
Geschiedenis Veldstraat

De Veldstraat vinden we terug in het zuiden van Melsele. Ze maakt de verbinding tussen de Priemstraat en de Heirbaan op de 
wijk den Es. De benaming van een straat hoeft  vaak geen hogere wiskunde te zijn. De Veldstraat wordt ook nu nog gedomineerd 
door velden. In de straat zie je nog bolle akkers. Een bolle akker is een vanuit het midden glooiende akker. Het eff ect is 
kunstmati g ontstaan door een bepaalde wijze van ploegen om de afwatering te verbeteren. Door bij het ploegen de grond steeds 
perceelinwaarts te keren, kwamen er hoogteverschillen. Die zijn nu nog steeds duidelijk zichtbaar.
De Veldstraat was haast de Velostraat geworden. In de Atlas der Buurtwegen uit 1844 komt de naam verkeerdelijk voor als 
‘Velostraat’. De schrijff out werd later echter niet overgenomen.

Bronnen: Buizelendam (Gerda Drieghe, 2004) en Wikipedia.

Café Trefpunt
Dianne Fobé met 
dochter Tina
Dianne: “In 1995 ben ik hier komen wonen. 
Dat zal nu in juni 22 jaar zijn. Het café stond 
leeg. Ik maakte er café Trefpunt van. Door 
mijn handicap, na een hersenbloeding, kon 
ik heel moeilijk werk vinden. Het café is voor 
mij een bijverdienste. In 2012 liep ik bij een 
val een breuk op aan mijn halswervel. Ik heb 
alles opnieuw moeten leren. Dat was een 
heel moeilijke ti jd. Gelukkig kreeg ik steun 
van mijn moeder. Na vele controles werd ik 
eindelijk invalide verklaard. En zeggen dat ik vroegere bij de 
turnkring geweest ben. Ik was heel sporti ef. Nog elke dag 
heb ik kine nodig. Het is hier geen drukke café. Ik zou dat 
niet aankunnen. Iedereen is welkom maar ik wil wel dat de 
klanten correct blijven. Beleefdheid kost geen geld. In de 
zomer passeren hier veel fi etsers. De dag van de wielerkoers 
op de Es en de rommelmarkt in september zijn de drukste 
dagen.” Het café is elke dag open behalve op dinsdag. 

Openingsuren: van 11u. tot 22.30u. en ’s zondags vanaf 
10u. Dianne: “Als er geen klanten zijn, hou ik me bezig 
met lichte huishoudelijke taken en ik leg puzzels van 
wel 2000 stukjes. Dat is goed voor de fi jne motoriek van 
mijn vingers. Veel kom ik niet buiten. Als ik eens met 
mijn dochter mee rijdt naar ’t dorp dan verbaast het mij 
telkens dat Melsele zo erg verandert.“

Nelly Priem, met zoon Thomas

In 1977 verbouwde Ludo Luypaerts, echtgenoot van 
Nelly, twee kleine huisjes tot één woning. Het werd 
café La Lune. Er kwamen veel mensen over de vloer. Ze 
kwamen langs ‘achteren’ binnen. “Wie ons niet kende, 
kwam langs de voordeur. Het was een echte volkscafé 
en we organiseerden heel wat evenementen. Ik zorgde 
er wel voor dat het sluiti ngsuur gerespecteerd werd. 
De klant is koning, zei ik alti jd, maar ik ben de keizer”, 
vertelt Nelly. “Spijti g is mijn man te vroeg overleden 
en moesten we het café sluiten in 1991. Ludo had nog 
veel plannen. Hij was een goede sti elman.” Nelly is 
afk omsti g van Izegem en Ludo was van Balen-Nete. 
“Ludo was bij de marine. Toen we huwden zijn we 
“tussenin” komen wonen voor de bereikbaarheid van 
onze ouders. We hebben drie kinderen: Mario, Inge en 
Thomas.” (Thomas staat mee op de foto.) De kinderen 
liepen lagere school in Kruibeke. Thomas: “Bij ons was 
het regelmati g ‘Vlaamse kermis’. Als ik van school thuis 
kwam, groett e ik alti jd: ‘dag ma, dag pa, dag mensen.’ 
Dat vergeet ik nooit. Er zijn op de Es al heel wat nieuwe 
mensen komen wonen. Die kennen we niet zo goed. Een 
oude boer op de Es vertelde me eens dat het hier bij ons 
op de hoek ‘Peti t Paris’ heett e met de vele cafeetjes die 
er waren; verderop, langs de kant van Kruibeke, waren 
de bordelen… Of dat waar is, weet ik niet.“ Nelly: “Toen 
we het café sloten was er een groot afscheidsfeest. Ik wil 
hier niet weg. Mijn man is thuis gestorven en ik wil dat ze 
mij hier ook buiten dragen.”

Verantwoordelijke uitgever: Cecile Hennissen, Kalishoekstraat 177, 9120 Melsele.

Zo leeft de Veldstraat

De aardbeien zijn er weer. Talrijke kraampjes en 
automaten stellen deze zoete vrucht te koop langs 
Melseelse wegen. Eéntje pikten we er uit, omwille van 
de originaliteit. Je ziet het kraampje op pag.7 
(foto Frans Hennissen)

Het oude vervallen herenhuis op de Grote Baan 
inspireerde enkele fotografen om er binnen een kijkje te 
nemen. Dit is een foto van Kobe Verhavert. 
Meer foto’s  kan je zien op pag.6

De Melseelse kunstkring De Meiboom bestaat 
50 jaar. Je leest er alles over op pag.8
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Hugo Truyman
Ik tref Hugo Truyman op het einde van zijn werkdag. 
Het is acht uur en hij heeft net de stal gedesinfecteerd 
waarvoor donderdag 14 000 nieuwe kuikens zullen 
worden geleverd. 
Op zijn achttiende werkte hij samen met zijn vader 
Petrus in het toen nog land- en tuinbouwbedrijf. In 
1981 heeft Hugo een stal gebouwd en begon hij met 
kippen. Toen Hugo’s vader kort na zijn pensioen 
overleed, ging Hugo aan de slag bij Bierhandel Pyl-
Blommaert, maar de kippen bleef hij doen. Gunther, 
zijn oudste zoon, kweekt als hobby dikbilkalveren 
en woont nu naast het ouderlijk huis. De moeder van 
Hugo, Irma Van Den Bossche, is trouwe lezeres van 
de Bombardon en woont in Woonzorgcentrum Briels.
Hugo ging als kind naar de kleuterschool in de 
Nieuwe Veldstraat een beetje verder en later naar de 
jongensschool in Melsele. Ook zat hij op het GTI, 

toen nog in de Peperstraat in Beveren. Net als zijn kleinkinderen was hij altijd actief 
in het voetbal en ging hij sjotten bij Svelta en Frema. Buiten de actiecomités over 
de nieuwe gevangenis en de uitbreiding van het serregebied loopt alles rustig zijn 
gangetje.
 

