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Geschiedenis Kerkendam
De Kerkendam verbindt het Kerkplein met de Dambrugstraat en wordt doormidden gesneden door de Kalishoekstraat. 
Het ganse ‘dammeke’ is autovrij, in het tweede deel is wel parking aangelegd. Het tweede deel kijkt ook uit op het 
dorpspark van Melsele.
De benaming ‘dam’ roept meteen het beeld van een weggetje op. Dat is het nu nog alti jd. In zijn oorspronkelijke 
betekenis is het echter opgeworpen aarde die het water moest tegenhouden. Deze verhogingen werden verhard en als 
weg gebruikt doorheen een moerassig gebied of schorre. Ze liggen aan de basis van wat later de dijken zouden worden. 
Dammen vond je ook terug in de moeren, bij de turfwinning. Uiteraard gaat het bij de Kerkendam wel degelijk om het 
weggetje naar de kerk.
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Levensloop 2017 beroerde  een hele massa op en rond het  
atletiekterrein van Beveren. Een woord- en beeldverslag 
vind je op pagina 3. 

Pieter Maes heeft een melkveebedrijf met kalveren. Hij 
werd onlangs genomineerd bij de drie properste boeren van 
Vlaanderen. In een tijd dat de landbouw onder druk staat 
verdient dit een vermelding. Hij kan de trofee in de wacht 
slepen als wij hem helpen. Lees op pag.4

Volgende maand 
is er weer een 
geschenkenbeurs van 
de wereldwinkel in 
de Boerenpoort. ’t 
Gaat om (h)eerlijke 
producten en ze zijn 
daarom niet duurder. 
Je steunt hiermee de 
ontwikkeling van 
mensen in het Zuiden. 
Welkom tijdens het 
weekend van  9 en 10 
december. Lees meer op 
pag.7

Zo leeft Kerkendam

Nina De Nocker
Nina De Nocker is zeven jaar en woont in Kerkendam twaalf met haar mama Maria 
Cruz en vriend Johan. Hier boven op de derde verdieping kan ze alles zien. ‘Toen het 
kermis was en jaarmarkt stonden de koeien zelfs op de parking en die stonken zo! 
Gelukkig kon ik mijn cowboykleedje aandoen, dat maakte alles goed. Er is een pad 
om te fi etsen en te rolschaatsen en er is een pleintje met gras en een doolhof om te 
spelen.’
Nina zelf is Nederlandstalig, thuis praten ze Filipijns en Engels. Ze heeft  het gesprek 
goed voorbereid en vindt het spannend dat ze in de krant komt. Misschien kan ze een 
exemplaar krijgen voor in de klas? De school is niet ver, dat vindt ze makkelijk. ‘Ik ga 
alleen naar school en ook naar de Spar of de bakker. Soms staat er bij de bakker een 
lange, lange rij tot buiten en moet ik helemaal achteraan! Mijn hobby’s zijn turnen, 
ballet en Chiro met de vriendinnen. Het leukste is frietjes eten van de frituur en op 
mijn bed bommetje springen.’
Nina kent veel buren. ‘Beneden woont Monique, daar krijg ik soms snoepjes van. En 
onder ons wonen François en Agnes en hun kindje  Yana. En daaronder Gilbert. Ik heb 
een buurmeisje dat een jaartje ouder is en ook Sarah woont hier. Ze is lief en heeft  
mooi, lang haar.’ 
Volgende maand verhuizen ze naar nummer veerti en, een huis met een tuintje. Daar 
wil ze graag kippen en een geitje dat de naam ‘Choco’ krijgt. 

Jozef De Roeck 

Jozef woont al 17 jaar in de Kerkendam. Vroeger woonde 
hij in de Kloetstraat nr.1, naast Emiel Felix op ’t Kalishoek. 
Ze waren met 5 kinderen thuis. Daar beleefde hij een 
fantasti sche jeugd. 
Jozef: ”Ik  was de jongste maar ook de grootste. Ik was 
graag agent geworden, maar daar had ik de capaciteiten 
niet voor. Miel Bellon, de veldwachter, kwam dikwijls bij 
mijn vader. Je kent mijn vader toch? Remi De Roeck. Hij 
was jachtopzichter in de polder. Iedereen noemde hem 
de Pieman. Zijn echte naam kende niemand. Vroeger had 
iedereen een bijnaam op ’t Kalishoek.“ In zijn jonge jaren 
was Jozef  een grote liefh ebber van radio Veronica. Zijn 
platenverzameling liegt er niet om. Jozef bezit 800 singels 
en 500 cd’s. Muziek draaien was zijn passie. Nu nog. 

Jozef: “Ik speelde regelmati g d.j. in jeugdhuis 
Djem met ‘discobar Veronica’. Ik deed dat 
ook in het visserslokaal op de Halve Maan en 
met Kalishoekkermis bij Miel Felix. Ik speelde 
toen tot in de late uurtjes in café De Roos.  
Mijn muziek doe ik voor geen geld weg. Toen 
ik hier kwam wonen, miste ik ‘t Kalishoek 
heel erg. Ik kende daar iedereen en ik zat er 
dikwijls op de bank om een praatje te doen 
met de buren. Ik ben het hier met de ti jd wel 
gewoon geworden. Nu woon ik hier graag. Ik 
heb goeie buren. Gilbert en de Cois… Wacht, 
ik zal Gilbert eens roepen.“ Jozef verdwijnt 
langs de keuken en roept zijn buurman. Gilbert 
Mees komt mee binnen. Ik maak een foto van 

Gilbert en zijn korte babbel noteer ik graag, want veel ti jd 
heeft  de buurman niet; zijn schutt ersmaten wachten. 
Jozef:” Ik ben werkzaam op de begraafplaats in Beveren. 
Ik heb veel te danken aan Urbain Van Remoortere. Die 
heeft  me goed geholpen. Helpen bij een begrafenis moet 
je niet onderschatt en. Ik was dikwijls emoti oneel. Ik heb 
op mijn tanden moeten bijten. ’t Zijn geen trouwfeesten 
hé. Volgend jaar kan ik misschien met pensioen gaan. 
Het hangt ervan af of mijn pensioen voldoende groot is 
om rond te komen. Anders moet ik tot mijn 65 blijven 
werken.“ Momenteel is Jozef met ziekteverlof omwille 
van een heupoperati e. Dat herstelt zich wel, maar drie 
maanden revalidati e is wat kort om al terug de ‘oude’ te 
zijn. Ik neem een foto van Jozef terwijl hij fi er poseert bij 
het portret van zijn vader, de Pieman, geschilderd door 
Romain De Coninck. 

Lees verder op pag.2

Bombardon: abonnementsprijs 4 euro, los nummer 0,80 euro. Tweemaandelijkse dorpsgazet van Melsele, oktober2017, jaargang 31, nr 196, afgiftekantoor Beveren P904073

