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Herabonneren voor 2018 kan

Beste lezer,
2018 is er. Tijd om opnieuw te abonneren voor de 
dorpskrant. Voor de komende jaargang vragen we 5 
euro. Klein beetje duurder. We willen in de loop van 
het jaar een nummer in kleur uitgeven: het 200ste 
nummer! Dat is nog slechts 2 nummers te gaan. 
Kleurendruk kost het dubbele van wit-zwart. Vandaar 
de prijsverhoging. De abonnees, buiten Melsele, die 
hun nummer toegestuurd krijgen met de post, betalen 
8 euro. Postt arieven zijn eerder duurder geworden. 
We hopen dat deze prijsverhoging geen belemmering 
zal zijn in je keuze voor de nieuwe jaargang. Trouw 
als alti jd, willen we je tweemaandelijks het nieuws 
uit Melsele bezorgen. We horen in ons dorp veel 
positi eve geluiden over onze krant en dat doet deugd. 
Heel veel dank om het vertrouwen. Is er in de loop 
van het jaar een adreswijziging, laat het dan weten en 
vermeld bij de abonnering duidelijk je naam en adres 
op de overschrijving of bij het cash betalen aan één 
van de medewerkers. Je vindt ze in de colofon op deze 
bladzijde.

Kerkenbeleid

Op 21 december werd de gemeenteraadscommissie 
kerkenbeleidsplan gehouden. De beslissing zal 
vallen op de gemeenteraad van 29/12. Geen enkele 
indicati e dat die stemming zal afwijken van hetgeen 
wordt voorgesteld, aangezien de meerderheid en 
het centraal kerkbestuur dit een jaar lang hebben 
onderzocht.
Voor Melsele betekent dit concreet dat er wordt 
gekozen voor “valorisati e beperkt in ti jd en 
nevengebruik”. Valorisati e betekent dat de kerk 
voorlopig behouden blijft  voor de eredienst. 
Nevengebruik houdt dan weer in dat de ruimte van 
het gebouw in afzonderlijke delen wordt ingedeeld. 
Een deel kan dienen voor de eredienst, het andere 
deel kan in overleg met het centraal kerkbestuur en 
het akkoord van het bisdom een andere bestemming 
krijgen.
Van alle kerken in Beveren wordt er slechts 1 
voorgesteld om te worden herbestemd en dus te 
worden ontwijd. Dat is de O.-L.-V. van Bijstand van 
Beveren in de Pastoor Steenssensstraat.
Lees op pag.3 over AFSCHEID. 
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Zo leeft de Poenjaardhoekstraat

Stand van zaken rond de 
glastuinbouwzone

De Ponjaardhoekstraat belichten zonder te praten over de 
geplande glastuinbouwzone kan niet. De straat grenst immers 
aan het gebied dat de provincie wil ontwikkelen. Het zicht op dit 
landbouwgebied zal onmiskenbaar veranderen: een muur van 
glas zal opduiken in de achtertuinen. 
Momenteel ligt het ganse plan voor een tweede keer bij de 
Raad van State. De buurtbewoners en het actiecomité hebben 
– nu wel met steun van het gemeentebestuur – opnieuw de 
vernietiging van de plannen gevraagd. Daar is nog geen 
uitspraak over gedaan. Nochtans ligt de aanvraag er al sinds 
januari 2017. Er wordt in spanning uitgekeken naar de uitspraak 
van de Raad van State.
Intussen gaat de provinciale ontwikkelingsmaatschappij van 
Oost-Vlaanderen een stapje verder. Nog zonder de uitspraak 
van de Raad van State te kennen, wil ze een onteigeningsplan 
laten goedkeuren. Het actiecomité met heel wat eigenaars 
dienden bezwaarschriften in. 

Paul en Julia De Belie-Vercauteren

Paul en Julia wonen sinds hun huwelijk in de 
Poenjaardhoekstraat. Paul bracht zijn jeugd door op de boerderij 
in de Priemstraat. Julia is afkomstig van Stekene. Haar vader was 
aannemer en heeft hun huis gebouwd. 
Paul: “We hebben huisnummer 1 ook al wonen we zowat in de 
helft van de straat. Dat komt omdat er in de straat slechts twee 
huizen stonden. De straat was jaren geleden maar voor de helft 
verhard. Er was zelfs geen waterleiding,ook geen gas maar wel 
elektriciteit. Het is een straatje met mensen op pensioenleeftijd. 
Julia: “Dat is hier echt ‘den buiten’. Soms denk ik nog wel eens 
aan mijn roots in Stekene. We woonden daar in de bossen. We 
hebben drie kinderen: Nancy, Davy en Stefan. Onze kinderen 
gingen hier naar de kleuterschool op de Poenjaard. Dat was 
gemakkelijk. Later waren de kleinkinderen veel bij ons.“ 
Paul: ”Wij gingen als kind in de winter te voet naar school. Als 
er sneeuw lag hielden we altijd een sneeuwbalgevecht tegen 
de kinderen van de familie Neels. Met de fiets reden we langs 

Louis en Betty Truyman-Van 
Bogaert

Louis en Betty wonen op de ouderlijke hof van Staf Van 
Bogaert in de Poenjaardhoekstraat. Louis komt uit de 
Gentstraat-Breestraat. 
Betty: “Ik heet eigenlijk Elisabeth maar dat is Betty geworden 
vanaf mijn lagere schooltijd al. Wij hebben twee kinderen 
Gerry en Kris en 5 kleinkinderen. Wij waren thuis met 6 
kinderen waarvan ik de jongste ben. Onze Gaston kent 
iedereen en daardoor zijn we geen onbekenden in Melsele. 
Ons vader was landbouwer en teelde ook aardbeien. Naar 
school gaan betekende drie kwartier te voet onderweg, door 
de Poenjaardwegel. Als het koren hoog stond maakten ze ons 
bang. Die schrik blijft er later inzitten. We zijn getrouwd in 1969.
Louis: “Onze straat was, naar de Fortstraat toe, niet verhard. 
Daar waren in de winter grote en diepe karrensporen. Moeilijk 
om er door te geraken. Met de afbraak van het station in 
Melsele hebben ze het steengruis hier gestort. Momenteel 
is onze straat ‘de autostrade van de Poenjaard’ met al dat 
sluipverkeer. Lange tijd woonden wij in een huis naast de 
ouderlijke woning. Dat huis is na het overlijden van de ouders 
gedeeltelijk afgebroken en gerenoveerd tot onze huidige 
woning. Ik werkte de laatste jaren halftijds mee in de tuinbouw. 
Het fort is een hoofdstuk apart. Er wordt niet meer gewerkt. 
Vroeger werkten er heel veel mensen en de trein had er zelfs 
een stopplaats.” 
Betty: “Soms staken ze vuurpijlen af en dat eindigde in groene 
of rode lichtjes die naar beneden vielen. Dat was mooi en we 
keken er graag naar. Als ze munitie tot ontploffing brachten 
waren dat ferme knallen. Ik heb thuis mee geholpen in de 
aardbeienteelt. Altijd hard gewerkt.” 
Louis: ”Het moet nu allemaal megagroot zijn. Met de moderne 
serres is er veel licht en energie nodig. Je kweekt in feite 
een heel duur product. Tuinbouw valt ook onder de sector 
landbouw. Met de komst van het serrecomplex vervangt men 
de bestaande landbouw door een andere soort landbouw. 
Onbegrijpelijk toch? Wij zouden onze serres moeten afbreken 
en dan worden er nieuwe geplaatst. In dit gebied voorzag 
men 5 grote bedrijven. Dat is terug gebracht tot 3 met elk 
nog een grotere oppervlakte. Niemand van de plaatselijke 
tuiniers wil mee stappen in het project. Aan wie worden die 
tuinbouwbedrijven dan toegewezen?” 
Betty: “Ik heb, naast de serres ook nog een moestuin. Op 
zondag gingen we veel fietsen met de kinderen. Toen de 
kinderen in de jeugdbeweging gingen fietsten we met ons 
tweeën.” 
Louis: “Toen we 60 jaar werden, sloten we ons aan bij Okra. 
We werkten mee in het bestuur. We zijn verantwoordelijk 
voor de fietstochten. In de winter ligt het fietsen stil. Er zijn 
telkens zo’n 40 deelnemers. Voor zo’n groep worden de 
veiligheidsvoorschriften strikt nageleefd. We hebben goede 
begeleiders en Betty en ik hebben walkietalkies zodat we elke 
hinder of elk oponthoud kunnen melden. De N70, School- en 
Dijkstraat worden gemeden.“ 
Betty: ”We maken ook jaarlijks een driedaagse fietstocht. Dat 
was al eens in de Kempen, in Limburg en in West-Vlaanderen.” 
Louis:” Dit vraagt telkens een grondige voorbereiding ter 
plaatse voor routeverkenning, het vinden van een geschikt 
hotel en  goede eetplekjes. We doen veel voor de Okra. Zelf 
heb ik nog een andere hobby, het kaartspel.” 
Betty: “We gaan ook al eens een handje toesteken bij de 
kinderen. Kom maar eens zien naar de foto’s.” 
In de living, op een tafeltje, staan heel wat foto’s in kadertjes 
bijeen. Ook aan de muur kan je de kleinkinderen bewonderen. 
Die kleinkinderen toch, echte oogappels en hoe ze grootouders 
weten in te pakken…

