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Pascal De Munck 
Natuurliefhebber en eminent vogelfotograaf
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De Beverse KLOK

W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

speciAL OLympics, Lees p. 9

De generatie senioren is streng katholiek opgevoed, maar heeft zich daar lang-
zaam uit losgemaakt. Tieners van nu hoeven zich nergens van los te maken, 
ze zijn gewoon onverschillig tegenover de kerk. Het is verrassend hoe weinig 
zij nog weten over ons recent verleden. Franse revolutie, Napoleon, barok, 
Spaanse burgeroorlog… Ach zo lang geleden, daar praten we niet meer over. 
Het ontbreekt de jonge generatie aan een leidraad. Gelukkig is er de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is het vervangende ijkpunt, 
maar men mag niet vergeten dat ze wortelt in de traditie van de katholieke 
kerk: solidariteit, respect, antiracisme… Doe een ander niet aan wat je niet wil 
dat jezelf wordt aangedaan.  De verklaring werd op 10 december 1948 aange-
nomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en omschrijft 
de grondrechten van de mens. Ze biedt een moreel kompas en is de basis voor 
de organisaties rond mensenrechten.  De dag van de mensenrechten wordt 
daarom ook jaarlijks wereldwijd gevierd op 10 december.

Dat het in de wereld gonst van schendingen vernemen we dagelijks via de me-
dia. Maar ook in onze kleine wereld merken we een achteruitgang van normen 
en waarden. Het taalgebruik is ruwer, men twittert en schimpt er maar op los. 
Een opinie in de krant wordt ’s anderendaags gevolgd door een tegenoverge-
stelde mening. Experts sturen rampscenario’s de wereld in: binnenkort zijn de 
Chinezen hier de baas, pensioenen worden onbetaalbaar… De burger wordt 
bang gemaakt en zoekt zijn heil in extreme ideeën. Wie het niet met je eens is, 
is simplistisch of racist of populist. Politieke debatten zijn niet meer om aan te 
horen. De regerende  partijen gedragen zich vaak arrogant, de oppositie wil ons 
doen geloven dat we in een apenland leven. Ze beseffen niet hoe bevoorrecht 
ze zelf zijn in een van de meest welvarende landen ter wereld. Een trambestuur-
der wordt uitgescholden door een snotneus van 15 jaar. Jaarlijks moet er een 
initiatief zijn om zwerfvuil te verzamelen. Er is agressie in het verkeer. 
Alles moet ook superperfect zijn. Elk foutje wordt met een vergrootglas bekeken 
en genadeloos afgestraft.

Opvoeding is essentieel. Die wordt geboden door de straat, de vrienden, het 
internet, het onderwijs. Het gezin blijft de belangrijkste plek waar weerwerk 
wordt geboden. Moeder en vader geven een visie op gebeurtenissen, er worden 
meningen uitgewisseld, er wordt gepraat en gediscussieerd. Samen aan tafel 
zitten is misschien wel het belangrijkste moment in de opvoeding. 
Bangmakerij en polarisatie zorgen voor nihilisme bij jongeren. Ze zien geen 
toekomst. Vele problemen wachten op een oplossing: opwarming van de aar-
de, milieu, fileprobleem, fijn stof, vluchtelingenprobleem… Het is die nieuwe 
generatie die het allemaal zal moeten oplossen.

Vroeger was alles beter?  We hebben het beter dan toen, maar het mag geen 
eindpunt zijn. 

Er zijn mensen die van hun hobby hun beroep hebben kunnen maken. Dat zijn de heel 
gelukkigen. Daarnaast heb je diegenen die naast hun dagelijkse job weinig tijd kun-
nen maken of hebben voor een vrijetijdsbesteding. Dat zijn mensen die, als hun beroep 
wegvalt soms (tijdelijk) in het spreekwoordelijk zwart gat terecht komen. Maar je hebt 
ook mensen die van jongs af aan een hobby hebben en daar zo in opgaan en er zo 
goed in worden dat ze de beroepsmensen naar de kroon kunnen steken. Zo iemand is 
Pascal De Munck.

Geboren in Beveren liep hij school in Melsele, Zwijndrecht en op Linkeroever. Hij volg-
de boekhouden en informatica aan het Antwerpse SIVHO. Toen hij trouwde is hij met 
zijn echtgenote terug in Melsele komen wonen, waar zij samen met hun twee zonen 
nog steeds verblijven.

nAtUUrfOtOgrAfie
 
Op jeugdige leeftijd was hij 
reeds fel geboeid door de 
natuur en hij maakte dan 
ook met vrienden lange 
natuurwandelingen, waarbij 
hij links en rechts mooie 
beelden op de (toen nog) 
gevoelige plaat probeerde 
vast te leggen. Maar door 
studies, drukke beroeps-

VOOr 5 miLjOen eUrO heBBen 
We een perfecte spOrthAL …

Op het dAk nA. 
Lees spOrt Anders p. 9

Zeearenden
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bezigheden en opvoeding van de kinderen werd het 
fotograferen een tijd op een laag pitje gezet. Sinds 
een tiental jaren heeft hij zijn hobby met veel enthou-
siasme weer opgenomen en bekleedt natuurfoto-
grafie weer een belangrijke plaats in zijn leven. 
Vooral hutfotografie is een tak van de natuurfotogra-
fie waar Pascal zich mee bezighoudt. Tot ongeveer 
2010 was deze tak zo goed als onbekend in de Bene-
lux. Ondertussen zijn er in de lage landen tussen de 
400 en 500 000 beoefenaars van deze hobby. Daarbij 
worden dieren -dikwijls vogels- met water en/of 
voedsel naar een plaats vóór een kijkhut gelokt om 
ze daar dan zo goed mogelijk te fotograferen. Het is 
de bedoeling om het natuurlijk gedrag van de vogels 
te observeren en weer te geven. Pascal wil daarmee 
de schoonheid van de natuur in beelden vastleggen, 
zonder daarbij kunstfoto’s te willen maken. Maar dat 
zijn het in veel gevallen wel!

prOfessiOnALisering

In het begin oefende hij zijn hobby vooral uit met 
basic en bescheiden hulpmiddelen.  Maar na verloop 
van tijd wil een mens toch meer en schafte hij zich 
geleidelijk professionele camera’s aan. Hierbij 
gebruikt hij lenzen tot 700 mm en worden high 
speed opnames gemaakt die 14 beelden per secon-
de registreren. Hij heeft trouwens nooit lessen foto-
grafie gevolgd maar al doende de “stiel” geleerd. 
Maar met bevriende natuurfotografen wordt ook 
regelmatig van gedachten gewisseld en daardoor 
kon hij ook heel wat opsteken.
Pascal fotografeert meestal vogels. Alhoewel hij geen 
“soortenjager” is, heeft hij toch al 345 soorten voor 
zijn lens gehad. 

Daarvoor reist hij in eigen land maar ook in heel Euro-
pa de interessantste natuurgebieden af, op zoek naar 
mooie shots. Zo is hij regelmatig te vinden in Spanje 
waar hij samen met lokale gidsen het gedrag van 
lammergieren gaat observeren en fotograferen. Deze 
vogels voeden zich voornamelijk met botten van 
kadavers. De grootste beenderen laten ze van op een 
hoogte op de rotsen vallen om zo bij het voedzame 
merg te kunnen. In Roemenië gaat hij dan weer wol-
ven, bruine beren en jakhalzen spotten. Daarvoor 
reist hij naar de Donaudelta waar kijkhutten op goe-
de drinkplaatsen staan en waar de dieren op een ver-
antwoorde en natuurvriendelijke manier kunnen 
geobserveerd worden. In Zweden volgt hij al jaren 
een koppel steenarenden maar helaas is het vrouw-
tje verleden jaar overleden. In de Sloveense bergen 
leven nog tussen de 500 en de 600 bruine beren. 
Dank zij een voormalige jager die zich “bekeerd” 
heeft tot natuurbeschermer heeft hij reeds meerdere 
malen deze dieren kunnen fotograferen. Ook rivierot-
ters in Hongarije zijn reeds voor zijn lens verschenen. 
Prachtige snelle zwemmers en altijd op zoek naar iets 
eetbaars in de rivier.

gedULd
Nu is hutfotografie niet altijd zo comfortabel als veel 
mensen denken. Er zijn wel plaatsen waar het redelijk 
gemakkelijk verblijven is. Maar soms moet je met je 
camera, lenzen, tripod en ander toebehoren soms tot 
14 uur per dag in stilte op de buik liggen wachten tot 
er iets voor de lens verschijnt. 