Colofon.
Redacti e: Veerle Allaert, Sidon De Coninck, Cecile Hennissen, 
Eli Janssens, Patrick Maes, Bram Massar, Anne Ryckaert, Lizy 
Scheltjens, Riet Segers, Magda Suy, Katelijn Van Hove
Foto’s: Sidon De Coninck, Frans Hennissen, Patrick Maes, Anne 
Ryckaert, Rudy en Mar Maes-Van Esbroeck. 
Verdere medewerkers: Herman Allaert, Ria Allaert, Marti ne 
Brijs, Bett y De Clerck, Jenny De Coninck, Greta De Vogel, Mieke 
Hennissen, Anne Janssens, Greet Janssens, Annemie Mestdagh, 
Riet Suy, Marti ne Van Nieuwenhove, Miranda Vermeulen, Maria 
Weekers, Kurt Winckelmans.
Drukwerk: www.dewrikker.be
Abonnementen en verdeling: Erik Meul, Eikenlaan 28,  9120 
Melsele.
Abonneren kan door storti ng van 4euro (6euro 
postabonnement) op rekeningnummer: BE79 0012 2718 9133 
van Bombardon Melsele met vermelding van naam en adres.
Los nummer voor 0,80euro verkrijgbaar bij Spar, Dambrugstraat, 
of bij de medewerkers.
Verantwoordelijke uitgever: Cecile Hennissen, Kalishoekstraat 
177, 9120 Melsele
Reacti es op bombardonmelsele@yahoo.com

bombardon187.indd   1 26/10/2017   20:56:29



Lea Lequenne
Lea toont enkele in elkaar gegroeide dikke takken, afkomstig 
uit de oude haag, die vroeger de tuin van Dr. Delacave 
omringde. “Langsheen Kerkendam en Dambrugstraat stond 
een prachtige oude haag. Kijk, dat is toch een kunstwerk 
hé. Ze wilden die tak in het vuur gooien. Ik heb hem gered. 
Kerkendam was een smal dammeke en later kwamen er 
hoge populieren. Je ademde zo de gezonde lucht naar 
binnen, zeker na een regenbui. Die geur was fantastisch.”
Lea woont sinds haar twaalfde in de Kerkendam. “Mijn 
ouders kochten een oud pand in de Kerkendam, eigendom 
van boer Pier Olislager. Er was ook een café bij, café 
Rozenboom als ik me goed herinner. Mijn vader was 
handig en verbouwde het tot één geheel. Hij werkte als 
controleur bij oliemaatschappij Gulf. Hij was afkomstig van 
Roubaix. Zijn familie waren avonturiers. Mijn moeder was 
meer naar ‘binnen’ gekeerd en heel katholiek. Als kind 
en tijdens de oorlog woonde ik op de Grote Baan, tussen 
onderwijsmensen.(lacht) Ik had nog een zus en een broer. 
Vroeger waren er heel veel grote gezinnen. Dat was deels 
te verklaren door de godsdienst en ook om economische 
reden.“ 
Lea is niet getrouwd. Dat is heel bewust. “Alle mondjes 
moeten gevoed worden en er is nu al schaarste. Ik wilde 
bovendien vrij zijn. Ik zou niet kunnen trouwen. Een 
getrouwd leven is voor mij te eentonig. Ik ben geen vrouw 
om te luisteren. Dat is mijn lot. ’t Is gelijk het gezegde van 
Shakespeare: ‘De wereld is een strijdtoneel, elk speelt zijn 
rol en krijgt zijn deel’.”  
Lea vertelt heel gedreven, ze kan niet ophouden. “Het leven 
zit in de boeken. Een mensenleven is als een boek en je hebt 
er van alle soorten en genres. Ik lees dag en nacht. Vroeger 
ging ik naar de bieb. Ik heb veel boetes betaald.(lacht) Weet 
je, ik lees alles van ’t parochieblad tot Blik (sensatieblad). 
Ik vind het leven fantastisch. Ik ben nu 79. Ik ben gerust. 
Mocht ik kinderen hebben, ik zou niet gerust zijn.” 
Lea heeft haar hele tafel vol met foto’s liggen. Stapels. Het 
zijn herinneringen aan vroeger van alle familieleden tot 
vele generaties terug. Zij vertelt erbij alsof het pas gisteren 
heeft plaats gehad. Mooie oude foto’s. Haar verhaal zou te 
lang worden. Een boek vol. “Mijn tante was Mieke Spoel, 
die in de kapel van Gaverland het winkeltje openhield 
en kapelbewaarster was. Eigenlijk was haar familienaam 
Smet. Mijn tante Mie maakte spoelen voor spinnenwielen. 
Vandaar haar naam.” 
Lea werkte vele jaren op Parein, de gekende Beverse 
koekjesfabriek. Ze heeft er meer geleerd dan op school. Met 
de reizen, georganiseerd door pastoor Sabot, ging ze elk jaar 
mee. “Dat waren heel schone reizen. Als ik geld had zou ik 
overal willen wonen. Overal maken ze toch brood?”

Nestor en Liliane Ryckaert- 
Van Raemdonck
Nestor en Liliane wonen in hun appartement 
op huisnummer 6, drie hoog met lift. Nestor 
verplaatst zich in een rolstoel. Door een 
herseninfarct is zijn linker lichaamshelft 
verlamd. Zijn stem is gespaard gebleven. 
Gelukkig, want Nestor vertelt graag en heel 
gedreven. Zijn geheugen laat hem niet in 
de steek. Liliane hoort het graag. Zij is de 
thuisverpleegster van haar man. Af en toe moet 
ze hem intomen opdat hij zijn adem beter zou 
sparen. Nestor gebruik regelmatig zuurstof om 
zijn longen te ondersteunen. ‘Dat is van teveel 
te roken’, zegt hij. 
Nestor: “Mijn hoofd kan ik niet keren zoals het 
moet. Dat is al vanaf mijn 35ste. Het is de ziekte 
van Bechterew wat ontstekingen geeft op de 
wervelkolom. Ik was al 40 toen ik van die ziekte weet 
kreeg. Je weet hoe dat gaat, je blijft ermee lopen, dan 
zalfjes strijken, dan inspuitingen en kine en dan pas naar 
het ziekenhuis voor een grondig onderzoek. Tot nu toe 
zijn er weinig verpleegkundigen die deze ziekte kennen. 
Maar mijn herseninfarct is thuis begonnen met tintelende 
armen en benen. Was ik eerder naar de spoed gereden, 
dan hadden ze nog veel kunnen doen.” En dan vertelt 
Nestor over zijn leven. “Ik ben altijd een vinnig manneke 
geweest.(lacht) We zijn gehuwd in 1963. Ik huurde 3 
oude huisjes in het eerste gedeelte van Kerkendam met 
huisnummers 2, 4 en 6. Later heb ik die gekocht. Ik heb er 
veel in verbouwd. In 1963 met  Melselekermis openden 
we onze winkel. Ik werkte heel hard als elektricien en in 
de beginjaren deed ik er ook nog verwarming bij. Later is 
dat het werk van Gilbert (Ryckaert) geworden.“ 
Liliane: “Ik ben van Zwijndrecht maar in de winkel leerde 
ik snel meer mensen kennen dan in Zwijndrecht. Ik was de 
winkel nooit beu.“ 
Nestor: ”In 1985 openden we een totaal nieuwe winkel 
van elektrische toestellen en verlichting, in de Kerkendam. 
Ik was altijd bezig en had ook nog een druk sociaal 
leven. Ik stichtte mee voetbalclub SK Smoutpot en 
tekende samen met Lucien Lippeveld het huurcontract 
met brouwerij Van Kemzeke voor het voetbalplein. De 

Gilbert Mees
Gilbert Mees is buurman van Jozef De Roeck. Gilbert woont 
hier 18 jaar. Hij is afkomstig van Haasdonk. 
Gilbert: “Ik ben schutter bij de maatschappij ‘Meilsen 
Statie’. Schutters zijn er niet zoveel meer. De ouden gaan 
en jonge mensen komen er niet bij. Wij verzamelen in 
Beveren, naast de gemeentelijke begraafplaats. Vroeger 
ging ik boogschieten naast de terreinen van Svelta Melsele. 
De hoge wip werd te moeilijk voor mij. Mijn rug wil niet 
zo goed meer mee. De lage wip is minder belastend. Mijn 
jeugdjaren bracht ik door in Haasdonk. Ik was in de Chiro 
en hielp mee in de kerk. Dat doe ik nu nog in Melsele. Ik 
schik de stoelen en stofzuig de matten. Na begrafenissen 
met veel volk is dat wel eens nodig. Maar dat mindert 
erg. Heel wat begrafenissen gebeuren in de aula van 
Melis. En in de zondagsmis is er niet zo’n massa volk 
aanwezig.“ Buiten claxonneert een auto. Gilbert: “Mijn 
schuttersvrienden zijn er. Ik moet weg. We zien mekaar nog 
wel.” Met een korte groet vertrekt Gilbert naar zijn hobby.

