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To bio or not to bio
Wilfried Andries
We geloven het graag. Als we biologische voeding binnenlepelen, dan voelen
we ons een pak gezonder. Biovoeding is gezonder, milieuvriendelijker en lekkerder. Biolandbouw krijgt het predicaat slim en creatief te zijn. Is dat wel zo. De
wetenschap zocht naar een bewijs en geeft antwoord op veel gestelde vragen.
Voeding mag enkel als bio verkocht worden als het aan Europese voorwaarden
voldoet. Er is een beperkte lijst van toegelaten bestrijdingsmiddelen, er mag
geen kunstmest gebruikt worden en er zijn regels wat betreft de huisvesting en
het voeder van vee.

Musical Muzart lees p 8

Bert Verwerft

Kasteelheer tussen 9 en 17 uur
Er zijn slechtere plaatsen dan Cortewalle om je werkweek door te brengen, zeker als je
erfgoeddeskundige bent. Bert Verwerft, de uit Geel afkomstige historicus, kwam zes
jaar geleden niet geheel onverwacht in Beveren terecht en kent ondertussen onze
geschiedenis beter dan de meeste inwoners.

Geschiedenis

Bioproducten kies je best om wat ze niet bevatten zoals minder residuen van
pesticiden bv.. Ze zijn wel gemiddeld ongeveer 30 procent duurder in de supermarkt. De boer kan minder onder druk worden gezet want de vraag naar
bioproducten is groter dan het aanbod. Het aureool rond gezonder moet ook
gestaafd worden door wetenschappelijke kennis. Zoals de bewering dat melk
van een biokoe dubbel zoveel omega-3-vetzuren bevat, maar in melk zitten
sowieso zeer weinig van die omega 3’s. Die zitten nl. in plantaardige oliën en
vis. Je kunt ze dus beter halen uit noten, vis of olijfolie. Dierlijke vetten bevatten voornamelijk verzadigde vetzuren die bij overconsumptie kunnen leiden
tot vernauwing van de slagaders (atherosclerose) en risico voor infarcten. Een
verhoogde cholesterol en voornamelijk LDL (low density lipoproteïne of de
‘slechte’ cholesterol) is een risicofactor. Cardiologen beweren dat 80 procent bepaald wordt door je aanleg en een verhoogde cholesterol ook kan voorkomen
bij mensen met een gezonde levensstijl.
Een andere opmerking is dat er 20 tot 25 procent minder oogst is per hectare.
Er is als gevolg meer ruimte nodig om evenveel te produceren. Wereldwijd zou
dit kunnen leiden tot nog meer ontbossing om alle monden op deze aarde te
blijven voeden.
Glyfosaat, het actieve bestanddeel van het herbicide Roundup, wordt met de
vinger gewezen. Het gebruik zou moeten beperkt worden want de chemische
stof is erg persistent (het wordt niet snel afgebroken) en blijft opduiken in het
milieu en de voedselketen. Uit een rapport blijkt dat glyfosaat waarschijnlijk
kankerverwekkend is. De groene beweging maakt zich terecht zorgen. Voornamelijk voor zwangere vrouwen en kinderen kan men niet voorzichtig genoeg
zijn. Pesticiden hebben een negatief effect op de biodiversiteit, ze doden microorganismen en insecten en niet alleen de schadelijke. Zo is de bijenpopulatie
sterk bedreigd. Genetisch gemanipuleerde gewassen kunnen een oplossing
bieden, maar er rust nog altijd een taboe op. Gentechnologie kan tomatenplanten produceren die plaagvrij zijn.
Is het wassen van groenten en fruit voldoende om die residuen weg te wassen?
Helaas, vele bestrijdingsmiddelen worden door de plant zelf opgenomen en
zijn niet zomaar te verwijderen.
Zoals je merkt, beste lezer, voeding is geen eenvoudige zaak. Er zijn verschillende lobby’s aan het werk om de consument te bespelen. Een zaak staat vast:
eet gezond en zo gevarieerd mogelijk. Minder vlees, meer plantaardig. En blijf
humoristisch en positief, want mentale gezondheid is zeker zo belangrijk.

(© B. Verwerft)

Als kind groeide hij op met dinosaurussen, in
het middelbaar wekten de Egyptenaren en
de Romeinen zijn interesse. Velen herkennen
zich daar in maar slechts weinigen beginnen
daarna aan studies geschiedenis. Tijdens de
licenties, hij komt nog net uit het ‘pre-master’
tijdperk, specialiseerde hij zich in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (tussen
ongeveer de 10de eeuw en het einde van de
18de eeuw).
In Gent behaalde hij niet alleen zijn diploma
maar trok medestudente Katrien Van Eetveld
uit Haasdonk meer dan zijn aandacht. Na
hun afstuderen, lonkte het doctoraat en Bert
ruilde de stille Kempen voor het Waasland.

Erfgoeddeskundige
Uiteindelijk zou hij zijn doctoraat aan UGent om diverse redenen niet afmaken. Een
daarvan was dat hij een academische carrière niet zag zitten. De vacature voor een
betrekking als erfgoeddeskundige in Beveren kon op geen beter moment komen. Bert
solliciteerde en werd aangenomen. De nieuwe job bood hem de kans om zich volwaardig in Beveren te integreren.
Beveren heeft met al zijn kastelen een rijk verleden maar de doorbraak op erfgoedkundig gebied kwam er pas in 2000 toen de adellijke familie de Brouchoven de
Bergeyck haar archieven van Cortewalle aan onze gemeente schonk. Carine Goossens, tegenwoordig hoofdarchivaris, kreeg de opdracht om dit archief te ontsluiten
en te inventariseren. Ze kon daarvoor rekenen op publieksmedewerker Stefanie
Audenaert, tot die in 2012 naar de Erfgoedcel van het Land van Dendermonde verhuisde. Bert nam haar plaats in.
Het is niet omdat hij zijn werkruimte in het kasteel heeft, dat Bert in een ivoren toren
zit. Erfgoed kan je moeilijk in een vakje stoppen omdat het vele raakvlakken heeft
zoals met archief, cultuur en toerisme. Officieel werkt Bert binnen cultuurcentrum Ter
Vesten en kan hij rekenen op de ondersteuning van verschillende collega’s, die zich
met cultuur in ruime zin bezighouden. Ook de bibliotheek ligt binnen handbereik. Zo
ontstaat een mooie kruisbestuiving tussen erfgoed en cultuur.
Vervolg op blz. 2
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Vervolg van blz. 1

Publiek

Archieven, erfgoed, … allemaal interessant maar als
dit gereserveerd blijft voor een beperkte groep dan
ontbreekt een belangrijk aspect. Daarom is het
belangrijk dat naast geschiedenisstudenten, heemkundigen en kunsthistorici, ook lokale genealogen
en burgers of geïnteresseerden van buiten de
gemeente dit erfgoed weten te vinden.
Het Archief de Brouchoven de Bergeyck is in de eerste
plaats interessant voor iedereen die op zoek is naar
de geschiedenis van deze adellijke en aanverwante
families. Andere musea en erfgoedinstellingen raadplegen het vaak.
DIVA, het nieuwe Antwerpse diamantmuseum,
deed hier onderzoek naar kasteelbewoner
James Dormer (1708-1758) die gehuwd was
met Johanna Theresia Gobau. Voor de nieuwe
vaste opstelling rond diamant werkte het museum een case-study uit rond Dormer die in diamanten handelde.
Omdat het rijk is aan huishoudjournalen met rekeningen van iedereen die aan het kasteel leverde, is
het Archief de Bergeyck een bron voor inwoners van
Beveren die willen weten welke rol hun voorouders
hierbij speelden.
De lezingen van het Archief de Bergeyck, die op de
eerste donderdag van mei een onderzoeker aan het
woord laten, zijn ingeburgerd. Dit najaar had de eerste Hof ter Wellelezing plaats en stelde Bert ridder
Daneel Vilain en de heerlijkheid Welle aan het publiek
voor.
Uiteraard kunnen publicaties als boeken, brochures
of catalogi bij tentoonstellingen niet ontbreken.
Sommige onderwerpen zijn dan weer uiterst geschikt
om in Het Land van Beveren aan bod te laten komen.
Bert is een van de vier redacteurs van dit heemkundig tijdschrift.
Goed onderbouwde tentoonstellingen proberen de
bezoekers niet alleen iets te laten zien maar hen ook
nieuwsgierig te maken.
Tijdens de Nachten van Cortewalle laten acteurs de
aanwezigen het verleden op een ludieke manier
beleven.