Niet te verwonderen dat je daar dan ‘s avonds als 
gebroken uit kruipt. En dan de volgende dag opnieuw 
en dit een dag of vijf aan een stuk. Mooie dingen krijg 
je meestal in de natuur niet gemakkelijk te zien. 
Alhoewel, soms zit er  onverwacht een meevaller tus-
sen. Toen hij in Nederland een hele dag bijna roer-
loos  en tevergeefs in een observatiehut had zitten 
wachten en ‘s avonds zijn spullen wilde pakken om 
weg te gaan, verscheen er plotseling en uit het niets 
een prachtige wespendief voor zijn lens. Wat een 
gelukkig toeval en de dag gered!

tentOOnsteLLing 
 
Natuurlijk is met het nemen van foto’s de klus nog 
niet geklaard. Als je dan na zo’n fotografiereis thuis 
komt met 14000 beelden begint het selecteren en 
bewerken. 
Na al die jaren heeft Pascal heel wat ervaring en 
expertise opgebouwd. Vroeger deed hij mee aan 
wedstrijden. In het tweede jaar dat het Lowland Pho-
to Festival georganiseerd werd won hij met een foto 
in de categorie vogels het label High Recommended 
Photo. Tegenwoordig is hij zelf jurylid op dat fotofes-
tival. Hij begeleidt en gidst ook fotografiereizen door-
heen Europa voor Wildpixtravel, een bedrijf dat 
opgericht werd door twee collega’s hutfotografen. 
(https://www.wildpixtravel.com) In primeur kunnen 
we hier ook reeds melden dat Pascal volgend jaar 
een fototentoonstelling zal houden in de infokeet in 
Doel over de natuur en het project van Grenspark 
Groot Saeftinghe. De opening zal plaats hebben op 
19 maart 2019.
Wij wensen Pascal nog alle succes bij zijn toekomsti-
ge projecten!

François 

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Lammergier

Buizerd Nog een zeer interessante tip voor al wie geïnte-
resseerd is in natuur en fotografie: in het week-
end van 8 en 9 december vindt in Kinepolis Ant-
werpen het Lowland Photo Festival plaats. Daar 
zie je diverse natuurfototentoonstellingen van 
de vroegere en huidige finalisten van de Low-
land Photo Contest. Er is ook een fotografiebeurs 
met standhouders van de grote fotografie- en 
optiekmerken, reisorganisaties en dergelijke.

KinD en Preventie
Hou je van baby’s en kleuters ?

Wens je deel uit te maken van een tof team ?

Wens je een voor- of  namiddag (± 4 uur) per maand 
op een aangename manier in te vullen ?

kind & preVentie zOekt VrijWiLLigers :
om te zorgen voor een warm onthaal van de ouders

om baby’s en kleuters te meten en te wegen en de gegevens 
te noteren in het gezondheidsboekje 

om mee te helpen om een kwalitatieve dienstverlening te bieden 

Waar: Wit Gele Kruis Vuurkruisenln 12 9120 Beveren 1ste verd.
Wanneer:  1ste dinsdagavond van elke maand, 2de woensdagvoormiddag 

van elke maand of 4de woensdagvoormiddag van elke maand 
of 3de donderdagnamiddag van elke maand 
of 1ste woensdagnamiddag van elke maand

Heb je interesse ?  
Bel gerust naar Pieters Brigitte op het nummer 0476/34.93.68 

of mail naar brigitte_pieters@hotmail.com 
om een afspraak te maken.

Jullie worden verwacht en alvast bedankt voor jullie bereidwilligheid.

100 Jaar 
WaPenstiLstanD1918

Het boek ‘100 jaar Wapenstilstand 1918’ met het relaas van ‘1560 
dagen oorlogsmiserie in Groot-Beveren’ van de hand van onze collega 

Roger Puynen en uitgegeven door AXIS Beveren is vers van de pers.

Het telt ruim 230 geïllustreerde pagina’s. 
De kostprijs is 30 euro en het is te verkrijgen op het AXIS secretariaat, 

Adolf Van Bourgondiëlaan 9, te Beveren. Tel. 03 775 86 78.

Een ideaal geschenkboek voor de komende feestdagen!
rP
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fOtO’s kUnnen gemAiLd WOrden nAAr  gerdA.drieghe@teLenet.Be 
Of BezOrgd in schOOfLAnd 38, BeVeren. t

eLefOnisch cOntAct: 03 775 26 75. 
de fOtO’s WOrden zO sneL mOgeLijk ingescAnd en terUgBezOrgd.

Vroeger waren straatfeesten goed ingeburgerd en bij dat van de Koben Geerts-
straat was ‘Cirque Paraplu’ een vaste waarde. Op de foto zien we de stoet op weg 
naar het café van Cyriel Van Leuvenhaeghe naast de dam halverwege de Koben 
Geertsstraat. 
Dit stuk Yzerhand is totaal ‘gemoderniseerd’. Van de foto half de jaren vijftig van de 
vorige eeuw is geen enkel huis overgebleven. 
De familie Van Roeyen heeft in dit stukje Beveren haar wortels en hierna krijg je 
een verhaal van de Pomp tot aan de Bankwegel, zoals ere-secretaris Roger het zich 
nog herinnert.

Het huis links met de zwarte tegels is huis Boons. Dit was tot in de jeugdjaren van Raf 
Van Roeyen een schoenwinkel. De vader van Boons was voordien een poelenier.
De volgende zaak is de gazettenwinkel van Ward Van Vossel of ‘Bazaar Yzerhand’. 
Op het uitstalraam kan je ‘papierwaren’ lezen. Zoon Johnny zette ze verder maar 
een stukje dichter naar het centrum.
Naast Van Vossel was er de winkel van Gerin in de Beverse volksmond ‘Saring’. Dit 
was de winkel van potten en pannen. 
Het café daarnaast werd uitgebaat door Staf Van Roeyen. Staf was een fameuze 
duivenmelker die een duif had die wereldberoemd was in Beveren. ‘Tarzan’ was in 
zijn glorietijd onklopbaar op de korte vluchten o.a. naar Quiévrain en vloog altijd 
met legendarische voorsprong de eerste prijs. Op de momenten dat de duiven 
moesten vallen kwamen veel buren mee ‘letten op de duiven’ om het vallen van 
Tarzan mee te maken. 
Het tweede café op rij was dat van Jef Bosman, in de volksmond ‘de kruir’ omdat 
hij vroeger coureur was geweest.
De huizen die verder stonden waren eigendom van de familie De Schepper die 
een groot poeleniersbedrijf had.
Het huis helemaal rechts op de foto werd bewoond door de zusters Tielens, twee 
juffrouwen en bekende naaisters.

(met dank aan Roger en Raf Van Roeyen)
GD

YzerhanD

CRYPTO 23: ZOEK HET WOORD (oplossing in volgend nummer)

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

Oplossing Crypto 24:  ERWT - PRINS - JOINTS - SLOTSOM - HERDERIN -  THEEROZEN   
- STEENPUIST - BEDELAARS - PASKLAAR - SCHERM  - PRIOR  - DOSIS  
en dus   …. WINTERPALEIS

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 !

           Beveren

Vroeger en LaterAflevering 73

Tussen die woningen liep ‘den dam’ die pas later de 
naam Bankwegel kreeg. Die naam verwijst naar een zit-
bank. Op vraag van Ward De Bakker (familie van beken-
de Beverenaar Fons De Bakker, die eigenlijk Roelandt 
heette) plaatste landbouwer Bon Ferket halfweg de 
wegel een bank. Ward ging met zijn maat langs de dam 
op café bij ‘Zoke van Houts’ aan de Pomp. Als ze ‘goe 
geladen’ terugkeerden, wilden ze halfweg eventjes kun-
nen rusten en – volgens de overlevering – zongen ze 
dan ook een aardig stukje.
In den dam/Bankwegel woonde Jef Peeters, bekend als 
kweker van ortolanen. Dit klein vogeltje was in de klas-
sieke Franse keuken een delicatesse en werd zeer 
gesmaakt door de meer begoede medemens. 

sOcrAtes
Wat wiskundig bewezen is, geldt voor eeuwig als waar. 

