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Sven Van den Berghe
Een man met uitstraling
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W i l f r i e d  A n d r i e s
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De mens is van natuur terughoudend. Hij  heeft angst voor het onbe-
kende. Hij is bang om een slechte indruk te maken.  Hij neemt de trap 
om toch maar niet met een ander in de lift te moeten staan. Als hij dan 
toch de lift in moet, kijkt hij naar de vloerbekleding om zeker geen oog-
contact te hebben met de andere liftgebruikers. Het duurt onwaar-
schijnlijk lang eer de juiste verdieping is bereikt en men verlost raakt 
van de ongemakkelijke stilte.  In de trein leest men de krant of een boek 
om contact te vermijden met andere passagiers. In de wachtzaal van 
een artsenpraktijk heerst een afstandelijke sfeer. Nochtans,  het eerst 
wat we onze kinderen leren is openheid, “zeg eens goedendag tegen de 
mevrouw”, ook al hebben ze die nog nooit gezien. Maar zelf blijken we 
het er moeilijk mee te hebben om met een wildvreemde een gesprek 
aan te gaan of een eenvoudige welzijnszin te formuleren. Gelukkig is er 
nog het weer. Het is alsof gekeuvel over zon en regen ons redt van aso-
ciaal gedrag. 

Kennis en kunde worden samengevat als intelligentie. Maar minstens 
even belangrijk is de manier waarop we dingen doen, wat wij uitstralen 
en hoe spontaan ons gedrag is. Dit staat bekend als sociale intelligen-
tie, want de mens is een sociaal wezen en heeft anderen nodig. Hij kijkt 
de ander aan als die in de lift stapt en vraagt naar welke verdieping hij 
moet. Op een receptie weet hij tegenover onbekenden de juiste toon te 
vinden en in het gesprek vertoont hij interesse en kan hij luisteren. Hij 
kent zijn grenzen en is niet opdringerig. Hij heeft vertrouwen. Het begint 
al bij het eerste contact. Hij geeft een stevige handdruk -  geen dode vis 
– en heeft geen last van klamme handen. Te slap wijst op gebrek aan 
vertrouwen. Te stevig, waarbij de tegenpartij bijna door de knieën gaat, 
straalt overdreven dominantie uit. De betekenis van een handdruk 
mag niet onderschat worden en is in de loop der tijden geëvolueerd. In 
meer barbaarse tijden drukten mensen elkaar de hand om er zeker van 
te zijn dat deze geen wapen in de vuist had en om hem op twee arm-
lengtes afstand te houden. Tegenwoordig is de handdruk een manier 
om de ander van goede bedoelingen te overtuigen of om het gevoel 
van samenhorigheid te versterken. Trainers van een sportploeg eisen 
dat jongeren elkaar een hand geven bij het verzamelen voor de wed-
strijd. Het lijkt formeel of gekunsteld, maar het staat symbool voor 
teamgeest en de verbondenheid om samen sterk te zijn. 

Nog erger dan praatluwe mensen, zijn zij die te opdringerig zijn en in 
een mum van tijd hun leven vertellen, terwijl ze niet door hebben dat 
de andere in het verhaal geen moer is geïnteresseerd. Ze starten het 
gesprek met ‘hoe gaat het met de kinderen’, vervolgens nemen ze na 
één zin over en steken van wal met hun eigen verhaal waarin de hel-
dendaden en capaciteiten van de eigen kinderen uitvoerig worden 
belicht. Alsof een wekker afloopt, alleen is er geen knop te bespeuren 
om die te stoppen. Op een vergadering zijn ze voortdurend aan het 
woord en vertragen de besluitvorming. Meestal hebben ze geen gevoel 
voor humor. Ze zijn arrogant en denken dat de evenaar door hun gat 
loopt. Ze menen succes te hebben bij het andere geslacht, terwijl dat 
geenszins het geval is. 

In een gesprek is luisteren even belangrijk als spreken. De mens heeft 
twee jaar nodig om te leren spreken en vijftig jaar om te leren luisteren. 

De mens is een veelvraat, 
ook wat energie betreft. 
De behoefte stijgt voort-
durend. Alternatieve ener-
giebronnen zijn duur. Fos-
siele brandstoffen raken 
op en leveren een belang-
rijke bijdrage tot de 
opwarming van de aarde. 
De nucleaire technologie 
produceert geen broei-
kasgassen, maar zadelt 
ons op met radioactief 
afval. Radioactiviteit, het 
woord alleen al bezorgt 
velen kippenvel, want 
onbekend is onbemind. 
De kerncentrales staan 
onder druk niet in het 
minst door het incident 
laatstleden in Fukushima. 

In Verrebroek zochten we een jongeman op die onderzoek doet naar het gedrag 
van radioactieve stoffen en er dagelijks mee werkt. Sven Van den Berghe is doc-
tor in de fysica en net als zijn onderwerp van onderzoek vertoont hij een intense 
uitstraling. De welles-nietes discussie rond gebruik van kernenergie in de toe-
komst laten we over aan de politiek en zal allicht Europees beslist worden. We 
hadden het met hem voornamelijk over hoogwetenschappelijk en –technolo-
gisch onderzoek. Zet je schrap, beste lezer, voor een les fysica.
Sven is een geboren ‘messenvechter’ uit Stekene zoals Stekenaars worden 
genoemd, ten onrechte zoals blijkt want hij ontvangt me uiterst attent en ziet er 
vredelievend uit. Zijn geboortejaar is 1976 en nog geen drie jaar later is er het 
incident op Three Mile Island met de kernsmelting van unit 2 in de kerncentrale 
nabij Harrisburg. Dat hij toen het idee opvatte om daar zijn studiegebied van te 
maken, durven we te betwijfelen. Feit is dat hij twintig jaar later afstudeert aan 
de Universiteit  Gent als licentiaat fysica met een overdosis aan interesse in ver-
band met de nucleaire technologie. 

sCK
Doctoreren lag dan ook voor de hand. Hij kon als doctoraatstudent blijven aan 
de universiteit, maar hij koos voor het SCK (Studiecentrum voor Kernenergie) – 
CEN (Centre d’etude de l’energie nucleaire) te Mol. Dit centrum doet onderzoek 
naar vredelievende toepassingen van nucleaire wetenschap en levert diensten 
aan de industrie, de medische sector en de overheid. Daarnaast begeleidt het 
jonge onderzoekers, zoals Sven, bij de voorbereiding van hun thesis.

de Ferre, Lees VAn stAminee tot CAFé 



In 2001 legde hij de verdediging van zijn docto-
raatsthesis af in Limoges (Frankrijk). Het onder-
werp betreft het gedrag van splijtingsproducten, 
voornamelijk cesium (Cs), die in bestraalde kern-
brandstof ontstaan bij de kernsplijting van urani-
um. Zware atoomkernen (zoals U-235) vallen, na 
beschieting met een neutron, uiteen in splijtings-
producten die het radioactief  afval vormen. De 
splijting kan op verschillende manieren gebeuren 
en er ontstaat bijgevolg een ingewikkeld meng-
sel van splijtingsproducten zoals Xe-130 (xenon), 
Ba-143 (barium), I-131 (jodium), Cs-131 (cesi-
um)… die allemaal en ander gedrag vertonen. In 
een kernreactor zoals die van Doel is de splijtstof 
speciaal aangerijkt tot een gehalte van ongeveer 
3% splijtbaar uranium-235, de rest van uranium in 
de brandstof (U-238) is niet splijtbaar, maar wordt 
als nevenreactie in geringe mate omgezet in het 
wel splijtbare Pu (plutonium). De splijtstof bevindt 
zich onder de vorm van keramische pastilles in 
een splijtstofstift van 4 m lang (vorm van een pas-
tille: ongeveer 1 cm diameter en 1 cm hoog, bin-
nentemperatuur bij werking meer dan 1100 °C, 
buitenkant ‘slechts’ 300 °C ). Sven bestudeerde de 
materiaaleigenschappen van deze brandstof en 
van de splijtingsproducten die erin ontstaan. Hoe 
beter het gedrag ervan bekend is, hoe efficiënter 
de brandstof kan gebruikt worden. Momenteel is 
de maximale afbrand (levensduur) van splijtstof 
na splijting in onze kerncentrales ongeveer  5% 
(3% U en 2% Pu), 95% van het uranium is dus 
ongebruikt. Kan men dit dankzij de studies van 
Sven en het SCK-CEN op 6% brengen, dan is er 
een meer rendement van 20%. Zelfs kleine stap-
jes kunnen belangrijk zijn. 