Voor de heropening van kasteel Hof ter Welle in 2017
schreef Karen Dierickx ‘De geesten van Ter Welle’ over
de 17de eeuwse familie Del Plano. Haar verhaal
steunt op wetenschappelijk onderzoek dat door Bert
werd uitgevoerd.
Op 9 september 2018 werd in Hof ter Welle de gerestaureerde begraafplaats officieel aan het publiek
voorgesteld.

Beveren Bezet, 2014-2018
Vier jaar lang brachten de erfgoedmedewerker en
zijn omgeving Wereldoorlog I onder de aandacht.
In de blog ‘Beveren bezet’ www.beverenbezet.be vertelden vijf personages wat zij dag op dag honderd
jaar eerder in de Groote Oorlog meemaakten. De persoonlijke verhalen van gravin Maria Cornet d’Elzius
de Peissant, pastoor de la Croix uit Haasdonk en soldaat Frans Struyf werden gereconstrueerd aan de
hand van dagboeken en briefwisseling. Remi en Cecile zijn twee fictieve personages waarvoor jeugdauteur Karen Dierickx zich baseerde op uitgebreid
onderzoek in de gemeentearchieven.
De Nachten van Cortewalle van 2015 gaven een inkijk
in de oorlogsjaren van de familie de Bergeyck.

Bezet Beveren

De gemeentelijke herdenking van vier jaar
Groote Oorlog werd afgesloten met de tentoonstelling ‘Groeten uit … bezet Beveren’ die in het
weekend van Wapenstilstand in Cortewalle werd
geopend. Ze toont het dagelijkse leven tijdens
de Duitse bezetting aan de hand van Duitse Feldpost en prentbriefkaarten (van 1914 tot 1918) uit
het rijke archief van verzamelaar Guido Hullebroeck Wie ze nog wil zien, krijgt een laatste kans
op zondag 25 november van 14 tot 17 uur.
Deze tentoonstelling sluit nauw aan bij het boek
van collega Roger ‘100 jaar Wapenstilstand 1918 –
1560 dagen oorlogsmiserie in Groot-Beveren.

Samenhorigheid
Bert vertelde dat slechts weinig gemeenten in Vlaanderen een professionele erfgoedwerking op lokaal
niveau hebben en daarom moet proefondervindelijk
worden uitgezocht wat werkt. Creatief zijn is de
boodschap, maar nooit ten koste van kwaliteit.
Beveren is een unieke gemeente met zijn kastelen,
polders en haven, bunkers en forten … De Beverenaar mag er fier op zijn, moet er fier op zijn maar daar
moet verder aan
worden gewerkt.
Dat kan alleen
door nog meer
naar buiten te
treden en door
een zo breed
mogelijk publiek
bij ons erfgoed
te betrekken.
Het
verleden
heeft onze identiteit gevormd
en brengt ons
Beverenaars
samen.
GD

Erfgoedhuis
Na een geslaagde restauratie nam in 2017 de erfgoedwerking van onze gemeente, samen met de
heemkundige kring, zijn intrek in Hof ter Welle. Sindsdien is het Erfgoedhuis de uitvalsbasis voor het organiseren van allerlei publieksactiviteiten.
Tijdens de Erfgoeddag in april of de Openmonumentendag in september wordt het Beverse erfgoed
onder de aandacht gebracht.

Bert als butler tijdens de Nachten van Cortewalle. (© B. Verwerft)

Klassieke tentoonstellingen mochten niet ontbreken
en bekeken de oorlog vanuit andere perspectieven.
‘Heldinnen van het thuisfront’ (2015) over de positie
van de vrouw in de Eerste Wereldoorlog, ‘Smokkel(w)
aar’ (2016), ‘Tot slavernij gedwongen’ (2017) over de
opeisingen van burgers.

Spreuk
De liefde is een verrukkelijke bloem,
maar men moet de moed hebben
haar te gaan plukken aan de rand van
een verschrikkelijke afgrond.

DE MUNCK
elektro & kado
Yzerhand 28
9120 Beveren
TEL : 03-775 88 07
e-mail: info@demunck.be
Klantenparking
Bert Verwerft opent het hek van de begraafplaats van Hof ter Welle. Schepen van
cultuur Johan Smet en het dochtertje van Bert kijken toe. (G. Drieghe)
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Zelfs zonder de wegwijzers naar Vrasene en Haasdonk weet zowat elke inwoner
van Beveren dat de foto ‘Vijfstraten’ toont en dat is de verdienste van het gebouw
links tussen N70 en Bijlstraat.
Een kopie daarvan stond op de hoek van N70 en Pastoor Steenssensstraat maar
dat is ondertussen afgebroken. Dat is ook het lot van het overblijvende dat al
jarenlang leeg staat.
Op de prentkaart staat café-beenhouwerij ‘De Veehandel’ van Stafke De Baere nog
te pronken, later namen zoon Achiel en Agnes Rutgeers de zaak over.
Toen de beenhouwerij stopte, kwam er een pizzeria en daarna opnieuw een café,
‘Bruegel’. Er was toen al sprake van dat het gebouw gesloopt zou worden en
‘Bruegel’verhuisde naar zijn spiegelbeeld aan de overkant van het kruispunt.
Uiteindelijk werd dat eerst afgebroken.
(bron: Wilfried Andries in ‘Van Staminee tot Café II’)

Foto’s kunnen gemaild worden naar gerda.drieghe@telenet.be
of bezorgd in Schoofland 38, Beveren. Telefonisch contact: 03 775 26 75.
De foto’s worden zo snel mogelijk ingescand en terugbezorgd.

CRYPTO 22:

ZOEK HET WOORD (oplossing in volgend nummer)

zelfde nummers zijn zelfde letters - (‘ij’ is hier 1 lettervakje)

GD

JACQUES GEEFT RAAD
In Beveren wordt de Sint verwacht op zaterdag 24 november. We moeten nog afwachten of de pieten zwart zullen zijn.
Van 7 tot 23 december organiseert de Bib weer een verkoop van afgevoerde audio-visuele materialen. 1 euro per stuk.
En ook de ijspiste is in aantocht. Van 15 december tot 6 januari kun je er
terecht op de grootste openluchtpiste van het Waasland. We moeten
toch in iets de ‘grootste’ zijn. In volgend Klok meer info hierover, ook
over de optredens in den Uitschuiver.
Oplossing Crypto 23: LOVER - ZEELUI - GRAUWEL - VLECHTEN - VLUCHTWEG NACHTLEVEN - VRACHTAUTO - COFFESHOPS - BORDUREN - ZEEMVEL  - FUNEST LOLA en dus … VLUCHTHEUVEL

Uitvaartzorg 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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Voorstelling boek

Trage Wegen - A

flevering 36

Jagersdreef - Haasdonk

De oude infopalen worden vervangen en de nieuwe plannetjes
zien er wat anders uit.

In aflevering 23 (voetweg 29 – Tassijnslaan-Stuurstraat) werd de voetweg van vandaag al even aangeduid omdat hij een vertrekpunt heeft in de
Stuurstraat en op het infobordje te zien was.
De voetweg ‘Jagersdreef’ verbindt de Stuurstraat
met de Jagersdreef die in de Haasdonkse bossen
op de grens met Sint-Niklaas ligt.

