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Zo leeft de IJzerstraat

We komen samen bij Marc en Lut Brijs-Peeters in de IJzerstraat. Het 
buurtcomité verzamelt er om het verhaal van de wijk te brengen. De 
‘IJzerstraat’ is sinds maart van dit jaar erkend als wijkcomité en daarmee 
ook toegetreden tot de gezinsraad Beveren. De buurtwerking omvat het 
eerste gedeelte van de IJzerstraat: van bij de Grote Baan tot aan de 
Eikenlaan. Zitten mee in de zetel: Joris Van Mieghem, Lieve Verhelst, 
Marc Brijs en Lut Peeters (gastheer en gastvrouw), Hilde Roelandt, Vera 
Verrept, Nathalie Troubleyn en Tom Bourdiaudhy. Joris is de oudste van 
de groep en bijt de spits af.

Joris: “Nu ben ik de oudste in de buurt. In 1981 zijn wij hier komen wonen. 
Toen waren we de jongsten want het was hier een buurt met veel oude 
mensen. Het was ook een erg stille straat. Nu is de toestand totaal anders. 
Om de N70 op te rijden staan de auto’s hier ‘s morgens in de file tot bij de 
Jan Bekenshoek. Met de bouw van nieuwe woonwijken in het zuiden van 
Melsele is het heel druk geworden. Mijn grootouders woonden in dit huis en 
later bleven Marieken en Charel Van Mieghem er wonen. De IJzerstraat was 
een straat met heel oude huisjes en enkele boerderijen. Ondertussen is er 
heel wat vernieuwing gebeurd.”  

Lieve Verhelst (De echtgenote van Joris komt binnen en neemt het woord.): 
“Mag ik eerst een woordje plaatsen? Ik kan niet lang blijven want morgen 
vertrek ik naar Peru. Die reis maak ik dankzij mijn kinderen.(lacht) Onze 
dochter Hilde is met haar gezin naar Cusco in het zuidoosten van Peru 
vertrokken. Het gebied ligt in de Andes op een hoogte van 3400 meter. Ze 
werkt er mee in een project. Ja, ik heb reizende kinderen. Enkele jaren terug 
ging ik dikwijls op bezoek naar Zambia, waar onze andere dochter met haar 
man in een hospitaal meewerkten. En ik kan de kleinkinderen niet missen. 
Vandaar mijn reizen. Knokke is mijn geboortestad en ik ben, na ons huwelijk, 

in Melsele komen wonen. Joris reist niet mee naar Peru. Hij blijft thuis als 
‘deken’ van de IJzerstraat.”
Vera Verrept: “Ik woon hier het 4de jaar en heb hiervoor 20 jaar in Zwijndrecht 
gewoond maar ik ben er niet afkomstig van. Mijn buurman Tom sprak me aan 
om een barbecue te geven voor de buren. Ik was er direct voor gewonnen. 
Dat is een uitgelezen kans om mensen te leren kennen. Ik ben blij dat ik 
hier woon. Je hebt op loopafstand bijna alles wat je nodig hebt: bakker, 
dokter, kapper, frituur, aardappelen- en aardbeienautomaat, boerderij, café, 
supermarkt,…Spijtig dat er zoveel sluikverkeer is en dat er veel te snel 
gereden wordt.” 
Nathalie Troubleyn: “Ik kom van Antwerpen en woon 5 jaar in de IJzerstraat 
samen met mijn man Thomas Van Gils. Mijn familie komt uit de Brielstraat. We 
gaan over korte tijd terug in de Brielstraat wonen. Ik heb mee het straatfeest 
opgestart. Ja, we gaan de buurt missen. We hebben twee kinderen, Mats en 
Seppe. Ze zijn 4 en 7 jaar. Ze gaan naar de school in de Sint-Elisabethstraat. 
We wonen hier graag.”
Tom Bourdiaudhy: “Ik kom uit de Kalishoekstraat, recht tegenover de bio 
boerderij van Hennissen. Mijn jeugd bracht ik door in de Keizer Karelstraat. 
Twaalf jaar geleden ben ik hier komen wonen. Mijn grootvader was Gaston 
Hemelaer. Nonkel Modest was ook onderwijzer en mijn overgrootvader 
was bestuurder van de jongensschool in Melsele. Mijn zus (Juf Katrien) en 
haar man (meester Jurgen) geven nu nog steeds les in dezelfde school, 
de Toren. Katrien en Jurgen wonen hier trouwens ook, een paar huizen 
verder. De familie was een echte toneelfamilie bij toneelkring Reynaert in 
Melsele. Ik heb muziek gespeeld bij de Koninklijke Fanfare De Kunstliefde. 
Ik ben medeoprichter van ‘vzw Melsele feest’. We zijn bekend met onze 
Halloweentocht door Melsele. We hopen met nog andere activiteiten Melsele 
nog aantrekkelijker te maken.
Marc Brijs: ”We wonen hier sinds 1997. Vroeger woonden we in den bocht 
in de Kalishoekstraat, toen werd die ‘den Brijzenbocht’ genoemd. We wonen 
nu weer in een bocht, nog gevaarlijker, want hij wordt al eens gemist! We 
hebben goede contacten met de naaste buren. Naar de overkant toe is 
dat minder gemakkelijk omwille van de drukte in de straat maar toch kent 
iedereen elkaar en steken we de straat wel eens over voor een praatje. In 
mijn vrije tijd doe ik aan sport; al vele jaren doe ik mee aan de sportmarathon, 
ik rijd mee met wielerclub gebroeders Maes en koers dus ook al enkele jaren 
in Meilsen koers. In de winter badminton en de zomer fietsen, voor en na 
lopen en al eens een loopwedstrijd meedoen (10miles,sterathlon,). Ik  ben al 
van in mijn jeugd DJ en dus regelmatig met muziek bezig.
Lut Peeters: We kochten dit huis van Marieke Van Mieghem toen ze naar 
het rusthuis ging. Marieke had eerst in het ziekenhuis in Beveren gelegen. Ik 
verzorgde haar en leerde haar zo kennen. Ik ben niet van Melsele en kende 
dit huis en deze familie niet maar er zijn al veel mensen die ons verteld 
hebben dat ze hier nog komen spelen zijn op den hof en krieken kwamen 
plukken! We wonen hier graag omdat we hier overal dichtbij zijn en we ons 
dus héél veel met onze fiets kunnen verplaatsen want de drukte is hier in die 
20 jaar dat we hier wonen meer dan verdubbeld. Het drukke verkeer en de 
vrije ruimten die stilaan verdwijnen vind ik echt héél jammer! We hebben 3 
kinderen, Jasper (20j), Meredith (17j )en Evert(12j). Er valt in een gezin heel 
wat te organiseren. Met mijn halftijdse job als verpleegster in het ziekenhuis 
van Beveren, 1 uurtje yoga per week, veel vrienden en familie waar ik 
graag tijd voor maak, zijn mijn dagen goed gevuld! Tot vorig schooljaar 
was ik natuurouder in de vrije lagere school maar Evert is nu ook naar het 
middelbaar gegaan en dus heb ik die mooie periode achter mij gelaten .
Hilde: ”We woonden eerst in Antwerpen. We hebben nauwe familiebanden 
met Joris. Waar wij wonen was vroeger het huis van Roel Peeters, de broer 
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Dit kleurennummer kwam tot stand mede dankzij Inge Van Havere

Beste lezers,

Vandaag verschijnt het 200ste nummer van Bombardon, een jubileumnummer in kleur!
Op zondag 3juni vierden we deze uitgave met een feest in OC Boerenpoort. Ruim 
200 mensen kwamen samen om met ons te klinken. Zij werden onthaald op muziek 
van het Saxtrio en konden al kennismaken met de inhoud van dit nieuwe nummer. Zo 
leeft de IJzerstraat, interviews met interessante Melselenaren, poëzie, filosoferen bij 
een foto, een stukje dialect, kunstige sfeerbeelden van ons dorp passeerden de revue. 
De kinderen leefden zich uit op het springkasteel en de Verhalenkat nam hen mee in 
een spannend verhaal. Resolut en  Melos verrasten met een flashmob. Tussendoor 
stuurden we groeten aan 19 mensen van Melsele en hun families, die wonen in het 
buitenland. Wereldburgers in alle continenten. De zon lokte iedereen naar buiten waar 
ijs en pannenkoeken voorzien waren voor groot en klein. 
Dorpsburgemeester Koen Maes en Schepen Dirk Van Esbroeck moedigden de 
medewerkers van Bombardon aan om verder te doen en Melselenaren te blijven 
aanspreken. We nemen hun woorden en wensen ter harte en willen verder gaan… 
misschien voor nog eens 200 nummers?