diensthooFd
Ondertussen is Sven diensthoofd en werkt hij met 
een team van een tiental mensen: twee doctors in 
de fysica, vijf industrieel ingenieurs en drie tech-
nische mensen. Ze passen zowel destructieve als 
niet-destructieve analyses toe op radioactieve 
materialen. Stalen worden met de meest moder-
ne en dure apparaten (spectroscopen, elektro-

nenmicroscopen…) onderzocht om de structuur 
te achterhalen en om nog veiliger en efficiënter 
gebruik te kunnen maken van splijtstof. 
De federale overheid is zijn werkgever en de 
financiële dotatie van het SCK-CEN komt voor de 
helft van de staat en de helft van contracten met 
industriële partners. 
Het centrum beheert verschillende reactoren. De 
BR1 (Belgian Reactor) is een museumstuk, de eer-
ste Belgische experimentele reactor die operatief 
werd in 1956 met een laag vermogen (700 kW). 
De BR2 dateert van 1963 (vermogen 125 MW) en 
is een testreactor met een ruim palet aan toepas-
singen, die te maken hebben met het testen van 
de invloed van straling op materialen. Maar een 
zeer belangrijke functie is wel het produceren van 
kortlevende radio-isotopen voor de medische 
diagnostiek (zoals Tc-99 voor kankeronderzoek 
en hersenscan, I-131 voor schildklieronderzoek) 
en therapie (vernietiging van kankercellen), als-
ook het bestralen van silicium voor toepassing in 
vermogenselektronica in omvormers in elektri-
sche auto’s, windmolens en zonnepanelen.  De 
BR3 was de eerste reactor die elektriciteit heeft 
geproduceerd op het Europese vasteland en is nu 
een  pilootproject dat zich focust op het ontman-
telen van een kern-
centrale tot er niets 
van overblijft (‘green 
field’). Want een 
kerncentrale heeft 
een eindige levens-
duur en de afbouw 
van een centrale 
neemt wel een twin-
tigtal jaar in beslag 
(splijtstof verwijde-
ren, opkuisen, een 
vijftiental jaar laten 
rusten).
Het paradepaardje is 
het MYRRHA-project 
( M u l t i - p u r p o s e 
hYbrid Research 
Reactor for High-
tech Application) 
met een dotatie van 
60 miljoen euro. Het 
is een revolutionaire 
proefreactor die een 
concept uitwerkt om 
zowel de hoeveelheid  radioactief afval te reduce-
ren als om een teststation te worden voor toe-
komstige, meer efficiënte kernreactoren die de 
uraniumvoorraad van de wereld beter kunnen 
benutten.

Sven zelf houdt zich op wetenschappelijk vlak op 
dit moment vooral bezig met het ontwikkelen 
van een nieuwe brandstof voor onderzoeksreac-
toren zoals de BR2 (een heel ander type brandstof 
dan in de kerncentrales) en voor de productie van 
radio-isotopen  voor de medische wereld zonder 
gebruik te maken van hoogaangerijkte materia-
len die daar traditioneel voor worden aangewend 
en die in principe ook voor niet-vredelievende 
doeleinden kunnen 
worden gebruikt en 
dus best worden ver-
meden. 

soCiAAL LeVen
Genoeg wetenschap-
pelijk gegoochel. De 
lezer vraagt zich af: is 
deze Sven nog vol-
doende mens. Abso-
luut. Hij is een verwoed 
danser. Het begon in 
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de feestzaal Olympia een dertien jaar geleden bij 
Dansclub Beveren (de geschiedenis van deze club 
kun je lezen in ‘Nooit Thuis’ een boek dat de Bever-
se Klok uitbracht en nog steeds te koop is). Hij 
leerde er de tien wedstrijddansen: tango, Weense 
en Engelse wals, slow foxtrot, quickstep, jive, cha-
chacha, rumba, paso doble en samba.
Dansen kun je niet alleen. Hij vond er dan ook zijn 
echtgenote Petra De Clerc (de enige familienaam 
in België zonder k of q) en samen hebben ze een 
zoontje van 2 jaar Mauro. Enkele jaren geleden 
gaven ze nog een demonstratie stijldansen in CC 
Ter Vesten onder begeleiding van de Harmonie 
Kunst en Vreugd. Tegenwoordig volgen ze lessen 
in Tielrode met naast dezelfde dansen met andere 
figuren de salsa en de Argentijnse tango. 
Het gezin houdt van honden. Ze hebben twee 
rashonden in huis die mij bij het binnenkomen 
enthousiast begroetten, maar bij een teken van 
Sven braaf in de mand gingen liggen en mij ble-
ven aankijken met hun trouwe hondenogen. Het 
betreft Gimli, een Engelse Springer Spaniël en 
Hanko, een Bassethound die bovendien nog 
beschikt over aandoenlijke hangoren. Sven volg-
de les in gehoorzaamheid (van zijn honden) en 
geeft er nu zelf les in. 

Hij stelt zijn wetenschappelijke kennis graag in 
dienst van de mens, want hij is lid van de klank-
bordraad van de kerncentrale van Doel. Zoals de 
naam verraadt wil hij een klankbord zijn voor de 
bewoners van Verrebroek en de rest van de Bever-
se bevolking. Men kan hem contacteren en hij zal 
met plezier de vragen beantwoorden. 

Sven speelt al eens minivoetbal en drinkt regel-
matig een pintje. Zo zie je maar. Een wetenschap-
per op hoog niveau hoeft geen saai en wereld-
vreemd wezen te zijn.

WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Om het gesprek met Sven te volgen moeten 
we toch even graven in onze (vervlogen) ken-
nis van chemische elementen. Een atoom is 
opgebouwd uit een kern en een elektronen-
wolk. De kern bestaat uit een aantal protonen 
en neutronen. Het aantal protonen bepaalt de 
atoomsoort: uraan (uranium, symbool U) 
beschikt over 92 protonen, zuurstof (O) over 8 
protonen, jodium (I) over 53… De som van het 
aantal protonen en neutronen bepaalt de 
atoommassa: de kern van het U-235 isotoop 
bevat 92 protonen en 143 neutronen, die van 
het U-238 isotoop 92 protonen en 146 neutro-
nen. Als een kern niet stabiel is, zal ze zich sta-
biliseren door het uitstralen van radioactieve 
stralen. Men spreekt dan over een radio-iso-
toop (of radionuclide) die alfa, bèta of gamma 
straling uitzendt. Het is vooral deze laatste die 
zeer doordringend is. 

Sven met Gimli



De zon geeft warmte, de eerste bloesems, 
vogels fluiten… Ons geluk kan niet op, 
behalve voor iemand die allergisch is. 

Wat is eigenlijk allergie?

Ons immuunsysteem beschermt ons lichaam 
tegen schadelijke belagers zoals bacteriën, virus-
sen of schimmels door het aanmaken van anti-
stoffen of immuunglobulinen (IG). Het zorgt 
ervoor dat een besmetting niet kan uitgroeien tot 
een infectie of ziekte. Bij mensen die allergisch 
zijn, is het immuunsysteem overijverig en rea-
geert het ook op onschuldige belagers zoals de 
uitwerpselen van de huisstofmijt, pollen van 
bomen en grassen, huidschilfers en haren van 
dieren en tal van andere stoffen. Deze uitlokkers 

noemen we allergenen en de gevolgen voor de 
persoon zijn op zijn minst vervelend en gaan van 
dalende bloeddruk, irritatie van slijmvliezen, tra-
nende ogen,  huiduitslag, verstopte neus, jeuken-
de neus en diarree.
Er zijn drie soorten pollen: boompollen (hazelaar van 
februari tot april, wilgen in maart, berken in april), 
graspollen (van mei tot augustus) en onkruidpollen 

(smalle weegbree en bijvoet van juni tot augustus). 

Naast medicatie zijn er enkele tips. Heb je last van 
je ogen, wrijf dan niet maar verminder de irritatie 
met lauw water. Verlucht het huis ’s morgens want 
dan is er minder stuifmeel in de lucht. En maai het 
gras niet zelf. Aan alles zijn voordelen.

WA
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Koppen van de week
(aflevering 144)

Herken je iemand, 
laat het ons weten via 

gerda.drieghe@telenet.be

of met een eenvoudig briefje 
naar Schoofland 38, Beveren 

of telefonisch 03 775 26 75 
(Gerda)

Begrafenissen Van Raemdonck - Alb. Panisstraat 79 - 9120 Beveren Tel. 03 755 12 92
In een eigentijds kader kunt U sereen afscheid nemen van een dierbaar familielid. Uw wensen zijn onze zorg !

Heb je een foto met een verhaal 
of met vraagtekens?   

Bezorg hem ons met zoveel mogelijk 
informatie.

Misschien vind je hem terug in een 
volgende aflevering.