politiek liet me ook niet los. Ik was ondervoorzitter van 
de Melseelse middenstand Unizo. Aan te laatkomers op 
een vergadering had ik een hekel. Op zaterdag en zondag 
volgde ik academie schilderkunst en beeldhouwwerk in 
Sint-Niklaas. Schilderen deed ik er 14 jaar en beeldhouwen 
7 jaar. Het was meer dan een hobby.“ In de living van hun 
appartement hangen mooie schilderwerken van Nestor. 
Het houten beeldhouwwerk ‘Venus van Milo’ is een 
pronkstuk in de kamer. 
Liliane: “Nestor was niet veel thuis. Ik zorgde voor de 
kinderen: Kristel en Wim. Er zijn twee kleinkinderen: Laure 
en Arne. Ze studeren nog. Onze winkel was ook ’s zondags 
open. Veel boeren die uit de hoogmis kwamen, liepen 
binnen om lampen voor in hun stallen. Ik heb  vele jaren 
gevolleybald met de Bond en fietsen deed ik met KAV 
(Femma) en Markant. Nu ben ik thuis voor Nestor.” 
Nestor: “Onze winkel is verkocht maar een privégedeelte 
is gebleven voor onze zoon. Ons groot herenhuis in de 
Kalishoekstraat is ook verkocht. We wonen hier goed. We 
hebben een prachtig uitzicht op het park en zelfs tot op 
het Kerkplein. Het eenrichtingverkeer in dit deel van de 
Kalishoekstraat schept problemen voor mensen van ’t 
Kalishoek en de Smoutpot. Om hier te komen moeten ze 
heel ver rondrijden.“

François en Agnes Van 
Nuffel-Van Overtvelt

Zij wonen al 18 jaar in de Kerkendam. Agnes is afkomstig 
van Melsele uit de IJzerstraat. François is van Wilrijk. “Mijn 
eerste vrouw zaliger, Lutgarde van Overtvelt (nicht van 
Agnes), was van hier. Ik kom al sinds 1954 in Melsele. Dit 
is een fantastische gemeente. Ik leerde Agnes kennen zo’n 
19 jaar geleden. Het is hier een heel goed appartement 
met mooi uitzicht op het gemeentelijk park. En er komt 
geen verkeer door ons straatje. Hoor maar, het is hier heel 
stil. We kunnen niet beter wonen.” 
Agnes: ”We wonen overal dicht bij: een apotheker, een 
beenhouwer, de bakker, de Spar… Ik heb een dochter 
en een kleindochter. Yana is nu 12 jaar en gaat naar 
Sint-Maarten. Ze is hier veel. Met haar heb ik veel uren 
doorgebracht in de speeltuin van het parkje. Daar komen 
veel kinderen spelen. Toen het pleintje er nog niet was 
ging ik met haar naar het speeltuintje van Briels.” 
François: “Zelf heb ik geen kinderen maar Yana is onze 
oogappel. Jaarlijks reden we tot 3 maal toe naar Center 
Parcs om er te zwemmen.” 

Agnes: “Ik los veel kruiswoordraadsels op en doe het 
huishouden.” 
François: “Ik ga al vele jaren kijken naar Svelta. Die 
spelen goed. Ook voor hun vrouwenploeg supporter ik. 
Die doen het ook heel goed. Op het laatste mosselfeest 
van Svelta waren ruim 1000 inschrijvingen. Ik heb zelf 
ook nog gespeeld bij Wilrijk in 1ste provinciale. Ik was 
doelman. We hadden telkens 2000 supporters. Vroeger 
ging ik elke zondag kaarten in café Svelta. Nu doe ik dat 
op Hoog Kallo in café Polderzicht. Hier op de hoek met de 
Kalishoekstraat was vroeger café Miguet en later kwam 
daar fietsenmaker Raymond Neels. Ik hou wel een oogje 
in ’t zeil op het speelpleintje en de parking voor ons deur. 
Vanuit het raam heb ik een prachtig uitzicht. Laatst zag 
ik een grote rat op het speelplein en ik heb de diensten 
in Beveren verwittigd. Die zijn heel snel gekomen. Als we 
uit onze garage komen en het straatje moeten kruisen 
naar de parking is dat wel gevaarlijk. Een spiegel zou veel 
helpen.“
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Levensloop
In 1985 startte dokter Gordi Klatt, een darmspecialist in 
Washington USA een sponsorloop om geld op te halen 
voor de Amerikaanse Cancer Society: “Levensloop” 
was geboren. Het initiatief kreeg wereldwijd 
navolging, uiteindelijk ook tot in Beveren waar het 
voor de “Stichting tegen kanker”voor de derde keer 
georganiseerd wordt om en op het atletiekplein.
De foto’s tonen beelden van dit  jaar. Het enthousiasme 
straalt er vanaf. Geen wonder, het is een warm 
georganiseerd evenement dat betrokkenheid voedt en 
een soort blije, dragende energie oproept: “wij samen”. 
Dus is er aandacht voor wie zich schrap moet zetten 
om te genezen, een boodschap als: “wij lopen naast 
je, je ploetert niet alleen.” En de erkenning dat 
kankerpatiënten strijders zijn, verwikkeld in een 
gevecht dat moed vergt en dat men dat ziet en erkent. 
Levensloop is “HUN DAG”. Zij worden onthaald in de 
wellnesstent voor een verwenbeurt naar keuze: het zijn 
de VIP’s van het veld. (In deze laatste editie waren ze met 
229)
De lopers en de stappers (dit jaar meer dan 6400) 
doen hun deel van het werk. Zij verzamelen fondsen, 
zeker, maar zij dragen ook mee het feest. Zoals 
de creatievelingen die het organiseren, tentjes 
opslaan, marktje maken, muziek uit de boxen: je ziet 
de muzikanten op de foto, zij worden gevolgd en 
voorafgegaan door andere stemmen, andere acts: VRIJ 
PODIUM op de wei. De beloning komt op het eind als 
de opbrengst wordt meegedeeld bij het afsluiten van de 
actie (dit jaar 232000 euro).

Avond en nacht, want er wordt 24 uur aan één stuk 
gestapt of gelopen, avond en nacht worden ingetogen. 
En met honderden, zo niet duizenden lichten wordt 
duisternis doorbroken.
De kaarsen markeren het hele parcours. Jonge mensen 
uit de jeugdbewegingen staken ze aan. Je kon ze 
bestellen ten voordele van de actie en een boodschap 
neerschrijven op het papieren omhulsel. Een boodschap 
aan de ruimte toevertrouwd, anoniem of niet. Dit jaar 
waren de vlammetjes eerder onrustig: ze moesten in de 
nachtelijke uren ook slecht weer doorstaan.  
Mensen hebben elkaar veel te zeggen maar ze doen het 
niet altijd. Hier komen de dingen naar boven die meestal 
wel gedacht en gevoeld maar niet meegedeeld worden: 
wat een ander voor je betekent, hoe blij je bent dat hij of 
zij gewonnen heeft van de ziekte en er nog is, met welke 
zachte piëteit je terugdenkt aan die ene die je moest 
loslaten in de nacht... de talloze manieren van afscheid 
nemen, ook dat is “levensloop”...
Een feest van het hart uit de gedrevenheid van een hart 
ontstaan.
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Landbouwer zijn in een verstedelijkte gemeente als Melsele: je moet er de moed op 
hebben. Toch zijn er nog een aantal enthousiaste jonge boeren, die op hun manier hun 
bedrijf proberen te handhaven en rendabel te houden.
Al zeven jaar runnen Pieter Maes en zijn vrouw Evelien Pauwels een melkveebedrijf 
op Hof ter Beke, de ouderlijke boerderij van Pieter in de Beekmolenstraat. Onlangs 
werden ze genomineerd voor de Bioveiligheidsaward van de Dierengezondheidszorg 
Vlaanderen. De gelegenheid voor een bezoekje.

