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Succes
Wilfried Andries
Succes is wat mensen je toewensen,
maar je achteraf niet gunnen. Vele
mensen zijn het slachtoffer van
onderscheidingsdrang. Ze dichten
zich het voorrecht toe om zich
beter te voelen dan anderen of
in elk geval die indruk te geven.
Omwille van het bevoorrechte
milieu waarin ze zijn opgegroeid
of als gevolg van succes op het
werk vertonen ze een gedrag dat
soms lachwekkend overkomt. Ze
lopen naast hun schoenen, zegt het
spreekwoord. Wie komt van niets
tot iets, herkent zichzelve niet (in
het Beverse dialect klinkt het beter:
As niet komt tot iet, dè kend iet zin
aagen nie.). De volksmond windt
er zoals gebruikelijk geen doekjes
om: ze hebben ‘jannestreken’ of ’t
is naar zijn kop gestegen.
Afkomst en carrière zijn de meest
voorkomende
oorzaken
van
afwijkend gedrag. Plots volgt
men de laatste modetrends en op
recepties wordt gediscussieerd
over de nieuwe collectie van
Armani of de verbouwingswerken
bij Princess. De handtas is
vanzelfsprekend een Delvaux. De
poetsvrouwen van tegenwoordig
zijn niet meer zoals vroeger; je
zou het op den duur al beter zelf
doen. De kinderen gaan naar de
beste school. Ze zijn net terug van
skivakantie. Het inschrijvingsgeld
van de golfclub is alweer verhoogd.
Iedereen moet zo nodig de nieuwe
BMW komen bewonderen… En
zo gaat dat maar verder. Anderen
hebben dan weer succes op het
werk – wat hen vanzelfsprekend
is gegund – maar gedragen zich

Voetbaltalent JORDY CATHOIR,
jong, ambitieus en Bevers.

dan ook als omhooggevallen
imbecielen. Het zijn geen chefs
meer, ze noemen zich floormanager
of human resources manager. Ze
slapen gemiddeld vijf uur per dag
en zijn stressbestendig.
Het geschetste beeld lijdt aan
potsierlijke overdrijving, beste
lezer. Mensen uit aristocratische
milieus leven vaak eenvoudig en
zuinig. Echte directeurs moeten
het niet hebben van cursussen
coaching of teambuilding. Het
merendeel van de mensen blijft
gelukkig met de voeten op de
grond, zelfs na succes. Ze weten
dat succes een breekbaar goed
is. Eén vingerknip en het is
weg. Ze pakken er niet mee uit
met het besef dat niet iedereen
zoveel geluk heeft in het leven.
Je kunt het enkel delen met echte
vrienden. Een beetje zelfrespect
en besef van eigen waarde mag.
Iedereen heeft in meer of mindere
mate talenten gekregen en het is
een verdienste om ze te benutten.
We hebben van nature de
eigenschap om het beter te willen
doen dan anderen. Concurrentie
is dikwijls een stimulans zoals
in
sportieve
ontmoetingen.
Onderscheidingsdrang
moet
gepaard gaan met sportiviteit.
Soms moeten we in iemand anders
de meerdere erkennen.
Toen men de portretschilder vroeg
naar de geheimen van zijn succes,
antwoordde hij: ik schilder de
dames gewoon wat dunner, en hun
juwelen wat dikker.

Rudy en Conny fier op zoon Jordy
Sinds het verdwijnen van de Ivoriabende, 18 sedert 29 juli, JORDY
nen is KSK Beveren een andere weg
CATHOIR die verrassend het meest
ingeslagen. Of het spel en de resulvan alle jongeren aan spelen toe
taten beter zijn moet nog afgewacht
kwam. Verrassend vooral omdat hij
worden. De supporters voelen zich
uitkomt op een positie die normaal
blijkbaar wel beter en dat is misis weggelegd voor een ervaren rat,
schien wel het belangrijkste...al is er
centraal in het middenveld.
ten gronde weinig of niks veranderd. Alleen zijn de Ivorianen verDe naam CATHOIR klinkt de
vangen door Argentijnen, Fransen,
Beverenaars bekend in de oren.
Congolezen, Walen, Brusselaars,
Vader Rudy komt van Gaverland, is
Westvlamingen...11 in totaal al dit
de oudste van 10, speelde zelf voor
seizoen (en tegen eind van de maand
de jeugd van SK Beveren en versaskomt er zeker een 12de bij). Het
te later naar het toenmalige RS
getuigt enerzijds van een gezonde
Haasdonk waar hij de eerste ploeg
ambitie, anderzijds van een schrijhaalde en later jeugdtrainer werd.
nend gebrek aan vertrouwen in de
Ook zijn broers Eddy, Patrick en
eigen jeugd (iets wat voetballerkenGino voetbalden vele jaren. Moener Jean-Marc Guillou jaren werd
der CONNY MERTENS is van
aangewreven). Ondanks deze pijnHaasdonk en heeft ook voetballijke vaststelling kwamen in de heenbloed in de aderen. Tien jaar lang
ronde toch nogal wat eigen jeugdspeelde ze bij de vroeger zeer popuspelers aan de bak. Al was dat veellaire damesvoetbalploeg “de JEANeer te danken aan blessures en
MARIE PFAFF-GIRLS”. Door
schorsingen van de nieuwe aanwinvader Rudy begon Jordy op zijn 5de
sten dan aan het echt een kans krijbij Red Star Waasland waar hij uitgen. We gingen in de kerstperiode
groeide tot sterkhouder van de
op bezoek bij de jongste van de
ploeg. Bij de miniemen en de knaVervolg op blz. 2
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Vervolg van blz. 1

pen leverde hem dat steeds een plaats op in de
provinciale selectie. Een van die jaren pakte
hij met Oost-Vlaanderen de nationale
titel. Niet te verwonderen dat de
Beverse jeugdscouts Jean Van Den
Branden en Rudy Peersman jaren
aandrongen op een overgang naar
Beveren. Vader Rudy hield jaren de
boot af maar in 2005 stemde hij
toch in met een overgang naar de
Freethiel. Jordy belandde bij de U16
getraind door David Penneman en
kreeg o.m. doelman Bram De Bruyn,
Michaël Matthijnssens en Cedric Busschaert
het voetbalverleden van als ploegmaats. Aanpassingsproblemen
waren er niet en Jordy werd geselecteerd
mama Cathoir
voor het nationaal schoolelftal dat in 2006
deelnam aan de Fisecspelen in Hongarije. Ook Matthias Van Gijsel was er
bij. België haalde de finale en verloor die van Nederland met de strafschoppen (bij Nederland speelde Siem De Jongh, ondertussen geregeld in de ploeg
bij Ajax). Door die Fisec-spelen miste hij een deel van de voorbereiding van
het seizoen 2006-07. In Beveren was het vertrouwen in Jordy echter groot.
Bij de U17 kreeg hij bij zijn terugkeer direct de aanvoerdersband. Ondertussen verzekerde hij zich met het KTA-voetbalteam van een plaatsje op het
WK in Chili. Het werd er een ongelooflijke belevenis, knap professioneel
georganiseerd met een heus spelersdorp. België werd uiteindelijk 11de op 24
al zat er meer in. De eerste partij begon zonder voorbereiding omdat een
deel van de spelers door een staking van het vliegtuigpersoneel een extra lang
ommetje via Madrid hadden moeten maken.
In october 2007 maakte Jordy vrij
onverwacht zijn debuut in een
vriendenwedstrijd tegen “Les
joueurs sans frontières”. Een paar
weken later zat hij voor het eerst
bij de selectie in de competitiematch op Antwerp. Aan spelen
kwam hij voor het eerst toe in de
terugmatch tegen Antwerp, uiteindelijk stond de teller op 7 matchen bij het seizoenseinde. In de
heenronde van het huidige sei18 en al in de Paniniboek
zoen behoorde hij steevast tot de
selectie, 1 schorsingsdag uitgezonderd. Hij speelde 10 wedstrijden waarvan
hij er 7 in de basiself stond (Aerts 4X, De Keersmaecker 3X en Ceesay 2X
waren de andere tieners die een basisstek konden verwerven).
Ondertussen is Jordy ook begonnen met hogere studies. In de Karel De
Grote Hogeschool volgt hij regentaat Lichamelijk Opvoeding (de meeste
lessen gaan door in Mortsel). Hij hoopt die studies te kunnen afmaken. Verder hoopt hij een beetje stiekem op een selectie voor de nationale ploeg U19.
Van alle Beverse jongeren is Jordy Cathoir veruit het best geïntegreerd in de
eerste ploeg...ook buiten het terrein behoort hij tot de lolbroeken van de
groep. Traore en Rentmeister (al is deze laatste onlangs verhuisd) behoren
tot zijn nabije buren in de Verlatdreef. Jordy beseft beter dan wie ook van
welk voorrecht hij kan genieten ...jaren stond hij zelf in de spionkop (ook in
zijn Waasland-periode was hij KSK-supporter), nu is hij er zelf iedere week
bij, mocht spelen met internationals (Martens, Snoeckx, D’Haemers) en staat
zowaar zelfs in de nieuwe PANINI- boek. Jordy is ook peter van de
supportersclub op de Markt, Café Sportief bij Marc en Rita en maakte er
ook een goede gewoonte van om iedere supportersorganisatie(ook in andere
clubs) met een bezoekje te
vereren. Zo was hij op de
SKB ON ICE de enige
speler die (samen met verloofde Eveline Nobels) de
schaatsen aantrok. Jordy,
Rudy en Conny genieten er
van. Wat er geweest is pakken ze hem niet meer af...
en voor de rest is het werken en trainen om de trainers te overtuigen dat er
met de Beverse jeugd zal
moeten rekening gehouMet verloofde Eveline op SKB ON ICE
den worden.
RB
(foto KSK Beveren)
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Beste lezer, we plannen een nieuwe rubriek in verband met bier,
café’s, brouwerijen van Groot-Beveren. Een ongelooflijk ruim onderwerp,
want het aantal café’s was vroeger niet te tellen.
Op de as Kruibekesteenweg, Stationsstraat, Peperstraat staan er al 43 op
onze lijst, in de dorpskern van Doel kennen we er meer dan 30.
Onbegonnen werk zonder hulp van de inwoners van onze gemeente.
Vandaar deze oproep. Weet je iets meer, heb je informatie over een brouwerij, buurtcafé of een café van je grootouders, fotomateriaal, affiches,
namen, geschiedenis, anekdotes, leuke verhalen…

Neem dan contact op en help mee om deze rubriek zo volledig
en correct mogelijk uit te werken.
Je kunt mailen naar debeverseklok@advalvas.be of een telefonisch
seintje geven naar Gerda Drieghe (03/7752675) of Roger Puynen
(03/7755343) of Wilfried Andries (03/7754453).
Je kunt met je informatie steeds terecht bij Jacques in café De
Graanmaat.