de voetwegels door de velden. Die wegel kwam uit in de 
Beekmolenstraat bij de boerderij Van de Vijver.” 
Julia: “Dicht bij het fort van Zwijndrecht wonen, heeft zijn 
voordeel. We konden ons uur gelijk zetten op de loeiende sirene 
die op ’t fort te horen was. Ook de boeren schikten hun werk 
naar dat geluid.” Paul: “Op ’t fort werd geblazen om 8uur, 12uur, 
12.30u en 16uur. In de voormiddag, als de dokter op ’t fort langs 
kwam, ging de sirene ook. Het fort is een munitiedepot en soms 
staken ze de munitie in brand wat metershoge vlammen gaf.“ 
Julia: ”In de Fortstraat lag een stortplaats voor huishoudelijk 
afval. Als ze die vuilnis aanstaken, kregen we wel vieze rook en 
konden we de was niet buiten hangen. Frans Van Dam kwam 
hier voorbij met zijn vuilniskar, maar hij mocht bij ons geen vuilnis 
ophalen. Toen Paul hem een fles jenever aanbood was het 
geen probleem meer. Toen het stort afgedekt en gesloten werd, 
kwamen de ratten tot bij ons, op zoek naar voedsel. ’s Avonds 
zien we heel veel vogels die hun slaapplaats opzoeken in de 
bomen van het fort.“
Paul: ”De provincie Oost-Vlaanderen is nog volop bezig met 
het dossier van de glastuinbouw. Vorige week kregen we nog 
een brief voor onteigening. Tot 50 meter tuindiepte mogen we 
behouden. Dan wordt een brede gracht gegraven rondom het 
gebied om te vermijden dat de gracht omheen het fort zou 
uitdrogen. Die gracht zit vol munitie. We zijn er echt niet gerust 
in.“
Kleindochter Eline komt binnen. Ze heeft een kleed bij, waar 
nog wat werk aan is. Julia kan vlot om met snit en naad. Ze zal 
die klus met veel plezier en liefde klaren. Kleinkinderen zijn hun 
oogappels. Eline wil mee op de foto.
Paul: “Schrijf ook maar dat hier veel sluipverkeer is. Vroeger zag 
je 2 à 3 auto’s per dag. Nu is dat ’s morgens tot 10 auto’s per 
minuut. Die komen van de E17 via Haasdonk, over de Es, de 
Biestraat en de Priemstraat, om dan verder de E17 te zoeken. 
Daar zou toch iets aan gedaan kunnen worden?”

Louis en Denise Janssens-Van de 
Vijver

Louis en Denise wonen in huisnummer 2b. Denise werd 
geboren in Burcht en bracht een groot deel van haar kindertijd 
door in Doel. ‘Mijn schoonste kinderjaren,’ zegt Denise. 
Louis is op de ouderlijke hof blijven wonen. Louis: “Hier in de 
straat woonden in vroegere tijden kleine boeren. Verderop 
had je nog de boerderij van Staf Van Bogaert. In1951 was 
hier voor het eerst elektriciteit. Tot dan behielpen we ons met 
petroleumlampen. Dat is 60 à 70 jaar geleden.“ 
Denise schenkt een glas bio-wijn. Een goed en gezond drankje. 
Haar thuis was op ’t Stenen Kruis in café De Veehandel. Haar 
vader, Frans Van de Vijver, was veehandelaar. “Dat ging toen 
met paard en kar,” weet Denise. Louis heeft het over ’t geloof 
en of ze ons niet wat veel wijsgemaakt hebben. De tijden zijn 
erg veranderd. “Als onze voorouders terug zouden komen, die 
zouden nogal kijken,” vult Denise aan. De bel bij de voordeur 
doet het niet. Waarom zou dat nodig zijn? Iedereen komt 
langs de achterdeur binnen. Dat is een gewone zaak in de 
Poenjaardhoekstraat. Luc Van de Vijver, neef van Denise, komt 
binnen. Hij komt naar de schapen kijken. Hij drinkt zijn koffie en 
leest de krant die op tafel ligt. “Kevin De Bruyne verdient 350 000 
euro per week!“ wordt met verbazing en verbijstering gelezen. 
Louis: ”Dat is hier ’s avonds een snelweg naar Beveren. Ouders, 
die werken in de stad, halen in de crèche hun kindje op. En dat 
moet allemaal snel gaan want om 18 uur sluit de kinderopvang. ’s 
Morgens is het nog drukker met al dat sluipverkeer.“ 
Er is bij Louis en Denise nog een intens verdriet om hun zoon 
Pascal, die tien jaar geleden vermist werd. “Na 2 jaar zoeken 
hebben ze hem in het water gevonden. We begrijpen het niet. 
Hij had alles: een goede echtgenote, lieve kinderen en een 
mooi huis. En dan gebeurt dit. Het verdriet blijft. Het leven gaat 
verder, maar het doet zeer.”

Geschiedenis Poenjaardhoekstraat

De Ponjaardhoekstraat behoort uiteraard tot de wijk Poenjaard. 
Het is een zijstraat van de Fortstraat en komt uit in de 
Priemstraat vlak na de aftakking van de Dweerse Kromstraat 
en de Parmastraat.
De wijk Poenjaard beschreven we in 2012. We herhalen 
daarom nog even dat voor 1923 deze wijk grondgebied 
Zwijndrecht was. Nu 95 jaar geleden werden Zwijndrecht 
en Burcht verkast van provincie: van Oost-Vlaanderen naar 
Antwerpen. De wijk Smoutpot verhuisde van Melsele naar 
Zwijndrecht en als compensatie gingen de wijken Vendoorn en 
Poenjaard naar Melsele.
De verklaring voor Poenjaard komt van het Franse ‘poignard’ 
of ‘korte degen’. Op de vlaggen, die de trotse wijkbewoners 
uithangen is dit duidelijk te zien.
Naast de Ponjaardhoekstraat is er ook een Ponjaardwegel. 
Deze wegel vertrekt van de Grote Baan, recht tegenover de 
Sint-Elisabethstraat, naar de Vogelkerslaan en de Pauwstraat. 
Beiden liggen ver uit elkaar. Oorspronkelijk liep de wegel echter 
veel verder en verbond deze wegel Melsele-dorp met de wijk 
Poenjaard. Op de kaart van Siret (1883) komt de wegel reeds 
voor. Tot 1923 hoorde de Ponjaardwegel bij Zwijndrecht. Na 
de overheveling van Zwijndrecht naar Melsele stond hij tijdelijk 
vermeld als Melselewegel. 
Bron: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004).