Familiebedrijf?
Pieter volgde zeven jaar landbouwschool in Sint-Niklaas. Evelien is verpleegster en 
werkt halftijds in de campus Sint-Anna van AZ Nikolaas. 
Het bedrijf van Pieter en Evelien telt een 150 koeien, waarvan er 70 al melk geven. 
Pieter: “Wij zijn een LV, dat wil zeggen een landbouwvennootschap. Daarin zitten 
ook mijn ouders met hun varkensbedrijf, en mijn broer die naast zijn job ook nog aan 
akkerbouw doet. Ieder heeft zijn eigen specialiteit, alle inkomsten gaan in één pot en 
van daaruit keren we ons een loon uit.“
Is dit een rendabel bedrijf? Zouden jullie alleen van het bedrijf kunnen leven?
“Rendabel wel, maar toch is het moeilijk. Als jonge boer alleen opstarten is onmogelijk: 
de kosten zijn veel te hoog, en de prijzen die je voor de producten krijgt, te laag. Het 
gaat alleen als je je geleidelijk aan kan inkopen in het bedrijf van je ouders. Het is niet 
altijd eenvoudig, die verschillende generaties: ieder heeft zijn eigen manier van werken, 
maar het lukt wel. En Evelien werkt erbij, dat maakt het ook beter doenbaar.
Weet je hoeveel melkveebedrijven er nog zijn in Melsele?
Pieter en Evelien gaan aan het opsommen. Ze komen toch aan een tiental bedrijven. 
Daarvan zijn er enkele uitsluitend melkveebedrijf, de andere zijn gemengde bedrijven. 
Zijn er nog melkquota?
Neen die zijn sinds 2015 afgeschaft. Er is nu wel de NER, waar je moet mee rekening 
houden, de nutriëntenemissierechten. Je moet voldoende land hebben om de mest die 
je bedrijf produceert te kunnen verspreiden. 
Hoe zie je de toekomst?
Pieter: “Voortdoen zoals we bezig zijn. Al zouden de prijzen wel hoger mogen zijn. Van 
boeren word je echt niet rijk. Ik begin ’s morgens om 5 uur, en ben om 20u nog bezig. 
En dan moet ik er nog dikwijls ’s nachts uit als er een koe moet kalven. Deze nacht was 
het nog prijs. Het werd zo laat, dat ik maar ben opgebleven. Ik voel het nu wel.(lacht).
Evelien: “Je mag echt de uren niet tellen, want dan begin je er beter niet aan.”
Dan moet je wel echt een idealist zijn?
Pieter: “Ik doe dit heel graag, ik ben mijn eigen baas. Ik ben altijd thuis, dat is ook 
plezant als je kinderen hebt. Dat is onze luxe. 
Evelien: “Elke avond als Pieter gaat melken, en ik de kalveren ga voeren, gaan de 
kinderen mee. Zo zijn ze buiten en betrokken bij het bedrijf. Al gaan ze ook al eens bij 
hun overgrootmoeder; Lea De Kerf; naar tv kijken.”
Doen jullie nog extra activiteiten?
“We zijn nu gestart met het ontvangen van klassen, dat is in ’t kader van de actie 
melk4kids van de Vlam: het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Er zijn al 
enkele klassen geweest, onder andere van PiusX uit Antwerpen, en we verwachten er 
nog heel wat. 
Stem voor Pieter en Evelien!
Het bedrijf van Pieter en Evelien is genomineerd voor de Bioveiligheidsaward van 
Dierengezondheidszorg Vlaanderen (kortweg DGZ) . Dat is een vereniging zonder 
winstoogmerk van en voor veehouders, die ijveren om met gezonde dieren op 
duurzame manier veilig voedsel te produceren.
Pieter en Evelien: “Wij proberen zo weinig mogelijk antibiotica te gebruiken, en verder 
heel veel zorg te besteden aan hygiëne. Zo worden de roosters in de stallen driemaal 
per dag gereinigd en de ligboxen bijgevuld. Op de wei hebben de dieren geen contact 
met dieren van een ander bedrijf. Dat is allemaal belangrijk om verspreiding van 
besmettelijke ziekten tegen te gaan. We werken ook goed samen met de dierenarts.“
Meer uitleg vind je op de website www.mijnmaniervanwerken.be . Daar kan je tot 15 
november stemmen op het bedrijf van Pieter en Katrien. Wij wensen hen veel succes! 

    Pieter en Evelien, jonge melkveeboeren 
genomineerd voor belangrijke landbouwprijs

‘Gij zult sterven, ja!’ klinkt het. En ‘verlos ons van de kluisters waarin onze ziel 
gevangen zit, gij smeerbuik!’. Het zijn gezegden die staan geschreven in de brochure 
van het wagenspel ‘Esbatement van den appelboom’ uit 1965. Een klucht die door 
toneelspelende ‘Meilseneirs’ na zevenendertig jaar in openlucht opnieuw werd 
opgevoerd. 
De oorspronkelijke spelers die op de dorpsfeesten van 1980 ook een rol hadden (en 
nadien zelfs op ‘tour’ gingen in Hamburg), geven met vers jong geweld het beste van 
zichzelf. De bomen en lucht van Zakdam doen dienst als decor. De zon gaat onder, alles 
waait en fluit tussen het toneelspel door. Tweehonderd toehoorders genieten muisstil 
van dit spektakel, de afsluiter van een wandeltocht Happen en Stappen. Er wordt 
gesidderd bij de donder als Onze Lieve Heer verschijnt en Bengaals vuur De Duivel 
begeleidt. Er wordt genietend gelachen alsof dit een charmant dessert betreft dat 
geproefd en zeer gesmaakt wordt. Een beetje exclusief, nostalgisch, volks, maar ‘af’. Een 
kijkspel op kleine schaal waar regisseur en speler trots op mag zijn (en dat na amper 
tien repetities!). 
Spelers 1980: Chris Smet, Guido Van Hove, Mylène Van Der Aa, Guido Van Leuvenhage, 
Sonja Melis, Annemie Cant, Michel De Sorte, Ann Weekers, Leen Hemelaer, Paul Melis, 
Luc Cappaert. Regie Marcel Van Der Aa.
Spelers 2017: Maarten Pijl, Matthijs Melis, Anneke Buytaert, Wilfried De Schepper, 
Annemie Cant, Georges Braem, Guido Van Leuvenhage, Leen Hemelaer, Paul Melis, 
Sonja Melis. Regie Michel De Sorte.
We hopen op een vervolg!

Wagenspel ‘Esbatement van 
den appelboom’  
(mei 2017 en september 2017)

Wagenspel met foto’s van de opvoering dit jaar (boven) en een foto  met 
spelers uit 1980 (onder). Op het podium van 1980 herken je  Guido Van 
Hove, Guido Van Leuvenhage, Ann Weekers, Michel De Sorte en Luc 
Cappaert
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In de lens

’t Is al een tijd geleden dat  ‘in de lens’ nog eens 
verscheen in Bombardon. Mensen kijken in de 
lens van de camera. Ze worden heel even  uit hun 
normale doen weggehaald, maar ze weten  dat ze 
hiermee vereeuwigd worden in de dorpsgazet van 
Melsele. 

Keken dit keer mee in de lens:

1 Gunther Hiel, Mireille Baele en Karine 
Heyndrickx

2 Meester Roel en meester Bryan van de Vrije 
Lagere School OLVG

3 Ludo Claessens en Karel De Meulenaere

4 Fanny Van de Vyver en Marc Mestdagh

5 Familie Karel  en Mieke Vandermeulen-
Lambers

6 Dorpsburgemeester Koen Maes met ex-
burgemeesters Ann Staut en Els Cools

                                                (foto’s in kader van Ann Staut)

Het parochieblad in Melsele
’t Parochieblad verscheen vorige eeuw bijna in elke  Melseelse brievenbus. Dat 
kon tellen. Iedereen (of toch bijna) wist zich katholiek en ging ’s zondags naar 
de mis. Het parochieleven van Melsele en het gelovig leven in heel de westerse 
samenleving is duidelijk veranderd. Toch ontvangen zo’n 500 mensen in Melsele 
nog wekelijks het parochieblad. Dit weekblad speelt immers een belangrijke rol voor 
hun geloofsleven. Zij abonneren zich voor de prijs van 37 euro. Wie dat wenst kan 
het bedrag overschrijven op rekening nummer BE18 7785 9720 0965 Parochieblad 
Melsele met de mededeling ‘abonnement 2018’. Je kan het parochieblad ook gaan 
betalen op het parochiesecretariaat, Dambrugstraat 3A, 9120 Melsele. Dit liefst voor 
1 december, zodat de administratie vlot en tijdig kan verlopen. Het secretariaat in de 
Dambrugstraat is open op dinsdag, donderdag en zaterdag van 9.30u tot 11u. 