Op vrijdag 9 november stond kasteel Cortewalle in het teken van het einde
van de Groote Oorlog. In de Verlatzaal werd het boek van collega Roger
Puynen voorgesteld. Voorintekenaars waren benieuwd en bij het
inkijken van het boek waren ze
zeer enthousiast. Enkele jaren
geleden startte Roger met de
rubriek in onze krant met een
vraag aan de lezer om gegevens,
verhalen en foto’s beschikbaar te
stellen. De repliek was buiten
proportie en zo ontstond het
idee om dat materiaal niet verloren te laten gaan voor volgende
generaties. Het resultaat is een
boek uitgegeven met medewerking van Axis.
Tegelijkertijd werd de tentoonstelling geopend: Groeten uit…
bezet Beveren. Duitse Feldpost
en prentbriefkaarten 1914-1918.
Guido Hullebroeck stelde een
groot deel van zijn indrukwekkend archief ter beschikking. De
tentoonstelling loopt nog tot 25
november. Toegang gratis.
200 pagina’s, hardcover, talrijke foto’s.
Kostprijs 30 euro.
Verkrijgbaar in het infokantoor Grote Markt 2.

WA

"WINTERWONDERLAND"

Het begin van de voetweg in de Stuurstraat.

25 november in feestzaal Olympia
Wij willen jullie uitnodigen op ons jaarlijks wijkfeest “Winterwonderland” op zondag 25 november in feestzaal Olympia.
Het wordt een fantastische, goed gevulde namiddag met voor ieder
wat wils.
Voor de kinderen is er van 14 -16u een knutsel- en spelnamiddag met
schminken, haartooi en samen met Katrien en Tiny zullen de kinderen
iets in elkaar knutselen. Iets! Maar wat? Dit is een verrassing ra...ra wat
wordt het dit jaar?
Om 16u mogen we dan de band UPS-AND-DOWNS verwelkomen.
Het is geen doordeweekse covergroep. De zestien leden hebben allen
een verstandelijke beperking.
Op het podium bewijzen ze echter wel een talent voor muziek en show
te hebben.  Het wordt vast een gezellige namiddag.

De brede Jagersdreef.
GD

Stuurstraat-Jagersdreef 448 m

Ook bieden wij een buffet aan met flensjes, broodjes hotdog of warme
beenham, rijstpap, koffie, thee, chocomelk of Fristi dit alles aan democratische prijzen.
Hiermee steunt u het wijkcomité Beveren-Zuid.

RP

De Kerststal leeft nog in Melsele!
Ook dit jaar zet de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden deze actie verder:
Kerstkaarten opsturen naar elkaar met een afbeelding op rond het kerstgebeuren.
Alzo steunt u ons om de Vlaamse kersttradities – en in het bijzonder de buitenkerststallen te laten erkennen als immaterieel erfgoed.
Voor dit jaar hebben wij terug kaarten laten maken met buitenkerststallen van Melsele:
4 kaarten voor 1 euro (16 verschillende stalletjes)
En wij denken er reeds aan voor volgend jaar terug een serie uit te geven met de buitenkerststallen die
er dit jaar niet op staan.
Kaarten zijn verkrijgbaar op verschillende locaties of Boomgaardstraat 2 Melsele.
(met dank aan Jan Holvoet)
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IN MEMORIAM
Op 5 november overleed thuis geheel
onverwacht Lesly De Jonghe uit de Hertog
Van Arenberglaan. Hij was in Kieldrecht
geboren op 21 december 1936 en was de
echtgenoot van Annie Van Meirvenne. Het
echtpaar heeft twee kinderen: Caroline en
Laurens. Er zijn twee kleinkinderen: Daphne
en Ellen.
Na zijn studies was hij even bediende bij
Unigro en op de Telegraafdienst; maar voor
het grootste deel van zijn beroepsloopbaan was hij ambtenaar bij het Ministerie van Financiën op de Belastingsdienst in Beveren.
Lesly was een fijne, rustige man, zacht, eenvoudig en oprecht. Zijn hobby was
fotografie en zijn natuurfoto’s van de vakanties in de Oostenrijkse bergen zijn
waardevol familiebezit. Zijn gezin betekende veel voor hem, maar hij keek ook
uit naar de maandelijkse bijeenkomsten met zijn (oud-) collega’s van de Belastingen. Die groep noemde zichzelf ‘de vrienden van ’t Copke’
De Beverse Klok biedt aan de nabestaanden en vrienden van de overledene
haar oprechte deelneming aan.
RP

Boomplantactie in het Waasland

Op de voorgrond Richard Timmerman, een van onze trouwe abonnees.

Al 30 jaar verdeelt Natuurpunt Waasland en zijn voorganger De Wielewaal
inheemse bomen en struiken in de streek. Op vrijdag 16 november werden
de planten op drie verschillende plaatsen geleverd om over alle hoeken van
het Waasland te verdelen.
Zo vonden een kleine 5000 houtige gewassen hun weg naar nieuwe eigenaars.
Die kiezen bewust voor inheemse soorten om het landschap en hun tuin te
verfraaien. Planten van hier zijn erg belangrijk voor onze wilde dieren, van Populierenpijlstaart over Kamsalamander en Botvink tot Rode Eekhoorn en Boommarter. Ze bieden hen niet alleen voedsel, maar ook schuil- en nestplaatsen.
Tientallen vrijwilligers van Natuurpunt Waasland zetten zich belangeloos in
om alles in goede banen te leiden. Ze kopen bij betrouwbare kwekers kwaliteitsvol plantgoed en verdelen het daarna zo snel mogelijk naar hun afnemers. Zo wordt het Waasland niet alleen groener, maar ook ecologisch waardevoller.

I n de Tuin

Compost

De winter staat voor de deur. Op bewolkte
dagen begint het al rond vijf uur in de
namiddag donker te worden. En ‘s morgens
wordt het maar licht tussen zeven en acht. Lange nachten en korte dagen zullen een aantal
maanden ons lot zijn. Tijd om op zo’n koude, natte
herfstavonden wat dichter bij de verwarming te gaan zitten en plannen te maken
voor het voorjaar en de zomer.
Maar in de tuin breekt er nu
wél een drukke periode aan.
Indien het nog niet gebeurd is
kunnen we volop beginnen
met het aanpassen en heraanleggen van plantenborders.
Vaste planten die het niet zo
goed gedaan hebben deze
zomer of die zich niet genoeg
kunnen aanpassen aan de
opwarming van het klimaat
kunnen we eventueel vervangen door planten die minder
Herfstkeur ginkgo biloba.
water nodig hebben en beter
de brandende zon kunnen verdragen. Misschien eens prairieplanten een kans
geven om zich te bewijzen? Nu is het ook nog mogelijk om planten zoals hosta’s
op te graven en te delen of te scheuren. Oude delen op de composthoop en de
jonge buitenste scheuten terugplanten. De groei zal nadien nog zo goed zijn.
Uiteraard kunnen nu, nadat alle bladeren gevallen zijn, alle planten, bomen en
struiken met blote wortel aangeplant worden. Ze zijn nu veel goedkoper dan in
pot. Bovendien zie je aan sommige planten die te lang in pot op de kwekerij hebben gestaan, dat de wortels zó in de pot in een rondje draaien en verkrampt zitten,
dat het nog moeilijk wordt de wortels in hun nieuw plantgat uit te spreiden zonder hen te veel te beschadigen. Opletten dus met de aanschaf van potplanten die
op de kwekerij te lang in pot gestaan hebben.
Het (winter)snoeiseizoen breekt nu ook aan. Tijd om leibomen, knotwilgen en al
wat te veel aan overbodige of ongewenste takken heeft in te korten.
De
schitterende
herfstverkleuring van
de bladeren van veel
bomen zit er nu zo
goed als op. Die bladeren zijn de ideale
grondstof voor het
maken van bladcompost. Zo verzamel ik in
mijn tuin elk blad dat
op de grond valt en
zet er nieuwe composthopen mee op. Zo
Herfstkleur Japanse esdoorn.
ga je te werk. Neem
een stuk kippengaas van minstens een meter hoog met fijne mazen en maak er
een cirkel mee met een diameter van 120 cm. Leg om te beginnen op de grond
een laag van fijne takjes snoeiafval van ongeveer 10 cm dik. Daarop komt een laag
bladeren van dezelfde dikte. Daarop een laag paardenmest van weer dezelfde
dikte. Zo bouw je een composttoren met een aantal lagen waarin je bladafval
rappper verteert dan zonder mest. Houd dit mengsel vochtig maar niet kletsnat.
Dek de hoop, indien nodig wegens te veel regen, af. Vergeet niet, indien de temperatuur te veel zakt, de hoop ook na verloop van tijd eens te keren. Mits toevoeging
van wat compoststarter had ik zo in november op nog geen week tijd een temperatuur van 55 graden Celsius in mijn nieuwe composthoop. En je ziet het bijna
verteren en de hoop zakken. Dit wordt een ideale grondstof voor borders, bomen
en struiken. En je moet niet naar het containerpark. Je eigen “afval” wordt snoepgoed voor jouw planten. Dat is ook een korte keten.
En nog een voordeel hiervan: je moet niet naar de fitness om fit te blijven. Dat doe
je in de vrije natuur, in de zon, tussen de planten en de bomen en de zingende
vogeltjes.
François

