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Zo leeft de Pastoor Sabotstraat

Koen en Evy Meul-Bocklandt en Frederik en Sofi e Van Havere-Cools
Voor deze babbel kwamen we 
bijeen bij Koen en Evy. Frederik en 
Sofi e wonen  nog niet in de straat. 
Dit jaar hopen ze zeker te verhuizen 
naar hun nieuwe woning. We zitt en 
rond het keukeneiland: Koen en Evy 
en hun kinderen Jana (8jaar), Tibo 
en Jarne (6jaar), Frederik en Sofi e 
ook met hun kinderen Ella (5jaar) 
en Stan(3jaar). “Ja,” zegt Frederik, 
”in ons huis staan nog geen 
stoelen, dat zou moeilijk zijn.” De 
kinderen zitt en mee op de schoot 
van mama of papa… Lang duurt 
dat niet. Ze verdwijnen al na enkele 
minuten in de grote tuin van Koen 
en Evy. 

Koen: “Ik ben van Melsele, uit de 
Eikenlaan. We hebben twee jaar in 
Vrasene gewoond en dan zijn we 
naar de Tulpenstraat verhuisd. In de Pastoor Sabotstraat waren wij de eerste bewoners.”  
Evy: “Dat was in juni 2016. Met de drie kinderen zijn we hier komen wonen. Ik ben van Beveren uit de Gerard 
Walschaplaan. Ik woon graag in Melsele. We willen hier niet meer weg. Ik ben vrijwilligster bij het Rode Kruis, net als 
Koen. Ik ben er lesgeefster.“  
Koen: ”Met al die bouwwerven in de straat is het nog druk. Dat zal beter zijn als al de huizen bewoond zullen zijn.”  
Jana: ”Ik zit in het derde leerjaar bij juf Hilde (Van Haute) Ik wil hier niet meer weg” 

Sofi e:” Ik ben kleuterjuf in de vrije 
kleuterschool O.L.V.G in de Sint-
Elisabethstraat. We woonden eerst 
in de IJzerstraat en nadien in de 
Spoorweglaan. We beslisten om 
hier te bouwen. Het is dicht bij 
het dorp. Mijn hobby is volleybal 
bij een recreati ef ploegje van ’t 
Portaal.“ 
Frederik: ”Ik fi ets bij De Kadans en 
voetbal bij de Flanelle Benen. Ons 
huis is nog niet klaar. Misschien 
kunnen we in het najaar naar hier 
verhuizen. Ik denk rond oktober 
of zo iets. Het uitzicht van de 
straat zal nog erg veranderen 
als ze bomen aanplanten en 
speelpleintjes aanleggen voor de 
kinderen.”  
Evy: ”Ja, op de voetpaden zullen 
we nog wat moeten wachten. 

Er moet zo’n 70 tot 80% van de kavels gerealiseerd zijn. Dat wordt moeilijk met al die stukken die als investering 
aangekocht zijn.” 
Koen: ”Ons wijkcomité richt zich tot mensen die hier wonen of die er zullen komen wonen in de nabije toekomst. We 
kennen al wat mensen. De bedoeling is om mekaar beter te leren kennen. Daarom was er een buurtdrink op 14 april. 
Op 30 juni volgt de offi  ciële opening van de straat door de gemeente Beveren. We zullen de politi ekers aan de mouw 
trekken om de straat kindvriendelijk te maken.” 
Sofi e: “Dan zou er wel heel wat volk kunnen aanwezig zijn. Naar het schijnt heeft  pastoor Sabot veel voor Melsele 
gedaan. In onze straat willen we ijveren voor kindvriendelijke zones waar onze kinderen echt kunnen spelen.”

Voor de meeste scholieren was de krokusvakantie 
hét moment om eens lekker niks te doen. Maar 
dat kan niet gezegd worden van Elena en Lucas 
uit de Sint-Maartenschool van Beveren. Lucas is 
van Melsele. Zij hebben namelijk hun vakantie 
doorgebracht tussen de vluchtelingen. De twee 
studenten trokken naar vluchtelingenkampen in 
Europa en spraken met de transmigranten die 
er gestrand zijn. Het werd voor de tieners een 
emotionele roadtrip. Lees hun verhaal op pag. 5 
(foto:TV Oost)
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Justine Berkvens… De oudere lezers  zullen zich 
haar herinneren…100 jaar wordt niet iedereen.  
Justine wel. Het is haar gegund.  Lees haar 
levensverhaal op pag.4

Pastoor Sabotstraat
De Pastoor Sabotstraat maakt samen met de Celine Van Geertsomstraat deel uit van de nieuwe 
verkaveling tussen de Dijkstraat, Gaverlandwegel en Van Puymbroecklaan. In de Pastoor Sabotstraat 
zijn al heel wat nieuwe bewoners in hun nieuwbouwhuizen getrokken.
Pastoor Antoon Sabot was pastoor in Melsele van 1961 tot 1981. 
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        Philippe Jespers, Ferre (13j) en Finn (11j)

“Vanaf mijn  2 jaar woonde  ik in de Mirabellenlaan. Mijn thuis was op de ‘statie’. Van 
2000 tot 2016 woonde ik in de Parmastraat tot ik hier gebouwd heb. De ruwbouw is 
gebeurd door een bouwfirma maar de hele verdere afwerking neem ik voor mijn rekening.  
Je ziet dat er nog wat werk is. Ik woon hier sinds januari 2018. Het huis  verwarmen  doe 
ik met alternatieve energie. Warmtepompen brengen de warmte uit de grond het huis 
binnen langs de vloer.  Ja, het is hier al een plezante wijk. Velen kennen mekaar vanuit de 
vriendenkring of  hebben familiale banden.  Je zou het spijtig kunnen noemen dat weer een 
groene zone is verdwenen.   Maar ik stel vast dat dat het in hoofdzaak Melselenaars zijn 
die hier komen wonen. Ze komen uit het verenigingsleven en zochten in Melsele een plek. 
Dat is heel plezant en heeft ook een  grote waarde.  Als je kijkt naar Melsele met zijn vele  
kerkpleinactiviteiten… en de vele  wijkcomités die overal ontstaan.  Dat vind je niet overal. 
Bij het opstellen van de tent voor onze eerste wijkdrink waren we met 12 wijkbewoners. Dat 
zegt toch  veel over de wil om hier een gezellige en vriendelijke  buurt  te maken.  En stil dat 
het hier is. Je hoort zelfs de vogels fluiten. En dat op een boogscheut van de drukke School- 
en Dijkstraat.  In de verte zie ik de kerktoren. Ik voel me echt Melselenaar en eigenlijk ben 
ik fier dat onze straat een naam kreeg van iemand die voor Melsele heel wat betekend heeft.  
Het sociale aspect van Melsele, naar ik vernomen heb, was toch wel  erg sterk  aanwezig in 
die persoon en die klemtoon heeft hij sterk gelegd  in al zijn initiatieven. Eigenlijk geniet  
Melsele er nu nog van.“ 