IN MEMORIAM JOZEF BAUKELAND (1928-2017)
Jozef Baukeland werd in Melsele onder grote belangstelling begraven. Jef heeft zijn 
stempel op de samenleving gedrukt. Uit de boodschap die zijn kinderen uitspraken 
tijdens de begrafenisdienst putten we enkele fragmenten die hem typeren als mens 
in hetgeen hij gedaan heeft voor de gemeenschap. “Hij had een formidabel geheugen 
en een groot inzicht in mensen en structuren en de gave van het woord. Die talenten 
gaven hem de mogelijkheid zich verder te ontplooien. Hij was maatschappelijk 
bewogen, diep christelijk en hij wilde het groter geheel dienen: zijn gemeente, zijn 
sociale  en  agrarische  verenigingen.“   Hij filosofeerde graag over kleine en grote 
levensvragen. Hij richtte in Beveren de Boerenmarkt op waar plaatselijke telers hun 
producten kwijt konden. Van producent rechtstreeks naar de verbruiker. Ook in Melsele 
nam hij dit initiatief met een zaterdagmarkt. Dit kende spijtig niet het succes waarop 
gehoopt werd. Zijn troetelkind was Ibogem. Hij was er vele jaren voorzitter. Hij maakte 
hier ook de overgang mee van verbrandingsoven naar recyclagepark en kringwinkel. 
Hij was vele jaren voorzitter van de Gezinsbond en tot zijn overlijden voorzitter 
van de Landelijke Senioren. Jozef bezat een wijs boerenverstand en samen met zijn 
vriendelijkheid en zijn positief denken maakte hem  dat geliefd bij vele mensen. Melsele 
verliest in Jef een wijs en inspirerend mens. 

Nog een laatste keer genieten in de zon in het dorpspark. 
Voorbij de mooie zomer. Maar kijk, daar is de herfst! 
Gelukkig maar. De overeenkomst tussen de seizoenen van het jaar en de ‘seizoenen’ van het menselijk 

leven, is voor de poëzie altijd al een bijzonder geliefd thema geweest. De beschreven 
herfst, wellicht het meest melancholische seizoen, kan een aanzet zijn tot het mijmeren 
over vergankelijkheid maar kan ook zo mooi weerspiegeld worden in de kleurige volheid 
van de natuur. 

Geniet mee van het gedicht ‘herfst’ dat deze gedachten zo mooi beschrijft, met een 
tikkeltje melancholie op wat nog komen zal… 
Het gedicht dateert van 1942, de herfstperiode van de dichter.

Herfst

Herfst. Reeds voelden we hem komen
in de wind van augustus, 
in de regens van september
striemend en huilend,
en een huivering trok door de aarde
die nu naakt en triest,
een verwarde zon opvangt.
Nu verstrijkt en verdwijnt
in deze herfst, die voortschrijdt
met onuitsprekelijke traagheid,
de beste tijd van ons leven,
en langdurig zegt hij ons vaarwel.

Vincenzo Cardarelli

Gevleugeld
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Een maand is rap voorbij, de tijd vliegt. Dat is zo voor wie werkt of 
een boeiend leven kent. Voor mensen die moeten rijden en omzien 
en financieel blijven tellen en rekenen hoe ze een maand rond 
krijgen, duurt die te lang. Dikwijls is er nog een stuk maand over 
terwijl de centen op zijn. Zij halen de eindmeet niet. Dat is zo voor 1 
op 7 Belgen. Hun inkomen is te klein, de kosten zijn te groot. Steeds 
meer mensen, ook hier bij ons, verglijden langzaam in de armoede. 
Meestal is die verdoken. De vrijwilligersorganisatie Welzijnszorg, 
samen tegen armoede, roept de regering op om werk te maken 
van een leefbaar inkomen want de leeflonen liggen in Vlaanderen 
nog altijd een stuk onder de Europese armoedegrens. Welzijnszorg 
vraagt hiervoor onze steun.
Elke actie tegen armoede telt!
KWB en de werkgroep Welzijnszorg, zetten elk jaar hun schouders 
onder de actie ‘Soep op de stoep’. In de winter smaakt een 
kommetje soep dubbel want soep brengt gezelligheid en staat 
symbool voor warmte en een huiselijke sfeer. Dat is wat we 
graag aan iedereen wensen. Op zondag 3 december worden de 
soepkraampjes weer opgesteld aan de Melseelse bakkers. Daar 
wordt pompoensoep aangeboden in dozen van een liter, die ook ter 
plaatse kan geproefd worden. De opbrengst hiervan gaat naar de 
campagne Samen tegen armoede. Vele kleintjes maken één groot. 
Met de opbrengst van de vele initiatieven tegen armoede, steunt 
Welzijnszorg verschillende kleinschalige plaatselijke welzijnsschakels. 
Tarara en B-asiel zijn hier bij ons actief als welzijnsschakel. 
De laatste jaren groeide vooral B-asiel, voor mensen in nood, uit 
tot een actieve partner in armoedebestrijding en de werking wordt 
stilaan ruimer bekend. De Brug, de kruidenierswinkel van B-asiel 
wordt druk bezocht door gezinnen die hiervoor in aanmerking 
komen en die maandelijks levensmiddelen kunnen afhalen. Die 
producten komen van voedseloverschotten van de Europese Unie, 
van de veiling en van de grootwarenhuizen en winkels in de regio. 
Wie meer wil vernemen over de werking van B-asiel kan een kijkje 
komen nemen in De Brug en kennismaken met de werking. Men kan 
niet zomaar binnenlopen, B-asiel wil de privacy van de Brugklanten 
beschermen. Maar op dinsdag 19 december in de namiddag start 
er om 14u een rondleiding met inleiding in De Brug, Pareinlaan, 1, 
Beveren. Inschrijven is belangrijk, eenopzeven@yahoo.cm of via 
03/775 33 67. Iedereen kan hierop intekenen.
Voor wie meer wil weten: www.samentegenarmoede.be en google: 
De Brug B-asiel
Voor wie graag een pot pompoensoep wil koken voor Soep op de 
stoep van 3 december, kan een seintje geven aan  
janssens_walter@fulladsl.be of 03/775 16 61

WELZIJNSZORG
1op 7 haalt de meet niet

Collegezittingen 
gemeente Beveren
28 augustus
- Er wordt een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan de 
school Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland. In de Sint-Elisabethstraat 
wordt de lagere school uitgebreid met 2 klassen.
- Melsele krijgt twee nieuwe straatnamen. In het tweede project 
in Meersen Zuid aan de Alexander Farnèselaan kregen we al een 
Willem van Oranjelaan en Geuzenlaan. Nu komen daar nog de 
Eedverbondlaan en Hertogin Margarethalaan bij.

4 september
- Het fietspad langs het spoor tussen het station van Beveren en de 
grens met Zwijndrecht, via Melsele, is toegewezen aan Aannemingen 
De Witte BVBA uit Maldegem voor een bedrag van 1.135.578 euro.

De gemeenteraad
26 september
- In de vorige editie van Bombardon konden jullie lezen dat heel 
wat tuinen als jachtgebied zijn ingekleurd. Ook de sportzone 
bleek aangeduid. Groen-sp.a raadslid Stijn De Munck vroeg en 
verkreeg de schrapping van alle gemeentelijke eigendommen. Het 
gemeentebestuur zal ook haar burgers informeren hoe ze tot een 
schrapping van hun eigen tuin kunnen overgaan.