(Ann Dooms)
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De Stuurstraat, zijstraat van de Zandstraat, is een 
lange straat die tot aan de Tassijnslaan loopt. Zowat 
halverwege, op het Hoogeinde komt de Kruisstraat 
erbij, die ook niet meteen kort te noemen is want 
ze vertrekt aan de N70. 
Voetweg 34 is een welkome verkorting. Aan het 
brede begin in de Stuurstraat staat een wegwijzer 
naar het hondenpension. Daar wordt het pad smal 
en in het begin ook wat gevaarlijk. Het is ook de 
eerste keer dat we een aanduiding van ‘gevaarlijke 
bocht’ op een trage weg tegenkomen. Daarna 
wordt het pad opnieuw breder en komt het uit in 
de Kruisstraat.

GD

trage Wegen - afLevering 37
VOetWeg 34 - hAAsdOnk

Stuurstraat-Kruisstraat 879 m

nieUWs Uit KaLLO 
Wie niet in de gelegenheid was om op de 0pen Werfdag van het Windpark 
STORM in Melsele van zondag 2 december een kijkje te gaan nemen (lees 
daarover meer in ’t Klokzeel op p. 12) kan volgende dagen en weken toch de 
opbouw volgen van de windmolens. Het is wel een imponerende construc-
tie en opbouw. ‘s Nachts worden de elementen aangevoerd met uitzonder-
lijk transport. Ze worden eerst geparkeerd op de carpoolparking aan de 
afrit Melsele van de E34. Daar kun je de elementen van nabij bekijken. 
De grootte viel mij direct op.
De werken duren tot het voorjaar 2019. Als je geduld en geluk hebt zie je 
hoe de elementen op elkaar worden geplaatst. Volgens mijn schatting 
spreken we over een hoogte van 120m of meer en vleugels van 50m of 
meer. Geef toe, dat zie je niet alle dagen, ik volg geboeid de evolutie van 
deze werken. 
Rijd vanuit Beveren via de Polderdreef naar Singelberg, daar begint het 
spektakel al.

kerstmArkt in kALLO 

Groeten,
anDré Heyrman 

OPNIEUW EEN IJSPISTE IN BEVEREN
Ook dit jaar zal de ijspiste weer op de Grote Markt opgesteld 
worden.  Dit jaar van 15 december tot 6 januari.  De formule 
blijft grotendeels dezelfde. Inkom is 5 euro en daar mag je 

een gans schaatsblok op het ijs blijven.  Dus niet zoals 
op heel wat andere schaatspisten waar je maar één uur 
op het ijs mag schaatsen.  Er zijn ook heel wat kortingen 
(minder validen, happy hour, beurtenkaarten, kids on 

ice,…)  De kerstman komt de schaatsers bezoeken (op 22 december), radio 
beverland top 50 (op 26 december en op 2 en 5 januari), new year on ice 
(uiteraard op 1 januari). Zoals elk jaar eindigt de schaatspret met een nieuw-
jaarsdrink voor alle Beverenaars op zondag 6 januari tussen 16 en 18 uur 
met het Klein Muziekske.   
Ook dit jaar zijn er weer koopzondagen op 16, 23 en 30 december en voor 
de tweede maal is er een overdekte kerstmarkt op 21, 22 en 23 december.  
We verwelkomen er Blofelt, trapped in a box en Rudy Jones.
Tenslotte is er ook ‘den Uitschuiver’, dagelijks open van10 tot 23 uur.  Hier 
voor het eerst ook optredens :  Ierse folk met Dust Laif (zondag 16 decem-
ber), Accordeonist Gerard Henneco (woensdag 19 december), Country met 
Regy (vrijdag 28 december), Little Dixie (donderdag 3 januari), Folk en coun-
try met Band De Nouveau (zaterdag 5 januari) en ook après ski met dj. 

J.B.
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In de TuIn
vOOrtUinBOmen

 
Wanneer je door de straten en woonwijken 
van de gemeente rijdt en links en rechts de 
beplanting van de voortuinen bekijkt, zie je 
dikwijls mooie bomen en struiken staan. En 
soms kan je aan het soort boom en struik zien 
in welke periode ze aangeplant werden en welke 
planten er toen  bij de tuinliefhebbers en plantenkwekers in de mode waren.

Een zeer opvallende verschijning in veel voortuintjes en een echte blikvanger is de 
slangenden, apenboom of apentreiter (Araucaria araucana). Die vind je in tiental-
len voortuinen van groot Beveren. Dat zijn overblijfselen van de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw toen deze bomen in de mode waren. Onder andere 
in het plantsoen voor het appartementsgebouw op de hoek van de Diederik Van 
Beverenlaan en de Oude Zandstraat staat een prachtexemplaar. Dit soort conife-
ren stamt nog uit het Jura, toen de dinosauriërs hier rondzwierven. De voorouders 
van die bomen hebben die uitgestorven mastodonten nog tot voedsel gediend. 
Toen groeiden ze ook nog in Europa, maar 70 miljoen jaar geleden trokken ze zich 
in het zuidelijk halfrond terug. Omdat ze onveranderd tot ons zijn gekomen wor-
den ze levende fossielen genoemd en door hun verschijningsvorm lijken ze op de 
“oerbomen” van weleer. Nu zijn ze enkel nog te vinden in Chili (waar het de natio-
nale boom is) en in delen van Argentinië. Maar waarom “apenboom”, terwijl in hun 
gebied van oorsprong helemaal geen apen zijn? Toen hij eind van de achttiende 
eeuw in Engeland geïntroduceerd werd moet er iemand gezegd hebben: “Een aap 
zou moeite hebben om in die boom te klimmen”. Vandaar de rechtstreekse verta-
ling van zijn Engelse benaming: monkey puzzle.

Typisch voor deze bomen is 
dat ze altijd maar één rechte 
stam hebben met daarrond cir-
kelvormig de horizontaal 
afstaande takken met daarop 
scherpe, puntige, harde naal-
den. Ook typisch is dat de 
boom zijn onderste, bescha-
duwde takken afstoot naarge-
lang hij groeit. Daarom hebben 
oude exemplaren dikwijls 
enkel bovenaan maar enkele 
takkenkronen. En oud kunnen 
ze worden. Er zijn exemplaren 
van meer dan duizend jaar oud 
gekend.

De slangenden is tweehuizig, 
dat wil zeggen dat er manne-
lijke en vrouwelijke exempla-
ren zijn. Alhoewel ik onlangs 

een vrouwtje met een paar takken met mannelijke kegels gezien heb. Blijkbaar 
komt gendertwijfel in de plantenwereld ook al eens voor. 

De vruchten zijn dikwijls zo 
groot als kokosnoten en de 
zaden worden in hun land van 
herkomst veel gegeten. Probeer 
het ook maar eens indien je een 
vrouwelijke apenboom met 
vruchten in de tuin hebt. Ze 
smaken naar pijnboompitten. 
Doordat het hout zeer gewild 
was en de zaden altijd voor con-
sumptie geoogst werden, wer-

den de bomen massaal gekapt en was er weinig natuurlijke verspreiding van de 
zaden (wat vooral door knaagdieren gebeurt). Grote bosbranden zorgden voor 
verdere decimering van de bestanden. Daardoor zijn deze bomen in Chili nu met 
uitsterven bedreigd en beschermd.
Een andere boom die je bij ons misschien nog meer in voortuinen kan aantreffen 
is de blauwe atlas ceder. Maar daar vertel ik een andere keer meer over.