Louis met dochter Heidi
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Je komt op het dorpsplein en kijkt naar de linden, 
naar de kerk en de pastorij. De pastorij waar geen 
pastoor meer woont.
De kerk staat op haar plein dat vroeger kerkhof 
was. De doden rusten er niet meer in de grond 
maar in de tijd. Er wordt niet meer getreurd 
omdat zij stierven: het is te lang geleden om te 
treuren en vrijwel niemand staat er nog bij stil. 
Wat lang geleden is, wordt monument. Of is mee 
weggesneeuwd met al die dagen die ons verleden 
werden, spoorloos, terwijl wij bezig waren met te 
leven.
Behalve lindebomen heeft het plein nog altijd 
gras. Dat schept een band met toen er schapen 
graasden. Zij grazen nu in de vergetelheid. Niets 
kan men houden zoals het was.
De kerk, zegt men, is Brabantse gotiek. Het 
kostte eeuwen om haar zo te bouwen. Van  na 
twaalfhonderd tot na zestienhonderd. Niet in één 
trek, geleidelijk aangepast, al naar gelang de groei 
van de gemeenschap vergde. Er kwamen klokken 
in de spitse toren. En er omheen: het rijke 
Roomse leven: de vaste indeling van jaar en tijd.
Bijvoorbeeld: hoe de klokken driemaal klepten 
om dagelijks driemaal te bidden, tot de Moeder 
Gods, zoals Millet er ooit een schilderij aan 
wijdde. Op zondag hoogmis, lof en vespers toe. 
Soms ook processie of gebedsgang rond de kerk. 
Veel voorbereidend bidden voor de feesten. Van 
Kerstmis tot Pasen, tot Pinksteren toe, had het 

jaar zijn schema en zijn bestemming.
Statig latijn, koor, kaarsen en biechtstoel en al die 
verhalen op schilderijen: voor jonge ogen van nu 
zijn het vreemde praktijken. 
Wat ook voorbij is: de stemmen die zongen, het 
klinkende orgel, de communiekantjes in witte 
gewaden, de stemmen, predikend vanaf de kansel. 

De nauwe voorschriften over wat mocht of niet. 
En al de emoties waarmee dit gepaard ging.
Het dorp troepte samen maar week ook uiteen: 
mannen en vrouwen elk aan hun kant moesten 
zich aan de voorschriften houden: de Kerk 
overspande hun hele leven.
Er is veel onhandigheid gepasseerd, veel hoop, 
veel blijdschap en veel miserie, vaak ook 
benepenheid maar net zo goed veel vervoering 
en generositeit.
Er zullen, zo deelt men nu mee, na Nieuwjaar, 
geen missen meer gelezen worden in de 
dorpskerk. Dat zal sommige mensen wel 
ontstellen, zij zien een tijdperk waar zij 
van hielden, nu zwart op wit in hun harten, 
teloorgaan.
Het kerkgebouw zelf zal daarom niet 
verdwijnen. Het wordt behouden voor 
begrafenis en doop. Wat later komt, is nu nog 
niet te zien. Maar het is zoveel meer dan een 
menigte stenen. Men vond er beschutting voor 
lijf en ziel.
Veel is voorbij, werd zinloos en verging. Wat 
wij behoeven, zocht een andere bedding en vond 
die al of niet, de stroom meandert. Maar daarom 
ontwijkt men de vragen nog niet.
“Het diepste leven is een schuwe hinde die 
vlucht voor geraas en luide gezichten...” 
(Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk)   
Niets staat ooit vast, de eeuwen hebben tijd.

Afscheid

(foto: Mar en Rudy Van Esbroeck-Maes)

Wereldwinkel Melsele
Een (h)eerlijke toost op het nieuwe jaar
In de wereldwinkel kan je twee nieuwe wijnen vinden, 
naast verschillende wijnduo’s in promotie.
De eerste is een witte wijn, de Koopmanskloof 
Chardonnay. Hij is lekker bij slaatjes en exotische vis- 
en kipgerechten, maar ook als aperitief. Bovendien is 
deze Zuid-Afrikaanse wijn voor 100% afkomstig van een 
partner waarmee Oxfam een eerlijke handelsrelatie 
heeft. Voor een fles van deze wijn betaal je 6,5euro.
De tweede wijn is een rode, de Lautaro Reserva. Het 
is een wijn met een rijke blend van cabernet (86%), 
carménère (9%) en merlot (5%) die een jaar kon rijpen 
op een eiken vat. Lekker bij rood vlees en klassieke 
stoofgerechten. De wijn wordt gebotteld in Chili en 
is ook voor de volle 100% afkomstig van een partner 
waarmee Oxfam een eerlijke handelsrelatie heeft. Voor 
een fles van deze wijn betaal je 8,95euro.
Op 9 en 10 december vonden de jaarlijkse 
cadeaudagen plaats  in OC Boerenpoort. Door een 
hardwerkend team van vrijwilligers waren het twee 
succesvolle dagen. In de winkel kan je nog terecht 
voor een fles wijn, een leuk cadeautje, een praline,… 
Spring gerust eens binnen: Dambrugstraat 3, open 
op woensdag van 9:30u tot 12:30u en van 13:30u 
tot 16:30u, op vrijdag van 14:30u tot 17:30u en op 
zaterdag van 9:30u tot 12:30u. Wijn nodig voor een 
nieuwjaarsreceptie? Vraag het advies van de vrijwilliger 
van dienst. (Op de foto de winnaars van de wedstrijd 
op de geschenkenbeurs: Eefje Van Wouwe en Marleen 
Stuer.)

Families in de lens

       familie Benali-Robin

familie Van Eycke-Fransen

De Heilige Familie (uitbeelding kerstverhaal  door kinderen)

Kalender 2018

Maandag 1 januari 2018: Nieuwjaar volgens gregoriaanse 
kalender. Geen misvieringen meer in de kerk van Melsele op 
zon- en feestdagen.
Vrijdag 5 januari: in het jaar 1134 overspoelt een zeebeving 
het hele Waasland.
Zaterdag 6 januari: de Driekoningen trekken door Melsele 
met de vormelingen en enkele KWB-koningen. Ieder volgt zijn 
eigen weg. De ster wijst richting zuidkant.
Maandag 8 januari: Verloren Maandag met worstenbrood bij 
de bakkers. De kerstboom wordt afgebroken.
Donderdag 11 januari: in het jaar 1691 valt het Franse leger 
ons land binnen.
Donderdag 18 januari: in het jaar 1608 zijn in het Waasland 
veel mensen doodgevroren langs de baan.
Zaterdag 20 januari: In 2017 werd Trump  president van de 
USA; een ramp voor de mensheid.
Vrijdag 26 januari: in het jaar 1709 kreunt en kraakt Europa 
onder de koude. Het is hier tot -30°.
Donderdag 1 februari:  in 1953 liep half  Melsele onder water. 
In de lage landen vallen 1850 doden.
Vrijdag 2 februari: Lichtmis. “Geen vrouwke zo arm of ze 
maakt haar panneke warm.”
Zaterdag 10 februari: in het jaar 1902 lag hier 35 cm sneeuw.
Zondag 11 februari: Valentijnsontbijt door K.W.B.
Maandag 12 februari: opsluiterkesdag. Opletten!
Dinsdag 13 februari: Vastenavond. 
Woensdag 14 februari: Aswoensdag. Voor de christenen 
begint de 40 dagen vasten naar Pasen toe.
Vrijdag 16 februari: Chinese nieuwjaar (jaartelling 4715)
(Historische bron: Heemkundige kring Stekene, met dank aan 
Julia Vercauteren .)

             januari en februari
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   Mevrouw Hernould werd 100 jaar

Onlangs vierde Marie-Louise Hernould, weduwe van dokter Albert Delacave haar 
honderdste verjaardag. Een unieke gelegenheid voor een Bombardoninterview 
met deze kranige dame. Zoon Michel ontvangt me in het mooie herenhuis met de 
paarse glasramen waar zijn moeder nog steeds woont. Hij vertelt in grote lijnen het 
verhaal van zijn moeders leven. Te beginnen met twee markante gebeurtenissen, 
telkens in een wereldoorlog. 