        Davy De Kerf en Stephanie De Dycker

Davy is opgegroeid in Melsele en Stephanie is van Beveren. Davy:” Ik heb tien jaar in 
Beveren gewoond. Ik had daar een eigen huisje opgeknapt. Maar mijn droom was altijd om 
terug in Melsele te komen wonen; ‘eens Melselenaar, altijd Melselenaar’.(lacht)  Ik maakte 
eerst nog een omzwerving naar Stekene tot we in Melsele, na lang zoeken, een  bouwgrond 
gevonden hadden. Stephanie: ”Ik heb acht jaar in Stekene gewoond. Dan heb ik Davy leren 
kennen.  Het groene aspect van Stekene met zijn bossen vind je hier niet. Melsele heeft 
minder natuur.  Maar het sociaal leven is hier top.  Ik heb mijn huis in Stekene verkocht 
en we zijn hier begonnen.”  Davy: ”Mijn hobby’s zijn koersen bij De Kadans, lopen en 
zwemmen. In onze tuin legden we een zwemvijver aan. Het water zuivert zich biologisch 
met gebruik van lavastenen, planten en vissen.  Het huis hebben we met hulp van de ouders 
steen voor steen zelf opgebouwd. We hebben er anderhalf jaar aan gewerkt. Daar moet je 
wel al je vrije tijd voor opofferen. We zijn nadien  naar Peru, Chili en Bolivie  geweest want 
reizen is ook één van onze hobby’s.”  Stephanie:” Ik ben in Melsele bij een vrouwengroepje: 
‘De Meilse vrouwen’. We zijn met z’n vijftienen en we hebben een WhatsApp-groep.  
Melsele hangt hard aaneen.”  Davy:” Koen Meul woonde het eerst in deze straat. ’s Avonds, 
na het werk aan ons huis, dronken we samen een biertje. Daaruit groeide het idee om met 
een wijkcomité te starten: ’De nuuve wijk’.  De Berghoekwegel en de Pastoor Sabotstraat 
maken er deel van uit. Misschien sluit de Celine Van Geertsomstraat  ook nog  aan. Op 
zaterdag 14 april hadden  we een buurtdrink. Er waren 49 volwassenen en 19 kinderen 
aanwezig. We hielden het bewust kleinschalig en laagdrempelig. De bedoeling van onze 
wijkwerking is  om mensen samen te brengen en de sociale cohesie te versterken. Via ons 
facebookgroepje maken we alle activiteiten uit Melsele bekend bij de bewoners. Zo zijn de 
nieuwkomers ook op de hoogte van wat er in Melsele allemaal gebeurt.”

Pastoor Sabot
Antoon Sabot werd geboren in Meerdonk op 8 juli 
1908. Hij overleed op 11 juni 1984. Hij was pastoor 
in Melsele van 1961 tot 1981. Daarna was hij nog 
twee jaar aalmoezenier in rustoord Briels. Hij wist 
zijn periode in Melsele op een eigen manier in te 
vullen. Die kans kreeg hij dank zij het concilie van de 
Rooms Katholieke Kerk. Dit concilie (1962-1965), 
het hoogste kerkelijk beleidsorgaan,  zorgde voor een 
tijd van verandering, openheid, debat en verwachting.  
De mis moest niet meer in het Latijn. Pastoor Sabot 
maakte van zijn kerk een zingende kerk, steunend op 
zijn zangkoren van kinderen, mannen en vrouwen. De 
volkse pastoor was erg gewonnen voor de volkstaal 
maar ook het gregoriaans werd niet verwaarloosd. 
Zijn zangkoren brachten de volkszang volop in 

de belangstelling en dit samen met het bespelen van de blokfluit, een eerder, in die 
tijd, verwaarloosd Orff instrument. De inwoners van de Es kregen een eigen ‘kerkje’ 
waar ze wekelijks de mis konden volgen. De wijkbewoners organiseerden zelf het 
onderhoud van het gebouw en de tuin. Hij voltooide de nieuwe beeweg op Gaverland 
met 15 beelden in een prachtige groene omgeving. Hij richtte het orgelcomité(1968) op 
en zorgde mee voor de restauratie van het historisch en prachtig kerkorgel in de O.L. 
Vrouw parochiekerk van Melsele(1969). Het Spaans orgel in de kapel van Gaverland is 
te danken aan pastoor Sabot(1976). Voor de kleuters van de wijk Poenjaard bouwde hij 
ter plaatse een schooltje waar de kleinsten in een eigen omgeving, dicht bij huis, naar de 
kleuterschool konden. Zijn veelzijdige interesses gaven aan het hele verenigingsleven 
in Melsele een nieuwe boost. Veel is aan hem te danken. Hij stichtte de jeugdbeweging 
Chiro en bouwde nadien jeugdhuis Djem(1969). Antoon Sabot gaf veel vertrouwen aan 
de jeugd. Uit de werking van Chiro en Jeugdhuis Djem ontsproten heel wat sportclubs: 
tafeltennis Melsele, Volleybalclub Appolo’s, basketbalclub Melsele en de schaakclub. 
In de Chiro leerde hij de kinderen blokfluiten, liederen zingen, schaken en dammen. 
Tijdens wandelingen in de natuur werd met de kinderen gezocht naar planten, vlinders 
en kevers. Pastoor Sabot was daarbij een gepassioneerd fotograaf. Honderden foto’s zijn 
door hem gemaakt. Hij ontwikkelde en vergrootte zijn foto’s zelf. Hij richtte fotoclub 
Lichtkunst op en zorgde destijds voor een archief dat behoort tot het kunsthistorisch en 
cultureel erfgoed van Melsele. Zijn verzameling  van maar liefst 40 000 fotonegatieven 
is bewaard gebleven bij fotoclub Lichtkunst. Pastoor Sabot was met zijn initiatieven heel  
vooruitziende op de tijd die op komst was. Men mag zeggen dat voor Melsele een nieuw 
tijdperk was aangebroken.  Daarin legde Pastoor Sabot zijn klemtonen,  die tot op de 
dag van vandaag nog altijd nazinderen en verder leven. Het is terecht dat pastoor Antoon 
Sabot in het dorp een straatnaam kreeg. Dit eresaluut is hem zeker gegund! 

De ontmoeting van de wijkbewoners op 14 april was een succes 
en zorgde voor heel wat contacten. De kinderen konden zich 
uitleven op een springkasteel . 
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Euverbraeke
Is het zinnig om oude spullen te behouden? Eigenlijk zitten ze 
soms behoorlijk in de weg. Het geeft een bevrijdend gevoel 
als je ze opgeruimd hebt. Definitief of naar de zolder gebracht 
“om ze later nog eens te bekijken”. 

Waar ruimte geschapen is, kan je opnieuw beginnen. Dat is 
aantrekkelijk: er is een lege plek voor het realiseren van de 
eigen droom. Maar als je alles overboord gooit, verlies je ook. 
Weten hoe iets was, de evolutie zien, achterhalen hoe men 
problemen oploste, welke technieken men ontwikkelde voor 
welke noden, hoe je familie zich organiseerde... het zijn maar 
enkele lukrake voorbeelden van waar” erfgoed” ons brengen 
kan. Er is persoonlijk erfgoed en collectief. 