Voor wie wenst maken we nu al volgende afspraak:

vrijdag 30 januari om 14 uur in café De Graanmaat,
Grote Markt, Beveren.
Je fotomateriaal wordt ter plaatse ingescand
en mag je dus terug meenemen.
Het zou ons verwonderen als Jacques geen gratis pintje tapt.
WA

Gezinsbond Beveren in samenwerking met de Gezinsbonden van het
Waasland kan je melden dat ze speciaal voor de leden die de spaarkaart
van de Gezinsbond gebruiken, een bijzonder concept hebben uitgewerkt.
Wie zijn of haar spaarkaart gebruikte en ontladen heeft, neemt automatisch deel aan een jaarlijkse tombola. Enkele leden behoren reeds tot de
gelukkigen en krijgen hun lidgeld van de Gezinsbond terugbetaald in de
vorm van een spaarkaart.
Meer informatie over dit leuke en winstgevende initiatief kan je
bekomen bij Wilfried Dalvinck, Piet Stautstraat 23
te 9120 Beveren. Tel: 03 775 32 33.

DE MUNCK
elektro & kado
Yzerhand 28
9120 Beveren
TEL : 03-775 88 07
e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Koppen van de week

(aflevering 86)

De Jantjes
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.
Herken je iemand,
laat het ons weten via

debeverseklok@
advalvas.be

Eén van de allereerste foto’s van De
Jantjes met hun geïmproviseerde
instrumenten.

Van links naar rechts:
Piet van Remortel, Jan van Remortel, Jos Thoen, Albert Noppe en
Ward van Remortel.
(met dank aan mevr. Waemvan Remortel) GD

In het boek Nooit Thuis kan je
het verhaal rond deze ‘wereldberoemde’ muzikanten lezen op
blz. 221.

of met een eenvoudig
briefje
Lindenlaan 56 (Wilfried)
of Schoofland 38 (Gerda)
of telefonisch
03 775 26 75 (Gerda)

ONS ELSKE

Groot Nederlands Dictee 2009
Op 72 plaatsen in Vlaanderen, Brussel, Nederland en Luxemburg kunt u op
zaterdag 14 februari 2009 deelnemen aan de voorrondes van het Groot
Nederlands Dictee 2009, niet te verwarren met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Wie in onze streek woont kan zich op die dag laten testen in de
Humaniora van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie in de Plezantstraat 135 in
Sint-Niklaas. Er zijn zeven categorieën: miniemen, cadetten, scholieren,
junioren, liefhebbers, specialisten en anderstaligen. De 25 beste spellers (ja,
dat zijn spellers en géén spelers!) gaan naar de finale, die plaatsvindt in het
Vlaams Parlement (Brussel) op zaterdag 21 maart 2009. Er is een prijzenpot
ter waarde van 50.000 euro. U kunt u inschrijven tot 31 januari 2009.
RP

I n Oud-Arenberg in Kieldrecht moesten per sé waardevolle hoeven met de grond gelijk gemaakt worden.
Actievoerders hadden o.a. de schuur van Hof ter Walle
bezet maar ze werden uitgedreven met drie politiecombi’s en een bulldozer.
Het Vlaams Gewest drukte haar gedacht door zonder dat
te motiveren. Zouden de actievoerders nu niet dringend
naar Straatsburg rennen naar het Europees Hof? Als
Richard Taxquet, de opdrachtgever voor de moord op
André Cools, daar gelijk haalt omdat de assisenjury zijn
antwoorden op de schuldvragen niet had gemotiveerd, dan
kan zoiets het Vlaams Gewest toch ook aangewreven worden?

Georges Staes
Vanaf 24 januari loopt in kasteel Cortewalle een tentoonstelling rond deze Beverse kunstenaar. Hij was in zijn jongere jaren medestichter en werkend lid van de Piet Stautkring. Sindsdien is hij productief als tekenaar, beeldhouwer en glazenier. Hij was onder andere docent aan het
Hoger Instituut te Antwerpen en leraar aan de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas. En nu
wordt hij in de eigen vertrouwde gemeente in de schijnwerpers geplaatst. Wij willen niet achterblijven. Als alles
goed gaat, brengen we in onze volgende editie een gesprek
met Georges over leven en werk.
Kasteel Cortewalle, van 24 januari tot 15 februari.
Schilderijen in glas en steen,
een portret van Georges Staes.
Woensdag, zaterdag en zondag 14 tot 17 uur.
Woensdag 11 februari
nocturne van 20 tot 22 uur. Inkom gratis.
WA

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 !
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koppen van de vorige week

aflevering 83

Boerinnenbond / School Vrasene

In de Klok van 9 januari verscheen de reactie van Paul Van Laere en zijn
moeder Rachel De Bock. Zij hadden hun (groot)moeder herkend (laatste rij,
vierde van links).
Rita Verstraeten uit Haasdonk reageerde hierop en trekt de titel in twijfel.
“Ik herken namelijk mijn tante links onderaan. Zij was onderwijzeres in de
school te Vrasene, en het gebouw achter op de foto is de desbetreffende
oude school, het toenmalige pensionaat van Vrasene.”
Die tante was Yvonne Valaert, dochter van Karel Valaert en Marie Dewindt
van brouwerij Burgerswelzijn in de Perstraat in Haasdonk.
Yvonne werd geboren op 10 mei 1911 en overleed op tachtigjarige leeftijd.
Ze studeerde voor onderwijzeres en stond voor de klas in Vrasene. Kort voor
WO II kwam ze in het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool in Haasdonk
terecht waar ze tot haar pensioen bleef en gekend was als juffrouw Yvonne.
“Dus de foto kan nooit van 1920 zijn maar eerder rond de periode van 1930
en waarschijnlijk betreft het een afscheid van een directrice. Misschien waren
er enige dames van de boerinnenbond uitgenodigd?”, aldus Rita Verstraeten.
Wordt vervolgd?
GD

Achter de spiegelbeelden

tentoonstelling over krachtdadige vrouwen in het Zuiden
Via patronen, foto’s, videobeelden,… schetst deze tentoonstelling een
prachtig beeld van de moed en het doorzettingsvermogen van sterke
vrouwen in het Zuiden.
Aansluitend bij de tentoonstelling wordt in Groot-Beveren een aantal
interculturele workshops in georganiseerd.
Meer info op www.achterdespiegelbeelden.be (tentoonstelling) en www.
vormingplus.be/waas-en-dender (workshops)
Tentoonstelling:
OC Boerenpoort Melsele
van 7 tot 22 februari
weekend: van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur
maandag, dinsdag en donderdag: van 13.30 uur tot 16.00 uur
GD

Ter Vesten presenteert
Zondag 25 januari 2009 - OC
Boerenpoort, Melsele - 10.30u
Orgelconcert met Corgano klassiek
Erwin Van Bogaert was gedurende
26 jaar titularis-organist van de
O.L.V.-kerk te Sint-Niklaas en heeft
momenteel deze functie in de dekanale Sint-Martinuskerk te Beveren.
Met trompettist Guy Godts vormt
hij sinds 1985 een vast duo voor
orgel en trompet of voor klavecimbel en natuurtrompet. In de orgelcyclus in Kortrijk kreeg hij de publieksprijs voor de creatie van Inzicht in
zich(t) van Bernard Baert. In 2007
kreeg hij in dezelfde orgelcyclus de
prijs van de jury voor de vertolking
van een keuzewerk van Buxtehude.
In Corgano spelen - naast Erwin
Van Bogaert aan het orgel - Mario
Maes en Bert Vanderhoeft hoorn.
Beiden zijn vast verbonden aan het
orkest van de Munt. Na het concert
geniet u van een aperitiefje in de
schitterende neogotische kapel.
met: Erwin Van Bogaert (orgel),
Mario Maes en Bert Vanderhoeft
(hoorn)
13 - 12 (+55/groepen) - 10 (abo/
waccobon/-26) EUR
Donderdag 29 januari 2009 - 20u
Mike Leigh - Happy Go Lucky Film
Poppy glimlacht het leven tegemoet.
Haar glas is altijd halfvol en nooit
piekert ze over de toekomst. Ze
blijft altijd en overal plezier in hebben, ook al is het in haar liefdesleven
opvallend kalmpjes. Energiek slalomt, fladdert en vlindert Poppy
door het leven van alledag alsof het
niets is en toch wordt ze herhaaldelijk door de realiteit zelf op haar
nummer gezet. Mike Leigh legt veel
over de wereld van vandaag bloot
aan de hand van een schijnbaar
lichtvoetig portret van een eenvoudig iemand.
Happy Go Lucky is een feelgoodmovie met een hoog lentegehalte,
een perfect alternatief voor deze
winterse dagen.
gratis inleiding om 19.40 uur door
Mark Suy met: Sally Hawkins, Alexis

