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Gezondheid is ...

Angelique Van Ombergen
Neurowetenschapper

Wilfried Andries
Als we elkaar ontmoeten klinkt de begroeting meestal en zeker als we elkaar een
tijdje niet gezien hebben stereotiep. Hoe gaat het ermee? Het antwoord klinkt meestal als volgt: alles kitsch of gaat wel of prima of kan beter of zolang we gezond zijn of
als ons haar maar goed ligt… We denken er meestal niet te erg over na en geven het
antwoord onachtzaam. Maar, gaat het wel goed met ons, zijn er geen addertjes
onder het gras die je daar angstvallig verborgen houdt. Er zijn weinig huisjes zonder
kruisjes.
Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Ons welzijnsbevinden wordt door vele
factoren bepaald. Vandaar dat de medische wereld een nieuwe definitie van gezondheid heeft voorgesteld nl. het vermogen je aan te passen aan sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. ‘Hoe gaat ermee? ’ wil men vervangen door ‘hoe
staat het met je veerkracht in het leven?’ De Christelijke Mutualiteit stapte mee in het
gezondheidsbootje van ‘positieve gezondheid’. Ze ontwikkelde een vragenlijst waarmee mensen de eigen gezondheid kunnen beoordelen. De lijst is onderverdeeld in
zes onderwerpen: hoe het lichamelijk met je gaat, hoe het mentaal met je gaat, of je
je leven zinvol vindt, of je een prettig leven hebt, of je meedoet in de maatschappij en
hoe je dagelijks leven eruit ziet. Telkens zeven vragen, maar het is geen absoluut
meetinstrument, het geeft enkel een indicatie over ons welbevinden.
Een mens krijgt wat te verwerken in zijn leven. Ouders overlijden. Relaties stranden.
Kinderen stellen teleur. Je raakt je job kwijt. Je zaak gaat failliet, je rechtstreekse chef
blijkt een kwal te zijn… In hoeverre zijn we in staat om weerbaar genoeg te zijn om
mentaal gezond te blijven. De vraag naar zingeving in het leven is essentieel.
Hoeveel zin het je ’s morgens als je uit bed stapt? Hoe goed slaap je? Heb je voldoende
ontspanning? Voelen we ons eenzaam? Hoe is de relatie met collega’s op het werk?
We moeten ook nadenken over wat ons echt blij maakt. Een stevige wandeling of een
goed boek of mooie muziek of een etentje of het uitnodigen van vrienden.
Er is ongetwijfeld een verband tussen mentale situatie en fysische gezondheid. In het
negatieve geval maakt die je ziek, in het andere geval zorgt ze dat je sneller geneest.
Het zijn in elk geval elementen waarmee een arts aan de slag moet. Dat kost tijd en
geld. Het voorschrijven van medicatie is eenvoudiger. De huisarts is de juiste persoon
op de juiste plaats, die de situatie het beste kan beoordelen. Hij kan veel besparen in
gezondheidszorg.
Beste lezer, we wensen je voor 2019 een positieve gezondheid. De volgende editie
mag je verwachten op 11 januari 2019.
De tarieven gehanteerd door bpost voor het versturen van onze krant zijn
alweer verhoogd. De lezer voelt allicht nattigheid, terecht, want we zien ons
genoodzaakt om de kostprijs van onze krant aan te passen. De laatste aanpassing is alweer geleden van 2011. Vanaf januari kost een jaarabonnement
25 euro en 1,50 euro voor een los nummer.

Men verwijt topwetenschappers vaak dat ze wereldvreemd zijn en zich opsluiten
in hun labo op zoek naar het onbekende. Vanuit de ivoren toren gebruiken ze
een jargon dat voor de modale mens moeilijk te vatten is. Tijden veranderen.
Communicatie is essentieel. Wetenschappers treden tegenwoordig uit hun
cocon en willen de mensen sensibiliseren voor hun onderzoek. Scriptie vzw
organiseerde samen met media de Vlaamse PhD Cup met als opdracht een
scriptie en jarenlang onderzoek heerlijk helder uit te leggen in drie minuten.
De bekroning ging naar Angelique Van Ombergen uit Vrasene. We
trokken dus naar de Brugstraat om meer uitleg. Ze reserveerde voor ons meer
dan drie minuten.

Het Brein
Angelique liep basisschool in de GBS Bosdamlaan (Centrumschool) en humaniora in de St.-Maartencampus richting latijn-wetenschappen. Daarna trok ze naar
de universiteit van Gent voor een master in de audiologie, een redelijk nieuwe
richting die alles met het gehoor te maken heeft. Deze discipline concentreert
zich op het voorkomen, opsporen en behandelen van stoornissen van het
gehoor. Evenwichtsstoornissen zijn een belangrijk aspect en het zou later het
onderwerp worden van haar doctoraat. Voor haar doctoraat trok ze naar de
faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen aan de universiteit in
Antwerpen. Het onderwerp van haar thesis is niet zo vanzelfsprekend nl.
onderzoek van de invloed van langdurige gewichtsloosheid en evenwichtsstoornissen op het brein. Ze werkt daarvoor samen met ESA (European Space Agency)
en het Russische ROSCOSMOS en ging op zoek naar astronauten en kosmonauten als onderzoeksgroep.
Het is nog een braakliggend terrein. Om te beginnen zijn er weinig literatuur en
onderzoeksresultaten. Men kan moeilijk een hersenscan meenemen in de
ruimte. Men kan enkel metingen doen voor en na het ruimteavontuur. Angelique
verdedigde haar thesis met brio en ze draagt nu de titel doctor in de medische
wetenschappen.
Vervolg op blz. 2
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Vervolg van blz. 1

vanzelfsprekend dat er
een samenwerking is met
andere disciplines in de
medische sector en dat
het
onderzoek
kan
worden doorgetrokken
naar de mens als geheel.