Eric en Nadine Jacobs-Slegers
Eric en Nadine zijn nieuwe inwoners in de Veldstraat. Ze zijn nog volop aan het 
verhuizen als dit babbeltje plaatsvindt. Eric stond al eens in Bombardon met zijn 
foodveloke.(nr.191) Dat is een tot minikeuken omgebouwde bakfiets waarmee hij op 
de Exotenmarkt (zaterdag) en de Vogelmarkt (zondag) in Antwerpen gaat staan. Eric: 
“Vanaf 1 mei hebben we hier ons officieel adres. De Dijkstraat, waar we woonden, 
is te druk geworden. Er wonen is niet meer plezant. We wilden iets rustiger. Onze 
drie kinderen zijn de deur uit. Nu kunnen we wat kleiner gaan wonen.” Nadine: “We 
zochten lang naar een geschikte woning. We gingen overal kijken. Dit huisje beviel 
ons meteen. Het is niet te groot. Het was instap klaar.“ Eric: ”We hebben ook drie 
kleinkinderen. Er is een extra logeerkamer. Ja, we hebben al kennis gemaakt met 
onze buren. Vriendelijke mensen. Je kan hier nog kijken op weilanden en bomen. Je 
hoort de vogels fluiten… Op 1 juli stop ik met mijn werk en kan ik het wat rustiger 
aandoen. Ik kan me dan meer toeleggen op mijn foodveloke.”

Leo Verstraeten
Leo is de zoon van Levinus Verstraeten en Julienne Janssens uit de Spoorweglaan. 
Leo woont op de ‘oude’ hof van René Bryssinck 
en Irma Verstraeten, zijn oom en zijn tante. De 
boerderij ligt er heel net bij. De schuur, waar de 
foto genomen is, was destijds geheel van hout. 
Leo heeft er een steen voor gemetseld. Enkel 
de grote schuurdeur en de kleinere deuren 
getuigen nog van de gloriejaren. In de wei 
langs de straatkant en achter de schuur lopen 
enkele jonge runderen. Ze komen nieuwsgierig 
om de hoek kijken als we de foto nemen. Leo: 
”Ik houd nog enkele runderen als hobby. Ze 
lopen nog maar acht dagen buiten. De koude 
nachten zijn niet zo gunstig voor de dieren. Ik 
woon hier tien jaar. Als kind was ik hier veel 
op de boerderij. Verder heb ik mijn werk in de 
tuin. In september zijn de druiven rijp. Ze staan 
in een kleine boogserre. Enkele jaren geleden 
is de grote serre kapot gehageld. Ik heb ze niet 
meer hersteld.“ Leo werkt bij de groendienst in 
Beveren. “Wanneer ik met pensioen ga, weet ik 
nog niet. De wetgeving daarrond is veranderd. 
We zien wel.“

Kris en Kitty Van Haute-D’Hondt en kinderen 
Charline en Maxim
Het glastuinbedrijf Tomaline werd in 1989 opgestart in de Veldstraat door de 
ouders van Kris. Het was aanvankelijk 9000 m2 groot. In 2009 werd het uitgebreid 
met 25000 m2 en in 2011 kwam er nog eens 26000 m2 bij. In totaal beslaat de 
oppervlakte serreteelt 6 ha. Kris: “Wij zijn één van de grotere bedrijven in Groot-
Beveren. De laatste uitbreiding laat ons toe om ook een winterproductie van 
tomaten te hebben. Momenteel verbouwen we de oudste serre en daar  wordt een 
ledbelichting voorzien.“ Kris is de zaakvoerder en echtgenote Kitty is sinds 2012 mee 
in de zaak. Zij ontfermt zich over de papierberg die bij het bedrijf komt kijken. Kitty: 
“Ik werkte vroeger bij V.A.B. en ik was daar gewoon om met cijfers en budgetten om 
te gaan. Heel de besturing van de serres gebeurt via een computersysteem, maar 
het plukken, sorteren en het verpakken van de tomaten blijft handwerk.” Kris: “De 
tomaten gaan naar de veiling van Mechelen. 70% is bestemd voor de export. We 
moesten met ons bedrijf meegroeien want anders word je uit de markt gereden. 
We hangen af van vraag en aanbod. Er zijn altijd risico’s aan dit vak. Eens één slecht 
jaar is nog te overbruggen maar een tweede zou voor problemen kunnen zorgen. 
Gelukkig produceren we onze eigen energie. We beschikken over een WKK installatie. 
(Warmtekrachtkoppeling) Met dit systeem wordt warmte en elektriciteit opgewekt 
in eenzelfde installatie. Dit zorgt voor een meer rationeel energiegebruik. We 
verbruiken onze zelf geproduceerde elektriciteit en warmte in het productieproces.“ 
Kitty: “We hebben een vast team van 12 arbeiders met een piek van max.30. In de 
winter en in de lente is het zalig werken in de serre. In de zomer kan het soms wel 
warm zijn.” Kris: “We zitten hier goed. De Veldstraat is wel een drukke straat vooral 
in de spitsuren met de verbinding Kruibeke-Melsele. Om een kleinigheid te gaan 
halen in de winkel moet je wel een eindje op weg. De sneukeltocht van de Wase 
Tuindersgilde in augustus vertrekt en eindigt hier.“ Kitty: “Onze kinderen gaan naar 
school in Sint-Maarten. Zij komen wel in de serre maar echt helpen hoeft niet. Op 
school doen ze het goed en dat is het belangrijkste.”

Zoek de Bombardontegel
De Bombardontegel 
is weer eens verhuisd 
naar een ander plekje 
in Melsele. Kan jij zien 
waar?  
Stuur ons het 
juiste antwoord op 
bombardonmelsele@
yahoo.com en win 
een chocolade- en 
koekjespakket van de 
Wereldwinkel.
De foto in ons vorig 
nummer was genomen 
aan de mooie oude 
boerderij nr.1. op 
de Puiput. Er waren 
14 mensen die ons 
het juiste antwoord 
stuurden.  
Een onschuldige hand 
duidde Herman Van  
den Eeckhout als 
winnaar aan.  
Proficiat!
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Geschenkverpakking
Het mag in deze totnogtoe stralende lente wel duidelijk zijn: de natuur weet alles van 
verpakkingskunst op elke denkbare schaal. Want met deze foto zien we “verpakking”. In 
die prachtige donkere doosjes zit zaad.

 De foto hierboven is mysterieus zwart-wit, vanuit een ongewone hoek genomen, een 
symfonie van licht en donker, wat losgemaakt van het gewone beeld, met nadruk op 
het lumineuze, alles doorzinderende licht. Zo mooi als een bloem kan zijn, uitgelijnd 
en krachtig maar ook broos, eenvoudig en elegant: verpakking voor de energie van het 
seizoen.

De bloem wordt wel eens “lenteroos” genoemd. Ook een naam is een verpakking.  Je 
hoort hem in dit geval en je bent helemaal akkoord. En blij met de extra duit in het zakje 
van je verwondering. Het is een mooie naam die bij het voorjaar  past.