Zegerman, Andrea Riseborough
duur: 118 min. - UK - 2008
4 - 3 (red./waccobon/filmstrippenkaart) EUR
Vrijdag 30 januari 2009 - 20u
Twijfel vzw - De ondernemers theater
Een nicht heeft jarenlang in het buitenland gewoond, althans daar zijn
de broers toch vanuit gegaan. Nu ze
echter opnieuw opduikt vragen de
mannen zich af of het hun plicht is
om haar weer in de schoot van de
familie op te nemen. De hernieuwde
kennismaking verloopt woelig en is
nog maar het begin van een reeks
opportuniteiten en verregaande
calamiteiten. Zeker als blijkt dat de
nicht een spirituele dimensie aan het
leven van haar neven dreigt te geven.
Daar hebben de heren volstrekt niet
om gevraagd, laat daar geen misverstand over bestaan.
Een nieuw stuk van Jo Van Damme
voor het Vernieuwd Gents Volkstoneel, theater met een hekelende toon
voor een ruim publiek.
gratis inleiding om 19.30 uur
met: Daan Hugaert, Mieke Bouve
en Bob de Moor
11 - 10 (+55/groepen) - 8 (abo/
waccobon/-26) EUR
Zondag 1 februari 2009 - 15u
Eerste sneeuw Kopergietery en Vélo Théâtre familie 4+
EERSTE SNEEUW dwarrelt uit de
mond van de hemel. Ze danst, zingt,
verandert de wereld en zichzelf.
Johan De Smet (de Gentse Kopergietery) creëert samen met Charlot
Lemoine en Tania Castaing (het
Franse Vélo Théâtre) een poëtische,
beeldende en humoristische voorstelling rond de talloze ‘eerste keren’
voor jonge kinderen: de eerste treinrit, het eerste gras dat kriebelt onder
blote voeten, het eerste spiegelbeeld,
de eerste sneeuw...
www.velotheatre.com
5 - 4 (-14j) -15 (gezinsticket) EUR
WA

BVBA

groothandel in elektrisch
materiaal en verlichting
Oude Zandstraat 83,
9120 Beveren
Tel. 03/775 85 98 - 03/755 26 75
Fax 03/775 18 26
E-mail: bvba.smet@skynet.be
web: www.smetg.be
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Milcobel cvba

Fabriekstraat 141
Haven 1140 - 9120 KALLO
tel. 03 730 18 00
fax 03 730 19 00
De bedrijfswinkel is alle dagen
open van 07u00 tot 19u00,
behalve op zondag.

BIJ DE CARTOON

JACQUES GEEFT RAAD

Dirk Frimout op bezoek
Hoog bezoek onlangs in de Sint-Maarten-Bovenschool. Vorige woensdag kwam astronaut Dirk Frimout tekst en uitleg geven over zijn ruimtelijke ervaringen. Hij studeerde in de jaren zestig af als burgerlijk ingenieur en haalde een doctoraat in toegepaste fysica. Maar wij kennen
hem voornamelijk als astronaut. Hij legde daartoe zijn kandidatuur voor in
1977. Van 1978 tot 1984 was hij coördinator van de bemanning voor
Spacelab-1 in het European Space Agency (ESA) In 1992 werd hij de eerste Belgische astronaut in de ruimte. Van 24 maart tot 2 april cirkelde Frimout als één van de zeven astronauten met de Space Shuttle Atlantis om
de aarde. Datzelfde jaar werd hij aan de Universiteit van Gent met een
eredoctoraat onderscheiden. Later ontving hij de graad van Groot Officier
in de Leopoldsorde en tevens de titel van burggraaf.
En voor wie nu nog geen belletje gaat rinkelen. Hij speelt een belangrijke
rol in het Suske en Wiskealbum De stervende ster (1992-1993). Hij dringt
via de schoorsteen inprofessor Barabas' huis binnen.
In de Sint-Maartenschool kwam hij langs de normale weg binnen.

Vrijdag 6 februari. 2009
“ Klusjes in huis “
Bovenzaal v/d Kath. Kring om
20.00 uur Past.Steenssensstraat 39
Infoavond: klusjesdienst BEVEREN
Een initiatief van VZW. Sociale
Economie.
Gratis toegang. Iedereen welkom.
Info: A.Heyrman 0494.420920
Vrijdag 13 februari 2009
“De sluipweg van
Reinaert de vos”
Dropping samen met KAV.
O.L.Vrouw.
Vertrek om 19.00 uur op het
dorpsplein in RUPELMONDE.

WA

Stevig schoeisel,kleding die tegen
een stootje kan, zaklamp.
Info: A.Heyrman 0494.420920
Zondag 15 februari 2009
“Pannenkoeken wandeling”
Jaarlijkse succesvolle wandeling
Vrijdag 20 februari 2009
“ Krokuskaarting “
In de Bovenzaal v/d Kath.Kring
Past. Steenssensstr. 39 Beveren
Inleg: 2 euro (boterham inbegrepen)
Prijzenpot: uw inleg wordt verdubbeld en verdeeld onder de
kaarters
Wij zorgen voor een fris pintje
en een gezellige avond.
Lid of geen lid iedereen welkom.

Het lijkt wel of door het koude weer er slechts weinig activiteiten
georganiseerd worden. Toch een aanrader. De schaakclub Melsele
organiseert elke zondag van 10 tot 12.30 uur in de zaal van de Sabbot
een schaakmoment. Info 03 775 06 35

Gemeente zoekt vrijwilligers voor
infopunt Liefkenshoek
Sinds 15 september 2007 kan iedereen gratis een bezoek brengen aan een
boeiend bezoekerscentrum in fort Liefkenshoek. De verrassende opstelling
in vier lokalen stelt de eeuwenlange strijd van de mens tegen het water centraal. Als rode draad in deze ontwikkelingen loopt de intrigerende rol van het
fort Liefkenshoek. Naast een bezoekerscentrum rustte het gemeentebestuur
het domein ook uit met een professioneel toeristisch infopunt. Het bezoekerscentrum trok sinds de opening meer dan 7 500 bezoekers.
Voor de bemanning van het infopunt is de toeristische dienst van Beveren
nu op zoek naar vrijwilligers. Om alle bezoekers te verwelkomen en meer
informatie te geven in het infopunt deed de gemeentelijke dienst toerisme
tot op heden beroep op interim-personeel. Stilaan groeide het idee om ook
een kring Vrienden van het fort op te richten. Deze groep vrijwilligers zal
mee ingeschakeld worden om de bemanning van het onthaalgebouw te
garanderen en om alle bezoekers wegwijs te maken. Bovendien zullen de
vrijwilligers de klankbordgroep vormen waaraan het gemeentebestuur de
verdere plannen met de site kan aftoetsen.
Het fort Liefkenshoek en het bezoekerscentrum zijn open voor bezoek:
van Pasen tot 31 oktober: van woensdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur
van 1 november tot Pasen: op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.
Het eerste weekend en de laatste twee weekends van het jaar is het fort gesloten.
Bent u geïnteresseerd om – al is het maar enkele keren per jaar – het infopunt
op fort Liefkenshoek te bemannen? Geef dan zeker een seintje aan de dienst
toerisme op tel. 03 750 15 80 of e-mail toerisme@beveren.be.
Wat biedt het gemeentebestuur u?
Een boeiende invulling van uw vrije tijd op een prachtige locatie
Een korte opleiding over de geschiedenis zowel als de praktische aspecten
van het fort, het bezoekerscentrum, het infopunt en de omgeving
Een forfaitaire vergoeding van 29,05 euro per dagdeel
(van 13 tot 17 uur in de winterperiode – van 10 tot 14 uur of van 14 tot 18
uur in de zomerperiode)
Hierbij dient wel vermeld dat een vrijwilliger gedurende één kalenderjaar in
totaal niet meer dan 1162,82 euro mag ontvangen aan forfaitaire vrijwilligersvergoedingen.
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
WA

OkraAcademie - Voordracht

ONTBIJTACTIE TEN VOORDELE VAN HET
COMITE BEVEREN-ROEMENIE-SUCEAVA.

Geloven achter tralies

Net zoals de vorige jaren organiseert het comité Beveren-RoemeniëSuceava een ontbijtactie ten voordele van de projecten die momenteel
ondersteund worden. Zo is dit steuncomité bezig met de bouw van een
sporthal en diverse pedagogische projecten van de school Fratautii-Noi in
het noordoosten van Roemenië.

De aalmoezenier van de gevangenis van Dendermonde brengt een heel
persoonlijke getuigenis over zijn werk.
vrijdag 6 februari
Okra-leden: 4 euro, niet leden: 6
14 uur tot 16.30 uur
euro (koffie of frisdrank inbegrepolyzaal CC Ter Vesten
pen)
GD

Men kan een ontbijtpakket bestellen dat afgehaald kan worden aan de
democratische prijs van 7 euro in het huis Anna Piers, Vrasenestraat te
Beveren. Dit tussen 8 en 12 uur. Voor één euro meer wordt het zelfs tussen 8 en 10 uur bij U thuis gebracht.
Dit alles gaat door op zondag 15 februari.
Bestellen (graag voor 9 februari) bij de leden van het comité. De Brownestraat 30 – Achterhoek 6 – Meerminnendam 7 of Leurshoek 67/2.
Telefonisch kan men terecht op één van de nummers : 03 755 10 05 - 03
775 95 33 of 03 755 93 97.