Mars
Angelique is overtuigd
dat Mars binnen onze
mogelijkheden ligt. De
omlooptijd van de aarde
om de zon is onze referentie voor één jaar. Mars
moet een grotere weg
afleggen, en de omlooptijd is zowat het dubbele.
Anders gezegd één jaar
op aarde is een half jaar
op Mars. Dat betekent ook
Doctoraatscommissie en externe jury op doctoraatsverdediging
dat de afstand Aarde-Mars
27 september 2017. Uiterst links bemerken we een andere Beverenaar
sterk varieert van 55
nl. Annemie Van Der Linden.
miljoen km tot 400
miljoen km. Het is zaak
om het vertrek af te stemmen op het moment dat ze
Aspecten van een ruimtereis
zo dicht mogelijk bij elkaar staan. En om de nefaste
bovengenoemde gevolgen te reduceren, vliegen we
Wat doet een ruimtereis met een mens? De mens is
liefst zo kort mogelijk. De technologie om de
geëvolueerd naar een leven met zwaartekracht. Toen
reisduur naar Mars in te korten van 6 maand naar 2
hij rechtop begon te lopen, moest hij die op twee
maand is er nog niet. ’t Zal nog niet voor vandaag
benen trotseren. Vele aspecten van gewichtloosheid
zijn.
zijn uitvoerig onderzocht. Net als de onderzoekers
zit een astronaut niet stil. Om spierdegradatie en
PhD Cup
druk op de botten te beperken, sporten ze twee uur
per dag in hun ruimtecapsule. Botafbraak (osteoporose) en evenwichtsstoornissen zijn bekend bij
ruimtereizigers. Er zijn nog meerdere aspecten waar
we niet direct aan denken. Er is de hogere dosis aan
schadelijke zonnestraling met hoge frequentie.
Astronauten bevinden zich in een beperkte ruimte
met zes, afwisselend in ploegen van drie. Ze zitten bij
wijze van spreken op elkaars lip. Mensen blijven
mensen en deze extreme situatie kan leiden tot
psychologische stress en risico op depressie. Daarenboven is elke dag gelijkaardig, eentonigheid kan
bijdragen tot deze mentale problematiek. Het
voedsel is ook al niet om naar huis te schrijven. Het
mag niet kruimelen, mag zo weinig mogelijk gewicht
PhD staat voor doctorale graad. De Scriptie vzw
hebben, moet lang houdbaar zijn en bereid worden
samen met De Morgen, EOS en Canvas schreven een
met zo weinig mogelijk water. Het meegenomen
wedstrijd uit. In een eerste fase werden er uit de
voedsel is gevriesdroogd.
63 kandidaten 16 genomineerd op basis van de
Om de problematiek te ervaren heeft Angelique een
kwaliteit en wetenschappelijke relevantie van de
simulatie meegemaakt in Polen met zes in een
doctoraatsthesis. Angelique was erbij en ze mocht
vergelijkbare ruimte. Zo te zien is ze er onbeschadigd
deelnemen aan een mediatraining van vier dagen
van teruggekeerd en straalt ze nog steeds
betreffende schrijf-, stem-, camera-, en interviewenthousiasme uit.
training, verzorgd door o.a. Ivan De Vadder en Phara
de Aguirre van de VRT. Er werd ook gewerkt naar het
Onderzoek
vulgariseren van wetenschappelijk onderzoek.
Vandaar de opdracht: in drie minuten je doctoraat
In de toekomst denkt men aan langere ruimtereizen.
voorstellen op een gedreven en bevattelijke manier
Voor kortere ruimtereizen (tot zes maand) heeft men
voor de gewone man. Op 13 november was er de
wetenschappelijke inzichten. Na een tijd terug op
finale. Ze wist de juryleden in te palmen met het
aarde verdwijnen de meeste van de vernoemde
gekende resultaat. De jury bestond uit o.a. Jan
problemen. Voor een verblijf van één jaar is er nog
Hautekiet (Heerlijk Helbijkomend onderzoek nodig. Er zijn voorlopig maar
der, Radio 1), Katleen
twee mensen, een Russische kosmonaat en een
Bracke (Universiteit van
Amerikaanse astronaut, die dit exploot recent
Vlaanderen), prof. dr.
hebben verwezenlijkt. Angelique vloog met een
Sylvia Wenmackers (KU
team naar Moskou om een NMR-scan van hen op te
Leuven – Jonge Acadenemen en te onderzoeken. Per ruimtereiziger zijn er
mie) en prof. dr. Bruno
drie scanmomenten: voor, na en zes maand later. Dit
Blondé (UAntwerpen).
is een unieke situatie om voor en na te kunnen
opmeten. Ter vergelijking: bij patiënten in de
In mijn Hoofd
geneeskunde heeft men enkel na.
Samengevat zoekt men het antwoord op drie
vragen. Wat gebeurt er precies? Wat betekent het
voor de mens? Wat kunnen we eraan doen? Het is
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Iemand die in staat is om
een
zo
ingewikkeld
onderwerp helder uit te
leggen, moet in staat zijn

om kinderen te boeien. Voor de doelgroep vanaf 10
jaar heeft ze een boek uitgegeven met de titel ‘In
mijn Hoofd, de wonderlijke wereld van het brein’. Het
bevat ongelooflijk veel informatie en contexten die
niet alleen jong, maar zeker ook oud aanspreken.
Het boek is een interessant eindejaarscadeau en is
verkrijgbaar in de Standaard Boekhandel, kostprijs
17,99 euro.
Meer info: https://www.lannoo.be/nl/mijn-hoofd,
www.angeliquevanombergen.com
WA

Koninklijke Piet Stautkring
Deze culturele kring blikt vooruit naar de viering
van haar 75-jarig bestaan in 2021. Vandaar de
oproep aan onze lezers. Ben je in het bezit van een
kunstwerk of foto’s van Piet Staut, laat het weten.
Het bestuur plant verschillende activiteiten met
als zwaartepunt een tentoonstelling rond deze
kunstenaar waarnaar de kring is genoemd.
Graag melden op 03 7753883 of via info@kpsk.be.

WAT BLIJFT
COPLA
De dokter, bij mijn geboorte,
Voelde mijn pols en besloot:
'Zolang dit kind maar blijft leven,
Gaat het in geen geval dood.'
Hendrik De Vries (1896-1989)

DE
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07
e-mail: info@demunck.be
Klantenparking
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Het witte gebouw met de toren is een herkenbaar beeld van dit stuk van de Grote Baan in Melsele.
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Naast Begrafenissen Melis was er voor de oorlog een viswinkel (met een hoekje voor de ‘boekerij’) en in 1946 kwam daar
café De Nieuwe
Garage van Jef
Wielandt.
Achter
Grot aan - M
eB
het café baatte hij een
garage van Volvo uit en
aan de straatkant lag een
benzinepomp. Toen de garage een andere locatie kreeg, vonden een gordijnenwinkel en frituur
Melsior er onderdak en later ook nog restaurant
Thermidor met dat witte torentje. Ondertussen is
alles afgebroken en vervangen door, hoe kan het
anders, appartementen.
GD

Gouden jubileum

Irène en Erik Van Steerteghem – Van Hoye
vierden op 18 april hun vijftigjarig huwelijksjubileum. Ze kregen vijf kinderen:
Gerry, Christel, Anneke, Carla en Wendy.
Tien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen maken de familie (voorlopig)
compleet.
Het was een zonnige dag, letterlijk en figuurlijk en de kleinkinderen verrasten hun
oma elk met vijf rozen. Een mooi fotoboek
houdt de herinnering levendig.
Irène twijfelde lang of ze dit heuglijk moment wou delen met onze lezers en hakte
nu pas de knoop door.
De Beverse Klok wenst hen nog vele mooie
jaren samen.			
GD

CRYPTO 26:

ZOEK HET WOORD (oplossing in volgende nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Oplossing Crypto 25:
PAPIL BEKANGS EVENVEEL STILLEVEN KOOPZONDAG KRAANVOGELS ZAKENREIZEN BOOTLENGTE PORNOFILM
MONOLOOG KNOESEL BOXER en dus PAVLOVREFLEX

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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TRAGE WEGEN -

aFleVerInG 38

VoetWeG 52 - BeVeren

Op het infokaartje is duidelijk te zien dat
deze voetweg 52 tussen de Boerenstraat en
de Grote Heidestraat min of meer evenwijdig
ligt aan een deel van de Grote Heidestraat.
Het is een veilige manier om fietsers van en
naar het Doornpark te brengen.