EErstE lEErjaar BroEdErschool

In 1952 deden de (meeste) moeders hun zoontjes 
das en vest aan voor de klasfoto. 
Richard Willems, die de foto bezorgde, en collega 
Jacques Bosman, ook een van de jongetjes, vul-
den heel wat namen in. Toch blijven er nog velen 
onbekend.

In kleermakerszit:
(?), (?), (?), Carlos Dupont, François Schaekers, (?), Gilbert ?
Op de knieën:
Richard Willems, Albert Heyrman, Jacques Bos-
man, Ludo Braem, (?), Paul Hillegeer, (?), (?)
Derde rij:
Ludo Elet, (?), Paul Caestecker, Miel Lambers,Van 
Bogaert, (?), (?), Raoul De Cock

Vierde rij:
(?), (?), (?), Van Geysel ?, (?), (?), (?), (?), Jef Himpens 
en broeder Pius
Achterste rij:
(?), Etienne Van De Vijver, Paul De Schepper, Luc 
Van De Velde, (?), (?)

GD

De Wetenschapper
allergie
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koppen van de vorige week aflevering 142

BOUWWERKEN VERHULST
9120 BEVEREN

nieuwbouw - verbouwingen - herstellingen

50 jaar ervaring in de sector

Kontakteer ons als u snel en degelijk wilt geholpen worden

Kasteeldreef 164 • Tel. 03-750 27 90 • Fax 03-750 27 97

“Bestuursleden fanfare De Kunstliefde en voetbal Svelta” is correcter. Jos 
Aps contacteerde ons om wat meer uitleg te geven bij deze foto en we 
kregen er meteen extra foto’s bij.

Om geld in het bakske te krijgen organiseerden verenigingen regelmatig 
een Vlaamse Kermis en zeker net na de oorlog trok die veel volk. 
Tijdens de weekends van 19 tot 21 juli en 26 en 27 juli 1947 werd de oude jon-
gensschool omgetoverd door fanfare De Kunstliefde en voetbalploeg Svelta.
De fanfare richtte “Oud-België” in en trad er ook op. Svelta zorgde zelfs 
voor twee cafés. Het ene werd bevolkt door leden van de familie De Bae-
re (voetballers), het andere was een café-chantant waar de toneelgroep 
van Svelta “Onder ons” voor tekende. 
Daarnaast was er nog een restaurant “Rode Hoed” waar de bestuursle-
den van beide verenigingen fier voor poseren op onze foto.
Tenslotte werd in een lokaaltje ook een tijdelijke post ingericht waar men-
sen terecht konden voor het versturen van telegrammen. Omdat tijdens 
de feestelijkheden dr. Delecave en zijn echtgenote trotse ouders van een 
dochter werden, gingen heel wat van die telegrammen hun richting uit. 

Postbode van dienst was Roger De Sorte, broer van Marcel en van André van 
De Volle Ton. Volgens Jos was hij ’s avonds compleet uitgeteld als gevolg van 
de vele bedankingsjenevertjes die hij kreeg bij het bestellen van de tele-
grammen.

“BEkEndE grootvadErs uit MElsElE”

Net voor de opening van de Vlaamse Kermis
 trokken de medewerkers in stoet door de gemeente. (J. Aps)

CAFé-ChAntAnt het zingend tyroL
Een klaslokaal werd door Etienne De Coninck volledig bekleed met boomstam-
men en takken om de Oostenrijkse sfeer weer te geven.

Het repertorium bestond uit populaire 
liedjes als “Rij maar om”, “Si, si, si, signo-
rita”, “Aan de oever van de Schelde”, ... .
Jos Aps had speciaal voor dit evene-
ment een wals geschreven. We laten 
onze lezers even meeproeven. 
De melodie moet je er zelf bij denken.

Etienne De Coninck en Jos Aps waren 
de zangers en werden muzikaal bege-
leid door Omer Melis (piano), Gaston 
Hemelaer (sax) en Louis Bultheel 
(drums). Voor de gelegenheid werden 
ze versterkt door Angèle Verhoeven 
(accordeon) en Renilde Verstichel 
(sax).

Het café-chantant was een groot suc-
ces en het orkest moest regelmatig 
een pauze inlassen om de toehoor-
ders buiten te krijgen, zodat nieuwe 
mensen ook konden meegenieten.

GD

De medewerkers van het café-chantant 
“Het zingend Tyrol”

Zittend: Gilberte Van Raemdonck, 
Jeanne De Boey, Angèle Verhoeven, 

Lucienne Du Jardin
Vrouwen: mevr. Rombout, Celine Van 

Geertsom, mevr. Menten, Leonza Buytaert, 
Adrienne Neels en Marie Maes

Mannen: Gaston Hemelaer, Omer Melis, 
Willy Cools, Jos Van Huffel, 

Etienne De Coninck,  Louis Bultheel, 
Jozef Vercruyssen 

en helemaal achteraan Jos Aps. (J. Aps)

Het lustig liedje van Tyrol

Strofe 1
In ons stemmig klein cafétje
Lopen meisjes over en weer,
die u brengen naar believen

Het zo heerlijk schuimende bier.
En de jongens staan niet achter

Want zij schenken vreugd en plezier,
Zingend lokken zij eenieder:
Alle harten gaan op zwier

Refrein
In Tyrol, o, in Tyrol,

Is het leven altijd mooi.
Liedjes, een lach en jolijt,
Stemmen iedereen verblijd.

In Tyrol, ja, in Tyrol,
Gaan de zorgen op den dool.
Mensen komen, mensen gaan
Maar Tyrol behoud zijn faam.

Een van de vaste klanten was Louiske 
Van Goey. Zodra zij binnenkwam werd 
hetzelfde –toen populaire - liedje 
begonnen: “Louise zit niet op je nagels 
te bijten”. 

socrates 
Indien een kameel zijn eigen bulten zou zien, 

zou hij omvallen van schrik en zich de nek breken. 
(InDIsch spreekWoorD)
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JACQUES GEEFT RAAD

                                       
www.houttequiet.be                                 
info@houttequiet.be

Oude Zandstraat 25
9120  Beveren-Waas

Tel  (03)750 95 00

Kapelanielaan 1
9140  Temse
Tel  (03)780 34 30
*  Honda enkel in Temse

*

bvba De Clerck
Mosselbank 62
9120 Vrasene

Tel.: 03 775 54 72
0475 638 280

e-mail: dirk@de-clerck.be

ramen en deuren in pvc

een eeUW(igheiD) geleDen

De foto van de Lourdesbede-
vaart van 1952 heeft in de 
Beverse Klok van 15 en 29 april 
voor heel wat reacties van onze 
lezers gezorgd en er bleven na 
de laatste versie toch nog heel 
wat vraagtekens over.
Het leukste vonden we dat nr. 
30 op de foto de echtgenoot 
van nr. 17 genoemd werd maar 
de namen ontbraken. Etienne 
Vennens en Christianne De 
Bock uit de Bosstraat wezen mij 
erop dat nr. 30 Augusta Heyr-
man heette en dat ze dus hele-
maal geen ‘echtgenoot’ was. Gusta woonde op de Gentse Weg en was 
gehuwd met Henri, die meestal ‘den dikken bakker’ genoemd werd.
Hoe Etienne en Christian-
ne daar zo zeker van zijn, 
vroeg ik me af. Wel, dat is 
heel simpel, op 1/7/1961 
zijn zij gehuwd en zoals 
dat toen de gewoonte 
was, zorgde een kokkin 
(in Beveren ‘kookas’ge-
noemd) voor het berei-
den van het feestmaal. En 
die kokkin was precies die 
dame nr. 30 van de foto 
van de Loudesbedevaart, 
Gusta Heyrman.
We profiteren er natuur-
lijk van om het straks op 1 
juli vijftig jaar gehuwde 
echtpaar proficiat te wen-
sen met hun gouden 
jubileum!                           rp

Etienne en Christianne Vennens - De Bock 
zijn op 1 juli vijftig jaar gehuwd.

Ter Vesten start 16de seizoen
Op 31 mei 1996 werd Cultuurcentrum Ter Vesten officieel geopend. Dit 
betekent dat Ter Vesten op 31 mei 2011 precies 15 jaar actief is, reden om 
dit heuglijke feit op gepaste wijze te vieren. Al wie de afgelopen jaren 
heeft bijgedragen tot het succes van Ter Vesten zal hierbij betrokken wor-
den. 
Voor het seizoen 2011-2012 zal weer een mix aan grote namen, jong 
talent en veelbelovende artiesten op het podium verschijnen. Een greep: 
Cie Cecilia, Peter De Graef, Dirk Roofthooft, Bruno Vanden Broecke, Radio 
Modern, Roland, K’s Choice, Scala, Amatorski, Guido Belcanto, Admiral 
Freebee, Lady Linn, Jef Neve, Zita Swoon Group, I Muvrini, Heather Frahn, 
Adriaan Van den Hoof, Kommil Foo, De Nieuwe Snaar, Circus Klezmer en 
Ann Van den Broek staan geprogrammeerd. 