François

in memOriam 
Gilbert Bosman, echtgenoot van Irène 
Lorie, werd geboren te Meerdonk in 1930 
en overleed op 20 november. Ze hebben 
drie kinderen Marc (+), Dirk en Jan,  zes 
kleinkinderen en één achterkleinkind. In 
1936 verhuisde hij met zijn ouders naar 
Beveren en het werd zijn thuis. Hij enga-
geerde zich op verschillende terreinen.
In 1952 stond hij vanuit het Davidsfonds 
aan de wieg van de jaarlijkse Sint-Maar-
tensviering op 11 november. Hij was voor 

de fusie zes jaar schepen in Beveren. Na de fusie was hij actief als schepen en 
raadslid tot 1994. Hij drukte zijn stempel op de departementen onderwijs en 
verkeer. Hij was een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van het 
Gemeentelijk Technisch Instituut.
Trouw was een van zijn sleutelwoorden. 
Trouw aan zijn ouders, zijn kinderen, kleinkinderen en aan zijn echtgenote 
met wie hij 64 jaar samen was en voor wie hij een toeverlaat was. Het verlies 
van zoon Marc in 2006 was een zware dobber. 
Ook trouw aan familie en vrienden, getuige het Bosmannenfeest, reizen met 
Roger en Maria, reizen naar Evolène (Zwitserland) als lid van de keukenploeg…
Trouw aan zijn werkgever, hij bleef zijn ganse carrière actief bij de RTT. Hij was 
in de buurt het aanspreekpunt bij telefoonproblemen.
Trouw in de politiek, geen man aan de zijlijn, hij wilde verantwoordelijkheid 
nemen.
Trouw aan verenigingen zoals de KSA, ACW, de oudleerlingenbond van de 
Broederschool, het Davidsfonds.
Trouw aan zijn overtuiging, katholiek in hart en nieren. Binnen de parochie 
was hij jarenlang lector in de negenuurmis op zondag. Er blijven twee lege 
stoelen tijdens de wekelijkse eucharistieviering. 

Veel fijne herinneringen 
Verzachten onze smart 
Voorgoed uit ons midden 
Maar altijd in ons hart

Wa 
(met dank aan Dirk Bosman)

Nog een tip: op donderdag 13 december om 20.00 uur is er in het hoeve-
gebouw van Hof ter Saksen een voordracht over de tuinen en de natuur 
van Schotland. 
Tuin-, natuur-, en Schotlandliefhebbers van harte welkom. 
De inkom is gratis.

RechTzeTTIng
We kregen een reactie van Erwin Steeman in verband met de foto van Gerry 
Smet in het artikel van ‘Den Est’ in de editie nr. 12 van 26 oktober. Het betrof 
een optreden van  de volkskunstgroep ‘Lange Stien’ die verkeerdelijk werd 
gesitueerd in Melsele. Ze traden nooit op in Melsele, toch niet in openlucht, 
wel waren ze ooit te gast in de feesttent ter gelegenheid van de Aardbeifees-
ten op zondag 23 mei 1982. Het is niet de eerste keer dat er met de beeldvor-
ming rond de kerk van Melsele iets misloopt.
De actie vond plaats op de Grote Markt te Beveren. Ze dansten toen op zon-
dag 31 mei 1981 ter gelegenheid van de toenmalige ‘bloembakkenactie’, de 
voorloper van de latere ‘bloemenmarkten’.

LEZERSBRIEF
Beste redactie,

Ik woon in de Klapperstraat elke dag ga ik enkele malen wandelen met mijn 
hond. Gewoonlijk doe ik dat op de parking van het oude zwembad en de 
atletiekpiste die, dat moet gezegd, door de groendienst formidabel onder-
houden wordt.  Maar je moet er eens gaan kijken de ochtend na een voetbal-
match van Waasland-Beveren.  Het is de parking van de thuissupporters (dus 
toch meestal mensen van Beveren).  Op het hele parcours van het stadion 
naar hun auto ligt het vol blikjes, plastiek bekers, half opgegeten pakken friet, 
curryworsten, lege sigarettenpakjes….  En dat terwijl er om de 25 meter een 
vuilnisbakje hangt.  Doen ze dat in hun eigen achtertuin ook ?  Zijn ze bij hen 
thuis ook te tam om tot aan de grijze zak te stappen ?  Zet  maar in de Beverse 
Klok dat de mensen van de Klapperstraat blij zouden zijn met gedisciplineer-
de en propere fans, die aan hun kinderen het goede voorbeeld geven.  

(naam en adres bekend)
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hOrizOntAAL: 
(1) faire suivre (3) niet 
gebonden (6) ordinair (8) 
oor (Eng) (10) succesvolle 
Zweedse popgroep (11) 
maatregel ter vergelding 
ve misdaad (13) controle, 
onderzoek (15) rand van 
de mondopening (17) 
daar (19) graangewas (22) 
man die een ark bouwde 
(24) schuif (25) redden 1e 
pers enk (27) iem die het 
gesprokene vertaalt (29) 
vrij algemene maar voor-
bijgaande gewoonte in 
kleding, manieren, uiter-
lijk (30) verandering (33) 
gecastreerde stier (34) 
niet dichtbij

VerticAAL: 
(1) verhaal (2) plechtig en langzaam (3) koudbloedig gewerveld dier dat in het water 
leeft (4) Europeaan (5) tijd v 12 maanden (6) iem die medische hulp nodig heeft (7) 
loopbaanonderbreking (9) République Française (12) bundel vruchten (14) bezigheid 
ter ontspanning met vaste regels (16) op een andere manier (18) katholiek (20) zon-
negod (21) speelkaart die de anderen overtreft (23) aluminium (26) en dergelijke (28) 
Koninklijke turnvereniging (29) vrouwennaam (31) astronomische eenheid (32) land-
code van Turkije

Wat Blijft
Zie mij niet aan

Zie mij niet aan, doe mij geen vragen,
Toon mij voor troost geen medelij:
’t Ongeluk, dat mij altijd heeft geslagen,
Gaat met het eind van ’t leven voorbij.
Steeds bleef ik eenzaam, nooit kende ik mijn vader,
Ik had een moeder die vroeg mij ontviel.
Ik had een vriend, hij werd mijn verrader;
Liefde vermoordde de rust van mijn ziel.
 
Wat zal nog hopen, wat zal nog vreezen,
Hier of hierna, wie ’t geloof heeft verloren?
Enkel het graf kan zijn jammer genezen,
Enkel het graf kan zijn snikken smoren.

Hendrik de Vries (1896-1989)

OpLOssing krUisWOOrdpUzzeL 199

KrUisWOOrDPUzzeL 200

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

De Rycke
Gebroeders nv

BUrgerLiJKe stanD

Ronny Voorspoels °1969 
+07/11
Maria Herremans °1931 
+08/11
Wesley De Belie °1985 
+10/11
Albert Van Goethem °1932 
+10/11
Robert Vercauteren °1932 
+12/11
Mariette Meersman °1934 
+13/11
Rita Bielen °1956 
+13/11

Julia De Schepper °1941 
+16/11
Robert Van Raemdonck °1935 
+16/11
Jenny De Roeck °1942 
+18/11
Simonne Buys °1929 
+19/11
Gilbert Bosman °1930 
+20/11
Gerardina De Coninck °1926 
+20/11
Marie Ivens °1923 
+21/11

OVerLijdens

  
Bart Knaepkens en Liesbeth Roelandts

hUWeLijken

JacQUes geeft raaD
De wereldwinkel in Beveren bestaat 30 jaar en dat wordt gevierd op 9 
december om 11 uur met een aperitiefconcert in de zaal van het K.A in 
de Donkvijverstraat.  Het concert wordt gespeeld door Ellis.  Maar eerst 
zijn er nog de traditionele cadeaudagen, dit op zaterdag 8 en zondag 9 
december, telkens van 10 tot 17 uur. In Beveren gaan die door in dezelf-
de zaal van het K.A., in Melsele in de Kapel van de Boerenpoort.
Zie advertentie op pagina 11.

Beveren WanDeLt
Zondag 25 november organiseerde Sportdienst Beveren de 

33ste editie van deze jaarlijkse wandeldag. Traditie-
getrouw startten de wandelingen in het jeugdcen-
trum van Prosperpolder. Wat in de jaren tachtig 
begon met één wandelroute is uitgegroeid tot 

een evenement dat dit jaar vier wandelafstan-
den aanbood. De laatste jaren zijn er ook steeds 
meer joggers die deze routes lopen.
Bij de kidsroute krijgen de kinderen leuke 

opdrachten om tijdens de wandeling op te lossen.
De langere routes van 8, 15 en 19 km passeren 
langs resp. Ouden Doel, infokeet Sigmaplan, Pol-
dermasmuseum en Muggenhoek.