Afstand tussen de twee infopalen
Boerenstraat - Grote Heidestraat 408 m

De brede trage weg loopt vanaf de
Boerenstraat langs een dijk. (G. Drieghe)

Wist je...
dat de metro in Londen ‘Underground’ heet (om logische redenen) of ook nog ‘the
Tube’ naar de buisvormige tunnels? Wereldwijd wordt die tram onder de grond vooral ‘metro’ genoemd.
Parijs was de eerste stad ter wereld die een ondergrondse lijn opende en dat gebeurde al in 1900. Ze werd gebouwd door Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain de
Paris (opgericht door de Belg Empain) en de Parijzenaar maakte vanaf dan gebruik
van de ‘métropolitain’, later afgekort tot ‘metro’.

De ingangen van die metro waren een pareltje van art nouveau. Ze werden
ontworpen door Hector Guimard en hadden een glazen, waaiervormig dak
en het opschrift ‘metropolitain’ in dezelfde stijl. De meeste van die ingangen
zijn ondertussen spijtig genoeg verdwenen.
GD

Net voor het geboortebos kom je
via een bruggetje op een breed
gebetonneerd fietspad.

De toegang in de Grote
Heidestraat heeft geen infopaal.
(G. Drieghe)
GD

socrates
DE WIND MOET JE NIET IN VRAAG STELLEN MAAR ALLEEN BEANTWOORDEN MET DE JUISTE KOERS.
(ZEILSTER EVI VAN ACKER)

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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Ginkgo biloba
Een andere iconische boom en een heel speciale is de Japanse notenboom ofwel
de Ginkgo biloba. Deze gekende boomsoort tref je zo goed als zeker aan in elk
park en arboretum dat zichzelf respecteert. Ook in particuliere tuinen zie je hem
meer en meer verschijnen. Ginkgo betekent zoveel als zilveren abrikoos omdat
zijn zaden er wat op lijken. Biloba wil zeggen tweelobbig, en dat slaat dan weer
op de vorm van de bladeren. Ook wegens zijn bladvorm noemen de Chinezen
hem trouwens eendenpootboom. Net zoals de slangenden is het een levend fossiel. Hij is de enige soort van zijn familie die de tand des tijds doorstaan heeft, zijn

Ginkgo biloba- Japanse notenboom.

Muziek verzacht de zeden
Aflevering 23

Bruce Springsteen (°1949)
Soms is het beter dat
je niet naar je ouders
luistert
Had de Amerikaan Bruce
Springsteen de raad van
zijn ouders opgevolgd, dan
was hij nooit de succesvolle
popartiest geworden die hij
nu is.
Zijn moeder wou dat hij
schrijver werd, zijn vader
verkoos een advocatencarrière voor zijn zoon. Allebei zagen ze de gitaar die hij zo graag wou niet zitten. Toen hij bleef aandringen, stuurde zijn moeder hem naar de pastoor. Die gaf de jongen de
raad om er eens met God over te praten. ‘Vertel hem over de advocaat en de
schrijver, maar vertel hem niets over de gitaar.’
De afloop kennen we en Bruce Springsteen geeft met zijn E-Street Band over
de hele wereld concerten. Toch is hij ook schrijver geworden, al is het niet
zoals zijn moeder het zich voorstelde. De Nobelprijs voor literatuur heeft
hij niet gekregen maar de hele wereld zingt ‘Born in the USA’, ‘The River’ of
‘Dancing in the Dark’ mee. Weinig schrijvers zijn zo wereldberoemd en
advocaten al zeker niet.
GD

neven en nichten kennen we enkel van fossielen. Daarvan weten we ook dat hij
sinds meer dan 200 miljoen jaar zo goed als niets veranderd is. Wetenschappers
denken dat hij de oudste zaadboomsoort ter wereld is. Ooit, voor de laatste ijstijd, moet de Ginkgofamilie over de hele aardbol zo talrijk zijn voorgekomen dat
hij de bomenflora van de wereld domineerde. Nu is hij in het wild, op enkele
plaatsen na, zo goed als uitgestorven.
Het speciale aan deze boom is dat hij moeilijk te klasseren valt. Hij vormt een
schakel tussen de varens en de hogere planten en onderscheidt zich qua voortplanting van de naald- en de loofbomen. Ze zijn ook tweehuizig. De bloemen
van de vrouwelijke bomen zijn in de strikte zin van het woord geen echte bloemen. Ze worden bevrucht door zaadcellen die zichzelf kunnen voortbewegen.
Het is waarschijnlijk daarom dat ze evolutionair gesproken bijna tot uitsterven
kwamen. De abrikoosvormige vruchten verspreiden als ze rijp zijn een walgelijke
geur. Daarom worden er zo goed als geen vrouwelijke bomen verkocht.
Éen van de belangrijke eigenschappen van de plant is zijn ongevoeligheid voor
luchtvervuiling. Daarom wordt hij meer en meer aangeplant in stedelijke omgevingen. Een iconisch exemplaar is de Ginkgo die als enige boom is blijven staan
in de nabije omgeving van het epicentrum van de atoombom in Hiroshima. Korte tijd nadat de bom daar gevallen is, is de boom weer beginnen uitlopen en
takken beginnen vormen. Tot op de dag van vandaag leeft hij nog. Van een overlever gesproken! Van deze boom werden heel wat nakomelingen overal ter
wereld aangeplant als een oproep voor vrede.
Ondertussen werden door kwekers heel wat cultivars van deze boom op de
markt gebracht. Er zijn er zuilvormige (Sentry, aangeplant in de Pastoor Steenssensstraat), dwergvormen, met meerkleurige bladeren (Variegata), bolvormige
(Mariken) enz.
In de Chinese en kruidengeneeskunde worden de zaden en de bladeren gebruikt
voor allerlei medicinale doeleinden. En nog iets dat als tuinboom mooi meegenomen is: hij heeft een mooie goudgele herfstverkleuring. Dat hebben we de
voorbije herfst mooi kunnen zien!
François
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100 jaar Wapenstilstand

IN MEMORIAM
Op 29 november overleed thuis in haar woning
en omringd door haar gezin, Gerda Van Moer, de
echtgenote van Cyriel Beck uit de Broekstraat.
Zij was te Beveren geboren op 4 oktober 1947. Het
echtpaar heeft drie kinderen: Griet, Annelies en
Pieter. Er zijn zes kleinkinderen.
Gerda deed alles met hart en ziel en zij was een
actief en zeer gewaardeerd bestuurslid van KVLV
Beveren en Vriendenkring De Bron en medewerkster in de parochie Sint-Jan
Evangelist. Zij was ook lid van OKRA.
Zij heeft moedig haar ziekte gedragen en toen de dokter haar meedeelde
dat haar kwaal ongeneeslijk geworden was en een opname voorstelde in de
palliatieve afdeling, weigerde ze dat laatste met de mededeling dat zij in de
polder geboren was en ook in de polder wilde sterven.
Aan de parochiekerk Sint-Jan Evangelist stond een eindeloze rij mensen om
te groeten. Maar velen van hen zijn niet tot bij de familie geraakt om hun
deelneming te betuigen omdat de kerkdienst moest beginnen. De oﬀergang
in die uitvaartmis duurde 25 minuten. Gerda die in alles heel gewoon was,
bleek dan toch uitzonderlijk.
De Beverse Klok biedt aan de nabestaanden en vrienden van de overledene
haar deelneming aan.