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ
Vriest het op St. Katrien,(25 nov.)
dan vriest het nog 6 weken nadien.
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Wat Blijft
Vergeten Lied

Liefde was voorbij, de wereld lag weer wijd.
Ik haalde adem, haar kwade adem kwijt.
De wijde uren, verspreid, verward nog,
glansden als speelgoed in de zon.
Haalde adem, verbaasd dat het kon.
Verdwaasd nog na de oorlog
tussen tong en tong.
Hoofd kreeg weer lucht, hart weer long.
En wat ik zag en hoorde
maakte me blij met wrede woorden
altijd nee en nooit meer ja.
Bruut licht dat nooit meer duister tart,
want liefde laat geen vriendschap na
in de ravijnen van het hart

Freddy De Vree (1939-2004)

BURGERLIJKE STAND
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Overlijdens
Susy
Todts
+25/10
Georges
Styl
+25/10
Rita
Van
Mele
+25/10
Frans
Braem
+28/10
Theofiel Van Gulck
+29/10
Marienka De Vriesere
+30/10
Paul
Van
Assel
+31/10
Adrienne
Govaert
+31/10
Jozef
Kusé
+31/10
Paul
De
Belie
+02/11

°1959
°1937
°1949
°1928
°1935
°1951
°1933
°1925
°1921

Erna
Penneman
+03/11
Herman
Pintens
+03/11
Irena Van Pottelberge
+04/11
Nick
Present
+05/11
Lesly
de
Jonghe
+05/11
Robert
Cole
+06/11
Leon
Andries
+06/11
Walter
Hesters
+06/11
Elise
Vandenberghe
+07/11

Horizontaal:

°1949
°1941
°1932
°1984
°1936
°1954
°1928
°1935
°1925

°1942

Huwelijken
		
		

Robin de Beukelaar en Carmen Van Kerckhove

Socrates,
Als je geen fouten maakt, heb je niks geprobeerd.
(muzikant An Pierlé)

(1) verborgen (6) volleybalploeg uit het Waasland
(9) in het jaar (10) technisch onderwijs (11) vrouwennaam (12) alle ~ aan
dek! (14) advies (16)
bevestiging (18) RetoRomaans (19) epidemisch
optredende infectieziekte (21) waaruit iets kan
groeien (24) oude lengtemaat (25) bereidheid om
zich in te leven (28) Arabische jongensnaam (31)
als voorvoegsel bij maten
en gewichten met deca
(32) moeder (33) beschrijving van iets nieuws (35)
portable document format (36) verpakt, langwerpig stuk chocolade

Verticaal:

(1) erkenning dat iets waar is (2) fijne, buigzame vezels die groeien op de huid van
mensen en zoogdieren (3) voegwoord (4) kleine baai (5) vermogen om ondanks angst
toch het nodige te doen (7) Nederlands Theater Gent(8) waterige vloeistof (13) stemming in de groep (15) lichaamsdeel (17) uitroep van pijn (20) intelligent (22) zeer groot
en krachtig hert (23) iem die een schip uitrust en in de vaart brengt (26) station (Fr) (27)
brij (29) anekdote (30) bestandsformaat waarmee tekstverwerkingsbestanden gemakkelijk uitgewisseld kunnen worden (34) polyetheen
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De Rycke
Gebroeders nv

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

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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KUNSTMO(nu)MENTEN
56
Parken en
pleinen
(deel 15)

Schandpalen en waterpompen (3)
Haasdonk
De pomp op het Pastoor Verwilghenplein staat centraal op het vroegere dorpsplein. Niet alleen gebruikten de omwonenden ze voor hun huishoudelijke
waterbehoeften, tijdens de zomer was het de
gewoonte om ze als wasplaats te gebruiken en het
wasgoed daarna te laten bleken op het gras van het
plein.
Op het eerste zicht lijkt het een vierkante constructie
maar de arduinen pomp heeft acht zijden. In tegenstelling tot die van Beveren is er geen siervaas als
bekroning en zijn de watersproeier en het waterbekken heel eenvoudig gehouden.

De Jaequemynspomp in Verrebroek. (© G. Drieghe)

De plechtige overhandiging van de schenkingsakte
vond plaats bij de inhuldiging van de pomp op 30
augustus 1857. De pomp bleef in gebruik tot in de
jaren zestig van de 20ste eeuw.

zijn kennis ook om de landbouwontginning in de
Goorse heide van Minderhout op een moderne
manier aan te pakken, wat onder meer resulteerde
in een modelboerderij.
Zijn familie behoorde tot de hogere burgerij en
door zijn huwelijk met Maria Rosalia Van Zantvoorde werd Edouard ook geïntroduceerd in de
hogere Gentse (textiel)kringen. Na de geboorte
van een tweeling stierf zijn vrouw in het kraambed, net als een van de kindjes.
Politiek was bij Edouard nooit ver weg. Hij stond
bekend als Orangist (voorstander van het Nederlands koningshuis) en moest daarom verschijnen
voor het assisenhof in Gent maar werd vrijgesproken. Zijn advocaat was Hyppolite Rolin, een vooraanstaand politicus en ooit minister. Later worden
ze familie als Emilie, dochter van Jaequemyns,
trouwt met Gustave, zoon van Hyppolite. Gustave
was minister van Binnenlandse Zaken in de regering van Frère Orban. Om zich te onderscheiden
van zijn vader noemde hij zich Rolin-Jaequemyns.
Edouard was politiek actief en lid van de Gentse
gemeenteraad en van de provincieraad. Tussen
1856 en 1870 zetelde hij als liberaal volksvertegenwoordiger in de Kamer met als specialisatie de
landbouwproblematiek.
Ook al lag Verrebroek ver van zijn dagelijkse bezigheden, toch bleef er een band met zijn geboortedorp. Zo was Edouard de eerste erevoorzitter van
(toen nog) zangmaatschappij Euterpia en
beschermheer van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan. Hij maakte ook de Oudheidkundige Kring van
het Land van Waas gelukkig met een uitgave van
‘Corporis Humani Anatomiae’, het meesterwerk
van die andere bekende Verrebroekenaar, Philip
Verheyen.
Edouard Jaequemijns overleed in 1874 in zijn kasteel in Minderhout.
Dat de familie in Verrebroek een straatnaam
kreeg, zal niemand verbazen. De vraag is
alleen waarom voor een zijstraat van de
Kieldrechtsebaan werd gekozen en niet voor
de oude Schoolstraat waar de familie woonde? Wat zeker niet kan, zijn de twee fouten in
de naam op het straatnaambordje: Jaecquemijnslaan i.p.v. Jaequemynslaan.

De gemeentepomp van Haasdonk. (© G. Drieghe)

Op 3 maart 2006 verscheen in onze krant een lezersbrief van R. Van Meirvenne over de slechte toestand
van de pomp.

De neoclassicistische hardstenen waterpomp was een ontwerp van Petrus De Man uit Gent. (© G. Drieghe)

Edouard Jaequemyns
Deze luchtfoto illustreerde de lezersbrief in onze krant.
(© R. Van Meirvenne)

Verrebroek
De Jaequemynspomp in Verrebroek is de enige
gemeentelijke waterpomp met een naam. Het was
een geschenk van de familie Jaequemyns aan de Verrebroekse gemeenschap.