E.H. Guido Van Hoye

Bekkeneel o. (-en) hersenpan
Bekkeneel betekent in de eerste plaats hersenpan, maar ook wel doodshoofd. Het woord ontstond aan het begin van de 14de eeuw als beckineel,
beckeneel, toen hersenpan ‘een metalen kapje ter bescherming van de
schedel’ was, kortom een soort helm. Het is een afleiding van bekken
(kom) dat een eeuw vroeger al opdook en het gaat terug op het Latijnse
bacca (baccinus, baccinum). Dit verdwenen woord betekent dus letterlijk ‘de kom rond de hersenen’.
Maja
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BURGERLIJKE STAND

Een prachtig gedicht om op een
koude winteravond te lezen, van
Marc Tritsmans, uit “Gedichten
1997” uitgegeven bij Davidsfonds /
Clauwaert.
Van op afstand
In het duister achter in de tuin
amper dertig meter van hem vandaan.
De gordijnen nog open, alle lichten
aan. Alsof zonet iets levend werd.
Gevangen onder het dekglas van een
microscoop: zo argeloos laat kroost
zich van op afstand door onzichtbare
vader bekijken. Zo lang als ik kan

ben ik er niet. Maar ooit zal ik me
heel precies herinneren hoe makkelijk
het was om zomaar op hen toe te
gaan, te lachen, te praten, hen aan te
raken.

Overlijdens
Hendrickx
Franciscus,
°1933, +12/12/2008
Van der Aa Augusta, °1921,
+13/12/2008
De
Cock
Marcel,
°1930,
+13/12/2008
Verhoeven
Georges,
°1931,
+13/12/2008
De
Bock
Robert,
°1927,
+14/12/2008
Selen
Gabriella,
°1920,
+14/12/2008
Braem
Lisette,
°1932,
+15/12/2008
Verté
Marleen,
°1947,
+17/12/2008
Joris Louisa, °1927, +18/12/2008

Een menselijke
begeleiding ...

Van Landeghem Jozef, °1937,
+26/08/2008
Van de Vijver Gerard, °1918,
+02/12/2008
Burm Julia, °1921, +03/12/2008
Verhelst Willy, °1946, +04/12/2008
Van
Bogaert
Jozef,
°1941,
+06/12/2008
Djemali
Bajram,
°11/12/2008+12/12/2008
Costermans
Arlette,
°1955,
+12/12/2008
Smits Maria, °1926, +16/12/2008
Van
Mol
Marcel,
°1944,
+21/12/2008
Steenssens
Albert,
°1934,
+23/12/2008
De Groote Gerard, °1937,
+24/12/2008
Robbrecht
Simonne,
°1931,
+24/12/2008
Thuy
Ermelinde,
°1929,
+25/12/2008
Engels
Regina,
°1912,
+25/12/2008
Moenssens
Rita,
°1953,
+26/12/2008
Oellibrandt
Maria,
°1916,
+29/12/2008
De
Maeyer
Maria,
°1928,
+02/01/2009
Boen Emiel, °1934, +02/01/2009
Picavet
Ivonna,
°1924,
+02/01/2009
Berens
Marcel,
°1936,
+04/01/2009
Wagemans
Victor,
°1931,
+04/01/2009
Van Ooteghem Godelieva, °1917,
+05/01/2009
De Schepper Paula, °1923,
+05/01/2009
Verbist Joris, °1924, +05/01/2009

ROUWCENTRUM
DE
ROUWCENTRUM
ROUWCENTRUM
BLAUWE
ROUWCENTRUM
POORT
ROUWCENTRUM

ROUWCENTRUM

Tel. :
775.71.50
WASE BEGRAFENISSEN bvba
en de kans om
WAARDIG afscheid
te nemen van uw
dierbare overledene

Stationstraat 32 - Beveren
rechtover de boerenmarkt
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Huwelijken

waren dan de laatsten voor 2008, wij
wensen hen allemaal veel gelukkige
huwelijksjaren!

Van Moer Philippe en
Putteman Birgit trouwden op 20 december en
wonen in de Fabriekstraat 50 te Kallo.
Op de Grote Baan 301 in Beveren
wonen Martin Christophe en De
Cleen Stefanie en die zijn sinds 20
december man en vrouw.
En ook in Kallo, Melkaderlaan 123,
wonen het echtpaar Brands Gino en
De Wilde Tania die op 20 december
getrouwd zijn.
Op 27 december trouwden Herman
Melis en Anne-Marie Beirnaert uit
de Grote Baan 234 bus 2. En dat

Geboorten

In de Seringenstraat
37 wonen Gert Kluskens en Veerle
Camps en die kregen
een zoon, Jaro
genaamd. Die échte Beverenaar
werd geboren op 14/12/2008.

KAV-geboortenieuws
° Toon Janssens, kleinzoon van
kernlid Raymonda De Smedt.

Socrates

Rijkdom is als zeewater, hoe meer je ervan drinkt,
hoe meer dorst je krijgt.

(Schopenhauer)

Kruiswoordraadsel 332

Horizontaal

1

2

3

1. Wezenlijk - ken- 1
teken
2. Soort schaatsen - 2
3
vijandelijke inval
4
3. Winterkledij rivier in Frankrijk - 5
Italiaanse titel
6
4. Voorname 7
reeks gebeden
8
5. Dwarshout voegwoord - voor - 9
vogelverblijf
10
6. Beker - stilte ! 11
god v.d. liefde
7. Overal - concen- 12
13
traat - afstand
8. Carnavalstad 14
politieke partij - wet 15
gebaseerd op de
Koran
9. Vraaggesprek - een beetje
10. Oorspronkelijk - niet (dial.) voor de 7 de maal in Beveren
11. Stamvader - vaartuig
v.d.stamvader - kleurstof
12. Vochtblaasje - erfelijke verandering – Arabisch kalif
13. Drietenige luiaard - snijwerktuig
- knoflook (Fr.) - wonde
14. Russisch staatsman - uitroep cotangens (symb.)
15. Voel - voorhof - lichaamsdeel

4

5 6

8

9 10 11 12 13 14 15

ge groei
10. Vat om boter te maken gewicht - as
11. Node - spade - symb.voor
koper
12. Chinese maat - Verenigde naties
- en andere - maan van Jupiter resultaat v.e. optelling
13. Waterzucht - gewaagd
14. Voornaamwoord - prikkelend
15. Niet proper - grondstof
willy de rop

Verticaal:

1. Tussen verschillende volkeren
en naties
2. Gewoon - nieuw bekeerde
3. Kledingstuk - afbeelding - symb.
voor natrium
4. Zuivere - oosterse deegwaar verkeerd
5. Plots - versiersel
6. Niet noemen - overdreven klein organisme
7. Muzieknoot - ter plaatse - kijkt
af - onder andere
8. Belangstelling - mestvocht
9. Eerste vrouw - munt - we - weli-

7

Oplossing kruiswoordraadsel 331
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
K A N G O E R O E
A S P I C

2

R

3

U R

4

I

D E E E

N

A L

5

S

E R E N

E

M U L

6

R

E S S

E N

7

A

N K

R O U T E

8

K G

U K

9

E

N O

A

E N
I

R

A K

N E

V S

A

A A M

A L

P U

10 T O P D A G
N I E L
11

I

R E

I

T

N

J

A S

A
12 O D E
A
13 U W

S B E S T

14 D
15 E

R T

E S S E
T

I

E K

T O T O

K R A M P E N

I

A

C
P O

A T T E N
L E E N
S M A

L

S T E L

P

N

E T
C R Y

J

E

A

N R S

T

T A S T E N
O N S

C O X

O N T R O U W

No

Groot Beverse zwemclub

oi

t

Deel 2

Th
u

is

En er waren ook donkere dagen in de
clubgeschiedenis: de splitsing in tweeën op 9 januari 1978, waarbij De
Bevers zich afscheidden van de oorspronkelijke Beverse Zwemclub.
Gelukkig kon die breuk op 30 september 1985 terug gelijmd worden. Rudy
Westra (toen nog bij De Bevers) was
de stuwende kracht achter de fusiegesprekken en hij werd ook de voorzitter
van de Groot Beverse Zwemclub, de
GBZ, zoals ze sindsdien heet. Daar
zijn in 1987 ook nog de Kieldrechtse
Flippers bij gekomen.

Ondervoorzitter Jozef D’Hooghe
ontvangt in 1990 de wisselbeker
Ulrich Van Osselaer, genoemd
naar een in Zwitserland
verongelukte jonge zwemmer, na
een overwinning van GBZ.
31 oktober 1998 was ook een zwarte
dag: toen overleed geheel onverwacht
Jozef D’Hooghe, de enthousiaste en
zeer actieve ondervoorzitter van de
club. De wisselbeker die verbonden is
aan de reeds genoemde Open Water
Zwemwedstrijd kreeg na zijn dood
dan ook zijn naam.
Van dat moment af groeiden er ook
spanningen in de club. Dat werden
wrijvingen, want sommigen wilden
de zwemwerking alleen nog met de
supertalenten voortzetten en de
zwemschool en het recreatief zwemmen aan de kant laten.