De kunst is om te kiezen wat behouden moet worden, wat 
mag verdwijnen. Maar ook het toeval beslist over vergaan of 
behoud. 

Op zondag 22 april was het weer erfgoeddag. Best een reden om even stil te staan 
bij het erfgoed dat in onze gemeente aanwezig is. Onroerend erfgoed dan. 

Dat de kerk en de kapel van Gaverland op de lijst staan, dat is het eerste waar 
men aan denkt. Maar erfgoed omvat ook nog ander onroerend goed als huizen of 
boerderijen of oude ambachten of neringen. Dat is in Melsele niet anders. Als je 
wil bezoeken wat er staat aangegeven, heb je een flinke wandeling voor de boeg.

Laten we het hebben over Euverbraeke, de oude hoeve in de Brielstraat die nu 
door het leven gaat als B&B. 
Sommige namen zijn mysterieus: wat betekent “Euverbraeke”? Als men het 
woordenboek erop naslaat komt braak/ brake/ braeke... van “breken” namelijk 
het openbreken met de ploeg van onbebouwd land. Pionierswerk dus.

Euver zou kunnen teruggaan op euvel (kwaad/moeilijkheid/gebrek...) Kan naar 
de grond verwijzen die onbebouwd en moeizaam te bewerken is. Maar die door 
veel ploegen opengebroken kan worden. Maar euver zou ook van oever kunnen 
komen of van ever(plaats waar evers zijn).

Wij kennen het gebouw Euverbraeke als hoeve. Adolf Siret die een boek schreef 
over het land van Waas, uitgegeven in 1870, beschrijft het als “een ouderwetsch 
huis, sterk gebouwd, en dat in den buitenmuur ringen heeft, die volgens 
plaatselijke overlevering, dienen moesten tot het vastleggen van schepen. Men 
zoude, na de indijking des polders, daar een soort van kreek uitgedolven hebben, 
waar de schepen tot lossing konden stil liggen. Op dergelijke wijze, zoude het huis 
tot stapelplaats gediend hebben. Volgens andere overleveringen zoude dit huis 
een oude zoutkeet wezen.” 

(Een zoutkeet is een zoutziederij). Zout was een gegeerd en duur artikel. Het werd 
o.a. gewonnen uit turf. De aan- en afvoer van grondstof en product gebeurde 
met platboomse sloepen. Maar of dat toen het geval was in de streek is een 
vraagteken.

Feit is dat het ca. 1584 diende als opslagplaats voor graaf Karel van Mansfeld die 
door Farnese was aangesteld om de materialen te verzamelen voor de schipbrug 
over de Schelde. Hij wilde die absoluut realiseren om Antwerpen te kunnen 
innemen. 

Die materialen kwamen uit het hele Waasland. Ze werden aangevoerd op alle 
mogelijke manieren: langs de weg, door dragers en op karren,maar ook over 
water, op platboomse schuiten. Gezien de dijk was doorgestoken konden deze ter 
plekke geraken bij hoog tij. En de schipbrug kwam er tegen alles in. In de slag van 
Kallo verloor Antwerpen de strijd. Honderden families weken uit naar Nederland.

Zo kan een oude hoeve die er nog staat, een tocht door de geschiedenis zijn. Maar 
het is ook een getuige van bijvoorbeeld hoe men in de 16e eeuw bouwde, hoe 
zo’n boerderij toen was georganiseerd... De grote feiten van de geschiedenis zijn 
“opslagmappen”, zij bieden een tijdskader om vele kleine gebeurtenissen aan op 
te hangen en de geschiedenis te schrijven, ook van de “kleine man” dus van ons 
allemaal. 

Een huis als Euverbraeke was al die tijd op één af andere manier bewoond. Er 
werd net als altijd geleden en gefeest. En gewerkt. Mensen hadden er stijve 
ruggen en verstuikte voeten, waren doodmoe of gingen naar de kerk voor een 
goede preek en schone muziek. Ze haatten, beminden, werden geboren en gingen 
dood. Net als wij.

Er huisden hele families bij die haard. Alles wat onze emoties wekt, al die 
onkoopbare dingen waar wij naar verlangen, al wat ons deel is in de dagelijkse 
strijd om het bestaan, was ook het hunne. Zij erfden het van hun ouders en gaven 
het door, zoals wij het van de onze erven en doorgeven tot in onze genen toe. En 
net als wij waren ze wijs of dwaas, hadden zij geschifte opvattingen en dachten zij 
te weten en zij wisten ook, volgens het weten van hun tijd. Of twijfelden aan de 
geldigheid van wat er beweerd werd. Uit dit kopje onder gaan van toen in twijfel 
ontstond “hun” “moderne tijd”. En ons verleden.

Er bestaan vele soorten erfgoed. Soms kun je het aanraken zoals een kan of 
een beeld, soms is het groots en solide als een huis of een tekenend schilderij. 
Soms bestaat het in een gedachte uitgesponnen in een filosofie, is het volkomen 
immaterieel. Er zijn veel wegen om onze geschiedenis te verkennen. 

In het geval van Euverbraeke verzeil je ook in onze polders. Eb en vloed, dijken en 
overstroming... Veel technisch vernuft en veel durf. 

Kurt Helinckx liep op zondag 18 maart de marathon in Hamme.  
Hij deed dit in een tijd van 4u10min. Proficiat!

Kalender
Mei 2018. Bloemenmaand en Mariamaand

Dinsdag 1 mei. 1mei-bedevaart  van Beweging.net op de beeweg op Gaverland.
Vrijdag 4 mei. Start sportmarathon jeugdhuis  Djem.
Woensdag 9 mei. Start van de aardbeifeesten: kwis de slimste straat.
Donderdag 10 mei. O.-L.-H. Hemelvaart. 1940: Duitsland valt België binnen. 
Zondag 13 mei. Moederdag.
Zondag 20 mei. Pinksteren.
Zondag 27 mei. Bloemenmarkt op Gaverland.

Juni 2018. Zomermaand en rozenmaand 

Zondag 3 juni. Bombardonfeest in O.C. Boerenpoort.
Zondag 10 juni. Vaderdag.
Maandag 18 juni. Het kerkplein wordt een Belgendorp met het 
wereldkampioenschap voetbal op groot scherm.
Dinsdag 26 juni. 1947: vrouwen krijgen stemrecht.
Vrijdag 29 juni. Laatste schooldag, leve de vakantie!
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Justine Berkvens werd 100 
jaar: een lang leven in de 
polder

Kent er nog iemand de familie Cap, die destijds in een 
stacaravan in de Slekkenstraat woonde, niet ver van de 
Smoutpot, richting Zwijndrecht. De moeder van de familie, 
Justine vierde onlangs haar honderdste verjaardag. 
Dochter Lieve en zoon Luc bezorgden ons een aantal van 
hun herinneringen en bedenkingen over hun moeder. Waar 
we dit van onthielden..