Om de wandelingen uit te stippelen en te bepij-
len doet de Sportdienst sinds enkele jaren 
beroep op vrijwilligers Freddy Woutters en Marc 

Herremans. De scouts (FOS Beveren) zijn ook 
graag van de partij en voorzien de mensen van een hapje en een drankje onder-
weg en in het jeugdcentrum.
Die zondag was een grijze dag maar de mensen lieten zich daar niet door afschrik-
ken. De familiewandeldag mocht 534 deelnemers noteren.
(met dank aan Freddy Woutters en Dirk De Backer)

GD



DE BEVERSE KLOK - 7 

KUNSTMO(NU)MENTEN

reLigieUze VOOrsteLLingen (1)
Kunst in onze kerken en kapellen of op de begraaf-
plaatsen valt buiten de opzet van deze rubriek. Toch 
kunnen we niet anders dan ook een religieus hoofd-
stuk voorstellen.

Jacobus de Meerdere (Haasdonk)
In 1150 gaf de bisschop van Doornik toelating tot de 
oprichting van een parochie Haasdonk. Tot dan 
maakte Haasdonk deel uit van de parochie Melsele. 
Bij een nieuwe parochie hoort een nieuwe kapel en 
die kreeg Jacobus de Meerdere als patroonheilige. 

In 1717 eeuw kreeg de kerk een barokke gevel. Ont-
werper was de Antwerpenaar Willem Kerrick en hij 
voorzag niet alleen een nis boven het hoge venster 
van het doksaal aan de ingang. Hij ontwierp voor de 
nis ook een beeld van de patroonheilige.

Tijdens het Franse regime en zijn religieuze vijandig-
heid werd het beeld uit veiligheidsoverwegingen uit 
de nis verwijderd. Nadat de rust was weergekeerd, 
begon in de 19de eeuw de bouw van de huidige neo-
gotische kerk. Het beeld van Jacobus kreeg een nieu-
we plaats naast de kerk.

We vergeten al eens naar boven te kijken maar hoog 
boven de ingang staat nog een beeld van de H. Jaco-
bus. Frans Van Camp uit Sint-Niklaas maakte het in 
de 19de eeuw naar model van zijn vader.

Bas-reliëf (Haasdonk)
Boven de ingang van de kerk is een bas-reliëf van 
Frans Van Camp verwerkt. Het stelt Onze Lieve 
Vrouw voor, omringd door twee engelen. 

BaS-RELiëf (GaVERLanD)
De kapel van Gaverland wordt (zeker in de mei-
maand) druk bezocht maar of de bezoekers dan oog 
hebben voor het bas-reliëf in de timpaan boven de 
inkomdeur valt te betwijfelen. 

De Gentse beeldhouwer De Vos beitelde dit tafereel 
in hardsteen en in vergelijking met het bas-reliëf van 
Haasdonk is dit heel wat minder sober. Het Maria-
beeld aan de linde is het onderwerp van devotie van 
het selecte gezelschap van Alexander Farnèse. In de 
kapel zelf is deze bedevaart vereeuwigd in het snij-
werk van de communiebank. 
Alexander Farnèse, die in 1578 door Filips II van Span-
je tot landvoogd van de Nederlanden was benoemd, 
had zijn hoofdkwartier in kasteel Singelberg. Het is 
dus niet zo onlogisch dat deze katholieke afgevaar-
digde een bezoek bracht aan de kapel van Gaverland.

beeweg (gaverland)

De beeweg aan de overkant van de kapel werd onder 
impuls van pastoor Sabot geopend in 1968. Hij ver-
ving de oude naast de kapel die 99 jaar eerder werd 
aangelegd.
Voor de uitbeelding van de 15 mysteriën deed men 
beroep op beeldhouwer Gerard Thienpont (°1940). 
De beelden zijn uitgevoerd in witte steen en staan op 
voetstukken die gebouwd werden door Frans en 
zoon Domien De Blanger uit Melsele.

GERaRD ThiEnpOnT (°1940)
Aan Sint-Lucas in Gent behaalde Gerard Thienpont 
getuigschriften van tekenen naar model en boetse-
ren en het einddiploma Beeldende Kunsten, speciali-
satie beeldhouwkunst. Ondertussen was hij aan het 
werk bij Kunstatelier Bressers (in Sint-Denijs-Westrem) 

57

Parken en 
pleinen 
(deel 16) 

Vervolg op blz. 8

Jacobus de Meerdere
Jacobus was, zoals zijn broer evangelist Johan-
nes, een van de belangrijkste discipelen van 
Jezus. Hij wordt ‘de meerdere’ genoemd (‘maior’ 
of ‘oudere’) om hem van een andere apostel 
Jacobus te onderscheiden.
Hij wordt vaak afgebeeld met de symbolen van 
de pelgrims, de Sint-Jacobsschelp en een staf.
Volgens ‘De Handelingen van de Apostelen’ werd 
hij op bevel van koning Herodus met het zwaard 
gedood (+/- 44 NC)
H. Jacobus wordt gevierd op 25 juli.

Helemaal bovenaan prijkt het beeld van 
Jacobus de Meerdere. (Buizelendam, blz. 22)

De indrukwekkende Jacobus de Meerdere met Sint-Jacobs-
schelp op de borst en drinkbus in de hand. Op de plaquette 

die op sokkel bevestigd is, staat de tekst: H. Jacobus – W. Ker-
rickx 1719 – geschenk – fam. Elewaut 1975. (© G. Drieghe)

De H. Jacobus tussen de twee torentjes van de westgevel. 
(© G. Drieghe)

(© G. Drieghe)

De bedevaart van Alexander Farnèse. (© G. Drieghe)

(© G. Drieghe)

De kunstenaar staat naast De verrijzenis van Christus 
(Glorierijke Mysteriën, statie 1). 

De foto werd genomen door pastoor Sabot. (© G. Thienpont)
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Vervolg van blz. 7

Aflevering 22

waar hij in 1958 de verantwoordelijkheid over de 
afdeling Beeldhouwen kreeg. Eind jaren zestig stopte 
het bedrijf en Thienpont begon een zelfstandige 
loopbaan als restauratiebeeldhouwer en beeldhou-
wer. Door ervaring verwierf hij de titel Meester-Beeld-
houwer.

Hij was meer dan 25 
jaar leraar ‘restauratie-
technieken beeld-
houwkunst’ (steen/
hout) aan het Instituut 
voor Deeltijds Kunston-
derwijs (Kunstacade-
mie Sint-Lucas) in Gent. 
Vanaf 1987 gaf hij drie 
jaar de cursus ‘restaura-
tietechnieken beeld-
houwkunst ‘(steen/
hout), polychromie en 
bladgoud aanbrengen 

aan het Instituut voor Conservatie en Restauratie van 
de Hogeschool voor Architectuur Sint-Lucas in Gent.
Thienpont verwierf grote bekendheid als restauratie-
beeldhouwer voor kerken, stadhuizen, monumenten. 

(met dank aan Ediet Thienpont)

BEEwEGSTaTiES (MELSELE)
De vijftien beewegstaties zijn ook terug te vinden 

aan de buitenkant van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 
Melsele en dat is iets wat je niet zo vaak ziet. Ze zijn 
uitgevoerd in kapelletjes aan de gevel, met gekleur-
de figuren en het nummer en de titel van de statie in 
arduin uitgebeiteld. Bovenaan staat (op een uitzon-
dering na) een gouden kruisje. Het zijn prachtige 
kunstwerkjes die soms te maken krijgen met water-
insijpeling en spijtig genoeg ook met vandalisme.
De rondgang begint met nr. 1 (Blijde mysteriën, de 
boodschap des engels aan Maria) links van de inkom 
en in wijzerzin volgen de andere met uiteindelijk nr. 
15 (Glorievolle mysteriën, de kroning van Maria) 
rechts van de deur.