Aan iedereen die een bijdrage leverde aan het feest: dankjewel.
Aan alle abonnees: dankjewel. Zonder lezers bestaat een dorpskrant niet.
Aan alle lezers, ook aan de leden van Bombardon die niet op het feest aanwezig 
konden zijn, willen we graag iets van de sfeer weergeven. We hopen met dit nummer 
de betrokkenheid op elkaar levendig te houden, elkaar te blijven inspireren, een goed 
gevoel en een glimlach bij elke lezer te ontlokken…
Veel leesplezier.
Cecile

“Hoe saai, morgen 
breng ik de nieuwe 
Bombardon mee om 
voor te lezen!”

foto OLVG

En waarom heb je 
zo’n grote mond?” 
vroeg Roodkapje.

Thomas en Nathalie Van Gils-Troubleyn met Mats en Seppe
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van Lut. Het huis stond toevallig te koop als we 
naar een woning zochten. Dat huis sprak ons 
meteen aan. We voelen ons hier thuis. Achter 
ons ligt nog veel open ruimte. Het is er rustig. 
In 2005 is de straat opnieuw aangelegd. De 
beide voetpaden liggen erg laag ten opzichte 
van de rijbaan. Dat geeft een onveilig gevoel. 
Met al dat zwaar verkeer is de bocht hier erg 
gevaarlijk. Voor dit jaar zijn we als eerste 
ploeg ingeschreven voor de wedstrijd ‘De 
slimste straat’. In het verleden waren we al 
eens winnaar!”
Joris: “De inkom van de straat is erg smal. 
Dat zorgt voor moeilijkheden. Hier komen 
veel zware landbouwvoertuigen langs. Het is 
zowat de enige ontsluiting naar de N70 en het 
noorden van Melsele. Die voertuigen zorgen 
ook voor veel lawaai en gedaver.”
Hilde: “Ze rijden hier snel. Maar metingen van 
de gemeente hebben uitgewezen dat slechts 
twee op de tien auto’s de snelheid overtreden. 
Er komen dus geen verkeersremmende 
maatregelen. Ik begrijp dat niet goed. Van 
bij de Gentstraat trekken bestuurders hun 
snelheid fors op.” 
Joris: “Een oplossing zou misschien zijn als 
men een ringweg langsheen het spoor zou 
aanleggen tot bij de Krijgsbaan. Als daar al 
plaats voor is.”
Tom: ”We zijn ook toegetreden tot een BIN project. 
(Buurt Informatie Netwerk) Daardoor is elke bewoner 
mee alert om inbraak te voorkomen. We staan in contact 
met de politie en bij alarm wordt elke inwoner verwittigd 
om extra waakzaam te zijn.”
Lut: “Het laatste weekeind van augustus houden we 
ons straatfeest. We zijn met enkele mensen die de 
voorbereidingen doen maar de dag zelf komen de 
meeste buren helpen om alles klaar te zetten Ook de 
inwoners van de Gerard De Paepstraat doen mee. 
Op zaterdag wordt de straat tot bij Jan Bekenshoek, 
afgesloten voor alle verkeer. Eén lange tafel komt in het 
midden van de weg. Het is een hele dag feest. We doen 
het met beperkte middelen.”
Tom: ”Iedereen die meedoet maakt een slaatje bij de 
BBQ of een dessert. Iedereen brengt zijn eigen vlees 
mee. De dranken worden verkocht aan matige prijzen. 
Geen gesol met bonnetjes. Iedereen betaalt een kleine 
forfait en drinkt die dag waar hij zin in heeft. Laatst deden 
toch zo’n 50 mensen mee.” 

Hilde: “ Onze kinderen vinden het leuk om eens op straat 
te spelen.“
Lut: ”Toen onze kinderen nog klein waren mochten ze 
spelen in de tuin bij Joris. Daardoor hadden ze wel veel 
ruimte en extra mogelijkheden en vergat je die drukke 
straat wel wat. Nu komen de kindjes van Nathalie en 
Thomas wel eens spelen in hun tuin, samen met de 
kleinkinderen van Joris en Lieve.
Hilde: “We vergaten de boerderij van De Paep nog… 
De automaten aan de ingang van het erf worden druk 
bezocht. Je kan er terecht voor aardbeien, aardappelen 
en brood. En de kinderen vinden het fantastisch als ze 
naar de schapen en de kalfjes kunnen kijken. 
De boerderij is een pluspunt in de straat. Onlangs 
kwamen ook Koen de pony en Babette het schaap in 
onze straat wonen samen met onze nieuwe buren 
Anouck en Brecht 
Tom: ”In de toekomst plannen we nog een geocache  in 
onze buurt. Maar de bedoeling van onze werking is om 
elkaar als buren beter te leren kennen.”
Joris: ”De herkomst van de straatnaam is niet  duidelijk. 
De IJzerstraat is één van de oudste straten van Melsele. 
Heeft het iets te maken met de spoorweg, de ijzeren 

Veerle Vercauteren en Marc De Paep met hun kinderen 
Nathalie, Helena en Johanna hebben een boerderij 
in de IJzerstraat. Boeren in woongebied wordt 
zeldzaam en wordt niet overal even goed onthaald. 
Maar de bewoners van de IJzerstraat waarderen de 
aanwezigheid van de boerderij heel erg. Het is een 
groene ruimte in een steeds drukkerwordende straat 
waar ze kunnen en mogen langslopen.
Veerle: “We hebben met opzet geen hek aan het erf 
gehangen, zodat de mensen het vrij kunnen betreden. 
We horen wel als er iemand is. Soms zijn ze wat 
terughoudend omdat ze twijfelen of het wel mag. Maar 
we staan daar echt voor open. We vinden het zelf plezant 
als kinderen komen kijken naar de dieren. Daarom laten 
we ook dikwijls de staldeuren openstaan, zodat ze ook 
naar binnen kunnen kijken. We proberen alles in orde 
te houden, dat helpt anderen dat te respecteren. Hier is 
veel passage, vooral als de schapen gelammerd hebben 
blijven de mensen staan. We ontvangen ook scholen 
voor hun roefeldag of mensen die voor hun kinderen een 
boerderij zoeken. Voor kinderen zijn dieren fantastisch, 
ze gaan er graag mee om. We hebben schapen, geiten, 
ganzen, poezen, kippen, een hond, kalfjes en jongvee. 
De paardjes van tante Els lopen hier ook soms in de 
wei.
We hebben een melkveebedrijf met akkerbouw. We 
telen maïs, gras, wintertarwe en aardappelen voor de 
thuisverkoop. Om leefbaar te zijn, moet je voorzien in 
je eigen ruwvoeder. Zo hebben we voor ongeveer 100 
koeien 60ha land nodig. Dat hebben we natuurlijk niet 
in de IJzerstraat. Bij onze hofstede hier in de IJzerstraat, 
hebben we ongeveer 1,5ha land liggen. Met de 10ha 
aanpalende weiden komen we tot aan boerderij Van 
Nespen, dicht bij het parkgebied van Cortewalle. Dat 
is dus lang niet genoeg. We hebben nog percelen 
liggen in Bazel en de polders boven de expresweg. Het 

verhaal van melkproductie is 
een ander verhaal dan dat van 
vleesproductie. Voor streken 
waar enkel gras kan groeien kan 
melkvee een oplossing bieden. 
We proberen mee zorg te dragen 
voor de natuur. Zo zullen we als 
we ploegen ver rond nesten 
van broedvogels ploegen. Hier 
zijn nesten van scholeksters, 
kieviten en er zitten meikevers, 
kikkers…”
Dochter Nathalie is 21. Van 
jongs af aan toonde ze veel 
belangstelling voor de dieren. Ze 
ging er graag en heel goed mee 
om. Nu heeft ze het plan om het 

bedrijf over te nemen.
Nathalie: “Toen ik 7 was deden we mee aan de jaarlijkse 
fokveedag. Ik wou zelf ook meedoen aan de kalvershow. 
Daar moet je een kalfje voorbrengen, net zoals in een 
hondenshow. In de vakantie ging ik dan elke dag een 
tijdje stappen met het kalfje naast me aan de leiband. 
Ik haalde de eerste prijs en dat heeft me gestimuleerd 
om daar verder mee bezig te blijven. Nu hebben we 100 
koeien en ik ken die allemaal met hun naam.”
Vandaag kan je als jonge veehouder geen boerderij 
runnen als je niet bent opgeleid. Daarom volgt Nathalie 
nog altijd een opleiding aan de Thomas More hogeschool 
in Geel, waar ze een bachelor Agro- en biotechnologie 
zal halen. 
Nathalie: “Zo’n opleiding is vandaag nodig. Er wordt 
heel veel belang gehecht aan het welbevinden en de 
gezondheid van de dieren, aan ziektepreventie, aan 
kwaliteitszorg. Daarnaast moeten we een bedrijf leren 
runnen. Daar komt rekenwerk en boekhouding aan te 
pas. Ik liep drie weken stage in Amerika op het bedrijf 
van Els Van de Vijver (van Euverbraeke) en Koen Ally. 
Dat is niet echt iets voor mij, het is te grootschalig. Ik heb 
een passie voor koeien. Ik wil al mijn dieren kennen en 
er goed voor zorgen.”
Veerle: “Maar het grote veebedrijf kan natuurlijk niet 
ontwikkelen in de IJzerstraat. Daarvoor is er te weinig 
plaats. Toch hopen we met dit deel van de boerderij nog 
lang hier in de IJzerstraat ruimte en plezier te geven 
aan kinderen en volwassenen die het landelijke kunnen 
waarderen.”