 En bloeit dat nu? Ja, dat bloeit nu. In Hof ter Saksen bijvoorbeeld waar de fotograaf 
actief was en die mooie hoek vond om dit beeld te scheppen tot een esthetische 
belevenis. Hij toont wat hém trof, wat hij uit haar aanblik distilleerde:
Zoals ze daar staat te bloeien, doet ze niet lieflijk aan. Karaktervol wel, zoals een orchidee 
ook kan zijn, of een aronskelk. Het zijn planten die niet op de eerste plaats lieflijk zijn: 
ze dwingen respect af, geen familiariteit. Naar viooltjes of Oost-Indische kers kijk je met 
andere ogen. 

Een tweede naam voor lenteroos is Nieskruid  en dat verwijst toch  naar minder 
inschikkelijkheid en minder onschuld. Maar ook naar geneeskracht, proefondervindelijk 
vastgesteld. En in dit geval door de eeuwen heen  geleerd dat  je er voorzichtig mee 
moet omspringen: de diverse kruidenboeken die de plant vermelden en beschrijven, 
waarschuwen voor haar giftigheid en violent purgerende werking. Ze bevat  stoffen die 
elk op zich behoorlijk giftig zijn en hevige reacties uitlokken in het lichaam. Eén daarvan 
werkt in op het hart, vergelijkbaar met het effect van digitalis, ook een zwaar vergif. Maar 
wat is gif? Heel vaak ook een kwestie van toepassingswijze en dosis. Zij het dat sommige 
stoffen zeer onbeheersbaar zijn.

 In “ Den Nederlandschen Herbarius” van Stephaan Blankaart (1650-1704, geneesheer, 
chemicus en kruidkundige in Amsterdam) worden een aantal gevallen gegeven waarbij 
men Nieskruid medicinaal gebruikt : “meest uiterlyk want het poeder daarvan in de neus 
gestoken, doet sterck niesen, maekende in de hersenen ene groote beweginge : derhalve 
is het dienstig voor alle doffe hersenen  en allerlei slaap-siekten want als deselvige niet 
en werkt ist een doodsteiken”... 

Helleborus, Latijnse “verpakking” voor deze plant die tot de ranonkelfamilie behoort, 
kennen wij het best als” kerstroos”, Helleborus Niger die in de winter bloeit. Het 
exemplaar van de foto zou Helleborus 0riëntalis zijn of een hybride ervan, een 
schoonheid uit het Oosten die sierplant werd in een Westerse tuin.  Oriëntalis is een 
lentebloeier.

De plant is allang bekend. Helleborus niger  zou (volgens Plinius) al in 1400 v. Christus 
gebruikt zijn als purgatief bij manie door de waarzegger en fysicus Melampus . Waarop 
zij Melampode genoemd werd. Dat is vermoedelijk haar oudste naam. Of voor wat ons 
betreft, haar vroegste verpakking.

De Grieken gebruikten de plant ook voor hun dieren. En werden daarin nagevolgd door 
de rest van Europa. Blankaart schrijft: “ ... de wortel werd in d’ooren der paarden en 
hoorn-beesten gesteken, om die van krop-zweeren te genesen...” Maar men moest toch 
goed weten wat men deed. Het rechtstreeks eten van de plant, per ongeluk in het veld, 
betekende een ravage voor het vee.

Zo zie je maar: ook planten kunnen klauwen en bijten. 

foto Mar Van Esbroeck

Cecile D’Hollander, nieuwe voorzitter 
van de Koninklijke Piet Stautkring

Sinds 1 januari 2017 is Cecile D’Hollander de nieuwe 
voorzitter van de Koninklijke Piet Stautkring. Zij volgt 
Jan Weyers op, die meer dan 20 jaar voorzitter was. 
Cecile was vele jaren werkzaam in het CC Ter Vesten 
en sinds ze met pensioen is, werd ze bestuurslid van 
de Piet Stautkring. 
Piet Staut was in Beveren een gekend kunstschilder. Hij 
werd geboren in 1876 en had als kind al een bijzonder 
tekentalent. Hij kon dit talent verder ontwikkelen in de 
tekenschool van Beveren. Later studeerde hij aan het 
Hoger Instituut voor Kunstonderwijs in Antwerpen. 
Piet Staut overleed in 1933. Er werd in Beveren een 
straat naar zijn naam genoemd. 

In 1946 werd de Piet Stautkring opgericht. Deze kunstkring stelt zich als doel kunst en 
cultuur te stimuleren en het werk van jonge kunstenaars te steunen en te promoten. 
In 1968 werd in Beveren, onder impuls van de Piet Stautkring, de ‘Bijafdeling’ van de 
Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas opgestart. Heel bekend waren destijds de 
aperitiefgesprekken in kasteel Cortewalle. Toen de kunstkring 60 jaar werd, ontving hij de 
prijs ‘de Cultuurboom’ vanwege de gemeente Beveren. 
Cecile: “Ik probeer alle initiatieven die er zijn verder te stimuleren en het culturele leven 
in Beveren verder te promoten bij de bevolking. Het bestuur werkt momenteel aan een 
feestprogramma voor de 75ste verjaardag. De jaarlijkse cyclus van acht klassieke concerten 
met Belgische en buitenlandse topmuzikanten is ook een vaste peiler in onze werking. 
De concerten vinden plaats in kasteel Cortewalle, CC Ter Vesten (nieuwjaarsconcert) en 
een Beverse kerk (paasconcert). Het veelbelovend programma voor 2017-2018 ligt nu 
al vast. We blijven hiervoor nauw samenwerken met CC Ter Vesten, dat deze concerten 
steunt en promoot via al haar kanalen. We hebben een uitwisselingakkoord met de stad 
Wittenberg in Duitsland. Er zijn de jaarlijkse uitstappen naar cultuursteden in Europa. Dit 
jaar organiseren we cultuurreizen voor meerdere dagen naar Portugal en Canada. Er was 
de organisatie van ons klassiek salon met stillevens en landschappen in kasteel Cortewalle. 
(18-26 maart) Ons experimenteel salon voor vernieuwende kunst heeft plaats in huize De 
Rop. (22-30 april) Tweejaarlijks is er de Prijs Piet Staut, een wedstrijd voor schilderkunst of 
beeldhouwwerk, in samenwerking en met steun van de gemeente Beveren. De winnaar 
ontvangt 2500 euro en schenkt zijn kunstwerk aan de gemeente. De andere laureaten van 
die wedstrijd krijgen een ruimte in onze tentoonstelling in het kasteel Cortewalle. We tellen 
ongeveer 300 leden waarvan er  heel wat uit Melsele zijn. Erz ijn ook 100 kunstenaars 
aangesloten..“ 
De Koninklijke Piet Stautkring heeft haar secretariaat in de Lindenlaan 102.  
Mailadres: info@kpsk.be en op de website kan je heel wat informatie vinden:  
www.kpsk.be 

‘Het Land van Beveren’ bestaat 
zestig jaar
Op zondag 26 maart vierde de ‘Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren’ 
zijn 60-jarig bestaan met een feestelijke voormiddag op het kasteel Cortewalle. Daar 
werd het nieuwe logo en de huisstijl van de vernieuwde website en het tijdschrift 
voorgestel. Zestig jaar geschiedenis werd overlopen door medewerkers Carine Goossens, 
Richard Willems en huidig voorzitter Koen Van Hoof, waarna de burgemeester nog eens 
het belang van het behoud van ons lokaal erfgoed onderstreepte.