Bij de viering van het 25-jarig bestaan van de club werden alle leden op de gevoelige plaat vastgelegd.
Maar ook na die overdracht werkte
Secretaris voor eventjes…
De twee dames die toen de job van
Een bijzonder iemand in de club hij nog een tijd mee aan het samen- Willy Weyn overnamen, zijn Liesbet
was Willy Weyn, die in de tweede stellen van het tweemaandelijkse tijd- Op ‘t Eynde als secretaris en Jessie
schrift van de club, samen met Guido
helft van de 80’er jaren door Jozef
De Bruyn-Vrijdaghs als penningD’Hooghe gevraagd werd om een De Rijcke, de echtgenoot van voor- meester. Sportsecretaris is Liesbeth
handje toe te steken in de club. Hij zitster Lea Maes..
Rombouts-Gillis en het oudercomité
nam een deel van Jozefs omvangrijis toevertrouwd aan Maria Cap-Gillis.
ke taak als secretaris over. Willy was Toen voorzitter Rudy Westra in Bestuursleden zijn Paul De Prekel,
toen gepensioneerd als militair en 2000 na een erg verdienstelijk voor- Luc Buys en Ronny Heirbaut.
58 jaar. Jozef stelde hem een over- zitterschap afscheid nam, werd hij
gangsperiode voor, tot men een jon- opgevolgd door Lea De Rijckegere secretaris had gevonden. Voor Maes, zelf een onovertroffen waterMet dank aan Lea Maes, Agnes
een periode van 6 maanden, luidde rat en lid en trainster in de club van
Van Duyse en Willy Weyn.
de afspraak. Het werd bijna 14 jaar!
RP
bij de oprichting.
Toen de clubleiding na enige
tijd zag dat haar secretariaat in
goede handen was, liet notaris
Joost Vercouteren, die te veel
ambtelijke bezigheden kreeg,
hem meteen ook maar de boekhouding over. Willy was ook de
man die de sponsors aanzocht
om de broodnodige financiële
steun bij mekaar te halen.
Officieel heeft Willy in het voorjaar van 2000 afscheid genomen
van zijn taak als secretaris-penningmeester van de club. Hij werd
opgevolgd door twee dames.
Twee bepalende figuren in de
Willy Weyn krijgt zijn afscheidscadeau
In 2000 nam
club: ondervoorzitter Jozef
in 2000 uit handen van zijn opvolgster
Rudy Westra
D’Hooghe (schielijk overleden in
Jessie De Bruyn-Vrijdaghs en van
afscheid van het
1998)
en
trainer
Jozef
Smet
(verAgnes Van Duyse, de weduwe van
voorzitterschap
ongelukt tijdens een bergtocht in
en werd hij
de betreurde ondervoorzitter Jozef
2005), hier op het wedstrijdseopgevolgd
D’Hooghe.
cretariaat
samen aan het werk.
door Lea De
Rijcke-Maes.
Rudy krijgt
een afscheidsgeschenk uit
handen van zijn
opvolgster.
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Mijmeringen

We kregen van mevr. Yvonne Van de Straete, woonachtig residentie Molenberg, een aantal schrijfselen, die we graag aan onze lezers aanbieden.
Ik ben geboren op 27-7-1932. De getallen 27 en 7 zullen heel mijn verdere
leven een belangrijke rol spelen. Ze blijven me geluk brengen.
Ik was een gelukkig en blij kind. Ik was alleen, zussen of broers had ik niet. Ik
voelde dat niet aan als een gemis. Mijn lieve poes Prutske en mijn poppenmiekes waren vaak de speelkameraadjes, die mijn fantasiewereld rijk maakten. Ik
had een speelveranda en voelde me daar de koning te rijk.
De straat was toen nog een veilig oord. Wat een leut beleefden we samen met
buurtkinderen, terwijl de ouders ondereen de laatste berichten uitwisselden.
Men wist de kleine probleempjes van elkaar, je liet hen in je leven binnenkijken,
maar zonder opdringerigheid. Het waren zalige tijden, waar ik nog dikwijls aan
terugdenk.
De oorlog werd de spelbreker. We woonden op de militaire basis in Wilrijk, wij
zagen in ’t geniep de Duitse troepen binnenmarcheren. Ik had nog nauwelijks
het besef van zo een ingrijpend gebeuren.
Later stond ik ook uren achtereen in de rij voor voedingswaren. Bijwijlen mochten we ’s avonds niet buiten, de ramen moesten goed verduisterd worden. Voor
ons, was het de periode van de vliegende bommen, die ons het meest geraakt
heeft. We leefden in een kleine kelder, een schap tegen de muur met steriliseerbokalen. Of het daar veilig was, durf ik te betwijfelen. Vermits we die tijd veel naar
de cinema gingen. Mijn moeder zei: “Je kan evengoed in ’t plezier sterven”.
Gelukkig bleef ons huisgezin gespaard. Het Rode Kruis haalde de kinderen weg
uit de gevaarlijke gebieden ten tijde van de vliegende bommen.
Een autobus reed ons richting Wallonië. Voor het gemeentehuis in Mons werden we afgezet, veel vrouwen stonden ons daar op te wachten. Eens binnen,
zocht ieder zich een kind uit, zo simpel ging dat. Vreemd, maar wel avontuurlijk en wenen kwam er niet aan te pas. Ik kwam terecht in Bracquegnies, een
klein mijnwerkersdorpje, waar je als je omhoog keek de koolwagonnetjes voorbij zag glijden.
Het gezin waar ik terechtkwam, bestond uit de grootouders, de dochter (haar
man was in Duitsland te werk gesteld) en een zoon, iets jonger dan ikzelf. Ik
sprak een mondje Frans en leerde gauw wat typische zinnen in het Waalse
dialect. Tot amusement van ieder.
Yvonne (wordt vervolgd)

Melsele leeft

De winterstop heeft onze redacteurs blijkbaar goed gedaan, want in ons
eerste nummer van het jaar moest een en ander de wachtkamer in als
gevolg van plaatsgebrek. De kerstmarkt van Melsele was een succes en
het buitengebeuren werd opgewarmd door het gemengd koor Resolut.
Vandaar alsnog deze foto.

Gebroeders nv

Fax (03) 755.05.24
Vesten 57-59 - 9120 Beveren

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

Fax (03) 575 08 55
St Stevensweg 3 - 9120 Kallo
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Kerkwegel in Vrasene
Wie er regelmatig te voet of met de fiets op uittrekt, weet dat er steeds
meer aandacht is voor de zogenaamde trage wegen, d.w.z. wegels. Ze
duiken op in nieuwe verkavelingen en sluiten aan op het net van kerkwegels die steeds minder worden gebruikt om de kerk te bereiken.
Een werkgroep bestaande uit schepen Van Roeyen, een afgevaardigde
van de groendienst en vrijwilligers inventariseert de bestaande landelijke
wegels met de bedoeling ze opnieuw open te stellen. Wie een actieve rol
wil spelen bij deze inventarisatie kan zich kandidaat stellen bij Sarah Roggeman (03 775 28 51 / groendienst)

Parkconcerten 2009

Het wordt stilaan een traditie want ook in 2009 zullen de Beverse muziekkorpsen het beste van zich laten horen op de zogenaamde parkconcerten.
Nieuw is de splitsing van de locatie: op een zondag in mei, juni en september zal het park van Cortewalle als achtergrond dienen, tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt gespeeld op het terras van Ter Vesten.
GD

De Wetenschapper

Niks zo gezellig als een gure winteravond bij het
haardvuur. Maar hoe schadelijk is de rook van een
houtkachel?
De samenstelling van de rook die uit de schoorsteen komt
hangt sterk af van de omstandigheden. Hoe vollediger de
verbranding hoe minder schadelijke stoffen in de lucht
wordt geworpen. Ideaal zijn een hoge verbrandingstemperatuur en veel luchttoevoer. Welke stoffen komen zoal vrij
bij de verbranding van hout? De rookgassen bestaan voornamelijk uit koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden, zwaveldioxide (SO2) en fijne
asdeeltjes. Wanneer gestookt wordt bij een te lage temperatuur en zuurstoftekort ontstaan ook nog koolstofmonoxide, methaan en koolwaterstoffen. Deze
laatste groep bevat de kankerverwekkende PAK’s (PolyAromatische Koolwaterstoffen) en dioxines. Daarenboven kunnen roetdeeltjes diep in de longen
doordringen.
Vochtig hout verbranden is uit den boze: het brandt moeilijker, geeft minder
warmte af en de uitstoot van schadelijke stoffen is hoger. Het spreekt vanzelf
dat geschilderd hout en spaanplaat als brandstof ongeschikt zijn.
Hoe weet je of je goed stookt? De kleur van de rook verraadt veel. Hij moet
kleurloos of wit zijn, een grijze of zwarte rook geeft aan dat er iets schort. Als
het daarenboven windstil of mistig weer is, slaan de schadelijke stoffen in de
onmiddellijke omgeving neer.
WA

Kantoor
M. Bosman BVBA

De Rycke
Centrale Beveren
(03) 750.99.20

Nieuws van de cultuurraad
‘Trage wegen’ in Groot-Beveren

Bank & Verzekeringen
Ciamberlanidreef 2
9120 Beveren
Tel. 03/775 29 01 • Fax 03/775 32 60

Grote Markt 4
9120 Beveren
Tel. 03/775 20 34
Fax 03/755 58 71

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT
Gele ditjes,

blauwe datjes.