Op het einde van de 18de eeuw vestigde de familie Jaequemyns zich in de huidige Pater Vergauwenstraat in Verrebroek. Vader Johannes was chirurgijn en vroedmeester. Er kwamen tien kinderen
waarvan Edouard (1806-1874) de jongste was.
Aan de universiteit behaalde Edouard in 1829 het
diploma van doctor in de geneeskunde en in de
farmaceutische wetenschappen. In Gent werd hij
leraar scheikunde aan de Nijverheidsschool maar
hij was niet enkel een theoreticus. Hij gebruikte

(© G. Drieghe)

De pomp kreeg een plaats langs de provinciale baan
en onder meer door het drukke verkeer drong een
restauratie zich op. Eerder was de versleten zinken
siervaas op het dak weggenomen en moesten stalen
banden de boel bijeenhouden. In 1989 begon de restauratie naar een ontwerp van architect Lingier uit
Kieldrecht.
Vervolg op blz. 8
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Vervolg van blz. 7

(© Verrebroek, broek aan de Verre, 1141-1991, blz. 174,
foto Jan De Smit )

(© Verrebroek, broek aan de Verre, 1141-1991, blz. 175,)

De restauratie riep gemengde gevoelens op want
het volledige binnenstel werd verwijderd. Dat betekent dus dat er geen water meer uit deze pomp kan
vloeien.
(Bron: Verrebroek, broek aan de Verre, 1141-1991)
(met dank aan Abdon Van Bogaert)

GD

Tijdens de restauratie kwam aan het licht dat, kort
voor het begin van de 19de eeuw, niet alleen het dak
was verbouwd maar dat er eerder een kegelvormig
ornament op stond in plaats van een urne.

(© G. Drieghe)

De zoektocht
Met Bieke Ileghems

Deze winter brengen 57 MuzArt jongeren de
21ste familiemusical op de planken.
Tijdens de jaarwisseling 2018-2019 spelen, zingen,
dansen,... kortom ademen zij “Blond!”.

Woensdag 5 december 2018 om 20 uur
Cultuurcentrum Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren
Wat betekent het voor jou om mooi te zijn, zowel vanbuiten als vanbinnen?
Bieke Ilegems stelde zichzelf die vraag en ging hierbij ook te rade bij experts
zoals Dirk De Wachter en Rika Ponnet. Het
werd een persoonlijke zoektocht waarbij ze
- met vallen en opstaan - de proef op de
som nam en zichzelf helemaal openstelde.
Het relaas dat ze hierover neerschreef en nu
persoonlijk aan jou komt vertellen is soms
ontroerend kwetsbaar, maar ook gracieus
en vaak hilarisch herkenbaar.

Script en liedteksten: Pol Van de Perre
Muziek: Marc Verschelden
Muziek productie: Marc Verschelden
Regie: Michiel Bral en Lieve De Ridder
choreografie : Hanne Eggermont en Sofie Vermeire
wo 26 december - 19u30
do 27 december - 15u en 19u30
vr 28 december - 15u en 19u30
za 29 december - 15u en 19u30
zo 30 december - 19u30

Inschrijven:
Vóór 30 november per afdeling met namenlijst of individueel via markantbeveren@
gmail.com
Chris Weemaes 0497/278 987 of Chantal
Verdonck 0478/229 536

Contact: Bert Bral, bert.bral@telenet.be - 03/775 12 32
Individuele kaarten bestel je online www.muzart.be
Rekening kaarten BE03 7775 9945 1184

Zwerfvuil vrijwilligers
Donderdag 15 november werden alle vrijwillige zwerfvuilophalers in kasteel Cortewalle verwacht voor een academische viering.
Schepen van milieu, Dominique Thielens, en voorzitter van IBOGEM, Roger Heirwegh, verwelkomden de aanwezigen.
Coördinator Ronny Ruys deed de nodige uitleg betreffende de opgehaalde volumes en andere knelpunten. Hij vertelde ook dat er in Groot-Beveren 537 vuilbakjes geplaatst zijn.
Dat niet iedereen die gebruikt, blijkt uit de kilo’s zwerfvuil die deze vrijwilligers
bijeen brachten. In 2017 haalden 24 vrijwilligers 863 zakken op, de Wase werkplaats verzamelde 1131 zakken. 2018 is nog niet voorbij maar de 46 vrijwilligers
vulden al 1042 zakken, de Wase werkplaats 957. Als we er van uitgaan dat een zak
gemiddeld 5 kg weegt dan betekent dit jaarlijks ongeveer 10.000 kg zwerfvuil.
Testaankoop deed een onderzoek in 44 verschillende steden en gaf Beveren 5 sterren.
Volgens een van de vrijwilligers was 3 sterren een correctere score geweest
want zwerfvuil is nog meer dan voldoende aanwezig en het blijft dweilen met
de kraan open.
Alle vrijwilligers ontvingen als bedanking een waardebon om inkopen te doen in
Beveren. Achteraf werd bijgepraat op een receptie.
(met dank aan Freddy Woutters)
GD

DE BEVERSE KLOK - 8

Bijdrage:12 euro voor leden Markant & partners,16 euro voor niet-leden.
Er is een drankje inbegrepen.
Betalen onmiddellijk na inschrijving op rekeningnummer van Markant
Beveren: BE28 4153 0213 6120 met vermelding van je naam + De zoektocht.

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

blauwe datjes.

