ik en mijn assistent nog heel de wei terug door moesten 
klieven met mijn rolstoel. Op het festival zelf kreeg ik 
een enorm beklemmend gevoel: ik leek wel binnen te 
komen in een hele grote voorziening. Al zag je wel aan 
die mensen dat ze gelukkig waren, toch was er weinig 
inclusie aan heel het festival. Ondertussen heb ik al contact 
opgenomen met de organisatie en mag ik begin september 
op gesprek komen. Ik vind inclusie zo belangrijk ongeacht 
de beperking dat ik het niet kon laten.

17 juli was ik jarig en mijn broer heeft me een cadeau 
gegeven dat ik niet snel zal vergeten: ik ging naar 
Tomorrowland!!! Na al die jaren van proberen en ernaast 
grijpen kon ik dit jaar gaan, mijn broer had dit achter mijn 
rug om geregeld met mijn neef. In één woord geweldig, 
je kunt dit met geen enkel ander festival vergelijken. Qua 
toegankelijkheid was het ook top, zeker wat het sanitair 
betreft. Ik heb zelfs met rolstoel en al in het reuzenrad 
gezeten. Toen we gingen eten kwamen we onze jongste 
neef nog tegen. Ik heb mij rot geamuseerd en als ik aan 
tickets geraak ga ik volgend jaar zeker terug. De Efteling 
voor de grote mensen; prachtig gewoon. 

In het weekend van 19 augustus stond ik in de online 
versie van Knack Weekend, naar aanleiding van een 
nieuwe campagne die deze zomer is gestart door de vzw 
Onafhankelijk leven, waar ik mij al jaren voor inzet. 
Ik ben één van de gezichten. Deze campagne heeft de 
naam ‘Awel ja!’ meegekregen. Twaalf verschillende 
mensen met uiteenlopende beperkingen stellen langs 
deze weg eenvoudige hulpvragen om bijvoorbeeld mee 
boodschappen te gaan doen, telefoontjes te plegen om 
afspraken te maken bij de dokter, een handje te helpen in 
het huishouden of mee met de fiets naar school te rijden, 
met de hond te gaan wandelen, naar het voetbal te gaan of 
een pint te gaan pakken. Voor de meeste mensen banale 
dingen. Maar voor ons betekenen deze kleine gebaren een 
wereld van verschil. Wie meer wil weten, kan een kijkje 
nemen op www.awelja.be
Lizy

Jubilée Aloïs en Claudine 
Verbruggen-Hubert

Op 14 juli vierden Aloïs en Claudine Verbruggen-
Hubert hun 60ste huwelijksverjaardag. Het echtpaar 
woont in de Gentstraat. De burgemeester kwam hen 
aan huis feliciteren met deze diamanten bruiloft en 
bood hen namens de gemeente een Delftse schotel 
aan met daarop de symbolen van alle Beverse 
deelgemeenten. Proficiat !

In Memoriam Alex De Beleyr
Alex, die jarenlang de foto’s 
van de dorpsfeesten maakte, 
is niet meer. Zijn echtgenote 
en kinderen stuurden een 
berichtje om te plaatsen in 
Bombardon. We doen dit 
graag. Ze zijn dankbaar om de 
vele woorden van troost en 
steun.

 
‘We ontvingen zo veel steun van zo veel mensen, dat het 
onmogelijk is hen allen te bedanken. Daarom doen we 
het langs deze weg. Voor de lieve woorden, de steun, de 
aanwezigheid van zo veel mensen ... dank je wel!
Lutje, Hanne, Wannes, Jasper.’

Lizy met haar broer Steven
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