* Als vervanging van de afgelaste competitiematch tegen OH Leuven speelde
Beveren in Vlissingen een oefenwedstrijd tegen de Nederlandse eerste klasser
FORTUNA SITTARD. De wedstrijd had plaats op het kunstterrein van SV
Walcheren. Na twee late buitenspelgoals won Sittard de wedstrijd met 2-0 (goals
van Brian Linssen en Jesse Mayele). Beveren startte met volgende elf : Bram De
Bruyn, Kristof Lardenoit, Yannick Aerts, Jeffrey Rentmeister, Sadio Ba, Wesley
Van Belle, Nathan D'Haemers, BOB COUSIN, GUILERMO TAMBUSSI,
Gertjan Martens, Sidy Ceesay. In de tweede helft kwamen ook nog Yves Kabwe-Kazadi, Chakir Lmaknafi, Jordy Cathoir, Gianni De Keersmaeker en Yannick Salem in actie. Bij Fortuna bleef onze ex-doelman DAVID MEUL aan de
kant. In competitie is David vaste titularis. Sittard begon slecht aan de competitie maar is na de 9 op 9 in de laatste drie matchen leider in het vierde periodekampioenschap. Tegen Beveren werd gestart met de 22-jarige Belgische keeper
Tom Grootaers(ex-Patro Eisden en Veldwezelt). Kapitein is de Serviër Zarko
Grabovac (vroeger nog actief bij Top Oss, Ronse, Geldrop en Blackpool). Verder nog twee Duitsers in de basis(Nico Vanek en Jurgen Heinrichs, respectievelijk opgeleid bij Borussia Monchelgladbach en Fc Koln), een Serviër met Zwitserse nationaliteit(Samir Kozarac, ex-Grashoppers, Winterthur, Sankt Gallen,
Kriens en Wohlen). In de spits stond de Congolees Cedric Olondo, ex-Standard,
Seraing, Ronse en Heusden-Zolder. Verder nog de Nederlanders Gino Facenna, Rick Geenen, Ramon Voorn, Ruud Boymans, Danny Schreurs, Romara
Regalis, Brian Linssen en Jesse" Mayele.
* Het was voor de tweede maal dat Beveren en Sittard tegen over elkaar stonden.
In het seizoen 96-97, in de voorbereiding, werd het 1-1 op de Freethiel.
GUNTHER STERCKX scoorde toen. Bij Fortuna toen getraind door Pim
Verbeeck heel wat bekende namen. ROBERT ROEST, ex-Beveren en MARTIN VAN OPHUIZEN, die later naar Beveren zou komen stonden in de verdediging. Verder FERNANDO RICKSEN die later naar AZ vertrok en voor 15
miljoen euro aan Glasgow Rangers werd verkocht (en nu bij Zenith St-Petersburg actief is) en 12x Nederlands internationaal werd. Twee andere spelers van
het toenmalige Fortuna speelden later nog in Japan(Regilio Simons en Arno Van
Zwam). Beveren testte een beloftevolle spits in die match, de Tsjech MARTIN
GUZIK. De toen 22-jarige spits had er met Sigma Olomouc al 7 EC-matchen
opzitten (tegen o.a. Craiova, Fenerbache, Juventus en in de kwartfinales Real
Madrid) en speelde een goede match tegen Sittard maar bleek te sukkelen met
een zware blessure zodat er van een transfer niks in huis kwam. Later belandde
hij in Duitsland (bij Bocholt, Ulm, Uerdingen, Alemania Aachen en Oldenburg)
en Zwitserland(Baden, Fc Zurich, Schaffhausen, Chiasso) om uiteindelijk terug
in eigen land te belanden waar hij nu nog speelt bij Kromeriz.
* Om Olguin te vervangen in de spits worden er geregeld aanvallers getest.
Karim Rouni speelde een paar goede matchen met de beloften maar tekende
onlangs bij de Marokkaanse eerste klasser Olympique Club de Safi. Guillermo Tambussi maakte een hattrick op Brussels maar is niet het type dat Beveren zoekt. Nu is er een Bosnische spits op proef (met een dubbele nationaliteit, hij is ook Serviër), ZORAN KOKOT. De 23-jarige spits maakte in de
heenronde 8 goals voor SLAVIA SARAJEVO (dat tweede staat in de competitie en ook nog in de halve finales van de beker zit). Kokot speelde steeds
voor Sarajevo op uitzondering van een half seizoen toen hij uitkwam voor
de Canadese landskampioen SERBIAN WHITE EAGLES uit Toronto.

MARNIK BOGAERTS maakt de
1000ste eerste klassegoal

(aflevering 147 van de Beverse voetbalgeschiedenis).
Op de 20ste speeldag van het seizoen 19921993 maakte Marnik Bogaerts de DUIZENDSTE goal voor KSK Beveren in
eerste klasse. Beveren won toen met 1-4 op
het veld van Cercle Brugge en Bogaerts
scoorde een hattrick, de vierde goal kwam
van Yves Soudan. Die gebeurtenis werd
gepast gevierd. PATRICK VAN DUYSE
die toen nog een trofeeënwinkel had in de
Kasteeldreef schonk een metershoge trofee
aan de club als herdenking voor die duizend
eerste klassegoals. Het was JEAN JANSSENS, ooit auteur van de allereerste Beverse
goal in september 1967 op Sint-Truiden die
Marnik Bogaerts en Jean
de trofee mocht overhandigen aan Marnik
Janssens vieren 1000 eerste Bogaerts. De Supportersfederatie overhanklassegoals.
digde bovendien aan iedere kernspeler een
aandenken aan deze historische dag.
Marnik Bogaerts scoorde dat seizoen 6X voor Beveren, hij speelde 5 seizoenen voor de club (138 eerste klassewedstrijden). In 1991 haalde Beveren hem
weg bij tweede klasser Lommel. In zijn eerste seizoen op de Freethiel groeide
hij uit tot één van de revelaties in eerste klasse. Toen Beveren in 1996 degradeerde verliet hij de club voor een andere tweede klasser Geel. Later speelde
hij nog voor Dilsen, Overpelt en Heppen en zelfs nu, op zijn 41ste is hij nog
aan de slag bij derde provincialer As, de ploeg van zijn woonplaats. Hij is
gehuwd met de dochter van één der meest fervente Beverensupporters uit
Steendorp.
Beveren werd 8ste dat seizoen, speelde tot de 31ste speeldag mee voor een
Uefacup-ticket (toen verloor het met 0-1 van Lommel dat zich door die zege
nog kon redden ten nadele van Lokeren en Boom). In de Belgische Beker werden de kwartfinales gehaald en daarin werd onverdiend verloren op Charleroi.
In dat seizoen was er een vierdaagse winterstage in Wenduine en speelde Beveren vriendschappelijk tegen het Duitse Schweinfurt, getraind door ex-spits
ERWIN ALBERT die met zijn ploeg 4 dagen in Motel Beveren verbleef en de
accomodaties van de Freethiel mocht gebruiken voor zijn trainingen. Later dat
seizoen kwam het Japanse SAN FRECCE HIROSHIMA getraind door de
Engelsman Stuart Baxter nog spelen op Beveren.
Dat seizoen werd de club ook genoemd in de “zwart geld-affaire van Raoul
Stuyck”, debuteerde JM Pfaff als trainer bij Zottegem, gingen GERRY
POPPE (naar het Schotse Dundee) en DIRK THOELEN(ook al naar het
Schotse Motherwell) testen in het buitenland en was de voorzitter van de
Beverse Supportersfederatie PATRICK VAN WESEMAEL te gast in de
toen populaire TV-show van Luk Appermont.
RB

* Onze jonge spits uit de B-kern CEDRIC BUSSCHAERTS speelt sinds begin
januari bij derde klasser Rc Gent-Zeehaven. Hij debuteerde op 3 januari in een
oefenduel tegen tweede klasser Deinze, eindstand 0-0. Bij Deinze debuteerde
onze ex-speler Medhin Makloufi en speelde BOB COUSIN zijn allerlaatste
match voor de oranje-zwarten vooraleer naar de Freethiel te komen.
RB

*

sPORT MET KLEINE s
WAAROM ZE IN BRUSSEL KSK BEVEREN
NIET VERNOEMEN
In de quiz ‘De Slimste Mens’ van 8 januari j.l. werden 5 opvallende gegevens gevraagd over Emilio Ferrera, de man die zijn trainersloopbaan in
eerste klasse begon met twee seizoenen bij Beveren. De antwoorden
waren o.a. voetbalsport, trainer en Club Brugge. Iemand antwoordde
RWDM maar quizmaster Eric Van Looy maakte dat up-to-date door te
zeggen dat dat eigenlijk hetzelfde is als Brussels. En je zou verwacht hebben dat KSK Beveren het geheel ging aanvullen, maar nee, het feit dat
Emilio ook nog een broer heeft was veel belangrijker!
RP

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
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Geamuseerde ergernis
Onzorgvuldige schrijfwijze van samenstellingen hebben al vaak tot geamuseerde ergernis geleid.
Vooral de voedingssector doet het goed met dag verse eieren, tamme
konijnen bouten, culinair wild arrangement, droge worstbouillon,
brood met een gunstig effect op de dikke darmfunctie. Waaraan denk je
als je op het venster van een winkel die televisies verkoopt, staat te lezen
dat daar een Platte Beeldscherm Specialist woont? Kan je die man dan
door de gleuf van een brievenbus schuiven? Nog andere bijzonder rare
beroepen zijn: gevaarlijke stoffencoördinator, een tweedehands autohandelaar, een halve finalejurylid en een goede doelenfraudeur. In
Zaventem zijn blinde geleidehonden gesignaleerd en iemand was trots op
zijn zwembad met water glijbaan.
RP