In 1957 stichtte Richard (Rijkhard) Van Gerven uit Doel, samen met enkele 
gelijkgestemden een heemkundige kring. Deze mannen, met een grote belangstelling 
voor lokale geschiedenis, gingen neuzen in archieven en kerkregisters die vaak lagen 
te verstoffen op zolders. Ze publiceerden hun bevindingen in hun eigen tijdschrift, 
toen nog in gestencilde vorm. In de loop der jaren werd zo een schat aan informatie 
verzameld door de medewerkers van de heemkundige kring, uitgesmeerd over 
zo’n 15.000 bladzijden. Het tijdschrift is intussen uitgegroeid tot een moderne, 
aantrekkelijke publicatie.
Maar de heemkundige kring doet nog heel wat meer dan een tijdschrift uitgeven. Er 
is een omvangrijke erfgoedbibliotheek, er worden lezingen en culturele uitstappen 
georganiseerd en je kan bij hen advies en antwoord op vragen over erfgoed krijgen.
De mensen van de heemkundige kring kijken reikhalzend uit naar de voltooiing van 
Hof ter Welle, dat het erfgoedhuis van de gemeente Beveren. Daar zal de leeszaal en 
de bibliotheek van de heemkundige kring 
ondergebracht worden en het Gemeentelijk 
Heemkundig Museum. De officïele opening 
van het Erfgoedhuis is gepland op 8 
september.

Neem alvast een kijkje op hun website 
www.landvanbeveren.be. En bekijk zeker 
het nieuwe nummer van het gelijknamige 
tijdschrift.
Het abonnement op het driemaandelijks 
tijdschrift “Het Land van Beveren” bedraagt 
20 euro, een steunabonnement 25 euro, 
en vanaf 30 euro wordt men ere-abonnee. 
Een los nummer kost 7 euro exclusief 
verzendingskosten. Het abonnementsgeld 
wordt gestort op iban: BE 02 4153 0359 
3140 en BIC:KREDBEBB op naam van de 
H.H.K. Het Land van Beveren vzw. (AR)

Bakker Van Steenlandt
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Zwerfvuilactie in Melsele
Twee wijkcomités van Melsele deden mee aan de jaarlijkse zwerfvuilactie, 
georganiseerd door Ibogem en de gemeente Beveren. Op de foto’s zie je 
de ploegen uit de wijkcomités Stekelbeek, foto boven, (Molenbeekweg/
Kruisbessenlaan ) en Den Oun Beeweg, foto onder, (Gaverland),  die al het 
zwerfvuil in hun wijk opruimden. Het was een hele berg afval. Deze activiteit 
kaderde in een sensibiliseringsactie die over heel Vlaanderen plaatsvond. Zwerfvuil 
bestrijden is momenteel vechten tegen de bierkaai. Strenger optreden tegen 
sluikstorters, meer vuilnisbakjes plaatsen en het heffen van statiegeld op blikjes 
zou de afvalberg, op straat en langs de bermen, verkleinen. Of door deze actie het 
werk van mensen, werkzaam in de Wase Werkplaats, afgenomen wordt? Deze 
jaarlijkse actie zorgt er niet voor dat al het zwerfvuil plots verdwijnt en dat de plaag 
uitgeroeid is…. Een week later was er al weer heel wat zwerfvuil te rapen. 

Jan Holvoet bericht ons over de stand 
van zaken in verband met de kerststal 
als immaterieel erfgoed
“We kregen 1446 intentieverklaringen binnen van gans Vlaanderen, waaronder  voor 
Melsele 294, Beveren 77, Vrasene 8, Haasdonk 15, Kallo 5, Zwijndrecht 16. Je kan de 
intentieverklaringen nog altijd bezorgen op Boomgaardstraat 2 te Melsele. Daar zijn 
ook nog lege invulformulieren verkrijgbaar (verenigingen ook nog welkom om op de 
vergaderingen de intentie in te vullen). 1500 zou mooi zijn… Nog 154 te gaan…..
Er zijn 589 wenskaarten binnen gebracht waaronder meer dan de helft van Melsele. Ook 
hier mag je er ons nog bezorgen als je er nog liggen hebt (wel gemeente vermelden).
Om de lijst van buitenkerststallen samen te stellen, hebben heel wat mensen gereageerd, 
wat een mooi eindresultaat geeft. Binnenkort kan je de lijst vinden op onze website  
www.kerststallenvrienden.be en kun je het overzicht bewonderen en deze dan aanvullen. 
Voor West-Vlaanderen en Limburg doen we een warme oproep… als je toevallig daar 
familie, kennissen of vrienden wonen hebt, vraag dan of ze in hun dorp, parochie of wijk 
een buitenkerststal staan hadden en laat het weten op fvkerststallenvrienden@telenet.be
Aan iedereen die op één of andere manier geholpen heeft: van harte bedankt!
Op 22 maart 2016 zijn we begonnen met de officiële dossiers op te maken in Gent. Rond 
half mei worden die dan bezorgd aan het Ministerie van Cultuur. En dan zal het wachten zijn 
en duimen maar!”

Wereldwinkelnieuws 
    

13 mei 2017, World Fair Trade Day, is de dag waarop Oxfam-Wereldwinkels een krachtige 
roep de wereld instuurt voor eerlijke en betere handelsregels voor het Zuiden. Want de 
regels moeten hertekend worden. 

Stokken in de wielen 
Op 13 en 14 mei gaan duizenden vrijwilligers en sympathisanten van Oxfam-Wereldwinkels 
fietsen en kilometers verzamelen om de afstand tussen producenten in het Zuiden en 
de politici hier te verkleinen, zodat hun stem toch in het politieke debat wordt gehoord. 
Met de fietstochten brengt Wereldwinkel de stem van het Zuiden letterlijk naar de 
onderhandelingstafel, om een halt toe roepen aan een beleid dat de ontwikkelingskansen 
van producenten in het Zuiden ernstig schaadt.  
Het huidige ontwikkelingsbeleid is zo vormgegeven dat wat met de ene hand gegeven 
wordt, met de andere hand weer wordt weggenomen. Het is alsof we producenten in het 
Zuiden eerst leren fietsen om hen nadien stokken in de wielen te steken. 

Ook Wereldwinkel Melsele en Wereldwinkel Beveren fietsen mee
Op zondag 14 mei 2017 fietsen Oxfam Wereldwinkels Melsele en Beveren samen naar het 
Panneweel in Meerdonk, ongeveer 15 km.
Het vertrek is voorzien om 10.15u aan WW Melsele en om 10.30u in Beveren aan de hoek 
van de Polderdreef en de Broekstraat. De aankomst in het Panneweel is voorzien tussen 
12u en 13u. Iedereen brengt een eigen picknick mee. Ter plaatse kan men een drankje 
of een dessert verkrijgen. Na de picknick zal er een gegidste wandeling zijn en men kan 
doorlopend genieten van een muzikaal optreden.
Inschrijvingen via de lokale wereldwinkels of via Facebook. Voor Melsele in de wereldwinkel 
in de Dambrugstraat 3 of https://www.facebook.com/wereldwinkel. Voor Beveren in de 
wereldwinkel, IJzerhand 17.
De deelname is gratis. 