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

KRUISWOORDPUZZEL 201

RP

oVerlIJDens
Jeroom Van Cleemput
Maria Bontinck
Julien De Bock
Alfons De Moor
Maria Van Laere

°1937 +23/11
°1923 +24/11
°1938 +26/11
°1933 +28/11
°1934 +28/11

Gertrude Van Moer
°1947 +29/11
Willy Bogaert
°1945 +30/11
Ludovicus van der Heyden
°1929
+01/12
Marie Verelst
°1942 +05/12

HUWelIJKen
Jeroen De Bock en Sara Liessens
Bjorn Stoop en Jill Criar

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

Horizontaal:

(1) op voorwaarde van (4) stemming (8) populaire vorm vr scheidsrechter (10)
belangrijke persoon (12) stop! (13) verdriet (15) kiloliter (17) weide (18) in zee uitstekende dam (20) iem die buitengewoon begaafd is (22) radiozender (23) teletekst (24)
scheut (27) voldoende gekookt (29) Neon (30) zuurtegraad (31) achtervoegsel (32)
wacht die bij noodgevallen moet
ingrijpen (34) periode waarin men
OPLOSSING PUZZEL 200
nog niet volwassen is (35) stuurs

Verticaal:

(1) ik (Fr) (2) top secret (3) zwak licht
(4) deel vh oor (5) observatiepost (6)
identiteit (7) Milaan-San Remo (9)
hebben 1e pers enk vt (10) snel (11)
botermerk (14) Bijbelse naam (16)
mannennaam (19) aan de rechterzijde
(21) verdieping (25) algemeen Nederlands persbureau (26) nee (D) (27)
dialectische vorm vr jij (28) spinnenwebdraad (30) voorzetsel dat door, bij,
met uitdrukt (33) knock-out
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KUNSTmo(NU)menten
58
Parken en pleinen (deel 17)
Religieuze voorstellingen (2)

Gevelbeelden St. Michielskerk (Kieldrecht)

De H. Antonius is een belangrijke heilige. Hij
werd geboren in 1195 in Lissabon en stierf op
36-jarige leeftijd in Padua in Italië. Hij wordt meestal
afgebeeld met Jezus op de arm. Ook in deze moderne
tijden wordt ‘Toneke’, de patroonheilige van de
verloren voorwerpen, nog wel eens om hulp
gevraagd.

reizen ontpopte hij zich als een vurig verdediger van
het evangelie.
Petrus en Paulus werden tijdens de christenvervolging
door Nero in Rome ter dood veroordeeld. Petrus werd
gekruisigd, Paulus onthoofd door het zwaard.
In het onderste gedeelte van de voorgevel werden
twee nissen ingewerkt met daarin de beelden van
Maria en Jozef met Jezus.

Gevelbeelden Sint-Petrus- en Sint-Pauluskerk (Kallo)
(© G. Drieghe)

De twee witte beelden in natuursteen zijn tussen 1852 en 1870 gemaakt door Jozef Geefs uit
Antwerpen en stellen H. Michaël en H. Antonius
van Padua voor.
(© G. Drieghe)

Gevelbeeld H. Kruiskerk (Vrasene)

Boven de inkomdeur van de H. Kruiskerk in Vrasene staat een beeldje van de
patroonheilige
van de kerk, H.
Blasius.

(© G. Drieghe)

( © G. Drieghe)

De aartsengel Michiel of Michaël begeleidde de zielen van de overledenen naar de hemel. Zondaars
gingen naar het vagevuur of de hel. Hij was ook
de aanvoerder van de engelen die tegen de duivel
vochten. Die had zich veranderd in een draak en daarom wordt de heilige afgebeeld met een speer en een
draak of een drakenkop aan zijn voeten.

Op de kubusvormige sokkels bovenaan staan Petrus en Paulus de twee patroonheiligen van de kerk.
Petrus was een visser uit Galilea en een van de
eerste volgelingen van Jezus. Hij is het die Jezus tot
drie keer toe verloochende. Hij wordt beschouwd als
de stichter en de eerste leider van de katholieke kerk
en wordt meestal afgebeeld met de sleutel van de
hemelpoort.
Oorspronkelijk vervolgde de jood Paulus de christenen maar na een visioen bekeerde hij zich en op zijn

Blasius van Sebaste (Armenië)
was bisschop en
wordt hier afgebeeld met een
staf. Tijdens de
christenvervolging hield hij
zich schuil in
het bos, tussen
de dieren. Hij
werd
ontdekt
en naar de stad
gebracht. Onderweg kon hij
een
jongetje
dat in een visgraat aan het
(© G. Drieghe)
stikken
was,
redden
door
een
eenvoudige
handoplegging.
Na
foltering stierf hij rond 316 de marteldood.
De heilige wordt vaak afgebeeld met kaarsen.
Volgens de legende zou een vrouw hem elke dag in
zijn grot voedsel en een kaars gebracht hebben. Hij
vroeg haar dit na zijn dood te blijven doen en wie tot
hem bad en een kaars offerde, kon op zijn voorspraak
rekenen.

(© G. Drieghe)

(© G. Drieghe)

De heilige wordt voor heel wat ziekteverschijnselen
(van mens en dier) aanroepen maar vooral voor keelpijn staat hij bekend. In Vrasene werd hij ook om hulp
gevraagd bij tandpijn.
Vervolg op blz. 8
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Vervolg blz. 7

Mariabeelden

Het kreeg een ereplaats aan de SintMartinuskerk en stond in een perk dat
met een hekwerk was omheind.

Heel wat kerken hebben een Mariabeeld in hun gevel of in de onmiddellijke omgeving.

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw naast de
kerk. (Beveren in oude prentkaarten, deel I
blz. 7 Gerard De Beer, 1972)
Het Mariabeeld in witte hardsteen is in
1862 gebeiteld door J.B. Van Biesbroeck.
Het was een geschenk van de
parochianen. (© G. Drieghe)

In een nis boven de inkom van de
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in
Doel staat een beeldje van Maria met
Jezus op de arm. (© G. Drieghe)

Ook tegenover de kapel staat een
Mariabeeld. Het werk Mijn huis is niet
van steen van Stefaan van Biesen
moest plaats maken en verhuisde naar
de overkant van de Kapelweg.

Bij de doortrekking van de N70, die tot
dan via de Kloosterstraat liep, stond
het beeld in de weg. Het verhuisde van
de zuidkant naar de noordkant van de
kerk met het gelaat naar de Kasteeldreef.
E.H. Weyns liet architect Luc Degelin
een moderne sokkel ontwerpen en die
werd uitgevoerd door Jos D’Hooghe.
Ook de volgende verhuis was te wijten
aan wegenwerken. Deze keer kreeg
het beeld een plaats in de tuin van de
deken Lippens. Daar bleef het tot de
dekenij moest worden afgebroken in
2007.