Uit de verre Kempen
Justine is van de Kempen afkomstig, van Zevendonk, bij 
Turnhout. Daar werd ze op 8 maart 1918 geboren. Haar 
ouders, welstellende boeren, stimuleerden haar om te 
studeren, en zo kwam ze terecht in het regentaat aan het 
H.Graf in Turnhout. Zelf zou ze later ook haar kinderen 
aanmoedigen om verder te studeren. Ze ontmoette haar 
man, Albert Cap, toen die tijdens de mobilisatie voor 
de tweede wereldoorlog, in 1938, gelogeerd was bij een 
boerenfamilie in Zevendonk. Eén van Alberts kameraden, 
Florent Deckers logeerde daar bij Justines familie. Zo 
leerden Albert en Justine elkaar kennen. Toen Albert terug 
naar Zwijndrecht keerde, schreef ze hem een brief om te 
horen hoe het met hem ging. Hij sprong direct op zijn fiets 
en reed naar haar thuis. Dat deed hij vervolgens iedere 
zondag, drie jaar aan een stuk. Zestig kilometer heen, en 

zestig terug. Voor de liefde moet je wat over hebben.

Boeren in de Zwijndrechtse polder tot…
In 1943 zijn ze getrouwd. Ze gingen in de boerderij in de 
Bembtstraat wonen. In 1944 werd Godelieve, de oudste 
geboren. En snel daarna, in 1945 Jacqueline. Lesgeven 
kwam er dus niet meer van, al kwam haar talenkennis op 
’t eind van de oorlog nog van pas, toen Engelse soldaten 
bij hen logeerden. Justine werkte gelukkig ook graag op de 
akker en in de moestuin. Ook in naaien was ze erg goed: ze 
maakte zelfs een kostuum voor haar man, en jassen voor de 
kinderen. 
In februari 1953 sloeg het noodlot toe. Tijdens die beruchte 
stormnacht brak de Scheldedijk door aan Pijp Toebak, en 
overstroomden de polders. De boerderij kwam 4m onder 
water te staan. Alhoewel de paarden en enkele koeien 
konden gered worden werd het moeilijk boeren. Alle 
akkerland was bedekt met een dikke laag slib, waardoor het 
niet meer kon bewerkt worden. Dus ging Albert werken. 
In het begin was er veel werk om de dijken te herstellen en 
op te hogen. In 1954 werd een derde dochter, Marie-Louise 
(Wiske) geboren. 

Café houden in de Melseelse polder 
In 1962 verhuisde de familie naar de Melselepolder, ze 
hielden er café. Eerst in het huis van Liza Kieckens, later op 
de Scheldedijk, in de Ponderosa. Justine deed dat graag, café 
houden, en er kwam ook veel volk. Ze hield van kaarten, 
en als er ergens een ‘vierde man’ nodig was, dan speelde ze 
mee. Het was er heel rustig in de polder. Albert kon er vissen 
en jagen. Ze hadden geen elektriciteit en geen waterleiding, 
behielpen zich met gas, en petroleumlampen en putwater. En 
dan kwam er een tweede vloedgolf: de industrialisering van 
de Wase polders. Eerst Polysar, in 1965, later Union Carbide 
en Bayer. In 1969 werd hun huis onteigend.  

In een caravan in de Zwijndrechtse polder
Eerst hebben ze nog overwogen om café De Smoutpot over 
te nemen. Maar vader Cap wou een nog rustiger plek, waar 
hij ook kon jagen. En dat werd dan het stuk grond aan een 
onverharde zijweg van de Neerstraat, niet zo ver van de 
plek waar ooit hun boerderij stond in de Bembt. Omdat ze 
dachten dat het bouwgrond kon worden, zetten ze er een 
stacaravan. Maar een bouwvergunning kwam niet, en dus 

zijn ze in die caravan blijven wonen. De twee oudsten 
waren toen wel al het huis uit. Ook daar hadden ze geen 
elektriciteit of waterleiding, maar wel telefoon. Albert 
werkte  bij de baggerfirma Dredging, maar jagen was zijn 
grote passie, en met de duiven spelen. Justines favoriete 
tijdverdrijf was kaarten met mensen die op bezoek 
kwamen. En babbelen: ze hield van discussiëren, en had 
altijd haar eigen gedacht. En klonk het niet, dan botste het 
maar. 

Een gelukkige oude dag in Nieuwkerken
1997 was een zwart jaar voor Justine: haar man Albert en 
dochter Jacqueline overleden kort na elkaar. Gelukkig kon 
ze bij dochter Wiske en haar man Pierre in Nieuwkerken 
komen inwonen. Daar heeft ze nog heel wat jaren in de 
tuin kunnen werken, kaart spelen, en reizen maken, die ze 
zelf soms mee organiseerde. 
Sinds juni 2016 verblijft Justine in RVT de Ark in Sint-
Niklaas. 
Samen met haar kinderen en schoonkinderen, 4 
kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen en vrienden en 
kennissen heeft ze onlangs haar honderdste verjaardag 
gevierd.  
Proficiat Justine!

AR

Collegezittingen gemeente 
Beveren
5 februari
- Het project Sabot (vroegere parochiehuis) in Melsele 
wordt goedgekeurd in het schepencollege en op het 
OCMW. Dit project is een samenwerking tussen de 
gewestelijke huisvestingsmaatschappij en het OCMW 
van Beveren. De huidige site met PC Sabot aan de Grote 
Baan en appartementen in de Hazaarddam verdwijnt. Er 
zullen 28 assistentiewoningen en een dienstencentrum 
in de plaats komen. De raming van 7.200.000 euro wordt 
goedgekeurd.
- Op 9 mei wordt een afscheid gepland voor het 
gemeentehuis van Melsele. Iedereen kan dan het 
gemeentehuis bezoeken.

12 februari
- Er komt een parkeerplaats voor minder mobiele mensen, 
ter hoogte van de kleuterschool in de Sint-Elisabethstraat.

12 maart
- Aan het Rudolf Esserplein en Kerkplein komt een 
zebrapad.

De gemeenteraad
27 februari
- Er gebeurde een grondinname langs de Grote Baan (N70) 
aan het Pareinpark. Dat alles staat in het teken van de 
toekomstige heraanleg tussen Beveren en Melsele. De 
werken zullen eind 2018 of begin 2019 starten.

27 maart
- De gemeenteraad stemde unaniem in met een 
tonnagebeperking op de N450, beter bekend als 
Schoolstraat, Dijkstraat en Melseledijk. De meerderheid 
van CD&V en N-VA schreef meerdere brieven naar N-
VA minister Ben Weyts maar kreeg geen antwoord. De 
gemeente luistert dus niet naar het Vlaams Gewest en 
voert eenzijdig een verbod op doorgaand vrachtverkeer in. 
- Luc Maes neemt afscheid als gemeenteraadslid. Het 

raadslid van OpenVLD laat zijn plaats aan Kitty Schelfhout.
- In de Snoeckstraat wordt weldra gestart met de 
heraanleg van de straat. De raad keurde ook meteen 
goed dat de openbare verlichting wordt vernieuwd. Er zal 
LED-verlichting worden aangebracht. De kostenraming 
bedraagt bijna 85.000 euro.