(Cecile)

Op de foto: Veerle Vercauteren met  Nathalie De Paep

Veerle Vercauteren en Nathalie De Paep

Wat een sportieve prestaties!

De prestaties van deze Melselenaars 
verdienen op zijn minst een vermelding in 
Bombardon. 

Tim De Lamper liep de marathon van London 
uit. Je ziet hem rechts op de foto samen met 
zijn teamgenoot. Beiden zetten hun tanden 
in de verdiende medaille. Kris Ryckaert (foto 
links) leverde een knalprestatie op de 10miles 
in Antwerpen en mocht de medaille kussen. 
Jelle Van Stappen overtrof zichzelf in de 
marathon van Antwerpen. 

Voor deze knalprestaties verdienen zij onze 
felicitaties en eeuwige roem in de dorpskrant! 

Gouden 
huwelijksjubilee van 
François en Maria 
De Paep-Van de Vyver

50 jaar geleden, op 30 april 1968 huwden François en 
Maria. Zij vierden onlangs hun gouden jubilee. De foto 
werd genomen in de tuin met zicht op het groen van 
Cortewalle. “We moeten niet op reis gaan. We wonen 
hier in het groen.“ Op  hun landbouwbedrijf bewerkte 
François het veld en Maria zorgde voor de dieren.  
Landbouwer zijn was vroeger een zwaar beroep. François 
ging op zijn 60ste met pensioen maar zijn hart is nog 
steeds op de boerderij. De opvolging is er wel verzekerd. 
Maria zorgt voor de kleinkinderen: Nathalie (lees het 
interview), Helena, Johanna en Jente.  François en 
Maria hebben twee kinderen: Marc en Els. “We wonen 
in een goede buurt. Als we blijven leven kunnen we hier 
100 jaar worden,” lacht François.

Vervolg van pag.1: Zo leeft de IJzerstraat

familie Geert en Hilde Noppe-Roelandt, Marthe en Korneel

“De boerderij is een pluspunt 
in de straat. “ (Hilde)

Tom Bourdiaudhy

weg? Maar de naam was toch al veel langer op het 
kadaster bekend dan dat de spoorweg daar ligt. Dus heb 
ik mijn twijfels… “
Lut: “Het grondwater is erg ijzerhoudend. Zou daar 
misschien de naam van afgeleid zijn? Nog één belangrijk 
feit : we hebben een “Gouden Paar” in onze straat! 
30 april 2018 waren Maria Van de Vyver en François De 
Paep 50 jaar getrouwd!”

(Sidon)



1983-2018
Wat doen jonge mensen zoal in het vuur van hun jeugd? Er is wellicht niet zoveel verschil met vroeger, 
in elk geval niet in de dosis energie waarmee ze geladen zijn. Ze lopen nog altijd over van emoties en 
ideeën, bezield door de drang om “hun wereld” te scheppen. Maar tussen droom en daad... 
Soms, in een latere fase van hun leven, wordt die “ bewogenheid “ toch meegenomen en mondt ze uit in 
echt engagement dat zich met hart en ziel verbindt.

Er is natuurlijk de tijdsgeest die mee bepaalt hoe iets vorm zal krijgen en wat men de moeite waard 
vindt om voor te “vechten”. Nu, in 1983 was er overvloed aan thema’s: het was de tijd van de bende van 
Nijvel, van de hongersnood in Soedan en Somalië, van de Pinochet-dictatuur in Chili... van de tragische 
neergang van de Sahel... 
De term “derde wereldlanden” ontstond, wij noemden ze later “ontwikkelingslanden”. Nu zijn het landen 
“in partnership”. Alleen al de benoeming toont de evolutie. 
Er was ook een bloeiende vredesbeweging en een heftige strijd tegen het plaatsen van kruisraketten met 
kernkoppen. Een betoging daartegen bracht in Brussel driehonderdduizend mensen op straat. 
Wat er nieuw op de markt kwam: de magnetron. En de eerste Mackintosh-computer en ook de eerste 
versie van MS Word. In maart brengen Philips en Sony de eerste CD uit. In de straten zie je de “walkman” 
verschijnen en de wetenschap ontrafelt een geheimzinnige ziekte: aids. Zij vindt ook het bestaan van 
zwarte gaten, een thema dat nog altijd intrigeert. Bovendien: last but not least: de eerste reageerbuisbaby 
in België wordt geboren.

Zo’n dingen zijn voor veel mensen schokkend. Ze vergen het opgeven van hoe men dacht dat de wereld 
in elkaar zat. Dat schept verwarring en angst, men voelt de traditie onder zijn voeten verzinken. Misschien 
daarom dat men het eigene zoekt, de verbondenheid met de plaats waar men leeft, het houvast van een 
vriendschap, de “moedermelk” van de eigen taal. 

De lente van ‘83 is in Ukkel de somberste van de eeuw: heel weinig zon, veel onweer. Maar als het kan 
troosten: in Amerika openbaart Michael Jackson zijn “Moonwalk”.
In deze bruisende, kokende en ruziemakende wereld ontstond in Melsele “De Weireld Maaren”, geladen 
met een grote sociale bekommernis en oog voor de derde- en naderhand ook vierde wereld.
Er ontstonden “strijdkoren” als “Resolut” die liederen zongen van over heel de wereld. En er ontwaakten 
dorpskrantjes die voor eigenheid pleitten, voor nabijheid zonder ingemuurd te zijn. Zij waren op 
“leefbaarheid” ingesteld. 
Uit dat elan is het dorpsfeest geboren, compleet met feestburgemeester en al. Uit “ De Weireld Maaren” 
is ook “Bombardon” ontstaan.

In de jaren ‘80 was een blad oprichten “in”. Het gebeurde dan ook veelvuldig. Maar de meeste ervan zijn 
“in nevelen verdwenen”. Bombardon niet. Het eerste nummer had 100 abonnees, het jubileumnummer 
van nu heeft er duizend.
Vreemd als je dat zo op een rijtje zet: hoe snel de evolutie is gegaan. Toen het blad gesticht werd, hadden 
de makers zoveel minder hulpmiddelen dan nu, ook om het nog maar gedrukt te krijgen! (Bij “De Wrikker” 
van in het begin!)
Maar ze hadden wel lef. Zo was in die eerste jaargang de lay-out van de teksten nog handmatig. 
Er werd dus met het meetlatje gewerkt. Het vak moest nog worden geleerd bovendien. Nu zijn daar 
computerprogramma’s voor.
Ook toen al: foto’s in het blad, op zichzelf als informatie of in dienst van de tekst. En tekeningen, ter 
illustratie of als karikatuur. En met de hand geschreven titeltjes boven de teksten. Niet onaantrekkelijk 
toch: er was aan leesbaarheid gedacht.
We doen het nog altijd, zelfs overvloediger en “artistieker” omdat de mogelijkheden zo sterk gegroeid zijn. 
Zij tonen in zwart-wit de wederwaardigheden van het dorp. 

Maar de huidige redactie droomt ook wel eens van kleur. Een te dure zaak voor een beperkt budget. Maar 
voor deze feestelijke tweehonderdste hebben wij toch maar doorgezet. En op die foto: een feestelijke 
bombardon in al zijn majesteit en glans.

Een bombardon is een blaasinstrument, in feite een verbouwde tuba, heel geschikt om mee in de fanfare 

te lopen, zij het toch nogal zwaar voor de speler. Je had dus al spierkracht nodig om het ding te kunnen 
dragen. En dan moest je nog spelen: de volle bastonen uitbrengen die het tot een “dragend” instrument 
maakten. Je kon niet “niet luisteren” als het bespeeld werd. Onze tijd heeft er lichtere versies van gemaakt. 
Muziekinstrumenten zijn vaak “in ontwikkeling”, er wordt voortdurend gezocht naar beter en zuiverder 
in de hoop “perfectie” te bereiken. Musici zijn nu eenmaal bezeten door klank. En schrijvers door het 
indringende woord. Wie wat te zeggen heeft, wil worden beluisterd. En gehoord.

Het was dus een treffende naam die Frans Hennissen op tafel gooide voor het A4-tje dat het prille begin 
was van het gedrukte, achtbladige formaat van nu. Dat “nul-nummer”, in een elan van enthousiasme 
helemaal alleen op poten gezet en uitgewerkt door Sidon De Coninck, lanceerde ook de naam die heel 
goed gevonden, heel toepasselijk is. 