BOKS vzw, Belgische Organisatie voor 
Kinderen en volwassenen met een 
Stofwisselingsziekte, organiseert haar 
tweede BOKSRUN 

Op 25 juni 2017 organiseert BOKS voor de tweede maal haar BOKSRUN. Dit is niet zomaar 
een loopwedstrijd zoals vele anderen. De nadruk ligt op kinderen en volwassenen met een 
stofwisselingsziekte en hetgeen ze kunnen presteren, in of zonder rolstoel. Hun vrienden, 
collega’s en vele anderen kunnen mee deelnemen. Door deze run wil Boks de aandacht van 
de pers en de brede omgeving vestigen op de problematiek van stofwisselingszieken. 
Waarom is deze BOKSRUN belangrijk? Voor de personen met een stofwisselingsziekte en 
hun  families is het een unieke gelegenheid om naar buiten te treden en aandacht te vragen 
op een positieve manier. Voor de kinderen en jongeren is het een prachtkans om anderen 
met een stofwisselingsziekte uit te dagen in deze sportieve context. Om kinderen en 
volwassenen met een stofwisselingsziekte even hun zorgen te laten vergeten en zich voor 
even “normaal” te voelen. Om kinderen en volwassenen met een stofwisselingsziekte te 
laten voelen dat ze er niet alleen voor staan. 
DATUM: 25 juni 2017 
STARTPLAATS: KALLO – Kapeldijkstraat (Inschrijving aan terrein KSK Kallo) 
De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen! Er zijn bewaakte kleedkamers en gratis gebruik 
van douches. 
Programma: 12 u.: handbikerace, 13u en 13.30u.: kidsrace, 14u.: rolstoelrace, 14.45u.:  
5 km., 16u.: 10 km. en bedrijvenklassement.  
Kom naar Kallo om mee te doen, aan te moedigen en te ondersteunen op zondag 25 juni. 
Info: Secretariaat: Floralaan 35A Beveren. Tel: 03 775 48 39 of 0498 70 15 03, via mail: 
boksrun@outlook.com of op web: www.boksrun.be 

In de mailbox: Oproep Chiromeisjes Ieweko
Elk jaar is er een inzamelactie van Joyvalle (melkfabrikant) waarbij je liters melk voor 
op kamp kan sparen. Je moet hierdoor brikken melk van Joyvalle of sinaasappelsap van 
Appelsientje kopen met aan de bus een geel flapje. Deze gele flapjes zamelen wij als 
Chiro in om (gratis) melk voor op kamp te sparen. Dit is al een kost minder.
Een advertentie in de Bombardon mogen zetten met een oproep om deze flapjes in te 
zamelen en in onze postbus te steken, (met de hulp van Melsele) zou fantastisch zijn!
Voor alle duidelijkheid: de postbus van de chiromeisjes staat in de Kalishoekstraat  
nr. 109, aan de ingang van het Duvelsdammeke.

Van Brussel tot Bagdad
Is de islam gewelddadig? Hoe zit de islamitische gemeenschap ineen?
Jonas Slaats gaat dieper in op dit soort vragen en thema’s die hiermee verband houden. 
Hij zet kanttekeningen bij ons huidige wereldbeeld en plaatst de discussies in een breder 
perspectief.
Jonas Slaats (Gent, 1980) is theoloog, schrijver en sociaal activist. Hij heeft zijn wortels in 
de christelijke tradities maar verdiepte zich ook in verschillende Oosterse godsdiensten 
die hij vergelijkt.
16 mei 2017 om 19.30u. organiseert KWB deze interessante avond in OC Boerenpoort.
Inkom 5 euro voor leden KWB, 6 euro voor alle andere geïnteresseerden.

Leer ‘bieden’ bij Kaartclub ‘Troef moeten we zien’ 

Naar jaarlijkse traditie kan je leren ‘bieden’ (of op zijn Meilses ‘biën’). Deze gratis 
lessen vinden plaats op woensdagavonden 3, 10, en 17 mei, om 20u in de Kadans, Sint-
Elisabethstraat. Je hoeft vooraf niet in te schrijven. 
Bieden is een kaartspel dat voornamelijk in Oost-Vlaanderen wordt gespeeld.Er wordt 
met 32 kaarten en in twee paren gespeeld. Elk spelletje bestaat uit twee delen: bieden en 
spelen. De naam van het kaartspel slaat op het eerste deel waarbij de deelnemers tegen 
elkaar opbieden. In het tweede deel wordt er gespeeld en mag de hoogste bieder de troef 
bepalen. Bijzonder is dat men altijd mag troeven, zelfs als men nog kan volgen.  
(bron: Wikipedia)
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Van 24 mei tot 28 mei

Aardbeifeesten   
in een nieuw kleedje
Het nieuwe bestuur van de aardbeifeesten probeert gezinnen, middenstand, jeugdverenigingen en senioren de 
mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten in de tent. Zo meldt ons Ann Cools. Iedereen moet er iets vinden naar 
zijn zin : diegenen die houden van show, de sportievelingen, zij die de hersenen  van hun straat  willen uittesten 
in een quiz met andere straten,  KLJ pakt uit met een brunch voor iedereen - bij wijze van promotie van hun 
vereniging.  Zij verzorgt  bovendien  een kindernamiddag. Unizo en de tuinders van Melsele vinden zich in een BBQ. 
De Chiromeisjes helpen met de Aardbeirun en de “anciens” van de turnkring krijgen steevast het vertrouwen achter 
de toog. Een groepering of vereniging die daarbij wil helpen, kan een centje voor zijn/haar vereniging verdienen. 

De Aardbeifeesten zitten op facebook en hebben een website, m.n. www.aardbeifeesten.be 

Programma: woensdag 24 mei: quiz ‘De Slimste straat van Melsele.’ Donderdag 25 mei: aardbeiprinsesverkiezing.   
Vrijdag 26 mei: om 14 u: namiddag voor de senioren. 20u.: sfeer met DJ. De Trekke en met Edje Ska en de Pilchards. 
Zaterdag 27 mei: 13u.: spelnamiddag met KLJ. 15.30u.: kindershow. 18u.: Gezinsbarbecue. 22u.: Faith.  
Zondag 28 mei: tussen 8 en 10 uur: aardbeienrit; 60 of 90 km. 15u.:gezinsfietstocht en kinderboerderij op wielen.  