Een andere kijk op: de kerk.
Het is geen geheim dat onze Frans al eens in de kerk durft binnenwippen.
Bijna nooit om de misviering bij te wonen, meer om rustig alleen te zijn met
zijn gedachten, een kaarsje te branden, al dan niet met de bijkomende vraag
aan de betreffende heilige om één of ander voor hem te regelen of gewoon,
om te ontspannen in het huis van God.
Nu hij een tijdje thuis zit doet de gelegenheid zich natuurlijk meer voor dan
tijdens een drukke werkperiode en zo kan men ons Franske al eens meer
tegenkomen in zijn parochiekerk. Het gebeurt dan dat hij geniet van de stilte,
of van de prachtige muziek als er op het orgel geoefend wordt of één enkele
keer zelfs als het koor aan het repeteren is.
Kerkmuziek en religieuze gezangen zijn van alle tijden, vroeger werd er
gezongen in Latijn, nu steeds meer in het Nederlands, maar telkens gaat er
van die muziek dezelfde rust uit, en toch kan het anders, moderner…
Dat moeten ze in Haasdonk toch gedacht hebben want wie schets onze
Frans zijn verbazing toen hij vandaag in de kerk kwam en er heel zachtjes
ontspannende muziek uit de luidsprekers klonk? U kent dat wel, “Zen” noemen ze dat geloof ik, er is zelfs een tv kanaal op de digitale televisie dat
anders niets uitzendt dan Zen muziek en beelden van woeste kusten, zacht
klaterende watervalletjes en meer van die rustgevende beelden en geluiden.
Vandaag genoot ons Franske in de kerk dus van “Zen” en het werkte écht
hoor. Panfluit en pianomuziek vulden zacht de ruimte en hij werd er helemaal door betoverd. Zelfs bidden lukte en nadat hij helemaal “Zen” was en
uit zijn portefeuille geld voor een kaarsje genomen had, stak hij het in het
daarvoor voorziene bakje onderaan het kruis. Deze keer echter zonder een
kaarsje aan te steken.
“Hier jong,” zei hij, “das voor de muziek!
F&G

Wist je bakker…

dat je op zondagmorgen niet overal terecht kan bij de
‘warme’ bakker?
Je hebt het in het buitenland vast al ondervonden, maar ook in
België in al dan niet afgelegen dorpen. Nochtans telde België in
2004 bijna 5500 bakkerijen (waarvan meer dan de helft in Vlaanderen), wat gemiddeld neerkomt op één bakker voor een kleine 2000 inwoners.
Even ontstond commotie toen Europa liet uitschijnen dat warme bakkers
ook onder de zondagssluiting dienden te vallen. Voor de Vlaming een kleine
nachtmerrie. We hebben er op zondagochtend zelfs lange rijen voor over om
aan zalig ruikende knapperige pistolets en lekkere koffiekoeken te geraken.

B O UWWERKE N

IN MEMORIAM
Op 11 januari .overleed in het klooster in de
Cretenborghlaan te Beveren Zuster Gudula,
geboren Margriet Waegeman. Ze werd geboren in Grembergen op 22 november 1925 in
een landbouwersgezin met 7 kinderen. Ze
deed haar kloostergeloften op 5 mei 1946 en
trad in bij de zusters van Vincentius à Paulo te
Beveren. Jaren gaf ze les in de derde graad
van de Sint Annaschool te Beveren waar ze
bekend was als ‘streng maar rechtvaardig’.
Eveneens was ze zeer bekommerd om het bestaan van de kloostergemeenschap. Tijdens het schoolverlof en op haar vrije momenten kon
men haar vinden in de was- en strijkplaats. Zuster Gudula hield van het
leven, maar vooral van een glas rode wijn of een goede trappist.
Georges De Cauwer uit de Hoge Wegel in Haasdonk is thuis in zijn woning overleden op 8
januari. Hij was in Beveren geboren op
15/01/1939 en huwde met Godelieve Bracke.
Samen hadden ze twee kinderen: Christ’l en
Tim. Georges was tijdens zijn beroepsleven
monteerder, paswerker en later onderhoudsman
op General Motors en daarnaast stak hij bij
familie en vrienden graag een handje toe. Hij
was lid van Ziekenzorg, de KWB en als bloemenliefhebber ook van Volkstuinen.
De uitvaartdienst en de verassing hadden plaats op de dag dat hij 70 jaar
zou geworden zijn.
De Beverse klok betuigt familie en vrienden van de oveledene haar
diep medeleven.
PS Lezers en andere geïntresseerden kunnen voor onze rubriek “In
memoriam” een overlijdensbericht en een foto van hun familielid aan
onze redactie bezorgen.
JB & RP

CURSUS JUNIOR HELPER

Heb je het altijd al tot eerstehulpexpert willen schoppen?
Van schaafwonden tot breuken, over brandwonden en vergiftigingen, zelfs
hartinfarcten en reanimatie.
Deze cursus is op maat voor jongeren van 13 tot en met 15 jaar.
Deze cursus vindt plaats op 31/01, 01/02, 08/02, 14/02 en 15/02.
Telkens van 9.00u tot 16.30u.
Meer info bij Stephen Van Wiele, tel: 0472 43 82 12 of via e-mail
jeugd@beveren.rodekruis.be
De cursus zal doorgaan in het Rode Kruisgebouw, Gravendreef 1a te Beveren.

Poldertochten op maat

Gids Paul Bauwens gaat in zijn thuishaven Prosperpolder voor een nieuw initiatief met name ‘de Poldertochten’. Hiermee wil hij aantonen dat de polder nog
leeft. Het wordt een tocht op maat met ingrediënten naar keuze, een geschiedenisles met een culinaire après. De tochten verlopen, naar keuze op diverse wijzen. Te voet, per fiets, per tractor met kar, met een oude Landrover stijl Daktari,
te paard of met de boot. Alles wordt op maat van de groep gemaakt.
Meer informatie op de website www.poldertochten.com of 0475/25.13.56.
WA

VERHULST

9120

BEVEREN

MAES bvba

nieuwbouw - verbouwingen - herstellingen

50 jaar ervaring in de sector
Kontakteer ons als u snel en degelijk wilt geholpen worden
Kasteeldreef 164 • Tel. 03-775 80 47 • Fax 03-755 21 79

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

Mispellaan 24

-

9120 Melsele

tel.: 03/750 24 00
fax: 03/755 49 50
woningen - appartementen - verbouwingen
eigen projecten
openbare werken

www.maesbouw.be
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Sheila van Doel 5
In de vorige aflevering had Sheila het over de
tragische brand die Doel 5 volledig in de as legde.
Vandaag krijgen we niet het vervolg, maar een
intermezzo over de Scheldewijdingsfeesten.
Als de fanfare Kunst en Vreugd buiten kwam,
kon je overal in het kleine dorp mee genieten.
Dat gebeurde bij de kermis, de jaarmarkt en uiteraard ook bij de Scheldewijdingsfeesten.
In al die jaren hebben de Scheldewijdingsfeesten heel wat gedaanteverwisselingen ondergaan, maar steeds werd er geprobeerd om er een echt
feest van te maken.
Toen Sheila nog een klein meisje was, liep ze mee in de stoet. “ Lopen
kon je het in feite niet noemen want samen met Steve Firlefijn, een jongen uit Doel die een jaartje ouder was als ik, zat ik in een vissersbootje
van de Schippersgilde van Doel. We waren verkleed als twee heel jonge
matrozen: wit pakje met een wit hoedje versierd met een donkerblauw
lintje. Steve en ik gooiden vanuit dat bootje gekookte krabbetjes en garnalen naar het publiek.
Als kind keek ik jaarlijks uit naar de feesten. Iedereen was mooi opgekleed
en vrolijk, de kermis stond in het dorp, er stonden leuke kraampjes of er
waren optredens, we kregen hier en daar een snoepcentje waarmee we
onmiddellijk naar de botsauto’s liepen om het te ruilen voor jetonnekes.”
Bij de viering van de dertigste verjaardag van de feesten trad Radio 2 op
als sponsor en kon de grote massa genieten van optredens van dertig
bekende artiesten. Sheila herinnert zich nog de Dinky Toys, Micha Marah,
Bart Kaël, Willy Sommers, Isabelle A. “ Dolle pret hoor, al die bekendheid in ons klein dorpje.”
De dag werd afgesloten met een grote fakkeltocht door het dorp, een
nachtwandeling die het jaarlijkse “o, zo plezante feest” afrondde.
“Ik ben es benieuwd wat er dit jaar gaat gebeuren want het is misschien
wel de laatste keer....”
(wordt vervolgd)
GD

De Nachtvlinders van Haasdonk kiezen
een nieuwe prins(es) carnaval 2009

Spreekwoordelijk

Waar komt de zegswijze de pijp aan Maarten geven vandaan? Het
betekent ‘sterven, het opgeven, het bijltje erbij neerleggen’. De herkomst van deze zegswijze is spijtig genoeg niet duidelijk. Zeker is dat de
uitdrukking al lange tijd voorkomt (sinds 1913).
Misschien heeft het te maken met het niet overleven van de maand
maart (‘maarten’), in die maand zouden namelijk veel oude mensen
sterven. Of met het feit dat maart de vastenmaand is, waarin vroeger
ook niet gerookt werd en men dus even de pijp moest afgeven. Andere
verklaringen houden verband met de blazers (‘pijpers’) die op een bruiloft hun muziekinstrument (‘pijp’) aan de dienstmeid (‘maarte’) gaven
om zelf ook mee te feesten.
Ten slotte zou ‘Maarten’ voor Maarten Luther kunnen staan. Pijp zou
dan een verbastering van pij zijn. Maarten Luther hing zijn (katholieke)
pij immers aan de wilgen en het is mogelijk dat je pij(p) aan Maarten
geven ging betekenen: ‘het katholieke geloof afzweren’, en later nog
algemener: ‘ergens mee stoppen’.
Maja

A-SPRAAK
Een Nederlander die zich Battus noemt verzint de raarste verhalen in de
gekste vormen. Hoe zeg je bijvoorbeeld alles met a-klanken?
Balthazar van Albada aanbad Barbara Kraakman, wacht lang af, maakt dan
‘n afspraak... Dàt slaat aan, want Barbara snàkt naar aanspraak. Daarna
gaat Balthazar vaak ‘s nachts laat naar Raamgracht 8, waar Barbara Balthazar wacht. Barbara (paraat, waakzaam) was braaf, (was althans maagd),
maar ach! haar hart was zacht van aard, was zwak... Balthazar gaat dan vlak
naast haar staan, raakt haar wang aan, haalt haar aan. Haar hart gaat van
tak-tak-tak, haar kracht zwakt af, dan...
Daarna gaat ‘t spaak, fataal: ramp na ramp, traan na traan, haat, argwaan,
ja wráák: Balthazar, na ‘t drama kwaad, dacht ‘barst maar’, lapt ‘t àl aan z’n
laars, gáát. Basta.