Dag gemeentehuis van 
Melsele!
Om afscheid te kunnen nemen van het Melseelse 
gemeentehuis, zwaaien de deuren nog een laatste keer 
open voor het Melseelse publiek. Het gemeentehuis van 
Melsele stond na de fusie van 1977 nog decennialang 
bekend als het gebouw van de wijkagenten en de dienst 
burgerzaken. Helaas voldoet het nu niet meer aan de 

moderne eisen inzake toegankelijkheid, energiezuinigheid 
en brandveiligheid. Het dwong het college van 
burgemeester en schepenen tot een moeilijke maar 
noodzakelijke keuze: de verhuis van de dienst burgerzaken 
en de wijkagenten naar een geschikter onderkomen in 
O.C. Boerenpoort. Ook de bibliotheek uit het parochiehuis, 
met ingang langs de Hazaarddam, maakt die verhuis mee. 
Het einde van een tijdperk. Het gemeentebestuur van 
Beveren nodigt iedereen uit op donderdag 10 en zondag 
13 mei telkens tussen 14 en 17 uur om een laatste bezoek 
te brengen aan het gemeentehuis. Geniet daarbij van een 
overzicht van de geschiedenis van deze mythische plek 
met een blik op alles wat zich in het gemeentehuis van 
Melsele heeft afgespeeld. De gemeente is er nog niet uit 
welke bestemming het oude gebouw zal krijgen maar een 
onmiddellijke verkoop zit er niet aan te komen, hoewel het 
in de gemeentelijke begroting  gepland staat om openbaar 
verkocht te worden.
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Krokusvakantie 2018: Lucas Van Looveren uit Melsele, 
en Elena Brys uit Beveren gingen samen met een groep 
scholieren en leerkrachten van verschillende scholen op 
een bijzondere inleefreis. De ‘Road of Change’ liet hen 
het traject volgen van vluchtelingen die vanuit het oosten 
Europa binnen komen. Ondertussen zitten Lucas en Elena 
weer terug op de schoolbanken. De ‘Road of Change’ 
heeft hen veranderd. Ze hebben heel veel gezien en 
meegemaakt, en willen dat graag aan iedereen vertellen, 
ook aan de Bombardonlezers.

Road of Change?
Het project ‘Road of Change’ is een initiatief begeleid 
door Ann Vermeulen, medewerker onderwijs van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, in samenwerking met Bond 
zonder Naam. Het project wordt gesteund door Erasmus+, 
Veranderwijs.nu en FOMU(Fotomuseum). De deelnemers 
aan deze inleefreis rond het thema vluchtelingen waren 14 
jongeren en 6 leerkrachten. Ze trokken doorheen Europa 
langs plaatsen in Slovenië, Kroatië, Servië, Italië die een rol 
spelen in het Europese asielverhaal. Daar spraken ze met 
mensen uit Irak, Iran, Syrië, Afghanistan, Eritrea, Ethiopië, 
Pakistan en Bangladesh. Die zijn allen gevlucht voor 
oorlog of onmenselijke leefomstandigheden en ze hebben 
allemaal een verhaal te vertellen. Bovendien maakten 
ze kennis met ‘changemakers’, mensen die proberen in 
te gaan tegen de angsten en de vooroordelen tegenover 
vluchtelingen. En die proberen positieve en haalbare 
oplossingen te zoeken voor het immense probleem. De 
deelnemers kunnen daar ook een belangrijke rol in spelen 
door hun ervaringen te delen.
Het project ‘Road of Change’ won eind maart de Belgische 
voorronde van de Europese Karel de Grote-prijs voor 
jongeren 2018.

Waarom wilde je meedoen aan dit project?
Lucas: Ik was al langer geïnteresseerd in de 
vluchtelingenproblematiek. Maar ik vind dat er veel te 
weinig aandacht is voor het menselijke aspect. Je hoort 
wel veel cijfers en algemene feiten, maar de echte 
verhalen van de mensen komen te weinig aan bod.
Elena: Ik vind het leuk om mensen te helpen, maar ik 
wist eigenlijk niet veel over het vluchtelingenprobleem. 
Daarvoor was het infomoment dat we vooraf kregen zeer 
nuttig.

Jullie werden dus goed voorbereid?
Lucas: Ja, en we hebben veel informatie gekregen 
over oorzaken en politieke achtergronden van het 

vluchtelingenprobleem. Maar toch hebben we op het 
moment nog veel geleerd. Vooral dat de situatie erger is 
dan ze in de media wordt voorgesteld. Véél erger, vooral in 
de Balkan en in Italië. Mensen zitten echt vast aan grenzen, 
in onmenselijke omstandigheden.
Elena: We gingen als voorbereiding eerst naar het 
vluchtelingenkamp in Duinkerken waar we mee voedsel 
hielpen uitdelen.

Vertel: wat hebben jullie allemaal meegemaakt
Elena: In Šid, een dorpje in Servië bezochten we een oud 
fabrieksgebouw. Er waren gaten in de muren en het dak, en 
het was er vreselijk koud en vochtig. Daar zaten 200 mensen 
vast. Er was één kachel. En het erge was: in de buurt lag 
er een kant-en-klaar tentenkamp, helemaal voorzien van 
alles wat nodig is. Dat was afgesloten, de Servische regering 
beweerde dat het niet brandveilig was. Ze zijn gewoon bang 
dat zo’n ‘goed’ kamp nog meer vluchtelingen aantrekt. De 
frustratie van de vluchtelingen was dan ook groot.
Lucas: In Ventimiglia, in Noord-Italië zaten er driehonderd 
mensen onder een snelwegbrug, al weken of maanden vast. 
Families met kinderen, in de kou, met alleen maar een stuk 
zeil of tentdoek. Voor het eten hingen ze helemaal af van 
vrijwilligers uit de buurt. Toen we er in februari waren, was 
het nog redelijk weer. Daarna is het beginnen sneeuwen.

Hoe stonden de vluchtelingen tegenover jullie?
Elena: Tegen mijn verwachtingen in, heel positief. In 
tegenstelling tot journalisten die vooral sensationele 
foto’s willen nemen, en dan vlug weer weg zijn, wilden wij 
luisteren naar hun verhalen. Ze voelden dat onze interesse 
oprecht was.
Lucas: Het gebeurde zelfs dat ze ons thee aanboden, terwijl 
ze zelf bijna niets hebben. Een van de jongens van onze 
groep, Rezwan, zelf voormalig vluchteling uit Afghanistan, 
sprak een aantal talen die de mensen daar in Šid begrepen. 
Dat hielp natuurlijk.

Nog dingen die je zijn bijgebleven?
Lucas: Ik sprak met een Pakistaanse leerkracht geschiedenis, 
die op de vlucht was voor de Taliban. Hij zei: “Voedsel, 
kleding, dekens enz. is één ding. Maar belangrijker is nog 
dat jullie naar onze verhalen luisteren. En ze naar buiten 
brengen!”
Elena: Bij mij zijn het enkele beelden: een hoop 
kapotgeslagen gsm’s: voor deze mensen is dit dramatisch, 
het is hun enige contactmogelijkheid met familie en 
vrienden. En een foto die iemand in een kamp had 
genomen van mensen die door de Bulgaarse politie in 

elkaar geslagen waren. Vreselijk.
Lucas: Toen we eens aan het klagen waren dat slapen in 
de bus toch niet zo comfortabel was, vertelde Rezwan, hij 
hoe hij zelf dagenlang verstopt in de wielkast van een bus 
had gezeten, terwijl die door Iran reed. Dan werd het wel 
stil.