Twee oorlogen
Marie-Louise Hernould werd geboren op 13 september 1917 in Engeland. Haar 
moeder, Louise Van Goey was al vanaf 1914, net als vele andere Belgen naar daar 
gevlucht voor het oorlogsgeweld. Ze werkte er als verpleegster. Louises verloofde, 
Edouard Hernould ,(Marie-Louises vader) was gewond geraakt in de strijd. Beiden 
vonden elkaar terug in Londen, waar ze ook huwden. In 1918 keerden ze met hun 
2-jarig dochtertje naar Melsele terug. 
In de tweede Wereldoorlog was er een soortgelijk scenario! Marie-Louise was 
intussen verloofd met de pas afgestudeerde geneeskundestudent Albert Delacave. 
Hij was in Dieppe toen die stad werd gebombardeerd. Maria zelf zat in een 
vluchtcolonne in Frankrijk, toen die met mitrailleurs werd aangevallen. Beide 
verloofden kwamen er met de schrik van af, en ontmoetten elkaar in Sables 
d’Olonne. Samen konden ze ontkomen door de Duitse linie. Ze keerden naar 
Melsele terug, trouwden er en vestigden zich in het herenhuis op de hoek van de 
Kalishoekstraat en de Dambrugstraat. Het dateert van 1865 en is gebouwd door de 
familie Hernould-Van Goey. Albert Delacave begon er zijn dokterspraktijk. 
Muzikaal talent 
Van jongs af toonde Marie-Louise belangstelling voor muziek. Ze volgde privéles 
piano bij leraren van het conservatorium. Later leerde ze ook harp en viool spelen. 
Ze heeft enkele concerten gegeven, maar door de oorlog, haar huwelijk met een 
geneesheer en de geboorte van drie kinderen kon er van een carrière geen sprake 
zijn. Toch heeft ze heel haar leven piano gespeeld, thuis, en voor vrienden en 
kennissen.
Doktersechtgenote
Marie-Louise heeft heel haar leven ten dienste gestaan van de dokterspraktijk 
van haar man. Zij deed het secretariaatswerk en nam de telefoon op. Er waren 
toentertijd slechts drie huisartsen in Melsele en elke week werd Albert enkele keren 
uit zijn bed gebeld. Hij verscheen desondanks altijd in kostuum en met hemd en 
das bij de zieke. Dat ging zo in die tijd.
Zoon Michel benadrukt in heel zijn verhaal de verbondenheid van zijn ouders, hoe 
ze een twee-eenheid vormden. Dan mag ik naar boven, waar Marie-Louise in haar 
kamer aan het raam zit te wachten en me heel hartelijk verwelkomt. We drinken 
een glaasje champagne en klinken op haar honderdste verjaardag. 
Dankbaar
“Ik ben heel dankbaar dat ik deze verjaardag kan vieren. Van het gemeentebestuur 
heb ik honderd rozen gekregen! En ik ben blij dat ik altijd omringd ben geweest met 

lieve mensen. Ik heb drie kinderen, zes kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. 
Ik had ook heel wat vriendinnen, o.a. van in het pensionaat in Gent, waar ik heb 
gestudeerd. Daar zaten nogal wat meisjes uit het Waasland. Helaas heb ik ze 
allemaal moeten mee begraven. Mevrouw Dierckx was de laatste. Maar ik heb een 
mooi leven gehad.”
71 jaar getrouwd
Ze haalt een foto boven van haar man, Albert Delacave. Met vertedering bekijkt ze 
de foto: “Op die man ben ik verliefd geworden.” Was het een goed huwelijk? “We 
zijn 71 jaar getrouwd geweest. Op zich wel, maar als vrouw van een dokter moet 
je altijd dienstbaar zijn en klaar staan. Maar ik gaf er niet om zolang ik maar kon 
pianospelen.”
Andere bezigheden?
Marie-Louise was betrokken bij de oprichting van een aantal Melseelse 
verenigingen zoals het Aardbeicomité, turnkring Jong Waasland en het parochiekoor 
van pastoor Sabot. In de tijd van de crochetwedstrijden (een soort talentenjacht voor 
amateurzangers) gaf ze Melseelse kandidaten zangles, en begeleidde hen. Plots 
lacht ze schalks: “Op een gegeven moment zijn mijn man en ik met een cinema 
begonnen. Mijn vader, brouwer Hernould, had een aantal cafés in Melsele. Die 
hadden meestal een grote achterzaal met een liggende wip. Toen dat wat in onbruik 
raakte, kregen mijn man en ik het idee om van die zaal, van café Astrid op de Grote 
Baan, een cinema te maken. We hebben dan het niveau van de zaal aangepast, 
apparatuur en een scherm gekocht, en zo waren we vertrokken. Elke week reed ik 
naar Brussel voor een nieuwe film. Dat heeft heel wat jaren goed gedraaid, maar 
door de opkomst van de televisie zijn die kleine dorpscinema’s teloor gegaan.“
Mondain leven?
Marie-Louise en Albert gingen wel vaak op reis. Vaak was dat naar plaatsen waar 
een of andere componist had gewoond. Zo bezochten ze in de Noorse stad Bergen 
het huis van Edvard Grieg, in Parma dat van Verdi, In Wenen dat van Mozart enz.
Maar tijd om veel uit te gaan was er niet. “Het is dikwijls gebeurd dat we helemaal 
opgekleed klaar stonden om ergens naar toe te gaan. Dan werd mijn man 
weggeroepen naar een patiënt en ging het feest niet door.”
Waar ze wel altijd naartoe ging, waren de koningin Elisabethwedstrijden. 
Altijd de muziek
Misschien is de muziek wel een van de redenen dat Marie-Louise zo oud is kunnen 
worden. Tot haar 95 jaar speelde ze piano. Nu gaat het spijtig genoeg niet meer, 
artrose in de vingers. 
Ze denkt met dankbaarheid terug 
aan Emmanuel Durlet, destijds 
directeur van het conservatorium van 
Antwerpen. Met diens dochter Andrée 
was ze lang bevriend. De andere 
dochter, Cecile Durlet heeft lang 
pianoles gegeven in de muziekschool 
van Beveren. 
Op een groot televisiescherm kijkt 
ze nog steeds met veel plezier naar 
concerten. 
Frans en Meilses
Marie-Louise heeft ook altijd veel 
gelezen, vooral in het Frans. Frans 
was de taal die thuis werd gesproken, 
al bleef Nederlands haar moedertaal. Daarnaast kon ze zich ook goed redden in het 
Engels, Duits en Italiaans. En Meilses spreekt ze ook ..
Hoe is ze zo oud geworden?
“Ik ben eigenlijk nooit ziek geweest. Toen ik al een einde in de tachtig was heb 
ik twee keer een kwaadaardig gezwel gehad, maar ik ben na de operaties 
goed genezen. Ik eet niet overdreven veel, maar ik drink wel graag een glaasje 
champagne. Ik ben alleen gulzig in positieve zin, voor de goede dingen van het 
leven. Ik praat graag met mensen over dingen die me interesseren. En natuurlijk 
was er altijd de muziek.”
Wens aan de mensen van Melsele
“Dat ze allemaal gelukkig en gezond mogen zijn!”