Wie de bijgaande foto bekijkt ziet in de glanzende beker van het instrument de weerspiegeling van een 
harmonicaspeler. Het hele beeld straalt feestelijkheid uit.
Het is ook feest. Prosit geliefde lezer! Prosit: de enthousiaste redactie en medewerkers van de eerste 
jaargang, veelal ook leden van “De Weireld Maaren”: Jaklien Covents, Minneke De Moudt, Frans De 
Moudt, Sidon De Coninck, Patrick Goossens, Cecile Hennissen, Jeroen Hendrickx, Filip Maes, Patrick 
Maes, Riet Segers, Riet Suy, Ingrid Rombouts, Wies Truyman, Ingrid van Esbroeck, Hubert van Eyck, 
Hilde Verstraeten, Krista van Esbroeck, Marieke van Moere.
De verantwoordelijke uitgever was Peter Verstraeten. Sidon De Coninck volgde hem op. Later nam Cecile 
Hennissen het over terwijl Sidon zich bezig ging houden met de lay-out, dat heikele punt voor om het even 
welk blad dat zoveel werk meebrengt maar zo belangrijk is om moeiteloos te lezen. Riet Suy zorgde voor 
de abonnementen. Het blad werd toen en nog lang nadien, handmatig geplooid, een avondvullend werkje. 
Ook Patrick Maes en Riet Segers liepen het hele parcours. Zoals de bezorgers aan huis van het blad van 
wie de namen ook in het vorige lijstje staan. Prosit!
En prosit: de enthousiaste redactie en medewerkers van nu die op reagerende lezers uit zijn. Al is het 
maar omdat ze grommelen dat zij hun blad nog niet gekregen hebben en hun buurvrouw wel. Voor de 
redactieleden: heerlijke muziek. Dus: 
Cheers! Schol! Gezondheid! Proost! Prosit! Salud! A la votre! Santé! 
M.S.

Katelijn van Hove brengt de tekst van Magda. Iedereen geniet.
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Zomers 
 

Zomers van tóen,  
zijn groener en warmer,  

zomers van nú  
zijn een tikkeltje armer.  

Maar straks zijn de zomers  
van nú net zo groen  

en zo warm, want dan zijn het  
de zomers van tóen

(Toon Hermans)

De Melseelse markt op zaterdag is meer 
dan een fruit- en een hotdogkraam. 
Je moet het echt eens meemaken. 
Deze markt met allerlei standjes op het 
kerkplein van Melsele loopt nog de hele 
maand juli telkens op zaterdag van 9 tot 
12.30u. Een bezoek waard!



SPORTMARATHON 
JEUGDHUIS DJEM  2018

De winnaars: de Pjeiswepsen

Fair play: Scouts Beveren

Fair Play: Stellauveur

De meeste stappen op hun stappenteller: ‘t Karuur

Gevleugeld

Patrick en Anne brengen een vleugje poëzie 
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Verbinden
Bij de gedachten over ‘de gevleugelde rubriek’ 
voor het jubileumnummer 200 van Bombardon, 

kwam het woord ‘verbinden’ in mij op. Verbinden, 
wat in Van Dale mooi omschreven wordt als: het in 
contact brengen, een verband leggen, een relatie 

leggen.

Dat wil de ‘gevleugelde rubriek’ ook zijn. Woorden 
die van een bedenker zijn ‘ontvlogen’ en een 
eigen leven kunnen gaan leiden. Poëzie die 

mensen verbindt met de natuur en de hem of haar 
omringende samenleving.

Bombardon verbindt, en hier past een wonderlijk 
gedicht bij…(Patrick)

Soms komen mensen samen

en ontstaat er iets wonderlijks.

En alle andere mensen

wijzen dan en fluisteren:

Kijk, iets wonderlijks!

En het wonderlijks gaat zijn gang,

doet zingen en wordt omarmd,

omwarmd,

en wordt nog wonderlijker,

een vuur dat zichzelf aanwakkert.

Soms komen mensen samen

en ontstaat er iets wonderlijks.

Je begrijpt niet hoe het werkt.

Maar het werkt! Het werkt!

Geert De Kockere

Voor deze jubileum editie, mag het zelfs iets meer zijn. 
Het gedicht dat onlangs de Herman de Coninckprijs 
won, uit het dichtbundel ‘Meervoudig afwezig’ van 
Ester Naomi Perquin:

Wegens logistieke problemen 

Op een woensdag ontvingen we een doos

waarin zich onze toekomst bevond.

Dat was natuurlijk een vergissing. We hadden 
het direct begrepen.

De fabrikant klonk paniekerig aan de 
telefoon.

Niet openmaken, wat u ook doet, niet 
openmaken. Er komt direct 

iemand aan om de doos open te maken.

We wachtten. We zetten de doos intussen 
midden in de kamer, 

op het kleed. Het was een flinke doos. En 
zwaar.

We trokken conclusies, dronken thee.

Toen legden we om beurten een oor tegen 
het karton. Er was,

heel zacht, muziek te horen. Het geluid van 
kraanvogels

die hoog overvliegen. Geroezemoes. Een 
stoomtrein,

duidelijk een stoomtrein die vertrok.

Toen er werd aangebeld hadden we juist het 
plakband doorgesneden.

Er stroomde licht tevoorschijn, als vocht uit 
een wond.

“Ik kom de doos ophalen,” schreeuwde 
iemand

door de brievenbus. “Doe open.”

Maar we stapten voorzichtig de doos in en 
zagen

dat we mooier dan ooit vergeten zouden wat 
we

dachten dat ons te wachten stond.

Ester Naomi Perquin

26 maart
- De gemeentelijke basisschool De Toren krijgt er een 
smartboard bij. Kostprijs: ruim 6.000 euro.
- Het OC Boerenpoort krijgt mobiele 
podiumelementen. Eric’s Houtwerken uit Melsele 
levert ze voor 4.840 euro.
- De voorbereidingen voor de heraanleg van de 
Snoeckstraat gaan verder. Met De Watergroep 
werd afgesproken dat de aanpassingen aan het 
waterleidingnet 210.000 euro gaan kosten.

3 april
- Op de begraafplaats van Melsele komt er nieuwe 
draadafsluiting. De kostprijs bedraagt bijna 8.000 
euro.
- De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-
Vlaanderen vraagt het Beverse gemeentebestuur 
om te onderhandelen over de minnelijke aankoop 
van gemeentelijke gronden in het gebied van de 
glastuinbouwzone. Het bestuur gaat hier niet op in. 
Inmiddels is het anderhalf jaar na het beroep bij de 
Raad van State nog steeds wachten op een antwoord 
voor het actiecomité.

9 april
- In de Snoeckstraat zal de oude openbare 
verlichtingsinstallatie worden gemoderniseerd 
tijdens de geplande riolerings- en wegenwerken. 

Netbeheerder Eandis rekent daarvoor bijna 85.000 
euro aan.

16 april
- Jeugdhuis Djem krijgt toelating om de matchen van 
de Rode Duivels te projecteren op groot scherm op 
het grasveld van het kerkplein.

23 april
- In de Alice Nahonlaan komt er een 
nestschommelcombinatie voor de kinderen. Het 
leveren en plaatsen kost 9.680 euro.

7 mei
- Aan de oversteekplaats in de A. Van Puymbroecklaan 
ter hoogte van de trage weg naar de Chiro jongens 
en de sportvelden wordt een voetpaduitstulping 
aangebracht.

14 mei
- De schutters van Melsele krijgen in de sportzone 
een draadafsluiting en poort. Bijkomend wordt de 
ondergrond vervangen door kunstgras. Het kost de 
gemeente ruim 15.000 euro.
- De infomarkt rond de heraanleg van de Grote Baan 
(N70) in Melsele werd ingericht door studiebureau 
Irtas. Zij beantwoordden ook vragen van inwoners. 
Hun factuur bedraagt 3.421 euro.

Beslissingen schepencollege Beveren



Zo was het feest van Bombardon 
De foto’s spreken voor zichzelf: veel volk, een mooi versierd podium vol groen en bloem van Koen Laureys,  mooie muziek, lekker ijs en pannenkoeken, een aandachtig publiek, lovende woorden aan 
het adres van de dorpskrant, mooi gezang, een fantastisch publiek, mooie teksten, kinderpret rond een boeiend verhaal en op het springkasteel, en vele helpers die eeuwige dankbaarheid verdienen.
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foto’s: Rudy en Mar Maes-Van Esbroeck

BEDANKT !



Sinds 2007 is er in Groot-Beveren een afdeling van 
de Fietsersbond. Het is een actieve afdeling, met 
een aantal gedreven bestuursleden, waaronder 
de voorzitter en woordvoerder, Melselenaar Jan 
Verhavert. 
Jan is in het dagelijks leven leraar in Antwerpen. 
Hij is heel erg begaan met mobiliteit, en vooral 
het aandeel van de fiets hierin. In deze tijden 
van toenemende drukte op de wegen, altijd maar 
langer wordende files, kan de fiets een belangrijke 
rol spelen. In het verleden deed de Fietsersbond 
van Beveren al heel wat lobbywerk voor projecten 
zoals een fietsbrug over de E34, maar nog vele 
andere hete hangijzers. Daarom laten we Jan 
graag aan het woord.