De abonnementenverkoop start op zaterdag 11 juni en het ingevulde 
abonnementenformulier kan tussen 9u en 13u in Ter Vesten afgegeven 
worden. De deuren openen pas om 9u. Bij het indienen van het abonne-
mentenformulier kunnen geen extra losse tickets besteld worden. Er is 
een beperking van max. 2 formulieren per volgnummer en max. 6 perso-
nen per abonnementenformulier. Abonnees die vóór en op 11 juni per 
mail reserveren of die hun registratieformulier vóór 11 juni in Ter Vesten 
binnenbrengen, worden pas na de dagresultaten van 11 juni verwerkt. 
Het telefonisch reserveren van abonnementen is niet mogelijk. Het abon-
nementenformulier wordt op aanvraag wel kosteloos verzonden. Laat 
ons hopen dat in de toekomst de computertechnologie een meer galan-
te manier van reservatie met zich zal meebrengen. 
De losse tickets zijn te koop vanaf vrijdag 5 augustus om 8.30 uur.

meer inFormAtie: terVesten@BeVeren.Be en 
tiCKets.terVesten@BeVeren.Be (teL. 03 7501000)

WA

Zomers Aperitiefconcert
Insalata Mista. Dit concert gaat door 
op zondag 26 juni om 11 uur in de 
Sint-Maarten Middenschool, Kallo-
baan 3A te Beveren. 

Kaarten 10 euro (8 euro voor -26 en 
+65) te verkrijgen bij Jonas Staut, 

Vrasenestraat 24 Beveren 
(03 7758339) of bij koorleden.

Gemengd koor: Acantus.
Tangotrio: Tangardi.

Piano: Christine Truyens.
Dirigent: Godfried Van de Vyver.

www.acantusbeveren.be

WA

het feest van 
De bUrgemeester

Zaterdag 25 juni in de feesthal op 
de site van Belgische Fruitveiling 
Provinciale Baan 46 9120 Vrasene.

Vanaf 13u doorlopend 
volkscafé met animatie.

Van 13u tot 15u inschrijving en 
vertrek fietszoektocht.

Van 18u tot 21u barbecue 
(inschrijven verplicht).
Vanaf 21u dansfestijn.

de toegAng is grAtis
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WASE BEGRAFENISSEN bvba

Stationstraat 32 - Beveren
rechtover de boerenmarkt

ROUWCENTRUM
ROUWCENTRUM 
ROUWCENTRUM 
ROUWCENTRUM 
ROUWCENTRUM 
ROUWCENTRUM

DE
BLAUWE
POORT

Tel. :
775.71.50

Een menselijke
begeleiding ...

en de kans om
WAARDIG afscheid
te nemen van uw 
dierbare overledene

oVerLijdens
Deckers Louis, °1926, +13/05/2011
Rotthier Dirk, °1957, +15/05/2011
De Maeyer Marc, °1963, 
+15/05/2011
Van Rossem Martha, °1911, 
+18/05/2011
Hanssen Raymondus, 1916, 
+12/05/2011
Reyns Leonza, °1930, +20/05/2011

Weyn Johan, °1959, +21/05/2011
Steenssens Jozef, °1936, 
+22/05/2011
De Grave André, °1933, 
+23/05/2011
Goossens Raymond, °1947, 
+24/05/2011
Pintens Georges, °1943, 
+24/05/2011
Oelbrandt Franciscus, °1929, 
+25/05/2011

Nu Waasland-Beveren bijna promoveerde naar eerste klasse, is dit 
gedichtje van Toon Hermans misschien wel passend:

Balletje
Jantje speelt in de Dapperstraat,
‘k weet niet precies meer hoe,

maar plotseling rolt er langs de stoep
’n balletje naar hem toe.

En op datzelfde ogenblik
Is Jantje al een prof,

Het balletje stuitert naar zijn “ik”,
Hij neemt ‘m op zijn slof.

En op datzelfde ogenblik
Staat Jantje al in de krant,

Hij os voor méér dan 2 miljoen
Verkocht aan Engeland.

En rolt het balletje Jan voorbij,
Dan wordt ie stukadoor,

Maar een balletje dat de weg niet weet,
Dat komt maar zelden voor.

UIt: VerzAmelDe Versjes, 1996, De BoekerIj - AmsterDAm.

Horizontaal:
(1) zuurtegraad (3) bedwelming (7) voegwoord (9) ruimtelijk uitvoerings-
plan (11) plaats (13) met (Eng) (15) strafwerktuig (16) telefoneren (17) indien 
(18) luchtvaartmaatschappij (21) muzieknoot (23) studierichting (24) hond-
achtig roofdier (28) niet warm (29) anonieme alcoholisten (30) twaalfde let-
ter van het Griekse alfabet (32) rijkelijk (35) bewaker (36) sluis

Verticaal:
(1) public relations (2) wettelijk geregelde verbintenis tot samenleven van 
twee personen (4) overdreven drukte (5) lengtemaat (6) dialectische uitroep 
van ongenoegen (8) meer (10) bier (12) skelet (14) soort lamp (16) toon (19) 
boven aan een brief (20) wijze, manier (22) diepe, gapende, snijwond (25) 
analoge output (26) hoest (27) Belgische folkgroep (30) klein vogeltje (31) 
industriële wetenschappen (33) Oud Testament (34) en andere

oplossing pUzzel 22

hUWeLijKen
Omdat er de voorbije 
twee weken zoveel trouw-

lustigen waren zet ik ze voor 
u gewoon op een rijtje:

Op 20 mei, De Wreede Philip en De 
Boyser Debra , Willem Van Doorny-
ckstraat 81 bus 1.
Op 21 mei:
Moons Tim en Blommaert Anne-
mieke , Haasdonkbaan 18.
Van Daele Werner en Goossens 
Veronique, Vlierstraat 40.
Spaenhoven Timothy en Peelman 
Stephanie, Mispellaan 5/A
Bosman Maarten en Gillis Veerle, 
Schuttershofstraat 32.
Roggeman Simon en Van de Voorde 
Isabelle, Sint-Ignatiusstraat 126.
Jeanty Dirk en Jaspers Veerle, Mira-
bellenlaan 22.
Peersman Jurgen en Lerno Vanessa, 
Grote Heidestraat 98.

Op 27 mei trouwden Kurt Van de 
Vyver en Vermeiren Sharona , Ver-
heyenplein 15 bus 101.
Op 28 mei zijn al de volgende koppel-
tjes in het huwelijksbootje gestapt:
De Lamper Tim en De Coninck Eva, 
Sint-Paulusplein 16.
Segers Luc en Geleyn Chris, Roos-
daal, Weverstraat 12.
Balliauw Emiel en Thoen Karina, 
Vendoornstraat 56.
Van de Walle Stefaan en Verbist 
Caroline, Kuurne, Evarist-Carpen-
tiersstraat 12.
Van Steelandt Dirk en Van Nieulan-
de Anneke,  Bunderhof 21.
Van Raemdonck Marc en Van Linden 
Hildegarde, Verlatdreef 19 bus 9.
Matthys Kevin en Van Hoyweghen 
Tessa, Ploegstraat 44.
Waelput Geert en Huybens Barbara, 
Mosselbank 94.                           

  W.V.m.

SPREUK VAN HET JAARGETIJ
Juni met veel onweer en gedonder
Brengt vaak de oogst ten onder
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van staminee tot café 
Kieldrecht

           De Dorpsstraat - deel 3

Afl. 34

Vervolg op blz. 8

We keren terug op onze stappen en bekijken van-
uit het Markplein de linkerzijde van de Dorps-
straat. We bereiken eerst de Gouden Pluim van 
Jef Van Puymbroeck, het duivenlokaal bij uitstek 
van Kieldrecht (op nummer 19), dat na de sluiting 
verhuisde naar De Corner, even verderop. De 
maatschappij ‘De Gouden Pluim’ was opgericht in 
1895 en na heel wat groeipijnen en omzwervin-
gen werd het lokaal na stemming onder de leden 
toegewezen aan de herberg van Jef Van Puym-
broeck.  Jef huwde met Gabriëlla Gillis in 1933 en 
meteen had hij een goede cafébazin. Er was een 
grote feestzaal met theater (de toneelgroep 
‘Hooger Op’ maakte er gebruik van  tijdens de 
oorlogsjaren), plaats waar af en toe toneelstuk-
ken werden opgevoerd of een feest doorging of 
een koffietafel. De schuttersvereniging ‘Herleving’ 
werd in 1940 gesticht om de schutters die ’s 
zomers gingen schieten op de hoge wip, ook ’s 
winters de gelegenheid te geven om hun hobby 
uit te oefenen. Er waren schietingen en op de 
bühne werd dan een doek gespannen. 