Waasland-Beveren maakte van de interlandbreak van november gebruik om
een oefenwedstrijd te gaan spelen in Nederland. Fc Utrecht was de tegenstander. Ook KSK Beveren was ooit te gast in Utrecht. Daarvoor moeten we teruggaan naar de zomer van 1990.
Fc Utrecht vierde toen haar twintigjarig bestaan en nodigde Beveren uit voor
een galawedstrijd in de GALGENWAARD, het legendarische stadion van
Utrecht dat haar naam dankt aan de plaats waar het stadion in 1936 werd
gebouwd, het galgenveld waar in de middeleeuwen de lijken van de geëxecuteerden werden opgehangen. In 1982 werd de oude Galgenwaard afgebroken en kwam er een nieuw stadion, op dat moment één van de modernste ter
wereld.
Fc Utrecht werd opgericht in juli 1970 en was een fusie tussen drie Utrechtse
teams (DOS, Door Oefening Sterk Utrecht, Elinkwijk en Velox(wat latijn is voor
snel). SK Beveren won de partij in juli 1990 verrassend met 1-2 want Utrecht
was een sterk team toen. Het werd vierde in de Nederlandse eredivisie, goed
voor Europees voetbal. Trainer was Hans Ooft. In doel stond Jan-Willem Van
Ede (later nog bij PSV). Bekendste veldspelers waren Erik Van Der Meer (nadien
bij Germinal Ekeren), John De Kock (13 A-interlands , later bij Schalcke 04),
ROBERT ROEST (hij zal in 1994 voor een jaartje naar de Freethiel komen). Ferdi
Vierklau(A-internationaal), Rob Alfen(nadien naar Ajax), Patrick Van Diemen
(later naar Anderlecht), Hans Visser (versierde een transfer naar Harelbeke) en
de Pool Wlodzimierz Smolarek. Smolarek was veelvuldig Pools internationaal,
speelde nog samen met MAREK KUSTO bij Legia Warschau. Nadien kwam hij
naar het westen en speelde bij Eintracht Frankfurt, Feyenoord en vijf seizoenen bij Utrecht. In 2012 overleed Smolarek op amper 54-jarige leeftijd. Smolarek scoorde trouwens de Utrechtse goal tegen Beveren. Voor Beveren scoorden Peter Van Vossen en Jerzy Tannhauser. Beveren met Johan Boskamp aan
het roer speelde met Geert De Vlieger, Julien Lodders(Carl Jegers), Dirk Volckerick, Luk Peersman(Jerzy Tannhauser), Carl Massagie, Hans Belligh, Robby
Buyens(Gerry Poppe), Marc Van Britsom, Maurice Van Ham, Erik Van Kessel,
Peter Van Vossen(Damian Kot).
In dat Bevers team twee minder bekende namen, JERZY TANNHAUSER, een
23-jarige Poolse aanvaller (met een Duits paspoort). Hij kwam over van het
Duitse Fronlach(Oberliga). Toen gold nog de maatregel van maximum drie buitenlanders en door de aanwezigheid van de vier Nederlanders Van Ham, Van
Vossen, Van Ankeren en Van Kessel en ook nog eens de Pool Damian Kott waren
er voor Tannhauser weinig speelmogelijkheden. Eén invalbeurt op Leuven (ook
DANNY PFAFF, die toen schandalig werd behandeld door Boskamp, kreeg in
die match zijn enige invalbeurt van het seizoen) en daarmee moest hij het stellen. Na één seizoen verhuisde Jerzy naar de Zwitserse tweede klasser Winterthur waar hij drie seizoenen aan de slag was en er ploegmaat was van exAnderlechttrainer René Weiler. Nadien belandde Tannhauser bij Wangen, ook al
in Zwitserland (hij woont daar trouwens nog). Ook CARL JEGERS zal misschien
niet direct bij iedereen een belletje doen rinkelen. Hij is nochtans een Bevers
jeugdproduct. In augustus 1987 debuteerde hij als 18-jarige in een vriendschappelijke wedstrijd op derde klasser Westerlo, Ladislav Novak trainde toen
Beveren. Carl combineerde het voetbal met zijn studies regentaat LO. Onder
Boskamp speelde hij twee matchen in tweede klasse maar een doorbraak bleef
uit. Wel won hij met de nationale militaire ploeg de Kentishbeker met bekende
ploegmaats aan zijn zijde als Olivier Suray, Nico Van Kerckhove, Johan Walem,
Cisse Severeyns, Gunther De Meyer, Mauro Sabbadini en Didier Dheedene. In
1992 werd Carl getransfereerd naar KV Oostende waarmee hij via de eindronde
naar eerste klasse ging (zijn inbreng was wel beperkt tot één match). Hij verhuisde een jaar later naar eerste provincialer SV Oudenaarde en speelde nadien
nog voor Denderhoutem, Sint-Lievenshoutem, Aalter, Zulte, Aalter, Avelgem en
Oudenhove. Sinds het vorige voetbalseizoen is hij jeugdtrainer bij SV Oudenaarde in de eerste amateurliga.
Bij Utrecht in 1990 Robert Roest. In het seizoen 94-95 speelde hij 31 matchen
in eerste klasse voor Beveren. Hij behoorde in dat wat grijze seizoen bij de
Beverse uitblinkers maar voelde zich niet echt thuis in het Belgische voetbal
en keerde in 1995 terug naar Nederland. Hij speelde nog bij Fortuna Sittard,
Utrecht, AGOVV Apeldoorn en Soest. Nadien werd hij jeugdtrainer bij Utrecht,
T2 bij datzelfde Utrecht en trainer bij VV De Meern. Hij is dit seizoen aan zijn
tweede jaar als hoofdtrainer bezig bij tweede klasser ALMKERK (gelegen tussen Gorinchem en Waalwijk, een 80 km van Antwerpen).
Het huidige Utrecht dat WB inblikte met 6-0 wordt getraind door DICK ADVOCAAT. De 71-jarige coach was ooit te gast op de Freethiel. In maart 1995 won
hij met PSV van KSK Beveren met 0-1 na een doelpunt van de Braziliaanse ster
Ronaldo.

Word vrijwilliger tijdens
de Special Olympic
De Special Olympics komen naar Beveren. Dit grootse evenement vindt
plaats van 30 mei tot 2 juni 2019 op verschillende locaties te Beveren.
Tijdens de Special Olympics geven meer dan 3000 atleten met een mentale
beperking het beste van zichzelf in 19 verschillende sportdisciplines.
Om zo’n evenement in goede banen te kunnen leiden, doen we beroep op
mensen die het hart op de juiste plaats hebben en zich willen inzetten als
vrijwilliger.
De taken variëren van begeleiden van delegaties tot helpen bij het uitdelen
van lunchpakketten en meehelpen aan medailleceremonies.
We zoeken maar liefst 1 800 vrijwilligers per dag.
Info sport@beveren.be

Belgische kampioenschappen judo

Na mooie prestaties op de Provinciale en Vlaamse Kampioenschappen waar Femke De Bruyn, Antonino Petricone en Frederik Bellens telkens op het podium
belandden om zo in aanmerking te komen om deel te nemen aan het Belgisch
Kampioenschap.
Frederik verloor zijn eerste kamp in de + 100 kg, maar zijn tweede kamp kon hij
met een mooie overname met ippon afsluiten. Frederik was zeer gedreven door
deze overwinning maar moest in de wedstrijd om de derde plaats toch zijn meerdere erkennen met een mooie vijfde plaats als resultaat
Antonino verloor zijn eerste kamp in de -100 kg door twee bestraffingen welke hij
opliep door buiten te stappen om de tegenstrever te ontwijken. Het stimuleerde
Antonino extra om zijn volgende wedstrijd anders aan te pakken en kon deze met
een schitterende maki komi afwerken.
De wedstrijd om de derde plaats moest Antonino weer uitkomen tegen zijn sparringpartner Dez De Somer waar hij nog was van verloren op de Provinciale Kampioenschappen, maar vandaag door een prachtige overname de wedstrijd kon
afmaken.
De vaste coach Patrick Schelfhout was ook van de partij en kon nu het ganse judogebeuren terug mee beleven vanop de eerste rij.
Femke haar eerste wedstrijd – 70 kg verloor ze met een houdgreep. Iin de tweede
wedstrijd kwam Femke op achterstand met twee keer een wazari van haar tegenstandster en dit betekende voor haar het einde van een schitterend tornooi waar
ze haar eerste jaar bij de senioren als 17 jarige met opgeheven hoofd kan op
terugblikken
Bertels Bruno

Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
Cornelis & Partners Beveren NV
Ciamberlanidreef 2, 9120 Beveren
BIV nr : 204490 / FSMA nr : 16283
Tel. 03/775.29.01 - Fax. 03/775.32.60 - Email: www.cornelis-partners.be
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De mannen achter Davy Roef.
Davy Roef, de doelman van Waasland-Beveren, is aan een zeer sterk seizoen bezig.
Een beetje verrassend want vorig jaar kon hij weinigen overtuigen. Maar dit seizoen loopt het voor hem fantastisch. Een club heeft echter meer dan één doelman
nodig. Door het vertrek van Merveille Goblet en Matthias Janssens moest WB op
zoek naar nieuwe keepers. En meer dan twee zelfs want er kan in een jaar veel
gebeuren. Als we even de geschiedenis induiken en terug gaan naar het seizoen
2001-2002. Toen stonden niet minder dan zeven verschillende doelmannen op
het scheidsrechtersblad van een competitiematch van KSK Beveren in eerste klasse. In volgorde van aantal matchen waren dat Gilbert Bodart, Philip Deckers, Christophe Revel, David Meul, Kris Van De Putte, David Van Steen en Johan Segers. Als
we de vriendschappelijke matchen meetellen komen we zelfs aan NEGEN. Khalid
Fouhami speelde in de voorbereiding nog mee met Beveren maar werd dan
getransfereerd naar Standard en keeperstrainer Danny D’Hondt had ook nog een
spelerslicentie en zou in geval van nood nog onder de lat kunnen.
Keren we terug naar 2018. Als doublure van Davy Roef werd bij
Antwerp de 29-jarige KEVIN DEBATY gehaald. De Luikenaar
heeft al een gevarieerd parcours achter de rug. Hij begon bij de
jeugd van Villers-le-Bouillet. In een oefenpartij met Wanze
werd hij opgevist door Standard waar hij zes jaar bij de jeugd
speelde en in een lichting zat met ondermeer Witzel, Legear,
Mirallas, Poccognoli en Carcela. Op een internationaal tornooi
Debaty
met Standard werd hij opgemerkt door de Franse internationaal Alain Giresse die toen voor Toulouse werkte . Kevin besloot in te gaan op de
aanbieding en verhuisde met de familie naar Zuid-Frankrijk. Na een jaar ging Toulouse echter failliet maar geen nood, Debaty kon naar Montpellier waar hij onder
trainer Michel Der Zakarian verder openbloeide. Hij haalde zelfs de Zuid-Franse
jeugdselecties en speelde aan de zijde van Ben Arfa die Frans internationaal werd
en bij ondermeer Lyon, Marseille, Newcastle, Hull, Nice en PSG speelde ( nu bij
Rennes). Bij Montpellier bleef hij drie seizoenen maar was het laatste jaar volledig
inactief met een knieblessure. Een terugkeer naar België was de enige optie. Hij
herbegon bij Chaudfontaine en kwam in 2006 bij Eupen terecht. In het seizoen
2008-2009 debuteerde hij in tweede klasse (speelde op de Freethiel tegen KSK
Beveren, 3-0 ondermeer een goal van Sidy Ceesay) . In 2010-2011 speelde hij 20
matchen voor Tubize in tweede klasse. Dan volgde een half seizoen Verviers in
derde klasse(16 matchen), de terugronde bij Sprimont in vierde klasse(12 matchen). Dan volgden drie seizoenen Patro Eisden met een promotie in 2014 naar
tweede afdeling (Debaty had toen ook een job als dakwerker). In 2015 kreeg hij
een profcontract bij Antwerp waarmee hij in competitie 12 keer onder de lat stond
in tweede afdeling en 1 keer in eerste (op KV Kortrijk).
Naast Roef en Debaty zijn de overige WB-doelmannen twintig
jaar of jonger. Als derde keeper werd eind augustus ANTHONY
SWOLFS gehuurd van AA Gent. De twintigjarige zoon van CEO
Olivier Swolfs speelde bij de jeugd van Koningshof, Brasschaat,
Beerschot, Antwerp, GBA en Club Brugge. In februari 2015 tekende hij zijn eerste profcontract bij KV Mechelen. In januari 2016
stapte hij over naar AA Gent.