De maanden november en december worden het erg druk voor Jan 
Holvoet. Hij bezorgde ons een overzicht.
-De vereniging De Vlaamse Kerststallenvrienden doet opnieuw de 
aanvraag binnen bij de Vlaamse Gemeenschap om de kerststal als 
immaterieel erfgoed te laten erkennen. 
-Jan start een actie met bestellingen voor zijn boek ‘Het feest van 
Kerstmis’.
-In Melsele worden mooie, herkenbare kerstkaarten verkocht met 
aquarellen van Jean Humblet. (1 euro voor 4 kaarten) ten voordele 
van de kerststallenwandelroutes in Melsele. Deze zijn verkrijgbaar 
in de Boomgaardstraat 2 en bij verschillende handelaars. Ze worden 
ook verkocht tijdens de kerstmarkt van 17 december. (zie één van de 
afbeeldingen hierboven)
-De Vlaamse Kerststallenvrienden verlengen de kerstkaartenactie 
‘Vlaanderen laat zien dat de kerststal nog leeft’. Vanaf half 
december tot einde van het jaar is er een rondgang van Jan met zijn 
kerstkaartenverzameling in de rusthuizen van Beveren.
-Jan neemt deel aan de kerstmarkt in Melsele met kerstbeeldjes uit 
verschillende landen: ‘De Wereld rond’.
-Op 30 december zijn er de Melseelse kerstwandelingen.
-Vanaf 6 december tot 6 januari kan men vrij wandelen langs 
kerststallen in Zwijndrecht met een uitgestippelde route, vertrek aan 
café De Smoutpot.
-En volgens Jan zijn er drie rare ‘tiesten’ onderweg naar één van de 
kerststallen op ‘t Wit Zand.
-Op de Halve Maan komt een nieuwe kerststal op het water.
-De stal van Paul Haentjens in de Appelstraat verlaat zijn stek na 20 
jaar en verhuist naar de overzijde van de straat bij Jef Van Moer. Met 
dank aan Paul voor zijn jaren inzet!
-Het is wellicht ook het laatste jaar dat de kerststal bij Juliën De Dijcker 
in de Mispellaan 15 er komt. 
-En wie op zoek is naar een kerststalletje voor onder de boom kan 
eens komen kijken bij Jan thuis in de Boomgaardstraat of tijdens de 
kerstmarkt in de kerk bij de stand van de kerstbeeldjes.

JAN HOLVOET LAAT AL IN ZIJN 
(KERST)KAARTEN KIJKEN VOOR 
KERSTMIS 2017

GUIDO VAN HOVE, KAMPIOEN!

Guido Van Hove won met zijn ploeg het intersectionair 
schutterskampioenschap 2017 in Aartrijke in West-Vlaanderen op de 
liggende wip. Proficiat Guido!

CHIRO SINT-GEROLF 
De jaarlijkse Streekbierenavond 
van Chiro Sint-Gerolf Melsele is er 
weer! 
Datum: zaterdag 25 november 
vanaf 20 u. 
Plaats: Lokaal Chirojongens, ’t Wit 
Zand. 
Je kan komen genieten van lokale 
bierkes aan het lokaal, naast de 
sporthal ‘t Wit Zand. Ondertussen 
word je vergezeld door de band 
Derailed, een jonge startende 
coverband met één van de 
bandleden de enige echte leider 
Smet. Daarna akoestische blues 
met Gentse roots van de band 
Bluebird. Ook zijn er verschillende 
vuurtjes aanwezig om iedereen 
lekker warm te houden. Dit jaar 
zijn de kerels weer van de partij, zij 
zorgen voor een warme hap bij de 
lekkere bierkes. 
Iedereen welkom!

Agenda

MELBA
Toneelvereniging MELBA (Melseels 
Bijzonder Amateurtoneel) heeft 
vanaf nu een eigen stek. Zij neemt 
haar intrek in het oude KLJ-lokaal 
in het gebouw van Djem. Er 
wordt momenteel hard gewerkt 
om er een gezellig repetitie- en 
vergaderlokaal van te maken. Af 
en toe zal er een minivoorstelling 
gebracht worden. Mini omdat de 
plaatsen beperkt zijn natuurlijk.
‘Zaterdag 16 december 2017 willen 
wij ons lokaal officieel openen 
met een vertelling, gebracht 
door Roger Puynen en Jozef De 
Witte. ‘De vierde koning’, een 
verhaal van Gerard Walschap, is 
een parabelachtige vertelling die 
volledig past in de kerstsfeer’, weet 
Ria Puynen van MELBA te vertellen. 
‘Wie graag komt luisteren en een 
gezellige avond wil doorbrengen in 
ons nieuwe lokaal kan alvast een 
plaats reserveren’.
Zaterdag 16 december 2017 om 
20.00 uur
Lokaal MELBA Dambrugstraat 5 te 
Melsele (in het gebouw van Djem)
Kaarten 5 euro 
Reserveren en afhalen bij Ria 
Puynen, Brielstraat 13, 9120 
Melsele (riapuynen@hotmail.com)

JEUGDHUIS 
DJEM GAAT OP 
WEEKEIND 
Samen trekken ze op avontuur voor 
een weekend dolle pret. 
Het thema van dit jaar is ‘DE 
GEMEENTE’.
Wanneer? 17, 18 en 19 november
De deelnemers vertrekken ‘s 
vrijdags aan Jeugdhuis Djem om 
19u30. Daar vertrekken ze met z’n 
allen richting Peer. Inlichtingen in 
het jeugdhuis.

HERDENKING 
WAPENSTILSTAND 
1918
Het gemeentebestuur Beveren, 
AXIS-vredesgenootschap Beveren 
en N.S.B. afdeling Beveren nodigen 
u uit tot het bijwonen van de 
herdenkingsplechtigheid van 
Wapenstilstand 1918 op zaterdag 
11 november in Melsele. 
Programma: 10 uur: 
eucharistieviering in de Sint-
Martinuskerk, Beveren. 
11.30u.: samenkomst aan de 
kerk O.-L.-Vrouw Hemelvaart 
Melsele met optocht naar het 
oorlogsmonument. 11.40u.: 
plechtigheid aan het monument 
van Melsele.
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CUE PRODUCTIONS 
VZW PRESENTEERT 
“PARLE MOI 
D’AMOUR”
Een verhaal dat van u of uw buren 
zou kunnen zijn.
Middernacht! Het uur van de 
waarheid! Het uur dat “hij” en 
“zij” kiezen om hun rekeningen 
af te lossen. Deze afhandeling is 
explosief voor het koppel, maar 
onweerstaanbaar grappig voor het 
publiek. Letterlijk alle frustraties 
komen boven in een orkaan van 
verbaal geweld. Alles wordt tot op 
het bot uitgebeend: de opvoeding 
van de kinderen, hun seksleven, 
de schoonouders, hun ambities, 
haar plastische chirurgie, zijn 
hypochondrie, jaloezie …
Vrijdag 15 december om 20u
Zaterdag 16 december om 20u
Locatie: De Schuur, 
Hennenneststraat 2 te Melsele
Kaarten aan €15 te verkrijgen bij 
café De Repliek of door vooraf te 
storten op rek.nr. BE97 7360 3901 
1949 van Cue Productions vzw 
Vermeld zeker de datum van de 
voorstelling en aantal personen.
Je kaarten zullen dan klaarliggen 
aan de kassa.
info@cueproductions.be of 
0477/372782