In de Tweede Wereldoor-
log moesten ze onderdak 
geven aan achtereenvol-
gens Waalse, Franse, Duit-
se en later Engelse solda-
ten. De overstroming van 
1953 was dramatisch, 
mensen waren op de dool 
en wisten niet waarheen. 
De zaal werd opengesteld 
en er was gelegenheid om 
er te overnachten. Gabri-
ëlla heeft er nog de natte 
kousen gewassen van de 
noodlijdenden. In de jaren 
zestig van vorige eeuw 
wierp men een knipoog 
naar jongeren en men 
nodigde grote sterren uit 
naar het kleine Kieldrecht. 
Jongeren stonden zich te 

vergapen als 
een gerenommeerde groep als 
de Kinks met een grote bus 
toekwamen. De zaal was ’s 
avonds stampvol. Nog andere 
bekende namen passeerden 
de revue: Manfred Mann, de 
Pebbles, de Blue Diamonds 
(die toen al een bom geld vroe-
gen) en Ferre Grignard (de Fer-
re met zijn basketsloefkes aan). 
Het waren grootse dagen en 
fantastische herinneringen. 
Bij de bouw van de kerncen-
trale in Doel ontdekten inge-
nieurs de kookkunst van 
Gabriëlla en er werd een dag-
schotel geserveerd. Eerst 
waren er een twintigtal, uit-
eindelijk soms een vijftigtal.
De activiteiten stopten in 1976. 
De café werd overgenomen 
door brouwerij Palm, maar 
kende niet meer de hoogda-
gen van weleer. In 2009 werd 
de zaak verkocht aan buur G.B., die er een 
parking van maakte. Jef overleed in 1988. 
Gabriëlla overleefde hem en was in 2009 
de oudste inwoner van Beveren. Ze over-
leed op de gezegende leeftijd van 102.

Even verder de vroegere filmzaal Rubens met 
aanpalend  De Kroon (op nummer 21) van de 
familie Vermeiren-Van Gijsel  of kortweg ‘bij Gust-
je’ (later nam zoon Jef Vermeiren de zaak over). Op 
die plaats was er vroeger de slachterij van Fiel 
Laureys, in Kieldrecht bekend als ’Fiel de kuus’. 
Begin jaren ’30 opende Gustje er cinema Rubens. 

De Gouden Pluim in de Dorpsstraat, net voor de afbraak (foto WA)

De feestzaal met links Gabriëlla Gillis en rechts de hulpkokkin ‘Leine-
ken’  (collectie M.L. Sturm)

De feestzaal met theater en de dansvloer. 
(collectie M.L. Sturm)

de Ferre
Ferre Grignard (1939-1982) was in de jaren zestig 
een overbekende blues- en skiffle zanger met 
nummers als “Ring, ring, I’ve got to sing” en “Drun-
ken sailor”. Met zijn nonchalant gedrag, zijn lange 
haar, zijn Lennon-brilletje, de eeuwige sigaret 
was hij voor de jeugd het prototype van de hip-

pie in tijden van de provobeweging en de studentenrevolte eind jaren zestig. Hij 
trad regelmatig op in het Antwerpse jazzcafé “De Muze”  en er  hangt  nog steeds 
een groot portret van de legendarische Grignard aan de muur.

De optredens in café De Gouden Pluim hebben bij vele jongeren aangename 
herinneringen nagelaten. Onze informant Willy Bosman heeft het allemaal mee-
gemaakt en hij herinnert zich nog Ferre Grignard die voor het optreden in de 
keuken zat te wachten en te kouten. Toen Gabriëlla hem vroeg of hij iets te drin-
ken wilde, sprak de Ferre de onvergetelijke woorden: een ‘whiskieken’ kan er 
altijd in. Een volle fles werd aangerukt en toen de voorstelling begon, was er 
geen druppel meer overgebleven. Het optreden was een succes.

De schutters in 1960. Jef Van Puymbroeck is de tweede van rechts op de achterste 
rij. Zoon Etienne staat op de tweede rij, uiterst rechts. De tweede van links op de 

achterste rij is Fond De Lat van café Schuttershof.(M.L Sturm)

 De toneelbond ‘Hooger Op’ rond de jaren 1940. 
Etienne Van Puymbroeck is de middelste op de eerste rij. 

Fotograaf René Cleiren  staat uiterst links. De vierde van links
 op de tweede rij is Albert Cleiren (vader van André). (M.L. Sturm)
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Vervolg van blz. 7

Cinema werd in die tijd beschouwd als des dui-
vels en hij kreeg veel tegenwind van het kerkelijke 
gezag in de parochie. Jongeren genoten er van 
cowboy-films en de eerste filmsterren. Roken was 
niet toegestaan en Gustje hield er hardnekkig 
toezicht op en hij sloop door de zaal met een zak-
lamp om rokers op te sporen al roepend ‘uitschiën 
mee smueren!’ en ‘sigaretten uit!’. Zijn opvoeden-
de besognes uitte hij naar de laatste rij als volgt: 
‘En nie vrein (vrijen) doaër  vanachteren’. De oor-
logsjaren waren gouden jaren voor filmzalen, 
maar de komst van de televisie in de jaren zestig 
zette er een domper op.
Tijdens de kermis werd de zaal tot danstent 
omgetoverd met orgelmuziek. Optredens waren 
er o.a. van de hypnotiseur Winando en de Neder-
landse kleinkunstenaar Kees Pruis. In 1970 was er 
bij zoon Jozef nog een schutterslokaal gevestigd 
van de vereniging “Rust Roest”. 

Even verder was er de Atlantic bij Ranske Warrens 
(Ranske den duinen, echtgenote van Jefke Maes) 
op nummer 29. Ranske is eigenlijk ook een Wer-
rens maar iedereen weet dat de administratie in 
vroegere tijden nogal onzorgvuldig met namen 
omsprong en zo het aantal familienamen heeft 
verdubbeld. Ranske wist wat zakendoen was en 
regelmatig ronselde ze klanten: ‘Hé, hebt gij genen 
dorst, de Jef zit hier ook!’ De familie Warrens was 
ook bekend voor zijn inleg van mosselen. Naast 
het café verkocht ze haar ingelegde mosselen, 
kruidenierswaren, wijn en sterke dranken. 

Op de hoek van de Molenstraat en Dorpstraat 
(nummer 35) bood René Van Oevelen vanaf 1948 in 
de Odeon gelegenheid tot dansen met een grote 
danszaal en met de Kermis was het steeds groot 
bal. Het café had daarvoor als uithangbord De 
Landbouwalm. De boeren uit de omtrek waagden 

er hun eerste danspasjes. Het 
beroemde marionettenduo De 
Schepper en de dwerg Louike Staal 
brachten sketches en volksliedjes en 
de nodige ambiance. Louike Staal 
was met zijn 90 cm een kleine grote 
artiest. Zijn liedje ‘goeie nougat, lek-
kere nougat, hij is zo goed en kost 
niet duur…’ Nu is er The Corner’ 
gevestigd van François Vriesacker 
(bij de Coi), waar de duivenmaat-
schappij zijn lokaal heeft sinds de 
sluiting van de Gouden Pluim.

Verder was er de café’van Eduard 
Martens: ‘De Klok’ (nr. 49) en  Jac-
kie Bar. 

Beste lezer, meent U onjuistheden vast te stellen in deze aflevering, hebt U aanvullingen, 
plezante anekdotes, foto’s…. 

Neem  contact op met :
Wilfried Andries, Lindenlaan 56, tel. 03 775 44 53, 

wilfried.andries@pandora.be

De opname dateert waar-
schijnlijk van de jaren twintig 
van vorige eeuw. Het statige 

huis links is van de familie 
Nijssens (nu is er een Spar ge-
vestigd). Servaas Nijssens was 

schoenmaker en looide zelf 
zijn leer. Daarvoor beschikte 
hij over looiputten waarin de 

dierenhuiden tussen 
eikenschors werden gelegd. 
Na twee jaar beschikte men 

dan over kwaliteitsleer. 
De looiputten verdwenen 

rond 1910. Naast het huis het 
latere café De Kroon en 

cinema Rubens. 
(Pros Verbeeck) De landbouwalm (foto Van Oevelen)

Op 13 mei overleed in 
Melsele in familiekring 
Louis Deckers van de 
Grote Baan. Hij was 
geboren te Melsele op 
14 augustus 1926 in 
hetzelfde huis waarin 
hij hij nu overleed. 
Louis was gehuwd met 
Maria Picavet . Zij zijn 
de ouders van Erik, 

Karin en Ilse Deckers.
Louis was ingenieur-brouwer en zijn gekend-
ste product was Kadee, een lekker bruin bier, 
dat  door de kenners algemeen geprezen 
werd.