Swolfs

Tot de komst van Swolfs eind augustus was de jonge Zeeuw LARS BLEIJENBERG(°11 juli 2000) derde
keeper en zat in de eerste zeven competiematchen
van WB in de wedstrijdselectie. Hij kwam in 2016
over van JVOZ Vlissingen. Vijfde keeper in het rijtje,
ook pas eind augustus bij de club is de Limburger
GIAN GELADE (°23 september 2000). Die kwam toen
Bleyenberg
over van Eendracht Termien. Gelade begon op zijn
vijfde bij Termien, stapte in 2014 over naar Bocholt. In 2017 keerde hij terug naar Termien, een ploeg in de derde amateurreeks
getraind door gewezen Beveren-speler Tomas Daumantas. Gelade zit ook al jaren op de topsportschool van Hasselt. Nummer zes
in het rijtje, even oud als Bleijenberg en Gelade is GERBEN VAN
HOVE. Hij is een echt Red Star Haasdonk-product want hij sloot
zich reeds aan bij de club in oktober 2006.
Gelade met keeperstrainer Gerry Oste

sPORT ANDERs
Je leest soms wel wat op de sportpagina’s van de krant tegenwoordig. Vorige
week liet er eentje verstaan dat Waasland-Beveren gelukkig maar één keer
gewonnen had in de eerste helft van de competitie. Zo kon de club veel
besparen op de winstpremies aan de spelers en kan ze in de komende winter-transferperiode eens een kwaliteitsvolle speler kopen.
RP

NIEUWS UIT KALLO
De eerste editie van de Havenland Run & Walk ging in het weekend van 4 november door in Kallo. Er werden niet minder dan 2.700 deelnemers op de been
gebracht. Over de twee dagen
heen kozen de meeste lopers
voor de afstand van 13 kilometer.
Het parcours ging onder meer
langs het Rietveld Kallo, voorbij
Fort Sint-Marie en voor de lange
afstand ging het tot in Verrebroek. Incidenten waren er niet.
“Het was enkel opletten voor
konijnenpijpen, maar gelukkig is
slechts één deelnemer hierdoor
ten val gekomen.
Aanvankelijk was de start en
finish aan sporthal De Pere voorzienl, maar om praktische redenen werd de finish in extremis
verplaatst naar de terreinen van
voetbalclub KSK Kallo.
Organisator Golazo Sports was
zeer tevreden.
Op aanvraag hierbij een
gebruikskaartje voor de waterbus.
Groeten uit Kallo
André Heyrman

ONS ELSKE
De vorige week won Angelina Van Ombergen (29) uit
Beveren de eerste prijs in
de ‘PhD Cup’ die het
onderzoek van jonge
wetenschappers bekroont.
Zij stelde haar doctoraatsstudie over
de veranderingen in de hersenen van
ruimtereizigers aan de jury voor. Ik
wens Angelina proficiat en zou graag
hebben dat ze mij, die 24 uur per dag,
7dagen op 7 buiten staat in regen en
wind, ook eens aan zo ’n hersentest
zou onderwerpen. Kwestie van te
weten of er nog iets van overschiet.

groothandel in elektrisch
materiaal en verlichting
oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26
bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

Optiek

RB

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
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Marktactie

Uit Estland maar wonende in Melsele:
de laatste nieuwsjes uit de grootste
deelgemeente van Beveren - Na Beveren natuurlijk

De marktactie op 25 september was een organisatie van het gemeentebestuur
samen met de marktkramers in het kader van de Dag van de Markt. Marktbezoekers
van de dinsdagmarkt in Beveren konden deelnemen. Wie bij vier verschillende kramen iets kocht, er hun stempelkaart liet afstempelen en hun volle stempelkaart
deponeerde in de spaardoos, maakte kans op een fiets. De marktbezoekers werden
ook getrakteerd op een hapje en drankje.
De vier winnaars van de Beverse marktactie ontvingen hun prijs in de burgerzaal van
het gemeentehuis: Roger Van Vossel, Conny Van Der Ha, Daniella Staes en Chris De
Ryck. Je vindt ze op de foto samen met marktleider Dries Weekers en enkele marktkramers.

°°°

WA

°°°

VLAANDEREN – EN ZEKER MELSELE LAAT ZIEN DAT DE KERSTSTAL NOG LEEFT !!
Ook dit jaar zet de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden deze
actie verder: Kerstkaarten opsturen naar elkaar met een afbeelding op
rond het kerstgebeuren. Alzo steunt u ons om de Vlaamse kersttradities – en in het bijzonder de buitenkerststallen - te laten erkennen als
immaterieel erfgoed. Voor dit jaar hebben wij terug kaarten laten
maken met buitenkerststallen van Melsele: 4 kaarten voor 1 euro (16
verschillende stalletjes) En wij denken er reeds aan voor volgend jaar
terug een serie uit te geven met de buitenkerststallen die er dit jaar
niet op staan. Kaarten zijn verkrijgbaar op verschillende locaties of
Boomgaardstraat 2 Melsele.
°°°
Svelta Melsele doet het na een aarzelende start redelijk in de derde
amateurklasse (het vroegere 4e nationale). Het vertrek van Didi heeft
toch wel wat sporen nagelaten. Ook de damesploeg (in eerste nationale) heeft zich wat herpakt na een aarzelende start.
°°°
Voor Groen wordt Riet Gillis uit Melsele lid van de
bestendige deputatie van
Oost-Vlaanderen. Zij krijgt
de bevoegdheden mobiliteit, milieu, natuur, klimaat,
energie en personeel. Het
is de eerste keer dat Groen
in het provinciebestuur
stapt. Wij denken dan ook
dat het serreproject in Melsele zijn beste tijd gehad
heeft.

Wist je…

dat je bij het hoesten best je hand niet voor je mond houdt?
We hebben allemaal geleerd dat je dit moest doen uit beleefdheid maar ook om het
verspreiden van al die slechte beestjes te vermijden. Alleen zit die viezigheid dan wel
aan je hand en niet iedereen wast die meteen daarna. Dat betekent dat je alles
besmet wat je vastneemt: deurklinken, koffiekan, betaalautomaat… en bij de
begroeting van een gesprekspartner zijn hand. (De Wetenschapper had het er in het
vorige nummer al over.)
Daarom is het beter om bij het hoesten de binnenkant van je elleboog naar je mond
te brengen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het niezen.
En wat te doen als je iemand tegenkomt die duidelijk verkouden is? Groet hem niet
met een handdruk maar geef hem een kus op de wang.