Op zoek naar een eerlijk en origineel cadeautje voor de kerst- of 
nieuwjaarsdagen? Op zaterdag 9 en zondag 10 december kan je weer  
proeven van een zuiderse sfeer in de kapel van OC Boerenpoort te 
Melsele. Wie een cadeau zoekt voor een lekkerbek, heeft gegarandeerd 
succes met diverse chocoladeproducten, waaronder pralines, 
zeevruchten, truffels, en de ‘noussine’, een wereldwinkelspecialiteit, is 
terug van weggeweest!
Het aanbod eerlijke producten uit het Zuiden wordt ieder jaar groter. 
De wereldwinkel biedt een ruim assortiment van dagelijkse producten 
zoals koffie, thee, honing, wijnen. Voor het eindejaar, wordt het aanbod 
aangevuld met leuke cadeautjes, juwelen, boeken, kalenders, kaartjes, 
agenda’s, geschenkpakketten, pralines…Allemaal te zien, te voelen en te 
proeven!
Het vrijwilligersteam staat steeds klaar om te helpen bij je keuze. En jij 
geeft tevens de producenten uit het Zuiden een reden om te feesten!
Voor de wijnliefhebber wachten er de lekkere wijnen in diverse 
prijsklassen Tevens zijn er verschillende wijnduo’s in promotie, verpakt 
in een mooie doos. Op de wijnstand kan je gratis wijn naar keuze 
proeven, en dit steeds met deskundig advies erbij. 
Kan je zelf niet zo goed kiezen? Geen nood, dan geef je gewoon een 
Oxfam Cadeaubon van 5, 15 of 25 euro cadeau, verpakt in een mooi 
hoesje!
Alle geschenken krijgen op de inpakstand gratis een feestelijk kleedje, 
en terwijl je op de pakjes wacht, kan je een bezoek brengen aan 
de cafetaria in de bijkapel, waar eerlijke lekkernijen en dranken 
aangeboden worden. Ook dit jaar zijn er de pannenkoeken, die je 
geproefd moet hebben!
De cadeaudagen  vormen voor de werking van de wereldwinkel het 
hoogtepunt en vragen een grote inzet van alle vrijwilligers. Deze ploeg 
doet er alles aan om van elke klant een tevreden klant te maken. Zin om 
ook deel uit te maken van de vrijwilligersploeg? Graag, laat het weten!

Bond Zonder Naam heeft al vele jaren een vaste stek op de 
cadeaudagen. Naast BzN biedt ook ’t Vlot mooie geschenkartikelen aan. 
‘t Vlot is een organisatie die projecten steunt in Afrika en Mongolië. 
De cadeaudagen van Wereldwinkel Melsele, 
Kapel OC Boerenpoort, St.-Elisabethstr. 31A,  zaterdag 9 en zondag 10 
december van 10 tot 17.30u.

Ook na deze cadeaudagen liggen in de wereldwinkel steeds leuke 
cadeauvoorstellen klaar: Dambrugstraat 3, Melsele, open woensdag van 
9.30 tot 12.30u en van 13.30 tot 16.30u, vrijdag van 14.30 tot 17.30u en 
zaterdag van 9.30 tot 12.30 u. 
Je kan wereldwinkel Melsele volgen op facebook:  
https://www.facebook.com/wereldwinkel.melsele

(H)EERLIJKE CADEAUDAGEN!

AMNESTY 
INTERNATIONAL 
NODIGT UIT
Op zaterdag 2 december 2017 
geeft Amnesty International het 
startschot van haar jaarlijkse, 
wereldwijde Schrijfmarathon. 
De deuren van de Karel de Grote 
Hogeschool aan de Groenplaats in 
Antwerpen staan wagenwijd open.  
Van 10u ’s ochtends tot 22u ’s 
avonds verwacht A.I.  honderden 
mensen om samen brieven te 
schrijven voor tien mensen of 
groepen die het slachtoffer zijn 
van mensenrechtenschendingen. 
Je kan de ganse dag genieten 
van heerlijke live-muziek. Onder 
andere Axl Peleman, Tom Kestens, 
Tine Reymer en Tiny Legs Tim 
bevestigden hun aanwezigheid.  

Al wie geboren is in 1952 kreeg een uitnodiging om te komen feesten 
op haar/zijn 65ste jaargang. Ze waren met velen. Proficiat! (met dank 
aan Jan Holvoet voor de foto)

65 jarigen feesten in Melsele

Heb je een eigen tuin? Wil je graag meer natuur in Melsele?
Doe dan mee aan de Boomplantactie van Natuurpunt 

Natuurpuntwaasland organiseert op 24 november 2017 zijn 
jaarlijkse  boomplantactie. Het plantgoed in het aanbod is voor elk 
wat wils: hagen, struiken, bosgoed, maar ook bessenstruiken en 
fruitbomen in halfstam en hoogstam. Alle planten zijn streekeigen 
soorten die hier goed gedijen en een ecologische meerwaarde 
betekenen voor je tuin. Vooral vogels, vlinders en bijen zullen dit 
zeker waarderen. De aangeboden fruitbomen en bessenstruiken 
garanderen je bovendien een jaarlijkse oogst. En wat is er heerlijker 
dan een appel, peer, pruim, noot, perzik, druif of bes uit eigen tuin?
Het plantgoed wordt verkocht aan scherpe prijzen. Bovendien 
wordt het gratis thuis geleverd ongeacht de hoeveelheid. De 
opbrengst van deze boomplantactie gaat naar natuurbescherming 
in eigen streek.
Je vindt het online-bestelformulier op  www.natuurpuntwaasland.
be   (klik op “help de natuur”, klik vervolgens op “boomplantactie”). 
Bestellen voor vrijdag 10  november. 
De gratis thuislevering gebeurt op vrijdagnamiddag 24 november of 
op zaterdagvoormiddag 25 november.  
Zelf de planten ophalen kan ook, op 24 november van 10 tot 
13uur in Hof ter Saksen mits vermelding op het bestelformulier. 
Graag meer informatie? info@natuurpuntwaasland.be of telefoon 
03/722.15.37 tijdens kantooruren of Jerome de Bock telefoon 
03/775.97.47 alle dagen van 19 tot 21 uur.

DOE MEE AAN DE  

BOOMPLANTACTIE 

VAN NATUURPUNT

Ooievaars overnachten boven drukke E17
Petrus en Lieve De Cock-Heyrman van den Es, zagen 
midden oktober ooievaars rusten op de verlichtingspalen 
van de E17. Ze namen enkele foto’s en zoon Maarten 
vond in een artikel van Natuurpunt meer uitleg over dit 
fenomeen. 
“Dat trekvogels naast natuurlijke, ook menselijke 
landschapselementen volgen wisten we al langer, maar 
ooievaars illustreren dat sprekend. Zo herkennen we 
in de verspreidingskaart met ooievaarwaarnemingen 
netjes onze grote verkeersaders. Niet echt verwonderlijk: 
groepen ooievaars overnachten zeer graag op de 
verlichtingspalen van autostrades (...) Verlichtingspalen 
zijn ideaal vanwege het goede overzicht maar vooral 
omwille van de veiligheid, geen enkele predator 
(natuurlijke vijand red.) kan erbij. Garantie voor een 
goede nachtrust… als het niet waait.”
Ondertussen zullen deze exemplaren al een heel einde 
verder naar het zuiden getrokken zijn.

KERSTMARKT 
MELSELE
De jaarlijkse Kerstmarkt in 
Melsele heeft plaats op zondag 17 
december van 14 tot 18 uur op het 
Kerkplein

Niet de bestemming, maar de 
weg is het doel

CM WANDELT EN 
INFORMEERT OVER 
FIJN STOF
Een uurtje wandelen. 
Zondag 12 november, met 
vertrek om 10 uur aan de 
Commissarishoeve, Gentstraat 
45, organiseert CM een 
gezondheidswandeling van 
ongeveer 5 km. Deelname is gratis 
en vooraf inschrijven hoeft niet. 
Info: Georges Van Limbergen, tel. 
0478 56 89 30. 
Fijn stof.
Woensdag 22 november om 
20 uur presenteert CM’s Café 
een info-avond over fijn stof en 
onze gezondheid. Spreker: Dirk 
Avonts. Plaats: zaal Olympia, 
Kruibekesteenweg 8. Deelname 
gratis, drankje inbegrepen. 
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Zoek de Bombardontegel
De tegel lag deze keer op een rustig plekje in de Kerkenhoek. Misschien iets te 
rustig want alleen Maria Schippers  en Annelies De Schepper raadden het juist. Een 
onschuldige hand duidde Maria aan als winnaar van een pakketje met aperitiefwijn en 
bijpassende hapjes van de Wereldwinkel.
En dan de nieuwe foto. Herken je dit?
Voor de winnaar van deze ronde voorzien we deze keer een voedzaam pakketje met 
basmatirijst, quinoa en noedels. Fijn voor wie graag experimenteert in de keuken. 
Antwoorden sturen naar bombardonmelsele@yahoo.com of in de brievenbus 
Kalishoekstraat 177.