Zondag 5 maart had de traditionele fietswijding plaats 
aan de kerk van Melsele. WTC Blijf Jong had alle 
Melseelse wielerclubs uitgenodigd.  Ze waren zeer 
talrijk aanwezig. Opvallend heel wat vrouwelijke  
aanwezigheid in het wielerpeloton. De zegening werd 
uitgesproken door diaken Marc Van Raemdonck  die, 
met kwispel en wijwater, het nieuwe fietsseizoen op 
gang spatte.  André Van Overtvelt keek van uit zijn 
bezemwagen toe en  zag dat het goed was.   
(foto Frans Hennissen)

Fietswijding

ZONDAG 28 MEI  KERKPLEIN MELSELE

4de EDITIE

Gratis boterhammen aan de aankomst
Inschrijving :  3 € / voor clubs 2 €

WAK: Week van de Amateurkunsten van 28 april tot 7 mei
 The Making of..’, het thema van de WAK verwijst naar het scheppingsproces dat vooraf gaat aan het uiteindelijke 
kunstwerk. Het eerste idee, het nadenken, het voorbereiden van het materiaal, de aarzelende start, en dan het 
naarstige werk zelf. Allemaal dingen die de kunstenaar soms bloed, zweet en tranen, maar ook veel voldoening 
schenken.
Zoals elk jaar doen veel enthousiaste amateurkunstenaars van allerlei disciplines mee aan de WAK, die ditmaal 
haar tenten opslaat in OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat 31A. 
zaterdagen 29 april en 6 mei
zondagen  30 april en 7 mei
maandag 1 mei
woensdag 3 mei
telkens van 14 tot 17u
Je kan in de WAKetaria terecht voor een hapje en een drankje. 
Op zaterdag 6 mei houdt KVLV bovendien een Share Fair, waar je allerlei handwerkbenodigdheden kan ruilen, een 
workshop ‘Fashion Repair’, om kleding te ‘upcyclen’ , of van een oude jeans een handige opbergzak te maken. 
Kinderen kunnen decoratief potten leren bekleden, en er is bovendien ook een kookdemo met proevertjes. Meer 
info en inschrijven voor de workshops: fanny.vandevyver@gmail.com 
Iedereen heel hartelijk welkom! 

Wezijnereensmeebuiten 
organiseert:

Verhalen op straat

Maandag 1 mei wil wezijnereensmeebuiten je graag 
uitnodigen voor “Verhalen op ’t straat”. Om 10u30 
wordt er verzameld aan de boekenkast. Daar word je 
door een van de lokale verhalenlezers meegenomen 
op avontuur. Kinderen zijn ook welkom! Doelgroep 
kinderen van 4 tot 10 jaar. Er is tevens een programma 
voor volwassenen! Na de verhalen is er gelegenheid 
om een hapje en een drankje te nuttigen. Bedankt 
om vooraf in te schrijven tegen 24 april bij Heidi 
(Pauwstraat 22) of An (Frambozenlaan 14) of via  
info@wezijnereensmeebuiten.org. Tot dan. 

voor de tweede keer  
Happen en Stappen.
Op zaterdag 20 mei kan men, net als vorig jaar, op stap 
met ‘wezijnereensmeebuiten’, de actieve mannenclub 
uit de Pauwstraat, voor een culinaire en artistieke 
wandeling. Dit jaar gaat het richting Melsele-Zuid. 
De tocht vertrekt om 15uur aan het voetbalplein van 
Frema in de Zakdam.
Opnieuw staan een tiental leuke locaties op het 
parcours, waar telkens een kunstenaar (met Melseelse 
connecties) zijn kunsten laat zien; en telkens zal er 
ook iets te drinken of te eten zijn op elke locatie. Als 
afsluiter zal toneelvereniging Reynaert een verrassend 
wagenspel opvoeren.
De totale afstand van de wandeling is beperkt tot 5 km, 
maar gezien het bezoek per locatie een 20 tal minuten 
zal duren worden de deelnemers terug op de Frema 
verwacht rond 20u.
De deelnameprijs is 25euro voor volwassenen, 
kinderen en jongeren tussen 10 en 16 jaar betalen  
5 euro, wie jonger is dan 10 mag gratis meedoen. Alle 
hapjes en dranken tot einde wandeling zijn in deze prijs 
inbegrepen. Aangezien de plaatsen beperkt zijn en erg 
gegeerd is het nodig snel in te schrijven. Liefst voor  
13 mei.
Info en inschrijvingen: info@wezijnereensmeebuiten.
org tel. 0474/835027 of 0486/316446
IBAN BE09 3770 6211 1157 (met vermelding naam 
deelnemers + contact)
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Gras

april, mei
van grasmaand naar bloeimaand
 
Vivaldi’s lente vult de kamer 
en bijna hoor je het gras groeien
harmonie

het gras geeft groen licht
aan de lente 
lenteklokjes ontgroenen het prille groen

Mei

Hou van mei
de mateloze.
Hoe de clematis
reikhalst
tot de bloei er op volgt
de vervolmaking.
Zie de klokjes en de kevers
doorn
zoentjes en wijn.
Wat een maand.

Je zou van ontgroening
moeten spreken
maar alles groent dicht
groeit zienderogen
in het holst van de lente.

Lut De Block

foto Tim Van der Heyden

foto Tim Van der Heyden

foto Mar Van Esbroeck

foto Mar Van Esbroeck

Foto’s ‘spookhuis’ op de Grote Baan

foto Kobe Verhavert

foto Kobe Verhavert

Een 55-woordenstukje

Ik haat aardbeien plukken
Tien uur, de zon schijnt in mijn nek. 
Gehurkt kruip ik verder tussen de eindeloze 
rijen aardbeiplanten, 
tastend in het stro naar die weeïg-zoete 
wanstaltige rotbezen, 
zo dicht bij de grond... 
Hoeveel liever zat ik zalig 
hoog in de groene kruin van een kersenboom, 
balancerend op een laddersport,  
reikend naar de glimmende, knapperige, 
kogelronde… 
aaaah…boem!!

In ons vorig nummer las je een 55-woorden 
verhaal, met de oproep aan onze lezers 
om er ook een te schrijven. Een van onze 
medewerkers kroop alvast in haar pen en 
schreef dit seizoensgebonden verhaaltje. Wie 
volgt?