Johan's Viscenter

“uw visspeciaalzaak”
Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal- en schelpdieren.
Ruime keuze aan zelfbereide koude- en warme gerechten.

Tot uw dienst :
Dinsdag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u
Zaterdag : doorlopend open van 8u30 tot 17u
Zondag : afhaalservice tussen 10u en 10u30
Maandag : wekelijkse rustdag

Het grafschrift van de week:
Hier ligt Geert Van Snick van de VLD
Hij overleefde het niet: Riet als deputé

Yzerhand 26 - 9120 BEVEREN
Den Est

Tel.: 03/775.33.16.

www.johansviscenter.be
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‘t klokzeel
MELSELENAAR GING…

Daags na de viering van onze Beverse Sint-Maarten die de
Beverse jeugd weer naar hartenlust liet grielen, was
Domien De Blanger uit Melsele al voor de 56ste keer op rij
aanwezig op de alom gekende jaarmarkt van Sint-LievensHoutem, een jaar-en verkoopmarkt van vee en vooral van
paarden die haar oorsprong vond in de 7de eeuw na
Christus.
Twee vieringen die bewijzen dat we onze eigen tradities in
ere mogen en moeten houden, wat ‘afbrekers’ en andere
criticasters ook mogen beweren.
De Heilige Livinus, Sint-Lieven, was een Ierse bisschop met
een missie: hij zou de heidense gebieden in het Land van
Aalst tot het ware geloof bekeren! Met vuur predikte hij
Gods boodschap. Wie aan hem twijfelde, overtuigde hij
met een wonder hier en daar. Velen zagen het licht en in
het dorp dat later Sint-Lievens-Houtem ging heten, mocht
hij intrekken bij de gastvrije moeder Caphraïlde. Op 12
november 657 werd Livinus brutaal onthoofd door heidenen in Sint-Lievens-Esse. Volgens de legende zou Livinus
met zijn hoofd onder de arm naar Sint-Lievens-Houtem
zijn gewandeld, waar hij begraven werd.

…56 JAAR OP RIJ …

De bedevaarten naar deze populaire heilige brachten volk
op de been en ook handelaars zagen er geld in.
‘Scheiresliepers,’ (scharenslijpers) zakten naar hier af om
de gelovige boeren hun scharen te slijpen terwijl ze hun
vee aan de man trachten te brengen.
En nu vindt er nog altijd jaarlijks rond 12 november een
grote veemarkt plaats en in de aanpalende straten bieden
marktkramers hun koopwaar aan.
Ook de horeca tracht een graantje mee te pikken en de
bekende en overheerlijke mattetaarten en bruine vlaaien
zijn niet te versmaden. Natuurlijk gaat elke bezoeker ook
eens langs in één van de vele cafeetjes. Sint-Lievens-Houtem heeft nog iets ‘ouderwets’, iets puurs en nostalgisch,
ook al is er veel veranderd in de loop der jaren. De dieren
die er twee dagen verblijven (eerste dag jaarmarkt, twee-

Ik vraag me al jaren af wat Jos en
Sjarel mispeuterd hebben om zo
hardhandig aangepakt te worden. Waren zij drugssmokkelaars? Hebben zij meegedaan
met onze Belgische voetbalbonzen die verdacht worden van het
witwassen van (zwart) geld en
andere frauduleuze praktijken?
Hebben zij misschien grootscheepse fraude gepleegd door
van bouwlustigen voorschotten
te eisen op uit te voeren bouwwerken en hebben zij voor het
uitvoeren van die werken hun kat
gestuurd? Of zou het kunnen dat
ze wegen aangelegd hebben
voor de Belgische Staat en daarbij te weinig cement in hun beton
gedaan zodat die banen nu verpulveren?
Het zal voor mij en voor u, lezer,
nog steeds een vraag blijven.
Als er weer eens over mensen
gesproken wordt die GEJOST of
GESJARELD zijn.
RP
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de dag verkoop) staan nu overdekt en met voldoende stro
onder de poten. Sommige boeren slapen nog tussen hun
dieren maar de meesten leggen zich te ruste in hun
vrachtwagen.

…NAAR SINT-LIEVENS-HOUTEM.

Vanaf zijn 6 jaar gaat zoon Marc al mee met zijn vader
Domien. Ze hebben er zelf ooit een welshpony gekocht
die koersen had gewonnen en dat bleek geen verkoopspraatje geweest te zijn.
Nu gaan ze nog steeds uit traditie. Vroeger vertrokken ze om
6u ’s morgens om de duizenden bezoekers voor te zijn. Nu is
het er niet meer zo druk omdat er minder boeren met hun
vee op afkomen.Vader en zoon gaan eerst langs de paarden,
dat is hun gemeenschappelijke interesse. Ze drinken een
soepje en een pintje en bezoeken ook het praalgraf van SintLieven in de Livinuskerk. Dit jaar was de pastoor aanwezig
en kregen ze de zegen met de woorden: ‘ Proficiat voor die
56 jaar en kom ieder jaar terug, zo lang je kan.’ En met de
zegen van Sint-Livinus zal dat zeker wel lukken.
Vader steekt nog een noveenkaars aan en schrijft een dankwoord in het kerkboek. Hij gaat
ook op de foto voor het Livinusaltaar.
‘We eten frieten om de dag af te
sluiten, vertelt Marc, en ondertussen hebben we lekkere mattetaarten gekocht. Met de zegen
en heel veel deugdelijke herinneringen keren we naar Melsele
terug, waar moeder Ivon wacht
Domien naast de pastoor op de mattetaarten en vlaaien
die hem gelukgewenst
om ze aan de kleinkinderen uit
heeft.
te delen. En wij maar vertellen,
over de vele kramen, over koetjes en kalfjes, maar vooral
over …paarden. En zo is iedereen content.
Met dank aan Marc De Blanger.

DE WEERBORSTEL of
‘t gedacht van Riekes De Ben

Nem nou

WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

Vlak achter de hoek
van Riekes zijn straat
opent een ultramoderne supermarkt en
met Marjet gaat hij er
een kijkje nemen. Met een waterverstuiver houdt men er de groenten en het fruit zeer vers zodat ze
heerlijk ruiken.. In de afdeling zuivelproducten hoort ge de koeien
loeien en snuift ge de geur van vers
gemaaid gras op.
Bij de vleeswaren kan men het aroma van een lekkere steak met uien
op de barbecue ruiken.
En wandel je door de gang waar
eieren verkocht worden, hoor je de
kippen kakelen en komt de geur
van gebakken spek en eieren je
tegemoet.
En in de broodafdeling ruik je het
aroma van vers uit de oven gehaald
brood en heerlijke gebakjes.
-Hadden wij thuis nog WC-papier?
vraagt Marjet aan Riekes.
-Nee, zegt Riekes, de laatste rol is op.
Maar als ge ‘t mij vraagt, dat gaan
we toch beter in een andere winkel
kopen.

RP

Voortaan kan je terecht in een
Huisartsenwachtpost, die heeft een centrale post in de Prinses Josephine Charlottelaan 21 d te Sint-Niklaas en twee satellieten,
één in Beveren-Waas (campus St.-Anna van
het AZ Nikolaas) en één in Sint-Gillis-Waas
(campus St.-Helena van het AZ Nikolaas).
Het werkingsgebied van de wachtpost
dekt het gehele Waasland en vervangt
alle bestaande wachtdiensten tijdens de
weekends en feestdagen.
De centrale wachtpost, met zittende en rijdende huisartsen, is permanent beschikbaar en geopend tijdens weekends en
feestdagen.
- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maandagochtend 08u00.
- de avond voorafgaand aan een feestdag
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s anderendaags 08u00.
De satellieten zijn enkel geopend op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 08u00 en
20u00.
Contactnummer is voor alle gemeentes
gelijk : 03 361 03 61
Voor meer info kan U terecht op de site
www.wpwaasland.be

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 99 69

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling
in de etalage van elke apotheek.
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00 en
22u00 te vinden op www.kavw.be of
www.apotheek.be of het betalend nummer
0903 99 000
Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 en
09u00: Bel politie Beveren 03 750 14 11 die
zal doorverwijzen naar de geselecteerde
nachtdienstapotheek
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