GD

(© G. Thienpont)

XI De verrijzenis van Christus. (© G. Drieghe)

Hij maakte ook eigen creaties, al dan niet religieus 
geïnspireerd. De vijftien beeldengroepen voor 
Gaverland zijn daar een voorbeeld van.

amY WinehOUse 
(1983-2011)

AUthentiek
Je kan gerust stellen dat deze jood-
se zangeres een stormachtig leven 
heeft gekend dat door drank en 
drugs veel te kort was. Ze werd 
dood aangetroffen in haar woning 
in Noord-Londen op de mythische 
27-jarige leeftijd, net zoals Kurt 
Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, 
….
Canvas zond tijdens de zomer van 
2018 de beklemmende documen-
taire uit ‘Amy, de moeite waard’. Van 
jongs af had ze ‘het’ in zich en stil-
aan groeide ze uit tot een van de 

beste hedendaagse soul- en jazzzangeressen. Met haar eerste album ‘Frank’ (2003) 
stond ze op jazzfestivals. Voor haar tweede plaat ‘Back to black’ kreeg ze niet min-
der dan vijf Grammy Awards. 
Ze zong niet alleen vanuit de buik, ze schreef ook haar teksten en haalde daarvoor 
inspiratie uit haar eigen leven.’Rehab’ uit dat tweede album is een psychiatrische 
term. Als puber kreeg ze te maken met depressie en als drugs- en drankverslaafde 
verbleef ze regelmatig in afkickcentra. Door haar verslaving vergat ze tijdens haar 
optredens haar teksten, huilde ze of schold ze het publiek uit. Tijdens een foto-
shoot kerfde ze op haar buik met een glasscherf de woorden ‘I love Blake’. Junkie 
Blake Fielder-Civil was een tijd haar man. 
In een interview vertelde ze: ‘Je leert alle dagen bij, het leven is zo kort’. Toen haar 
gevraagd werd hoe ze herinnerd wou worden, was een woord voldoende: 
‘Genuine’ (echt, onvervalst). 

sPreUK van ’t  JaargetiJ 
Heeft men in december 

slechts vocht en slijk ,
dan worden de dokters rijk.
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Gele ditjes,   blauwe datjes.

Club Brugge stuntte door op Borussia Dortmund gelijk te gaan spelen. Dort-
mund is één van de weinige Duitse profclubs waartegen SK Beveren of WB 
nooit speelden. Dortmund speelde wel jaren mee in het Internationaal Belof-
tentornooi dat eind de jaren 80, begin de jaren 90 door KSK Beveren en PSV 
werd georganiseerd. In één van die wedstrijden, begin 1993 debuteerde de 
Duitse internationaal MATTHIAS SAMMER voor zijn nieuwe club Dortmund in 
een beloftenmatch tegen Beveren. Het werd 3-1 voor Dortmund, JURGEN 
HEYMANS scoorde voor Beveren. Sammer (23 A-interlands voor de DDR en 51 
voor Duitsland) maakte eerst furore voor Dynamo Dresden, later voor Stutt-
gart. In 1992 verhuisde hij naar Inter Milaan maar daar voelde hij zich niet thuis 
en in de wintermercato stapte hij over naar Borussia Dortmund. Dat werd een 
groot succes want in 1995 en 1996 werd hij in Duitsland verkozen tot voetbal-
ler van het jaar en hij won ook de trofee Ballon d’Or die de beste speler ter 
wereld krijgt (de afgelopen tien jaar ging die telkens naar Cristiano Ronaldo of 
Lionel Messi).

Ex-WB-middenvelder RACHID AIT-ATMANE is sinds 7 november aan de slag bij 
de Roemeense eerste klasser Dinamo Boekarest, momenteel tiende in de eer-
ste klasse. Trainer Mircea Rednic, tot half oktober nog trainer in Saoudie-Arabië 
haalde Ait-Atmane binnen nadat de Franse Algerijn die na zijn kort verblijf op 
de Freethiel teruggekeerd was naar het Spaanse Gijon daar, in onderling over-
leg zijn contract had ontbonden. 

Verder in dit nummer hebben we het over de nieuwe WB-coach Adnan Custo-
vic en zijn geboortestad MOSTAR. Bij de huidige eerste klasser Zrijinski Mostar, 
landskampioen van Bosnië in 2018 speelt gewezen WB-spits DALIBOR VESELI-
NOVIC. Hij scoorde dit seizoen twee keer in vier matchen. Vorig seizoen was 
Veselinovic actief in Corsica bij Ajaccio. 

rB

WOrD vriJWiLLiger tiJDens De 
sPeciaL OLYmPics

 
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

sPOrt anDers 
Beveren moest en zou een topsporthal 
krijgen, werd er beslist. Twee jaar en 5 
miljoen euro later werd die in september 
in gebruik genomen met o.a. de verplich-
te 1500 zitplaatsen om er onder meer 
Europees topvolleybal te kunnen organi-
seren. Maar zaterdag 24 november kon 
de wedstrijd Asterix Avo tegen Lendele-
de zelfs niet begonnen worden, omdat 
het er    binnenregende.
Nu wonnen de Asterix Avo-dames vorige 
week in de CEV Cup hun heenwedstrijd 
van de 1/16e finale op verplaatsing 
tegen het Finse LP Viesto Sali in Finland 
met 1-3. De terugwedstrijd is voorzien op 

5 december in onze Beverse topsporthal.
Het schijnt dat de Finnen de dag voor hun afreis de weersvooruitzichten 
voor onze streek hebben opgevraagd. 

rP

WK JU-JitsU in maLmö
 

Nadat Bjarne jarenlang wereldtop was in het 
ju-jitsu duo stapte hij begin februari over naar 
het ju-jitsu fighting. Na amper 9 maanden weet 
hij ook in deze discipline zijn mannetje te staan 
tegen de wereldtoppers. Op het WK in het 
Zweedse Malmö mocht hij ons land vertegen-
woordigen in de reeks seniors –62 kg.
Zijn eerste kamp verloor hij tegen de Russische 
wereldkampioen U21 met 14-8. Tijdens deze 
kamp liep hij een ernstige blessure op aan zijn 
rechterhand, hij kon de tegenstander niet 
meer goed vastgrijpen waardoor hij zich in de 

volgende kampen moest redden met zijn linkerhand en een beetje afhouden 
met dat gekwetste hand. Groot was de verbazing toen hij in zijn kamp tegen de 
Italiaan Luna (brons WK U21) het laken toch naar zich toe wist te trekken door te 
winnen met twee meer gescoorde ippons dan zijn tegenstrever. Daarna volgde de 
kamp tegen de Duitser Balbuzki en ook deze wist Bjarne te winnen met 23-16. In 
zijn laatste kamp trad hij aan tegen de nr. 1 van de wereldranking en winnaar van 
de World Games 2017, Mochulskyi uit Oekraine. Hij verloor de kamp en 17-11 
maar had het gevoel dat hij zonder blessure had kunnen winnen. 
Met deze 7e plaats op het WK klimt Bjarne op naar de 12e plaats op de wereldran-
king van een 70-tal atleten, knap op deze korte tijd!

Franky Lardon

YARI VERSCHAEREN debuteert in eerste klasse.
Totaal onverwacht debuteerde de 17-jarige Kruibekenaar 
Yari Verschaeren voor Anderlecht in de eerste klasse op het 
veld van STVV. In tegenstelling tot wat er in GvA werd 
beweerd heeft Yari geen jeugdverleden bij Waasland-Beve-
ren maar wel bij KSK Beveren. In 2008 kwam de toen zeven 
jaar oude Yari zijn broer Matthias vervoegen op de Freet-
hiel. Matthias maakte in 2007 reeds de overstap van JV Krui-
beke naar KSK Beveren. In 2010 werd Yari door Anderlecht 
weggeplukt toen het eerste elftal van KSK Beveren werd 
opgedoekt. De jeugdwerking van KSK ging nog een jaar 
autonoom verder en Matthias bleef voor Beveren spelen en 

stapte in 2011 mee in het WB-verhaal . Hij bleef tot 2017 spelen voor Waasland-
Beveren en kwam ook een aantal keren uit voor het beloftenteam. In 2017 werd 
hij getransfereerd naar tweede provincialer Kruibeke. Yari maakte ondertussen 
het mooie weer bij de jeugd van Anderlecht en kreeg op zijn zestiende een prof-
contract. De onverwachte basisplaats op Staaien kwam er nadat hij eerder op de 
week op de Freethiel met de beloften van Anderlecht voor de Beker van België 
tegen Waasland-Beveren 1-1 had gespeeld(Anderlecht won met de strafschop-
pen). Die match was de start van een hectische elfdaagse met VIER wedstrijden…
en dat voor een 17-jarige, vlak voor de examens (laatste jaar middelbaar). Na de 
bekermatch op Beveren (maandagavond) volgden immers op zondag de match 
op Sint-Truiden, op dinsdag de Europacupmatch van Anderlecht U19 op Dyna-
mo Kiev (plus verplaatsing naar Oekraiene) waar hij inviel en de Europa League-
match van Anderlecht thuis tegen Spartak Trnava op donderdag (waar hij Morio-
ka verving in de tweede helft). 