Hoe kunnen fietsers ons dorp leefbaarder 
maken?
“Door meer aanwezig te zijn, hun plaats op te eisen in 
het verkeer. Het is belangrijk dat je als fietser assertief 
bent. Een groot deel van de fietsers zijn scholieren, 
ze zijn nog jong en daardoor soms minder weerbaar. 
Daarom doen wij ook acties specifiek voor hen. 
Scholen spelen een belangrijke rol in de 
verkeersopvoeding. Maar het is niet gemakkelijk. 
Lagere schoolkinderen bereik je nog wel gemakkelijk 
met ludieke acties. Die maken dan wel hun ouders 
warm om mee te doen. Maar met middelbare 
schoolleerlingen is dat al heel wat moeilijker.” 
 Doet het bestuur voldoende inspanningen?
“Wij bestaan nu 10 jaar als plaatselijke afdeling. In 
het begin werden wij weggelachen. In de loop van 
die tien jaar is er wel wat veranderd. Nu worden we 
al eens gevraagd voor vergaderingen over mobiliteit. 

We willen heel graag betrokken worden in belangrijke 
dossiers, meer specifiek als het over fietsinfrastructuur 
gaat.” 
Wat vinden jullie van elektrische fietsen?
“Die zijn fantastisch voor woon-werkverkeer, en voor 
lange rechte fietspaden, zoals langs een kanaal of 
spoorweg. Ze worden meer en meer gebruikt, er zijn 
bedrijven die ze aanbieden aan hun werknemers. Maar 
de snelle modellen, de speed-pedelecs zijn eigenlijk 
te snel voor de gewone fietspaden. Die mengen 
met gewone fietsen is gevaarlijk. Daar moeten in de 
toekomst oplossingen voor gezocht worden.”
Wat zijn jullie meest recente acties?
“We wilden graag ons tienjarig bestaan vieren met een 
grote actie, maar daarvoor hebben we niet genoeg 
leden. We proberen wel op veel vergaderingen 
aanwezig te zijn, zowel plaatselijk als in Antwerpen 
en Oost-Vlaanderen. Dat is een groot gebied. 
Vaak is er wel goede wil, maar te weinig expertise. 
Het gebeurt te vaak dat fietsinfrastructuurprojecten 
getekend worden door mensen die zelf niet fietsen. 
En dan zijn er achteraf problemen en kost het veel 
tijd en geld om die op te lossen. Waarom ons niet van 
in het begin bij die plannen betrekken? Maar nu valt 
stilaan hun frank.” 
Wat kunnen mensen doen om de gemeente 
fietsvriendelijker te maken?
“Meer fietsen! In Beveren gebeurt echt nog te weinig. 
Er zijn inderdaad fietsstraten, maar eigenlijk zouden 
heel de dorpskernen fietsstraten moeten zijn, waar 
mensen veilig kunnen fietsen. Ook aan de scholen zou 
nog meer kunnen gebeuren dan kortstondige acties. 
Je kent die cirkelredeneringen: mensen brengen 
hun kinderen met de auto naar school omdat het te 
onveilig is om te fietsen. Maar ze creëren daarmee 
zelf de onveiligheid.”
Waarom zou je lid worden van de Fietsersbond?
“Iedereen heeft het over mobiliteit, de files, wat er 
allemaal misgaat. Maar wij doen er zelf iets aan. 
We zijn een drukkingsgroep, we doen dit allemaal 
belangeloos, krijgen er heel weinig voor terug. Maar 
we blijven er voor gaan omdat we er echt in geloven 
dat fietsen het verschil kan maken.” 
Meer info: fietsersbond.be (AR)

Jan Verhavert 
en de Fietsersbond

Jan aan het woord bij interviewster Anne

Mieke, je bent secretaris van de Plaatselijke 
Cultuurraad. Hoe is de samenstelling en welke taak 
heeft deze raad?
Mieke: “In elke deelgemeente van Beveren bestaat 
een plaatselijke cultuurraad. Deze raad groepeert alle 
plaatselijke verenigingen. Het bestuur wordt telkens 
gekozen voor 6 jaar uit de aangesloten verenigingen. 
Roland van Kemzeke is voorzitter en ik ben secretaris. 
Onze voornaamste taak is een binding te zijn tussen 
alle socio-culturele verenigingen van Melsele. We zijn 
een overkoepeling en tevens een spreekbuis naar het 
gemeentebeleid voor subsidies en vergaderruimten. In de 
algemene vergadering van onze plaatselijke cultuurraad 
zitten alle verenigingen. Maar we organiseren en 
ondersteunen ook zelf activiteiten. Zo hadden we o.m. 
de tentoonstelling over de overstroming van 1953, een 
tentoonstelling over WO I. In september organiseren we 
een bijeenkomst in de Boerenpoort van alle verenigingen 
die hun werking komen voorstellen. Op 10 november 
van dit jaar, naar aanleiding van de wapenstilstand, nu 
100 jaar geleden, is er een concert in de kerk met de 
koren Melos, Resolut en met 
medewerking van de fanfare, 
kunstkring De Meiboom en 
toneelgroep Melba. Op 31 
oktober, organiseren we een 
nocturne of avondwake op het 
kerkhof van Melsele. De voorbije 
bloemenmarkt op Gaverland 
gebeurde in samenwerking met 
de groendienst van Beveren. 
Dat vraagt allemaal heel wat 
afspraken en voorbereidingen.”

Het  ontmoet ingscentrum 
Boerenpoort is een pronkstuk 
van Melsele. Wat zijn de 
uitdagingen voor de PCR?
Mieke: “Al tien jaar kunnen de 
Melseelse verenigingen voor 
hun vergaderingen en bijeenkomsten  gebruik maken 
van de Boerenpoort. Die aanvragen zitten in stijgende 
lijn. Nu Vorming Plus uitweek naar Sint-Niklaas is er 
boven ruimte vrijgekomen. Gelukkig. Bij het sluiten van 
De Kadans kregen de fanfare, het orkest van de Rode 
Muizen en de Big Band een vaste stek in de Boerenpoort. 
Met de komst van de wijkagenten, de bibliotheek en 
de dienst burgerlijke stand naar de Boerenpoort, moet 

nog heel wat geregeld worden. Zij zullen lokalen op het 
gelijkvloers in gebruik nemen. Er moet eerst nog heel 
wat verbouwd worden. Tot nu toe gaan alle reservaties 
van de verenigingen gewoon door. De kapel, de bijkapel 
en de leskeuken blijven altijd beschikbaar.”

Een boodschap naar de Melseelse  verenigingen?
Mieke: “Melsele telt 40 socio-culturele verenigingen. 
Dat is niet min. Er is een nieuw reglement met nieuwe 
tarieven uitgewerkt. Het is goed om daar kennis van te 
nemen. Er is soms wel wat puzzelwerk bij het toewijzen 
van lokalen. We werken met vrijwilligers en er kan al 
eens iets fout lopen. Maar we hebben weinig klachten. 
Als er iets misloopt of als er suggesties zijn dan hebben 
we  graag dat men ons dat tijdig meldt. We hebben veel 
te danken aan de sleutelverantwoordelijke Yvette. Zij 
doet dat al tien jaar en dat is niet altijd een gemakkelijke 
job. Nu ze tijdelijk afwezig is, neemt Carina haar taak 
over met evenveel enthousiasme en gedrevenheid 
Vanuit de gemeente hebben we ondersteuning van 
Thomas Van de Broecke. Hij is de communicatiepersoon 

die ons helpt met vragen naar het beleid toe. We raden 
onze verenigingen aan om deel te nemen aan de 
vergaderingen van de plaatselijke cultuurraad en daarin 
hun stem te laten horen. Dat is belangrijk voor een goede  
samenwerking.” 
Info: Voorzitter Roland Van Kemzeke, Hertenlaan 
21, tel: 03 775 39 13 - secretaris Mieke Van Hove, 
Gaverlandwegel 19, tel: 0488 48 44 04

Juli. Hooimaand, maaimaand

Zondag 1 juli. De scholen zijn dicht, 8 weken niet naar school. En hopsa wat een jool, en hopsa wat 
een jool!  

Donderdag 5 juli. Start parkconcerten op de heilige grond van Gaverland.

Woensdag 11 juli: 1302 Juto vooruit en dapper, juto mijn paard…

Zaterdag 14 juli. 1789 Begin van de Franse revolutie.

Zaterdag 21 juli. Nationale feestdag. 1969: Neil Armstrong zet als eerste mens een voet op de 
maan.

Vrijdag 27 juli. Totale maansverduistering bij maansopkomst van 21.21u. 