Na deze  nieuwjaarswens verlaat ik met een tikje spijt het prachtige huis waar 
de grandeur van honderd jaar geleden nog voelbaar is. We hopen dat Marie-
Louise nog veel mooie dagen mag beleven, omringd door haar dierbaren. (AR)

Bjarne Lardon en 
Ben Cloostermans 
behalen goud en 
brons op WK Ju-Jitsu

Het WK 2017 vond plaats in 
Bogota (Colombia) op 2600m 
hoogte en 6 uur tijdverschil. 
Door het gebrek aan zuurstof 
op deze hoogte en de snelle 
verzuring die optreedt, waren het 
fysiek zeer zware kampen, hun 
zwaarste wedstrijd tot nu toe.

Bjarne uit Haasdonk en Ben uit Melsele kampten achtereenvolgens tegen de 
duo’s uit Oostenrijk, Costa-Rica, Montenegro en Italië en behaalden de bronzen 
medaille.
Op zondag vond de landencompetitie plaats en ons land veroverde de wereldtitel.
In die competitie moet ieder land 3 sporters ne-waza (grondgevecht red.), 1 duo 
en 3 fighters afvaardigen.
In de halve finale kwam ons land uit tegen Duitsland en na een spannende 
wedstrijd trok het Belgische team het laken naar zijn kant.
In de finale troffen de Belgen topfavoriet Polen. Bjarne en Ben leverden een 
bijdrage in de overwinning door hun kamp te winnen. 
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Melba brengt een 
kerstvertelling
Zaterdag 16 december werd ons Melba-lokaal voor de eerste keer eens niet voor repetities 
of vergaderingen gebruikt, maar voor het vertellen van een kerstverhaal.
“De vierde koning” werd gebracht door Roger Puynen en Jozef De Witte.
Onze “huiskamer” (want zo hebben we het een beetje ingericht) was goed gevuld met 
aandachtige luisteraars. Het verhaal werd op een plezante en meeslepende manier verteld. 
Iedereen bleef nadien nog gezellig zitten voor een drankje en om wat bij te kletsen. 
Hiervoor willen we ons lokaal in de toekomst nog dikwijls gebruiken.
Vertel je graag een verhaal, wil je muziek spelen, wil je een stukje toneel spelen,... laat maar 
weten, dan ben je welkom op het mini-podium in onze huiskamer (boven Djem). En Roger 
en Jozef, van harte bedankt, het was een zalige avond. 
H. Van Esbroeck

“Het zijn geweldige tijden” hoorde ik onlangs in een reclamespot. Allicht hadden de reclamemakers 
enkel verkoopdoeleinden voor ogen, maar de slogan op zich gaf wel een goed gevoel, zeker in de 
kerst- en nieuwjaarstijd. Dè periode om samen te genieten met familie en vrienden. En dat deed menig 
Melselenaar tijdens de afgelopen kerstmarkt. Fantastisch al die blije gezichten genietend van een 
babbeltje (en meer …).
De kerstmarkt flitste en schitterde met luid muziekgeschetter, net als deze optocht, een schitterend 
nieuwjaar tegemoet … 

Nachtelike optocht - Paul Van Ostaijen 

 Taptoe oe oe taptoe
 stapt al maar toe
 zwart van de nacht dat dik drukt de stijve straat
              breekt licht logge lucht
              en muziekgeschetter
 
 Licht van de laaiende lansen
             laaiende stap van de lichtende lansen
 lansen van laaiende licht
            dansende licht van de laaiende lansen
                         dansend laaien van de lichtende lansen
 laaiende lansedans
 
 Lansgekletter
 muziekgeschetter
 lichtende kadans
                                laaiende lansen
                                laaiende kadans van lichtende lansen
                                lichtend lucht kadans en dans van 
laaiende lansen
                kadans van laaiende lansedans
 kadans van dans
 
 Lichtende lampen
        laaiende lampen
             licht van laaiende lampen
                   dans van laaiende lampen
                         kadans van lichtende lampen
                                 kadans van laaiende lampen
                                         dans van de lucht in waaiende 
lampen
                                               waaiende dans van de lucht 
in laaiende lampen
                                         laaiende kadans in de waaiende lampedans
                kadans van lampedans
 licht van lampen

Lansgekletter
muziekgeschetter
       geschetter van klare klarinetten
             helder gekletter van klare klarinetten
             helder gekletter klarinettegeschetter
 Stappen op straat
        stappen breken de straat
              stramme stappen breken de straat
 horizontaal
 vertikaal
 vooral diagonaal
       lampen lichten kadans
       klare klarinetten dansen in de lansedans
       klarinetten lampen en lansedans
 transparant
 
 Taptoe
       oe oe
               taptoe

Gevleugeld

Kinderkoor Toelielee, een organisatie van de Brede School van de gemeente Beveren, 
oefent elke donderdag na school in de Boerenpoort onder leiding van juf Katrien Van 
Stappen. Op 16 december traden ze op in de Boerenpoort en mochten vrienden en familie 
komen luisteren naar hun vrolijke kinderliederen. Meer dan 100 mensen genoten van zang 
en muziek. Nadien kon iedereen een glaasje drinken en een lekker hapje eten, dat werd 
aangeboden door de Gemeente Beveren en Peter Kookt. De opbrengst van dit optreden 
gaat integraal naar Imagine Home, een project van Rudy Vranckx, opdat ook mensen op 
de vlucht zouden kunnen genieten van muziek. De kinderen haalden 616,90 euro op voor 
de Warmste Week! Op 19 december brachten ze de centjes in alle vroegte naar domein 
Puyenbroeck in Wachtebeke. Ze overhandigden het aan Rudy Vranckx en mochten ook daar 
voor de camera nog eens een liedje zingen. (Info en foto’s, bezorgd door Karolien Weekers)

Kinderkoor Toelielee
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Het schepencollege besliste
25 september
- Het schepencollege ontving een klacht rond de wildgroei van borden op het 
grasveld aan de kerk van Melsele. Ze vindt die klacht terecht en zoekt naar een 
structurele oplossing.
- Het bestuur ontwikkelt een werkwijze wanneer een overhangende haag werken 
op openbaar domein hinderen. Eerst wordt de bewoner verzocht om zelf tijdig 
initiatief te nemen. Indien het alsnog nodig blijkt zal de gemeentelijke dienst actie 
ondernemen en de kosten verhalen op de eigenaar.

2 oktober
- Er wordt beslist om een urnenveld aan te leggen op de begraafplaatsen van 
Melsele en Haasdonk voor een bedrag van ruim 23.000 euro.
- Het geboortebos in Melsele wordt uitgesteld. Na het kappen van het populierenbos 
in het Molenbeekpark wacht de gemeente op de provinciale waterstudie.

9 oktober
- Het bestuur gaat werk maken van een trage wegenplan voor Melsele.
- Na de bouw van de fietsbrug over de E34 (Expressweg Antwerpen – Knokke) 
aan de spoorwegbrug in Melsele moeten de toegangswegen naar de aanpalende 
landbouwpercelen verplaatst worden. Het college verkiest dat deze wegen volledig 
vrij komen te liggen van het fietspad.
- Er komt een afbakening van een parkeerstrook in de Meersenweg om een 
minimale doorgang op het voetpad te realiseren. Vooral daar waar er bebouwing is 
langs beide zijden.
- Het leveren en plaatsen van verlichting in de Vogelkerslaan wordt gegund aan 
aannemer De Maerteleire uit Merelbeke voor een bedrag van 25.544 euro.
- De 2 bouwgronden op de hoek van de Brielstraat en Melseledijk worden afgewerkt 
om te koop te worden aangeboden. 
- Twee extra regenbuizen worden voorzien tijdens de dakrenovatie aan de sporthal 
in Melsele.
- Noodzakelijke herstellingen aan het dak van de turnzaal van de gemeentelijke 
school aan de Schoolstraat worden uitgevoerd.