Op 28 mei overleed te 
Zwijndrecht Madeleine 
Cools, de weduwe van 
dokter Adolf Deckers 
en schoonzus van de 
hiervoor vermelde 
brouwer Louis Deckers. 
Madeleine was te Mel-
sele geboren op 15 juli 
1926 en woonde lange 
tijd in de Spoorweglaan 

en daarna in de Appelstraat (Schaliënhuis). Als 
weduwe woonde ze in Beveren op de Grote 
Markt en later verbleef ze in WZC De Regen-
boog in Zwijndrecht.
Madeleine was de moeder van Karel, Mirèse, 
Kristine, Paul, Lieve en Hilde Deckers.

De Beverse Klok biedt aan de nabestaan-
den en vrienden van de overledenen haar 
oprechte deelneming aan.
PS Lezers en andere geïntresseerden kunnen 
voor onze rubriek 
“In memoriam” een overlijdensbericht en een 
foto van hun familielid aan onze redactie 
bezorgen. 

in memoriam

ONS ELSKE

Gaan we in Beveren magere jaren tegemoet? 
De gemeente investeerde in 2009 een goeie 
625000 euro in de Gemeentelijke Holding 
(Dexia) en kreeg de belofte daarop een ren-
dement van 13% te kunnen innen.
Door de financiële perikelen van de laatste 
jaren ziet de Gemeentelijke Holding zich ver-
plicht die opbrengst te verlagen naar 7,50 %. 
Dat scheelt toch een hele slok op de borrel!

Bezoek onze website:

www.beverseklok.be

Wie te snel etensresten en tandplaque verwij-
dert, neemt ook de voor de tanden noodzake-
lijke mineralen mee.
In tandplaque zitten heel wat micro-organismen 
die suikers (uit onze voeding) omzetten in zuren. 
Deze zuurstoot start al na tien tot dertig secon-
den, dus je kan nooit even vlug het schadelijk 
effect wegpoetsen. 

De mineralen uit het tandoppervlak worden door 
de zuren losgeweekt, maar als je ze eventjes 
gerust laat nemen ze hun oude plaats in. (Wie 
onmiddellijk poetst neemt dus de goede minera-
len samen met de plaque weg.) Op dat moment 
schieten mineralen van het speeksel in werking 
om te schade te beperken, maar dat duurt veel 
langer omdat de concentratie lager ligt.

Wist je ...
dat je beter niet onmiddellijk na het eten je tanden kan poetsen 

maar beter een halfuurtje wacht?



Terwijl in sportief Beveren de laatste weken alles 
rond de eindronde in het voetbal draaide pak-
ten onze wielrenners uit met knappe prestaties.
In de Ronde van België liet DOMINIQUE CORNU 
eindelijk nog eens van zich horen. In de proloog 
(in eigen streek, Buggenhout) werd hij knap der-
de in dezelfde tijd als Philippe Gilbert. In het 
eindklassement werd de renner van Topsport 
Vlaanderen-Mercator uiteindelijk 11de.
THOMAS DE GENDT was in diezelfde week aan de 
slag in de Ronde van Lotharingen. Hij pakte er uit 
met zijn tweede seizoenszege door er de derde rit 
te winnen en leider te worden. Uiteindelijk strand-
de Thomas op de tweede plaats in het eindklas-
sement met exact dezelfde tijd als eindwinnaar de 
Fransman Anthony Roux die door zijn spurters-
kwaliteiten met extra bonusseconden zijn achter-
stand kon goedmaken en meer punten verzamel-
de. Ondertussen bereidt Thomas zich voor op de 
nakende Tour de France waarin hij als a llereer-
ste Beverenaar ooit zo goed als zeker van start zal 
gaan. Hopelijk houdt hij het vol tot in de derde 
week want dan kan ik hem live aan het werk zien 
in de rit met aankomst in Montpellier.  

Ook SVEN WIELANDT wordt opnieuw de oude 
na zijn blessureleed van vorig seizoen. In de 
semi-klassieker, de GROTE PRIJS ETIENNE DE 
WILDE in Laarne , een wedstrijd die meetelt voor 
de Beker van België werd hij knap 6de. Eerder dit 
seizoen werd Sven al knap 11de op het provinci-
aal kampioenschap in Geraardsbergen en 17de 
in de interclub in Affligem (zijn beste resultaten 
in kermiskoersen dit seizoen zijn een 3de plaats 
in Zele en een 4de in Otegem). Het team van 
Sven, met als Beverse hoofdsponsor ASB Parein 
heeft zich ondertussen versterkt met veldrijder 
GEERT WELLENS, de broer van Bart. NICOLAS 
VEREECKEN werd dan weer 14de in Parijs-Rou-
baix voor beloften. In de profkoers in Verrebroek 
was de Kieldrechtenaar al knap 21ste geeindigd 
tussen al die beroepsrenners. 
In onze bijdrage over Eloy Van Meirvenne is er 
een kleine tikfout in het artikel geslopen. Wieler-
kenners zullen allicht al gemerkt hebben dat het 
500 meter tijdrijden is en niet 50 km. 

                                                    rB
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT
Gele ditjes,  blauwe datjes.

Albert Panisstraat 172 - Beveren  
Tel. 03/755 33 54

e-mail: optiek.thys@skynet.be
GrATis PArkinG oP BijlsTrAAT

Optiek

l  openingsuren:
   di-vr: 9u30-12u / 13u30-18u
   zat:  9u30-12u / 13u30-17u
l Contactlenzen
l Hoorapparaten LAPPERRE
   tijdens de openingsuren op
   afspraak

* De eindronde in tweede klasse hield wekenlang 
de Beverse supporters in de ban maar ook in het 
buitenland waren enkele gewezen Beveren-spe-
lers betrokken in spannende eindrondewedstrij-
den. In Nederland was dat het geval voor JONAS 
IVENS en doelman DAVID MEUL. Na een knappe 
seizoenstart viel het Groningen van Jonas Ivens in 
de tweede ronde fel terug. Uiteindelijk had het 
via enkele eindrondeduels toch nog kans op een 
Europees ticket. De finale van die eindrondes was 
een dubbele match tegen Den Haag. De heen-
match werd een zware 5-1 pandoering in Den 
Haag maar in de terugmatch was het na de regu-
liere speeltijd ook 5-1 zodat strafschoppen moes-
ten beslissen : Den Haag haalde het, geen Euro-
pees voetbal dus voor Jonas Ivens. 
* DAVID MEUL en zijn club Cambuur Leeuwarden 
kwalificeerden zich voor de eindronde voor pro-
motie naar de hoogste afdeling. Net als Beveren 
deed Cambuur mee tot de laatste seconden voor 
die promotie. In blessuretijd kreeg het tegen 
Zwolle nog een goal binnen zodat ook daar 
penalty’s moesten beslissen. Zwolle was daarin 
de sterkste...geen promotie dus voor David Meul 
die toch kan terugblikken op twee sterke seizoe-
nen in Leeuwarden bekroond met twee keer de 
eindronde. Meul moet wel op zoek naar een 
andere club want Cambuur moet wegens financi-
ële problemen bezuinigen en wil af van zijn 
zwaarste contracten. 