Media-aandacht?
Elena: We zaten na onze terugkomst maar pas terug in de 
klas, of er kwam een telefoon van Jan Hautekiet, voor een 
gesprek met ons en Ann Vermeulen. Verder haalden we 
bijna alle kranten, de regionale tv, tijdschriften. Het stopte 
niet. Ons verhaal werd opgepikt door Rudi Vranckx. Vier 
jongeren van de groep mogen meedoen met zijn Nomade-
project.

Reacties van vrienden en klasgenoten?
Elena: Vóór het project kregen we verdeelde reacties. Zo 
was er iemand die zei: “Ocharme dat jullie geselecteerd 
zijn, nu moeten jullie echt naar ginder”. Iemand anders, 
die in het begin heel negatief stond, kwam me achteraf 
zeggen hoe knap ze het vond dat we dat gedaan hebben.
Lucas: Meestal waren het toch positieve reacties, zelfs van 
mensen met een andere politieke mening. We hebben 
achteraf een powerpointvoorstelling getoond met foto’s 
die Elena genomen heeft, afgewisseld met verhalen van 
dingen die we meegemaakt hadden. Dat maakte indruk.

Hoe willen jullie je verhaal verder uitdragen?
Lucas: Zoals gezegd, we hebben al veel aandacht gekregen 
in de media. Maar we willen nog meer doen. Elena heeft 
foto’s gemaakt, sommige mensen schreven een blog. We 
gebruiken alle mogelijke sociale media.
Lucas: We hopen ook op het politieke vlak verandering te 
brengen. We zouden graag een gesprek hebben met met 
Theo Francken. We hebben al stappen ondernomen om 
de staatssecretaris te kunnen strikken maar tot nu toe zijn 
er nog geen concrete afspraken gemaakt. En we hopen 
ook in het Europees parlement onze stem te laten horen.
Elena: Door ons verhaal te verspreiden willen we 
de mensen doen beseffen dat deze situatie van 
de vluchtelingen echt niet oké is. Er is heel veel 
onwetendheid hierover, mensen beseffen niet hoe erg het 
is.
Elena: Binnenkort is er in het FotoMuseum van Antwerpen 
een tentoonstelling met  foto’s van Yassine Atari, die ook 
is meegegaan. Misschien worden er ook een aantal foto’s 
van mij en Annebeau getoond.

Ben je veranderd?
Lucas: Je wereldbeeld wordt verruimd, op alle gebied. We 
hebben ook veel mensen leren kennen, vluchtelingen, 
vrijwilligers, journalisten. En de vriendschap met de hele 
groep was geweldig.  

Om dit artikel af te sluiten: een fragment uit een blogtekst 
van Elena

Nu sluit ik mijn ogen
Opnieuw bevind ik me tussen de beschreven muren 
in Šid, en onder de brug van Ventimiglia
Zo onwerkelijk, dat weet ik
Tegelijk nog nooit zulke realiteit, bijna tastbaar
Maar door de koude is de tast in mijn handen 
verloren gegaan

Weet je wat ik moeilijk vind?
Op het moment dat ik deze woorden neerschrijf, 
net op dit moment
Zitten zij daar
Ze worden vluchtelingen genoemd
Het sneeuwt

En ik?
Ik zit op een stoel
Voor mij liggen een blad en een pen

Wil je meer horen over de Road of Change en de 
getuigenissen van de deelnemers? Kijk op hun blog ‘Road 
of Change’, facebookpagina en Instagram. Of je kunt gaan 
kijken naar de fototentoonstelling in het FotoMuseum op 
de Waalse kaai in Antwerpen, van 25 april tot 25 mei.  (AR)

Lucas en Elena volgen vluchtelingenroute

De groep met Lucas (laatste rij, derde links) en Elena (laatste rij, 5de links)

beschreven muren in Ventimiglia
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Happen en Stappen: doe je mee?
Happen en Stappen doorheen Kunstig Melsele.
Zaterdag 26 mei vertrek om 15h00
B&B Euverbraeke Brielstraat Melsele

Laat jullie verwennen met hapjes en drankjes ... Op de wandeling 
zijn er heel wat kunstige ontmoetingen gepland. 

  Wereldwinkelnieuws
Sinds midden april is er een nieuwe wijn in de wereldwinkel, de 
Campesino Cabernet reserva. Deze Chileense wijn is de trots 
van de kleinschalige wijnbouwers die lid zijn van Red Del Vino in 
de Colchagua vallei. Deze houtgerijpte wijn met diepe kleur en 
aangename aroma’s van zoete kersen, cassis, groene paprika en 
vanille, is ideaal bij gegrild vlees of stoofgerechten. Schenken op 16-
18 °C. Deze wijn kost € 8,95 voor een fles van 75cl.

Osvaldo Diaz, wijnboer van Red Del Vino:
Wij zijn fier dat wij via Oxfam ons product, het resultaat van 
vele jaren hard werk, kunnen exporteren naar Europa. Het geeft 
hoop en vertrouwen in onze investeringen en moed om te blijven 
doorgaan.

Red del Vino ligt in het idyllische Santa Cruz in Chili en is 
internationaal gekend om haar uitstekende wijnproductie. Sinds 
2004 hebben 19 kleine wijnproducenten zich verenigd en de 
coöperatie Red Del Vino (Wijn-netwerk)gevormd. Dit om sterker 
te staan op de zeer competitieve Chileense wijnmarkt, waar de  
prijzen worden bepaald door grote wijnhuizen met veel politiek-
economische macht. Via de eerlijke handelsregels van de Fair Trade 
kunnen zij toch een kwalitatief product op de markt brengen.
De Campesino Cabernet reserva kreeg van de wijnexpert in de krant 
4 sterretjes en was één van de drie wijnen van de week. Zeker eens 
proeven! Vissen

D’alfmaun is iën van de schoenste plekskes van Meilsen, al ligta agelek op Zwijndrecht, mar we meugent nog 
een bitsje van oons rekenen. Doar vertoeven aun ’t wauter is gelek op raas zijn. Deezn tijd van tjoar beginnet 
er idylisch uit te zien. In de kanten gruujter van alles. Vroeger noemdezeda ‘vuil’ of ‘onkruid’, nau noemeweda 
‘kruiden’ of ‘schoëne wilde natuur’. Ge kunt er vogels in d’oëg oun op twauter en lusteren nar uldere roep of 
klandere vogelkes afletten en ulder vlucht in de boëme goarslaugen. ’t Is doar nog doarvontreint stil. Amets 
oërde tferkier op den expresweg, of ne goederentraan die passeert op tspoër datter nevest ligt, mar oons 
oëren zijn zoe selectief gewoaren dawweda keunen wegdeenken. Iemand die rust zoekt en tijdeet, kan doar 
wa gau zitten. Wel afspreken mee de vissers. Want veur de vissers is die plek aaleg! 