IJspret op het fort van Haasdonk.

Dit vindt voor de 36ste keer plaats op zaterdag 24 januari in het parochiehuis
en begint om 20.00 uur. De Kandidaten worden onderworpen aan een 3-tal
proeven , waaronder zang en voordracht.
Wim Van Herck is vorig jaar voor de 3e opeenvolgende keer verkozen tot
prins.
Hij krijgt dit jaar het statuut van “aspirant keizer”. Keizer is Kurt Steenssens.
Nieuwe kandidaten kunnen zich nog steeds aanmelden op het secretariaat
tot zaterdag 24 januari. Nieuw is dat de aanwezigen meekiezen voor de nieuwe prins of eventueel prinses. Iedereen kan stemmen. De stemmen tellen
mee voor 1/5 van de maximale punten.
WA (met dank aan Willy Blommaert)

Optiek

“Ijspret voor jong en oud”
Was de ijspiste op de Markt in Beveren gesloten, in Haasdonk bleef het
schaatsplezier nog een drietal weken verder duren.De 5 ha grote natte gracht
rond het fort was de voorbije vorstperiode bedekt met een veilige laag ijs. En
voor wie de weg naar het fort kon vinden kon de pret niet op!

Johan's Viscenter bvba
Ijzerhand 26 - 9120 BEVEREN
Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal - en schelpdieren.

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

Albert Panisstraat 172 - Beveren
Tel. 03/755 33 54
e-mail: optiek.thys@skynet.be
Gratis parking op Bijlstraat

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.
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WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

‘t klokzeel
STRAKS HEEFT
BEVEREN
DE WARANDE.

Van Filip Dalvinck kreeg ik een
Beverse Post uit 1967. Bij het vernieuwen van zijn ramen kwamen er
uit de sponningen verschillende
oude kranten te voorschijn. Tegenwoordig wordt zoiets met schuim
opgespoten maar vroeger stond
ook de isolerende kracht van gazettenpapier hoog in aanzien.
De kranten waren op bundeltjes
gevouwen en het papier is het stadium van het ‘geel worden’ al ruim
voorbij: het is nu bruin. Bruin van
vermoeidheid, van de isolerende
dienst die het aan de bewoners van
dat huis of hun voorgangers al 42
jaar gepresteerd heeft.
Die Beverse Post ligt hier voor mij
met links en rechts een boek erop
om de bladen enigszins plat en leesbaar te houden. En hoe krakkemikkig de krant er ook uitziet, ze komt
als geroepen om eens de vergelijking te maken met 2009, het jaar
van de plotse aangroei - een tsunami bijna - van het aanbod aan winkels in het centrum van Beveren.
We gaan het de komende maand
februari beleven bij de opening van
het commerciële deel van De
Warande, de stap van winkeldorp
naar winkelstad!

MET AANTREKKELIJKE DAMES.

Wat vooral opvalt is de stijl van
reclame maken. In deze 21e eeuw
wordt alles aangeprezen met liefst

Nem nou
De ene ziet goed met
blond haar en de andere ziet
beter met donkere kledij
dan met lichte. Dat zijn doodgewone manieren van spreken
in ons dialect. En dat terwijl
de meeste mensen eigenlijk
goed zien met aangepaste
kunstlenzen of een proper
gemaakte bril. Of ook als er
voldoende licht is
Wat is er dan mis mee? Eigenlijk ontbreken er slechts twee
kleine woordjes om het helemaal correct te maken. Mijn
jongste nicht ziet ER goed UIT
met haar kort geknipt haar en
nu heeft haar oudere zus dat
ook geprobeerd. Maar dat valt
tegen, zij zag er beter uit met
iets langer haar.			
RP
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pikante foto’s van dames die hun
ondergoed als bovenkleding dragen. Niets daarvan in deze brave
Beverse Post. En toch moet ik nu
een paar keer niezen. Maar dat zal
wel van het stof zijn dat van dit
oude krantenpapier loskomt. Enkel
op de laatste pagina is er al een blik
naar de reclame van de toekomst.
Fonske of zijn afstammelingen van
Cinema Scala nodigen ons uit om
naar de James Bondfilm ‘007 tegen
Dr. No’ te komen bekijken en dat
kan uiteraard niet zonder een tekening van enkele schaars geklede
rondborstige jongedames.
Voor de rest vind je in die Bevers
Post uit 1967 op bladzijde 2 een
tekening van twee deftige dames,
elk aan een gasfornuis. De linkse
een beetje met tegenzin omdat ze
nog aan een oud stel op een tafeltje
in de pannen staat te roeren terwijl
de rechtse een modern ‘gazevuur’
heeft. Zij profiteerde immers van
het aanbod van 1020 frank vermindering op de aankoop van een
modern toestel ter gelegenheid van
de omschakeling op aardgas.
En ja, ik vergat het haast, op pagina
1 naast de hoofding Beverse Post,
staat een heel wijs jong meisje dat
aanraadt je ‘winterklederen’ eerst
grondig te laten kuisen en pas daarna weg te bergen. Meteen heb je
haar naam al geraden: Sneeuwwitje!
Dat was op het adres Kloosterstraat
12. Maar ik herinnerde mij niet meer
dat Van Meirvenne, Kerkstraat
Haasdonk en De Nijs, Schoolstraat
Melsele daarvan bijhuizen waren.

DE WEERBORSTEL
of ‘t gedacht van
Riekes De Ben

EN VERDER ?

En nu we het toch over die pagina 1
hebben, willen we even binnenlopen bij Zakenkantoor BeverenWaas uit de Van Gervenstraat 6 om
onze portemonnee te vullen? Men
bezorgt je daar op 30 uren geld
tegen handtekening, voor allen en
voor alles.
Huis Top-Hits, Zandstraat 28 is
gespecialiseerd in alle soorten ‘phonoplaten’. Zij hebben naast de langspeelplaten nu ook 45 T. soldeplaten aan 19 F.
Nog goedkoper zijn de sleutelhangers bij de Gebroeders Staut in de
Heiveldstraat, ze zijn gratis bij elke
bak Bergenbier. Maar o wee! Het is
de Beverse Post van 4 mei en de
gratis sleutelhangers zijn er ‘vanaf
heden tot en met 30 april 1967’.
Pech dus!
Huis Verstraeten van het IJzerhand
laat weten dat zij ‘een erkend huis
aardgas’ zijn. Zij doen dus ook mee
aan de actie nieuwe gasovens met
1020 frank vermindering. Schmidt
uit Zwijndrecht rekent al op een
mooie zomer met zijn koelkasten
met ‘kleine buitenafmetingen en grote inhoud’. Je kan die wondertoestellen ook bezien en aanschaffen in het
bijhuis Statiestraat 102 Beveren.
‘Over de Broedersschool’, staat erbij.
En we sluiten het eerste deel van ons
overzicht van de Beverse ‘commerce’
af met de verse kiekens en veel andere lekkere dingen die je in de Vrasenstraat kan krijgen in Huis Elite.
RP

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 19 uur.
Zon-en feestdagen van 9 tot
12 uur en van 14 tot 19 uur.
Centraal Oproepnummer:
09/039 98 38
Apothekers
Op zon- en feestdagen en op
werkdagen van 23 uur tot 9 uur ’s
morgens!
Je moet vanaf 23 uur tot 9 uur
steeds eerst politie contacteren,
tel.03/750 14 11!
De naam van apotheker van wacht
zal bij elke apotheker tussen 18 en
23 u en tijdens het weekend voorhangen. Hij kan ook opgevraagd
worden op het telefoonnummer
0900/10 512 of via het internet
op www.apotheek.be.

colofon
De Beverse Klok is verkrijgbaar:
bij de dagbladhandelaar,
veertiendaags op vrijdag
(1 nummer tijdens de maand juli)
Abonnement 1 jaar : 20 euro
Abonnement buitenland : 40 euro
los nr : 1 euro
rek. nr. 737-6033109-43

Riekes ziet zijn buurman en vertelt
hem dat het hem spijt dat één van
zijn kippen gisteren is uitgebroken
en bij de buur heel de moestuin
heeft losgekrabd. Hij belooft de
afsluiting te zullen verhogen.
-O, dat is niet meer nodig, zegt de
buurman, en zo erg was dat nu
ook weer niet. En onze hond heeft
vanmorgen die stomme kipvan u
de nek afgebeten en opgepeuzeld.
Dat is tenminste wraak nemen, hé
man!
- Dat wil ook wel lukken, zegt Riekes, die nu ook cynisch wordt.
Dan staan we nu effen! Ik kwam
daarnet de straat ingedraaid met
de auto en ik heb … per malheur
uwen hond doodgereden.
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