Zondag 29 juli. Dorpsfeest met o.m. verkiezing van nieuwe burgemeester. Vroegere 
dorpsburgemeesters waren: Henri  De Clerck(1983), Remi Bettens(1984), Jef De Kerf (1985), Marc 
De Blanger (1987). 1986: orkaan over Kerkplein (oei! geen burgemeester.).

Augustus. Korenmaand, oogstmaand.

Zaterdag 4 augustus. 1914: Inval van de Duitsers in ons land.

Zondag 5 augustus. Montmartre IX op Hof ter Saksen. Rommelmarkt op Gaverland.

Maandag 13 augustus. 1961:begin bouw Berlijnse muur.

Woensdag 15 augustus. O.-L.- Vrouw Hemelvaart.

KALENDER 2018
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Gesprek met Mieke Van Hove 

secretaris van de Plaatselijke 
Cultuurraad Melsele(PCR)

24 april

- De meerderheid van CD&V en N-VA stemde in om 
het gebied aan de Appelstraat te ontwikkelen voor 
bewoning. Dit gebied werd recent nog geactiveerd 
door het gemeentebestuur, waar het destijds in de 
woonbehoeftestudie onder vorige meerderheden als 
‘niet te ontwikkelen’ werd gecatalogeerd. 

De oppositie had scherpe kritiek op deze maatregel. 
Kristien Hulstaert (Groen-sp.a) vindt dat het vlak aan het 
buitengebied ligt en meent dat de verkeersafwikkeling 
van mogelijks 150 nieuwe woningen veel te vaag wordt 
weergegeven. Ook Bruno Stevenheydens (Beveren 
2020) en André Buyl (Vlaams Belang) deelden deze 
kritiek.

- Het kunstgrasvoetbalveld in de Melseelse sportzone 
wordt gerenoveerd. Het vroegere ‘B-terrein’ werd 
voorzien van kunstgras in 2005. Het vertoont grote 
slijtage. De renovatie wordt geraamd op 225.000 euro.

- De sporthal ’t Wit Zand wordt aan het oude gedeelte 
voorzien van nieuwe isolerende gevelbeplating. De 
kostprijs wordt geraamd op 40.000 euro.

- De Alexander Farneselaan wordt heraangelegd. Het 
totale budget voor de werken wordt geraamd op 1,85 
miljoen euro.

- De markt van Melsele krijgt een tijdelijk pop-up karakter 
van 3 maanden. Opvallend was de kritische reactie van 
de schepen van markten Filip Kegels (N-VA) na de 
eerste initiatieven. Hij pleitte voor meer overleg met de 

middenstand. “Een tof initiatief en breed gesteund zou 
meer enthousiasme mogen verdienen”, vond Kristien 
Hulstaert (Groen-sp.a).

29 mei

- Er komen camera’s aan de tramterminus op de grens 
van Melsele en Zwijndrecht. De gemeente tekent 
daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met de 
verschillende partners van deze zone. Het kan het 
veiligheidsgevoel doen toenemen.

- De gemeente en Infrabel tekenen een overeenkomst 
om heel wat spoorwegovergangen te sluiten. Zowat 
alle overgangen worden op termijn gesloten voor 
autoverkeer, sommige pas na meer dan 10 jaar. Enkel 
een nieuwe overgang, brug of tunnel, tussen het station 
en de Appelstraat zal nog overblijven.

Concreet: de overweg aan de Genstraat wordt als 
eerste gesloten voor autoverkeer. Hier komt een 
fietstunnel. De overweg van de Appelstraat gaat pas 
dicht als er een volwaardige autoverbinding via een 
tunnel of brug zal zijn tussen het station van Melsele 
en de Appelstraat. Al staat dat pas gepland op de lange 
termijn, voorbij 10 jaar. De overgang aan het station 
van Melsele gaat op korte termijn (minder dan vijf jaar) 
dicht voor het autoverkeer. De fietsers en voetgangers 
kunnen wel nog oversteken. Op middellange termijn 
(tussen 5 en 10 jaar) komt er een fietstunnel. Ten 
slotte verdwijnt ook de overgang met de Pauwstraat 
op middellange termijn en wordt vervangen door een 
fietstunnel.

Gemeenteraadsbeslissingen

DORPSFEESTEN MELSELE 2018
Zaterdag 28 juli. 16.00u.feestelijke opening. 17.00u. kub tornooi. 20u. Barber Rufus. 21.30u. Sons 23u. 
d.j. Randy  Zondag 29 juli. 8.00u.-11.00u. memorial Gerry Van Der Aa voor wielertoeristen. 10.00u.-
18.00u.kinderanimatie. 11.00u.-18.00u.brunch. 16.00u. verkiezing dorpsburgemeester.18.00u. BBQ. 
20.30u. Chackie Jam. 22.30u. The Subtitles   Info: via facebook of mail: dorpsfeest@melsele.be Voor het 
kubben neem je contact met Jolien Van Mullem 0499/27 80 49

Maak mee het verschil en steun de Fietsersbond!
Help ons om van Beveren écht een fietsvriendelijke 
gemeente te maken. 
Als ledenorganisatie is het belangrijk om zoveel mogelijk 
mensen te vertegenwoordigen.
Hoe meer leden, hoe groter ons draagvlak bij 
besprekingen met overheden en openbare
besturen. Daarom hebben we ook úw steun hard 
nodig! 
Word lid van de Fietsersbond, en maak mee het 
verschil… Voor 30 € per jaar en per gezin.
www.fietsersbond.be/ikwordlid
fietsersbond.beveren@gmail.com



Wat een drukte in de Boerenpoort! Potten 
en pannen staan op en naast het grote 
fornuis. Het ruikt heerlijk. De groep 
‘Wezijnereensmeebuiten’ is net aan een 
pauze toe. Stoofvlees-friet staat op het menu 
voor de medewerkers. Met een twintigtal 
mensen zitten ze aan tafel. De hele dag is 
er gekookt om ‘Happen en Stappen’ voor te 
bereiden. Op de kunstenaarsroute doorheen 
Melsele zijn 10 haltes voorzien waar de 150 
deelnemers verwend worden op een lekker 
hapje en drankje daar waar de plaatselijke 
kunstenaar aan het werk is om zijn kunst ken- 
en hoorbaar te maken aan de deelnemers. 
Het is een hele onderneming. Na het eten 
word ik meegenomen naar de koelte van de 
buitenlucht. Er staan vijf stoelen klaar voor 
een babbel. Voor ‘Wezijnereensmeebuiten’ 
zijn dat Wilfried De Schepper, François Daens, 
Gunther Hiel en Stijn Caremans.

Hoe is de groep ontstaan?
“Wij zijn gegroeid vanuit de Pauwstraatfeesten 
en we wilden als buren iets nieuws brengen. 
De eerste voorzitter was Erik Van Impe. Later 
werd dat Wilfried. Gunther regelt de fi nancies en 
François is secretaris. We hebben nooit veel geld 
in kas. Dat is een bewuste keuze. In alles wat 
we doen is het niet om winst te doen maar voor 
de leute en het plezier. We waren in ’t begin een 
echte mannenclub en de naam? Wij waren er 
eens mee buiten, hé. Wilfried is de inspirerende 
bron met altijd nieuwe ideeën. In het begin gingen 
we samen kaarten, we bezochten regelmatig de 

Melseelse cafés en gingen samen iets eten… Tot 
we vast stelden dat we zelf ook wel konden koken. 
En beter! We richtten een culturele vereniging op en 
kregen toegang tot de Boerenpoort. We begonnen 
te koken voor onze vrouwen “ 

Je bent geen wijkcomité maar een vriendengroep. 
Wat zijn jullie activiteiten? 

“Eén van ons eerste maar ook mooiste project was 
de doorgeefboekenkast. Ze staat al vier jaar op de 
hoek van de Pauwstraat en de Bosbessenlaan. 
Het is een succes verhaal. Onze kast staat recht. 
Die van Gaverland staat een beetje scheef, maar 
gelukkig toch ook in de Melseelse kleuren. (gelach) 
Bij onze  boekenkast werd het project ‘Verhalen op 
‘t straat’ geboren. Deze wandeling vertrok bij de 
boekenkast en op verschillen locaties werd een 
ander verhaal gebracht met achteraf een hapje en 

drankje. Wellicht is ‘Happen en Stappen’ daaruit 
geboren. Maar dit laatste evenement is uitgegroeid 
tot een groter project. We doen ook recepties 
voor andere bewegingen. Als de organisaties 
op ons beroep doen, betekent dit toch wel wat. 
‘Meilsen opgetalloord’ is met Melsele kermis 
een vaste waarde. Het  is een opwaardering van 
de Melseelse jaarmarkt. Dit jaar zoeken we de 
‘echte Meilseneir of Meilsenas. Hiervoor doen we 
beroep op zo’n 20 mensen die willen meedoen. 
Het is iets ludieks. Op de kerstmarkt zijn we dan 
weer aanwezig met een opvallend kraampje. We 
trokken vorig jaar de aandacht door al zingend 
van kraam tot kraam te trekken. Maar met de 
luide muziek lukte dat niet zo goed. We hebben al 
zoveel verschillende activiteiten gedaan dat een 
opsomming onbegonnen werk is. François neemt 
notitie van ongeveer 30 activiteiten per jaar en daar 
zijn onze vergaderingen niet inbegrepen.”