Passeedeweek zatezed’r, e stik of tien, op een rij in de kant, alle kiëren ne meter tussen ulder. Ze zouten op 
uldre visbak te wachten. Want agge visser wilt woaren, moete keune wachten, zoonder te verlutsen. Geduldig 
wachten, zoonder iet te zeigen. Alliën pazen is toegelauten. Nie zingen of fluiten, nie spreken. Aus aun den auk 
duun, de lijn uitzwieren en zwijgen en wachten, swinst dagge d’n dobber in doëg oud. Alles in die aalige stilte. 
In tijden van drukte en stres moetta zaulg zijn! Ne visser is ne monnik, nen abdijpauter! Mee da verschil dasse 
proberen te verliën, al zijnt mar de vissen.

Atten dobber zakt, hangter ne vis aun denauk. Amets stekeze die in een baksken, amets zwierezem trug in 
twauter. Zijn beksken is den gekwetst van da oksken… topen datta biestsjen da maleur kan overleven… Ik vraug 
mij af wa die vissers zoe deur makoar opaulen op nen dag en ik bedeenk dat tsoonden is veur di biestjes mar 
dak zelf oek gjeiren e visken eet en dak mij den nie affraug of die vissen afgezien ein. Panneken op tfier, een 
goei klat boter d’rin, visken bakken, barreken op toffel, panneken d’rop, visken op de talloër, smaukelijk eten, 
panneken uitdwalen mee e stiksken brood… Kan datteugd duun! En van de compassie mee da visken is nie veel 
niemer te zien. Ne meins zit toch vol tegestrijdigheden!

D’alfmaun: de Half maan 
Agelek: eigenlijk
Raas: reis
In de kanten: op de oevers
In d’oëg oun: in het oog houden
Afletten: in het oog houden
Goarslaugen: gade slaan
Doarvontreint: tamelijk
Amets: soms
Nevest: naast
Aaleg: heilig
Passeedeweek: vorige week
E stik of tien: een tiental
Verlutsen: verroeren
Iet: iets
Pazen: denken
Aus aun den auk: aas aan de haak 
Uitzwieren: uitgooien
Swinst: terwijl
Oksken: haakje
Topen: het is te hopen
Deur makoar: gemiddeld
Datsoonden is: dat het spijtig is
Barreken: onderzetter
Uitdwalen: uitdweilen

Ons dialect: grappig en sappig

De lokale verankering maakt 
Bombardon zo uniek.
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Programma 
aardbeifeesten 
2018 
Woensdag 9 mei 20.00u: 
Kwis: De Slimste Straat van 
Melsele 
Donderdag 10 mei: 
Publieksopening ism Beverse 
brouwers: 15.00u - 17.00u 
Aardbeiprinsesverkiezing: 
20.00u - 23.00u 
Prinsessenfuif met D.J. AmbiE: 
23.00u - 02.30u 
Vrijdag 11 mei: 
Seniorennamiddag ism het 
OCMW van Beveren: 14.00u-
16.00u: 
Wendy Van Wanten & de 
Linedansers van OKRA Melsele 
Burgerfestijn van Gym 
Waasland: 18.00u-19.00u 
WHO HAS IT ALL?: 19.00u-
21.00u 
ludieke doe-en denkopdrachten 
voor teams - organisatie GYM 
Waasland 
Fuif met live band Onderkover: 
21.00u-02.30u 
Zaterdag 27 mei : 
Brunch verzorgd door de KLJ van 
Melsele: 09.30u-11.30u 
Muziektheater voor kinderen 
van 7 tot 77 jaar: 15.00u-17.00u 
Roodvonkband met Marijke 
Umans 
BAL VAN DEN BURGEMEESTER 
VAN MELSELE: 20.00u-02.30u 
D.J. Tim Arisu, D.J. Maeyor 
Major, D.J. XXX 
Zondag 28 mei: 
Wielertoeristentocht: tussen 
08.00u en 11.00u 
Aardbeirun: vanaf 13.00u 
Demonstratie vendelen 
en wimpelen door KLJ: 
tussen13.00u en 14u00u 
Zin in Flamenco?: 15.00u: 
demonstratie door LAS 
MARIQUITAS 
Grime en knettergekke kapsels 
ism UNIZO: doorlopend in de 
tent 
BBQ van de tuindersgilde: 
18.00u-23.00u 

Melba zoekt 
toneeltalent
Heb je zin om mee te spelen in 
één van de volgende stukken?  
Dan zijn we naar jou op zoek!  
Kom langs op zondag 22 april 
tussen 12 en 14 uur of  dinsdag 
24 april tussen 20 en 22 uur in 
het clublokaal boven jeugdhuis 
Djem.  
Interesse? melba1@telenet.be 

Rosie en Anna ruimen zwerfvuil op in het park
Anna: “Ik speel veel in het parkje in het dorp en daar ligt altijd veel vuil onder de banken en in de bosjes. Ik vind het heel erg dat mensen dat 
gewoon op de grond smijten terwijl er ook vuilbakken staan. Ik wil dat dan zelf oprapen maar dat is soms echt wel vies. Met de grijpstok en 
handschoenen aan lukt dit nu heel goed.”
Mama Lien Cools: “Wij nemen vooral het centrum/parkje voor onze rekening. Ik hoorde dat je bij de milieudienst van Beveren vrijwilliger 
kon worden voor de zwerfvuilactie. Deze voorzien je van al het materiaal. Zo hebben Anna en Rosie leuke kindergrijpstokken gekregen, 
handschoenen, fluovestjes, vuilzakken. Ze zijn nog maar 1 week bezig en hebben al 2 vuilzakken gevuld. Ik weet van de milieudienst dat er 
ongeveer 33 vrijwilligers zijn in Beveren, maar dat zijn vooral volwassenen.
Wil jij ook graag meehelpen om je buurt proper te houden: meer info: 03 750 14 80
milieudienst@beveren.be

Gevleugeld
Lente
Eindelijk…, een aprilse gril niet te na genomen, kunnen we de lente nu echt zien, voelen en ruiken. De vogels druk bezig aan hun 
nieuw nest. De eerste uitbundige zonnestralen duwen als het ware het nieuwe groen uit aarde en takken. De natuur herleeft en 
barst -soms letterlijk- open; een zalig nieuw jaargetijde. 
Ook is het alsof we mekaar een beetje terugvinden. De (herboren) wekelijkse Melseelse zaterdagmarkt, ook al is het nog pril, mag 
hiervoor een aanzet of hiervan reeds getuige zijn. Dankjewel dorpsburgemeester voor dit prachtige initiatief. Ons Kerkplein kan 
weerom een beetje meer ‘ontmoetingsplein’ worden.

Lente, waar kunnen we haar nog intenser beleven dan in de tuin? Wellicht in de poëzie, zoals in dit prachtig gedicht van Emile 
Verhaeren. Het doet onze tuinen alle eer aan.