16 oktober
- In de verkaveling Koolputstraat zal de gemeente 3 bouwgronden aankopen aan 
262,50 euro per vierkante meter om het sociaal aandeel te realiseren.
- Volleybalploeg Asterix AVO Beveren krijgt een toelage van 10.000 euro per 
thuiswedstrijd in de Champions League voor het seizoen 2017-2018.

23 oktober
- De openbare verlichting in het gemeentelijke deel van de nieuwe verkaveling in de 
Alexander Farnèselaan kost bijna 8.400 euro.
- Basketbalclub Remant Basics Melsele-Beveren kan de Beker van Vlaanderen 
organiseren. Er wordt een toelage van 5.000 euro voorzien in de budgetten van 
2018, 2019 en 2020.
- De dubbele rijrichting voor fietsers in de Meersenweg en Kapelstraat blijft 
behouden.

De gemeenteraad
24 oktober
- De woonbehoeftestudie, die u in deze editie uitgebreid kan nalezen, wordt 
goedgekeurd door de meerderheid van CD&V en N-VA.
- B&B Euverbraecke en Brasserie De Hen worden definitief geschrapt als 
zonevreemde recreatie en horeca.
- Er wordt een verkaveling goedgekeurd tussen de Koolputstraat en Dijkstraat. 
In deze zone worden 14 eengezinswoningen voorzien. Het zal een doodlopende 
insteekweg worden van de Koolputstraat met een openbaar groenplein en 
infiltratievijver. Met de wegel naar Gaverland wordt een fietsverbinding voorzien.
- Aan het lokaal van de meisjeschiro Ieweko komt een open speelruimte. Er wordt 
een ontwerper aangesteld.
- Twee nieuwe straatnamen in Melsele: Eedverbondlaan en Hertogin 
Margarethalaan. Beide straten zijn nieuwe insteekwegen in de verkaveling 
Meersen-Zuid aan de Alexander Farnèselaan.

28 november
- De OCMW’s van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en Sint-Niklaas gaan 
samenwerken om een Waas Zorgbedrijf op te richten. De dienstverlening van 
dit zorgbedrijf omvat alle voorzieningen of diensten van de thuiszorgdiensten, 
de lokale dienstencentra, de dagverzorgingscentra, de seniorenwoningen, 
assistentiewoningen, kortverblijf, de woonzorgcentra en de Vlaams gesubsidieerde 
voorzieningen. Door de krachten te bundelen wil men de hulpverlening verbeteren.
- De restafvalzakken en GFT-stickers worden geïndexeerd in prijs. De restafvalzak 
van 60 liter stijgt van 1,35 naar 1,37 euro. Het kleinere broertje van 30 liter gaat 
van 0,81 naar 0,82 euro. De GFT-sticker voor 40 liter gaat van 0,60 naar 0,61 
euro. Die van 120 liter van 1,90 naar 1,93 en de grote van 240 liter stijgt van 3,84 
naar 3,90 euro.

12 december
- De boekhouding van de gemeente Beveren vertoont een positief beeld. De 
inkomsten stijgen en de uitgaven werden onder controle gehouden. Het aantal 
schulden van de gemeente blijft echter hoog, al werd de afgelopen jaren gewerkt 
aan een afbouw. Meteen de kritiek van de oppositie. Beveren heeft nog steeds 
een van de hoogste schuldengraden per inwoner.
- Weer twee nieuwe straatnamen in Melsele. Donckhof wordt de nieuwe 
insteekweg aan de Koolputstraat in het binnengebied tussen de Lavendelstraat 
en Dijkstraat. Pillekeshof wordt dan weer de nieuwe straatnaam aan de nieuwe 
insteekweg van de Gaverlandstraat om 11 kavels te bereiken.

Een ongewone of buitengewone ‘kerstmusical’
De weken voor Kerstmis brengen veel koren een druk bijgewoond kerstconcert. Ze brengen ons in de sfeer die 
hoort bij de tijd van het jaar. Soms zijn het traditionele kerstliederen die iedereen kan en mag meezingen en 
die we graag willen behouden. Of soms zijn het muzikale hoogstandjes. Maar altijd scheppen ze wel een sfeer 
van ‘goede wil’.
Eentje sprong er deze dagen uit. Bewoners van home en dagcentrum De Bron voerden in OC Boerenpoort een 
kerstspel op. ‘Kerst voor iedereen’. Ze hadden het -samen met enkele begeleiders- zelf geschreven. De familie 
mocht komen kijken. De kapel zat bomvol. 
‘Kerst voor iedereen’ bracht vele werelden bij elkaar. In hun moderne kerstverhaal ontmoette een welstellende 
Vlaamse familie een Syrisch gezin. Met grote openheid kijken de mensen van De Bron over hun eigen veilige 
muren. Kelly moest de musical inzetten met een solonummer. Dat is een moeilijke taak maar ze deed het 
met zoveel overgave en uitstraling! Het koor zong, tussen de dialogen door, begeleid met tamboerijnen en 
belletjes, piano en gitaar. Alle acteurs en zangers gingen er zo in op. Ze hadden plezier in hun spel en hun 
muziek. De toeschouwers genoten met warme vertedering van de ernst en de humor. Dikwijls met de krop in 
de keel. Ontroerend te zien hoe deze mensen zichzelf overtreffen. Hun enthousiasme en ongekunsteldheid 
kon alle aanwezigen raken. En alle lof voor de begeleiders die het beste van zichzelf geven en er altijd weer in 
slagen zoveel verborgen talenten naar boven te halen.

Bombardon 2018
Dat we mogen schrijven in Bombardon, een krant die door enkele duizenden mensen 
gelezen wordt, vinden we geweldig. Het blijft voor 2018 onze opdracht en het is een 
plezierige uitdaging. Onze dorpskrant moet in de eerste plaats goed en zinnig nieuws 
over Melsele brengen, soms met humor en ook met ernst. Soms mag het kritisch 
zijn als het gaat over toestanden die ons dorp tekort doen. Bombardon wordt graag 
gelezen, dat horen we heel dikwijls. We laten mensen graag zelf aan het woord en 
dat kan Jan en alleman zijn. Zo schrijven we over plezierig dingen, over wijze dingen 
en ook wel eens een troostende tekst. En, we vergeten het bijna, over dingen die de 
verbeelding op gang brengen. Zo probeert Bombardon empathisch te zijn met veel 
respect voor elke bewoner van onze aarde, of die nu dichtbij woont of veraf. Dankjewel 
dat je lezer blijft van onze dorpskrant! 

De redactieploeg 

Een zeer schone kerststal

Melsele telt heel veel schone kerststallen. Ze werden talrijk bezocht en bewonderd. In 
de Mispellaan stond de kerststal van Julien De Dijcker . Wellicht voor de laatste keer. 
Al twijfelt Julien: “Als ik gezond blijf, tja dan kan het toch zijn dat ik er nog een jaartje 
bij doe.”  Daarom deze foto met onze felicitaties omwille van de mooie kerststal en de 
verlichting !
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Het gemeentebestuur van CD&V en N-VA keurde op de gemeenteraad 
van oktober de woonbehoeftestudie goed. Deze studie gaat na welke 
gronden nog ontwikkeld kunnen worden. De studie geeft ook inzichten 
in nieuwe woonvormen. Het geeft het bestuur een leidraad om beleid 
rond te voeren en de woningdruk in Beveren op te vangen. 
De grootste oppositiepartij Groen-sp.a was niet akkoord: “Er worden 
gronden aangesneden die in de vorige studie van 2001 nog werden 
bevroren voor ontwikkeling”. 

Wij gingen op zoek welke verkavelingen in Melsele nog op de planning 
staan.

Kijk naar het plan om de verschillende gebieden terug te vinden. Per 
gebied omschrijven we de toekomst van deze zone.
 