NIEUWS UIT KALLO

Elia bouwt de hoogste masten
van de Benelux in Kallo en Lillo
om de Schelde te overbruggen.
Er moeten mastodontschepen
onder de hoogspanningskabels
door kunnen; 192m hoogte.
Wie op de Ketenislaan in de Waaslandhaven komt, zet grote ogen
op voor de werken die hoogspanningsnetbeheerder Elia daar
aan het uitvoeren is. Het gaat om
de bouw van een elektriciteitspyloon voor een 380 kV-leiding
over de Schelde, goed voor een
overspanning van een kilometer.
Er komt ook zo ’n pyloon aan de
overkant van de Schelde in Lillo.
De pylonen passen in het Braboproject. Ze moeten de capaciteit
verhogen om tegemoet te komen aan het toenemende elektriciteitsverbruik en ervoor zorgen
dat nieuwe productie-eenheden
op het net kunnen worden aangesloten, legt Elia uit.
"Ze moeten 192 meter hoog zijn
en dat vraagt per pyloon het verwerken van maar liefst 584 ton
staal. Ze moeten die hoogte hebben omdat ook grote containerschepen onder de kabels moeten
door kunnen zonder gevaar voor
een vlamboog en zonder onderbreking.”
De werken voor de torens zullen
wellicht tot midden 2019 kunnen
duren, waarna de kabels over de
rivier zullen worden getrokken.
Tegen 2020 zou dit deel van het
grotere Braboproject volledig afgewerkt moeten zijn.
Groeten uit Kallo
André Heyrman

ONS ELSKE
Het Mariabeeld voor de kerk St. Jacobus
de Meerdere in Haasdonk draagt de inscriptie: ‘Moeder gods’. (© G. Drieghe)

Het Mariabeeld aan de kerk van
Haasdonk is prominent aanwezig
maar dat in de lantaarn van de centrale
toren van de kapel van Gaverland is
enkel zichtbaar vanaf bepaalde
plaatsen.

Het gerestaureerde beeld van Onze-LieveVrouw aan de beeweg. (© G. Drieghe)

Het beeld werd in 1854 gemaakt op
vraag van pastoor Cools uit Beveren.

SPORT ANDERS
Paniek op ons gemeentehuis! Je hebt dan zoveel jaren geld toegestoken
om die jongen (Jean-Marie Pfaff) een degelijke sportopleiding te geven
om er een serieuze keeper van te maken. En nu het zover is, dat hij op zijn
65 een paar aanzoeken krijgt om ereburger te worden, vertelt hij dat hij
nog twijfelt tussen Brasschaat en Beveren.
RP
Kom dat tegen!
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Op de gemetste sokkel is het medaillon
te zien dat al de eerste sokkel sierde. Bij
de meest recente restauratie verdween
het medaillon en werd het metselwerk
vervangen door een hardstenen sokkel.
(© G. Drieghe)

Is Beveren misschien
bezig zijn ‘titel’ van het
grootste winkeldorp
van Vlaanderen te verliezen, het krijgt in de deelgemeente Kallo toch de hoogste pyloon
van de Benelux.

Het mooi gerestaureerde beeld
van Onze-Lieve-Vrouw kreeg
een plaats aan de beeweg in
de Gaverlandstraat. Jaren terug
vestigde onze collega Den Est
al de aandacht op de ‘rommel’.
Veel bracht dat niet op.
6 oktober 2018. (© G. Drieghe)

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

blauwe datjes.

Een week voor zijn 37ste verjaardag speelde doelman GRAHAM STACK
zijn laatste oﬃciële match. Als kapitein van Eastleigh ging hij op bezoek bij
Hartlepool (waar ooit Jonathan Rowell nog speelde) waar 1-1 werd
gespeeld. Daarmee kwam een einde aan 19 seizoenen profvoetbal. Eén seizoen
daarvan (2002-2003) was op de Freethiel. De Ierse keeper was verder actief
bij Arsenal, Millwall, Reading, Leeds, Wolverhampton, Plymouth, Blackpool.
Tussen 2009 en 2012 speelde Stack bij het Schotse Hibernian. Toen zijn
vrouw in 2012 zwanger was van een vierde kindje besloot hij zich definitief in
Londen te vestigen en zijn job in het Londense te blijven uitvoeren. Hij ging
aan de slag bij Barnett en later bij Eastleigh. Tussendoor stond hij nog wel
open voor een seizoen voetbal in India bij de Kerala Blasters maar omdat de
Indische competitie maar 14 wedstrijden (8 ploegen) omvatte was hij maar
een vijftal maanden weg van huis. Dit seizoen stond hij nog tien matchen
in de basis bij Eastleigh maar in september kreeg hij een aanbod om aan de
slag te gaan als hoofd van de keepersopleiding bij één van de 16 profclubs uit
Londen, WATFORD (het team van Elton John).
AMIDO BALDE, de spits uit Guinée-Bissau die in 2014 14 matchen speelde
voor WB, met een wonderbaarlijke goal op Zulte-Waregem, speelt sinds
begin deze maand bij het Italiaanse MESSINA (in de serie D) . Na zijn kort Bevers
avontuur was hij nog actief bij HapoelTel Aviv, Fc Metz, Benfica Luanda(in Angola),
Maritimo Funchal, Tondela (Portugal) en Kukesi in Albanië. In augustus 2018
trok hij naar Libië om er bij de landskampioen El Nasr uit Benghazi te gaan
spelen maar een succes werd dat daar ook niet.
ZORAN JELICIC, 35 ondertussen ruilde de Servische eerste klasser Proleter in
voor tweede klasser Dobanovci. Jelicic speelde voor Waasland-Beveren in het
seizoen 2010-2011 , in tweede klasse was dat toen. Hij kwam over van Antwerp.
Jelicic speelde in het verleden ook nog in Griekenland, Slovenië en Thailand.
In ons lijstje van jeugdspelers van SK Beveren die later de top elders
haalden (Swerts, Van Damme, Bolingoli, Botaka, Verschaeren) ontbreekt
nog de naam van GEORGY ZHUKOV. Zhukov, pas 24 geworden, heeft al 10
A-caps voor Kazakstan op zijn palmares staan. Hij werd ooit op zeer jonge
leeftijd door de scouting van Beveren weggehaald bij Ternesse Wommelgem.
Anderlecht haalde hem al vrij vlug weg op de Freethiel. Zhukov kon daar niet goed
aarden en verzeilde via de Jean-Marc Guillou-academie bij Beerschot waar hij
op zijn 17de debuteerde in de hoogste afdeling. Daar werd hij opgepikte
door Standard dat hem uitleende aan
Roda Jc (16 competitiematchen in de
eredivisie) en Astana. Georgy speelde
ook nog bij Ural Yekaterineburg in
de Russische eerste klasse en is nu al
twee jaar actief in zijn geboorteland
Kazakstan bij één van de topploegen
Graham Stack als trainer bij Watford
daar bij Kairat Almaty

YB SK Beveren te gast bij Spaanse club Recreativo Huelva.

In het eerste weekend van december vond in het Spaanse Huelva de
jaarlijkse algemene vergadering plaats van SD Europe, de Europese overkoepelende organisatie die zich inzet voor fanparticipatie op het continent. Robin
Beck vertegenwoordigde daar Yellow Blue SK Beveren, de pionier in België wat
fanparticipatie betreft.
Gastheer Recretrust, de supporterstrust van Recreativo Huelva, maakte er
een schitterend weekend van. Recreativo is de oudste club van Spanje en
komt momenteel uit in de derde afdeling van het land, na enkele woelige
financiële jaren. Intussen is de club deels in handen van de supporters, wat
zeker op korte termijn heeft geleid tot de redding van deze Spaanse parel in
het voetballandschap.
Door de schandalen in de voetbalsport die heel Europa teisteren blijkt het
werk van SD Europe in de toekomst van kapitaal belang te gaan worden.
De organisatie mocht dan ook tal van nieuwe leden ontvangen, waarvan er
enkele oﬃcieel toetraden. Ook de situatie in België wordt in de komende
maanden een nieuwe uitdaging voor SD.