Yari Verschaeren komt met zijn debuut bij Anderlecht in een rijtje van illustere 
spelers die een deel van hun jeugdopleiding op de Freethiel kregen, Gilles Swerts 
en Jelle Van Damme die A-internationaal werden, maar ook Boli Bolingoli, 
momenteel met Rapid Wien actief in de Europa League, en de kapitein van Sint-
Truiden, Jordan Botaka. 
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Yari Verschaeren   

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

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

Optiek

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

OOrLOgsKinD mOet 
WaasLanD-Beveren reDDen.

Na 15 competitiewedstrijden was het rijk van Yannick Ferrera afgelopen. Ferrera 
mag dan heel wat trainerscapaciteiten hebben, werken met een ploeg die degra-
datievoetbal speelt is niet aan hem besteed en dat wisten we al voor de competi-
tie startte. Daarvoor is zijn visie op het voetbal te dromerig, te chaotisch en een 
realistische kijk op het geheel heeft hij niet. Het laten gaan van Joachim Van Dam-
me bevestigde alleen maar onze vrees. Of zijn opvolger ADNAN CUSTOVIC de boel 
nog kan rechttrekken is maar de vraag… er gingen immers vier maanden verloren 
en een deel van de nieuwkomers wachten nog steeds op hun eerste echte speel-
kansen. 

Adnan Custovic zal zeker 
meer de nadruk leggen op 
vechtlust, loopvermogen en 
duelkracht, een noodzaak bij 
degradatievoetbal. Hij kan 
putten uit zijn eigen levenser-
varingen want de 40-jarige 
Bosniër maakte als tiener de 
Bosnische burgeroorlog mee. 
Bij het uiteenvallen van ex-
Joegoslavië begin de jaren 
negentig werd er in Bosnië-
Herzogovina een referendum 

gehouden voor onafhankelijkheid (de Verenigde Naties, de USA  en de Europese 
Gemeenschap accepteerden dat referendum). In dat referendum spraken de 
bewoners van Bosnië zich uit voor de onafhankelijkheid. De Bosnische Serviërs gin-
gen echter niet akkoord en er brak een burgeroorlog uit tussen die Bosnische Ser-
viërs enerzijds en de Bosnische Kroaten en de Bosniakken (moslims) anderszijds. 
Adnan Custovic groeide op in Mostar waar zijn beide ouders les gaven. Hij begon 
laat met voetballen (op zijn dertiende) bij Velez Mostar. Een jaar later brak in 
Mostar de hel los. Het stadje kreunde onder de bombardementen… de beroemde 
oude brug (de Stari Most, daterend uit de 16e eeuw, Unesco-werelderfgoed) werd 
vernietigd. Samen met zijn moeder , broer en zus 
werd hij met een VN-konvooi naar Slovenië gevoerd. De mannen, ook zijn vader 
werden door de Kroaten in een concentratiekamp gezet. In Slovenië moest Adnan 
de draad terug opnemen. Hij haalde zijn humaniora-diploma (geen evidentie in 
een vreemde taal). Terwijl de rest van de familie terugkeerde naar Bosnië in 1996 
bleef hij in Slovenië om verder te studeren. En als voetballer ging hij aan de slag bij 
NK Triglav. Na zijn humaniora  ging hij aan de Univ om er studies burgerlijk ingeni-
eur aan te vatten. Door dat hij onverwacht een profaanbieding kreeg van de Fran-
se eerste klasser Le Havre stopte hij die studies en werd Frankrijk zijn nieuwe 
vaderland. Hij bleef vier jaar bij Le Havre (leerde er zijn vrouw kennen). Nadien 
volgden twee jaar Stade Laval en een seizoen Amiens. In 2005 belandde hij bij 
Moeskroen (waar hij trouwens nog steeds woont). Hij maakte er 48 goals in 113 
eerste klasse matchen (waaronder een hattrick tegen KSK Beveren met Robert 
Giacomi in doel). Ook bij Gent, Beerschot en Rc Doornik was hij nog actief. Bij die 
laatste club stopte hij in 2014 als speler. Hij werd assistent van Yves Vanderhaeghe 
bij Kortrijk en later KV Oostende. Tussen oktober 2017 en mei 2018 was hij hoofd-
trainer bij Oostende.  
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Adnan Custovic (foto Waasland-Beveren)

Ons eLsKe 
Vrasene heeft zijn schaapje(s) op het droge. Nadat onze pompiers 
enkele weken geleden een koe en daarna een zwaan uit het water 
gehaald hadden, was het vorige week de beurt aan een schaap 

dat in Vrasene dreigde te verdrinken.
Ik weet dat onze pompiers gekend zijn om hun duikerscapaci-
teiten. Maar dat ze die nu gebruiken om beestjes uit het water 
te halen is een nieuwe pluim op hun hoed…pardon, op hun 

helm.

Interclub judo tweede afdelIng
Koninklijke Judoclub Beveren is nipt naast het podium geëindigd in tweede afde-
ling van de Vlaamse Interclub competitie. Na de eerste wedstrijddag stond Beve-
ren op de tweede plaats na winst tegen Evergem, Kruishoutem en Lichtervelde. 
Enkel Aardooie leek te sterk. 
Op de tweede en laatste wedstrijddag in de Gentse topsporthal tekende Beveren 
voor twee overwinningen, één gelijkspel en één verlies.
Aangezien de vier topploegen zo dicht bij mekaar lagen, werd net geen medaille 
behaald. 

1.  Aardooie 14
2.  Kruishoutem 13
3.  Berlare 12
4.  Beveren 11

Coach Patrick Schelfhout zijn selectie bestond uit: Bart Geelen, Keandro Van Den 
Bossche, Quinten Van Den Bossche, Tom De Vadder, Aaron Van Steenlandt, Daan 
Truyman, Thomas Vercauteren, Anton Jansseen, Dieter De Schepper, Antonino 
Petricone en Frederik Bellens.

(met dank aan Bruno Bertels)
Wa

5.  Evergem 8
6.  Kemzeke 8
7.  Plovier 3
8.  Lichtervelde 3
9.  Bazel  0
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Uit estLAnd mAAr WOnende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grOOtste 
deeLgemeente VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  
Melsele wordt in het voorjaar van 2019 verrijkt met een stoffenwinkel / naai-
cafe / workshop in de Kerkendam, de vroegere elektrozaak.  Je kan er komen 
haken, breien, naaien enz. met een kopje koffie erbij.

°°°
Deze kerststal staat sedert 1952 in de kerk van Melsele. Daar er geen vierin-
gen meer plaats vinden, kan je de stal komen bewonderen op 16 december 
tijdens de kerstmarkt, en, bij de opening van de KWB kerststal op het kerk-
plein op  23 december.

°°°
BEGELEIDE KERSTWANDELINGEN IN DE PAROCHIE MELSELE 
HALVE MAAN   Op zaterdag 22 december  - Vertrek om 14 uur en om 18.30 
uur. (+/- 4 km) Samenkomst aan de kantine van visclub “Halve Maan” Trepe-
landstraat.(Ruime parking)Onderweg enkele verassingen.  In de tent ,op de 
parking van de visput, worden hamburgers, satekes, verse soep, bier en jene-
verkes verkocht aan zeer democratische prijzen.  Groepen maken best een 
afspraak met  Veronique Van Cleemput - gsm 0478 54 99 11  Een samenwer-
king van de Toeristische Dienst Beveren, Visclub de Halve maan, KWB Melsele 
en de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden, afdeling Waasland.

°°°
NAAR DE POENJAARD Op woensdag 26 december - vertrek om 18.30 uur.
(+/- 5,5 km)  Samenkomst aan de KWB kerststal op het Kerkplein     Zaklamp 
en fluo vestje aan te raden!  Warme welkom op de Poenjaard en in Café De 
Groene    Onderweg nog verassingen…..  Een samenwerking van Toeristische 
Dienst Beveren, wijk Poenjaard , KWB Melsele en de Federatie van Vlaamse 
Kerststallenvrienden, afdeling Waasland.