Me1: Pastoor Sabotstraat en Celine Van Geertsomstraat goed voor 
3,7 hectare. Binnen dit woongebied zijn reeds 60 eengezinswoningen 
en 24 appartementen voorzien door zowel private als (semi)publieke 
partners. De ontwikkeling kan later uitgebreid worden met een sociaal 
huisvestingsproject in de richting van de Schoolstraat. Dit wordt dus 
ontwikkeld op korte termijn, maximaal 5 jaar.

Me4: Dijkstraat en Koolputstraat ofwel een gebied van 0,7 hectare. 
De ontwikkeling van dit woongebied was reeds prioritair bij de 
vorige woonbehoeftestudie van 2001, maar verloopt moeilijk. De 
oorspronkelijk voorziene ontsluiting langs de Dijkstraat kan niet worden 
gerealiseerd. De gemeenteraad van oktober keurde de alternatieve 
ontsluiting via de Koolputstraat goed en dit wordt dus ook ontwikkeld 
op de korte termijn.

Me5: Brielstraat, een binnengebied van 1,2 hectare. Het deel van 
dit woongebied langs de Brielstraat zelf is al ontwikkeld door een 
sociaal groepswoningbouwproject. Op het overige deel van dit 

gebied is een sociaal woonproject voorzien met zowel eengezins- als 
meergezinswoningen. Dit zal eveneens op de korte termijn worden 
ontwikkeld.

Me6: Meersen-Zuid, een gebied van 1,2 hectare. Dit gebied dat deels 
woongebied en deels woonuitbreidingsgebied is, wordt volop verder 
ontwikkeld. Op dit moment zijn de Willem Van Oranjelaan en de 
Geuzenlaan in opbouw.

MeC: aan de Gentstraat, een gebied van 9,9 hectare. De ontwikkeling 
staat in de studie opgeschreven als te ontwikkelen op middellange 
termijn, tussen 5 en 15 jaar. De oppositie was hier niet over te 
spreken. Zij vrezen dat honderden extra woningen een te grote impact 
gaan geven op de mobiliteit.

MeD: aan de Appelstraat, een gebied van 4,3 hectare. De 
ontwikkeling kan enkel gefaseerd gebeuren. De studie vraagt om ook 
rekening te houden met de afsluiting van de straat in de toekomst 
aan het spoor. Ook hier had de oppositie vragen bij. Zeker omdat het 
gebied aan de Gentstraat en de Appelstraat in de vorige versie van de 
studie in 2001 nog als ‘niet te ontwikkelen’ werden gecatalogeerd. Nu 
schuift dit op naar de middellange termijn, tussen 5 en 15 jaar.

Me13a: Haegemolen noordoost, een gebied van 5 hectare. Dat 
woongebied kan mogelijk worden aangesneden op basis van een 
globale visie. Het is iets voor de middellange termijn en ligt tussen de 
Perzikenlaan, Snoeckstraat en Poenjaardwegel.

Me7: Jan Bekenshoek-Zuid, een gebied van 2,5 hectare. Het 
gebied sluit aan op de omgeving van Cortewalle en is in gebruik als 
landbouwgrond. Vitaal voor het landbouwbedrijf. Dit wordt op de 
lange termijn geplaatst. Langer dan 15 jaar dus.

MeB: Meersen-Noord, 8,9 hectare groot. Theoretisch is er 
in dit woonuitbreidingsgebied ruimte voor 225 woningen, 
maar de ontwikkeling ervan is niet wenselijk omwille van de 
waterproblematiek. Het gebied wordt hoogstwaarschijnlijk ook als 
signaalgebied geselecteerd. Er moet een plan worden opgemaakt 
waarin de mogelijke scenario’s worden afgewogen. Zo wil men een 
maximaal behoud van de open ruimte bekomen. Het gebied staat op 
‘te bevriezen’.

Me11a: Braambessenlaan-Noord, maximaal 1,2 hectare. Het gebied 
ligt te excentrisch en is moeilijk te ontsluiten. Een ontwikkeling is 
weinig waarschijnlijk en staat dus ‘on hold’.

Me14: Vossenstraat, 1,3 hectare. Dit woonuitbreidingsgebied ligt 
te excentrisch. De ontwikkeling ervan wordt gehypothekeerd door 
nieuwe pijpleidingen tussen Antwerpen en het Ruhrgebied. Het staat 
dan ook als te bevriezen.

Me15b: Snoeckstraat, Hermelijnstraat en Vendoornstraat, 4 hectare. 
Ook hier hetzelfde verhaal. Dit gebied wordt bevroren.

Woonbehoeftestudie:  
Melsele volgebouwd?

Natuurpunt 
Waasland Kern 
Haven organiseert 
de 8ste editie 
‘Ganzondag’.

Op zondag 14 januari kan men 
het Grenspark Groot-Saeftinghe 
bezoeken, van 10u tot 17u. Men 
kan er kennis maken met het 
boeiende verhaal van vogels 
en het natuur- en havengebied. 
Ook voor de kinderen zijn er 
activiteiten gepland.
Vertrek aan de Infokeet, 
Zoetenberm 6A, 9130 Doel.
Info over het programma 
en de vertrekuren van de 
wandelingen: zie  
www.natuurpuntwaasland.be 
of johan.baetens@natuurpunt.be 
(0484 23 75 59)

Fotowedstrijd 
‘Beveren in  
4 seizoenen’

Bent u op wandel in Beveren, 
onderneemt u een leuke 
fietstocht of komt u toevallig 
ergens voorbij en u ziet een 
leuk, avontuurlijk, ontroerend, 
verrassend, onbekend of 
schilderachtig plekje? Aarzel 
niet, neem een foto en bezorg 
die aan de dienst Toerisme. 
Beveren is in elk seizoen zeker 
een ontdekking waard. Daarom 
bestaat de fotowedstrijd uit 4 
onderdelen en loopt over 2 
kalenderjaren, met afwisselend 
één seizoen als thema. In 2018 
komen de winter en de zomer 
aan bod, in 2019 gaat u in de 
lente en de herfst op zoek naar 
mooie beelden. 
Per seizoen of 
wedstrijdonderdeel kiest de 
jury 5 genomineerden. De 5 
genomineerde foto’s worden 
gepubliceerd op de sociale 
media van de gemeente 
Beveren. Na afloop van de 
volledige wedstrijd kiest de 
jury 3 eindwinnaars uit de 20 
genomineerden. Zij ontvangen 
een waardevolle prijs. 
Alle genomineerde foto’s 
zullen deel uitmaken van een 
reizende fototentoonstelling. 
Reglement 
https://www.beveren.be/
fotowedstrijd

Hoop is niet 
hetzelfde als 
optimisme 
evenmin 
overtuiging 
dat iets goed zal 
aflopen. 
Wel de zekerheid 
dat iets zinvol is 
afgezien van de 
afloop, 
het resultaat.

Václav Havel 

Agenda

Briljanten jubileum van Marcel en 
Lydia De Baere-de Bruyn

Op 8 november waren Marcel De Baere en Lydia de Bruyn 
65 jaar gehuwd. Dit briljanten feest mocht uiteraard niet 
ongemerkt voorbij gaan en werd gevierd op 11 november. Eerst 
werd het gelukkige paar ontvangen op kasteel Cortewalle, waar 
onze burgervader hen toesprak. Daarna werd er getoost in dit 
mooie kader, gevolgd door een feest met familie en vrienden.
Marcel is bij de oudere Beverse bevolking misschien 
beter bekend als den “ou commissair”. Hij was actief als 
politiecommissaris in Melsele, later -vanaf 1960 tot zijn 
pensioen in 1992- in Beveren. Voordien was hij rijkswachter in 
verschillende Antwerpse gemeenten.
Marcel en Lydia leerden elkaar kennen in Antwerpen. Het was 
liefde op het eerste gezicht. Al vlug huwden ze en kregen 5 
kinderen: Irène, André (+), Elie, Christiane en Lutgarde. Ook 
zij deden hun best en zorgden voor 13 kleinkinderen en 12 
achterkleinkinderen.
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Waar ligt de Bombardontegel?