Gevleugeld
Het dialectstukje ‘Spookhuis’ in ons vorig nummer, over het huis op de hoek van de Spoorweglaan en de Grote Baan bracht 
wat in beweging. Drie mensen waagden zich in het vervallen huis, en namen er echte kunstfoto’s. Oordeel zelf maar.  
We tonen je van elke fotograaf 2 foto’s. 
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Ons Melseels dialect,  
grappig en sappig

De gemeenteraad besliste
21 februari
- De raad keurde unaniem goed dat er een verlenging van het fietspad naast het spoor komt. Het nieuwe fietspad zal aan 
het station van Beveren via de Gasdam, langs het spoor in Melsele onder de brug van de Krijgsbaan naar Zwijndrecht 
gaan. Er komen ook rustpunten met groenaanplanting.
- De raad besliste uiteindelijk niet over een extra speelautomatenhal in Beveren. Het agendapunt werd afgevoerd. 
Napoleon Games wou een hal inrichten aan de terreinen van voetbalploeg Waasland-Beveren. De oppositie had scherpe 
kritiek en er bleek ook een conflict te zijn tussen de concurrerende sponsor van Waasland-Beveren en de aanvrager.
- De raadsleden van Groen-sp.a maakten alle inkomsten uit hun mandaten bekend en riepen de andere partijen op 
hetzelfde te doen. Daarenboven roepen ze op om een onderzoek te openen naar Fingem, een gemeentelijk 
samenwerkingsverband om gelden van de gemeentes te beheren wat door de oppositiepartij in 
vraag wordt gesteld. Dat kan volgens hen beter door de gemeentes zelf beheerd worden. De 
meerderheid belooft een commissie.
 - Er heerst bezorgdheid rond het verdwijnen van feestzalen en vergaderzalen in Melsele. Mogelijks verdwijnt café De 
Kadans en in 2019 wordt PC Sabot neergehaald. Issam Benali (Groen-sp.a) wou maatregelen horen van het bestuur. 
Daar verwijzen ze naar de extra capaciteit in het OC Boerenpoort, al lijkt het weinig waarschijnlijk om er feesten te 
organiseren.

28 maart
- Kristien Hulstaert (Groen-sp.a) vroeg om verkeerslichten te voorzien op het kruispunt van de Gaverlandstraat, Dijkstraat 
en Schoolstraat. Ze deed dat naar aanleiding van de installatie van lichten op dezelfde baan (N450) in Kallo op het 
kruispunt Melseledijk met de Kruisdijklaan. Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) zegt dat dit de komende jaren 
op de planning staat bij de heraanleg van de straat.

Collegezittingen gemeente Beveren
9 januari
- Het college gaat akkoord met een regularisatiedossier rond ‘Poort van Beveren’, de gevangenis in Melsele. Het gaat 
over doorlatende verharding aan de toegang.
- Er wordt een parkeerverbod ingesteld in de Zaveldam aan het pompstation. De Zaveldam is een zijstraat van de 
Melseledijk aan de voet van de viaduct van de expresweg (E34) richting Kallo. Aan de overkant bevindt zich immers een 
carpoolparking.

16 januari
- Het gemeentebestuur dient een advies in rond de procedure ‘complex project extra containerbehandelingscapaciteit 
havengebied Antwerpen’. Dat is het nieuwe initiatief van de Vlaamse overheid om te mikken naar een nieuwe 
containerterminal, gepland over het polderdorp Doel. Het college stelt zich vooral vragen bij de groeiprognoses. 
Daarnaast vindt het de focus op enkel containers niet verstandig. Ook rond mobiliteit stelt het college zich scherp op.

30 januari
- De gemeentelijke basisschool mag een pagodetent plaatsen. De uitgave wordt geraamd op 8.500 euro en het monteren 
van de houten zitbank gebeurt door het personeel van de groendienst. Reinigen en schilderen is voor de technische 
diensten van de gemeente.
- Er wordt ingezet op meer sensibilisering om het alternatief parkeren in de sportzone van de A. Rodenbachlaan aan te 
moedigen.

6 maart
- De Watergroep zal voor 14.544 euro een waterleidingsnet aanleggen in de gemeentelijke verkaveling Vogelkerslaan, 
tussen de Pauwstraat en de Perzikenlaan.

13 maart
- De gemeente beslist om voor 9.680 euro een pagodetent te plaatsen op de speelplaats van de gemeentelijke 
basisschool De Toren.
- De definitieve versie van de woonbehoeftestudie wordt voorgesteld aan de adviesraad (Gecoro) en de gemeenteraad. 
In deze studie wordt nagegaan waar we toekomstige verkavelingen kunnen verwachten.

De Melseelse aardbeien zijn er weer
Er zijn  geen betere! Al enkele weken zijn ze te koop in allerlei automaten, bij particulieren en in kraampjes langs de weg.  
Een origineel verkoopstandje  in de vorm van een aardbei zagen we op de Grote Baan. Super!  Dat verdient een foto in 
Bombardon. (foto Frans Hennissen)

Muggen

Wie kent er nie tferaul van Nowee en zijn ark. Tis een 
vertelling van over eenkele duzende joaren. Nowee timmert 
ne groëten boët veur hem en zijn familie. Hij stikter oek 
biësten in, van alle sorten twië: twië muttekes, een hij en 
een zij (das wa luchter as een koei en ne stier), twië gaten, 
schaupen, kiekes, olifanten, tigers, slangen, mussen…  En den 
begin het te regenen, giëne muggepis mar echte sturtregen. 
Alles op de weireld spoel weg. Nowee en zijn boetsjen 
dobberen op de boaren. Tstopt mee regenen en alles woar 
weer droëg. Nowee strandt, hij ziette regenboog en hij lot 
de biestsjes weer vrij. Alles kan va vurnavaun trug beginnen. 
Een gule goei zauk, alliën: woarom moest hij persee oek 
twië muggen meeduun. Die woatij toch perfect keune 
vergeten. Der woa geniënen areg igat. Nau zittewermee! 
April, maa zijnze d’r weer. En tsal nog verslechten want 
de wieireld warmdop, doaraun twiffelvandaug niemand 
niemer. Miër perjodes van zwoare regeval afgewisseld mee 
langere warmere perjodes. Da wil zeigen: miër wauter 
woarrin datte muggen ulder akes keune leigen en langere 
perjodes om roond te vliegen. Miër schoë weer veur oons 
om buiten te zitten. Mar meegaundegaun zullen der oek 
miër zwaarmen muggen zijn dien oons kommen temteren. 
Iëst kommendie roond oons oëren zoën en op een onbewokt 
momeint slaugen die toe. Ze steken, zuigen oons bloed en 
een uurke lauter staut er op die plek nen dikken bult. En 
UKENDATTATUUT! Veural kinnekes zullen niemer veilig zijn. 
Ze kraun ulder aarmkes of ulder wezeken open tottatta 
bluujt. Frank De Boosere zal oons zeker auroan van alle 
kommekes, zwembadsjes, schotelkes oonder de blompotten 
om te droan vanat begint te smusteren of te ziëveren, 
zoedatter giënen druppel woater in kan blijvestaun en de 
muggen giën kans niemer ein.
Muggen zijn de iënege levende wezes woardak tegen wil 
zeigen: blifdier weg! Drink wauter indeplek van bloed. Das 
veel gezoonder! Of kan oons ies iemand uitleigen welk nut 
dassein? Den eimme nog liever ne gulen neist mureziëkers 
in dennof (nie op tplansier!) as ne zwaarm muggen in 
den omtrek. Alliën veur muggezifters zijn ze intressant en 
misschien oek veur Panamarenko diesse in tgeweldiggroët 
kan noarmauken. 
P.S. Langpootmuggen meugen blijven want die steken nie.