De nieuwe leden die toetraden zijn de volgende clubs:

Lyra-Lierse: de Belgische vertegenwoordiging bij SD Europe wordt eindelijk
uitgebreid! Naast ActAsOne (Antwerp FC) en YB SK Beveren, maakt nu ook
het supporterscollectief van Lyra-Lierse deel uit van de organisatie. Na het
faillissement van Lierse afgelopen zomer, besloten honderden fans dat het
welletjes is geweest. Ze gingen aankloppen bij stadsgenoot en traditieclub

Lyra en sloten een verbond: Lyra-Lierse, verregaande fanparticipatie en
een club voor en door Lierenaars is nu het knappe resultaat! De club speelt
momenteel bovenaan de Derde Amateurdivisie.
HFC Falke: de Duitse club uit Hamburg is geen onbekende voor de fan-owned clubs in Europa, maar sloot zich oﬃcieel aan bij SD Europe afgelopen
weekend. De amateurclub wil zorgen voor een duurzamer en inclusiever voetbal in en rond de grootstad. Komende zomer viert Falke, 100% fan-owned,
haar vijfde verjaardag.
PAC Omonia 1948: een heel straf verhaal uit Cyprus, waar 20-voudig landskampioen Omonia Nicosia afgelopen zomer in handen kwam van een schimmige
Amerikaanse investeerder. Het was de druppel voor de duizenden fans van de
groen-witte club. Ze startten een nieuwe club in de laagste vijfde divisie, spelen wekelijks voor meer dan 4000 supporters en staan autoritair op kop. Het
voorbeeld van Omonia leidt intussen tot felle discussies op het eiland, nu ook
andere fangroepen het voorbeeld van de club willen volgen.
Dinamo Boekarest: misschien wel de beste club in Roemenië, maar zeker en
vast de slimste! De voorzitter van Dinamo wil verregaande fanparticipatie in
de club introduceren, na de vele schandalen die zich hebben afgespeeld bij de
rivaliserende clubs Steaua en Rapid.
Bohemians Praag: wie praat over echte cultclubs, mag deze Praagse schoonheid zeker niet vergeten. Kangoeroe in het groenwitte logo, één landstitel en
een wereldster als voorzitter: Antonin Panenka. De flamboyante balgoochelaar is een man van het volk en een groot voorstander van fanparticipatie.
Toen de naam ‘Beveren’ viel in Huelva bij de historicus van Recreativo maakten die direct, hoe kan het anders, de link met JEAN-MARIE PFAFF. Ze wisten
zich ook te herinneren dat SK Beveren ooit te gast was in Huelva. Als regerend
Belgisch landskampioen werd SK Beveren in augustus 1979 uitgenodigd voor
de prestigieuze COLOMBINO-beker, een jaarlijks evenement met een traditie
van meer dan 50 jaar. Recreativo Huelva werd opgericht in 1889 door Schotse
mijnwerkers en is daarmee de oudste voetbalclub van Spanje. In Huelva draait
alles rond ontdekkingsreiziger CHRISTOFFEL COLOMBUS. Die vertrok in 1492
vanuit Huelva met drie schepen , de Santa Maria, de Pinta en de Nina en ontdekte daarmee toevallig Amerika (zijn einddoel was eigenlijk Indië). De voetbalclub noemde haar stadion naar Colombus en de twee finalisten van hun
tornooi krijgen een zilveren replica van het schip “de Santa Maria”.
In de editie van 1979 namen naast Huelva en Beveren ook nog het lokale Betis
Sevilla en het Poolse Stal Mielec (met Lato en Ciolek in de ploeg) deel. Beveren won in de halve finales met 3-1 van Betis, dat jaar gepromoveerd naar de
Spaanse eerste klasse. SKB startte met haar kampioenenelf op uitzondering
van de geblesseerde Jean Janssens die vervangen werd door Dieter Weihrauch. Ondanks de steun van 15000 Betis-fans (Sevilla ligt maar 95 km van Huelva)
kon Beveren in een drukkende hitte het laken naar zich toehalen na goals van
Albert, Hofkens en Cluytens. De finale had plaats de dag daarop om 22u30
tegen de thuisploeg die in 1978-1979 voor het eerst mocht uitkomen in de
Spaanse eerste klasse maar direct terug degradeerde. In een uitverkocht stadion kreeg de thuisploeg een vrijgeleide van de referee om er potig tegen aan
te gaan. Heinz Schönberger werd van het terrein getrapt( hij miste daardoor
de Supercup tegen Beerschot, drie dagen later ), de thuisploeg kreeg twee
strafschoppen cadeau, Wim Hofkens kreeg rood voor reclameren. Huelva won
met 2-1 na twee goals van de Uruguayaan Rafael Villazan (die later nog voor
Wolverhampton speelde). In doel bij Huelva stond de Oostenrijker Hubert
Baumgartner ( de Oostenrijkse internationaal debuteerde bij Huelva…hij was
pas tweede keuze na … Jean-Marie Pfaﬀ die bij Huelva boven aan op het verlanglijstje stond maar die mocht toen nog niet vertrekken op de Freethiel). De
35-voudig Spaans internationaal Julio Alberto was zowat de bekendste speler
(hij zou later nog negen seizoenen voor Barcelona uitkomen)in het team van
Recreativo. Beveren speelde die finale met JM Pfaﬀ, Rudy Van Goethem, Freddy Buyl, Paul Vangenechten, Fred Truyens, Heinz Schönberger(Jan Hoebeeck),
Wim Hofkens, Bert Cluytens, Bob Stevens(Dieter Weihrauch) en Jan Simoen.
Marc Baecke en Erwin Albert moesten afhaken na een blessure in de eerste
match tegen Betis. Slapen na de match zat er niet in want om 4 uur s’morgens
moest iedereen op staan om de terugvlucht niet te missen.
In de bagage zat wel de zilveren SANTA MARIA, de prestigieuze Trofeo
Colombino die in de trofeeënkast staat van alle grote Spaanse clubs
(Barcelona, Real en Atletico Madrid, Bilbao, Sevilla) maar ook in die van ondermeer Benfica en Sporting Lissabon, Parma en Genua, Feyenoord, Nottingham
F o -rest, Dinamo,Tblissi, Partizan Belgrado, Ujpest Dosza, Dinamo Boekarest,
Honved Boedapest, Slovan Bratislava, CSKA Moskou, Manchester City en de
Zuidamerikaanse teams Gremio, Flamengo, Vasco da Gama en het Mexicaanse
America. Beveren was de eerste Belgische club die de finale haalde in Huelva.
Anderlecht in 1969 en Standard in 1970 slaagden daar niet in.
RB
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Albasten Christusbeeld uit Cortewalle geveild
Na de dood van de laatste gravin van Cortewalle in 1960, werd een
groot deel van de inboedel van het kasteel openbaar geveild door
een Antwerpse veilinghuis. Potentiële kopers kwamen van overal ten
lande naar een tent voor het kasteel met de hoop een koopje te doen. De
geschiedenis herhaalt zich, zoals uit het vervolg van dit verhaal zal
blijken. Bij de beeldhouwwerken bevond zich een Christusbeeld gedateerd
midden 16de eeuw. Een kunstliefhebber uit Zwijndrecht kocht het voor
30 000 fr. (750 euro). Nog even was het beeld te zien in 2002 tijdens een
tentoonstelling in Cortewalle. Tot er een tip kwam met de mededeling dat
op dinsdag 4 december 2018 het beeld zou geveild worden bij veilinghuis
Campo.
Archivaris Carine Goossens, Richard
Willems en historicus Bert Verwerft
namen de burgemeester bij de arm
om dit beeld terug te verwerven (Bert
wilde zijn naam eer aan doen). In de
catalogus van Campo stond het werk
vermeld onder nr. 36 met geschatte
waarde 2000 tot 3000 euro. Het
college van onze gemeente stelde een bedrag van 3000 euro ter
beschikking en de hertogenlijke
heemkundige kring deed er voor alle
zekerheid nog een schepje van 2000
euro bovenop. Dat moest volstaan,
kerkelijke kunst ligt niet meer zo in
de markt, oordeelde men. In gedachten zocht men al een plaatsje in het
kasteel.
Wie een veiling bezoekt, kent de
spanning die een mogelijke koop meebrengt. Het is zaak om geen jeuk
te hebben in de buurt van het gezicht. De genoemde leden van het archief de Bergeyck en Rita, echtgenote van Richard, zaten klaar met een fiks
bedrag in de binnenzak. De veilingmeester startte met 4000 euro. De
Beverse delegatie wou meedoen met de grote jongens, bood 4500 euro,
keek daarbij zelfzeker in
het rond, maar zag tot
haar verbazing her en
der handen de lucht in
gaan. Uiteindelijk werd
er afgeklopt op 200 000
euro!
En zo veranderde het
Christusbeeld
van
eigenaar voor dit aanzienlijk bedrag vermeerderd met 22% veilingkosten.
De delegatie keerde zonder beeld naar Beveren terug, een ervaring rijker
in een wereld die de onze niet is.
WA (met dank aan R. Willems)