°°°
TWEEZAKKENTOCHT  zondag 30 december;  vertrek om 15 uur; richting Zuid  
( +/- 4,5 km) Samenkomst aan de KWB kerststal op het Kerkplein.  Verassin-
gen onderweg! Rond 18.00 uur – voor diegenen die het wensen – brood-
maaltijd aan democratische prijs.    Inschrijven  ten laatste op 28 december in 
Café Het Portaal Kerkplein 14 of  via Nelis: nelis.hiel@live.be - Stijn: stijnde-
vos40@gmail.com of Jan : holvoet.jan@telenet.be.  Vertrek om 19 uur, richting 
Noord (+/- 6 km)   Een samenwerking van de Toeristische Dienst Beveren, 
KWB Melsele en de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden, afdeling 
Waasland.   Er bestaat ook nog een wandeling naar Kerststallen in Zwijnd-

recht.   Vrij vertrek aan café 
De Smoutpot vanaf 15 decem-
ber tot 6 Januari. Men kan 
deze wandeling opvragen via 
holvoet.jan@telenet.be.

°°°

het grAfschrift VAn de 
Week:

Hier ligt van Melsele 
een kerststal

Van Waar?    ‘k weet nie,  
ze stonden overal.

Den  est

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

Yzerhand 26 - 9120 BEVEREN
Tel.: 03/775.33.16.                   www.johansviscenter.be                                        

Wist Je…
dAt hOge hAkken OOrsprOnkeLijk dOOr mAnnen Werden gedrAgen?

Misschien is het je op schilderijen met Lodewijk XIV (17de eeuw) al opgeval-
len. Hij maakte er gebruik van om groter te lijken, maar ook omdat hoe hoger 
de hakken, hoe rijker de man in kwestie was. Als die hakken dan ook nog eens 
rood waren dan stond de drager figuurlijk nog een trapje hoger want rood 
was in die dagen een dure kleurstof.
In het oude Egypte (3500 v. Chr) werden hakken gedragen door mannen en 
vrouwen, meestal met de bedoeling om letterlijk over de lagere klasse te kij-
ken. Echt functioneel was de hak in de 10de eeuw in Perzië (nu Iran). Ruiters 
die laarzen met een hak droegen, zaten steviger in de beugels. De trend kreeg 
ook navolging in het Europa van de 17de eeuw omdat ridders te paard daar-
door hun wapens beter konden gebruiken.
Na de Franse Revolutie (1789) was het aangewezen om je eenvoudig te kle-
den en hakken, die op dat moment ook al ingeburgerd waren bij de dames 
aan het hof, werden decadent en in verband gebracht met prostituées.  

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
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‘t klokzeel
WindpArk stOrm…

We kregen in de tweede helft van november een flyer 
in de bus van een 0pen Werfdag van het Windpark 
STORM in Melsele van zondag 2 december. Het is in 
aanbouw ten zuiden van de E34 en de Melseledijk en is 
toegankelijk via de Hofdam. Er komen daar drie wind-
turbines met een tiphoogte van 150 meter. Eigenlijk 
kon de datum van hun Open Werfdag niet beter geko-
zen worden omdat in dezelfde week de Europese Com-
missie haar klimaatstrategie op langere termijn 
bekend maakte en als voorsmaakje liet op dinsdag 27 
november Commissaris Miguel Canete al weten dat 
Europa tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dat wil 
zeggen dat er netto geen broeikasgassen meer uitge-
stoten worden. Als die toch nog in de lucht terechtko-
men moeten zij opgevangen en opgeslagen worden. 

…heLpt Ons…
Toen ik dat bericht las moest ik terugdenken aan een 
opvallend krantenartikel uit het verleden. Het moet 
meer dan 50 jaar geleden zijn en er werd met veel 
bombarie aangekondigd dat de Fransen op gebied 
van energievoorziening het Grote Licht hadden gezien 
en dat een of meer getijdencentrales ons een roos-
kleurige toekomst gingen bezorgen. Daardoor zou-
den immers al onze energieproblemen voor eeuwig 
en drie dagen van de baan zijn. Getijdenenergie wordt 
immers gewonnen door gebruik te maken van het ver-
schil in waterhoogte tussen eb en vloed. Op de open 
oceaan is dit slechts enkele decimeters, maar door de 
bijzondere vorm van sommige kusten waar grote 
trechtervormige inhammen bestaan, kan het water-
hoogteverschil op zulke plaatsen tot vele meters 

oplopen, voldoende om bij vloed het hoge water ach-

ter een dam te vangen en dit bij laag water via turbi-

nes gekoppeld aan generatoren terug te laten lopen.

…dAt Onze strOOm niet UitVALt.

Het moet zijn dat de Franse president Macron dat arti-
kel nooit onder ogen heeft gekregen of dat hij niet 
wist dat in de monding van de Rance in Bretagne in 
1966 zo ‘n getijdencentrale in gebruik genomen is. 
Anders zou hij toch in zijn reactie op de Franse protes-
ten van de fameuze Gele Hesjes in de laatste novem-
berweek van 2018, niet moeten aankondigen hebben 
dat de eerder vooropgestelde sluitingsdatum van de 
Franse kerncentrales niet in 2025 maar in 2035 (mis-
schien) kan gerealiseerd worden.

Er is dus blijkbaar een grote MAAR aan het rendement 
van die getijdencentrales! Bijvoorbeeld om rendabel 
te zijn moeten ze op een plek met een groot hoogte-
verschil tussen eb en vloed gebouwd worden. En met 
een beperkte inspanning moet een zo groot mogelijk 
reservoir afgebakend kunnen worden. Dit beperkt 
natuurlijk het aantal geschikte locaties.

Daarom is het maar best dat windpark Storm in 2019 
zo vlug mogelijk in werking treedt. De drie windturbi-
nes kunnen elk 2 megawatt aan groene energie 
opwekken. Dat wil zeggen dat ze goed zijn voor een 
jaarlijkse productie van 17.500 MWh aan groene 
stroom, het equivalent van het jaarverbruik van 5.100 
gezinnen. Misschien zullen we zo onze winter niet in 
het donker en de kou moeten doorbrengen.
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WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een 
Huisartsenwachtpost, die heeft een centra-
le post in de Prinses Josephine Charlotte-
laan 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 rij-
dende huisartsen, is permanent beschik-
baar en geopend tijdens weekends en 
feestdagen.

- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maan-
dagochtend 08u00.

- de avond voorafgaand aan een feestdag 
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s anderen-
daags 08u00.

De satellieten zijn enkel geopend op zater-
dag, 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 feestda-
gen 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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de WeerBOrsteL Of  
‘t gedAcht VAn riekes de Ben

Riekes is met oud-gedienden van 
het bedrijf waar hij vroeger gewerkt 
heeft op reis gegaan. Ze staan aan 
de voet van een indrukwekkende 
vulkaan die een paar dagen gele-
den terug actief geworden is. De 
gids is een ratelende Italiaan die 
alleen zijn moedertaal kent, zodat 
de achterhoede van de bezoekers 
er zeker niets van begrijpt. En daar-
door dat ze onder mekaar een 
praatje begonnen zijn over de 
gevaren van zo ’n vulkaan.
-Zo erg zal dat toch niet zijn, zegt 
Riekes. Zie maar eens hoe een klein 
beetje rook er maar uit komt.
-Maar dat vuur brandt daarbinnen 
wel voort, zegt een medereiziger.
-Och, zegt Riekes, als Juul De Schep-
per, een vroegere pompier in Beve-
ren, hierbij moest zijn, dan was dat 
brandje op een, twee, drie geblust. 

Naast mijn ‘talloor’ lag daarjuist 
nog een lepel, een mes en een 
VERKET, zei de man, die noch-
tans geen halve Brusselaar of 
een ingeweken Fransman was, 
maar een Beverenaar.
Ons ‘verket’ zowel als onze vork 
komen alle twee van het Latijn 
furca. Het Franse fourche (= 
vork) is ervan afgeleid en een 
kleine vork is dan in ’t Frans 
fourchette. Dat laatste woord is 
in ons dialect geëvolueerd tot 
‘verket’.
Toen hij in een chique restau-
rant aan tafel zat en aan zijn 
hoofdschotel wou beginnen, 
zag hij dat hij geen ‘verket’ 
gekregen had. Maar hij durfde 
niet reclameren en hij heeft 
zelfs zijn frieten opgeschept 
met mes en lepel.
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nem nOU