Muttekes: kalfjes
Muggepis: motregen
Vavurnavaun: van voren af aan
Der woa geniënen areg igat: daar had niemand erg in gehad
Ulder akes: hun eitjes
Meegaundegaun: langzamerhand
Temteren: plagen
Zoën: zoeven
Ukendattatuut: het jeukt heel erg
Kraun: krabben
Ulder wezeken: hun gezichtje
Smusteren: motregenen
Ziëveren: motregenen
Giën kans niemer: geen kans meer
Mureziëkers: mieren
Tplansier: de stoep

Bombardon heeft eigen website
Als je dit krantje in handen hebt, is de 
gloednieuwe website van Bombardon 
gelanceerd. 
Een enthousiaste jonge Melselenaar maakte die 
vrijwillig voor ons, daar zijn we heel erg blij 
om. 
Wat kan je vinden op de website? Eerst en 
vooral een korte geschiedenis en filosofie van 
onze dorpskrant, die intussen toch al meer dan 
33 jaar bestaat. Dan een heleboel foto’s van 
Melseelse mensen, evenementen, landschappen,  
gebouwen..
En last but not least: een archief van alle 
nummers van Bombardon sinds die in 
gedigitaliseerde vorm worden gemaakt. Dit is 
vanaf augustus 2009, het nummer 147. 
Neem zeker een kijkje:  
www.bombardonmelsele.be.
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        Op weg naar de kapel

De Melseelse kunstkring De Meiboom bestaat 50 jaar

Kunstkring De Meiboom is in Melsele het best gekend van de jaarlijkse tentoonstelling ter 
gelegenheid van de Aardbeifeesten en van haar deelname aan de kerstmarkt, waar een 
massa bezoekers in de kerk passeert om werk van leden van De Meiboom te bewonderen. 
In de loop van de voorbije 50jaar, heeft kunstkring De Meiboom een hele evolutie 
doorgemaakt en de ledenkunstenaars, meer dan 60 ondertussen, hebben in die jaren 
ontelbare kunstwerken voortgebracht. 
De Meiboom werd opgericht in 1967 en was een initiatief van mevr. L. Hernould-Van Goey, 
samen met Prosper De Coninck en Albert Van Mieghem die de eerste voorzitter werd, Gaby 
De Cauwer werd secretaris en Jos Van Biesen schatbewaarder. 
Minder dan een jaar later, in 1968 kon de kunstkring al naar buiten komen met een eerste 
tentoonstelling.
In de statuten van De Meiboom lezen we: ‘artikel 1: De kunstkring is tot stand gekomen in 
1967, met als doel zijn werkende leden aan te moedigen in hun artistieke creativiteit.’
‘Dit artikel van de statuten geeft de essentie weer  van het bestaan van de Kring,’ zegt 
Chris Tackaert, huidig voorzitter. ‘Tot op heden bestaat deze creatieve ambitie en ontstaan 
tentoonstellingen, kunstprojecten en randactiviteiten in een sfeer van samenhorigheid 
met wederzijds respect voor ieders eigenheid en talenten.  Er is de behoefte om de 
gemeenschap, jong en oud,  te laten delen in  deze creatieve ambities van de leden van de 
Kunstkring, waardoor de Kring zich heeft geworteld in de dorpsgemeenschap van Melsele. 
Er is bewust niet gewerkt aan uitbreiding van de groep maar voor het behoud van een 
beperkte groep kunstzinnige leden, waarbij  ieder in zijn eigenheid aan bod kan komen.’
Toch vindt voorzitster Chris Tackaert dat het vandaag niet meer evident is om altijd weer 
belangstelling te wekken bij een breed publiek. Er is een groot aanbod. De laatste jaren is 
er een veelheid aan artistieke opleidingen mogelijk in allerlei disciplines. Chris: ‘Zowel jong 
als oud heeft de gelegenheid zijn of haar artistieke talenten te ontplooien en velen maken 
daarvan gebruik. Zij sluiten zich niet gemakkelijk aan bij een kunstkring.  Met de jaren is het 
voor ons belangrijk geworden om naast een jaarlijkse tentoonstelling  met werk van eigen 
leden, ook deel te nemen aan activiteiten waar een ruimer publiek met kunst in contact 
wordt gebracht.  Door diverse invalshoeken lukt het de Kring dan toch steeds om een 
groot aantal bezoekers,  kunstliefhebbers én anderen,  naar de artistieke toonmomenten 
te krijgen.  En het engagement gebeurt steeds in een constructieve en vriendschappelijke 
sfeer.
Het is een lange lijst van activiteiten en initiatieven waaraan De Meiboom meewerkte. Wie 
herinnert zich niet hun inzet bij het afscheid van de ‘oude’ Briels? In de vele kamertjes, 
gangen en ruimten waren kunstwerken te zien. Verschillende bewoners werden voor die 
gelegenheid geportretteerd. 
Of de tentoonstelling van hun aangrijpende werken, naar aanleiding van 100 jaar Grote 
Oorlog. En wie zag nog nooit een portret dat Romain De Coninck, schilderde van de nieuw 
verkozen aardbeiprinses? 
Vorig jaar nog engageerden Meiboomleden zich voor een kunstenproject in de 
Gemeentelijke Basisschool De Toren, in samenwerking met de vzw Start with Art. Kleuters 
en kinderen van de lagere school maakten op een speelse manier kennis met verschillende 
kunststromingen en maakten zelf ‘kunstwerken’. De leden van Kunstkring De Meiboom 
assisteerden bij de workshops en gaven  demonstraties schilderen en portretteren tijdens 
schoolfeest. 
Andere organisaties konden steeds rekenen op de ervaring en het talent van De Meiboom, 
bij het opstellen van tentoonstellingen. Zo deed de GROS, de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking, verschillende keren beroep op Leona Van Wauwe en de 
medewerkers van De Meiboom, zowel voor het samen uitwerken van een kunstproject als 
voor de presentatie van het geheel. En zij toonden hier telkens hun grote gedrevenheid en 
deskundigheid. 
Het is onmogelijk om in 1 artikel alle activiteiten van de bloeiende Meiboom op te sommen. 

Eén ding is zeker: de kunstenaars van de 
Meiboom maakten vele mensen in Melsele 
gevoelig voor mooie dingen. Ze mogen 
met fierheid terugblikken op de voorbije 
halve eeuw. Zoiets krijg je niet voor niets. 
Achter dit alles gaat veel inzet en trouw 
engagement schuil. En dat verdient gevierd 
te worden.
Op woensdag 24 mei, de vooravond van 
het lange Hemelvaartweekend wordt 
hun jaarlijkse tentoonstelling met meer 
luister dan anders geopend. Naast de 
aardbeiprinses en haar eredames zullen 
ook de burgemeester en de schepen 
voor cultuur aanwezig zijn. Aïda Van de 
Perre, saxofoon verzorgt  een muzikaal 
intermezzo en Wezijnereensmeebuiten 
staat garant voor een speciale receptie. 
Bombardon wenst aan voorzitter Chris 
Tackaert, ondervoorzitter Ingrid Dierickx, 
secretaris Mieke Van Hove en alle 
kunstenaars van De Meiboom proficiat 
met hun jubileum en nog veel inspiratie en 
voldoening in hun werk. 
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