* Ex-speler BENOIT THANS kreeg een aanbod van 
het Franse Rc Lens om er technisch directeur te 
worden. Benoit twijfelt omdat hij bij de RTBF een 
job heeft als commentator bij voetbalwedstrijden. 
* DAMIAN KOT, de Pool die vooral bekend werd 
uit de Kot-affaire (toen hij door Johan Boskamp 
werd opgesteld in het kampioenjaar in tweede 
toen zijn papieren nog niet ok waren) debuteerde 
dit seizoen als trainer in de Poolse vierde klasse. 
De 38-jarige Kot begon het seizoen als speler bij 
Silesius Kotorz Maly maar werd daar in de loop 
van het seizoen gepromoveerd tot hoofdtrainer. 
Hij slaagde er in het behoud te verzekeren. 
* Ook KRUNOSLAV JURCIC is terug aan de slag. Op 
15 maart ll. werd hij binnengehaald als coach door 
NK LOKOMOTIVA ZAGREB. Die club slaagde er in 
om op drie jaar tijd van vierde naar eerste klasse te 
stijgen. In eerste kwam het in acute degradatiepro-
blemen, mede door het feit dat de thuismatchen 
niet op eigen veld (voldoet niet aan de eerste klas-
senormen) maar in het Maksimirstadion van Zagreb 
moeten plaats vinden. Jurcic slaagde er in de ploeg 
op de 14de plaats (op 16) te parkeren. 
* ZORAN KOKOT is geslaagd in zijn opdracht : hij 
promoveert met Mes Sarcheshme naar de eerste 
klasse in Iran. Zoran miste door een derde gele 
kaart de allerlaatste partij. De ploeg won op het 
nippertje en werd uiteindelijk kampioen (met 
evenveel punten als Hormozgan en Tabriz)

 rB

Mickael Seoudi, 
nieuwe spelmaker voor 

Waasland-Beveren.
MICKAEL SEOU-
DI, een Franse 
Algerijn (zijn 
moeder is Fran-
çaise, zijn vader 
Algerijn) wordt 
de komende 
seizoenen de 
nieuwe spelma-
ker op de Freet-
hiel. De over-
eenkomst met 
de 24-jarige 
Seoudi (gebo-
ren op 13 octo-
ber 1986 in het 
Noord-Franse 
Rijsel) dateert al 

van enige tijd terug, maar werd lang geheim 
gehouden om de concentratie van de huidige 
“nummer tien” Rachid Bourabia niet te versto-
ren: terecht want Bourabia speelde een ijzer-
sterke eindronde en vooral door zijn toedoen 
deden we mee tot de allerlaatste seconde 
voor de promotie.
Mickael Seoudi debuteerde bij de jeugd van 
US Berlaimont. Daar werd hij op zijn 13de 
weggehaald door US Maubeuge. Amper 16 
mocht hij reeds debuteren in het eerste elftal.  
In 2006 koos hij voor het Belgische Doornik 
waar hij uitgroeide tot een sterkhouder. Hij 
speelde een belangrijke rol bij de promotie 
van Doornik van derde naar tweede klasse in 
2007. Ook in tweede klasse toonde hij zijn 
kunnen en bereikte met Doornik zelfs de eind-
ronde voor promotie naar eerste divisie  (in 
2009). Hij combineerde er het voetbal met een 
job als opvoeder in het college “l’Epinette” in 
Maubeuge waar hij zich ook ontfermde over 
de voetballende jongeren in de school. Seoudi 
was fel begeerd op de transfermarkt nu zijn 
overeenkomst met Doornik afliep. Uiteindelijk 
kon Dirk Geeraerd hem overtuigen om naar 
de Freethiel te komen en niet te kiezen voor 
die andere clubs die interesse vertoonden 
(vooral Bergen wilde Seoudi ook binnenhalen).  

rB

Mickael Seoudi

WielernieUWs
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feestelijK slot voor prachtig seizoen
WAASLAND-BEVEREN kan terugblikken op een prachtig seizoen. De ploeg kwam er tegen de goes-
ting van de meeste fans maar trainer DIRK GEERAERD, een meester in de motivatie van de spelers en 
zeker ook een meester in het bespelen van de supporters kneedde de ploeg tot een geheel waarin 
haast iedereen zich in kon vinden...er werd gevochten voor iedere bal, er was een spectaculaire kee-
per, met Lardinoit en Van Damme bleef er een sterke Beverse band. Kristof Snelders is voor iedere 
supporter een toonbeeld van inzet en clubliefde. Hij stond na de match tegen Bergen uitgebreid te 
zwaaien met een grote geelblauwe vlag op de pui van het gemeentehuis. Mannen als Kielo-Lezi en 
Bourabia konden door hun klasseflitsen geregeld het verschil maken. Het missen van de promotie is 
geen ramp...die promotie zou misschien toch te vlug zijn gekomen. Heel wat supporters namen op 
de Beverse markt afscheid van een tof seizoen. Burgemeester Marc Van De Vijver was ook een geluk-
kig man want zijn bijdrage aan de fusie werd( en wordt nog steeds) door vele Beverse voetbalsup-
porters met een scheef oog bekeken.                                                                                                                       rB

               

ex-speler 
ANDY JANSSENS 
en zoontje, 
getooid in geel 
en blauw

Medewerkers van de Supportersvereniging 
wachten op de supportersbussen

Sam Gooris als eregast

sport met grote s 
‘Deelnemen is belangrijker dan winnen!’ Het 
Bevers gemeentebestuur paste deze Olympi-
sche spreuk consequent toe en liet het volks-
feest op de Grote Markt doorgaan, ondanks de 
nederlaag van Waasland – Beveren in de beslis-
sende match tegen Bergen.

rp

een warme ontvangst voor Waasland-Beveren op de pui van het gemeentehuis 
met burgemeester Marc Van De Vijver
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BanK & VerzeKerIngen

Ciamberlanidreef 2
9120 Beveren

Tel. 03/775 29 01 • Fax 03/775 32 60

Johan's Viscenter bvba
Ijzerhand 26 - 9120 BEVEREN

Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal - en schelpdieren.

ruime keuze aan zelfbereide koude - en warme gerechten.

Tot uw dienst :
dinsdag t.e.m. vrijdag: van 8 u tot 12.30u en van 13.30u tot 18 u.

zaterdag: doorlopend open van 8 u tot 18 uur.
zondag: afhaalservice tussen 10u en 10.30u.

maandag : gesloten.
Tel.nr.: 03/775.33.16.                    Fax.nr. 03/755.47.49.

                  t
Vraag hed aan Maja

Gebruik ik al of reeds in de zin 
‘Uw betalingen zijn al/reeds doorgevoerd’ 

en ‘Dat heb je al/reeds gezegd’?

Beide zijn in feite correct. Reeds en al zijn syno-
niemen: al is de neutrale vorm, reeds behoort 
tot het formele taalgebruik en is schrijftaal. 

In de eerste zin is reeds best mogelijk omdat 
dat een bericht is dat je op de bankautomaat 
leest. 

In de tweede zin is al beter omdat het spreek-
taal is. 

Hebt u ook een prangende taalvraag? 
Stuur een mailtje naar 

maja@beverseklok.be ! 

beverse Weetjes 
Wist je …

*dat in Beveren-Zuid, op de Puithoek, op 18 en 19 juni het Bellemansfeest gevierd wordt ? 
De feestelijkheden gaan door op het terrein en in de gebouwen van Janitor, Kruibekesteenweg 51

* dat op 23 mei het operationeel personeel van de kerncentrale Doel 4 een uur lang geëvacueerd 
werd na een incident? In een technische ruimte buiten de nucleaire zone was rook ontstaan na een 
kortsluiting. De toestand was snel onder controle en de brandweer moest niet tussenkomen.

*dat de Sint-Rafaëlschool 50 kaarsjes mag uitblazen. De lagere school voor buitengewoon onder-
wijs organiseerde een tentoonstelling ‘Feest in Kleur’, een terugblik op 50 jaar Sint-Rafaël. 
Daarnaast spelen de leerlingen en leerkrachten op 23 juni de voorstelling ‘Rafaël’ in CC Ter Vesten.

*dat van 8 tot 15 mei Vitoon R. Panykul te gast was  in Beveren? Nee, geen nieuwe aanwinst voor 
voetbalclub Waasland Beveren maar wel de oprichter van het Thaise Greennet, een vereniging 
waarin biologische landbouw en eerlijke handel hand in hand gaan. Het gemeentebestuur verwel-
komde Vitoon samen met Wereldwinkeliers van Groot-Beveren en regio Waas tijdens een ontvangst 
op Cortewalle.. 

*dat Julien Van Remoortere weer een nieuw boek heeft uitgebracht? Het is een rijk geïllustreerd 
tijdsdocument geworden met als titel ‘In de tijd dat de kindjes nog gekocht werden.’ 
Is dat nu misschien niet meer zó, Julien?

rp

Van carnavalvereniging “De Nachtvlinders” te Haas-
donk, ontvingen wij volgend overlijdensbericht:

Op zondag 22 mei is Jos Steenssens op zijn 74e over-
leden. 
Jos is geboren op 19 oktober 1936
Hij was woonachtig in de Zandstraat nr 48 te Haasdonk.

Was medestichter van de carnavalsvereniging 
“DE NACHTVLINDERS” uit Haasdonk.,
Velen onder U zullen hem ongetwijfeld gekend hebben.
Hij was prins carnaval in 1978 en 1981.