Beverse kegelclub
Finale Vlaams Individueel Kampioenschap Kegelen

Zondag 9 december speelden in sporthal Fort 4 in Mortsel zes Beverse spelers de finale en ze zorgden voor een mooie medailleoogst.
Jeugd: Steﬀ De Bondt: goud. Een mooi en vroeg verjaardagsgeschenk
want op 12 december werd hij 13 jaar.
Dames/C: Jacqueline Meynen: zilver.
Heren/C: André De Roeck: zilver.
Heren/B: Walter Lijssens (zilver), Matthias Beeldens (brons), Leonard
Van Overmeire (vierde).
GD

Steﬀ De Bondt, Vlaams individueel kampioen bij de jeugd met links
secretaris Karin De Bel en rechts voorzitter VKF Jos De Groof jr.
(met dank aan Leonard Van Overmeire)

Gilbert Robbrecht
Een lezer van onze krant contacteerde ons en vroeg aandacht voor iemand
die hij graag in de bloemetjes wou zetten. Collega Rudy heeft dat in een
vroegere editie al gedaan, maar we willen de man niet teleurstellen.
Wie met de voetbalmicrobe besmet is, geraakt er nooit vanaf. Dat bewijst
Gilbert Robbrecht, alom bekend in het voetbalmidden. Hij werd geboren
op 12 december 1945 en vierde onlangs zijn 73ste verjaardag. We ontmoetten hem op de fiets met de arbiterskledij op het stoeltje achteraan.
Zoals gewoonlijk in het weekend was hij als scheidsrechter actief in het
amateurvoetbal. Niet meer zo snel, maar met voldoende expertise om een
fase te beoordelen.
Gilbert is al meer dan zestig jaar verstrengeld met voetbal. In zijn jonge
jaren als voetballer bij SK Beveren, Vigor Hamme, Londerzeel, Puurs, Herleving Sinaai, Excelsior St.-NIklaas en
SK De Klinge. Na zijn carrière werd hij
scheidsrechter in het liefhebbersverbond Land van Beveren en Walivo. Hij
is overbekend bij alle liefhebbersploegen van onze regio.
Onze lezer wil hiermee zijn dankbaarheid betuigen en hem om die jarenlange inzet feliciteren.
WA

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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IN MEMORIAM
VALERE MOORTHAMER
Omdat het zo mooi is: hier nog eens dit bericht : Deze kerststal staat sedert
1952 in de kerk van Melsele. Daar er geen vieringen meer plaatsvinden, kan
je de stal komen bewonderen bij de opening van de KWB kerststal op het
kerkplein op 23 december.
°°°

°°°
Uit een facebook bericht uit Melsele: “Niet zo'n leuke ervaring achter de
rug. Dinsdagavond nog naar dierenarts om enkele half-wilde katten te laten
nakijken en te vaccineren en dan kom je 's morgensvroeg buiten om de
andere diertjes eten te geven en plots ontdek je dat een vos (of vossen) in
een oogwenk uw levenswerk heeft weggewerkt! Nooit gedacht dat hier in
het dorp nog vossen rond liepen. Iemand nog iets ondervonden?
Minstens 30 kippen (allerlei soorten incl. zijdehoenders, Nederlandse kuifhoenders, … zelfs fluiteenden) hebben ze meegenomen. 1 Kipje met de
kop afgebeten hebben ze achtergelaten als brandmerk.”
Nadien meldt dezelfde persoon dat, na gesprek met deskundigen (en geen
bloed en geen pluimen) het waarschijnlijk om diefstal gaat.
°°°
Basics Melsele basket veegt er in tweede nationale met de grove borstel
door. Zij prijken alleen aan de leiding!
…
Het is officieel. KD Bikes Melsele gaat uitbreiden naar een 2de volwaardige
winkel in de Kloosterstraat te Beveren. De opening is voorlopig gepland
eind januari begin februari. De effectieve datum volgt binnenkort.
Je zal er terecht kunnen voor alle soorten fietsen en met een specialiteit
voor koersfietsen en crossfietsen
…
Deze dames zijn geboren in 1928

In een bomvolle aula herdachten de aanwezigen dhr.
Valère Moorthamer, geboren in Vrasene in 1946 en thuis
overleden in Waasmunster op 3 december 2018.
Geboren werd hij in café ‘De Canada’ in de Polder. Het
café werd later nog vernoemd in de Beverse Blau Revue
in een aangrijpend liedje over de verdwenen polder. Al
heel vroeg stak hij de handen uit de mouwen want op veertienjarige leeftijd
ging hij ’s nachts mee met de arbeiders van melkerij Dannica uit Kallo om de
melk bij de boeren op te halen. Na een paar jaar gewerkt bij bouwonderneming Verhulst realiseerde hij zijn grote droom. Eigenhandig verbouwde
hij een horecazaak en een tijdje later opende ‘de Wembley’. Al wie iets met
voetbal te maken had verzamelde bij Valère. Ik herinner me dat hij ook meedeed met een koers onder de horecapatrons ter gelegenheid van de Beverse
Feesten. Hij heeft maandenlang met een zere enkel rondgelopen. De eerder
corpulente Valère had veel last van zijn gewicht en besloot te vermageren.
Dat gebeurde zo drastisch dat er mensen waren die hem niet onmiddellijk
herkenden. Het hoogtepunt van de nachtzaken geraakte voorbij en Valère
zocht een nieuw beroep. Hij werd buschauﬀeur bij De Lijn. Ik weet nog dat
hij dikwijls, als hij met de bus voorbij de Graanmaat reed, zijn claxon liet werken. Tot op het einde was hij voorzitter en gedreven kweker van de vogelclub
‘De Witte Leeuwerik’. Een hersentumor heeft deze actieve en aimabele man
uiteindelijk geveld. Hij laat zijn echtgenote achter te midden van hun beider
herinneringen.
J.B.