Nathalie Van de Vijver wist waar de vorige Bombardontegel werd gefotografeerd: aan het 
Doornlarenboomke, op de hoek van Pauwstraat en Doornlarenboom. Een plekje dat in de 
loop der jaren wel wat metamorfosen heeft ondergaan. Proficiat Nathalie!
Wie weet waar deze foto genomen is? Prijs is dit keer twee flessen lekkere wijn, uitgekozen 
door wijnadviseur van de wereldwinkel én schrijver van onze rubriek ‘Gevleugeld’, Patrick 
Maes. 

Ellentriek

We zitten in de zes doonkere weken. De daugen gaun open en dicht en atte wolken den 
nog zoe liëg angen dagge mee au kop persies altid in de vallende mist liëpt, woaret van 
guul den dag nie licht. Sjans datter ellentriek is. Anders zoutewe al om vier uren in den 
doonkeren en tsmaares moestewe in oonzen tram blijven tot een uur of allef negen. Wa 
segde? Vroeger gieng da oëk, mee pietrol? Da willewe toch nie trug! De meinsen van 
de Poenjoard vertellen dasse da nog geweten ein, die van de poolder oëk. Die willen da 
nie trug. ‘Toonekepietrol’ kwam den mee zijn ezelken en van een ton mee een krontsjen 
taptenij een kanneke vol. Vawoar kwam die meins agelijk? Was die ier uit den avrong? 
Nieker vraugen aun de Foons, die kan da nog weten. Mar de pietrol gerokt op. En tis 
slecht veur tmieljeu. En een pietrollamp pakt op aunen aussem, der woarde te deimpig 
van. Ellentriek dus. De meugelekheden zijn onuitputtelek, mar we moeten zuinig bijven.
In de zes doonkere weken wil ne meins iet duun om twa gezelliger te mauken. Doonker 
gifden onveilig gevoel want geggiën kontrol op domgeving. Doplossing is: lichtsjes 
austeken. Binnen en buiten. Geburen pielen makoar aun om da oek te duun. Hier en 
doar verschijnen lichtslingers langs de straut en in de boëmen. Amets, in sommige 
veurtuinen ist neig, een bitsjen overdreven, mar ja, agge da giëre ziet moette duun 
wagge nie lautekunt. Iênvoudig kan oek schoën zijn. 
En den inuis. Atte persjens omoëg blijven of de drapperien zijn nie dicht getrokken, 
kunde binnekijken zoonder daggetwilt. Den ziede de kerstboëmestaun: groëte en klane. 
Miëstal oek mee lichtsjes in. Amets knippere ze zenuwachtig. Die lichtsjes ziede beist 
atdoonker is. Giën groëte lichten aun! Mar den kunde au gazet niemer lezen. Dus groëte 
lichten aun en die in de kerstboëm uit want in de lichten eetta giën effect. Moettedie 
den austeken ‘snachs? Swinstagge slopt? Misschien wel.
Mar oezomme da moeten duun zoonder ellentriek? Den moestewe trug kiëiskes 
austeken in den boëm. Da zou zeker een oplossing zijn veur de warkloosheid: nieve jobs 
bij de pompiers!

Woordenlijst:
Ellentriek: elektriciteit
De zes doonkere weken: 3weken voor en 3weken na 21 december
Persies: schijnbaar
Guul den dag: gans
Tsmaares: ’s morgens
Oonzen tram: ons bed
Pietrol: petroleum
Den avrong: de omgeving
Deimpig: kortademig
Makoar aupielen: elkaar aanspreken
Amets: soms
Persjens: rolluiken
Swinst: terwijl

Ons dialect: grappig en sappig.

            Eetfestijn van de Chiro
Chiro Ieweko en Chiro Sint-Gerolf nodigen uit in de Sabot.
Op 24 en 25 februari zullen de beide Chirogroepen van Melsele biefstuk-friet serveren. 
Ze bereiden ook een vegi-menu. Voor de kinderen zorgen ze voor een lekkernij. In de 
BODEGA ben je welkom voor of na het diner, daar nemen ze je mee in de Chirosfeer. 
Info & inschrijvingen voor 11 februari: Jasper Brijs IJzerstraat 15 9120 Melsele, Nienke 
Vennekens Willem Elsschotlaan 13 9120 Melsele of steakjevol_chiromelsele@hotmail.com 
24 en 25 februari in de Sabot.
Oproep ! Elk jaar opnieuw worden er meer dan 1000 heerlijke biefstukken besteld 
tijdens de steak je vol. Deze biefstukken worden zorgvuldig en met veel liefde gebakken. 
Deze taak heeft een enorme verantwoordelijkheid en wordt uitgevoerd door 2 
professionele ervaren chefs! Zij beschikken over een vaste hand en stalen zenuwen. 
Onder deze druk blijven ze toch elk jaar de 2 positiefste kornuiten van het hele steak je 
vol - team. Dit fenomeen zal wellicht niet komen omdat ze water (duvel) drinken maar 
toch blijft het een hele prestatie. Wij willen via deze weg vragen aan onze koks of ze het 
terug zien zitten om 2 dagen non-stop biefstukken te bakken? En daarnaast om weer 
voor een sfeervol en humoristisch weekend te zorgen! 
Veel liefs jullie kapoenen van chiro Melsele

Pieter en Evelien Maes-Pauwels wonnen de Bioveiligheids Award in de 
categorie ‘Melkvee’ 2017.  Een dikke proficiat aan de familie Maes uit de 
Beekmolenstraat !

In de mailbox
Op 1 december verscheen in het Laatste Nieuws een artikel onder de titel: 
‘Willen terug kunnen ademen in Vrasene’. De politie van Waasland-Noord 
(Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene) doet er alles aan om het te beletten dat 
doorgaand vrachtverkeer door de dorpskommen van Vrasene en Nieuwkerken 
rijdt. Het gaat om trucks die de E17 in Sint-Niklaas verlaten om via de N451 de 
Waaslandhaven te bereiken. Er worden stevige boetes uitgeschreven. Daarop 
reageerde Melsenenaar Eddy Mannaerts van het actiecomité Leefbaar Melsele 
met de volgende mail aan de burgemeester (met o.a. Bombardon in cc)
1 december 2017

Beste Burgemeester,

Wij hebben onderstaand artikel met veel aandacht gelezen en vinden de 
genomen stappen zeer lovenswaardig.
Maar ook in Melsele willen wij terug kunnen ademen.
Het probleem van het steeds toenemend doorgaand sluipverkeer van 
vrachtwagens is U voldoende bekend, getuige daarvan is het verbod op 
doorgaand vrachtverkeer op de N450 eind mei gestemd in de gemeenteraad na 
het overhandigen van onze petitie met een duizendtal handtekeningen.
Ondertussen werden in de dorpskern van Melsele, o.a in de nabijheid van de 
school GBS De Toren, waarden van fijn stof gemeten die tot de 20% hoogste 
waarden in Oost Vlaanderen behoren.
Wij rekenen erop dat de stappen die schepen Van Roeyen ondertussen reeds 
genomen heeft naar het gewest resultaat zullen hebben, want wij vrezen dat 
het vrachtverkeer ingevolge de genomen maatregelen in Vrasene langs de N70 
en N450 in Melsele nog zal toenemen.
Deze problematiek vraagt een dringende oplossing want “terug kunnen 
ademen” is een recht van alle inwoners.
mvg
Eddy 
namens Leefbaar Melsele.

bombardon187.indd   8 27/12/2017   20:39:55