Hij heeft een vrolijk en vooral goedgevuld leven gekend, en was een echt volksfiguur.
Zo was hij niet alleen een carnavalist in hart en nieren, maar was ook een fervent 
schutter op de hoge wip, en hield van een gezellige babbel.
In het carnavalsgebeuren was hij alom gekend van aan de zee tot in Limburg.

Mede hierdoor werd op 26 oktober 1986 naar zijn gelijkenis een reus gedoopt nl 
“Jos de kasseidief”
Sylvaine Van Goethem (echtgenote van wijlen burgemeester Van Der Aa Marcel) 
fungeerde als moeder. Jos Aps was de vader.
De kop werd gemaakt door de Haasdonkse kunstenaar Alfons Van Meirvenne, die 
tevens peter van de reus was. Meter was mv Anne Marie Heyrman.

Jos was fier dat naar hem een reus werd gemaakt, waarvan de gelijkenis treffend is.

Twee jaar na het overlijden van zijn goede vriend en carnavalist Alfons Moordtgat 
(+ 21 juli 2009) verliezen de nachtvlinders weerom een boegbeeld in de vereniging.

De begrafenis vond plaats op 28 mei in aanwezigheid van zijn vele vrienden en 
“zijn” reus, Jos De Kasseidief.

W.V.m.

in memoriam
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‘t klokzeel
sPAAKLoPende hUWeLijKen …

De media hadden het de laatste weken uitvoerig over 
de afnemend belang van de huwelijksverbintenis. Je 
las of hoorde berichten als:’Voor elke 100 huwelijken in 
ons land zijn er 71 echtscheidingen. België is daarmee 
de absolute koploper in Europa wat betreft het aantal 
echtscheidingen. Dat blijkt uit een onderzoek in de 27 
Europese lidstaten.’
Je krijgt met zo’n tekst natuurlijk een grondig verte-
kend beeld. Eerst en vooral zijn er tegenwoordig heel 
wat minder huwelijken dan vroeger. En het heeft wei-
nig zin het hoge aantal echtscheidingen in vroegere 
huwelijken ( die naar de statistici zeggen gemiddeld 14 
jaar standhielden) te gaan vergelijken met het lage 
aantal huwelijken van tegenwoordig. Het gaat dus niet 
op de grote pessimist te volgen die beweert dat hij 
zwart op wit gezien heeft dat van alle 10 huwelijken er 
7 spaak lopen.” Volgens mij zijn de weinige koppels die 
nu huwen veel bewuster van het feit dat hun verbinte-
nis blijvend is.

… VAn rAre KAsteeLBeWoners…
En spaaklopende huwelijken zijn van alle tijden. In De 
Beverse Klok van 18 februari j.l. had ik het over de drie 
dreven aan Hof ter Saksen die pas een officiële naam 
hadden gekregen. Eén ervan is de Paul Rotsart de Her-
taingdreef, de jonge lindendreef die de gekasseide toe-
gangsweg is vanaf de Haasdonksebaan. Die Rotsart de 
Hertaing was een Bruggeling die het kasteeldomein 
kocht in 1856 van de kleinkinderen van Jan-Baptist Ver-
smessen, de bouwer van het huidige kasteel. Jan-Bap-
tist was in 1815 overleden en zijn nakomelingen bleven 
er wonen tot 1856. De nieuwe eigenaar, de genoemde 
Paul, bewoonde het kasteel met vrouw en kinderen 
maar na 7 jaar gebeurde er iets wat voor velen onbe-
grijpelijk was: hij verliet zijn gezin , verkocht het kasteel 
en de inboedel.
 Ik heb dat altijd een meer dan rare situatie gevonden. 
Niet omwille van dat spaak lopende huwelijk, ik was 
meer geïntrigeerd door die verkoop van het domein. 

De familie Rotsart de Hertaing was de eerste die Hof ter 
Saksen als permanent verblijf gebruikte en dan na 7 
jaar stelt men het domein terug te koop. Was het een 
rouwkoop geweest voor de Hertaing? En dan het feit 
dat het verkocht werd aan Joseph Versmessen, één van 
de kleinkinderen van de bouwer van het kasteel. De 
koper was iemand namelijk die in 1856 nog het kasteel 
mee had verkocht aan Paul Rotsart de Hertaing. Was 
die Joseph Versmessen misschien een romantische ziel 
die aan ter Saksen zijn hart verpand had en die zo’n spijt 
had van de verkoop van het kasteel dat hij er veel geld 
voor over had?.

… die onze streeK ontVLUChtten.
En dan was er nog het feit dat de Hertaing in Frankrijk 
ging wonen. Ook onbegrijpelijk als je weet dat onze 
koning, Leopold I zich in een brief aan zijn nicht, de 
koningin van Engeland, gelukkig had geprezen dat hij 
over zo’n gehoorzaam volk regeerde. Hij liet haar weten 
dat, toen in Parijs in 1848 de Franse koning werd afge-
zet, er in Brussel zelfs geen onlusten waren. Een deel 
van de  Franse adel is trouwens in de 19e eeuw naar 
België uitgeweken en onze de Hertaing ging hier op de 
loop en ging de tegenovergestelde richting uit naar de 
Franse Vogezen.
Ik kreeg onlangs een tekst onder ogen van Gert Van 
Goethem waarin staat dat de Hertaings nieuwe woon-
plaats toen Saint-Dié werd. En geen week later, toeval 
of niet, won onze Beverse trots, wielrenner Thomas De 
Gendt, op 20 mei een etappe in de Ronde van Lotharin-
gen en veroverde de leiderstrui.
Werd hij aan de eindmeet of onderweg misschien aan-
gemoedigd door een afstammeling van Rotsart de Her-
taing? Hij zal het zelf niet weten, maar het zou goed 
mogelijk zijn, want de aankomst lag in … Saint-Dié.

rp

WeeKenddiensten 
medisChe seCtor  

doKters
Van zaterdagmorgen 8 uur tot 
maandagmorgen 8 uur en op 

wettelijke feestdagen
Voor Beveren, Haasdonk, 

Melsele en Kallo 0900-10 512. 
Voor Doel, Kieldrecht en  
Verrebroek 03/755 52 55 

en voor Vrasene 03/70 70 622. 
Let op: je wordt automatisch 

doorgeschakeld naar de bemande 
telefooncentrale van het Rode 

Kruis in Antwerpen. Die centrale 
kan je ook rechtstreeks bellen op 

0900-10 512. 
Ook de apothekers van wacht kan 

je op dat nummer vernemen.

tAndArtsen
Zaterdag van 14 tot 18 uur. 
Zon-en feestdagen van 9 tot 
12 uur en van 14 tot 18 uur.
Centraal Oproepnummer: 

09/039 98 38

Apothekers  
Apotheek met wachtdienst 

tussen 9u00 en 22u00: 
te vinden op 

www.kavw.be of www.apotheek.be 
of het betalend nummer: 

0900 / 10 500

Apotheek met wachtdienst 
tussen 22u00 en 9u00: 

Bel politie Beveren 03  750 14 11 
die zal doorverwijzen naar de 

geselecteerde nachtdienst-
apotheek
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de WeerBorsteL 
oF  ‘t gedACht VAn rieKes de Ben

Riekes is alleen thuis als er aange-
beld wordt, het is iemand die met 
lotjes komt leuren.

-Ge moet eens zien, meneer, zegt 
de loterijman, er zijn wel tien 
geldprijzen van 100.000 euro te 
winnen! Hij leest van een papier 
af dat er nog 20 prijzen zijn van 
50.000 en 40 van 25.000 euro. Dat 
is toch een gelegenheid die ge 
niet moogt laten voorbijgaan, 
dringt de man aan.

-Wanneer is de trekking van die 
loterij, vraagt Riekes heel serieus.

-Volgende week zaterdag, zegt 
de man hoopvol.

-Het spijt me, zegt Riekes, terwijl 
hij de deur dichtdoet, ik heb het 
geld morgen al nodig!

NEm NOU
Als er na een wonde bij het 
genezen op die plek een ROEF 
komt, dan voelen we jeuk en 
hebben vooral kinderen de nei-
ging om die eraf te krabben. We 
bedoelen hiermee een wond-
korst en het Algemeen Neder-
lands kent daarvoor ook het 
verouderde woord ‘roof’.Beide 
komen van een woord dat in 
verschillende Germaanse talen 
voorkomt. Het Oudnoors heeft 
het over ‘hrufa’ en het Oudsak-
sisch had ‘hruft’. Het Middelne-
derlands kende ‘rove’ en ‘roof’.
De kleine jongen  kwam huilend 
terug van school. Zijn mama 
had nochtans gezegd dat hij dat 
‘roefke’ op zijn knie niet had 
mogen afkrabben. Maar wie 
niet horen wil, moet voelen, zei 
mama.  

rp