Het grafschrift van de week
Hier ligt een man van 90 jaar
Hij zag zijn ex-lief op de foto daar
Den Est

Spreuk van 't jaargetij
December veranderlijk en zacht
geeft een winter waar men mee lacht

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 - www.cornelis-partners.be
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‘t klokzeel
EANDIS VERTIKT HET …

Eandis is de dienst die zich bezighoudt met het
onderhoud van onze straatverlichting en zij zeggen dat
ze het op prijs stellen als het publiek defecte straatlampen
signaleert. Niet meer dan een normale gang van zaken,
want in de huidige besparingseconomie zou het niet te
betalen zijn dat zij elke avond/nacht iemand zouden
moeten de weg opsturen om te gaan zien waar er lampen
defect zijn.
Als treffelijke burger heb ik de laatste 10 jaar al meer dan
eens een mailtje naar Eandis gestuurd en ik kreeg daar
meestal positieve respons op, d.w.z. dat de straatlamp
binnen de paar weken hersteld werd en dat mij die
herstelling werd gemeld. Tot vorige winter de dienst
begon te slabakken. Op de verlichtingspaal met de
defecte lamp verscheen toen een sticker met vermelding
dat het nodige gedaan ging worden om de lamp te

De defectmelding die u ons doorgaf in BEVEREN,
HAASDONKBAAN
• Met ligging onbekend
• met steunnummer 2291
werd definitief hersteld.
Mogen wij u nogmaals bedanken voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Eandis
NB: Gelieve geen mail te sturen naar dit adres. Voor vragen
kan u contact opnemen met ons Call Center op telefoonnummer 0800 6 35 35.

…IN DE DONKERSTE DAGEN.
•

•

herstellen.

…OM STRAATLAMPEN TE HERSTELLEN…

En toen ik zopas in oktober twee defecte straatlampen
opmerkte dicht bij de hoofdingang van Hof ter Saksen,
meldde ik dat via mail op 24/10. Ik vond het raar dat ik bij
mijn mededeling moest bewijzen dat ik geen robot
was. Dat was iets nieuws. Ik moest uit 6 onduidelijke foto’s
diegene uitzoeken waar er een etalage te zien was en dat
op mijn mail vermelden.
Op 15 november kreeg ik over elk van die lampen bericht
dat ze ‘definitief’ hersteld waren maar toen ik daar op
17 november passeerde gaf geen een van die twee
lampen een straaltje licht. En op 19/11 meldde ik dat dus
opnieuw, nu op één enkel formulier, terwijl je normaal
voor elke lamp een afzonderlijke mail moest sturen. Ik
bewees weer dat ik geen robot was. Op 29/11/2018
kreeg ik het volgende bericht doorgemaild, identiek met
dat van 15/11 :

•

Eerste bemerking bij deze mail: de twee lampen
BRANDEN tot op heden 14 december nog altijd
NIET hoewel er voor de tweede keer sprake is van
‘definitief hersteld.’
Is de oorzaak van de niet-herstelling misschien hun
melding ‘Met ligging onbekend ‘? Het lijkt stilaan op
Kafka. De ligging is onbekend, maar ze beweren
toch dat ze definitief hersteld zijn.
Op 19/11 had ik geprobeerd het telefonisch uit te
leggen maar ze draaien en keren het in hun Call
Center zodanig dat je geen mens te spreken krijgt
en je je klacht kan formuleren tegen een …robot.

Ja, zo ver hebben ze het gekregen dat ik, die moest
aantonen dat ik GEEN ROBOT was om een geldige
melding van defect te kunnen doen, nu begin te denken
dat op hun bureau NIETS ANDERS DAN ROBOTS staan. En
systematisch en na verloop van enige tijd reageren die
met gestandaardiseerde antwoorden die alleen tot doel
hebben de mensen met een kluitje in het riet te sturen. En
dat zo dikwijls tot ze het BEU worden.
RP

EANDIS
Betreft uw defectmelding 2605945
Straatlampen - Noreply <no-reply@straatlampen.be>
Do 29/11/2018, 9:03
Geachte heer, mevrouw,

NEM NOU

De WeerBorstel oF
‘t GeDaCHt Van rIeKes De Ben

Hij zat weer ‘in form’ gisteravond; en
hoe meer hij gedronken had, hoe meer
KWATSJ dat hij vertelde. Die ‘kwatsj’
is onzin. We hebben dat woord ontleend aan het Duits. xxxQuatschxxx of
xxxQuatschereixxx is kletspraat en xxxquatschenxxx is zwanzen of kletspraat
verkopen of vertellen.
Als Herman over zijn jeugdjaren vertelt,
hou dan maar je zakken dicht want veel
van zijn uitleg is dan pure ‘kwatsj.’
Oudere mensen halen soms gezegden
aan die in de oren van de jongere generatie op ‘kwatsj’ lijken. Zo hoorde ik
mijn grootmoeder altijd zeggen dat
vriesweer vóór nieuwjaarsdag de winter niet ‘afkort’, waarmee bedoeld werd
dat die koude dagen vóór januari niet
meetellen om te bepalen of de winter
lang duurt. Dat woordje ‘afkorten’ in
die betekenis komt enkel voor in Vlaanderen. Eenmaal over de Nederlandse
grens kennen ze dat niet.
RP
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WeeKenDDIensten
MeDIsCHe seCtor

Voortaan kan je terecht in een Huisartsenwachtpost, die heeft een centrale post in de
Prinses Josephine Charlottelaan 21d 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 9u00: Bel politie Beveren 03
750 14 11 die zal doorverwijzen naar de
geselecteerde nachtdienstapotheek

COLOFON

De Beverse Klok is verkrijgbaar:
bij de dagbladhandelaar,
veertiendaags op vrijdag
(1 nummer tijdens de maand juli)

Riekes en zijn Marjet stappen het
station van Beveren binnen en Marjet
draagt de met rijkelijk belegde
boterhammen
gevulde
boodschappentas. Zij willen vandaag
echt eens de toerist uithangen en ze
hopen op goed weer om alle
toeristische trekpleisters van de stad
Gent eens uitgebreid te kunnen
bekijken.
-Twee treinkaartjes naar Gent, zegt
Riekes aan het loket.
Maar het is niet zo simpel als het lijkt
want de loketbediende vraagt:
- Bedoelt u Gent Dampoort, mijnheer,
of is het Gent Sint-Pieters?
Riekes haalt de wenkbrauwen op en
keert zich om naar Marjet.
-Nu vraagt die vent Gent Dampoort of
Gent Sint-Pieters?
-O, dat weet ik ook niet, zucht Marjet.
Waarop Riekes zich herpakt en zich
terug tot de loketbediende wendt en
zegt:
-Dat speelt geen rol, meneer, onze
zoon komt ons toch afhalen aan het
station.
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