Tienduzend

We moete miër bewegen, dasseed alleman. We zitten teveel en das slecht veur oonzen 
tikker , oons aders en oons stofwisseling. Dus spreek ik af om saumen de tienduzend 
stappen te gaun duun. Das een traject, nast binnendeur, nar Hof ter Saksen en trug. 
We vertrekken aun Ter Vesten. Tis de leisten zonnigen herfstag. Tlicht is speesjaul, 
een bitsjen miesterjeus. De zon schijnt en tis echt waarm veur den tijd van tjoar, 
vijventwintig grauden. Das niemer normaul. Mar ge ziet datte zon wa ziek ont woaren 
is. We stappen deur de dreef mee gule ou, dikke boëmen. Op de groond aun ulder 
wurtels, liggen de reuzachtige paddestulen, roë mee witte stipkes. Ze liggen omvaar, zijn 
ulderen beisten tijd gat. Mar ze vallen op. Het pad van de tienduzend stappen is goed 
augeduid. Balven aun de centrumschool. Doar augetop. Mee mijn jonge biënen zijkik 
de veurpost. Op een drafken liëp ik ies tot aun de lichten om te zien of doar e plakkaut 
staut. Niets te zien…, den d’n anderekant op, nar de vroegere parking van de kliniek. We 
keuneweer voërt. De weg slingert langs de schoenste padsjes, deur woënwijken (mee 
naumen woarvan dawwe nie wiesten dasse bestaun) en deur waddawij dammekes 
noemen mar nau ‘trage wegen’ zijn. Ik moet dringend nar de wc. Mar hier zijn giën 
bossen, hier niets as schoëne veurtuinen met vas geschore wiëirkes en giën levede ziel 
te bespeuren. Zag ik nau mar n’n akker of een sloët. Gelukkig hoërewe ne meins die 
aunt zaugen is. Hij kan oons elpen. Opgelucht keunewe weer varder. De boëme langs 
de weg verliezen ulder bloaren. In alle kleuren dwarreleze. Overal. Oons schaduw is 
lank, tlicht is fascinerend, echt speesjaul. Zeker in de bossen aun Hof ter Saksen. De 
weireld is schoën. De dreven liggen vol paddestulen, alle sorten: groëte, klane, eenkele, 
troskes, elfenbankskes. Paddestulen noemden de meinsen vroeger duvelsbroëd. Das te 
verstaun ache ziet woarasse grujen. Het riekt hier nar herfst. Awwe trug aun Ter Vesten 
kommen, tracterewe oons agen mee een dranksken. Das welverdiend, we zijn oek giën 
scharpscheten. ’t Terras zit vol meinsen die van de leiste zon genieten.

Twië dauge lauter gauwe trug op stap, tienduzend stappen, mar nau veur Levensloop. 
Ik stap veur mijn vereniging in de nacht, van twië tot vier. Wij moeten de vierentwintig 
uren roond mauken. Nau nie langs de bossen, mar op tatletiekplaan. Het middeplaan 
is verlicht, er is muziek en in de tentsjes troepen de meinsen saumen want tis beginne 
smusteren. Sommige zingen… D’r is ambiance. Oek ier is de weg goed augeduid. Deur 
de regen is er nie feel volk op pad. Ik stap en trek mijne neus op. Den elft van de weg 
is bedekt mee gehakselde takskes. Ik paas dat van cypressen en dennen is. Zaulig! De 
regen mokt die reuk nog miër los. Guul da pad is roondom verlicht met kieiskes. De 
miêste gaun uit van tnat. ’t Is beginne wautergieten. Ne stravve wind sleurdaun de 
populieren, en de bossen die links van de weg staun buigen gelek vlaggen. Veur mij 
stappen twië meinsen arem aun arem. Hij en zij. Zij ee seker blanen op eur voeten. Da 
ziede aun eure gank: punt komma, punt komma… mar die meinsen geven nie op. Achter 
drei roondes zijnek wauternat. Ik paas in mijn agen: stop ik of duuk voërt. Niet te seutig 
duun, voërtgaun. Strak zalt wel over gaun. Ik moet deenken aun die vechters tegen 
kanker. Veur die gaut da strak nog nie direct over… die moeten voërtduun dag en nacht. 
We duun der nog een roonde bij. Mar den liëpik ost gelijk alliën op de piest.Ik drup. 
In de teint van de klj gauk wa soep eten, in de kantien dreenkik ne koffie. Dertegen ist 
bekan over. Ik duun er nog twië roondes bij… mijn kliëren droëgen aun de mast. Om 
vier uur stap ik in den otto. ’t Is terug ne stille nacht.

Oonzen tikker: ons hart
Dammekes: voetweggetjes
Vas geschore wiëirkes: vers geschoren haagjes
Scharpscheet: gierig persoon
Smusteren: motregenen
Blanen: blaren
Seutig: flauw
Gelijk: helemaal
Ost: bijna
Droëgen aun de mast: drogen terwijl je ze draagt.

Ons Melseels dialect,  grappig en sappig

Allemaal mensen – 11 11 11 vraagt steun
Wie kent Jan Mulder niet, de sympathieke Nederlander die o.a. de 
voetbalwedstrijden van onze Rode Duivels becommentarieert en analyseert. Zo 
minzaam hij is, zo direct kan hij uit de hoek komen. Zo vertelde hij onlangs op tv: 
‘Ik word altijd zo warm en hartelijk ontvangen in Vlaanderen, maar wat zeiken 
jullie de laatste tijd toch over migranten en vluchtelingen, toon jullie warme 

aard. Wij zijn toch allemaal mensen onderweg naar een beter bestaan.’
Hiermee zit hij vlak in het hart van de komende campagne van 11 11 11 die jaarlijks de 
eerste helft van november wordt gevoerd. 
11 11 11 is een koepelorganisatie waarbij een 80-tal organisaties (o.a. Femma, Beweging.
net, CM, Oxfam, Chiro, Scouts, Pax Christi, Vormingplus en vele andere) mee hun schouders 
zetten onder een gezamenlijke actie. 
Dat dit jaar campagne gevoerd wordt over migratie en vluchtelingen is niet toevallig. De 
cijfers spreken voor zich. Er zijn wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor 
conflict en vervolging. Miljoenen anderen migreren omwille van armoede, toenemende 
ongelijkheid, klimaatverandering... De meesten worden massaal opgevangen in hun 
buurlanden die het vaak ook moeilijk hebben. 11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor 
duurzame verandering en vraagt een rechtvaardig migratiebeleid dat de grondoorzaken van 
migratie aanpakt, maar ook veilige en legale migratieroutes aanbiedt. Hoe meer mensen 
hier meedoen, hoe luider de stem om gehoord te worden.
De campagne schuift vier eisen naar voren:
- Pak de structurele oorzaken van migratie aan.
- Zorg voor veilige routes zodat vluchtelingen en migranten niet sterven.
- Behandel hen als volwaardige burgers eenmaal ze hier zijn.
- Praat op een eerlijke en correcte manier over migratie.
De folderhh      voor steun komt (kwam) bij jou in de bus, via de gemeentediensten. Met de 
steun die we aan 11 11 11 geven, kan de beweging naast de vragen aan onze politici, ook 
partners in de landen van het Zuiden steunen.
Op www.11.11.11.be vind je vele verhalen van vluchtelingen die vertellen waarom zij hun 
land verlaten.

foto Rudy en Mar Maes-Van Esbroeck

JIJ BENT ONVERGETELIJK
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