Happen en Stappen was onlangs een heel groot 
succes. Vertel eens.
“Happen en stappen doorheen kunstig Melsele“ 
was al aan zijn 3de editie toe en dit jaar waren er 
150 deelnemers. Melseelse kunstenaars vertelden 
over hun werk en op een tiental locaties konden 
de deelnemers ook genieten van een lekker 
hapje en een drankje. Voor deze organisatie 
konden we rekenen op een 50tal medewerkers. 

Gelukkig hebben we de Boerenpoort. Het 
ontmoetingscentrum is voor Melsele wel 
een dankbaar gegeven. We hadden dit jaar 
ook een eigen biertje op de markt gebracht. 
“Zinderies” heet het, maar het blijft een 
eenmalig gebeuren. We willen heel lokaal 
blijven. Misschien groeit ‘Happen en 
Stappen’ wat te groot uit. Het vraagt heel 
wat organisatie om dit klaar te krijgen.“

Wat brengt de toekomst? 
“Misschien is het nu tijd om terug 
knutselprojecten te lanceren. Het 
voornaamste is dat we ons als groep 
amuseren. We willen regelmatig iets nieuws 
brengen. We zijn ook niet bang om ons in te 

spannen maar als er onvoldoende draagkracht is 
bij de leden dan beginnen we iets anders. Gelukkig 
krijgen we veel terug van wat we geven. We zijn 
blij dat we dit allemaal kunnen doen. Binnen de 
groep geldt een duidelijke afspraak: ‘niemand 
heeft verplichtingen tegenover de ander.’ Wie wil 
stoppen of er eens tussenuit wil, kan dat zonder 
problemen.” 

WEZIJNEREENSMEEBUITEN

De plaatselijke Cultuurraad Melsele

nodigt uit: 

“Melsele verenigd”

zaterdagen  1 en 8 september 2018 

zondagen 2 en 9 september 2018

telkens van 14u tot 17u 

Tentoonstelling 

over het verenigingsleven toen en nu

v.u. PCR.Melsele-Hertenlaan 21 – 9120 Melsele

OC Boerenpoort – Melsele
Sint Elisabethstraat 31a

en Grote Baan 183
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Roger Van Acker en Lucienne Van Snick wonen 
in Melsele, Hazenhof 16. Lucienne is 93 jaar  
Roger wordt 91 op 11 juli.
Voorheen woonden ze in de Gyselstraat in 
Nieuwkerken-Waas. Ze huwden op 13 mei 1948 
in Nieuwkerken-Waas. Na hun huwelijk kwam het 
echtpaar in Melsele wonen. Ze kregen 1 dochter: 

Marleen.
Overdag zagen ze elkaar in de zaak Houthandel 
Van Acker waar Roger zaakvoerder was 
en Lucienne de administratie deed. ‘s Avonds was 
er voor Lucienne, na de huiselijke taak,  nog tijd 
om te schilderen of te boetseren. Roger besteedde 
zijn vrije tijd aan de Vlaamse Wijngilde of bij de 

voetbalbond. 
Het geheim van hun huwelijk? “Elkaar ‘geire zien’ 
en mekaar ‘betein laten’”. 

Met bijzondere felicitaties vanwege Bombardon!

Platina huwelijksjubilee 
Roger en Lucienne 

Van Acker-Van Snick

Wie het dorp waar hij woont niet kent,
zal het dorp dat hij zoekt nooit vinden.
Bombardon, de Melseelse dorpskrant,

 helpt je bij je zoektocht.

Foto: op het podium van l. nr. r.: Sidon DC, Wilfried De Schepper, François Daens en Gunther Hiel

Foto: Happen en stappen 2018



Vermenigvuldigen 
en diëlen

Tis iet da bij de kindertijd hoërt en dammammel in 
tschool geliërd ein: de toffels va vermenigvuldiging. 
Die moestewe op oons dumken vanbuite kennen. 
Veur sommige kinderen woatta wel wa voeten in 
deirde om da allemaul tomtaun: 6 maul 7 was da 
nau 42 of 52? En 7 maul 8 was da nau tselfsten as 
8 maul 7, dus dreinseistig of toch nie? 
Om da in toefenen wieren der ammets spellekes 
gedaun: allemaul rechtstaun en ieder overtoer 
een koartsjen lezen, hoelanger hoe moeilekker. 
Die mis was, moest neerzitten. En ochaarmen, 
twoaren miëstal dezelfde dien deraf vielen. Mar 
zoë eimetwel geliërd.
Die toffels eime vandaug noëdig veur tuitgeven 
van den Bombardon. Hoe dikkels keume nen 
Bombardon lauten drukken amme 4 euro par joar 
rekeren? En ammenau nieker iëntsjen in kleur 
mauken, wa kosta den? Aja, den ist beter e klaan 
bitsjen op te slaugen. Derrom kostij nau 5euro.
Mar vermenigvuldigen is veur den Bombardon 
nog veel miër as waarken mee de toffels… En 
nau gauwen een bitsje stoefen, al zie we da bij 
een ander nie giëren en pazewed’r toons van. 
Want, tsprikwoord zeet: gifte stoefer broëd, de 
klauger ee giën noëd! Mar vandaug ist fiëst en den 
meugewoons agen wel ies ne frang geven.
Den Bombardon ee zijn agen al neig 
vermenigvuldigd. Zoeveel joare leen, begostewe 
mee 100 abonnees. Da woaren hoofdzaukelek 
meinsen uit oonze vriendekring. Vandaug duweda 
maul 10. Da’s rap uitgerekerd: een nulleken 
derachter. 1000 meinsen krijgen den Bombardon 
in de brievenbus. Ze noemen ulder agen giën 
abonnee. De meinsezeigen: ik zij lid van den 
Bombardon!  Da wil wa zeigen want al die leden 
lauten de durpsgazet lezen deur ulder kinderen, 

klaankinderen en ammets oek de geburen. En 
azoë vermenigvuldigt den Bombardon ontelboare 
kiëren. Mar swinst diëlt den bombardon oek. Nuus 
diëlen da nie in de groëte gazettestaut of op den 
teevee verteld woart, mar veural de goeie dingen 
dien intressante meinsen te vertellen ein. En de 
lezers, de leden, die spreken d’rover. ‘Amai, ik wiest 
nie dat die of die dattee of dawiest of dakost…’ 
Of: ‘zeg, die ein ne muziekprijs gewonnen, da 
moeten goei muzikante zijn. D’r moetewies nar 
gau lusteren.’ Dus: Bombardon vermenigvuldigt 
en diëlt in 1 bewaarking. Welke rekensom kan 
da? Das vast hoëgere wiskunde. Da noemeze 
vandaug ‘verbinnen’. Bombardon verbindt. En 
bombardon deetta allank veurdatte gemiënte 
Beveren dattee. En das toch tschoensten dagge 
een durp kunt weinsen: meinsen die verbinding 
zoeken. En den een bitsjen blijven plakken, 
want den Bombardon is oek e plakijzerken, e 
magneetsjen. Ge leesta sebiet, vazoegau atta in 
huis is… 
Doarom weinsewe aun alle durpsgazetten, 
dasse, zjuust gelek den Bombardon, nog lank 
meugen meegaun en veel ‘leden’ meugen blijven 
auntrekken en inspireren.

Dammammel: dat we allemaal
Da woa wa voeten in deirde: dat was een moeilijke 
zaak
Ammets: soms
Ieder overtoer: elk om de beurt
Een bitsjen opslaugen: de prijs wat verhogen
Dikkels: dikwijls
Ulder agen: zichzelf
Plakijzer: magneet
Oons agen ne frang geven: stoefen
Sebiet: onmiddellijk
Nog lank meuge meegaun: nog lang mogen 
bestaan

(Cecile)

HET MELSEELSE DIALECT; 
GRAPPIG EN SAPPIG

Ludwina Van Havere  leest het dialectstukje
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Interview met ...

Jihad Van Puymbroeck

Waar ligt de 
Bombardontegel?
Deze keer maken we het supermakkelijk! Onder 
de juiste antwoorden verloten we een speciaal 
Bombardon 200-pakket met de lekkerste 
dingen uit de wereldwinkel.  Oplossingen naar 
bombardonmelsele@yahoo.com of schriftelijk naar 
Kalishoekstraat 177.