Hoe wij hem ook zien bloeien voor onze ogen,
De tuin die ons stilzwijgend wil gedogen,
Hij plant zich binnen in ons voort,
’s Werelds argelooste, zoetste oord.

In ons herleven alle bloemen
En alle grassprietjes en alle palmen
Die wij met blijde tranen noemen
Waarin voorbij geluk blijft talmen.

In ons herleeft de vreugderoes
Opflitsend in feest- en lentekreten,
Onze bekentenissen, een smeltkroes
Van vurig vragen en opwindend weten.

O, hoe diep binnen in ons plant zich voort
’s Werelds blijste en zoetste oord!

Uit ‘Les heures claires, gedicht II’ van Emile Verhaeren 1855 – 1916 
Uit het Frans vertaald door Stefaan van den Bremt
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Bezoek aan het 
melkveebedrijf 
Korenheie in de 
Hennenneststraat
Op 1 juli zetten Marc en Veerle De Paep-Vercauteren de 
deuren van hun bedrijf open. Ze doen dit ten voordele 
van Vredeseilanden, de organisatie die we kennen van 
de mannetjes die als sponsoring verkocht worden. 
Vredeseilanden kreeg een nieuwe naam en heet nu: 
Rikolto.
Deze internationale organisatie is vooral bezig met 
landbouw en voedingproblematiek wereldwijd. Ze 
gelooft in familiale landbouw, zowel hier als in het 
zuiden. Samen produceren boeren en boerinnen  70% 
van het voedsel en toch staan ze zwak op de markt. 
Hierin moet verandering komen, wereldwijd. Rikolto 
bouwt bruggen tussen voedingsbedrijven, overheden, 
onderzoeksinstellingen, banken en boerenorganisaties. 
Want, wat eten we morgen en wie zal voor ons voedsel 
zorgen?

Op zondag 1 juli is deze organisatie te gast bij Marc en 
Veerle, in het kader van een sponsoractie. 
Bezoekers worden rondgeleid in het Melseelse 
melkveebedrijf, tussen 10 en 11.30u.
Adres: Hennenneststraat 2/2, 9120 Melselel
Wil je erbij zijn? Stuur dan voor 10 juni een mail naar 
Vredeseilanden.Beveren@gmail.com
Het bezoek en een aansluitend drankje zijn gratis. Wel 
wordt een gift ter plekke warm gewaardeerd.

                        Feest
              Bombardon 200
                    Sinds 1983

Op 1 april 1983 kwam het eerste nummer van 
Bombardon van de drukpers. De Melseelse 
dorpskrant was geboren. Eind juni 2018 verschijnt het 
tweehonderdste nummer. We zijn er fier op. Bij die 
gelegenheid willen we met alle lezers feest vieren. Het 
gebeuren heeft plaats in het Ontmoetingscentrum 
Boerenpoort op zondag 3 juni. Op dat feest willen 
we jou en je familie erbij! Vanaf 14 uur wordt jou, 
beste lezer, in de kapel van de Boerenpoort een 
Bombardonprogramma aangeboden. De rubrieken die 
in de dorpskrant uitgeschreven worden passeren de 
revue met o.m.: Zo leeft de IJzerstraat, het Melseels 
dialect, mensen in de kijker, een stukje poëzie en 
proza,  toespraak van de dorpsburgemeester … en 
dit alles omkaderd met heel wat muziek, mooie 
Melseelse foto’s, een drankje, pannenkoeken, ijsjes 
en kinderanimatie. Iedereen is er welkom. Het einde 
is voorzien rond 18 uur. De inkom is gratis.

Op 10 maart werd de Burggravenstraat “ingehuldigd”. Dat 
gebeurde met enige staatsie, in het gezelschap van burgemeester 
Van de Vijver, die dan weer enkele gemeenteraadsleden en 
schepenen tot gezelschap had.
En wie er ook was, niet de minste van de groep en begeleid 
met feestelijke muziek door leden van de fanfare: onze reuzin 
Regina die met haar hoogst flaterende witte bloes en weelderige 
“aardbeienrok” ongetwijfeld de ster van het publiek was. Feestelijk 
leek het dus wel. Bovendien was de straat bevlagd, helemaal klaar 
voor de stoet, nu ja, de wandeling naar de Boerenpoort waar een 
glas geschonken en een toespraak gehouden werd.
Na het “officiële” was het “onder ons”. Babbelen met de buren, 
buren leren kennen, wisselen van gedachten, heel behoorlijk eten, 
organisatoren glanzend van plezier, hoofd voorzien van hoed. 
En nu? Van alle of toch van de meeste kanten, (ook 
buitenstraatse): palmen en lof. Wel eens gevolgd door een jaloerse 
blik en een gesprek over straten die nog in opgelapte staat 
verkeren, snakkend naar beterschap en genezing.
De Burggravenstraat? Al mochten de voetpaden breder zijn en 
moeten de bomen nog groeien: best wel oké.

Burggravenstraat ingehuldigd

Mooie foto van Mar en Rudy Van Esbroeck-Maes van een bombardoninstrument. We konden deze foto niet 
laten liggen. Zulke mooie foto’s krijg je op het feest te zien.

foto Alfons Maes

          Waar ligt de Bombardontegel?
De Bombardontegel op de foto in het vorige nummer lag in de Priemstraat. Een onschuldige 
hand koos Frans Van Bogaert uit de juiste antwoorden.  Een dezer dagen komen we bij hem 
langs met een prijzenpakketje. 
Voor de nieuwe prijsvraag legden we onze tegel weer op een mooi plekje. Maar let op: de 
tegel ligt er alleen voor de foto. Dan nemen we hem terug mee. Je moet alleen de plaats 
raden.  Als prijs is er deze keer een origineel geschenkenmandje van de wereldwinkel.  Stuur 
je antwoord naar bombardonmelsele@yahoo.com of naar iemand van de redactie.

Denk niet wit, denk niet zwart, maar denk in de 
kleur van je hart. (Frank Boeijen)

foto Rudy en Mar. Maes-Van Esbroeck, 

Parkconcerten Gaverland
Joepie! De zon kriebelt aan onze kin, de vogels kriebelen aan onze oren...je kan het bijna voelen 
tot in je kleine teen, de zomer is in aantocht. Dat wil zeggen buiten komen, babbelen, concertje 
doen, kortom, parkconcerten editie 2018 is in aantocht! 
Al minstens 16 jaar trakteert een klein maar dapper team er elke zomer op gratis muziek, 
zodat  je buren, vrienden en familie steevast wekelijks op 1 plekje kan treffen, de heilige grond 
van Gaverland! Elke donderdag van juli en nog twee keer in augustus zwieren zij er wat zwoele 
deuntjes in de lucht, en stillen zij  honger en dorst met een buitenbar en  eetkraampjes...om af te 
sluiten is er een gratis rommelmarkt op 5 augustus!

We mogen ook al eens reclame maken voor onze eigen winkel.
Op zondag 3 juni van 14 tot 17 uur in de Boerenpoort verwelkomen we elke lezer 

en sympathisant met kinderen en vrienden.  We verrassen u met een boeiend 
Bombardonprogramma. Er is ook kinderanimatie voorzien. 
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