In Melsele kent iedereen Herman Van 
Puymbroeck, de man die sinds vele jaren 
met jeugdhuis Djem de sportmarathon 
organiseert. Voor Melselenaars is Jihad 
gekend als de oudste dochter van Herman. 
Buiten Melsele loopt ze wel eens in de kijker 
en zou men Herman steevast voorstellen 
als de vader van… De moeder van Jihad 
is Rabia, geboren en getogen in Fez, 
Marokko. Tot ze, 24 jaar geleden in Melsele 
belandde, om te trouwen met Herman Van 
Puymbroeck, die regelmatig zijn vakanties 
doorbracht aan de andere kant van de 
Middellandse zee. Het gezin waarin Jihad 
opgroeide heeft zowel wortels in onze 
Vlaamse cultuur als in de Marrokkaanse.
Jihad is 23. Ze heeft een duidelijk zicht op 
wat ze wil, wat ze goed vindt en wat niet. 
Enkele jaren geleden werd ze verkozen 
om te zetelen als vrijwilliger in de Vlaamse 
Jeugdraad, waar ze de stem vertolkte 
van vele jongeren en mee adviezen kon 
formuleren aan de beleidsmakers. Sinds 
kort werkt Jihad op de nieuwsdienst van de 
VRT. 

Bombardon: Jihad, je groeide op in twee culturen, in 
een dorp dat 23 jaar geleden, nog bijna helemaal wit 
was. Op school waren weinig kinderen met andere 
achtergrond. Wanneer en hoe drong het tot je door 
dat je thuiscultuur erg verschilde van die van je 
leeftijdsgenoten?

Jihad: Ik stond daar lange tijd niet bij stil. Ik liep school in 
de Toren. Thuis werd ik wel islamitisch opgevoed, dat is 
nog altijd zo. Mijn mama bracht me veel bij: de waarden 
die zij belangrijk vindt, de zorg voor mensen en dingen, 
respect hebben voor je ouders en andere mensen, 
geschiedenis van ons geloof… In de gemeenteschool 
was toen nog geen islamleraar. Mijn papa heeft daar 
lang voor geijverd, zodat mijn zus en broer wel al 
islamgodsdienst kregen. Zij hebben veel meer islamitische 
kennis opgedaan op school. Het is vooral in het vierde 
secundair, in Sint-Maarten dat ik begon te beseffen dat 
er soms een probleem was. Er waren dingen die ik, 
binnen mijn leeftijdsgroep, in vraag stelde. Bijvoorbeeld: 
op café gaan of niet op café gaan; of alcohol drinken of 
niet. Dat werd plots een vraag waar ik nog nooit bij stil 
had gestaan want dat is bij ons niet aan de orde. Voor 
het eerst was er ook een probleem met mijn naam. We 
leerden in de geschiedenisles over de heilige oorlog. Mijn 
naam werd daaraan gekoppeld. Thuis vroeg ik wat mijn 
naam echt betekent. Letterlijk betekent hij ‘streven’, van 
binnenuit hard naar iets toewerken. Opkomen voor het 
goede, sterk in je schoenen staan, ook in je geloof. Mijn 
naam is een levensopdracht. Later aan de hogeschool 
in Antwerpen, werd dat niet in vraag gesteld. Ik zat daar 
tussen studenten met heel verschillende achtergrond. 
Dat was geen discussiepunt.

Bombardon: Je werd verkozen om in de Vlaamse 
Jeugdraad te zitten, hoe kwam je daarin terecht en 
wat was daar je opdracht?

 Jihad: Ik studeerde sociaal werk aan de Karel de Grote 
hogeschool Ik kreeg in mijn mailbox de oproep dat 
de Jeugdraad nieuwe mensen zoekt. Ik heb me toen 
kandidaat gesteld voor de Vlaamse 
Jeugdraad omdat ik kinderen en 
jongeren van Vlaanderen wou 
vertegenwoordigen, meningen 
wou leren vergelijken, adviezen 
schrijven. We moesten een 
puntenprogramma opstellen en 
kinderen en jongeren konden 
dan een week lang op kandidaten 
stemmen. De bekendmaking 
gebeurde in het Atomium. Ik vond 
het wel fijn. Ik heb daar drie jaar 
in gezeten en werd voorzitter van 
de werkgroep ‘werk’. Ik heb er 
echt leren samenwerken, praten, 
uitwisselen over onder andere 
diversiteit op de arbeidsmarkt, 
maar ook bijvoorbeeld stemrecht 

vanaf 16 jaar. Het was vrijwilligerswerk. 

Bombardon: Na je studies aan de universiteit kwam 
je terecht bij het minderhedenforum. Vertel eens wat 
het minderforum is en wat je specifieke taak daar 
was? 

Jihad: Het minderhedenforum is een organisatie die 
actief is in Vlaanderen en Brussel en aan mensen met 
een migratieachtergrond een stem wil geven. Ik werd 
daar communicatie- en persmedewerker, ik moest 
persberichten schrijven. De organisatie was niet actief 
in sociale media. Ik had al een heel netwerk, o.a. via de 
jeugdraad. Het was mijn taak de organisatie zichtbaar te 
maken, te laten zien waarmee we bezig waren.

Bombardon: Nu zit je op de nieuwsdienst van de VRT. 
Je kan daar blijkbaar vele van je vroeger verworven 
competenties gebruiken. Wat is je opdracht daar en 
waarom vind je dat zo zinvol, welke kansen biedt het 
jou?

Jihad: Op de nieuwsdienst van de VRT ben ik redacteur 
van de sociale media. Het ligt in de lijn van wat ik 
gestudeerd heb. Ik haalde een master in politieke 
communicatie. Dit werk ligt ook helemaal in de lijn van 
mijn vroegere werkervaring. Via de sociale media hoopt 
de VRT meer jongeren aan te spreken. Ik vind het heel 
belangrijk verhalen van mensen te brengen, maar ook om 
zoveel mensen te bereiken. Dingen die bijvoorbeeld niet 
in het journaal kunnen, maar wel interessant zijn, kunnen 
op facebook, op instagram of youtube. Onlangs heb ik 
met een collega-journalist een sociale media filmpje 
gemaakt waar we mannelijke feministen aan het woord 
laten. Maar ook bijvoorbeeld Facebook lives organiseer 
ik vanop de werkvloer, waar Facebook-gebruikers de 
kans krijgen om vragen te stellen aan onze experten, 
bijvoorbeeld over het brugpensioen, de aanvallen op 
Syrië, of zelfs over de privacy van Facebook. 

Bombardon: Wat is volgens jou het nieuwe en frisse 
dat de jonge generatie brengt? Hoe kijk jij naar de 
toekomst?

Jihad: Wat volgens mij anders is bij de jongeren dan bij 
de vorige generatie is de manier waarop zij met elkaar 
omgaan. Je kan in een vriendengroep zo grondig van 
mening verschillen en toch vrienden blijven. Bij de 
vorige generatie zie ik dat men dan veel meer over de 
verschillen zal zwijgen. Jonge mensen praten dan over 
hun mening, ze toetsen hun meningen af en zullen 
argumenteren, zonder de andere te willen overhalen. Ze 
kunnen beter omgaan met meningsverschillen.

Bombardon: Welke boodschap zou jij aan je 
leeftijdsgenoten in Melsele willen meegeven?

Jihad: …. Melsele zal altijd onze echte thuishaven zijn, 
maar dat belet ons niet om de rest van de wereld te 
ontdekken. Ik woon heel graag in Melsele, maar merk 
ik dat als ik terug kom van een reis mijn kennis en 
gedachten meer worden verruimd. 

foto:Cecile H. in gesprek met Jihad Van Puymbroeck

Op het bombardonfeest van 3 juni konden jullie 
klinken op Bombardon met een eerlijk aperitief. 
Daarom hier wat meer info over deze schuimwijn: 
de RAZA Brut Torrontés, afkomstig uit Argentinië 
en gemaakt volgens traditionele methodes door 
een coöperatie in het noordwesten van het land, 
La Riojana. Deze coöperatie is enorm belangrijk 
voor de ruim 400 leden. Zij overkoepelt 80% van 

de kleine en middelgrote wijnproducenten in 
de provincie La Rioja. Het is één grote familie, 
waarbij samen naar oplossingen voor hun 
problemen wordt gezocht.
‘Dankzij de coöperatie kunnen wij heel wat 
materiaal goedkoper aankopen. En zonder La 
Riojana zouden we nooit op de faritrademarkt 
geraakt zijn, waar we een mooie prijs voor onze 
wijn krijgen’, zegt Francisco Pozo, wijnboer bij 
La Riojana.
Zin om nog eens te toasten met deze 
schuimwijn? Je vindt deze bleke, goudkleurige 
schuimwijn van de torrontésdruif, in de 
wereldwinkel aan 10,95euro de fles. Let wel 
in juli en augustus is de winkel enkel open 
op woensdagnamiddag van 13:30 tot 16:30u 
en zaterdagvoormiddag van 9:30 tot 12:30u. 

Eerlijk nieuws uit de Wereldwinkel

Op de foto toont WW winkelierster Gaby met enige  
trots de heerlijke schuimwijn.


